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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 792
23/05/2010

ZESŁ A NIE DUCH A ŚW IĘTEGOKalendarz liturgiczny
EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  1823 maja2010r. – NIEDZIELA

Imieniny: Iwony, Dezyderiusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 1-11
PSALM 104
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
EWANGELIA: J 20, 19-23

24 maja 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Zuzanny, Joanny, Mileny
NMP, Matki Kościoła
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15.20 (Dz1, 12-14)
PSALM 87
EWANGELIA: J 2, 1-11

25 maja 2010r. – WTOREK
Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy
Św. Marii Magdaleny de Pazzi
Św. Grzegorza VII, papieża
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 10-16
PSALM 98
EWANGELIA: Mk 10, 28-31

26 maja 2010r. – ŚRODA     
Imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny
Św. Filipa Nereusza
Dzień Matki
LITURGIA SŁOWA: 
1 P 1, 18-25
PSALM 147B
EWANGELIA: Mk 10, 32-45 

27 maja 2010r. – CZWARTEK
Imieniny: Augustyna, Jana, Juliusza
Św. Augustyna z Canterbury
LITURGIA SŁOWA:
1 P2, 2-5. 9-12
PSALM 100
EWANGELIA: Mk 10, 46-52

 28 maja 2010r. – PIĄTEK
Imieniny: Augustyna, Jaromira
LITURGIA SŁOWA:
1 P 4, 7-13
PSALM 96
EWANGELIA: Mk 11, 11-25

29 maja 2010r. – SOBOTA
Imieniny: Magdaleny, Maksymina
Św. Urszuli Ledóchowskiej
LITURGIA SŁOWA:
Jud 17, 20b-25
PSALM 63
EWANGELIA: Mk 11, 27-33

Nabożeństwo Majowe w dni powszednie o godz. 1900

W niedziele Nabożeństwo Majowe  o godz. 1700

„Matka, która wszystko rozumie,  Sercem ogarnia każdego z nas.”

Ewangelia: J 20, 19-23
„Weźmijc ie  Ducha Świętego”

Nie sposób wyobrazić sobie Ducha Świętego. Wszystkie znaki, jak gołębica 
czy ogień, nie wypowiadają Jego tajemnicy. Nie widzimy Ducha Świętego, 
ale widzimy Jego działanie. 
W pokorze serca wołajmy:  „Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

              Daj, by i syn poznany był,
              I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
             Niech wyznajemy z wszystkich sił.”

 „Magnificat”
   Uwielbiaj, duszo moja, chwałę Pana Twego,
   Ojca Wielkiej Poezji - tak bardzo dobrego.

On młodość moją rytmem cudnym 
obwarował, On pieśń mą na dębowym 
kowadle ukował. 
Rozebrzmij, duszo moja, chwałę Pana 
twego, Sprawcy Wiedzy anielskiej - Sprawcy 
łaskawego.
Oto spełniam po brzegi winogradu kielich 
Przy uczcie Twej niebiańskiej - rozmodlony 
sługa - Wdzięcznością, żeś mi młodość 
dziwnie rozanielił,  Żeś z lipowego pniaka 
kształt jędrny wystrugał.
Tyś jest najcudowniejszy, wszechmogący 
Świątkarz - pełno jest brzóz na drodze 
mojej, pełno dębów -  Otom jest niwa 
wieśnia, podsłoneczna grządka, Otom jest 
młodociana grań tatrzańskich zrębów. 
Błogosławię Twój posiew Wschodem i 
Zachodem -  Obsiewaj, Gospodarzu, niwę 

Twą sowicie,  Łanem niech będzie żytnim, 
smreczynowym grodem  Młodość rozkolebana 
tęsknotą i życiem.  Jan Paweł II
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XVI Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnejgórze

W dniach 14-15 maja, odbyło się kolejne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. 
Uczestniczyło w nim około 70 tys. wiernych. Hasłem tegorocznego spotkania było Pawłowe wezwanie 
z Listu do Efezjan: „Bądźcie mocni w Panu siłą jego potęgi”.

