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6. N I E DZ I E L A W I E L K A NO C NA

E W A N G E L I A : J 14, 15 -21
„Kto zna moje przykazania i postępuje według nich,
ten Mnie miłuje”.
Odwróćmy sytuację przedstawioną powyżej. Ten Mnie
miłuje, kto zna moje przykazania. Miłość ma wypływać
ze znajomości przykazań. „Człowiek już od swego
początku zaproszony jest do rozmowy z Bogiem: istnieje,
bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości
i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni prawdy, gdy
dobrowolnie uznaje Ową miłość i powierza się swemu
Stwórcy” (Sobór Watykański II, Konstytucja „Gaudium et
spes”, 19). Aby człowiek mógł odwdzięczyć się miłością
za miłość, Bóg pomaga mu w tym, dając przykazania.
Zachowanie przykazań musi przejawiać się w czynach.
Samo mówienie o nich, nic nie znaczy. Życie zgodnie
z przykazaniami jest pełne miłości Boga. Jezus mówi
o sobie: „Kto zaś Mnie miłuje doświadczy miłości mego
Ojca i Ja także go umiłuję i mu się objawię”. Zachowanie przykazań spowoduje, że Jezus będzie „prosił Ojca
i da (nam) innego Wspomożyciela, aby pozostał (z nami) na zawsze”. Duch Święty, którego przyjście zapowiada
Jezus, zaświadczy o Nim. Im więcej miejsca w naszym życiu dla Ducha Prawdy, tym więcej w nas miłości.
Panie! Uczyń nas świadkami Twojej miłości, wyrażonej naszą miłością.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Zbliża się dzień – Twoje Święto .
Dziękuję za wszystko, Mamo ,
za wczoraj i dziś – zawsze tak samo,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem.
Zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy dzisiaj podziękowania!

Synowie i Córki
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POMOC POTRZEBNA OD ZARAZ
– WŁAŚNIE TY MOŻESZ POMÓC
Pragniemy poinformować, że
Caritas Pallotyńska działająca przy
naszej para�i wzięła udział w konkursie
ogłoszonym przez Pana Prezydenta
Miasta Radomia na tworzenie i
wdrażanie programów pobudzania
szeroko pojętej aktywności obywatelskiej. I co więcej – zostaliśmy
zakwali�kowani do realizacji tego
projektu!
W ramach realizacji tego zadania
pragniemy powołać Wolontariat
Caritas Pallotyńskiej Zespół Radom,
aby zaangażować mieszkańców
radomskiej dzielnicy Młodzianów
w charytatywne dzieła realizowane
przez Caritas dla dobra wspólnoty
lokalnej jaką są mieszkańcy całej
naszej dzielnicy.

Będziemy spotykać się raz w miesiącu na Mszy świętej, a po niej
będziemy dzielić się dostrzeżonymi
problemami Młodzianowa, którym
możemy wspólnie zaradzić. Będzie
to nasza współodpowiedzialność
za wspólnotę lokalną, wzajemne
wsparcie i aktywizacja działań
międzysąsiedzkich.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5, 7). Do okazywania pomocy
i miłosierdzia wzywa nas sam Pan
Jezus. Przez wspólne działania, jako
katolicy, możemy realizować Bożą
Ewangelię w naszym życiu.

Wolontariusz swoje działanie
podejmuje bezpłatnie, bez wynagrodzenia materialnego, ale nie
Serdecznie zapraszamy naszych oznacza to, że nic nie zyskuje. Bo
drogich Parafian i Czytelników zyskuje przede wszystkim w sferze
„Mojej Para�i” do włączenia się
duchowej – spełnia wprost uczynki
w to dzieło!
miłosierdzia, realizuje swoje powoZapraszamy osoby dorosłe, mło- łanie życiowe do miłości braterskiej.
dzież, a także i dzieci. Bardzo mile W ubiegłym roku Kościół Święty,
widziane będzie włączenie się całych z racji Roku Miłosierdzia, szczególnie
wiele uwagi poświęcał tym zagadrodzin.

