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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Chyba z tym najpiękniejszym przykazaniem mamy najwięcej
kłopotów. „Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie
moje przykazania”. Zachowanie przykazań zawartych w Dekalogu
jest świadectwem naszej miłości Boga. Najważniejszym przyka-
zaniem, zgodnie ze stwierdzeniem Jezusa, jest: „Będziesz miłował
Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, a bliźniego swego
jak siebie samego”. Kim jest nasz bliźni, też wyjaśnia nam Chrystus.
Przykładem wzajemnej miłości jest miłość Syna do Ojca. „Ja spełniłem
przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości”. To jest wzór.
Tak mamy czynić. „To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Zaczynajmy od najbliższych, od naszej rodziny. Utwierdzeni w tej miłości, przekazujmy ją dalej – sąsiadom,
kolegom, znajomym, współpracownikom, itd. Łatwiej jest kochać na odległość. Gorzej z okazywaniem miłości
najbliższym. Zastanowię się, jaka jest moja miłość do żony, ojca, matki, dziecka… W jaki sposób okazuję im miłość?
Panie Jezu, proszę Cię o dar prawdziwej miłości w mojej rodzinie.

„To jest bowiem moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali”.

Adam Żak
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6. NIEDZIELA WIELKANOCNA

Nr: 1209
6/05/2018

EWANGELIA:  J  15,  9 -17

Naszym drogim Kapłanom: 
ks. Stanisławowi Barcikowskiemu SAC

i ks. Grzegorzowi Wiktorowi SAC
z okazji imienin życzymy, 

aby wzorem swoich wielkich Patronów 
– św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

oraz św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa i Doktora Kościoła 
– byli gorliwymi przewodnikami w krzewieniu miłości 

i ładu moralnego w naszej Parafii.
Niech Kościół święty, który tak bardzo ukochaliście,
staje się bezpiecznym domem dla każdego człowieka 

– także dzięki Waszej gorliwej służbie i dzięki Waszemu świadectwu.
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ŻYCZEN IA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Świat zaczął się wtedy, gdy został stworzony z nicości słowem Boga”.



2 | Moja Parafia

cdn.
Michał Jakaczyński

OPOWIEŚCI STAREGO DOMU – KWIATY /1/
Kawałek lasu. W nim dom dość stary,
Co opowiadać lubi bez miary.
Czymże nas dzisiaj, czym zaciekawi?
Prośmy, o kwiatach niechaj nam prawi!

Prosicie? Proszę, jeśli ciekawię,
Zaraz opowieść barwną przedstawię.
Barwną, jak barwne są tutaj kwiaty,
Co kwitną teraz, kwitły przed laty…
Zacznę od chwili, kiedy po zimie
Troszeczkę ciepła na ziemię spłynie,
Nawet do końca śnieg nie stopnieje,
A już się dzieje, a już się dzieje!
Pierwsze są, co rok, zawsze zawilce,
W przedwiośniu, działki pewni tubylce.
By je oglądać, najlepszy ganek,
Wtedy, gdy wstaje rześki poranek.

Patrząc zeń, widać ich całe łany,
Las, aż do bramy nimi usłany.
Listki barwione żywą zielenią
Korony śnieżną bielą się mienią.

Ledwie swe oczy nimi nacieszę,
Już na werandę bardzo się spieszę.
Z niej także widok niezwykle miły,
Prymulki barwy swoje odkryły.

W ciemnozielone okrągłe listki,
Jak gdyby ręce sprawnej modystki,
Wplotły pąsowe zgrabne kielichy,
Z żółcią pośrodku, daną dla pychy.

Dróżka do furtki zdobna w sza�rki,
Te nie czekając ni małej chwilki,
Barwią, choć drobne, ścieżkę wspaniale,
Nie oczekując pochlebstwa wcale.

Z treli, świergotu przeróżnych ptaków,
Poszumu wiatru i słońca znaków
Wynika, że to kwitnień początek,
Tedy rozwijam zaczęty wątek.

