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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

       Święto Wniebowstąpienia jak gdyby otwiera „czas na Kościół”. „Wraz
ze wstąpieniem Jezusa do nieba rozpoczyna się czas Kościoła, czas dawania
publicznego i odważnego świadectwa, które stopniowo musi dotrzeć 
do wszystkich ludzi... Jest rozdziałem pomiędzy historią Jezusa a historią
wspólnoty postpaschalnej... Wspólnota uczniów może rozpocząć własną
historyczną drogę... Przez świat i historię” (R. Fabris). „Idźcie więc i pozy-
skujcie uczniów we wszystkich narodach”. Pozyskanym uczniom należy 
udzielić chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Jezus powraca do
Ojca, a uczniom przekazuje dzieło ewangelizacji i dzieli się z nimi swoją
władzą. „Udzielajcie im chrztu”, a w innym miejscu udziela władzy od-
puszczania grzechów (J 20,23). Zmartwychwstały Jezus wszedł w pełni 
w uczestnictwo chwały Bożej. Św. Marek w rozdziale 16 wers 19 pisze:
„Pan został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”, tzn. wszedł w pełni
w uczestnictwo w zbawczej działalności Boga. Uczniowie zostali obarczeni
sporymi obowiązkami, ale nie zostali sami. Jezus zapewnia, że „oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata”. Jest także dziś 
z nami. Wspiera nas i obdarza łaskami, abyśmy nie ustali w drodze ku 
zbawieniu. Panie! Daj mi zaufać Tobie i odczuć, że Ty jesteś z nami dziś 
i będziesz do końca świata. Adam Żak
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WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

EWANGELIA: Mt 28, 16-20

A teraz czas na Kościół!

ŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIA
„O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów...”

Drogi Księże Łukaszu, nasz Neoprezbiterze!
W tym najcudowniejszym czasie Twojego życia, życzymy, 

aby Jezus, Najwyższy Kapłan, 
który zaprosił Cię do Swego ołtarza, 

był dla Ciebie zawsze Przewodnikiem.
Obmywaj się codziennie w zdroju Jego miłosierdzia! 

Bądź w każdej chwili człowiekiem wiary!
Nieustająca współpraca z Duchem Świętym  
niech owocuje – nawet w przeciwnościach – 

miłością, pokojem i radością okazywanymi każdemu człowiekowi.
Bądź sternikiem Chrystusowej łodzi i wyznaczaj nam kurs,

byśmy bezpiecznie dotarli do bram nieba.
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ŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIAŻYCZENIA
Wszystkim Mamom, Mamusiom, Mateńkom

z okazji Dnia Matki życzymy
spontanicznej radości z patrzenia na Dzieci,

świętej cierpliwości w opanowywaniu Gromadki,
która też ma dosyć siedzenia w domu z powodu epidemii.

Drogie Mamy!
Niech Maryja, najczulsza z Matek, wspiera Was i Wasze rodziny! 

Każdego dnia słuchajcie słów Najważniejszego na Świecie Syna:
„Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie”.

Prowadźcie swoje Pociechy tylko i wyłącznie drogą świętości.
Błogosławieństwo Pana niech spoczywa na Was 

każdego dnia - nie tylko od święta.

HASŁO: ................................................................................................................................................................................................

CO PANI/PAN CHCE WYGRAĆ W KONKURSIE? ..............................................................................................................................
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TA RELACJA NAJ... /2. BUDOWAĆ NA SKALE/
Relacje – z mężem, żoną, matką,

ojcem, siostrą, bratem, kolegą, sąsia-
dem – mogą podnosić Cię na wyżyny,
ale mogą i Cię doprowadzić na samo
dno. Każda jest inna, każda wymaga
innego podejścia, każda wywiera
wpływ na nasze życie, nad każdą
trzeba pracować. Te dobre, oparte

na miłości i prawdzie, przyjacielskie,
sprawiają, że odczuwasz pokój będąc
z tymi ludźmi. Dają Ci wsparcie,
pomoc, radość. 

