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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

Ewangelia: J 3,16 – 18 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 Niewielu z nas może powiedzieć, że umie kochać. Najczęściej 
popełniany błąd polega na tym, że kochamy danego człowieka za późno. 
Kochamy wówczas, gdy go już zabrakło, gdy miłość staje się bólem stra-
conej szansy. Bóg stworzył nas z miłości i pragnie, abyśmy się nauczyli 
kochać tak, jak On nas kocha. W tym celu zesłał swego Syna na ziemię. 
W tym celu otacza nas ludźmi potrzebującymi naszej miłości. I w tym 
samym celu dopuszcza na nas bolesne doświadczenia. Bogu chodzi tylko 
o jedno, byśmy na ziemi nauczyli się kochać tak, jak On nas umiłował.

 Drogi Przyjacielu! Bóg nigdy nie przestaje kochać człowieka. 
Kocha nas takich jacy jesteśmy. Prawdziwa miłość jest nierozerwalnie 
związana z chwilą obecną. Stąd kto się nie spóźnia z miłością, kto umie 
kochać dziś, dotyka Boga i Jego wieczności.

ks. Sylwester

Bóg nas kocha! Święto Matki
To święto i Bożej Matki
Bo Matka Boża
To najlepsza z Matek
Dzisiaj Matuchno Droga 
chcę Ci podarować
Najpiękniejszy kwiatek
To będzie kwiatek z mojej duszy
On nigdy się nie skruszy
Zwiędnąć nigdy nie może 
To będzie kwiatek dany 
w  wielkiej pokorze
kwiatek ten będzie czerwony
Miłością do Ciebie zabarwiony
Chcę Ci go dać do ręki
żeby nie mieć udręki
że nic Ci nie dałam
A o wszystko błagałam
Za wszystko chcę podziękować
I nic przed Tobą nie chować
Proszę, weź ode mnie ten piękny, 
czerwony róży kwiatek
Ja też jestem jedną z Matek.

Leonarda Czubak

ŻYCZENIA

Wszystkim Mamom, 
w Dniu Ich Święta, 

za niestrudzone 
zainteresowanie 

i za to, 
że Wasza miłość 

jest zawsze wiosenna, 
składamy 

serdeczne podziękowanie...    
Redakcja

Pełnia życia
Nasz Bóg nie jest skamieniałym posągiem. 

Wierzymy w trójjedynego Boga. W Nim jest dynamika, 
wymiana i życie. Wszelkie zaś obrazy, 

jakie sobie o Nim czynimy, są fałszywe.
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31.V. - NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Maryja, zawsze radosna a jedno-

cześnie pełna pokory, dowiedziaw-
szy się od Archanioła Gabriela, gdy 
przybył do Niej podczas Zwiastowa-
nia, że Jej krewna – Elżbieta jest już w 
szóstym miesiącu ciąży (chociaż Elż-
bieta była osobą w podeszłym wieku 
i przez wszystkich uważana była za 
niepłodną), ucieszyła się bardzo, że 
Pan Wszechmogący zesłał na Elż-
bietę błogosławieństwo w starości. 
A ponieważ Miriam (jak nazywano 
Maryję w Jej rodzinnych stronach), 
zawsze żyła dla innych, pomagając 
im, pocieszając i towarzysząc w złej 
czy dobrej chwili, postanowiła udać 
się w góry do miasta, gdzie miesz-
kała Elżbieta. Powiedziała sobie: „Ja 
wprawdzie też oczekuję Dzieciątka, 
lecz nie mogę zostawić starszej o tyle 
lat od siebie kuzynki, zwłaszcza te-
raz, gdy być może nie czuje się ona 
najlepiej. Podjąwszy taki zamiar, po-
stanowiła jak najszybciej udać się do 
Elżbiety.
    Tego dnia zapowiadał się wielki 
upał, lecz Miriam wstała wczesnym 
rankiem, kiedy złoto-czerwona kula 
słońca wyłoniła się zza horyzontu, 
zabrała ze sobą trochę niezbędnych 
rzeczy i z pośpiechem udała się w 
góry. Słońce wznosiło się coraz wyżej, 
co powodowało, iż upał wzmagał się 
do niemożliwości. Spękana od żaru 
ziemia, aż parzyła delikatne stop-
ki Miriam. Lecz Ona pokonywała z 
promiennym uśmiechem wszelkie 
przeszkody: i to, że teren, po którym 
szła, stawał się coraz bardziej stromy 
i kamienisty, i to, że słońce stojące w 
zenicie paliło tak bardzo, że Miriam 
z trudem chwytała oddech, wreszcie 
i to, że tak bardzo chciało się Jej pić, 
a zapas wody, który wzięła ze sobą, 
w zastraszającym tempie kurczył się. 
 Miriam nawykła do nieła-
twego życia, przemierzając drogę do 
Elżbiety, z pokorą i ufnością wielbiła

