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VII NIEDZIELA WIELKANOCNA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Akt Erekcyjny Konsekracji Koœcio³a
Pod Wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Aposto³ów

w  Radomiu

 Dnia 3 czerwca, w sobotê, w Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Królowej Aposto³ów, przed Szóst¹ Niedziel¹ Wielkanocn¹, 
Roku Pañskiego 2000, odby³a siê konsekracja koœcio³a pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Aposto³ów w Radomiu.
 Konsekracji koœcio³a dokona³ Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Dr Jan Chrapek, Ordynariusz Diecezji Radomskiej, 
w czasie Mszy Œwiêtej koncelebrowanej.
 Dzia³o siê to w dwudziestym drugim roku pontyfikatu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II -  
- Polaka, gdy Koœcio³em w Polsce kierowa³ Jego Eminencja Kardyna³ Józef Glemp, Arcybiskup Warszawski, Prymas 
Polski, Wy¿szym Prze³o¿onym Polskiej Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego by³ 
Ksi¹dz Mgr Czes³aw Parzyszek, a Proboszczem Ksi¹dz Antoni Czulak.
 W uroczystoœci konsekracji koœcio³a wziêli udzia³: Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Jan Chrapek, Ksi¹dz Biskup 
Adam Odzimek, Cz³onkowie Zarz¹du Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z Ksiêdzem 
Czes³awem Parzyszkiem, przedstawiciele Prowincji Zwiastowania Pañskiego, cz³onkowie miejscowej wspólnoty Ksiê¿y 
Pallotynów i innych placówek, profesorowie Wy¿szego Seminarium Duchownego Ksiê¿y Pallotynów w O³tarzewie, du-
chowieñstwo diecezjalne i zakonne z Ksiêdzem Infu³atem - Dziekanem Jerzym Banaœkiewiczem, siostry zakonne, zaproszeni 
goœcie oraz licznie zgromadzeni wierni.

Koœció³ projektowali:
Architekci: mgr in¿. Ryszard Kañski, mgr in¿. Bronis³aw El¿anowski, 

mgr in¿. El¿bieta Idzikowska, Eugeniusz Szulakiewicz.
Konstruktor: mgr in¿. Krzysztof Górecki.
Budow¹ kierowali: Henryk Sarna i Tadeusz Sawicki.
Witra¿e zaprojektowa³ i wykona³: Witold Kowalski.
Bezpoœredni¹ opiekê nad budow¹ ze strony Stowarzyszenia mieli: 
Ksi¹dz Eugeniusz Klimiñski i Ksi¹dz Antoni Czulak.

Realizacja tego wiekopomnego dzie³a trwa³a 15 lat, od 1985 do 2000 roku.
Wszystko Dla Nieskoñczonej Chwa³y Bo¿ej,

z myœl¹ o przysz³ych pokoleniach.

Radom, dnia 03 czerwca 2000 roku.
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Czy wiesz, że…
Ewangelia: J 17, 6. 11 b – 19
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest 
prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, 
tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja 
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i 
oni byli uświęceni w prawdzie.

Prawdziwa wielkość 
Cyprian Kamil Norwid pisał dla Polaków zagrożonych paraliżem moralny: „Nie 
trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały. Nie 
trzeba stylu nastrajać ulicznie, ni Ewangelii brać przez rękawiczkę”. 
Chrześcijanin nie może iść z prądem „światowości”, „europejskości”, nie 
może biernie przyjmować tego, co świat oferuje, czym wabi i kusić. Nie może 
„kłaniać się okolicznościom” mówiąc: nic na to nie poradzę, taki już jest ten 
świat. Inni tak czynią, więc dlaczego ja mam czynić inaczej. Nie możemy „brać 
Ewangelii przez rękawiczki”, wybierać tych prawd, które mam odpowiadają, 
dopasowywać prawd ewangelicznych do naszego stylu życia. Musimy swoją 
postawą, miłością Boga i bliźniego, wzajemną jednością pochodząca od Chry-
stusa, ukazywać światu, że można dziś, tu i teraz, być człowiekiem wielkiego 
formatu, bezkompromisowym.
 Przyjacielu! Czy tak, jak czyni to dzisiaj wielu, wybierzesz przeciętność, czy 
też jak, Apostołowie będziesz silniejszy od zewnętrznych warunków, układów? 
Czy potrafisz przeciwstawić się błędnym opiniom i tendencjom? Czerpmy 
siłę z jedności z Chrystusem, aby ustrzec się od złego, aby przebić się przez 
przeciętność do prawdziwej wielkości.

