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NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Czy wiesz, że…

Duch Odnowiciel
	 Pięćdziesiąt	dni	po	Zmartwychwstaniu	Pan	spełnia	się	obietnica	dana	uczniom.	
Na	zgromadzonych	w	Wieczerniku	zstępuje	Duch	Pocieszyciel,	pierwszy	dar	uwiel-
bionego	Chrystusa	przekazany	wspólnocie	wierzących.	Od	tamtego	momentu	ten	
Duch	jednoczy	uczniów	Chrystusa,	którzy	gromadzą	się	w	różnych	Wieczernikach	
świata.
	 Każdy	kto	przyjął	chrzest,	stał	się	świątynią	Ducha	Świętego	oraz	znakiem	prawdy,	
miłości	i	jedności	z	Chrystusem.	Nie	da	się	tego	znaku	zatrzeć,	wymazać,	czy	zbu-
rzyć.	Duch	Święty	jest	Duchem	mówiącym,	wymagającym	świadectwa.	Nie	można	
go	zakuć	w	kajdany,	wtrącić	do	więzienia.	Żarliwość	Ducha	Świętego	nigdy	nie	
ustaje,	bo	On	jest	ogniem	prawdy,	miłości	i	jedności.	On	ciągle	jest	z	nami	i	działa	
w	Kościele,	w	różnoraki	sposób	udzielając	swoich	darów	wierzącym	dla	wspólnego	
dobra.	
	 Przyjacielu!	Otwórzmy	się	na	działanie	Ducha	Świętego,	przyjmijmy	i	wykorzy-
stajmy	Jego	dary.	Wtedy	jako	Jego	narzędzia,	wszyscy	razem	solidarnie	będziemy	
mogli	dokonać	odnowy	polskiej	ziemi.	Odnowa	możliwa	jest	dzięki	odnowie	ludzi	
zamieszkujących	tę	ziemię,	dzięki	odnowie	ich	serc,	ich	sposobu	myślenia	i	postę-
powania.	„Niech	zstąpi	Duch	Twój	i	odnowi	oblicze	ziemi,	tej	ziemi”.	Prośmy,	by	
ten	zakątek	świata,	któremu	na	imię	Polska	został	odnowiony	mocą,	żarem	i	potęgą	
Ducha	Świętego.

Ks. Ireneusz

Ewangelia: J 20, 19-23
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, 
tam gdzie przebywali uczniowie gdy drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! 

Grzech pierworodny	 –	 Według	 Rdz	
3,	1−24	Adam	i	Ewa	okazali	się	w	raju	
nieposłuszni	 Bogu,	 popełniając	 w	 ten	
sposób	 pierwszy	 grzech.	 Opowiada-
nie	 zmierza	do	 „wyjaśniania”,	 skąd	w	
świecie	 stworzonym	 przez	 Boga	 jako	
dobry	wzięło	się	zło,	cierpienie	i	śmierć.	
Księga	 Rodzaju	 chce	 ukazać	 dzieje	
rozprzestrzeniania	się	grzechu,	opisując	
zbrodnię	Kaina	i	budowę	wieży	Babel.	
Określenie	„grzech	pierworodny”	wska-
zuje	na	 fakt,	 że	 ludzkość	od	początku	
pozostaje	pod	wpływem	grzechu	i	wła-
snymi	siłami	nie	jest	w	stanie	wyzwolić	
się	z	jego	oddziaływania.	W	nauczaniu	
Kościoła	 o	 powszechnym	 charakterze	
grzechu	 pierworodnego	 podkreśla	 się	
szczególnie	 moc	 Jezusa	 Chrystusa,	
gdyż	 to	„On	uwolnił	nas	spod	władzy	
ciemności”.	
Guru	–	mistrz	duchowy	w	hinduizmie.	
Należy	 mu	 się	 posłuszeństwo	w	 spra-
wach	 duchowych.	 Założycieli	 sekt	
często	nazywa	się	guru.	
Gwardian	 –	 przełożony	 klasztoru	 w	
niektórych	zakonach	 jak	 franciszkanie	
czy	bernardyni.	
Gwiazda Dawida	 –	 dwa	 odwrócone	
i	nałożone	 na	 siebie	 trójkąty	 równora-
mienne	–	symbol	narodu	żydowskiego.