Boga Najwyższego. Starała się nie 
myśleć o trudach swej drogi. W ogóle
- Miriam myślała zawsze przede 
wszystkim o innych, o tym, żeby 
innym było dobrze. Siebie zaś sta-
wiała na ostatnim planie… Idąc po 
stromej i krętej ścieżce rozmyślała o 
krewnej swojej, Elżbiecie: „Biedac-
two,  jest już od sześciu miesięcy w 
stanie błogosławionym… Ale prze-
cież Bóg jest Miłością; On więc spra-
wi, że nic złego nie stanie się Elżbie-
cie. Ja zaś postaram się we wszystkim 
jej pomóc. No i oczywiście zostanę u 
niej do czasu; aż maleństwo przyj-
dzie na świat”.
 Tak rozmyślając, wspinała 
się po coraz bardziej stromej ścież-
ce i po niedługiej chwili zauważyła 
w oddali białą chatkę swej krewnej. 
Nie upłynął nawet kwadrans, gdy 
Miriam stanęła w progu domostwa 
Elżbiety i Zachariasza. Starsza ko-
bieta ujrzawszy swoją ukochaną 
Miriam rozpromieniła się w szczę-
śliwym uśmiechu. W tym samym 
momencie, kiedy usłyszała pozdro-
wienie Maryi, Duch Święty napełnił 
Elżbietę i poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie. Na widok Miriam wy-
dała ona radosny, pełen wzruszenia 
okrzyk, mówiąc: „Błogosławiona 
jesteś między niewiastami i błogo-
sławiony jest owoc Twojego łona. A 
skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie? Oto, skoro głos 
Twego pozdrowienia zabrzmiał w 
moich uszach, poruszyło się z rado-
ści dzieciątko w moim łonie. Błogo-
sławiona jesteś, któraś uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana!” (Łk 1, 24 – 56)

A potem obie wspaniałe kobiety –
Miriam i Elżbieta weszły do izby i 
zaczęło się przepełnione szczęściem 
życie dla obu – w domu Zachariasza…

Katarzyna Wilczyńska       

Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała obcho-
dzona jest we czwartek po uroczysto-
ści Świętej Trójcy. Święto określano
dotychczas jako Boże Ciało rozumiejąc,
że uwzględnia także Krew nieroz-
dzielnie złączoną z żywym Ciałem 
Chrystusa. Idee jego łączono z Wielkim
Czwartkiem, w czasie którego uwzględ-
nia się przede wszystkim pamiątkę
ustanowienia Najświętszego Sakramentu.
W kontekście wydarzeń związanych 
z nadchodzącą męką nie ma miejsca 
na bardziej radosne refleksje i podzię-
kowania za ofiarę mszy św., komunię
i Eucharystię. Naczelną ideę święta 
wyraża tekst Ewangelii na dzień ten 
przeznaczony, tj. J 6, 54 – 58. Uroczysty
kult Eucharystii wyrażają w liturgii 
monstrancje. 

Święto Bożego Ciała ustanowił 
w 1264 r. papież Urban IV. Formu-
larz Mszy św. ułożył św. Tomasz z 
Akwinu. Powiązał jego treść z ideą 
misterium Bożego Narodzenia. Dla-
tego Mszy św. przydzielono Prefację 
z Bożego Narodzenia. Uroczystości 
religijne związane ze świętem Bożego
Ciała nabrały w Polsce specyficznych 
cech regionalnych. Procesja Bożego 
Ciała jest traktowana jako prośba o 
potrzebną pogodę i błogosławień-
stwo dla podrosłych już od dni krzy-
żowych plonów rolnych. Kłosy na 
wielu monstrancjach rozumiane są 
nie tylko jako symbole Eucharystii, 
ale także jako codzienny chleb po-
trzebny ludziom.     

