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Czy wiesz, że…II NIEDZIELA WIELKANOCNA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: J 20, 19 – 31
Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpo-
wiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: 
Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 
Błogosławienie, którzy nie wiedzieli, a uwierzyli.

	 Ludzie	 stojący	 na	 uboczu	 Kościoła	
potępiają	nas	czasem	za	brak	wytrwałej	
konsekwencji	w	naszym	chrześcijańskim	
życiu.	Mamy	bowiem	piękną	architekturę	
sakralną,	 wspaniałą	 literaturę	 i	 muzykę	
religijną,	 a	 często	 brak	 jest	 prawdziwie	
religijnych	ludzi,	którzy	żyliby	wiarą	na	
co	 dzień.	 Brak	 jest	 tych,	 którzy	 ciągle	
trwaliby	w	wierze	i	miłości,	widząc	oczy-
ma	 duszy	 Niewidzialnego	 jako	 Drogę,	
Prawdę	i	Życie.
	 Przypomina	nam	dziś	św.	Jan:	„Każdy,	
kto	 wierzy,	 że	 Jezus	 jest	 Mesjaszem,	
z	 Boga	 się	 narodził”	 (1	 J	 5,	 1).	 Chrze-
ścijanin	 przez	 narodzenie	 się	 z	 Boga	 w	
chrzcie	świętym	ma	zwyciężać	wszelkie	
zło,	 wszystko,	 co	 sprzeciwia	 się	 Chry-
stusowi.	„Wszystko	bowiem,	co	z	Boga	
zrodzone,	zwycięża	świat”	(1	J	5,	4).	A	zło	

świata	trzeba	zwalczać	wiarą	i	miłością.	
Św.	Jan	ukazuje	miłość	płynącą	z	wiary	
jako	podstawę	życia	chrześcijańskiego.	
Każdy	miłujący	Tego,	który	dał	życie,	
winien	 miłować	 wównież	 tego,	 który	
życie	od	niego	otrzymał.	Tak	więc	dzięki	
wierze	 i	miłości	dokonuje	się	zwycię-
stwo	nad	złem.
	 Przyjacielu!	 Chrystus	 Zmartwych-
wstały	 chce	 nas	 umocnić	 w	 wierze.	
Umiejmy	 otworzyć	 się	 na	 Jego	 łaskę,	
abyśmy	 w	 naszym	 codziennym	 życiu	
z	głęboką	i	żywą	wiarę,	ze	szczerą	mi-
łością	 mogli	 wyznawać	 Chrystusowi:	
„Pan	mój	i	Bóg	mój”.	Abyśmy	mocni	
wiarą	odnosili	 zwycięstwo	nad	wielo-
rakim	złem	tego	świata,	a	tym	zwycię-
stwem	będzie	nasza	wiara.

ks. Ireneusz

Wiara na co dzień

Ewangelizacja.	 Nowe	 zorientowanie	
na	 Ewangelię.	 Dla	 poszczególnego	
chrześcijanina	 i	 dla	 całego	 Kościoła	
Ewangelia	 pozostaje	 zawsze	 miarą.	
Ewangelizacja	 jest	 stałym	 zadaniem	
chrześcijan,	z	racji	specyficznych	oko-
liczności	 może	 nabrać	 szczególnego	
charakteru;	papież	nawołuje	do	pilnej	
„ewangelizacji	Europy”.	Ewangeliza-
cja	 obejmuje	przede	wszystkim	 tych,	
którzy	przyjęli	już	wiarę	chrześcijańską	
i	nie	jest	im	obca	Ewangelia.	Ewange-
lizacja	ma	doprowadzić	do	drugiego,	
głębszego,	trwałego	spotkania	z	Ewan-
gelią	i	Jezusem	Chrystusem.
Exsultet	(łac.	niech	się	raduje).	Okre-
ślenie	jednego	z	najstarszych	hymnów	
kościelnych,	który	śpiewa	się	w	Wiel-
ką	Sobotę,	przy	zapalonym	paschale.	
Nazwa	 pochodzi	 od	 słowa,	 którym	
hymn	 ten	 się	 rozpoczyna:	 Exsultet	
iam	 angelica	 turba	 caelorum	 (Niech	
się	raduje	już	anielska	rzesza	niebios).	
Hymn	ten	nazywa	się	też	„praeconium	
paschale”,	a	więc	uroczystym	ogłosze-
niem	wielkanocnej	 radości	z	powodu	
łask,	których	źródłem	jest	męka,	śmierć	
i	zmartwychwstanie	Jezusa	Chrystusa.