Jeżeli ponownie mają zdarzyć się Zielone Święta w Europie, muszą zapłonąć ka-
mienne kościoły i roztopić się w żarze zatwardziałe serca. 

Wielebnemu	
Księdzu	Proboszczowi
Antoniemu Czulakowi

gorące	życzenia	imieninowe
wszelkich	łask	Dobrego	Boga:

zdrowia,	szczęścia	i	pogody	ducha
w	każdym	dniu	życia.

Niech	Maryja	Królowa	Apostołów
otacza	Księdza	Solenizanta

swoją	matczyną	opieką.
Redakcja
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	 Dzień	 3	 czerw-
ca,	 kolejny	 dzień	
2000	 roku.	 Ko-
lejny	 dzień	 życia	
każdego	 z	 nas,	
niepowtarzalny,	
przemijający.	 Nie	
należy	 się	 tym	
martwić,	 wystar-
czy	 wejść	 do	 na-
szej	 nowej	 świą-
tyni,	 skierować	
wzrok	 w	 stronę	
prezbiterium	 na	
cztery	 niepozor-
ne, 	 wysoko	 na	
ścianach	 wiszące	
świece,	 a	 one	 przywrócą	 w	 pamięci	
wydarzenia	tego	jedynego,	niezwykłego	
dnia.
	 Niestety,	atmosfery	i	przeżyć	tej	uro-
czystej	chwili,	nie	da	się	nigdy	powtó-
rzyć.	 Weszliśmy	 do	 świątyni	 i	 pierw-
sze	 zdziwienie:	 pustka,	 bez	 kwiatów,	
świec	 i	ciemność.	To	było	niezwykłe:	
ogołocona	 świątynia	 i	 oczekiwanie,	
że	 to	 się	 wkrótce	 musi	 zmienić.	 Oto	
procesja	 liturgiczna	 już	 wchodzi,	 jest	
z	nami	Pasterz	diecezji,	promieniujący	
serdecznością.	 Taka	 uroczystość	 ma	
swój	porządek;	powitanie	wszystkich,	
tych	 znaczących	 i	 tych	 siedzących	 w	
ławkach,	 przez	 Księdza	 Proboszcza,	
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później	przedstawiciele	wspólnoty	pa-
rafialnej	od	dzieci	po	dorosłych	witają	
gości.	Słowa	powitania	były	pełne	sza-
cunku	i	radości.	Porządek	liturgii,	ob-
rzęd	okadzenia	świątyni:	ołtarza	i	ścian,	
słowo	Pana	związane	z	ta	uroczystością	
i	słowa	Pasterza	Diecezji	J.	E.	Księdza	
Biskupa	 Jana	 Chrapka,	 umacniające	
wiarę,	będące	dziękczynieniem	Bogu,	
pamiętające	o	ludziach	i	dające	nadzie-
ję.	Nadszedł	czas	namaszczenia	świą-
tyni,	stołu	ofiary	i	ścian	prezbiterium,	
pod	 tymi	czterema	małymi	świeczka-
mi.	 Wszyscy	 kierują	 wzrok	 w	 stronę	
głównego	wejścia,	bo	tam	ukazuje	się	
procesja	z	paschałem,	świecami,	kwia-
tami,	wreszcie	cała	świątynia	wypełnia	

