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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 583
21/05/2006

VI Niedziela Wielkanocna ∙ ROK B
Ewangelia J 15, 9 – 17  

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi mo-

imi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już 
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 

czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi.

Być prawdziwym Przyjacielem Chrystusa!  
Jezus przekazał swoim uczniom to, co istotne, to, co naprawdę ważne. Powiedział 

im, co będzie czynił, co Go czeka. Zdradził im Swoje sekrety. Nie bał się im zawierzyć 
Swoją przyszłość. Co więcej?! Oddał Swoje życie za nich, bo byli Jego przyjaciółmi, 
a uczynił to z miłości.

Drogi Przyjacielu! Gdzie można spotkać Boga? W Chrystusie. Gdzie można zoba-
czyć Chrystusa? W każdym człowieku. Dlatego najcięższym przestępstwem, które nie-
chybnie oddziela nas od Boga, jest wykluczenie człowieka – obojętnie jakiego – z na-
szego życia. Czy wiem, co czyni Mój Pan?! Czy jestem Jego Przyjacielem?!

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny

21 maja 2006r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Krzysztofa, Karola, Wiktora 
Donata
LITURGIA SŁOWA:
Dz 10, 25 – 26. 34 – 35. 44 – 48
Psalm 98
1 J 4, 7 – 10 
EWANGELIA: J 15, 9 – 17 

22 maja 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Heleny, Rity, Julii, Wiesława, 
Wiesławy, Emila
LITURGIA SŁOWA:
Dz 16, 11 – 15 
Psalm 149
EWANGELIA: J 15, 26 – 16, 4a 

23 maja 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Iwony, Emilii, Iwy, 
Dezyderiusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 16, 22 – 34 
Psalm 138
EWANGELIA: J 16, 5 – 11 

24 maja 2006 r. – ŚRODA 
NMP Wspomożycielki Wiernych
Imieniny: Marii, Magdaleny, Joanny, 
Mileny, Zuzanny 
LITURGIA SŁOWA:
Dz 17, 15. 22 – 18, 1 
Psalm 148
EWANGELIA: J 16, 12 – 15 

25 maja 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Grzegorza, Bedy, Magdaleny, 
Urbana, Pauliny 
LITURGIA SŁOWA:
Dz 18, 1 – 8 
Psalm 98
EWANGELIA: J 16, 16 – 20 

26 maja 2006 r. – PIĄTEK 
Dzień Matki
Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny, 
Marianny, Wilhelminy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 18, 9 – 18; Psalm 47
EWANGELIA: J 16, 20 – 23a 

27 maja 2006 r. – SOBOTA
Imieniny: Augustyna, Fryderyka, Jana, 
Juliana, Juliusza 
LITURGIA SŁOWA:
Dz 18, 23 – 28; Psalm 47 
EWANGELIA: J 16, 23b – 28 

Po co tak się martwić o to, co będzie jutro, pojutrze?
Po co się kłócić, zanudzać innych, robić tyle zamieszania, i spać kiedy świeci słońce?

Znajdź czas na to, by być szczęśliwym.

MYŚL TYGODNIA:

Trzymamy się nawzajem moc-
no. Tworzymy żywy łańcuch 
miłości, którego nikt nie jest 
w stanie rozerwać; jesteśmy 

zakorzenieni w Bogu.

Phil Bosmans

Z okazji Dnia Matki 
wszystkim Mamusiom 

składamy serdeczne 
życzenia zdrowia 

i radości, oraz 
dziękujemy za trud 

wychowania i za 
Matczyną miłość 

płynącą z serca, jaką 
nas – swoje 

dzieci 
obdarzacie.

Redakcja
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1. Aderek Piotr

2. Antos Mateusz 

3. Banachowicz Dawid 

4. Banaszkiewicz Aleksandra

5. Białczak Michał 

6. Birkowski Adrian

7. Borodziuk Piotr Lech

8. Bugajska Oliwia

9. Chrząszcz Magdalena

10. Cielniak Angelika Oliwia

11. Defiński Konrad

12. Gregorczyk Piotr

13. Gromnicka Agnieszka

14. Grzyb Damian 

15. Jaśkiewicz Paweł 

16. Kacprzak Paulina 

Pierwsza  
Komunia 

Święta

17. Kaczor Natalia

18. Kalinowski Patryk Krystian

19. Karolina Krystyna Musiał

20. Katarzyna Jolanta Koptas

21. Kępczyński Mateusz 

22. Koza Wojciech 

23. Kwiatkowski Ernest

24. Łoboda Patrycja

25. Masiarz Adrian

26. Michalska Aleksandra

27. Osińska Magdalena

28. Pawlak Oliwia

29. Perczyńska Justyna Maria

30. Płokita Szymon 

31. Rodo Dariusz

32. Ruszczyk Jakub Michał

W ubiegłą niedzielę, 14 maja 2006 r., 
dzieci klas II-ich z PSP im. St. Żeromskie-
go Nr 23, podczas Mszy świętej o godz. 
9.30, przystąpiły do Pierwszej Komunii 
świętej. 