W	Dniu	Imienin	
Księdzu Zygmuntowi Zymlińskiemu, 

wielu	łask	Bożych,	
satysfakcji	z	wykonywanej	posługi	

duszpasterskiej,	
wdzięczności	wiernych	
i	uśmiechu	na	co	dzień	

życzy	

Redakcja

Gdy	cały	świat	 tonie	w	kwiatach,	gromadzimy	
się,	by	wyśpiewać	cześć	i	chwałę	Maryi.
Nabożeństwa Majowe w naszym kościele:

dla młodzieży i dorosłych:
−	w	niedziele	i	święta	o	godz.	17.00
−	w	dni	powszednie	o	godz.	19.00
dla dzieci:

−	od	poniedziałku	do	piątku	o	godz.	16.30.

Msze św. o godz. 18.00 w dużym 
kościele.
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POWOŁANIE DO ŻYCIA W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
	 Dokument	II	Plenarnego	Synodu	o	powoła-
niu	do	życia	w	małżeństwie	i	rodzinie	podkre-
śla	właśnie,	że	„płodność	miłości	małżeńskiej	
nie	ogranicza	się	jedynie	do	przekazywania	
życia	dzieciom,	lecz	powinna	obejmować	ich	
wychowanie	moralne	i	formację	duchową”.	
Jest	 to	 konieczne	 w	 dzisiejszym	 świecie	
pełnym	zagrożeń,	gdzie	”	sporo	jest	zjawisk	
negatywnych,	 które	 utrudniają	 dorastanie	
do	 miłości	 małżeńskiej	 i	 które	 prowokują	
do	 szukania	 mniejszej	 miłości	 a	 nawet	 do	
rezygnacji	z	życia	w	miłości.	
	 Jednym	 z	 takich	 niepokojących	 zjawisk	
są	 gazety,	 filmy	 czy	 audycje,	 w	 których	
ośmieszane	 jest	 małżeństwo	 i	 rodzina.	 Po-
ważnym	zagrożeniem	w	dorastaniu	do	miło-
ści	małżeńskiej	 jest	kierowanie	się	doraźną	
przyjemnością	a	nie	wartościami	i	normami	
moralnymi,	 sięganie	po	napoje	alkoholowe	
i	 inne	 substancje	 uzależniające,	 naiwna,	
rozrywkowa	 wizja	 ludzkiej	 seksualności,	
współżycie	przedmałżeńskie,	nałogi	seksual-
ne,	wzrastanie	w	rodzinach,	które	przeżywają	

kryzys	a	także	brak	duchowości	i	pogłębionej	
więzi	z	Bogiem”.
	 Dokument	 przypomina,	 że	 „Kościół	
pragnie	 wychowywać	 poprzez	 rodzinę	 na	
fundamencie	 jej	 właściwego	 charyzmatu.	
To	właśnie	wychowanie	religijne	i	katecheza	
udzielana	przez	matkę,	ojca	i	starsze	rodzeń-
stwo	czynią	z	rodziny	podmiot	ewangelizacji	
i	apostolstwa.
	 Rodzice	 mają	 zapewnione	 prawo	 (Karta	
Praw	 Rodziny	 i	 zapis	 ustawy	 O	 systemie	
Oświaty	z	dn.	7	września	1991	r.,	Między-
narodowy	Pakt	Praw	Człowieka	z	1966	r.)	
wybrać	 dla	 swoich	 dzieci	 taki	 sposób	 wy-
chowania	moralnego	i	religijnego,	jaki	od-
powiada	ich	własnym	przekonaniom.	Nawet	
wówczas,	gdy	w	pewnej	mierze	powierzają	te	
zadania	instytucjom	kościelnym,	na	przykład	
katechetom	 w	 szkołach	 państwowych	 czy	
prywatnych,	 szkołom	 prowadzonym	 przez	
diecezje,	parafie	lub	zakony,	to	nadal	i	to	w	
sposób	czynny	powinni	pełnić	swoją	funkcję	
wychowawczą.(...)