się	 światłem,	 tak	
jakby	 się	 napeł-
niła	Bożą	chwałą.	
Wieczernik	 stał	
się	 gotowy,	 aby	
być	 miejscem,	 w	
którym	 Chrystus	
nieustannie	pona-
wia	 Najświętszą	
Ofiarę.	 Procesja	
z	darami	ołtarza	i	
każdy	 z	nas	 przy-
noszący	 dar	 wła-
snego	życia	–	trud-
ności	codziennego	
dnia,	 niedostatki,	
cierpienia,	 rado-
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ści,	swoją	małość.	Czy	to	nie	
cud,	że	z	takich	darów	wyrosła	
ta	świątynia.	Wreszcie	moment	
Komunii	 świętej,	 słowa	 „…
błogosławieni,	 którzy	 zostali	
zaproszeni…”	to	mnie	i	ciebie	
nazywa	Bóg	błogosławionym,	
czy	już	wiesz	co	to	znaczy,	że	
„Bóg	jest	Miłością”.
	 Uroczysta	 liturgia	 zbliżyła	
się	do	swego	kresu,	wspaniałe	
słowa	 Księdza	 Prowincjała	
Czesława	 Parzyszka	 bardzo	
serdeczne	 tak	 jak	 on,	 pro-
mieniujące	 radością,	 życzli-
wością	 i	uśmiechem.	 Ksiądz	
Prowincjał	 powiedział,	 że	 ta	
świątynia	 to	 dar	 Pallotynów,	
dar	Roku	Jubileuszowego,	ale	
jest	to	również	dar	łaski	Pana,	
który	 spełnił	 nasze	 tęsknoty,	
nasze	 marzenia,	 pokazał,	 że	
w	 jedności	 modlitwy	 i	 ludz-
kiego	wysiłku	można	uczynić	
wszystko.
	 Ksiądz	Biskup	zauważył,	że	
dwie	i	pół	godziny,	to	bardzo	
niewiele	w	porównaniu	z	pięt-
nastoma	latami	budowy.	A	jak	
mało	 w	 porównaniu	 z	 darem	
życia,	który	otrzymujemy.		
Oto	oddaliśmy	Bogu	w	Trójcy	
Jedynemu,	 na	 Jego	 wyłączną	
własność	 świątynię,	 a	 razem	
z	nią	 nas	 samych,	 pragnienia	
naszych	 serc,	 nasze	 tyle	 lat	
zanoszone	 modlitwy.	 Dobrze,	
że	 na	 tle	 bieli	 ścian,	 wyraźnie	
widać	 każdą	 cegłę.	 Mury	 nic	
nie	znaczą,	jeżeli	w	miejscu	tych	
cegieł	nie	zauważymy	siebie,	bo	
tylko	wtedy	ta	świątynia	będzie	
żywa,	prawdziwa,	autentyczna.
	 Z	 pewnością	 każdy	 z	 nas	
przeżył	 tę	 uroczystość	 ina-
czej,	 ale	możemy	być	pewni,	
że	Duch	Święty	zjednoczył	to	
i	stworzył	wspaniałą	całość.
	 „Dzięki	 Bogu	 za	 Jego	 dar	
niewypowiedziany”	/2	Kor	9,	
15/

