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      Jezus przed odejściem do Ojca pozostawia nam swój testament 
– przykazanie miłości, miłości bliźniego. Nowe przymierze, które
Chrystus zamierza podpisać własną śmiercią i zmartwychwstaniem, 
przewiduje tylko jedno decydujące zaangażowanie. Nowa wspólnota
ma żyć nową zasadą: przykazaniem miłości zastępującym całe dawne
prawo. Ta miłość jest odzwierciedleniem miłości Jezusa; „jak Ja was 
umiłowałem, tak wy macie miłować jeden drugiego”. Miłość ta jest
twórcza, przekłada się na służbę człowiekowi (Jezus umył nogi uczniom).
Wyrzeka się wszelkiej formy przemocy, szanuje wolność, odrzuca
wszelką dyskryminację. Nowe przykazanie staje się cechą wyróżniającą
nowej wspólnoty: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami,
jeśli będziecie się wzajemnie miłować”. To musi być widzialne. Z tego
powodu miłość powinna być okazywana czynami. Tego nauczyli się 
uczniowie od swego Mistrza. Ewangelia nie zawiera teorii na temat
Boga, zawiera przykłady praktycznego postępowania. Panie! Pomóż mi
wypełniać Twój testament.

Adam Żak
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
EWANGELIA: J 13, 31-33a. 34-35

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali”.

ŻYCZ EN IA
Naszej Zuzi od konkursów 

składamy serdeczne życzenia z okazji imienin!
Niech uśmiech nie schodzi z Twojej buzi,

a każdy dzień przynosi obfitość łask Bożych.
Miłości, pokoju i radości no co dzień!

Niech spotkania z drugim człowiekiem przynoszą szczęście!

„Stworzona przez Sobór Watykański II możliwość głoszenia słowa Bożego 
we własnym języku wspólnoty powinna nam uświadomić, 

że ponosimy za nie „nową odpowiedzialność”, ukazując w pełnym blasku „przez sam sposób czytania
 lub śpiewania wyjątkowy charakter świętego tekstu”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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To ważne, by w Polsce utworzyć
kompleksowy system opieki nad
kobietami w tzw. nieplanowanej ciąży.
CitizenGO (społeczność aktywnych
obywateli, którzy współdziałają
poprzez petycje online i różnorodne
akcje w celu obrony i promocji życia,
rodziny oraz płynących z godności
człowieka podstawowych wolności;
swoją działalność opiera na chrze-
ścijańskiej antropologii) pragnie,
by jedynym legalnym i dostępnym 
wyborem w takiej sytuacji nie była 
wizyta u samorządowego ginekologa
dystrybuującego antykoncepcję
awaryjną, a nielegalnym zakup w 
internecie tabletek wywołujących 
aborcję farmakologiczną.

Nie wiemy, czy i kiedy taki system
wspierania kobiet, stworzony przez
nasze państwo, powstanie, ale wiemy,
że kobiety i ich nienarodzone dzieci
nie mogą czekać. Każdego dnia
rozgrywają się ciche tragedie wielu
z nich. Z wystarczającym wsparciem
w swoim najbliższym otoczeniu
urodziłyby i wychowały swoje dziecko
lub oddałyby je zaraz po urodzeniu
do adopcji, gdyby tylko takie wsparcie,
czasami bardzo niewielkie, ale udzie-
lone w odpowiednim momencie,
otrzymały.

Chcemy dzisiaj z radością prze-
kazać wieść o tym, że taki system 
powstaje. Nie odgórny, państwowy,
ale społeczny, wspólnotowy, oparty
o ideę pomocy niesionej tym kobie-
tom, które jej potrzebują przez tych
wszystkich, którzy mogą ją o�arować.

Powstałe niedawno Stowarzyszenie,
które CitizenGO Polska pragnie
wesprzeć, sieć takiej właśnie ogól-
nopolskiej pomocy tworzy. Chodzi 
tu o wszelkie wsparcie niesione bez
oceniania bądź potępiania kobiety,
ale wyciągnięcie pomocnej dłoni w 
sytuacji kiedy ona tego potrzebuje 

i jest gotowa taką pomoc przyjąć.
Pierwszym celem powstających

w ramach Stowarzyszenia wspólnot
jest stworzenie ogólnopolskiej cało-
dobowej linii pomocy, gdzie tele-
fonicznie, mailowo lub za pomocą 
komunikatorów internetowych każda
potrzebująca kobieta znajdzie
wsparcie w trudnej dla niej sytuacji.