Do tej uroczystości przygotował je 
Ks. Sylwester Fiećko SAC. 

33. Słowik Madgalena Paulina

34. Sot Sylwia Klaudia

35. Szwed Weronika

36. Szymon Kazimierz Piechota

37. Tabaszewska Magdalena Ewa

38. Wiatrek Karolina Krystyna

39. Wolszczak Klaudia

40. Wołczyńska Arletta Aleksandra

41. Woźniak Paulina Regina

42. Wróbel Karol

43. Wysocki Artur

44. Zacharska Sabina 

45. Zacharska Wiktoria

46. Zawisza Natalia

47. Zięba Marta
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Dzień Matki

Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski

Ty jesteś Piotr
,,Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję mój 

Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18)

W maju do Polski przyjedzie Piotr – Opoka, fundament, zwornik 
Kościoła Powszechnego. Oczywiście będzie to inny papież aniżeli ten, 
do którego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie dziesięciolecia: nieśmia-
ły, mniej spontaniczny, nierozumiejący języka polskiego... Niemniej to 
jest papież, następca Piotra, Ojciec Święty, człowiek, który – jak o każ-
dym (!) biskupie Rzymu pisał Jan Paweł II – jest ,,tajemnicą”, ,,zna-
kiem sprzeciwu”, ,,prowokacją”. To właśnie dlatego biskup Rzymu nosi 
,,prowokacyjną” białą szatę – żeby składać świadectwo o Bogu, który 
jest Dobrem, Prawdą, Światłością i Życiem, wobec świata nieustannie 
kuszonego przez zło, kłamstwo, ciemności i śmierć. 

Święty Piotr, Jan Paweł II, Benedykt XVI, pomimo słabości i lęku, 
uwierzyli Jezusowi i poszli za Nim. Z kolei Chrystus ,,dzięki działaniu Du-
cha Świętego, mógł zawierzyć Piotrowi, mógł oprzeć się na nim i na innych 
Apostołach”, także na tych, którym przyszło żyć w wieku XX i XXI. 

W maju do Polski przyjedzie nasz Ojciec Święty, następca św. Piotra 
i papieża Jana Pawła II, którego tak bardzo kochaliśmy. Przyjedzie, żeby 
przypomnieć nam to, co najważniejsze: że Jezus jest Zbawicielem, ,,Synem 
Boga Żywego”. Przybędzie, żeby stanąć przy nas – jako biskup (episcopus) 
i jako chrześcijanin (christianus) – i powiedzieć nam: ,,Nie lękajcie się!”. 
,,Zastanawiając się dobrze – pisał Jan Paweł II w książce «Przekroczyć próg 
nadziei» – o ileż więcej znaczy to christianus niż episcopus, nawet gdyby 
chodziło o Biskupa Rzymu”. 

W maju do Polski przyjedzie nasz brat Benedykt XVI, świadek Chrystusa 
Zmartwychwstałego, Jezusa, który powiedział swoim uczniom (a więc i Piotro-
wi, i jego kolejnym następcom): ,,Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”.

Janusz Poniewierski

Maj był ulubionym miesiącem Ani. 
Zresztą, jak tu go nie lubić? Powietrze cie-
płe, przesiąknięte zapachem wiosennych 
kwiatów, a oczy na każdym kroku radują 
się pięknem przyrody: a to krzewy obsypa-
ne żółtymi kwiatami forsycji, a to znów bez 
urzeka swym fioletem... Tylko patrzeć, jak 
kasztanowiec cały obsypie się bielą. I tra-
wa taka zielona, inna niż zwykle, soczysta. 
Tak, to był wyjątkowy miesiąc i Ania za-
wsze na niego czekała.

