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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Nr: 741
31/05/2009

E W A N G E L I A   J 20, 19 - 23
„Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus… i rzekł do nich „Pokój wam”.

Czego się bojąc zamykam moje drzwi ? Jan Paweł II wołał „otwórzcie drzwi Jezusowi”. Nie bójcie 
się. „Pokój wam” Jezus uspokaja. Widzicie, przychodzę do was. Ufacie bardziej zamkniętym 
drzwiom, ochronie, zamkom niż Mnie ? Otwórzcie drzwi serc waszych. „ Weźmijcie Ducha 
Świętego”. Niech On zrobi przeciąg swym gwałtownym uderzeniem.Niech napełni cały dom, 
w którym przebywamy swym szumem. Otwieram więc drzwi mego serca i zezwalam na 
wypłynięcie świeżego powiewu Ducha Świętego, a oblicze tej ziemi zostanie odnowione.  

Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan 
I najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 
Ty darzysz łaską siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Boga obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz. 
Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej 

I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy Twej. 
Nieprzyjaciela odpędź w dal 

I Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas. 
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był. 
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

 Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 
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31  maja 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Anieli, Petroneli, Marietty
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 1-11
PSALM 104
1 Kor 12, 3b – 7. 12 – 13  
EWANGELIA: J 20, 19 – 23 

01 czerwca 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Dzień Dziecka
Imieniny: Jakuba, Konrada, Justyna
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9 – 15. 20 
PSALM 87
EWANGELIA: J 2, 1 – 11

02 czerwca 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Marcelina, Piotra, Erazma
LITURGIA SŁOWA:
Tb  Wlg) 2, 10 – 23 
PSALM 112
EWANGELIA: Mk 12, 13 – 17

03 czerwca 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Karola, Leszka, Klotyldy
LITURGIA SŁOWA:
Tb (Wlg) 3, 1 – 11. 24 – 25  
PSALM 25
EWANGELIA: Mk 12 ,18 – 27 

04 czerwca 2009 r. - CZWARTEK
Imieniny: Franciszka, Kwiryny, 
LITURGIA SŁOWA:
Tb (Wlg) 6, 10 – 11a. 7, 1.9 – 17; 8, 4 – 10 
PSALM 128
EWANGELIA: Mk 12, 28b – 34 

05 czerwca 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Bonifacego, Walerii, Waltera
LITURGIA SŁOWA:
Tb (Wlg)  11, 5 – 17 
PSALM 146
EWANGELIA: Mk 12, 35 – 37 

06 czerwca 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Norberta, Ingridy, Laurentego
LITURGIA SŁOWA:
Tb (Wlg) 12, 1. 5 – 15 .20
Psalm Tb 13
EWANGELIA: Mk 12, 38 – 44 

Nigdy nie zasterzeje się 
serce, które kocha.

Sokrates

Kalendarz liturgiczny

Wszystkim Dzieciom 

z okazji Dnia Dziecka 

składamy 

najserdeczniejsze życzenia  

Bożego błogosławieństwa, 

darów Ducha Świętego, 

uśmiechu na twarzy

oraz 

spełnienia 

Waszych marzeń

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus 
zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych 
w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę:  
„Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, 
Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” 
(J 15, 26).  W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem 
Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny  o zbawieniu 
wszystkim narodom.

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej 
uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone 
już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie 
tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach 
w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. 

W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, 
w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symboli-
zujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie 
uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

        Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem 
i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie 
w Chrystusie - był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie 
z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp 
do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, 
posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

       ZESŁANIE 

 DUCHA ŚWIĘTEGO
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„ To, o czym dzieci tak często marzą - czyli: Cudowny świat malucha ”
(dedykuję wszystkim dzieciom naszej parafii).

 Ach, jak szybko biegną dni maja - najpiękniejszego miesiąca roku ! To jego zielone chwile mkną po prostu !
I oto nadszedł ostatni dzień rozśpiewanego ptakami szmaragdowego maja. 

