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Bliżej Biblii…Niedziela Zesłania Ducha Świętego

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Początek  tego święta sięga bardzo 
dawnych uroczystości, podczas których 
składano podziękowanie Bogu za żniwa po 
zakończeniu zbiorów. Później dołączono do 
niego wspomnienie ogłoszenia Prawa dane-
go przez Boga na Górze Synaj. Ostatecznie 
radość z udanych żniw miała zamienić się 
w Nowym Przymierzu w radość z powodu 
przyjęcia Ducha Świętego i otrzymania Jego 
darów. Duch Święty zjawia się pośród tych 
żywiołów, które towarzyszyły obecności 
Boga w Starym Testamencie: wichru i ognia. 
Ogień występuje w Piśmie świętym jako 
przenikający wszystko miłością i oczysz-
czający żywioł. Ogień daje również światło 
i oznacza nową jasność, z jaką Duch Święty 
pozwala zrozumieć naukę Jezusa Chrystusa.  

W Starym Testamencie działanie Ducha 
Świętego często określa się jako „tchnienie”. 
Wyraża ono delikatność i równocześnie siłę 
miłości Bożej. Nie ma nic bystrzejszego od 
wiatru, który przenika wszędzie, który jakby 
docierał do ciał nieożywionych i dawał im 
własne życie. Gwałtowny wicher w dniu 
Zielonych Świątek wyraża nową siłę, z jaką 
Miłość Boża wkracza do Kościoła i do dusz. 

Podczas Zielonych Świątek Apostołowie 
zostali umocnieni w swoim posłannictwie 
świadków Jezusa, by mogli głosić Dobrą 
Nowinę wszystkim ludom. Dotyczy to nie 
tylko ich! Wszyscy wierzący w Niego, mają 
słodki obowiązek głoszenia, że Chrystus 
umarł i zmartwychwstał dla naszego zba-
wienia. Jesteśmy ludem świętym i mamy 
obowiązek rozgłaszania wielkich dzieł Tego, 
który wyprowadził nas z ciemności do swego 
przedziwnego światła.

W Dniu Imienin Naszej Kochanej Współ-
redaktorce Joannie Ciosek składamy 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
spełnienia marzeń, uśmiechu w każdym 
dniu życia, miłości oraz opieki Najświęt-
szej Maryi Panny - życzy Redakcja 

Pierwsze czytanie: Dz 2, 1 – 11 

Nagle dał się słyszeć 
z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtow-
nego wiatru, i na-
pełnił cały dom, w 
którym przebywali. 

Ukazały się im też języ-
ki jakby z ognia, które 
rozdzieliły się, i na 
każdym z nich spoczął 
jeden.

Widać ją najlepiej na przykładzie Apostołów. Przed Zesłaniem Ducha Świętego 
byli zwykłymi, bojaźliwymi ludźmi. Chociaż przez trzy lata przebywali z Chry-
stusem, słuchali jego nauki, byli świadkami zdziałanych przez Niego cudów, to 
jednak w chwili próby zawiedli. Judasz zdradził swego Mistrza, Piotr potrójnie się 
go wyparł, pozostali Apostołowie w chwili pojmania Chrystusa uciekli. Także po 
Wniebowstąpieniu Jezusa siedzieli zamknięci w Wieczerniku, bojąc się wystawić 
nosa na zewnątrz, z obawy przed Żydami.

   Drogi Przyjacielu! Dopiero zstąpienie Ducha Świętego dokonało w Apostołach 
cudownej przemiany. Niegroźne są dla nich od tej pory prześladowania, więzienie, 
tortury, a nawet śmierć męczeńska. Idą na cały świat i zdobywają ten świat dla 
Chrystusa. To Duch Święty czuwa nad Kościołem i prowadzi Go przez ponad XX 
wieków Jego historii. Czy Duch Święty prowadzi również Ciebie?

Ks. Sylwester

Potęga Ducha Świętego!

 Gdy Kościół mówi „tak” Duchowi Świętemu i ufa Mu, gdyż to Duch w nim 
się otwiera, wtedy Kościół może powiedzieć „tak” samemu sobie i sobie zaufać, żeby otworzyć się na 
świat, jest to bowiem Duch, który działa w Kościele.
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 W ubiegłą niedzielę o godz.9.30, dzieci 
klas II ze Szkoły Podstawowej im. S. Żerom-
skiego nr 23, przystąpiły do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Do tej uroczystości przygotował 
aje ks. Sylwester Fiećko SAC. 