nieniom. Dziś, mając na uwadze
tamten czas, oraz wspominając
charytatywne dzieła św. Brata Alberta
Chmielowskiego, którego Rok
obchodzi Kościół w Polsce, pragniemy
wspólnie podjąć te wezwania.
Niech każdemu z nas przyświecają
słowa św. Brata Alberta: „Powinno się
być dobrym jak chleb. Powinno się
być jak chleb, który dla wszystkich
leży na stole, z którego każdy może
kęs dla siebie ukroić i nakarmić się,
jeśli jest głodny”.
Zapraszamy wszystkich,
którzy dotychczas podejmowali
działalność charytatywną
przy naszej Caritas Pallotyńskiej
oraz wszystkich,
którzy pragną włączyć się
w to nowe dzieło,
na spotkanie organizacyjne

w czwartek, 25 maja 2017 roku
o godz. 1800.
Najpierw będzie Msza święta,
a po niej spotkanie w Świetlicy
Caritas (na tyłach naszej świątyni,
ul. Młodzianowska 124).
Serdecznie zapraszamy!
ks. Artur Wierzbicki SAC
Dyrektor Caritas Pallotyńskiej

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Księga Apokalipsy świadczy o zwyczaju nadawania pierwszemu dniowi tygodnia nazwy
„dzień Pański””.

PALLOTYŃSKA

„Nasze majowe” od 1939 roku
związane są z przybyłą wtedy na
Maj. Miesiąc – most łączący niero- Młodzianów Rodziną św. Wincentego
zerwalnie sprawy: ciała i ducha. Pallottiego. Tegoroczne – dodatkowo
Wspólnota piękna kolorytu i głosów naznaczone zostały nazwaniem
odradzającej się przyrody oraz uro- Pallotyńską nowopowstałej poblikliwych codziennych nabożeństw skiej ulicy. Udany prezent na 110-lecie
pallotynów w Polsce! Wyraża to nie
ku czci Matki Bożej.
tylko uznanie i podkreśla wartości,
Tradycje majowych uroczystości
jakie reprezentują nasi duchowi
sięgają V wieku. Wtedy zaistniały
Opiekunowie, ale również ukazuje
w Kościele Wschodnim. W Kościele
solidarne działanie Para�an.
Zachodnim – sporadycznie. Rozpowszechniły się dopiero ok. XII-XIII wieku. Warto tę solidarność pielęgnować.

radomskich. Dobrze byłoby przygotować się do tej Rocznicy. W
niejednej głowie może powstać

ciekawy pomysł godnego jej uczczenia.

Przez dziesiątki lat zapamiętaliśmy
wiele różnorodnych wydarzeń. Warto
byłoby zanotować, jak zachowaliśmy je w pamięci, uwiecznić drukiem
w Gazetce… z czasem w książeczce…

Włączenie się do działania pozwoli
nam prawdziwie rodzinnie realizować
się w tym co łączy Wspólnotę, a
jednocześnie wypływa z charyzmatu
W Polsce – jeszcze później. Dopiero
Akurat jest dobry czas za nią pallotynów: „…pozyskanie współod połowy XVIII wieku poczęły podziękować i wymadlać jej trwałość. pracy wszystkich członków
ubarwiać naszą duchowość. ZakoKościoła…”.
Za dwa lata – w 2019 roku – osiemrzeniły się jak dorodne dęby.
dziesięciolecie naszych pallotynów
Michał Jakaczyński
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KONTROWERSJE WOKÓŁ TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ
Co na temat trzeciej tajemnicy
Fatimskiej mówią wielcy przywódcy
Kościoła katolickiego – niekwestionowane autorytety moralne?
Niewielki wstęp do tematu...
Był maj 1917 roku. Trwała jeszcze
I wojna światowa. W Cova da Iria
– „Dolinie Pokoju” – w Portugalii
zaczęła ukazywać się Matka Najświętsza. Świadkiem objawień była
trójka fatimskich dzieci: obecnie
Służebnica Boża Łucja (10 lat),
św. Franciszek (9 lat) i św. Hiacynta
(7 lat). Podczas czwartego, sierpniowego, spotkania Matki Najświętszej
z pastuszkami miała miejsce tajemnicza rozmowa Łucji z Matką Bożą.
Treści tej rozmowy, poza Franciszkiem i Hiacyntą, nie wolno było Łucji
nikomu wyjawić.
Pierwszą i drugą część tajemnicy
fatimskiej, którą Łucja usłyszała od
Matki Bożej w lipcu, spisuje 31 sierpnia
1941 roku. 8 grudnia tamtego roku
uzupełnia tekst kilkoma uwagami.
Trzecią tajemnicę fatimską Łucja
spisuje na polecenie biskupa portu-

galskiego miasteczka Leiria 3 stycznia
1944 roku. Czyni to za przyzwoleniem Matki Bożej.