Jednak tegoroczny maj nie ucieszył jej 
jak zwykle. Coś tam przeskrobała i mamusia 
odebrała jej drobne kieszonkowe. A prze-
cież nie zrobiła tego specjalnie. Nawet tatuś 
stanął w Ani obronie i śmiał się wesoło, że 
to po prostu taki,,majowy zawrót głowy”, 
ale mamusia była nieubłagana.
– To poważne przewinienie – rzekła. – 
Myślę, że Ani wyjdzie to na dobre – dodała. 
– A przy okazji, doceni wartość pieniędzy.
– Chyba docenię ich brak – burknęła dziew-
czynka pod nosem, ale na szczęście rodzice 
nie usłyszeli. Potem zapytała, czy może wyjść 
na podwórko i już po chwili jej nie było.
 *** 
– Cześć! – zawołała Kamila i pomachała 
do niej ręką. – Coś ty taka naburmuszona? 
– zapytała, gdy Ania podeszła do ławki.
– Mama zabrała mi kieszonkowe, a przecież 
w maju jest Dzień Matki. Chciałam jej kupić 
chociaż drobny upominek – pożaliła się.
– Nie martw się – pocieszała koleżankę 
Kamila. – Wymyślisz coś innego.
– Nic jej nie dam – nadąsała się Ania. 
– Jestem na nią obrażona. Akurat w maju 
musiała mi coś takiego zrobić. Złożę jej ży-
czenia i już! – wypaliła nieco złośliwie.
– Przecież życzenia także mogą być pięk-
ne – uśmiechnęła się Kamila.

– Moje nie będą. Powiem:,,Wszystkiego 
najlepszego z okazji Dnia Mamy” i koniec. 
– Nie rób tak – powiedziała spokojnie 
Kamila. – Nie obrażaj się – dodała widząc, 
że Ania wstaje z ławki. – Nawet nie wiesz, 
ile bym oddała za to, by mama mnie skar-
ciła, a nawet ukarała. I tak kochałabym ją 
całym sercem. W końcu mamy robią to dla 
nas, abyśmy wyrosły na porządnych ludzi 
– mówiła, uśmiechając się delikatnie. – Je-
stem pewna, że nie jest im łatwo, bo prze-
cież nas kochają.
– Ale mowa – Ania nie kryła zdumienia. 
– Całkiem, jakbym naszą Panią od polskie-
go słyszała. – Chwila... – zaciekawiła się. 
– Ty masz mamę, która nigdy za nic cię nie 
ukarała?
– Ja nie mam mamy – odpowiedziała Ka-
mila i uśmiech znikł z jej twarzy. – Odeszła 
do nieba wiele lat temu. Ciężko chorowała.
– Ojej, strasznie mi przykro – Ania po-
czuła się zakłopotana. Nie wiedziała, co ma 
powiedzieć, więc tylko mocno przytuliła 
Kamilę do siebie.

Siedziały dłuższą chwilę w milczeniu. 
Ania była już pewna, że złoży życzenia 
mamusi ze szczerego serca. Była przecież 
wielką szczęściarą – miała komu złożyć 
życzenia. Jak mogła w ogóle złościć się na 
mamę? Jak mogła przejmować się takimi 
drobnostkami? Kamila miała rację. Jaka 
była głupia, żeby nie docenić, że ma naj-
wspanialszą istotę na ziemi. Mama – po-
myślała o niej z czułością. Mama – najuko-
chańsza, troskliwa, ciepła. Po prostu Mama, 
a najważniejsze, że jest przy niej.

***
Nadszedł 26 maja. Ania wiedziała, że 

dziś będzie wyjątkowo grzeczna, że popa-
trzy głęboko w oczy mamy, że powie, jak 

bardzo ją kocha. Nie mogła jednak zapo-
mnieć o Kamili. Przecież w takim dniu Ka-
mila nie mogła być sama. Pobiegła do niej 
zaraz po szkole.
– Wiedziałam, że przyjdziesz – ucieszyła 
się dziewczynka. – Chodź – powiedziała 
i pociągnęła koleżankę za sobą.
Już po chwili były w domu Pani Kępskiej. 
Starsza kobieta stała na progu i nie była za-
skoczona ich wizytą.
– Odkurzymy dom, pozmywamy naczy-
nia, a w zamian będziemy mogły narwać 
sobie tych pięknych, wiosennych kwiatów 
z ogródka. Co roku tak robię, chociaż Pani 
Kępskiej pomagam dużo częściej – wyjaśni-
ła Kamila. – A teraz bierzmy się do pracy.