Czas na konwalie nadchodzi właśnie,
O nich by można napisać baśnie.
Wpierw małe kiełki, szybko wzrastają
I na dwie części się rozdzielają.

Cienka łodyżka jest z jednej strony,
Z drugiej szeroki liść odchylony,
Który wszem mówi, bez źdźbła
zazdrości:
Ja drobną cząstką jestem piękności.

Ma rację, widzę to co dzień z ganku,
Siadając na nim już o poranku.
Kielichów białych dzwonki wspaniale
Poukładane, tak doskonale.

Na pędach, jakby mazurka grały.
Już sam ich widok wprost niebywały!
Do tego urok liścia dużego,
Mocną zielenią spasowanego.

Ponad zaś łany tych wspaniałości,
Wzlatuje zapach i wokół gości.
Spełnione wiosny wielkie marzenie:
Maj i konwalie, nic tu nie zmienię.

Lecz nie przestaje dalej czarować,
Nowe odkrywa, nic nie chce chować.
Krzaki lilaków stroi wiechami
Fioletem, bielą, zapachem mami.

Zapach konwalii, zapachy bzowe
Czuję zmieszane, a tu już nowe,
Z werandy bardzo dobrze widziane...
Znów to chodzenie. Niechciane? 
Chciane!

Krzaki jaśminów biało zielone,
Kropkami żółci przyozdobione.
Nęcą kolory. Kiedy dzień mija
I kiedy ciemność działkę owija.
Czarodziej wieczór zaczyna baje:
Trelami ptasząt muzykę daje,
Wiatrem wciąż miesza kwiatowe
wonie,
Zapala gwiazdy na nieboskłonie.
Czar trwa noc całą, tak, tak, bezsenną!
Zasnąć?! Gdy każda chwila jest cenną?
Odkąd tu stoję, prawie wiek cały,
Podziwiam maja wdzięk doskonały.

W latach 1957-1966 Proboszczem
w naszej Para�i był ks. Konstanty 
Kobielus SAC (1914 -1994). Za jego 
kadencji zmieniono tytuł naszej 
Para�i z Opieki św. Józefa na 
św. Józefa Robotnika.

Znając moje rowerowe umiejęt-
ności, śp. ks. Konstanty pozwalał mi,
piętnastolatkowi, jeździć samodzielnie
swoją ukochaną Jawą po polnych 
i leśnych drogach, gdy przyjeżdżał 
na naszą podradomską działkę do 
rodziców.

Wracając z kolejnej motocyklowej
wyprawy, wywróciłem się na piasz-
czystej drodze w pobliżu rozmawia-
jącego z Księdzem mojego ojca.
Pogrozili mi nie przerywając 
rozmowy.

Ja natomiast miałem spory kłopot,
by wydostać się spod ciężkiego
motoru. Gorąca rura wydechowa
przypalała mi solidnie łydkę… Bałem
się nawet jęknąć. „Przecież zabronią
mi jazd” – myślałem.

Wreszcie udało się postawić 
motocykl, poprosić o jeszcze chwilę
przejażdżki i pomknąć do pobliskiego
stawu, by wymoczyć przypaloną
łydkę…

Udało się! Jeździłem jeszcze nie raz... 

Do dziś (a minęło już grubo ponad
pół wieku) pamiętam skruchę w 
czasie spowiedzi u ks. Konstantego
i jego, kończące ją, zdanie: „Mnie 
obowiązuje tajemnica spowiedzi,
Ciebie obowiązuje mówienie prawdy”.

PRZY SPOWIEDZI 
OBOWIĄZUJE 
MÓWIENIE PRAWDY

Michał Jakaczyński

Przyjdź, powierz się Matce… Przyjdź, o�aruj się Jej…
Ona Matka może wprosić Ci każdą łaskę…
Nabożeństwa majowe w naszym kościele

w dni powszednie – o godz. 1730

w niedziele – o godz. 1720

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE
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„Tylko Mnie kochaj...” – mówi Pan
Jezus, kiedy patrzę na Niego podczas
Adoracji. Jest to najpiękniejsze
Spotkanie. 