	 Wychowanie	do	miłości	rozumnej	jako	dar	
z	siebie	 łączy	się	z	obowiązkiem	jasnego	 i	
subtelnego	 wychowania	 seksualnego.	 Ko-
ściół	 od	 początku	 ukazuje	 płciowość	 jako	
bogactwo	całej	osoby:	ciała,	uczuć	i	ducha”.
	 Dlatego	dokument	ukazuje	„za	nieodzow-
ne	 wychowanie	 do	 czystości,	 przez	 którą	
płciowość	zostaje	włączona	w	relację	osoby	
do	 osoby,	 we	 wzajemny	 dar	 mężczyzny	 i	
kobiety.	 Osoba	 żyjąca	 w	 czystości,	 dzięki	
panowaniu	nad	sobą,	zachowuje	integralność	
obecnych	w	niej	sił	życia	i	miłości.	Integral-
ność	ta	nie	toleruje	ani	podwójnego	życia,	ani	
podwójnej	mowy”.
	 Dokument	w	 szczególny	 sposób	 mówi	o	
celibacie	podkreślając,	że	„zwłaszcza	dzisiaj,	
w	 czasach	 banalizacji	 ciała	 i	 płciowości,	
dziewictwo	i	celibat	biskupów,	prezbiterów	
i	 diakonów,	 zakonników	 i	 zakonnic,	 są	
istotnym	 świadectwem	 daru	 z	 siebie	 jako	
podstawowego	sensu	płciowości	ludzkiej”.

	 Od	 samego	początku	 chrześcijań-
stwa	w	Polsce	Maryja	zajmo-

wała	 szczególne	 miejsce	
w	kulcie.	Kościoły,	klasz-
tory,	opactwa,	powstające	
na	naszej	ziemi,	oddawano	
pod	 opiekę	 Matki	 Bożej	
pod	różnymi	wezwania-
mi	 –	 Walczącej,	 Nie-
naruszonej,	 Nadziei	
Biednych,	 Ratunku	
zagubionych...	
	 Pierwsza	 elekcja	
Matki	 Bożej	 odbyła	
się	1382	r.,	gdy	Wła-

dysław	 Opolczyk	
rozbił	 namioty	

na	 Jasnej	 Gó-
rze	 dla	 Ma-

donny	Czę-
stochowskiej.	W	1635	r.	książę	Albrecht	Radziwiłł	nazwał	
Matkę	Bożą	,,Królową	Polski”	i	Polacy	powszechnie	zaczęli	
uważać	Maryję	za	swoją	Królową.	Po	bohaterskiej	obronie	
Jasnej	Góry	w	czasie	potopu	szwedzkiego	nastąpiła	l	kwietnia	
1656	r.	autentyczna	elekcja	Matki	Bożej	na	Królową	Polski	
przez	Jana	Kazimierza.	
	 Ostatecznie	kult	Maryi	jako	Królowej	Polski	potwierdzono	
w	1717	r.	W	1923	r.	na	prośbę	Episkopatu	Polski	wyznaczono	
3	maja	na	uroczystość	Matki	Bożej	Królowej	Polski.