DOKOŃCZENIE NA 3 STRONIE                         
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Stołówka dla ubogich 
w kompleksie sakralno-klasztornym 

ma 5 lat
Stołówka została oddana pod opiekę

św. Józefa i poświęcona przez Ks. Bp.
Edwarda Materskiego i Ks. Bp. Kazi-
mierza Ryczana, ordynariusza diecezji
kieleckiej dnia 28 maja 1997 roku 
przy udziale księży, przedstawicieli
władz wojewódzkich i miejskich, oraz
przedstawiciela Polonii z Chicago.

 Przez okres 3 lat była jedyną tego
rodzaju stołówką dla ubogich i bez-
domnych w Radomiu, zarządzaną 
przez Fundację św. Br. Alberta w 
Kielcach, oddział w Radomiu. Od 
dwóch lat jest prowadzona przez 
Caritas Pallotyńska Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego w Radomiu.
 W okresie 5 lat z posiłków w 
stołówce skorzystało 510 000 osób, 
wydano  600 000 litrów zupy, 136 
000 bochenków chleba – przeciętnie 
dziennie korzystało ze stołówki 400 
osób – na wynos 260 osób, a na miej-
scu od 140 do 150. W ciągu tego cza-
su co roku organizowana była Wigi-
lia, święcone oraz paczki świąteczne 
dla dzieci. Caritas przygotowała 950 
paczek a parafianie 600. 
 Przez okres czterech lat pod-
czas wakacji we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Inicjatywa Parafialna 
prowadzone były półkolonie i do-
żywianie dzieci. Caritas Pallotyńska 
opiekuje się grupą Anonimowych 
Alkoholików. Caritas uczestniczy w 
Centrum Aktywności Lokalnej or-
ganizowanym przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W stołówce 
Caritas w okresie zimowym pod-
czas posiłków głoszone są prelekcje 
na różne tematy. Dwa razy w roku 
przed świętami podczas posiłku pro-
wadzone są rozważania religijne, a 
przez cały rok prowadzona jest mu-
zykoterapia.

Nie tylko chodzi o liczby i działania
w tym 5-leciu, ale przede wszystkim 

o człowieka – biednego, poranionego
przez uzależnienie, człowieka za-
gubionego, człowieka, który w po-
przedniej rzeczywistości funkcjo-
nował w miarę normalnie, a dzisiaj 
został zepchnięty na pobocze życia 
(z różnych przyczyn). Dziś znajduje 
ciepłą strawę, która stanowi jedyny 
posiłek dnia. A jeszcze ważniejsze 
jest to, że ktoś o nim pamięta i nie 
jest izolowany od społeczeństwa. 
Zmarły Ks. Bp. Jan Chrapek powie-
dział: „stołówka dla ubogich i bez-
domnych u Pallotynów jest usytu-
owana w najlepszym miejscu” (choć 
są katolicy, którzy inaczej na to 
patrzą).

Dotychczas fundusze na funkcjo-
nowanie bezpłatnej stołówki otrzy-
mywaliśmy od Wojewody, Gminy - 
Miasta Radom i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz od indy-
widualnych Darczyńców w formie 
pieniężnej i produktów żywnościo-
wych.

W imieniu potrzebujących i wspie-
ranych przez Caritas Pallotyńska 
składamy serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy wspierali naszą
działalność przez pięciolecie. Za 
wszystkich, którzy wspierają dzieła 
miłosierdzia modlimy się we Mszy Św.
w niedziele i święta o godz. 13.00 
w kościele p.w. Królowej Apostołów.

Pamiętajmy w dalszym ciągu 
o ubogich i bezdomnych. Dary rze-
czowe można dostarczać do stołówki
od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.00 do 15.00. Pieniądze można 
wpłacać na konto: 
„Caritas Pallotyńska, 
BGŻ  S.A. o/Radom, 
ul. Traugutta, 
nr 20301824 – 462707 – 2706 – 11. 
     

ks. Mieczysław Lis SAC

Boże Ciało
DOKOŃCZENIE Z 2 STRONY

Uroczystości Bożego Ciała trwają
przez oktawę do czwartku następne-
go tygodnia rano (podczas Mszy św.
i wieczorem w czasie nieszporów). 
Jest to także święto rodzin. W proce-
sjach eucharystycznych biorą udział 
szczególnie dzieci. Dziewczęta ubra-
ne w białe suknie lub regionalne 
stroje sypią przed obnoszoną mon-
strancją kwiaty.