Lokalnie taka linia działa w Gdańsku,
powstaje też w Warszawie, ale dla 
całodobowej i ogólnopolskiej akty-
wności potrzeba w skali całego
kraju kilkuset wolontariuszy, którzy
mogliby o�arować swój czas i dyżu-
rując przy telefonie (po wcześniejszym
szkoleniu zapewnionym przez Sto-
warzyszenie) wspierać potrzebujące
kobiety.

Oczywiście misja Stowarzyszenia
nie kończy się na rozmowie telefo-
nicznej, czy korespondencji mailowej. 
Dla pomocy idącej za pierwszym 
kontaktem powstają już wspólnoty
lokalne w kilku pierwszych miastach.
Ich rolą będzie wsparcie bezpośrednie.

Bywa bowiem, że młoda kobieta,
mieszkająca dotąd z rodzicami, na 
wieść o nieplanowanej ciąży jest 
wyrzucana z domu. Bywa też, że 
sama chciałaby opuścić na jakiś czas
swoją miejscowość, donosić ciążę 
i oddać dziecko do adopcji z dala 
od swoich rodzinnych stron, albo-
wiem stygmatyzacja społeczna matki,
która oddaje noworodka do adopcji
jest dziś faktem i bywa daleko
większa niż tej, która dokonuje
tzw. aborcji farmakologicznej.

Skuteczna pomoc w takich sytu-
acjach, to m.in. wsparcie materialne, 
psychiczne, duchowe, ale też np. 
przygarnięcie kobiety na czas ciąży 
i połogu pod swój dach. To także 
pomoc prawna i załatwianie spraw 
urzędowych w przypadku adopcji.

Dlatego wolontariuszem Stowa-
rzyszenia może być każdy, nie tylko 
ten kto może o�arować swój czas,
ale każdy, kto może wesprzeć ma-
terialnie, użyczyć na kilka miesięcy 
pokoju, czy mieszkania, wspomóc 
swoją wiedzą i doświadczeniem
życiowym, poradzić jeśli na co dzień
jest lekarzem, prawnikiem, psycho-
terapeutą, czy wykonuje jakikolwiek
inny zawód, a jego zawodowe kom-
petencje mogą okazać się pomocne.

Ta inicjatywa, to wielkie dzieło. 
Nie doraźne, jednorazowe, polegające
na jednej akcji, ale trwałe, obliczone
na kolejne lata i dziesięciolecia, 
obecne w każdym zakątku Polski, 
gdzie może okazać się pomocne 
niemal każdego dnia. To wyzwanie 
czekające na tysiące wolontariuszy 
w całym kraju, przekraczające siły 
i możliwości każdego z nas 
w pojedynkę.

Stąd paląca potrzeba bardzo wielu
ochotniczek i ochotników, którzy
bezinteresownie i z czystej potrzeby
serca zechcą włączyć się w to przed-
sięwzięcie. Nie jest istotny wiek ani
wykształcenie, zawód ani płeć, ani
też nic poza chęcią niesienia pomocy
kobietom i ich nienarodzonym
dzieciom. Każda godzina Państwa 
czasu, który mogliby Państwo o�a-
rować może być pomocą i ratunkiem,
tam gdzie stawką jest życie dziecka.

Wierzymy, że tak jak w zeszłym
roku, kiedy tysiące osób zgłosiło się,
by pomagać w zbiórce podpisów 
pod obywatelską inicjatywą oby-
watelską „Zatrzymaj aborcję” tak i 
teraz możemy liczyć na przychylne
zainteresowanie i pozytywną odpo-
wiedź ludzi dobrej woli.

Zróbmy razem wszystko co w naszej
mocy, by marzenie o świecie bez 
aborcji przybliżyło się o najdrob-
niejszy choćby krok.

MARZENIE O ŚWIECIE BEZ ABORCJI

opr.
Michał Jakaczyński 

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Autentyczne formy religijności ludowej są wcielone, 

ponieważ wyłoniły się z wcielenia wiary chrześcijańskiej w kulturę ludową. 
Z tego względu pociągają za sobą osobistą relację nie z jakimiś harmonizującymi energiami, 

lecz z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Maryją, ze świętymi. Mają ciało, mają twarze. 
Są zdolne do krzewienia relacji, a nie indywidualistycznych ucieczek”.
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ZADANIE DLA DZIECI

Zadanie przygotowała Zuzia Cichoń 

Napisz krótką modlitwę do Matki Bożej za swoją mamę.
Losowanie nagród za tydzień.