ks. Ireneusz

Góra Oliwna – Wydłużone wzniesienie (po-
nad 800 m n. p. m.) na wschód od Jerozolimy, 
o zboczach porośniętych drzewami oliw-
nymi. Od miasta oddziela je dolina potoku 
Cedron. Miejsce to jest często wymieniane 
w Nowym Testamencie: Jezus zatrzymał się 
na Górze Oliwnej zdążając do Jerozolimy 
(Mt 21, 1), spędzał na niej noce (Łk 21, 37), 
także noc, w której został pojmany (J 18, 1).
Grób Święty – Jezusa złożono po śmierci 
w grobie należącym do Józefa z Arymatei, 
który miał ogród w pobliżu Golgoty. Według 
Mt 27, 60 był to nowy grób wykuty w skale 
– kwadratowa komora, do której schodziło 
się po schodach i której otwór zamykano 
dużym kamieniem (Mk 16, 4). Wewnątrz 
znajdowały się kamienne ławy, na których 
składano zwłoki. Już dla pierwszej jerozo-
limskiej wspólnoty chrześcijańskiej miejsce 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa było 
ośrodkiem szczególnej czci. Dziś na miejscu 
tym wznosi się Kościół Grobu, wielokrotnie 
w przeszłości jednak niszczony i ponownie 
odbudowywany. usytuowany pod kopułą 
świątyni skalny grób Chrystusa jest punktem 
docelowym wielu pielgrzymek.
Grzechy główne−  Istotę tych grzechów sta-
nowi słabość woli, która przejawia się brakiem 
wrażliwości na głos własnego sumienia, a w 
konsekwencji staje się trwałą skłonnością do 
grzechu. Jest siedem grzechów głównych: 
pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, 
łakomstwo, gniew, lenistwo. Z nich, jak ze 
źródła, wypływają inne grzechy.   Niezależnie od tego, ile na-

gromadzimy wiedzy i pozor-
nej wiedzy Twoje słowo jest 
Prawdą.

28 maja 2000 r. w kaplicy Matki Bożej 
Królowej Różańca Świętego w Mazow-
szanach do Pierwszej Komunii Świętej 
przystąpiły następujące dzieci:
Dołgoszyj Marta
Glegoła Łukasz
Kicior Katarzyna
Leśniewska Natalia
Leśniewski Mateusz
Michalska Anna
Osińska Klaudia
Osiński Rafał
Prokop Mateusz
Ratyński Mateusz
Skórnicka Katarzyna
Stankowska Justyna
Tusin Dariusz.
Dzieci, ich rodziców i Panią Katechetkę 
Marię Łukomską polecamy modlitwie 
Parafian.

Pierwsza Komunia Święta 
w Mazowszanach
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 Nikt nie jest chrześcijaninem dla samego siebie. Chrze-
ścijanin wchodzi do wielkiej wspólnoty Kościoła, która rozciąga 
się na cały świat, a czasowo daleko w przeszłość i przyszłość. 
Każdy chrześcijanin należy do jakiejś diecezji, jakiejś parafii, 
w której żyje i w którą powinien wnosić swój czas i talenty. Pa-
rafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu 
liturgicznym i gromadzi go podczas celebracji Eucharystii; głosi 
zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i 
braterskich uczynkach.

Ruch Rodzin Nazaretańskich − wspólnota apostolska. 
Cel: budowanie rodzin w zawierzeniu św. Rodzinie z Nazaretu 
oraz apostolstwo na tę rzecz. Szczególne podkreślenie roli kie-
rownictwa duchowego. Ruch otwarty dla wszystkich: całych 
rodzin, pojedynczych członków rodzin, osób samotnych, mło-
dzieży i dzieci. 

Kontakt: ks. Robert Szarecki.
Koła − Róże Żywego Różańca − wspólnota modlitewna.
Cel: modlitwa różańcowa, rozkrzewianie tej modlitwy i kult 
Maryi w naszych rodzinach. Ruch otwarty dla wszystkich: dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Kontakt: ks. Proboszcz − ks. Antoni Czulak i ks. Stanisław 
Barcikowski.

Oazy Ruch Światło − Życie − wspólnota apostolska.
Cel: wychowanie do życia w oparciu o tajemnice różańca. Wy-
zwolenie się z nałogów i budowanie życia w oparciu o Ewangelię. 
Ruch otwarty dla rodzin, młodzieży i dzieci.

Kontakt: ks. Tadeusz Nowek, ks. Zygmunt Zymliński.
Służba liturgiczna − wspólnota eucharystyczna.
Cel: przyczynianie się do głębszego przeżywania tajemnicy 
obecności Boga w Kościele. 
Ruch otwarty dla wszystkich dorosłych, młodzieży i dzieci.
Męskie zespoły − służba przy ołtarzu.
Żeńskie zespoły – schola dziecięca, schola młodzieżowa.