„Z uwagi na treść robiącą wielkie
wrażenie. Ponadto każdemu chrześcijaninowi powinna wystarczyć taka
wiedza: jeśli się czyta, że oceany
zatopią cale kontynenty, że ludzie
nagle zostaną pozbawieni życia,
z minuty na minutę, i to milionami.
Kiedy się to wie, nie należy domagać
się publikacji tej tajemnicy. Wielu
chce wiedzieć tylko z ciekawości
lub żądzy sensacji, zapominając,
że wiedza niesie ze sobą także
odpowiedzialność. To bardzo niebezpieczne kiedy się nic nie czyni,
mówiąc, to i tak na nic…”. W tym
miejscu Papież wziął do ręki różaniec
i powiedział: „Oto lekarstwo na zło!
Módlcie się, módlcie się, i o nic
więcej nie pytajcie. O całą resztę
zwróćcie się do Maryi”. - A co się
stanie z Kościołem? „Musimy być
dobrze przygotowani, na bliskie już
wielkie próby, włącznie z poświęceniem własnego życia, i z naszym
całkowitym oddaniem Chrystusowi
i dla Chrystusa. Próby będą mogły
być mniej dotkliwe na skutek naszych
modlitw, ale nie można ich uniknąć,
gdyż prawdziwa odnowa Kościoła,
będzie mogła nastąpić tylko w taki
sposób. Tak jak wiele razy Kościół
odradzał się z krwi, tak i tym razem
nie będzie inaczej. Odmawiajmy dużo
i często święty różaniec”.

Prorocza wizja trzeciej tajemnicy
fatimskiej w symboliczny sposób
mówi o wielkich prześladowaniach, cierpieniach
i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa,
wśród których są również kapłani, biskupi oraz
papieże dwudziestego wieku. Wielkie zniszczenia
i prześladowania są spowodowane przez ludzi
zniewolonych przez ateistyczne ideologie walczące z Bogiem, a w sposób szczególny przez
komunizm. Matka Boża przekazała dzieciom
orędzie, które jak powiedział św. Jan Paweł II
„zdają się przybliżać do swego wypełnienia.
Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia
świata od wojny, ocalenia od ateizmu, jest nawrócenie Rosji”.

W listopadzie 1980 roku, w czasie podróży do
Niemiec, św. Jan Paweł II spotkał się z grupą
wiernych i dziennikarzy, którzy zapytali go o treść
trzeciej tajemnicy fatimskiej. Wypowiedź Papieża
ukazała się potem w gazecie „Stimme des Glaubens” (nr 10 z 1981 roku): „Co zawiera tajemnica
fatimska i dlaczego nie została opublikowana
zgodnie z obietnicą już w 1960 roku?

Kardynał Ratzinger w komentarzu
do trzeciej tajemnicy, przygotowanym przez Kongregację Nauki Wiary,
powiedział: „Chociaż to s. Łucji
dana była wizja, to jednak interpretacja sekretu należy do Kościoła” [...].
Nie należy treści tej tajemnicy brać
dosłownie. Ona nie przedstawia
nieuniknionej przyszłości, ukazuje
tylko zagrożenia. Przyszłość nie jest
przesądzona. Proszę zwrócić uwagę,
że w przepowiedni papież ginie,
podczas gdy w rzeczywistości Jan
Paweł II przeżył zamach na swoje
życie. W wierze i modlitwie jest siła,
która może wpłynąć na losy świata
[...]. Sens tajemnicy, ujawnionej
decyzją Papieża, to zachęta do
nawrócenia i modlitwy, jako drogi
zbawienia”.
Na pytanie, dlaczego Stolica
Apostolska czekała aż 83 lata z ujawnieniem trzeciej tajemnicy, kard.
Ratzinger wymienił trzy powody.
Pierwszym było „jak gdyby embargo
ze strony Matki Bożej”, która w
objawieniu, jakie miała s. Łucja,
kazała jej zachować tajemnicę.
Drugi powód - papieże: św. Jan XXIII
i bł. Paweł VI podjęli decyzję, aby
nie ogłaszać publicznie jej treści.
dokończenie na 4 stronie

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Kto miłuje Jezusa?
Odpowiedź: .............................................................................
.....................................................................................................