W dniu 14 maja, w piątek, odbyło się spotkanie odpowiedzialnych ze Wspólnot Odnowy  w Duchu Św.: 
księży, animatorów i liderów grup. Z naszej wspólnoty „Magnificat”, pojechało 6 animatorów razem z opiekunem 
ks. Łukaszem Gąsiorowskim SAC. Celem spotkania była wspólna modlitwa, wsłuchanie się w Słowo Boże 
i odczytanie wyzwań stojących przed wspólnotami. 

W sobotę, 15 maja, odbyło się spotkanie dla wszystkich uczestników Odnowy, był to dzień otwarty dla 
wszystkich, którzy pragnęli być blisko Maryi i Ducha Świętego. 

Z naszej parafii pojechało 120 osób. Zbiórka odbyła się przed Kościołem o godz. 5:00, skąd wyruszyliśmy 
w drogę – na spotkanie z Naszą kochaną Matką oraz by zaczerpnąć moc płynąca z Ducha Świętego. Czuwanie 
rozpoczęło się o godz. 9:30 powitaniem i modlitwą.

Podczas tegorocznego czuwania podejmowane były tematy: o współczesnych pułapkach duchowych 
oraz refleksja nad kapłaństwem. 

Jak zaznaczyła Małgorzata Stuła-Topolska, wiceprzewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynatorów 
Odnowy w Polsce, „Chcielibyśmy, żeby kapłanów było więcej nie tylko w naszych wspólnotach, ale w Kościele. 
Jest to bardzo ważne, abyśmy jak największą troską ich otaczali. Każdego dnia kładziemy nacisk na osobę 
kapłana, żebyśmy lepiej poznali, kim on jest i jakie jest jego miejsce w Kościele. Żebyśmy się więcej za kapłanów 
modlili”. 

Tegoroczne rozważania skupiły się także na roli kapłana we współczesnym świecie oraz znaczeniu kapłaństwa 
powszechnego. Jak zaznaczył ks. Wojciech Nowacki, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów 
Odnowy w Duchu Świętym, spotkanie ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na zagrożenia duchowe, 
które często kryją się za zupełnie niewinnymi formami współczesnej kultury: „Troską Odnowy jest też walka 
duchowa o ludzi młodych. Ci otwarci na świat, spragnieni tego, co głębokie, autentyczne często też szukają 
tam, gdzie znajdują raczej przeciwnika, nie Boga. Dlatego szczególna nasza odpowiedzialność polega na 
tym, aby pomóc młodym ludziom w odnajdywaniu Jezusa u początków ich życiowej drogi”. Na program 
czuwania złożyły się również modlitwy uwielbienia i uzdrowienia, katechezy i świadectwa. 
O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Bronisława Dembowskiego. 
O godz. około 20:00 wyruszyliśmy przepełnieni Duchem Świętym w drogę powrotną do Radomia, do naszych 
rodzin i domów. Agnieszka

Dzień Matki
 26 maja, w Polsce obchodzimy dzień matki. W tym dniu w sposób szczególny pamiętamy 
o naszych mamach, obdarowując je kwiatami i prezentami. Po raz pierwszy dzień ten obchodzono 
w 1923 roku w Krakowie. To święto ma na celu okazywanie matkom szacunku, miłości, podziękowania 
za trud włożony w wychowanie. To dzień, aby przynajmniej raz w roku zdać sobie sprawę, jak ważna 
jest rola mamy w naszym życiu. Tak wiele ona robi dla nas każdego dnia. Ale nasze mamy zasługują 
na szacunek nie tylko 26 maja ale przez cały rok. 

 W dniu Waszego święta przyjmijcie serdeczne  życzenia: 
Życzymy Wam zdrowia, szczęścia i radości. 

Aby z Waszych serc płynął zawsze dar miłości.