 Praca	ludzka	jest	bezpośrednim	działaniem	osób	stworzonych	
na	obraz	Boży	i	powołanych	do	przedłużania	−	wraz	z	innymi	
−	dzieła	stworzenia,	czyniąc	sobie	ziemię	poddaną.	Praca	jest	
zatem	obowiązkiem:	„Kto	nie	chce	pracować,	niech	też	nie	je!”	
(2	Tes	3,	10).	Szanuje	ona	dary	Stwórcy	i	otrzymane	talenty.	
Może	 mieć	 także	 wymiar	 odkupieńczy.	 Znosząc	 trud	 pracy	
w	łączności	z	Jezusem,	rzemieślnikiem	z	Nazaretu	i	Ukrzyżo-
wanym	na	Kalwarii,	człowiek	współpracuje	w	pewien	sposób	
z	Synem	Bożym	w	Jego	dziele	Odkupienia.	Potwierdza,	że	jest	
uczniem	Chrystusa,	niosąc	krzyż	każdego	dnia	w	działalności,	
do	której	został	powołany.	Praca	może	być	środkiem	uświęcania	
i	ożywiania	rzeczywistości	ziemskich	w	Duchu	Chrystusa.
	 Praca	jest	dla	człowieka,	a	nie	człowiek	dla	pracy.	Każdy	powi-
nien	mieć	możliwość	czerpania	z	pracy	środków	na	utrzymanie	
siebie,	swoich	bliskich	i	na	pomoc	wspólnocie	ludzkiej.	Słuszne	
wynagrodzenie	jest	uzasadnionym	owocem	pracy.	Odmawianie	
go	lub	zatrzymywanie	może	stanowić	poważną	niesprawiedli-
wość.	Aby	ustalić	słuszne	wynagrodzenie,	należy	uwzględnić	
jednocześnie	 potrzeby	 i	 wkład	 pracy	 każdego.	 „Należy	 tak	
wynagradzać	pracę,	aby	dawała	człowiekowi	środki	na	zapew-
nienie	sobie	i	rodzinie	godnego	stanu	materialnego,	społecznego,	
kulturalnego	i	duchowego	stosownie	do	wykonywanych	przez	
każdego	zajęć,	wydajności	pracy,	a	także	zależnie	od	warunków	
zakładu	pracy	i	z	uwzględnieniem	dobra	wspólnego”.
 Dostęp	 do	 pracy	 i	 do	 zawodu	 powinien	 być	 otwarty,	 bez	
niesprawiedliwej	 dyskryminacji,	 dla	 wszystkich,	 mężczyzn	 i	
kobiet,	zdrowych	i	niepełnosprawnych,	tubylców	i	imigrantów.	
Zależnie	od	okoliczności	społeczeństwo	powinno	ze	swej	strony	
pomóc	obywatelom	w	uzyskaniu	pracy	i	zatrudnienia.