NIEZWYKŁY DZIEŃ
Antoni	Padewski,	doktor	Kościoła	–	Fernan-
do	(bo	takie	było	jego	imię	chrzestne)	uro-
dził	się	około	r.	1195	w	Lizbonie.	Tam	też	
zapewne	uczęszczał	do	szkoły	katedralnej.	
Prawdopodobnie	w	piętnastym	roku	życia	
wstąpił	do	kanoników	regularnych	św.	Au-
gustyna.	W	r.	1220	przywdziewa	habit	Braci	
Mniejszych.	W	latach	1222−1224	głosił	Sło-
wo	Boże	i	zwalczał	błędnowierców	w	pół-
nocnych	 Włoszech,	 a	 następnie	 w	 połu-
dniowej	Francji.	Najlepiej	znanym	okresem	
jego	życia	jest	czas	od	przybycia	do	Padwy	
(1230).	Jest	to	zarazem	czas	jego	najbardziej	
intensywnej	 działalności	 kaznodziejskiej,	
która	największą	popularność	osiągnęła	w	
wielkim	 poście	 1231	 r.	 Antoni	 gromadził	
wokół	 siebie	 tysiące	 słuchaczy,	 doprowa-
dzając	ich	do	poprawy	życia.	Wyczerpany	
pracą	wraca	do	Padwy.	13	czerwca	umiera	
u	 jej	 wrót	 w	 klasztorze	 klarysek	 z	Arcel-
la.	 W	niespeł-
na	 rok	 później	
(30	 V	 1232)	
Grzegorz	 IX	
kanonizował	
go.	 Pozosta-
wił	 po	 sobie	
duży	 dorobek	
pisarski,	 spo-
śród	 którego	
za	 niewątpli-
wie	 autentycz-
ny	 uznawany	
jest	 zbiór	 ka-
zań	 Sermones 
dominicales et 
in Solemnitati-
bus Sanctorum. 
Antoni	 okazu-
je	 się	 w	nich	
doskonałym	 znawcą	 Pisma	 św.,	 a	także	
wytrawnym	moralistą,	który	zna	bolączki	
swego	 wieku.	 Jako	 uczeń	 św.	 Augustyna	
precyzyjnie	wykłada	naukę	o	łasce.	Rychło	
zaczęto	 Antoniego	 nazywać	 Doktorem	
ewangelicznym.	W	r.	1946	papież	Pius	XII	
nadaje	 świętemu	 tytuł	 Doktora	 Kościoła.	
Jest	 patronem	 narzeczonych	 i	 małżeństw.	
Jego	 wstawiennictwa	 szukano	 przed	 roz-
wiązaniem	i	w	niepłodności.	Wzywano	go	
jako	 orędownika	 w	 poszukiwaniu	 zguby.	
Kult	 znalazł	 też	 godne	 odbicie	 w	sztuce.	
Początkowo	 Antoni	 przedstawiany	 był	 z	
książką	w	ręku;	w	w.	XIV	dodano	mu	ogień,	
symbol	gorliwości;	w	w.	XV	serce,	a	następ-
nie	lilię.	Od	w.	XVII	jego	atrybutem	stało	się	
Dzieciątko	Jezus	i	z	Nim	najczęściej	się	go	
przedstawia	po	dzień	dzisiejszy.

13 czerwca – Wspomnienie 
Św. Antoniego Padewskiego
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ŻYCZENIA

 

Przyjdź Duchu Święty

W	20.	rocznicę	ślubu	Teresy	i	Józefa,
w	10.	rocznicę	ślubu	Małgorzaty	i	Tomasza,
w	10.	rocznicę	ślubu	Doroty	i	Mariusza,
w	3.	rocznice	ślubu	Jadwigi	i	Stanisława,
w	60.	rocznice	urodzin	Marianny,	
w	40.	rocznicę	urodzin	Małgorzaty,
w	18.	rocznicę	urodzin	Ewy	
błogosławieństwa	 Bożego	 i	 opieki	 Matki	
Bożej	życzy	

Redakcja

Kalendarz obchodów jubileuszo-
wych w Diecezji Radomskiej
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Panie	Boże	błogosław	wszystkim	rządzącym	w	naszej	Ojczyźnie.
Daj	im	mądrość,	aby	jak	najlepiej	rządzili	naszą	Ojczyzną,
daj	im	cierpliwość,	aby	dobrze	i	skutecznie	przemieniali	ten	kraj,
aby	był	krajem	wielbiącym	Boga.
Duchu	Święty	oświeć	ich	rozum	jak	mają	postępować,	rozgrzej	ich	serca,	
aby	były	czułe	na	wszystkie	biedy	w	naszym	kraju.	
Duchu	Święty	prowadź	ich,	jak	mają	postępować,	aby	każdej	polskiej	rodzinie	
żyło	się	lepiej	i	godniej.
Duchu	 Święty	 oświeć	 ich,	 aby	
zrozumieli	 jaka	 odpowiedzial-
ność	na	nich	ciąży	za	złe	 rządy	
w	naszym	kraju.	
Duchu	 Święty	 kieruj	 nimi,	 aby	
postępowali	 zawsze	 uczciwie,	
aby	widzieli	tylko	dobro	narodu,	
a	nie	swoje	własne.
Duchu	Święty	prowadź	ich,	aby	
sprawy	Boże	 i	 ludzkie	były	dla	
nich	 najważniejsze,	 a	 nie	 ich	
kariera	i	wygoda.
Duchu	Święty	przyjdź	do	wszyst-
kich,	 którzy	pełnią	 kierownicze	
role	w	naszym	kraju	i	kieruj	nimi,	
prowadź,	aby	nasza	Ojczyzna	–	
Polska	była	krajem	Bożym.	