Wszystkim mamom składamy podziękowania: 
za Waszą miłość,   za trud wychowania nas, 

 za Wasze noce nie przespane...
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Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 
się wszyscy razem na tym samym miejscu … Wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić” Dz. 2,4

Dla Żydów Pięćdziesiątnica jest ostatnim dniem 
Święta Tygodni, które trwa siedem tygodni po Święcie 
Paschy. Tego dnia Żydzi uroczyście obchodzą dar Prawa 
oraz przymierza Boga ze swoim ludem. Wtedy Mojżesz 
otrzymał od Boga kamienne tablice Dekalogu. Dwanaście 
pokoleń izraelskich otrzymało dar, który stał się dla nich, 
wspólnym, jednolitym odniesieniem do Boga, tworząc 
jeden naród wybrany.

Właśnie w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu 
Jezusa, urzeczywistniła się obietnica jaką Pan dał uczniom 

przed wniebowstąpieniem. Cud Zesłania Ducha Świętego jest momentem założenia Kościoła, jego aktem 
urodzin. Odtąd nie można, mówić o Kościele jako przedsięwzięciu czysto ludzkim. Duch Święty jest mocą 
Bożą. Symbole wichru i ognia wskazują na Jego działanie: jest siłą uderzającą, która oczyszcza i daje życie 
wolności oraz energię do kontynuowania posłannictwa Jezusa. Apostołowie i cała wspólnota działają pod 
Jego wpływem i przewodnictwem. Ukazanie się języków ognia oznacza, że otrzymali zadanie głoszenia Dobrej 
Nowiny. Tak więc Dzień Pięćdziesiątnicy jest tym, który sprawia, że jesteśmy połączeni w jeden organizm, my 
Kościół Święty – mistyczne ciało Jezusa, nowy naród wybrany, z ludem wybranym Starego Przymierza. Dekalog - 
Dziesięć Przykazań Boga są dla nas ciągle aktualne i żywym Prawem.   

Gdy Duch Święty zstąpił na apostołów przybywali oni wszyscy razem w wieczerniku, razem z Maryją 
matką Jezusa. Nie byli rozproszeni, tworzyli wspólnotę wiary w obietnicę daną przez Jezusa. Wiara może być 
przekazywana i żywa tylko we wspólnocie, dlatego żyjemy we wspólnocie Kościoła, diecezji, parafii, różnych 
grup modlitewnych, we wspólnocie rodzin i kręgu przyjaciół. Jezus jest tym, który nas łączy i mocą Swojego 
Ducha uzdalnia do życia w świecie.    

Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się 
On przede wszystkim jako Dar, „przychodzi bowiem z pomocą naszej słabości”. Pośród problemów, zawodów 
i nadziei, odejść i powrotów, naszych czasów. Kościół pozostaje wierny tajemnicy swoich narodzin. Droga 
Kościoła przebiega przez serce człowieka, tam bowiem jest ukryte miejsce zbawczego spotkania z Duchem 
Świętym. Tam właśnie Duch Święty staje się „źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu”. Tam trafia on 
jako Duch Prawdy, a zarazem Pocieszyciel przyobiecany przez Jezusa. Duch Święty sprawia, że wszystko co 
czynimy ma głęboki sens, bo jesteśmy zakorzenieni w Bogu, który nas stworzył. Sławomir Lenkiewicz   