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

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

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Skarbem dla każdego człowieka 
na ziemi jest jego matka. Ona przytuli,
wysłucha, doradzi. W trudnych chwi-
lach pocieszy. Maryja dla Jezusa była
najdroższą osobą. Umierając na krzyżu,
przekazał nam ten najdroższy dla
siebie dar – swoją Matkę. Oto pod 
krzyżem, Matka Boga staje się 
naszą Matką. 

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę 
i stojącego obok Niej ucznia, którego
miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto,
oto syn Twój”, następnie rzekł do
ucznia: „Oto Matka Twoja”” (J 19, 26-27).

Wsłuchując się w Ewangelię zauwa-
żamy, że Maryja ukazana jest również
jako kobieta pełna troski o innych 
ludzi. Na wieść o cudownym ma-
cierzyństwie swej krewnej Elżbiety 

śpieszy jej z pomocą. Nie zważa na
trudności dalekiej drogi. Gdy na
weselu w Kanie zabrakło wina, aby
pomóc zakłopotanej rodzinie, nakłania
Jezusa do uczynienia pierwszego
cudownego znaku. Po zmartwych-
wstaniu Chrystusa wspólnie z uczniami
trwała na modlitwie, oczekując na 
zesłanie Ducha Świętego.  Dlatego 
wiemy, że Maryja jest wciąż obecna
pośród nas. Jest dla nas dobrotliwą 
Matką i Królową. Wierzymy, że korzy-
stamy nieustannie z Jej opieki i
wstawiennictwa. Matka Chrystusa
stale troszczy się o losy każdego
człowieka. Ona wstawia się za nami
u swojego syna i wyprasza wszelkie
łaski. Pomyślmy, jaka jest nasza miłość
do tej najcudowniejszej i najdosko-
nalszej Matki. Do Niej się uciekajmy

i Jej powierzajmy wszystkie nasze 
sprawy. Ona nas wysłucha i popro-
wadzi drogą do Pana. Módlmy się 
do naszej Matki Modlitwą św. Bernarda.
Niektórzy mówią, że jest to modlitwa,
która ZAWSZE jest wysłuchiwana.
„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, 
abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen”.

NAJDOSKONALSZA MATKA

mz

Widziałam jak krzyż ciągnął 
Na wielką górę 
Jak Go biczowali
Jak koronę z ciernia
Na głowę Mu wcisnęli
Widziałam jak Go z szat odarli
Jak Go do krzyża przybili
Widziałam że skonał
I jak Go do grobu złożyli 
Widziałam 
W tłumie gawiedzi stałam 
Chciałam Mu powiedzieć  
Że jest mi przykro
Że żałuję 
Ale już za późno było 
A teraz 
Nawet grób Jego jest pusty
Gdzie jesteś Chrystusie
Odnalazłam Twój ślad 
W Wieczerniku 
W kromce Chleba się ukryłeś 
W kropli Krwi Najświętszej 
Teraz 
Już mogę Ci powiedzieć 
Że mi przykro 
Że żałuję
Tylko czy TERAZ 
Nie jest JUŻ 
ZA PÓŹNO

CZY 
NIE ZA PÓŹNO

Jadwiga Kulik 

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on został stworzony, 

aby służyć Bogu i kochać Go oraz by ofiarować Mu całe stworzenie”.
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19 maja 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Urban, Mikołaj, Piotr
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 14, 21b-27
PSALM 145, 8-9. 10-11. 12-13
2. czytanie: Ap 21, 1-5a
EWANGELIA: J 13, 31-33a. 34-35

20 maja 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aleksander, Bazyli, Bernardyn
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 14, 5-18
PSALM 115, 1-2. 3-4. 15-16
EWANGELIA: J 14, 21-26

21 maja 2019r. – WTOREK
Imieniny: Kryspin, Tymoteusz, Wiktor
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 14, 19-28
PSALM 145, 10-11. 12-13. 21
EWANGELIA: J 14, 27-31a

22 maja 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Julia, Helena, Wiesława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 15, 1-6
PSALM 122, 1b-2. 4-5
EWANGELIA: J 15, 1-8

23 maja 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 15, 7-21
PSALM 96, 1-2a. 2b-3. 10
EWANGELIA: J 15, 9-11