Dziewczynki uwinęły się z porządko-
waniem domu szybko i sprawnie. Szły teraz 
ulicą, trzymając w rękach bukiety kwiatów.
– Moja mama będzie zachwycona – powie-
działa Ania. – Uwielbia kwiaty. – A ty... – za-
pytała nieśmiało. – Co zrobisz ze swoimi?
– Maj, to Święto Matki Bożej. Ona jest 
dla mnie troskliwą Mamą. Modlę się do 
Niej i wiem, że opiekuje się mną – rzekła 
Kamila. – Zanoszę dwa bukiety do kościoła 
– jeden zostawiam Mamie, którą dał nam 
Pan Jezus, a drugi mojej rodzonej mamie. 
– Jak myślisz? Czy wie o tym?
– Na pewno! – zawołała Ania. – Na pew-
no o tym wie. Pójdę z Tobą – zapropono-
wała. – A potem zapraszam cię do swojego 
domu. Moja mama upiekła pyszne ciasto 
i ucieszy się z twojej wizyty – dodała rado-
sna. – Wiesz, Kamila..., maj to najpiękniej-
szy miesiąc w roku!

Beata Andrzejczuk
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dzisiaj, podczas Mszy świętej o godz. 9.30, Dzieci klas III-ich ze 
Szkoły Podstawowej Nr 9, będą przeżywały Rocznicę I Komunii 
świętej. Osoby niezainteresowane tą Uroczystością prosimy o przyj-
ście na inne Msze święte. 

2. Dziś Msza święta i Nabożeństwo Majowe na Godowie o godz. 16.00.

3. Nabożeństwa Majowe w niedziele i święta o godz. 17.00, w dni powsze-
dnie o godz. 19.00, dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30.

4. W najbliższą sobotę, 27 maja, w Katedrze Radomskiej o godz. 9.00 
J. E. Ks. Bp. Zygmunt Zimowski wyświęci nowych kapłanów. Wśród 
nich jest nasz parafianin Dk. Grzegorz Zieliński.

 W przyszłą niedzielę, 28 maja, będziemy przeżywali uroczystość pry-
micyjną Ks. Grzegorza. Swoją pierwszą Mszę Świętą odprawi on w na-
szej świątyni o godz. 13.00 i po niej udzieli wszystkim obecnym prymi-
cyjnego błogosławieństwa. Ks. Prymicjant mieszka przy ul. Radostow-
skiej i w tym uroczystym dniu procesyjnie zostanie przyprowadzony 
do kościoła. Z domu naszego Kapłana procesja wyruszy o godz. 12.20 i 
będzie szła ulicami: Gajową, Południową i Młodzianowską. Zwracamy 
się z serdeczną prośbą do mieszkańców tych ulic, o piękne udekorowa-
nie drogi przejścia prymicyjnego orszaku. Bardzo serdecznie zaprasza-
my wszystkich do uczestnictwa zarówno w świeceniach kapłańskich, 
procesji jak i Mszy Prymicyjnej. 

i Odeszli do Pana:
15. 05. 2006 r. – Jacek Baran (l. 41)

16. 05. 2006 r. – Tadeusz Góźdź (l. 62)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Związek małżeński zawarli:
Agnieszka Bukalska i Maciej Ciepielak

Monika Przedwój i Robert Fularski
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. 

W 50. rocznicę ślubu Anny i Juliana
w 1. rocznicę ślubu Moniki i Grzegorza

w 85. rocznicę urodzin Marianny
w 76. rocznicę urodzin Magdaleny

w 60. rocznicę urodzin Jadwigi
w 40. rocznicę urodzin Wiesława

w 7. rocznicę urodzin Szymona
w 5. rocznicę urodzin Małgorzaty

w 2. rocznicę urodzin Piotra
wszelkich potrzebnych łask, zdrowia, 

Darów Ducha Świętego, obfitego 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 

Najświętszej życzy Redakcja 

ŻYCZENIA

W drodze  ze 
św.Wincentym 
Pallottim

Bóg za przyczyną 
Najświętszej Maryi Panny, 
oraz całej Wspólnoty 
Świętych w niebie, 
w swoim nieskończonym 
miłosierdziu bierze mnie 
w posiadanie, aby się 
spełnił cud miłosierdzia, 
podobnie jak w Maryi 
dokonał się cud łaski.

Leonarda Czubak

Przy Polnej Drodze
Przy polnej drodze

Stoi piękna kapliczka
Kwiatami wystrojona

A w Niej Matka Błogosławiona
W małym domeczku zamieszkała

Bo to miejsce sobie wybrała
Maryjo w maju się zbieramy
I Tobie z radością śpiewamy

Ludzie tu śpiewać przybywają
Chociaż u siebie, piękny Kościół mają

Słychać tu ptaków śpiew
I szum pięknych drzew

Które się kołyszą
I nasze śpiewanie słyszą

Matko zawsze Cię kochamy
Ale w maju najwięcej Ci śpiewamy

Wszystko co piękne na ziemi i w niebie
I ten piękny Maj

Też ukochana Nasza Matko
Dla Ciebie!