1 Maja - Jubileusz 
Ludzi Pracy

3 Maja - Uroczystość 
Matki Bożej Królowej Polski
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…	W	dzisiejszą	niedzielę,	30	kwietnia	2000	roku,
Zabłyśnie	jaśniej	słońce,	dzwony	się	rozdzwonią
I,	drogi	przyjacielu,	czy	ty	temu	dasz	wiarę?
Z	nieba,	tak	błękitnego,	że	aż	trudno	pojąć,
iż	może	taki	błękit	zaistnieć	na	świecie,
spadnie,	niby	deszcz	szczęścia,	mnóstwo	kwiatów	złotych
I	−	nie	umiem,	z	radości,	po	prostu	pisać	o	tym,
Lecz	będzie	to	najprawdziwsze	święto	w	Niebieskiej	Krainie,
A	szczęście	tak	podniosłego	święta
I	na	Ziemię	spłynie…
to	właśnie	we	wspomnianą	przeze	mnie	niedzielę
Stanie	się	rzecz	wspaniała,	coś	niepojętego,
Która	uraduje	nas	ludzi,	a	tam,	w	Niebie
wszystkich	Aniołów	Pańskich	i	każdego,	każdego	Świętego!
W	dzisiejszą	Niedzielę	właśnie,	w	Święto	Miłosierdzia,
Błogosławiona	Siostra	Faustyna
Świętą	ogłoszona	zostanie
O,	Dobry,	Przenajświętszy,	Miłosierny	Panie!
Osoba	Siostry	Faustyny	znana	jest	w	świecie
I,	śmiem	wątpić,	czy	drugą	taką	wspaniałą	postać	kiedykolwiek	znajdziecie…
Ona	to	właśnie	przez	krótkie	swoje	ziemskie	życie
Z	całej	swej	duszy	uwielbiała	Miłosierdzie	Boże,
Wiedziała,	Kim	jest	Miłosierny	Chrystus	dla	biednych	grzeszników,	
wiedziała	o	tym	znakomicie…
I	do	niej	to	właśnie	Miłosierny	Chrystus	przychodził,
Rozmawiał	z	nią,	wskazania	wciąż	nowe	dawał,
Jak	żyć,	mówił	jej	Jezus,
a	w	tym,	co	jej	przekazywał,	sama	Prawda	była.
I	z	tych	wspaniałych	spotkań	z	Żywym	Chrystusem
spływała	na	Faustynę	jakaś	niepojęta	siła.
To	właśnie	Siostrze,	o	której	mowa
przekazał	Bóg	Sam	te	wspaniałe,	pamiętne	słowa:
„Każ	namalować	Obraz	Miłosierdzia	Tegoż…
Kto	będzie	czcił	ten	Obraz,	nie	zginie	na	wieki
I	nie	wypuszczę	go	nigdy	spod	Swej	Świętej	Opieki”
Młodziutka	Siostra	Faustyna	uwielbiała	Pana,
Kochała	Jego	Świętą	Matkę;	wszak	to	Matka	Boża	Niepokalana.
Ta	pilna	uczennica	Chrystusa	Miłosiernego
Czci	Go	dzisiaj	w	Niebiosach.
Wielbi	Go,	jak	tylko	umie	najlepiej.
Daje	nam	przykład	wspaniały,
Jak	żyć,	by	podobać	się	Jezusowi
a	po	ziemskim	życiu	dojść	do	Wiecznej	Chwały!

Katarzyna Wilczyńska

	 W	objawieniach	udzielonych	siostrze	Faustynie	Pan	Jezus	prosił	o	
specjalną	modlitwę	i	o	rozważanie	Jego	męki	każdego	popołudnia	
o	godzinie	 trzeciej,	godzinie	Jego	śmierci	na	krzyżu.	„O	 trzeciej	
godzinie	błagaj	Mojego	miłosierdzia,	szczególnie	dla	grzeszników,	
i	choć	przez	krótki	moment	zagłębiaj	się	w	mojej	męce,	szczególnie	
w	moim	opuszczeniu	w	chwili	konania.	Jest	to	godzina	wielkiego	
miłosierdzia	dla	świata	całego.	Pozwolę	ci	wniknąć	w	Mój	śmier-
telny	 smutek;	 w	 tej	 godzinie	 nie	 odmówię	 duszy	 niczego,	 która	
Mnie	prosi	przez	mękę	Moją	 (Dz.	1320).	 Ile	 razy	usłyszysz,	 jak	
zegar	bije	trzecią	godzinę,	zanurzaj	się	cała	w	miłosierdziu	moim,	
uwielbiając	i	wysławiając	je;	wzywaj	jego	wszechmocy	dla	świata	
całego,	a	szczególnie	dla	biednych	grzeszników,	bo	w	tej	chwili	zo-
stało	na	oścież	otwarte	dla	wszelkiej	duszy.	W	godzinie	tej	uprosisz	
wszystko	dla	siebie	i	dla	innych;	w	tej	godzinie	stała	się	łaska	dla	
świata	całego	−	miłosierdzie	zwyciężyło	sprawiedliwość…	Staraj	
się	w	tej	godzinie	odprawiać	drogę	krzyżową,	o	ile	ci	na	to	obo-
wiązki	pozwolą;	a	jeżeli	nie	możesz	odprawić	drogi	krzyżowej,	to	
przynajmniej	wstąp	na	chwilę	do	kaplicy	i	uczcij	moje	serce,	które	
jest	pełne	miłosierdzia	w	Najświętszym	Sakramencie;	a	jeżeli	nie	
możesz	wstąpić	do	kaplicy,	pogrąż	się	w	modlitwie	tam,	gdzie	jesteś,	
chociaż	przez	króciutką	chwilę	(Dz.	1572)”.	
	 Z	tych	szczegółowych	poleceń	Zbawiciela	wynika,	że	pragnie	On,	
abyśmy	każdego	dnia	o	godzinie	trzeciej	skupili	się	na	Jego	męce,	
w	stopniu,	w	jakim	pozwalają	nam	na	to	nasze	obowiązki.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Do odmawiania na zwykłym różańcu
Na początku:	Ojcze	nasz…,	Zdrowaś	Maryjo…,	Wierzę…
Na dużych paciorkach różańca: Ojcze	Przedwieczny,	ofiaruję	Ci	
Ciało	i	Krew,	Duszę	i	Bóstwo	najmilszego	Syna	Twojego,	a	Pana	
naszego	 Jezusa	 Chrystusa	 − na przebłaganie za grzechy nasze 
i całego świata (1	raz).
Na małych paciorkach różańca: Dla	 Jego	bolesnej	męki	 − miej 
miłosierdzie dla nas i całego świata (10	razy).
Na zakończenie: Święty	Boże,	Święty	Mocny,	Święty	Nieśmiertel-
ny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3	razy).