2. Jak nazwany jest Duch Święty?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
21 maja 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Kryspina, Wiktora, Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17
PSALM 66, 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20
2. czytanie: 1 P 3, 15-18
EWANGELIA: J 14, 15-21
22 maja 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Julii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 11-15
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: J 15, 26 – 16, 4a
23 maja 2017r. – WTOREK
Imieniny: Iwony, Dezyriusza, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 22-34
PSALM 138, 1b-2a. 2b-3. 7e-8
EWANGELIA: J 16, 5-11
24 maja 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Zuzanny, Joanny, Mileny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 17, 15. 22 – 18, 1
PSALM 148, 1b-2. 11-12. 13-14c
EWANGELIA: J 16, 12-15
25 maja 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Urbana, Grzegorza, Magdy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 1-8
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: J 16, 16-20
26 maja 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Pauliny, Marianny, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 9-18
PSALM 47, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 16, 20-23a
27 maja 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Magdaleny, Jana, Juliusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 23-28
PSALM 47, 2-3. 8-9. 10
EWANGELIA: J 16, 23b-28

Trzeci powód to mała precyzja treści wizji trojga pastuszków, których sens
wyjaśnił dopiero bieg historii. Jak podkreślił Ratzinger: „Są syntezą rozwoju
zdarzeń naszego stulecia, a zamach na papieża był punktem szczytowym
owych wydarzeń”.
Kard. Joseph Ratzinger zwracał również uwagę, że całkowicie chybione są
fatalistyczne interpretacje tajemnicy, w których stwierdza się, że sprawca
zamachu z 13 maja 1981 roku był jedynie narzędziem Bożego planu, kierowanym przez Opatrzność i dlatego nie mógł działać w sposób wolny. Fakt, iż
Macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiertelnego pocisku, jest tylko jeszcze
jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne, niezmienne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię,
i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od
dywizji - akcentował kard. Ratzinger. Wizja zawarta w trzeciej tajemnicy
fatimskiej kończy się jednak optymistycznie: na górze stoi Krzyż, żadne
cierpienie nie jest więc daremne, Krzyż bowiem jest znakiem zbawienia.
Kościół cierpiący zaś, a więc Kościół męczenników, staje się drogowskazem
dla człowieka, który szuka Boga.
opr. Jadwiga Kulik

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych
ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały Rocznicę Pierwszej
Komunii świętej.
2. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe. Dzisiaj i w każdą niedzielę
o godz. 1720. W dni powszednie – o godz. 1730.
3. Wszystkich – dzieci, młodzież i całe rodziny – tych, którzy chcieliby
pomagać innym w sposób konkretny i zorganizowany zapraszamy
na otwarcie Wolontariatu Caritas Pallotyńskiej. Spotkanie rozpocznie się
w najbliższy czwartek, 25 maja, o godz. 1800 Mszą świętą, a następnie
przejdziemy do Świetlicy Caritas (na tyły naszej świątyni).
4. W najbliższy piątek, podczas Nabożeństwa majowego rozpoczniemy
Nowennę do Ducha Świętego.
5. W przyszłą niedzielę, 28 maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych ze Szkoły
Podstawowej nr 23 będą przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej.
Prosimy, by osoby niezwiązane z tą Uroczystością, przyszły do kościoła
na inne godziny.

6. Od 31 maja do 13 czerwca w naszym kościele będzie przebywał Ołtarz
Adoracji „Światło Pojednania i Pokoju”. Ołtarz ten jest przeznaczony do
Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho, w Rwandzie, i odbywa peregrynację zapoczątkowaną przez papieża
Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży. Intencją peregrynacji jest sprawa pokoju na świecie.
Już dzisiaj zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. Msza święta z Nabożeństwem przy krzyżu na Godowie zostanie odprawiona w niedzielę, 11 czerwca, o godz. 1600.
8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka przy ul. Grzecznarowskiego 15 zaprasza
na Dni Otwarte w dniach:
* 24 maja 2017 roku (środa) w godz. 1000-1400
* 3 czerwca 2017 roku (sobota) w godz. 1000 - 1400.

Więcej informacji: tel. 48 363 67 93, e-mail: oswradom@op.pl, www.oswradom.pl
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, www.mojaparaﬁa.za.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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