 Ciepły – wiosenno – letni zmierzch zapadł szybko.  Czerwono – złota słońca kula kryła się w świeżym, 
zielonym listowiu, właściciel sklepu z zabawkami o nazwie „Kolorowa baśń” - pan Ambroży zamknął 
starannie drzwi i szybko udał się do domu. Był już skrajnie zmęczony. Właśnie dzisiaj miał wyjątkowo dużo 
pracy.  Wszak jutro - pierwszego czerwca. Wszystkie maluchy tego dnia obchodzić będą najradośniejsze święto 
dzieciństwa – Dzień Dziecka ! Dlatego pan Ambroży i jego pomocnik Emil ani przez chwilę nie odpoczywali. 
W sklepie już od kilku dni panowało wielkie ożywienie, no, ale już dzisiaj osiągnęło ono punkt kulminacyjny. 
Zdenerwowani rodzice spoglądali na półki szczelnie zapełnione pięknymi, kolorowymi zabawkami i tylko 
niektórzy, wiedzieli już co mają kupić swoim pociechom. Inni wodzili rozgorączkowanymi oczami, po półkach 
i.. nie mogli się zdecydować.  Od takiego mnóstwa zabawek można było dostać zawrotu głowy. 
Dla dziewczynek i tych zupełnie małych i tych trochę większych zorganizowano specjalne stoisko z przepięknymi 
lalkami. Różnej wielkości lale – od maleńkich jak palec do takich, które wielkością przewyższały nie jedną 
dziewczynkę, były rzeczywiście prześliczne. Wszystkie – wystrojone w gustowne różowe, liliowe, błękitne, 
żółte, purpurowe, a nawet złote suknie. Sukienki zaś niektórych były jeszcze piękniejsze bo grały, mieniły się 
wszystkimi kolorami tęczy. Każdą suknię zdobiła tak niezliczona ilość koronek, że wyglądały one wprost 
imponująco! Wiele lalczynych głów zdobiły prawdziwe słomkowe kapelusze o ogromnych rondach. Wszystkie 
one były uderzająco podobne do małych dziewczynek: miały prawdziwe włosy, umiały płakać, mówić kilka 
wyrazów, a nawet i śmiać się !

 Inne stoisko zapełnione było śmiesznymi pluszakami tj. mięciutkimi  lwami, słoniami, panterami, żyrafami,  itp., 
a wszystkie były tak bajecznie kolorowe i miały tak sympatyczne mordki, że trudno było się oprzeć pokusie 
kupienia choć jednej takiej maskotki  - przytulanki. Te zwierzątka i białe duszki wydawały różne dźwięki! 
Mamusie chłopców też miały w czym wybierać przeróżne gry od tych najprostszych jak „Chińczyk”, „Domino”, 
aż po wspaniałe zestawy kolorowych klocków „lego”, i  wreszcie to, o czym już nawet mali chłopcy marzą – ciekawe 
gry komputerowe. Nie trzeba chyba wiele mówić o tęczowych piłkach różnej wielkości i biało – czarnych 
futbolówkach i plażowych piłkach w kolorowe pasy. Słowem – wszystkie zabawki można było kupić w sklepie 
pana Ambrożego. Toteż każdy tatuś i mamusia wychodzili stąd obładowani, z uśmiechami na twarzach 
i radością w sercu. Tak się jakoś złożyło, że choć karabinki i pistolety były także w tym sklepie, wszyscy kupujący 
jakby na mocy niepisanej umowę, nawet nie spojrzeli na te śmiercionośne narzędzia !  „Nie takich zabawek 
potrzebują nasze dzieci” – mówili.
          I oto nastąpiła ostatnia, majowa noc. Sklep opustoszał, ale wiele jeszcze pięknych zabawek zostało na półkach. 
Było ich przecież tak dużo! Kiedy blady sierp księżyca zajrzał  ciekawie do obszernej hali sklepowej, aż zatrzymał 
się na niebie ze zdumienia… Bo oto zabawki nocą ożyły ! Lalki wirowały w tanecznym rytmie, utworzywszy 
kolorowe koło. Do tańca grały im pajacyki w barwnych strojach - na gitarach, harmonijkach ustnych, cymbałkach i 
pianolach. Białe dobre Duszki śmiały się perlistym śmiechem. Było wspaniale ! A kiedy po krótkiej nocy 
pierwsze promienie słońca oświetliły letni świat, na błękicie czerwcowego już nieba rozbłysły  tysiącami 
kolorów lekkie, przezroczyste baloniki. I powoli, powoli opadały do rąk idących ulicami zachwyconych dzieci.

Na każdym baloniku widniał napis : „Życzę Ci szczęścia, dziecko!” Katarzyna Wilczyńska

 W Pierwszy Piątek Miesiąca 5 czerwca, 
  będziemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

  i Niepokalanemu sercu Maryi 
 Przed Najświętszym Sakramentem.

 Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże dla naszych rodzin, 
naszych dzieci i młodzieży, za Ojczyznę.