Kilka słów o Świętej Siostrze Faustynie 
- apostołce Bożego Miłosierdzia

25.08.1905	−	przyszła	na	świat	we	wsi	Głogowiec	Helena	Kowalska	
27.08.1905	−	przyjęła	chrzest	
1914 −	przyjęła	I	Komunię	świętą	
01.08.1925	−	została	przyjęta	do	Zgromadzenia	Matki	Bożej	Miłosierdzia	w	Warszawie
30.04.1926	−	otrzymała	habit	zakonny	oraz	imię	Maria	Faustyna	
30.04.1928	−	złożyła	pierwsze	śluby	czasowe
22.02.1931	−	przeżywa	wizję	Pana	Jezusa,	który	każe	jej	malować	obraz	według	wzoru	jaki	widzi
01.05.1933	−	złożyła	Śluby	Wieczyste	
1934	−	ukończony	został	obraz	Miłosierdzia	Bożego,	który	pod	dyktando	s.	Faustyny	malował	E.	
Kazimierowski	
13.12.1936	−	odbyła	spowiedź	przed	Panem	Jezusem
25.08.1938	−	przyjęła	Sakrament	Chorych
05.10.1938	−	po	długich	cierpieniach	odeszła	do	Pana	po	nagrodę	
18.04.1993	−	papież	Jan	Paweł	II	wyniósł	ja	na	ołtarze,	ogłaszając	błogosławioną

Św. Siostra Faustyna Kowalska

Godzina Miłosierdzia
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W minionym tygodniu
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

1.	 Dzisiejsze	Nabożeństwo	do	Miłosierdzia	Bożego	o	godz.	17.00	ofiaru-
jemy	jako	dziękczynienie	za	kanonizację	Siostry	Faustyny	Kowalskiej.

2.	 Jutro	1	maja.	Porządek	Mszy	św.:	godz.	6.30,	8.00,	9.30	i	18.00	w	
dużym	kościele.	Nabożeństwa	Majowe	dla	dzieci:	o	godz.	16.30,	
dla	młodzieży	i	dorosłych	o	godz.	17.00.

3.	 W	 środę,	 3	 maja,	 Uroczystość	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 Królowej	 Polski.	
Porządek	Mszy	św.	jak	w	niedziele.	Nabożeństwa	Majowe	dla	dzieci:	o	godz.	
16.30,	dla	młodzieży	i	dorosłych	o	godz.	17.00.