24 maja 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Milena, Zuzanna, Joanna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 15, 22-31
PSALM 57, 8 i 10. 11-12
EWANGELIA: J 15, 12-17

25 maja 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 1-10
PSALM 100, 2-3. 4-5
EWANGELIA: J 15, 18-21

KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

O różańcu warto pamiętać nie tylko
w październiku. Powinien on stać się
naszą codziennością, niejako wtopić
się w rzeczywistość. Różaniec nie jest
czymś martwym, przeciwnie - wielu
ludzi odnajduje w nim życie, mówią,
że to modlitwa pulsująca miłością, 
dająca radość, niosąca ukojenie.

Wśród takich osób szczególnie są
członkowie Kół Żywego Różańca, 
którzy nie wyobrażają sobie funkcjono-
wania bez tej modlitwy. Codziennie
oddają Bogu kilka chwil, wielbiąc 
przy tym Maryję. Każdy z nich odma-
wia przynajmniej jeden dziesiątek.
Mimo to otrzymuje łaski przypisane
odmówieniu wszystkich części różańca.
Taka jest moc Koła Różańcowego. 
Jedna Róża Różańcowa odmawia 
codziennie cały różaniec, choć każdy
z członków odmawia jeden dziesiątek.

Warto włączyć się w ten Ruch z wielu
powodów, przede wszystkim jednak
ze względu na pamięć modlitewną 
sióstr czy braci za naszego życia 
i po śmierci. Członkowie Kół zawsze
pamiętają o sobie przed Bogiem. 
Modlą się w intencjach wyznaczo-
nych przez papieża i para�ę oraz 
za żyjących i zmarłych członków. 
Zamawiają też Msze św.w ich intencji.
Pięknie – z zapalonymi świecami – 
uczestniczą w pogrzebach członków
Koła.

Przynależność do Róży wiąże się

z kilkoma obowiązkami, których
wypełnienie nie należy jednak do 
rzeczy niemożliwych. Codzienna
modlitwa różańcowa (odmawianie
przynajmniej jednej tajemnicy, która
została powierzona przy „zmianie 
tajemnic”), udział w comiesięcznych
spotkaniach – to jedne z podsta-
wowych zadań. Ważny jest także udział
w pogrzebie zmarłego członka Żywego
Różańca oraz modlitwa o spokój 
jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca, po
wpisaniu do Księgi Żywego Różańca,
są zobowiązani do:
- wiernego odmawiania i rozwa-

żania codziennie wyznaczonej
tajemnicy różańcowej;

- udziału w comiesięcznym 
Nabożeństwie połączonym 
ze zmianą tajemnic;

- jeśli to możliwe uczestniczenia 
w październikowych 
nabożeństwach różańcowych;

- szerzenie czci Matki Najświętszej
   przez przykład własnego życia;
- odważnego stawania w obronie
   wiary i Kościoła.

Spotkania Kół Żywego Różańca
odbywają się w naszej para�i 
w pierwszą niedzielę miesiąca 

o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny.
 Opiekunem Grupy jest 

Ksiądz Proboszcz 
Lucjan Andrzej Rożek SAC.

MATKA BOŻA ZAPRASZA CIĘ DO MODLITWY

1. Dzisiaj gościmy w naszej para�i alumnów z naszego Seminarium 
z Ołtarzewa, którzy dzielą się świadectwem wiary i powołania. 
Towarzyszy im ks. Marcin Walicki SAC, duszpasterz Dobrodziejów
i Współpracowników Seminarium. Po Mszach świętych można złożyć

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

dar na funkcjonowanie Seminarium w Ołtarzewie. 11 maja wyświęcono w Ołtarzewie dwóch kapłanów 
– palotynów. Pamiętajmy o gorliwej modlitwie o nowe święte powołania.

2. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci z klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 9 
będą przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej.

3. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1730.
4. W przyszłą niedzielę, 26 maja, podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci z klas czwartych 

ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały Uroczystość Rocznicy I Komunii świętej.
5. W przyszłą niedzielę, 26 maja, o godz. 1600 Msza święta i Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Godowie.
6. Na parkingu przed kościołem stoi kontener na makulaturę. Dochód ze zbiórki makulatury jest przeznaczony

na potrzeby grupy pielgrzymkowej „Biała 11”.

opr. Bartłomiej Paduch