Kontakt: aspiranci, ministranci młodsi i schola dziecięca − 
ks. Tomasz Makarewicz, ministranci starsi i schola młodzieżo-
wa − ks. Tadeusz Nowek, ministranci ojcowie − ks. Stanisław 

Barcikowski.
Grupa charytatywna − wspólnota miłosierdzia.
Cel: krzewienie pomocy i miłosierdzia człowiekowi: biedni, 
chorzy, bezdomni − pomoc materialna, dofinansowanie obiadów 

dla biednych dzieci w szkole. Grupa otwarta dla wszystkich, 
którzy chcą świadczyć miłosierdzie bliźniemu.

Kontakt:
− rodziny ubogie naszej parafii − ks. Ireneusz Chmielowski,
− chorzy naszej parafii − s. Bernadeta /potrzeba bezinteresow-
nych wolontariuszy/,
− korepetycje − Stowarzyszenie Samopomocy Parafialnej,
− kuchnia dla ubogich − ks. Mieczysław Lis /potrzebni ofiaro-
dawcy na rzecz zaopatrzenia kuchni/.
Wspólnota misyjna – wspólnota modlitewna.
Cel: krzewienie ducha misyjnego wśród wiernych. Ruch otwarty 
dla wszystkich, którym bliska jest troska o misje.

Kontakt: ognisko misyjne (dziecięce) − ks. Robert Szarecki.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret” – wspól-
nota modlitewna.
Cel: ożywianie więzi z Duchem Świętym poprzez modlitwę 
i służbę. Ruch otwarty dla młodzieży i dorosłych.

Kontakt: ks. Tomasz Makarewicz.
Wspólnota adoracyjno−modlitewna.
Cel: szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu. Ruch otwarty 
dla wszystkich.

Kontakt: ks. Ireneusz Chmielowski.
Akcja Katolicka – wspólnota charytatywna.
Cel: krzewienie odpowiedzialności świeckich za Kościół. Ruch 
otwarty dla wszystkich, którzy w czynny sposób chcą zaanga-
żować się w życie Kościoła.

Kontakt: ks. Stanisław Barcikowski.
Gazetka parafialna – wspólnota apostolska.
Cel: informowanie o aktualnych wydarzeniach z życia Parafii 
i Kościoła. Ruch otwarty dla wszystkich, z dobrymi pomysłami.

Kontakt: ks. Ireneusz Chmielowski.
Grupa pielgrzymkowa – wspólnota apostolska.
Cel: szerzenie kultu Matki Bożej. Ruch otwarty dla wszystkich.

Kontakt: ks. Tadeusz Nowek.
Duszpasterstwo Rodzin − wspólnota modlitewna.
Cel: ożywianie miłości w naszych rodzinach. Ruch dla wszyst-
kich rodzin.

Kontakt: ks. Stanisław Piaskowy.
Rodzina Radia Maryja − wspólnota związana z rozgłośnią 
Radia Maryja.
Cel: modlitwa w intencji Ojczyzny, Papieża i Radia Maryja. 
Ruch dla młodzieży i starszych.

Kontakt: ks. Stanisław Barcikowski.
Grupa AA „Na Wiejskiej” − wspólnota terapeutyczna.
Cel: pomoc w walce z uzależnieniem. Ruch dla uzależnionych 
i ich rodzin.

Kontakt: ks. Mieczysław Lis.
Wspólnota Fatimska – wspólnota modlitewna.
Cel: krzewienie kultu Matki Bożej Fatimskiej. Ruch dla wszyst-
kich.

Kontakt: nabożeństwa fatimskie dla wszystkich od maja do 
października – ks. Stanisław Barcikowski, dla chorych, cier-

piących i ludzi starszych – ks. Stanisław Piaskowy.

Parafia – Wspólnota Wspólnot
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W minionym tygodniu

Adres redakcji: 26−600 Radom, ul. Wiejska 2, tel. 366−81−44
Redaktor naczelny: Agnieszka Stępień, Z−ca redaktora naczelnego: Magdalena Kowalska, Dyrektor techniczny: Grzegorz Stępień.
Opiekun duchowy: Ks. Ireneusz Chmielowski SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Halina Siczek, Maria Sowińska, 
Sylwia Buchacz, Łukasz Grzeszczyk, Marcin Ciosek, Monika Grzesiak, Luiza Bojerska, Agata Menert.

Drukarnia Virgo, tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72

INFORMACJE

ŻYCZENIA

 1. Dziś o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny Msza Św. w intencji 
rodzin.

2. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego w niedziele 
o godz. 17.00, w dni powszednie bezpośrednio po wieczornej 
Mszy św. Dziś po Nabożeństwie zmiana tajemnic dla Kółek Żywego Różańca.

3. Serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do głębszego przeżycia uroczystości związanych z konsekracją kościoła. 
Księżom, siostrom, Siostrze Zakrystiance, orkiestrze, ministrantom, scholi mło-
dzieżowej, zespołom parafialnym, Panu organiście, wszystkim, którzy zajęli się 
porządkowaniem kościoła i wokół kościoła.

4. W przyszłą niedzielę 11 czerwca odbędzie się w Lednicy czwarte spotkanie 
młodych. Zapisy na wyjazd w księgarni parafialnej do czwartku włącznie. Koszt 
40 zł. Wyjazd o godz. 4.00 rano, 11 czerwca sprzed dużego kościoła.

5.  Próby sypania kwiatów dziewczynek z kl. III odbywać się będą we wtorki i piątki 
o godz. 17.00 przed dużym kościołem. 

6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
7. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich piel-

grzymów. 
8. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace przy ko-

ściele.

O miłości nigdy nie mówiło się tak 
wiele jak obecnie. Owszem, była 
ona tematem wzruszających poema-
tów, stanowi do dziś wątek intere-
sujących powieści, znajduje wyraz 
nie tylko w poezji lirycznej, ale i 
w popularnych piosenkach. Proces 
wychowawczy, którym każdy z nas 
jest objęty od najwcześniejszych 
lat kształtuje osobowość, charakter, 
wyrabia różne cechy. Zauważono, że 
człowiek dla którego słowo „miłość” 
jest tylko pustym terminem często 
jest nieszczęśliwy, choć wszystko 
niby sprzyja osiągnięciu przez niego 
pełnej satysfakcji. Wychowując nie 
przygotowujemy młodzieży należycie 
do miłości. Tym terminem określa 
się cały, długi proces wychowawczy, 
który rozpoczyna się… uśmiechniecie 
się pewnie, gdy powiemy, że… od 
urodzenia. Człowieka wychowuje 
wszystko, co znajduje się w jego 
otoczeniu od najmłodszych lat jego 
życia. Każdy człowiek właśnie w 

O miłości inaczej
rodzinie rozpoczyna swoje istnienie 
i z domu rodzinnego wychodzi w 
świat. W domu uczy się pierwszych 
kroków, pierwszych słów, które ozna-
czają miłość. Uczy się kochać innych. 
Rodzina to jakby obieg zamknięty, 
w którym dokonuje się przetwarza-
nie miłości rodziców do dzieci w 
trwałe wartości umysłu, charakteru, 
bogactwa uczuć, stanowiące pełnię 
rozwoju psychicznego człowieka. W 
rodzinie każdy z nas wzrasta więc nie 
tylko w kategoriach biologicznych, 
ale zaspakaja najważniejszą z potrzeb 
psychicznych − potrzebę dawania i od-
bierania miłości. Człowiekowi miłość 
towarzyszy całe życie. Umożliwia ona 
dostrzeganie piękna życia, czerpania 
z niego radości i szczęścia. Obecnie 
pojmujemy miłość między dwojgiem 
ludzi jako spełnienie marzeń, tęsknot, 
oczekiwań, a wiara w jej niepowta-
rzalność i jedyność dla tych, którzy ją 
przeżywają stanowi dodatkowo źródło 
szczęścia.            Jadwiga Kowalczyk 

04 czerwca – rocznica wizyty Ojca 
Świętego w Radomiu. Nabożeństwo 
dziękczynne w Katedrze.
10 czerwca – Święcenia Diakonatu 
w Katedrze.
10 czerwca – Wigilia Zesłania Ducha 
Świętego – modlitewne czuwania ru-
chów, wspólnot i stowarzyszeń katolic-
kich w parafiach.

W 40. rocznicę ślubu Janiny i Ignacego,
w 28. rocznicę ślubu Zofii i Antoniego, 
w 1. rocznicę ślubu Katarzyny i Arkadiusza,
w 50. rocznicę urodzin Antoniego,
w 18. rocznicę urodzin Rafała 

życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki 
Najświętszej Maryi Panny składa Redakcja

Drodzy Parafianie
Z okazji konsekracji naszego kościoła 
chcemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do powstania tej 
świątyni serdecznie podziękować za 
wszystkie modlitwy, ofiary duchowe i ma-
terialne, prace i życzliwość. Tych którzy 
już odeszli niech Bóg nagrodzi radością 
życia wiecznego, a żywym udzieli wielu 
łask.

Kalendarz obchodów jubileuszo-
wych w Diecezji Radomskiej

Ochrzczeni zostali:

Antoni Wiktor Skowroński
Ada Kurzawa

Związek małżeński zawarli:

Aneta Katarzyna Mortka i Piotr Michał Sowa
Izabela Cis i Krzyszof Michalski
Joanna Kamilla Banasiak i Tomasz Robert Celuch

Odeszli do Pana:

Wojciech Zdanowicz − l. 21
Krystyna Zofia Krzemińska − l. 55