Antos Klaudia
Antos Łukasz

Badowski Norbert
Bączek Kamil

Białek Martyna
Błaszczyk Sylwia
Boczek Bartłomiej
Boryczka Marcin

Chała Joanna
Chankiewicz Marta
Chrząszcz Damian

Chrząszcz Sylwester
Dębski Piotr

Drabik Michał
Drużdż Kamila
Faryna Klaudia
Frąk Ewelina

Gibała Mateusz
Głowacki Adrian

Grabowski Norbert
Grochulski Mateusz
Gutkowski Maciej

Inglik Jakub
Jabłońska Marta

Jaśkiewicz Kamila
Jodzisz Karolina

Kaczmarska Aleksandra
Kalbarczyk Aleksandra

Kłys Damian
Kołakowski Karol

Kowal Alicja
Kowalski Konrad

Krajewski Szymon
Kulig Anna

Kuraś Karolina
Kustra Kamila

Kutkiewicz Martyna
Łoboda Iwona

Łyżwińska Katarzyna

Jeszcze na początku XX wieku pochodze-
nie Świętego Andrzeja było tajemnicą. Sytuację 
zmieniły badania ojców Poplatka i Paciuszkie-
wicza. Obecnie historycy uważają za pewne, 
że przyszły Święty urodził się w Strachocinie 
w Ziemi Sanockiej. Stało się to w roku 1591, 
prawdopodobnie 30 listopada. Urodził się 
jako członek uboższej gałęzi starej, możnej 
rodziny Bobolów. Jego ojciec Krzysztof był 
dzierżawcą „królewszczyzny”: strachockiego 
sołectwa. W strachockim kościele pokazywana 
jest chrzcielnica, której zapewne użyto w czasie 
chrztu przyszłego Świętego. Sam o sobie pisał: 
„Polonus Minor” − Małopolanin. W latach 
1606 − 1611 studiował w szkole jezuickiej w 
Braniewie (a nie w Wilnie, jak do niedawna 
uważano). Następnie wstąpił do tego zakonu w 
Wilnie. Śluby zakonne złożył 31 lipca 1613r..
Ukończył studia filozoficzne (1613−1616) na 
Uniwersytecie Wileńskim. Tamże studiował 
teologię (1618 − 1622) jednak nie zdał ostat-
niego, najważniejszego egzaminu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 12 marca 1623r.. W latach 
1623 − 1624 był rektorem kościoła w Nie-
świeżu. W latach 1624 − 1630 kaznodzieją i 
spowiednikiem w kościele Św. Kazimierza w 
Wilnie. W latach 1626 − 1630 rektorem tegoż 

Maciejczak Grzegorz
Makowski Karol

Opacka Katarzyna
Pawłowski Damian

Pietrasik Paulina
Prędka Sylwia

Rylska Iga
Sasin Anita

Sasin Martyna 
Słowik Beata

Sobczyk Jakub
Sroka Marta

Stradowska Julia 
Szwaczka Kacper
Walasek Wojciech

Wargacki Piotr
Węgrzyn Katarzyna
Wojcieszak Mateusz

Wojdyr Paweł 
Wosztyl Bartłomiej

Wójcik Patryk
Zawadziński Artur

Zawadziński Bartosz
Zieliński Roman
Zięba Karolina
Zych Dominik

Dzieci polecamy modlitwom parafian, aby 
kochały Jezusa całym sercem i przez całe 
życie.

„Eucharystia musi przepełniać moje życie…”

kościoła. Także doradcą prepozytora (1628 
− 1630). 2 czerwca 1630r. złożył profesję 
czterech ślubów zakonnych w kościele Św. 
Kazimierza w Wilnie.
W latach 1630 − 1633 w Bobrujsku nad 

Berezyną (jako superior domu zakon-
nego).

1633 − 1636 w Płocku.
1636 − 1637 w Warszawie (jako kaznodzie-

ja).
1637 − 1638 ponownie w Płocku (jako 

prefekt kolegium i kaznodzieja).
1638 − 1642 w Łomży (doradca rektora, 

kaznodzieja i dyrektor szkoły humani-
stycznej).

1646 − 1657 ponownie w kościele Św. Ka-
zimierza w Wilnie (kazania, wykłady, 
funkcje doradcze, misje). 
Od 1652r. pracował również jako mi-

sjonarz ludowy. Między innymi w Połocku, 
gdzie prawdopodobnie przebywał w 1655r.. 
Także w Pińsku i okolicach. Znany jako 
„apostoł Pińszczyzny”, „duszochwat”. 16 
maja 1657r. pochwycony we wsi Peredil 
przez Kozaków Chmielnickiego i z wielkim 
okrucieństwem zamordowany (w Janowie 
Poleskim). Andrzej Bobola beatyfikowany 

został 30 października 1853r., natomiast ka-
nonizowany 17 kwietnia 1938r. przez Piusa 
XI. 16 maja 1957 roku Ojciec Święty Pius 
XII promulgował encyklikę Invicti Athletae 
poświęconą Świętemu Andrzejowi. 