4.	 W	 tym	 tygodniu	 przypada	 Pierwszy	 Czwartek,	 Piątek	 i	 Sobota	 Miesiąca.	
W	czwartek	na	Mszę	św.	o	godz.	18.00	zapraszamy	wszystkie	zespoły	parafialne.	
Okazja	do	spowiedzi	dla	dorosłych	codziennie	podczas	wszystkich	Mszy	św.	
i	Nabożeństw	oraz	w	piątek	od	godz.	17.30.

	 Spowiedź	dzieci:
	 −	w	czwartek	od	godz.	16.00	dla	klas	V,	VI,	gimnazjum	i	klas	VIII,
	 −	w	piątek	od	godz.	16.00	dla	klas	III	i	IV.
5.	 W	przyszłą	niedzielę,	7	maja	o	godz.	9.30	do	Pierwszej	Komuni	Świętej	przystąpi	

pierwsza	grupa	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	Nr	9.	Spowiedź	dla	tych	dzieci,	
rodziców,	rodziców	chrzestnych	i	rodzeństwa	w	sobotę,	6	maja	o	godz.	11.30.	
Niezainteresowanych	prosimy	o	przyjście	na	inne	Msze	św.

6.	 W	przyszłą	niedzielę	w	Wyższym	Seminarium	Duchownym	Księży	Pallotynów	
w	Ołtarzewie	o	godz.	12.00	odbędą	się	święcenia	w	stopniu	prezbiteratu.	Przy-
stępujących	do	święceń	kapłańskich	polecamy	modlitwie	parafian.

7.	 W	przyszłą	niedzielę	w	kaplicy	św.	Rodziny	o	godz.	16.00	Msza	św.	w	intecji	Rodzin.
8.	 W	przyszłą	niedzielę	Komitet	Budowy	Kościoła	będzie	przyjmował	indywidualne	

ofiary	na	dalsze	prace	przy	kościele.
9.	 Koło	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów	Nr	2	Radom	–	Ustronie	informuje,	że	

Pielgrzymka	do	Sanktuarium	w	Kałkowie	w	dniu	28.04.2000	r.	została	przełożona	
na	dzień	27.05.2000	r.	Koszt	Pielgrzymki	wynosi	12	zł	od	osoby.	Jednocześnie	
zawiadamiamy	o	zebraniu	w	dniu	12.05.2000	r.	o	godz.	18.00	w	„Domu	Kom-
batanta”	Blok	B2	p.	32	(II	piętro)	przy	ul.	Wyścigowej	16.	

	 W	piątek,	7	kwiet-
nia,	 o	 godz.	 19.15	 w	
radomskiej	 katedrze	
odbył	się	kolejny	Apel	
Młodych	Trzeciego	Ty-
siąclecia.	
	 Tym	razem	gości-
liśmy	 młodzież	 m.in.	
z	Końskich,	Jedlni	Letni-
sko,	Skarżyska	Kamien-
nej.	Wszyscy	Radomia-
nie	 przyjęli	 ich	bardzo	
serdecznie	 i	 powitali	
gromkimi	brawami.	
	 Tematem	 owego	

spotkania	był	sakrament	pokuty,	spowiedź	oraz	po-
jednanie	się	z	Bogiem	i	bliźnim.	Prawdziwa,	szcze-
ra	spowiedź	powinna	być	poprzedzona	rachunkiem	
sumienia	oraz	żalem	za	grzechy.	Bóg	obdarował	
nas	wolnością.	Dla	dobra	człowieka	Bóg	daje	mu	
przykazania.	Posłuszeństwo	woli	Bożej	jest	warun-
kiem	życia	człowieka	we	wspólnocie	i	przyjaźni	z	
Bogiem.	Szatan	fałszywie	tłumaczy	człowiekowi	
słowa	Boga	oraz	chce	ograniczyć	jego	wolność	i	
szczęście.	Grzech	przedstawiony	 jest	w	Piśmie	
Świętym	jako	zerwanie	owocu	z	drzewa	poznania	