Po uroczystości ostatniej procesji 
w czwartek oktawy dokonuje się 
błogosławieństwo niemowląt i naj-
mniejszych dzieci. Święci się także 
wianki z ziół, szczególnie leczni-
czych, zbieranych w tym okresie. 
Zawiesza się je we wnętrzach do-
mów, pali się je jako kadzidła i okadza
dom, wnętrze stajni i bydło. Dym z 
takiego kadzidła ma znaczenie nie 
tylko symboliczne, ale spełnia także 
funkcje dezynfekcyjne. 

Wiele parafii stara się, aby pod-
czas oktawy Bożego Ciała urządzać 
pierwszą komunię świętą dla dzieci. 
W okresie powojennym wytworzył 
się w Polsce zwyczaj urządzania z tej 
racji spotkań najbliższych i dalszych 
rodzin.

Chociaż procesja Bożego Ciała 
tylko raz w roku przechodzi jedynie 
niektórymi ulicami miast i wiosek, 
chociaż nie zawsze jest wówczas na 
nich tak tłoczno jak w zwykły dzień, 
chociaż nie wszyscy biorą w niej 
udział, to jednak błogosławieństwo 
Pana ogarnia wszystkie dni roku, 
wszystkie ulice i wszystkich miesz-
kańców miast i wsi. Często drogę 
procesji zdobią symbole naszej wiary.

opr. Paweł Rabijewski  
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

 

W 81 rocznicę urodzin Marianny
w 74 rocznicę urodzin Kazimiery
w 50 rocznicę urodzin Reginy
w 32 rocznicę urodzin Roberta
w 18 rocznicę urodzin Joanny
w 25 rocznicę małżeństwa 

Anny i Krzysztofa
błogosławieństwa Bożego i Opieki 

Najświętszej Marii Panny życzy 
Redakcja.

I KOMUNIA…

W minionym tygodniu
Odeszli do Pana:
Anna Skórzyńska – l.55
Związek małżeński zawarli:
Aneta Popławska i Marcin Wach

1. Nabożeństwa Majowe w niedziele dla wszystkich 
o godz. 17.00. W dni powszednie: dla dzieci o godz. 16.30                                      
dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00

2. Dziś przed kościołem są rozprowadzane cegiełki przez
Rodziny Domowego Kościoła. Fundusze uzyskane w ten sposób są 
przeznaczone na zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu oazowego.

3. W czwartek 30 maja – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– Boże Ciało. W Eucharystycznej procesji wyjdziemy na ulice naszego 
miasta. Udział w tej procesji niech będzie wyznaniem naszej wiary 
w Jezusa Chrystusa obecnego pod eucharystycznymi postaciami.
W Boże Ciało uroczysta Msza Św. koncelebrowana będzie o godz. 9.30. 
Po Mszy Św. procesja przejdzie tą samą trasą, co w ubiegłe lata. Prosimy 
o uporządkowanie ulic i dekorację domów. Mszy Św. koncelebrowanej 
przewodniczył będzie ks. Czesław Parzyszek – Prowincjał Prowincji 
Chrystusa Króla Księży Pallotynów. On też wygłosi słowo Boże.
Msze Św. w Boże Ciało będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30 
oraz przy IV Ołtarzu na zakończenie procesji i o godz. 18.00.

4. Próba sypania kwiatów we wtorek i środę o godz. 17.00, 
po Nabożeństwie Majowym dla dzieci.

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

6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „MAGNIFICAT” zaprasza 
do Częstochowy na X Ogólnopolskie Czuwanie, które odbędzie się 
w dniu 16 czerwca 2002 roku. Informacje i zapisy w księgarni parafialnej.
Koszt wyjazdu 25 zł.

ZAPROSZENIE
Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym „Magnificat” z parafii 

Świętego Józefa w Radomiu 
zaprasza na X Ogólnopolskie 
Czuwanie Odnowy w Duchu 
Świętym, które odbędzie się 

w dniu 16. VI. 2002 r. na Jasnej 
Górze, hasło tegorocznego 

Czuwania brzmi: 
„Dla mnie bowiem życie to Chrystus”. 

Koszt wyjazdu 25 zł.
Redakcja

W ubiegłą niedzielę o godz.9.30, 
dzieci klas II ze Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza nr 9, 
przystąpiły 
do Pierwszej Komunii Świętej. 
Do tej uroczystości przygotował je 
ks. Tadeusz Nowek SAC. 
................................................
W tym miejscu powinny 
być nazwiska dzieci. 
................................................

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