Maria Sowińska

1.	 Nabożeństwa	Czerwcowe	w	niedziele	o	godz.	17.00,	w	dni	po-
wszednie	bezpośrednio	po	wieczornej	Mszy	św.

2.	 Jutro	drugi	dzień	Zielonych	Świąt	–	Święto	NMP	Matki	Kościoła.	
Msze	św.	będą	w	dużym	kościele	o	godz.	6.30,	8.00,	9.30	i	18.00.

3.	 We	wtorek,	13	czerwca	przeżywać	będziemy	imieniny	Księdza	
Proboszcza.	Serdecznie	zapraszamy	Parafian	na	Mszę	św.	sprawowaną	w	intencji	
Solenizanta	na	godz.	18.00.

4.	 We	 wtorek,	 13	 czerwca	 –	 Nabożeństwo	 Fatimskie	 dla	 chorych,	 cierpiących	
i	 starszych.	Msza	 św.	 o	 godz.	 9.00.	Po	Mszy	 św.	 błogosławieństwo	 chorych	
Najświętszym	Sakramentem.	Różaniec	 i	 okazja	do	 spowiedzi	od	godz.	8.30.		
Nabożeństwo	Fatimskie	dla	wszystkich:	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych	będzie	
w	piątek,	16	czerwca	o	godz.	18.40.	Podziękowania	i	prośby	do	Matki	Bożej	
Fatimskiej	oraz	ofiary	na	Mszę	św.	zbiorową	w	intencji	próśb	i	podziękowań	
można	składać	do	puszki	pod	figurą.

5.	 Spotkanie	Wspólnoty	Odnowy	w	Duchu	Świętym	będzie	w	środę,	14	czerwca	
o	godz.	19.00.

6.	 W	przyszłą	niedzielę,	18	czerwca	w	kaplicy	św.	Rodziny	o	godz.	15.30	Msza	
św.	dla	Rodzin	Domowego	Kościoła.

Ochrzczeni zostali:

Robert	Burzyński
Marta	Grabowska

Odszedł do Pana:

Wacław	Korczak	–	l.	66

11 czerwca	–	Niedziela	Zesłania	Ducha	
Świętego	–	dziękczynienie	za	sakrament	
bierzmowania
11 czerwca –	Ogólnopolskie	 spotkanie	
młodzieży	 na	 Ostrowiu	 Lednickim	 –	
LEDNICA	2000
17 czerwca	 –	 Święcenia	 kapłańskie	
w	Katedrze

Stowarzyszenie	 Inicjatywa	 Samopomocy	
Parafialnej	wybrało	nowy	Zarząd	w	składzie:
Przewodniczący:	Elżbieta	Lesisz
Z−ca	Przewodniczącego:	ks.	Mieczysław	Lis	SAC
Skarbnik	–	sekretarz:	Ewa	Kurant
Członkowie	 Zarządu:	 Ryszard	 Jeżmański,	
Jerzy	Materek
Komisja	Rewizyjna:
przewodniczący:	Ryszard	Sola
członkowie:	 Zofia	 Pęczkowska,	 Elżbieta	
Walczak

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie	Inicjatywa	Samopomocy	
Parafialnej	składa	serdeczne	podziękowa-
nia	Nauczycielom:	Pani	Katarzynie Wil-
czyńskiej	i	Panu	Henrykowi Molendzie,	
którzy	 nieodpłatnie	 prowa-
dzą	 od	 kilku	 lat	 douczanie	
dzieci	z	rodzin	ubogich.