FEST YN Z OK AZ JI  DNIA DZIECK A

Już po raz czwarty Caritas Pallotyńska organizuje  Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Rodzicielstwa 
zastępczego, który w tym roku odbędzie się w niedzielę 30 maja na placu przykościelnym ul. Młodzianowska 124. 
W zeszłym roku w zabawie festynowej uczestniczyło ok. 4000 osób.
Obchody Dnia Dziecka  rozpoczną  się o godzinie 12:00 uroczystą Mszą Świętą, po której organizatorzy 
zapraszają na doborową zabawę. Nie zabraknie atrakcji takich jak: zjeżdżalnia i zamek dmuchany, basen z 
kulkami, przysmaki z grilla, wojskowy kociołek, lody, napoje, ciasto, LOTERIA FANTOWA – każdy los wygrywa 
(przynajmniej raz a kto wie czy nie więcej?), konkursy i zabawy z nagrodami. A wszystko przy akompaniamencie 
zespołu Big Kors. Podczas Festynu czynny będzie punkt konsultacyjny, gdzie znajdą Państwo wyczerpujące 
informacje odnośnie rodzicielstwa zastępczego oraz punkt poradnictwa profilaktycznego.
przyjedzie do nas autokar krwiodawstwa, w którym będzie można oddać krew (chętnych prosimy o zabranie 
ze sobą dowodów osobistych oraz o kontakt z ks. Zbigniewem Kołodziejem). Wszystkich gorąco zapraszamy 
oraz życzymy udanej zabawy
Organizatorzy :  Patronat honorowy Prezydent Miasta Radomia Pan Andrzej Kosztowniak
Główni sponsorzy:  Gmina Miasta Radom, Fundacja Ernst&Young;  Patronat medialny Echo Dnia
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Ochrzczeni zostali

Odeszli do Pana

Dzieckiem 
B o ż y m 
jestem ja...

 ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH PRAGNĄCYCH  POZNAĆ  DZIEŁO
  INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA

do parafii p.w. Św. Józefa 
ul. Młodzianowska 124 w Radomiu 

na KONFERENCJĘ (w małym kościele), 
którą wygłosi ks.Marek Tomulczuk SAC 

w dniu 28.05.2010r 
/piątek/ o godz. 14:15.

Po konferencji ZAPRASZAMY jak w każdy 
piątek na Mszę Świętą w godzinie  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO o godz. 15:00 
po której odbędzie się 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
do godz. 18:00.

Wspólnota Intronizacji Najświętszego
       Serca Pana Jezusa przy parafii

                  p.w. św. Józefa w Radomiu

1. Dziś dopełnia się radość świąt Zmartwychwstania Pańskiego, gdy 
cały Kościół przeżywa uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niech 
moc Ducha Ożywiciela napełnia nas każdego dnia naszej wędrówki.

2. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 930 dzieci z klas trzecich ze szkoły 
podstawowej nr 23 będą przeżywały rocznicę I Komunii Świętej.

3. Również dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta i Nabożeństwo Majowe 
 na Godowie.
4. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o godz. 1700.
5. Jutro Kościół obchodzi święto Maryi, Matki Kościoła. Maryja trwała 

jednomyślnie na modlitwie wraz z Apostołami, na których zstąpił 
Duch Święty. Uciekając się pod Jej obronę, starajmy się być podobni 
do Apostołów, którzy z mocą zaczęli głosić Ewangelię. Msze Święte 
tego dnia będą odprawiane o godz. 630; 800; 930 i 1800.

6. Także jutro po raz kolejny będziemy obchodzić Dzień Modlitw za 
Kościół w Chinach, ustanowiony przez papieża Benedykta XVI. 
Wznieśmy do Boga serdeczną modlitwę za naszych braci i siostry 

 z prześladowanego Kościoła w Chinach.
7. Przed nami ostatni tydzień nabożeństw majowych. Weźmy w nich 

udział i przedstawiajmy Maryi wszystkie nasze ważne sprawy. 
 Nabożeństwa Majowe w naszym kościele odbywają się: w dni 
 powszednie o godz. 1900.
8. W środę 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Tego dnia otoczmy 
 nasze mamy serdeczną życzliwością i modlitwą.

Matylda Favorito

Mateusz Zambrowski

Antoni Bonk

Związek małżeński 

zawarli
Anna Wójcicka 

 i Daniel Moniak

Co Bóg 
złączy 
niech 
człowiek 
nie 
rozdziela

Marianna Kolasa l. 87

Wanda Stokowska l. 85

Anna Ratyńska l. 96

Marianna Pętocha l. 83

Waldemar Kochański l. 56

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie...