Na początku XVIII w. już nikt nie wie-
dział, gdzie pochowano ciało Męczennika. 
W 1701r. ojciec Marcin Godebski, rektor 
seminarium w Pińsku miał widzenie Andrzeja 
Boboli. To spowodowało, że nakazał poszu-
kiwanie zwłok. Znaleziono je zachowane 
w doskonałym stanie, zupełnie nie rozłożone. 
Powszechnie uznawano to za dowód święto-
ści. W 1719r. trumnę ponownie otwarto i ciało 
zbadał wykwalifikowany personel medyczny 
(pięciu lekarzy i farmaceutów). Było ciągle nie 
rozłożone i elastyczne. W 1922r. bolszewicy 
zabrali zwłoki (jako „osobliwość”, właśnie z 
racji dobrego stanu) do gmachu Wystawy Hi-
gienicznego Ludowego Komisariatu Zdrowia. 
W maju 1924r. relikwie − jako rodzaj „zapłaty” 
za pomoc w czasie głodu − przekazano Stolicy 
Apostolskiej. Od 17 czerwca 1938r. znajdują 
się w Warszawie. Od 17 kwietnia 1988r. 
w nowo wybudowanym Sanktuarium Św. 
Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Św. 
Andrzej Bobola jest patronem Archidiecezji 
Warszawskiej. 

opr. Paweł Rabijewski

Św. Andrzej Bobola – nowy patron Polski
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Jezus przed Wniebowstąpieniem 
powiedział do swoich uczniów: „Oto Ja 
ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy 
zaś pozostańcie w mieście, 
aż będziecie przyobleczeni 
mocą z wysoka” (Łk 24, 
49).

W Dziejach Apostol-
skich czytamy, jak Jezus 
kazał Apostołom oczeki-
wać obietnicy Ojca: „Sły-
szeliście o niej ode Mnie” 
– mówił – Jan chrzcił wodą, 
ale wy wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świę-
tym” (Dz 1,4b−5).

Matka Najświętsza , 
Apostołowie i inni ucznio-
wie uwierzyli słowom Jezusa i trwali 
przez 9 dni jednomyślnie na modlitwie 
oczekując „mocy z wysoka”.

W dzisiejszym czytaniu z Dziejów 
Apostolskich (2, 1 – 4) słyszeliśmy, jak 
Duch Święty zstąpił z wielką siłą i mocą 
na zebranych w Wieczerniku: „I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i 
zaczęli mówić obcymi językami, taki 
jak im Duch Święty pozwalał mówić” 
(Dz 2 ,4)

Dlaczego my dzisiaj tak mało odczu-
wamy moc Ducha Świętego – Trzeciej 
Osoby Trójcy Świętej?

Wiele jest tego powodów: zabieganie, 

chaos w naszej duszy i sercu, brak wiary, 
nieumiejętność wyciszenia się i wejścia 
w relację z Bogiem, tak wiele w nas żalu, 

braku przebaczenia, 
pretensji do siebie i 
bliźnich. Duch Świę-
ty jest dla nas Kimś 
niezrozumiałym, 
dalekim , a On jest 
tak blisko, chce nas 
ogarnąć, przeniknąć, 
obdarzyć wspania-
łymi darami, tak jak 
dwa tysiące lat temu 
przyszedł do ocze-
kujących w Wieczer-
niku.

Jest Bóg Ojciec, 
Jezus Chrystus, Duch Święty, jest 
Kościół Święty, są wierni zebrani na 
modlitwie, nic więc nie stoi na prze-
szkodzie, aby dzisiaj, tak jak kiedyś do 
Wieczernika, przyszedł do nas Duch 
Święty z wielką siłą i mocą.

Co robić, aby tego doświadczyć?
Należy przebaczyć tym, którzy nas 

skrzywdzili, przebaczyć sobie, nie 
pielęgnować urazy do nikogo, prosić o 
Ducha Świętego i oczekiwać na Niego 
z utęsknieniem. Uwierzmy słowom 
Jezusa i tak jak Maryja z uczniami i my 
dzisiaj trwajmy na modlitwie, prosząc 
o Ducha Świętego dla siebie, dla na-

szych rodzin, naszego miasta, Ojczyzny 
i całego Kościoła Świętego. Ojciec ześle 
dla nas wszystkich w wielkiej obfitości 
Ducha Świętego, który nas przemieni, 
uświęci, zjednoczy i poprowadzi do 
Nieba. Możemy prosić słowami pieśni:

„Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas,
 Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas.
Przybliż do nas Ojca, objaw Syna nam,
Prowadź nas do prawdy, zjednocz nas.”
Otwierajmy się zatem na działanie i 

dary Ducha Świętego, prośmy, a Trze-
cia Osoba Trójcy Świętej przyjdzie ze 
wspaniałymi prezentami. Jak podaje Ka-
techizm Kościoła Katolickiego w nr 736: 
Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą 
przynosić owoc. Ten, który zaszczepił 
nas na prawdziwym Krzewie winnym, 
sprawi, że będziemy przynosić owoc 
Ducha, którym jest: „miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 
5, 22 – 23).

„Duch jest naszym życiem”, im bar-
dziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej 
„stosujemy się do Ducha” (Ga 5,25).

Obdarowani obfitością darów Bo-
żych, dajmy się prowadzić Duchowi 
Świętemu. Módlmy się codziennie, 
prośmy Go o światło i żyjmy z Duchem 
Świętym na co dzień, a świat będzie pięk-
niejszy, a nam wszystkim będzie lepiej.

Maria Sowińska 

Duch Œwiêty i dzisiaj przychodzi z wielk¹ moc¹

Miesiąc Maj poświecony jest Matce 
Bożej. W Kościele jest wiele świąt ku czci 
Maryi. W dniu 20 V obchodzimy święto 
N. M. P. Matki Kościoła, w dniu 24 V jest 
wspomnienie N. M. P. Wspomożycielki 
Wiernych.

Maryja jest naszą Matką. To Chrystus 
Pan przekazał nam w testamencie swoją 
Matkę: „Niewiasto oto Syn Twój… oto 
Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął 
Ją do siebie” (J 19, 26 – 27).

Pamiętajmy, że Maryja może wypełnić 
swoją macierzyńską rolę w stosunku do 
nas o tyle tylko, o ile my sami zachowu-
jemy się w stosunku do niej jak dzieci 
pełne miłości i oddania. Maryja jest Matką 
pełną czułości i troskliwości. Najlepiej wie 
czego nam potrzeba. Troszczy się o nas, 
o to czego nam brakuje. Wy proszą nam 

u Swego Syna Jezusa Chrystusa morze 
łask: „Nie mają już wina” (J 2, 3).

Maryja jest najbliższa Bogu, ponieważ 
jest najbliższa ludziom. Jej wpływ będzie 
tym większy, im głębiej pozwolimy Jej 
wejść w nasze życie codzienne.

Wiele spraw układałoby się nam 
lepiej, gdybyśmy więcej miejsca prze-
znaczyli Najświętszej Maryi Pannie – w 
naszym życiu duchowym, w naszym 
życiu rodzinnym, zawodowym, a nawet 
politycznym. Czasem trudno nam odmó-
wić różaniec. Wielu twierdzi, że to „nud-
na” modlitwa. A tak nie jest, modlitwa na 
różańcu jest bardzo piękna. Przez różaniec 
możemy wyprosić wiele łask. Starajmy 
się go odmawiać w łączności z Maryją a 
odnajdziemy łatwość.

Każdego dnia maja w naszym Ko-

ściele gromadzimy się na nabożeństwach 
majowych, aby wychwalać Maryję w 
Litanii Loretańskiej. 

Na przestrzeni wieków ludzie nadawali 
Maryi różne tytuły. Zaczęto odmawiać li-
tanię  drugiej połowie XVI w. we włoskim 
sanktuarium maryjnym w Loreto.

Prośba po każdym wezwaniu: „Módl 
się za nami” nadaje tej modlitwie formę 
kontemplacji. Maryję mamy nie tylko 
podziwiać ale przede wszystkim naślado-
wać. Maryja jest nam Matką i Królową. 
Oficjalny tekst Litani Loretańskiej, za-
twierdzony przez Kongregację ds. Kultu 
Bożego i dyscypliny sakramentów, zawiera 
52 wezwania.

Zapraszamy wszystkich na nabożeń-
stwa majowe w niedziele i święta na godz. 
17.00, od poniedziałku do piątku dzieci na 
godz 16.30, a dorosłych na godz. 19.00 
również w soboty.

opr. Monika Grzesiak

Nasza Najlepsza Matka
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Nabożeństwa Majowe w niedziele i święta dla wszystkich o 
godz. 17.00. W dni powszednie:

     - dla dzieci: od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;
     - dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00.
2. Dziś o godz. 16.30 – nabożeństwo majowe i Msza św. na Go-

dowie.
3. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. 

będą o godz.: 6.30; 8.00; 9.30; 16.30; 18.00 i 19.00. Dzieci zapraszamy na 
godz. 16.30, a młodzież na godz. 19.00. 