On jest dla mnie ważny, ja dla 
Niego. Słucham Go. Jeśli ktoś nie jest
dla mnie ważny, to ja go nie będę 
słuchała, a już na pewno nie będę 
adorowała. Dlatego moje Spotkanie
zaczyna się od wyznania, ile On, mój
Bóg, dla mnie znaczy. 

Potem On przypomina mi, że 
z miłości do mnie oddał swoje życie.
Kiedy szukam ciszy, kiedy jestem 
zmęczona, przepracowana, niewy-
spana... tak, aż patrząc na Najświętszy
Sakrament zasypiam, Pan mówi:
„Jesteś zmęczona, proszę, wyśpij się
tutaj. W mojej Obecności. Przecież 
Ja wiem, że jesteś słaba. Przy mnie 
nie musisz być perfekcyjna, dobrze
wyglądać. Nie musisz przejść przez

salon piękności, żeby Mi się spodobać.
Ja chcę Cię taką, jaką jesteś, taką, 
jaka przyszłaś. Nie możesz się skupić?
Jesteś roztargniona? Myśli uciekają?
Ale nie mów: „To nie dla mnie!”
Nie rezygnuj! Nadajesz się! Adoruj
mnie w swoich problemach, w zmę-
czeniu, w senności, w pragnieniach,
w radości, w każdej chwili. Te roztar-
gnienia nie są przeszkodą, ale drogą
do spotkania ze Mną. Nie czuj się 
winna. Nie myśl też, że tracisz czas. 
Ten czas przeżyty ze Mną, Twoim 
Bogiem, nie jest stracony. Problemy,
które Ci doskwierają, stają się powo-
dem spotkania ze Mną – zacznij Mi
je oddawać… I na tym polega Twoja
Adoracja. Nic nie mów. Poczuj się jak
Moje kochane dziecko, przytul się
do Mnie i tylko patrz. Albo Mi powiedz
o tym, co cię dręczy, co Ci dziś nie 
wyszło, z czego jesteś zadowolona.
Albo odmawiaj modlitwy: litanie,

różaniec, ale nie po to by ,,wypełnić
ten czas”, by zagadać ciszę, ale by 
słowa pomogły Ci w Naszym Spo-
tkaniu. Przychodzisz do Mnie i od
razu zaczynasz się oceniać: „Wychodzi
mi ta modlitwa, czy nie? Powinnam 
coś zrobić, powiedzieć, usłyszeć...”
Skupiasz się na sobie i kiedy Ci nie
wychodzi, gdy nie potra�sz się 
wyciszyć – wychodzisz z kaplicy,
mówiąc pod nosem: „Nie będę ob-
rażała Pana Boga, muszę najpierw 
coś zmienić. Gdy będę inna, wtedy
przyjdę”. A właśnie wtedy mijasz się
ze Mną, bo dla mnie najważniejsza
jest Twoja obecność! Cały dzień
biegasz, załatwiasz, musisz; a w czasie
Adoracji nie musisz robić nic. Nic. 
I za tym tęskni Twoja dusza, choć
 czasem próbujesz to zagłuszyć. Ja, 
Bóg, kocham cię, po prostu dlatego,
że jesteś”.

Dlatego... po prostu bądź... dla Niego.

TYLKO MNIE KOCHAJ

KONKURS DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.

Są słowa wśród narodów świata
Które mówią
Te w sposób szczególny
Znamionują Polaka
Krzyż
Jasnogórska Pani
I Biały Orzeł w koronie
Na purpurowym nieba tle
Krzyż od tysięcy lat głęboko tkwi
W buńczucznej słowiańskiej duszy
Krzyża
Z serca Polaka wyrwać nie zdołasz
Niejeden próbował
Biały Orzeł uwił gniazdo
Na szczycie Jasnej Góry
Koronę, Najświętszej Panience powierzył
Nie jest łatwo być Królem
W niepokornym narodzie
Maryjo
Raz kolejny i kolejny raz
Oddajemy kraj nasz pod Twoją obronę
Pomóż ludowi swojemu
[wszak Królową Polski się nazwałaś]
Krzyż dźwigać a Orłowi koronę
Polska Krzyża się nie lęka
Polska przed Krzyżem klęka
I za jedno Polsce jak kto Polskę widzi
Krzyża, Maryi
Białego Orła w koronie
Polak się nie wstydzi

DUMA HONOR AMBICJA

Jadwiga Kulik

eg

1. Gdzie w Krakowie jest grób św. Stanisława, 
jednego z głównych Patronów Polski?

Odpowiedź: ........................................................................................