Z tymi trudnymi relacjami – mu-
simy się zmierzyć. Nawet jeśli kiedyś
nie potra� łam stawiać im czoła; dawa-

łam ciche pozwolenie, by mnie nisz-
czyły – teraz jestem silniejsza. „Spróbuj
mnie dziś”. Wyznaczanie swoich
granic, to luksus polegający na zwięk-
szeniu szacunku do siebie samego. 

Może na początku będzie wyjąt-
kowo trudno; może się komuś nie

dokończenie na 3 stronie

_  _

 _
 _
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KRZYŻÓWKA
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Odpowiedz na pytania i uzupełnij zdania. Podpowiedzi znajdziesz w Liście Episkopatu Polski,
który był czytany w zeszłą niedzielę, a jest dostępny na episkopat.pl. 

Kartę z odpowiedziami połóż do koszyka przed ołtarzem 
w przyszłą niedzielę przed Mszą świętą o godz. 1100. Rozdanie nagród po Mszy świętej.

Konkurs opracowała Zuzia Cichoń

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................................

Szkoła i klasa: ................................................................................................................................................................................

1. W jakim mieście urodził się św. Jana Paweł II? ............................................................................

2. Uzupełnij trzyliterowym słowem zdanie św. Jana Pawła II: „Chrystus ............... , co nosi w swoim

wnętrzu człowiek. On jeden to ............. !”

3. Kogo przypominał stetoskop, który św. Jan Paweł II miał na swoim biurku? ......................................

4. Uzupełnij siedmioliterowym słowem zdanie: „Św. Jan Paweł II stawiał młodym ..............................
cele i wymagania”.

5. Podaj datę wyboru Karola Wojtyły na papieża. ..............................................................................................

6. Uzupełnił trzyliterowym słowem zdanie św. Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie:

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, .................. ziemi!”. 

7. Ile krajów odwiedził  św. Jan Paweł II? ......................................................                                       

8. O czytanie jakich fragmentów Pisma Świętego poprosił przed śmiercią św. Jan Paweł II? 

..........................................................................................................................................................................................

9. Ile lat minęło od śmierci św. Jana Pawła II? ......................................................................................................
10. Gdzie św. Jan Paweł II powiedział te słowa: „Aparat � lmowy utrwalił rozpaczliwą obronę 

nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki � lm – i do dziś
dnia nie mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić
sobie dramat straszliwszy w swej moralnej, ludzkiej wymowie”.   

...................................................................................................................................................................................

11. Uzupełnij dziewięcioliterowym słowem zdanie: „Św. Jan Paweł II zanim stracił świadomość

po zamachu, mówił, że ............................................................................ temu, który do niego strzelił”.

spodobać, że zaczynasz walczyć 
o swoje; może będą wprowadzać
Cię w poczucie winy... Nie podda-
waj się w łagodnym mówieniu o tym,
co Ty uważasz za słuszne, co jest
dla Ciebie ważne, a co niedopusz-
czalne. Podziel się z najbliższą osobą,
nie tym, co się działo, ale co czułaś, 
co czułeś. 

Rozładuj emocje. 

Albo najlepiej idź do kościoła, od-

szukaj wzrokiem czerwoną lampkę,
uklęknij przed tabernakulum z Naj-
świętszym Sakramentem i pomódl się.
„Ja i tylko Ja jestem Twoim Pocie-
szycielem!” – mówi Jezus. Pamiętaj,
ta lampka nigdy nie stanie się zie-
lona... Nigdy! Zawsze będzie można
tam się zatrzymać, mieć ciągły dostęp.
Nikt nie powie Ci: „Dość, idź już!”. Ta
lampka nieustannie powtarza: „Za-
trzymaj się tu. Jesteś wspaniały, 
kochany, jesteś Mój, jesteś Moja!”.  

Tam jest tam Skała. Jedyna praw-
dziwa Skała, na której istoty ludzkie
mogą się oprzeć. Jedyny postój, który
daje prawdziwy odpoczynek. „Przyjdź-
cie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię”. 

Błogosławionej pracy nad każdą
relacją! Błogosławionej niedzieli!