4. W przyszłą niedzielę, 26 maja, o godz. 9.30 rocznicę I Komunii Świętej ob-
chodzić będą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23. Spowiedź dla tych dzieci, 
rodziców, rodzeństwa i rodziców chrzestnych w piątek 24 maja o godz. 15.45. 
Niezainteresowanych Rocznicą Komunii prosimy o przyjście na inne Msze Św.

5. Próby sypania kwiatów przed Uroczystością Bożego Ciała odbywają się we 
wtorki i czwartki bezpośrednio po nabożeństwie majowym dla dzieci.

6. Zarząd Akcji Katolickiej zaprasza wszystkich członków na zebranie Para-
fialnego Oddziału AK 20 maja, w poniedziałek, o godz. 18.45 do sali nr 7 
w podwórzu plebani.

7. Organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy dla dzieci ze wspólnoty 
Papieskich Dzieł Misyjnych. Wyjazd 1 czerwca. Zapisy w księgarni.

To wszystko zaczęło się w pewną 
niedzielę. Wróciliśmy do domu po 
Mszy Św. o godz. 10.45. Po obiedzie 
mama pyta mnie, czy chciałbym zostać 
ministrantem? (wtedy byłem w II kla-
sie). Spytałem się mamy, a kto to jest 
ministrant? Więc tata mi wytłumaczył. 
Po długim zastanowieniu stwierdzi-
łem, że nie chcę być ministrantem. 
Kiedy jeździłem z rodzicami na Msze 
dla dzieci przygotowujących się do I 
Komunii Świętej, zacząłem baczniej 
przyglądać się tym chłopcom, którzy 
służą jako ministranci. Później rodzice 
wytłumaczyli mi, że służyć do Mszy to 
nie tylko wykonywać pewne czynności, 
ale być bliżej Boga, bliżej spraw ludz-
kich, głębiej przeżywać liturgię Mszy 
św. Zrozumiałem wtedy, że nie każdy 
może służyć do Mszy św., widząc ilu 
ludzi i moich rówieśników przychodzi 
na Eucharystię, a ilu jest ministrantów. 

Odeszli do Pana:

Edward Pawłowski – l. 74,
Andrzej Porębski – l. 57,
Jerzy Różański – l. 58,
Zygmunt Zych – l. 51,
Jadwiga Baran – l. 60,
Wiktor Ratyński – l. 63,
Stefan Maniak – l. 90.

Związek małżeński zawarli:

Ewa Kaczor i Michał Kujawiak,
Agnieszka Opalewska i Jacek Ma-

niak.

W 30. rocznicę ślubu Bernadety i Tade-
usza,

w 18. rocznicę urodzin Agaty,

w 18. rocznicę urodzin Mateusza,

w 18. rocznicę urodzin Michaliny,

w 18 rocznicę urodzin Joanny

błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, 
darów Ducha Świętego i opieki Najświęt-
szej Maryi Panny życzy Redakcja

Dlaczego 
zostałem 
ministran-
tem?

Po I Komunii Świętej zgodziłem się być 
ministrantem. Chodziłem na zbiórki z 
księdzem oraz animatorami. Pamiętam 
jak zdawałem testy na ministranta. 
Popłakałem się jak zdawałem egzamin 

ustny przy księdzu, zaś pisemny poszedł 
mi bardzo dobrze – więc zdałem! W lato 
jeździłem na oazy (Spała − ależ tam było 

pięknie). Jeździłem na rajdy rowerowe, 
chodziłem na ogniska, na mecze, aż do 
pewnego dnia. Złamałem sobie dwa razy 
nogę i to w tym samym miejscu, więc 
przestałem chodzić na zbiórki i na mecze. 
Miesiąc później złamałem sobie rękę, 
więc znów przestałem chodzić na zbiórki, 
na rajdy. Po kilku miesiącach leżałem 
w szpitalu przez moją koleżankę. To 
zdarzyło się na lekcji WF−u. Skakaliśmy 
w dal na materac z kolegami. Przyszła 
moja kolej skakania i gdy byłem w górze 
moja koleżanka odsunęła mi materac, źle 
stanąłem i uderzyłem głową o drabinki. 
Miałem takiego guza jak moja pięść. Po-
jechałem do szpitala i leżałem tam całe 
5 dni. Dlatego nie chodziłem na zbiórki 
i bardzo mi tego brakowało, ale teraz już 
będę chodził i bardzo się cieszę!

Kamil Leszczyński