2. Skąd pochodził św. Grzegorz, 
którego wspominamy 2 stycznia 

(przed laty wspominaliśmy go 9 maja)?

Odpowiedź: ........................................................................................

Imię i nazwisko: ....................................................................................

Szkoła i klasa: .........................................................................................

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI

„Niedzielna celebracja 
dnia Pańskiego i Eucharystii 

stanowi centrum życia Kościoła”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

6 maja 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Judyty, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
2. czytanie: 1 J 4, 7-10
EWANGELIA: J 15, 9-17

7 maja 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ludmiły, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 11-15
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: J 15, 26 – 16, 4a

8 maja 2018r. – WTOREK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Imieniny: Eryka, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
PSALM 100, 1-2. 3. 4b-5ab
2. czytanie: Rz 8, 31b-39
EWANGELIA: J 10, 11-16

9 maja 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Karoliny, Katarzyny, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 17, 15. 22 – 18, 1
PSALM 148, 1b-2. 11-12. 13-14c
EWANGELIA: J 16, 12-15

10 maja 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoniego, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 1-8
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: J 16, 16-20

11 maja 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Franciszka, Ignacego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 9-18
PSALM 47, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 16, 20-23a

12 maja 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Joanny, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 23-28
PSALM 47, 2-3. 8-9. 10
EWANGELIA: J 16, 23b-28

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich 

ze Szkoły Podstawowej nr 9 przyjmą Pierwszą Komunię świętą. 

2. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC 
i ks. Grzegorza Wiktora SAC z okazji ich imienin. Pamiętajmy o Kapłanach
– Solenizantach w naszej osobistej modlitwie.

3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. 

4. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic 
różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.

5. Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 1720, w dni powszednie o godz. 1730.

6. Jutro I poniedziałek miesiąca. Podczas Nabożeństwa majowego 
– wypominki roczne.

7. We wtorek Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
Patrona Polski. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie za naszą Ojczyznę.

8. W najbliższy piątek podczas Nabożeństwa majowego rozpoczniemy 
Nowennę do Ducha Świętego.

9. W najbliższą sobotę Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 
Msza święta, podczas której zostanie udzielony sakrament namaszczenia
chorych. Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

10. W przyszłą niedzielę, 13 maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego, podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich 
ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały Uroczystość I Komunii świętej.
Osoby nie związane z tą Uroczystością prosimy, by przyszły do kościoła
na inne godziny. 

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Duszpasterska acedia może mieć różne przyczyny. 

Niektórzy popadają w nią, ponieważ snują plany nie do zrealizowa-
nia i nie przeżywają chętnie tego, co mogliby spokojnie robić. 

Inni dlatego, że nie akceptują trudnej ewolucji i chcą, 
aby wszystko spadło z nieba. Jeszcze inni, ponieważ przywiązują się

do niektórych projektów lub snów o sukcesie, podtrzymywanych 
swoją próżnością. Inni, ponieważ stracili realny kontakt z innymi 

osobami w odpersonalizowanym duszpasterstwie, 
prowadzącym do zwracania większej uwagi na organizację niż na ludzi,

tak że bardziej entuzjazmują się „planem drogi” niż samą drogą”.

MODLITWA DZIECKA PO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJKOMUNII ŚWIĘTEJKOMUNII ŚWIĘTEJ
Panie Jezu, mój Przyjacielu, dziękuję Ci, że mieszkasz w moim sercu 

i pragniesz czynić moje życie coraz piękniejszym. 
Spraw, proszę Cię, bym nie opuścił żadnego spotkania z Tobą 

i zawsze się radował Twoją Obecnością. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