 O liczne i święte powołania do kapłaństwa, 
o powołania zakonne, o powołania misyjne, jak i też w intencjach osobistych.

Adoracja rozpocznie się po Mszy Świętej o godz. 8.00  Zakończy Mszą Świętą o północy. 
Do uczestnictwa , wszystkich Parafian serdecznie zachęcamy. 
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W M I N I O N Y M 
T Y G O D N I U

OCHRZCZENI ZOSTALI

24 maja 2009
Adam Wojtan
Błażej Zakrzewski
Maja Sztobryn
„Chrzest jest fundamentem. 
Nie byłoby sensu kłaść fundament, 
a potem zaprzestać budowy, 
bo wtedy fundament szybko zniknie 
porośnięty trawą i krzewami”.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 
ZAWARLI

23 maja 2009

Anna Szewczyk i Grzegorz Walkiewicz

Marlena Rębisz i Karol Kupidura

Justyna Kozieł i Radosław Mosionek

„Miłość nie polega na wzajemnym 
wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym 
patrzeniu w tym samym kierunku”.

ODESZLI DO PANA

18 maja 2009
Janusz Jacek Słomka - l. 44

19 maja 2009
Mieczysław Piotr Traczykowski 
                                      -  l. 76

„Nie śmierć rozdziela ludzi, 
lecz brak miłości...”
   

1. Zapraszamy dziś na Festyn Rodzinny organizowany przez Świetlicę 
Caritas Palotyńską. Rozpoczęcie festynu Mszą Świętą o godz. 1200, 
zakończenie około godz. 1900. Zapraszamy wszystkich, którzy by 
chcieli tego dnia oddać krew, bezcenny dar życia. Autokar punktu 
krwiodawstwa będzie przyjmował chętnych od godz. 1100. 

       Serdecznie zapraszamy Wszystkich Parafian do wzięcia udziału 
        w festynie. Całkowity dochód z organizowanych loterii zostanie 
        przeznaczony na działalność Świetlicy działającej przy naszej parafii.
2. Dzisiaj za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu, Duchu 

przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 1700.
4. Jutro rozpoczyna się czerwiec, miesiąc, w którym w naszej polskiej 

tradycji czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Nabożeństwa 
Czerwcowe, będą odprawiane w dni powszednie bezpośrednio 
po Mszy Świętej wieczornej.

5. Jutro 1 czerwca, Dzień Dziecka, pamiętajmy nie tylko o prezentach, ale 
szczególnie o modlitwie w intencji wszystkich dzieci.

6. Również jutro, 1 czerwca, o godz. 1730 Różaniec i wypominki 
roczne następnie Msza Święta w intencji zmarłych poleconych w 
wypominkach rocznych

7.    W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. 
       W I Czwartek, 4 czerwca, o godz. 1730 nabożeństwo w intencji 
         nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych, a o godz. 1800 

Msza Św. w intencji Powołań. Również tego dnia będziemy obchodzili 
rocznicę Konsekracji naszego kościoła. 

      W  I piątek, 5 czerwca, spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas 
wszystkich Mszy Świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na 
Mszę Świętą o godz. 1630, spowiedź dla nich od godz. 1600. 

       Do chorych udajemy się po porannych Mszach Świętych. 
        W I Piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 
     Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800, zakończenie 

Mszą Św. o północy.
8. Przyszła niedziela, 7 czerwca, jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca w 

naszym kościele zamiast kazania – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
9. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował 
       indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.
11. Również w przyszłą niedzielę, 7 czerwca, o godz. 1800 zostanie 

odprawiona Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą 
beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

12. Od przyszłej niedzieli, 7 czerwca, do ostatniej niedzieli sierpnia, 
będzie sprawowana dodatkowa Msza Święta o godz. 2000. 

       Nie będzie natomiast Mszy Świętej w intencji rodzin o godz. 1600.
13. Jak ogłaszaliśmy w ubiegłą niedzielę. 6 czerwca odbędzie się na 

polach Lednickich 13 Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży, pod 
hasłem: „Rozpoznaj czas”. Organizujemy wyjazd na to spotkanie, 
zapisy w zakrystii po każdej Mszy Świętej i w kancelarii parafialnej 
w godzinach jej pracy, do środy włącznie. Koszt wyjazdu 60 zł. 
Wyjazd w sobotę, 6 czerwca, o godz. 500, powrót w niedzielę, 7 czerwca, 
około godz. 1300