Ewa

KONKURS DLA DZIECI
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24 maja 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Mileny, Zuzanny, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 1-11
PSALM: 47, 2-3. 6-7. 8-9
2. czytanie: Ef 1, 17-23
EWANGELIA: Mt 28, 16-20

25 maja 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Grzegorza, Magdy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 19, 1-8
PSALM: 68, 2-3. 4 i 5ac. 6-7b.
EWANGELIA: J 16, 29-33

26 maja 2020r. – WTOREK
Imieniny: Filipa, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 17-27
PSALM: 68, 10-11. 20-21
EWANGELIA: J 17, 1-11a

27 maja 2020r. – ŚRODA
Imieniny: Juliusza, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 28-38
PSALM: 68, 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc
EWANGELIA: J 17, 11b-19

28 maja 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Jaromira, Augustyna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 22, 30; 23, 6-11
PSALM: 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: J 17, 20-26

29 maja 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Magdaleny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 25, 13-21
PSALM: 103, 1b-2. 11-12. 19-20b
EWANGELIA: J 21, 15-19

30 maja 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Feliksa, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 28, 16-20. 30-31
PSALM: 11, 4. 5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Dzisiaj o godz. 1230 Msza święta prymicyjna ks. Łukasza Sobolewskiego SAC,
który wczoraj w pallotyńskim kościele w Warszawie z rąk 
J.E. Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC przyjął święcenia kapłańskie. 

2. Zapraszamy na ostatni tydzień Nabożeństw majowych – codziennie 
o godz. 1730. Od piątku trwamy na Nowennie do Ducha Świętego, 
którą łączymy z Litanią do Matki Bożej.

3. W sobotę będziemy obchodzili Uroczystość NMP Królowej Apostołów
– patronki naszego Kościoła.

4. Przyszła Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny.
Przypominamy o obowiązku spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.
Księża Biskupi przedłużają w tym roku ten czas wypełnienia obowiązku
do 7 czerwca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W przyszłą niedzielę, 31 maja, po każdej Mszy świętej 
w zakrystii czekamy na osoby, które nie korzystają z internetu. 

Prosimy przynieść pracę składającą się z 99 słów, 
w której będzie odpowiedź na jedno pytanie: 
„Którą cechę lub przymiot św. Jana Pawła II 

uważasz za szczególnie ważne w czasie epidemii koronawirusa?”.
Prosimy nie zapomnieć dopisać swojego imienia i nazwiska 

oraz numeru telefonu. 
Warto dołączyć też krzyżówkę z dzisiejszej Gazetki, 

a nagroda będzie lepsza!

Informacje dla osób korzystających z internetu są 
na mojapara� a24.pl oraz facebook.com/mojapra� a

Informujemy, że quizy konkursowe można rozwiązywać wiele razy.
W Konkursie nie chodzi o rywalizację, 

ale o poznanie i przypomnienie piękna św. Jana Pawła II.
Być może w wielkim � nale będzie rywalizacja. 

Szczegóły – w najbliższych tygodniach.  

Osobom korzystającym z internetu przypominamy o konieczności 
przysłania zgłoszenia e-mail (szczegóły w internecie). Samo rozwią-
zywanie quizów nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.

Zapraszamy naprawdę WSZYSTKICH! 
Przewidujemy – szczególnie dla Finalistów – atrakcyjne nagrody!

TRWA NASZ KONKURS DLA WSZYSTKICH 
„100 pytań na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”.

Redakcja

MODLITWA DZIECKA
„Boże, dziękuje Ci, że mama jest cała i zdrowa jak wraca z pracy i z zakupów. Panie Jezu, proszę Cię w tych trudnych

czasach, żeby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa. Proszę też o silną wiarę w Ciebie dla mojej siostry. 
Proszę Cię, Panie Jezu, żeby koronawirus ustał i żeby moi bliscy nie zachorowali. 

Chciałabym bardzo, żebym mogła chodzić już do kościoła z całą moja rodziną, by przyjąć Cię do mojego serca.
Panie Jezu, dziękuje Ci za ten piękny świat i proszę Cię, byśmy mogli już wychodzić na dwór, 

żeby nim się cieszyć i spotykać z bliskimi i przyjaciółmi. 
Proszę Cię o zbawienie dla tych, którzy umarli z powodu epidemii. Pociesz ich bliskich. Amen.”             Zosia 