dobra	i	zła.	Gdy	człowiek	grzeszy,	chce	być	równy	
Bogu	i	sam	decydować	o	tym,	co	jest	dobre,	a	co	
złe.	Człowiek	jako	osoba	wolna	często	wybiera	nie	
to,	czego	Bóg	pragnie	dla	jego	dobra,	ale	to	czego	
sam	chce.	Grzech	osłabia	również	wzajemną	miłość	
wśród	ludzi.	Przedtem	przebywali	razem.	Stanowili	
wspólnotę,	pomagali	sobie	wzajemnie.	Grzech	ludzi	
rozdzielił	oraz	poróżnił	między	sobą.	
	 Niech	każdy	z	nas	zrobi	sobie	wewnętrzny	rachunek	
sumienia.	Spróbujmy	choć	raz	właśnie	tu	i	teraz	zatrzy-
mać	się	i	rozejrzeć	wokół	siebie.	Zadać	sobie	pytanie:	
Jaki	 jestem?	Może	robię	komuś	krzywdę,	okłamuję	
kogoś,	ranię…?	Czy	nie	zaniedbuję	Boga,	rodziny,	
przyjaciół?	I	nareszcie,	czy	jestem	prawdziwym	kato-
likiem?
	 Pojednajmy	się	z	drugim	człowiekiem	i	z	samym	
sobą,	bo	w	przeciwnym	razie	nie	będziemy	w	stanie	
pojednać	się	z	Bogiem	w	sakramencie	pokuty…
	 Po	 „solidnej”	 katechezie	 każdy	 z	 młodych	
otrzymał	drewniany	wisiorek	„TAO”	w	kształcie	
litery	T,	aby	wspomagał	naszą	wiarę	i	chronił	przed	
siłami	nieczystymi	oraz	pokusami.
	 Załóżcie	 kurtkę,	 buty,	 weźcie	 przyjaciół	
i	przyjdźcie.	Następne	spotkanie	już	5	maja	o	godz.	
19.15	w	Katedrze.

Agata Menert

Apel Młodych Trzeciego Tysiąclecia

Ochrzczeni zostali:
Adrian	Paciorek
Przemysław	Gozdek
Dominik	Kędzierski
Dominika	Agnieszka	Błaszczyk
Ewa	Rodakowska
Aleksandra	Ewa	Włodek
Michał	Michalczewski
Angelika	Wiktoria	Płatos
Julia	Grzybowska
Patrycja	Maria	Sikora
Sara	Słoniewska
Paulina	Jabłońska
Paulina	Laskowska
Kacper	Piotr	Pauliński
Wiktoria	Świętek
Patryk	Elertowicz
Maciej	Dujka
Ewa	Janusz
Jakub	Pujanek
Natalia	Munik
Weronika	Ziętkowska
Urszula	Kaja	Buchacz
Alan	Kacprzak
Natalia	Antonina	Winnicka
Laura	Nikola	Cieślak
Natalia	Barbara	Gąszczyk
Przemysław	Szerlich

Związek małżeński zawarli:
Dagmara	Ewa	Munik	
i	Jerzy	Sylwestek	Maik

Odeszli do Pana:
Marian	Pastuszka	–	l.	78
Stanisław	Korjat	–	l.	60
Wacław	Mordak	–	l.	86
Jan	Zbigniew	Piechowicz	–	l.	57
Jan	Matracki	–	l.	65
Marian	Siepracki	–	l.	90
Józef	Siczek	–	l.	62

W	45.	rocznicę	ślubu	Bogumiły	i	Kazimierza,
w	35.	rocznicę	ślubu	Krystyny	i	Tadeusza,
w	30.	rocznicę	ślubu	Wiesławy	i	Wiesława,
w	20.	rocznicę	ślubu	Lucyny	i	Zenona,
w	1.	rocznicę	ślubu	Justyny	i	Krzysztofa
w	20.	rocznicę	urodzin	Justyny
błogosławieństwa	Bożego	i	opieki	Naj-
świętszej	Maryi	Panny	życzy
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