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Czy wiesz, że…V NIEDZIELA WIELKANOCNA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: J 15,9-17
To jest moje przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy 
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie 
to, co wam przykazuję. 

„Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu, tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy, 
obłuda, fałsz – to są życia gry. Miłości szczerej nie ma, epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt 
nie jest sobą, czas rządzi tobą, okrutna obojętność w krąg.”
To słowa jednej z dawnych piosenek, jednej z tych, które zamiast zagłuszać i ogłupiać 
nasze życie, potrafią wychowywać. Obraz świata naszych dni – sztuczny śmiech, sztuczne 
łzy, obłuda, obojętność, zakłamanie i brak miłości. Niestety, ten obraz jest taki prawdziwy.
 W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus przedstawia nam swoje „nowe” przykazanie 
miłości, przykazanie miłości bliźniego. „To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali…” Równocześnie wskazuje na istotne cechy tej miłości; ma to być miłość taka, 
jakiej On dał osobisty przykład: ”…tak jak Ja was umiłowałem”. Ma to więc być miłość 
bezinteresowna i ofiarna: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich”.
Taka była miłość Chrystusa i taką winna być nasza miłość. 
Przyjacielu! Dzięki takiej miłości zdolni jesteśmy wypełnić dzisiejsze wezwanie Chrystusa: 
„… przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał…” Dzięki 
takiej miłości możemy zmienić oblicze tej ziemi.

ks. Ireneusz

Nowe przykazanie.

Godzinki − Poranne modlitwy śpiewane 
przez wiernych ku czci Najświętszej Ma-
ryi Panny; najstarsze godzinki Maryjne 
to godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
NMP. Powstały we Włoszech w XV wieku. 
Swoim siedmioczęściowym układem przy-
pominają nieco brewiarz. W 1620 roku 
w Krakowie łacińskie teksty godzinek 
przetłumaczono na język polski i wydano 
drukiem. Godzinki sławiące godność Ma-
ryi i odwołujące się do Jej orędownictwa, 
szczególnie w godzinie śmierci, szybko i 
na trwałe weszły w polską obyczajowość: 
śpiewano je na dworach szlacheckich i w 
chatach, a nawet w obozach wojskowych. 
Dziś zapoznane, ale można jeszcze usły-
szeć je w niektórych kościołach przed 
prymarią (pierwszą Mszą św.) w niedziele 
i święta. Staropolską tradycję śpiewania 
godzinek pragnie ożywić Radio Maryja.
Gorzkie żale – Nabożeństwo pasyjne 
połączone z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i kazaniem o męce Pańskiej. 
Pierwszy polski tekst Gorzkich Żalów, 
składających się z trzech części, ułożył 
w 1707 r. ks. Wawrzyniec Beniek ze Zgro-
madzenia Misjonarzy. Śpiewa się Gorzkie 
Żale co niedzielę w Wielkim Poście a także 

To coś więcej niż dziecinna zabawka. Gdy jedna kula uderza w pięć pozostałych, 
cztery pozostają nieporuszone, ale ostatnia zostaje wprawiona w ruch. Mimo to cztery 
rzekomo nieruchome kule odgrywają w tym procesie ważna rolę. Przekazują energię. 
Podobnie jest w parafii. Potrzeba wielu impulsów, by zrodził się choć jeden czyn.

O Panie, Boże mój, wysłuchaj to wo-
łanie, aby w nocy i w dzień Twoje oczy 
patrzyły na tę świątynię. Wysłuchaj 
błagania Twego ludu, ilekroć modlić 
się będzie na tym miejscu. /Krl 8. 28−30/

W sobotę, 3 czerwca 2000 r. 
o godz. 11.00

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Dr Jan Chrapek

będzie przewodniczył Mszy św., w cza-
sie której dokona konsekracji kościoła 
pod wezwaniem Matki Bożej Królowej 
Apostołów.
Na powyższą uroczystość wszystkich 
serdecznie zapraszamy.
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 Była to po prostu trójka „dzieciaków” 
w całym znaczeniu tego słowa. Trójki 
dzieciaków szukała Matka Boska; nie 
trzech cudów; o cudach pomyśli już Ona 
sama...
 I znalazła taką trójkę w Aljustrel, ma-
leńkim osiedlu należącym do Fatimy, 
ale oddalonym od niej, w osiedlu, gdzie 
życie niewielu mieszkańców toczyło 
się w klimacie patriarchalnym i wśród 
pogodnej radości.
 Dwie dziewczynki i jeden chłopiec. 
Trzy duszyczki w jednym ziarnku. 
Dziesięcioletnia Łucja, jej dziewięcio-
letni kuzyn Franciszek Marto i ledwie 
siedmioletnia siostrzyczka Franciszka, 
Hiacynta. Cała trójka zdrowa i mocna, 
jak przystało na dzieci żyjące w gó-
rach, raczej nieśmiała, jak wszystkie 
dzieci nie mające styczności z obcymi; 
z twarzami, na których łatwo można 
było dostrzec działanie słońca i wiatru. 
Naturalnie żadne z trójki nie umiało 
czytać ani pisać.
 Łucja, najmłodsza z szóstki dzieci 
Marii Róży i Antoniego dos Santos, 
kobiety jak z jednej bryły marmuru, 
energicznej i po chrześcijańsku mądrej, 
była dzieckiem inteligentnym, spokoj-
nym i do tego stopnia roztropnym. że 
jeśli któraś sąsiadka musiała w jakichś 

sprawach wyjść z domu, jej właśnie 
powierzała dzieci; w wieku dziesięciu 
lat Łucja przystąpiła już do Pierwszej 
Komunii, została bowiem odpowiednio 
przygotowana i przeegzaminowana 
przez proboszcza Fatimy.
Jej zwykłym, codziennym zajęciem było 
wypędzanie owiec na pastwisko.
 Franek − syn Emanuela Piotra Marto 
i Olimpii − przedostatni z jedenastu dzie-
ci, był raczej spokojny − jak przystało 
na małego mężczyznę − i miał uspo-
sobienie łagodne, choć nie brakowało 
mu odwagi. Bawił się jaszczurkami 
i zaskrońcami, owijał je wokół kija i 
dawał im do picia owcze mleko w za-
głębieniu kamienia; dla rozrywki tropił 
zające, krety, lisy, jeżę i inne zwierzęta 
i wcale się nie bał wejść sam do ciem-
nego pokoju. Miał również jednak 
łagodną duszę poety, więc najchętniej 
rozmawiał z ptakami, dzielił się z nimi 
podwieczorkiem i rywalizował potem 
z nimi śpiewając i przygrywając, kiedy 
one, powróciwszy na drzewo, znowu 
zaczynały swój szczebiot. Był do tego 
stopnia przyjacielem tych niewinnych, 
rozśpiewanych stworzeń Dobrego 
Boga, że nie mógł znieść, jeśli ktoś 
dobierał się do ich gniazd. 
 Hiacynta − jego siostrzyczka − naj-

młodsza z całej rodziny, miała natomiast 
charakter bardziej złożony. Także ona 
była dobra, prostolinijna, posłuszna 
i spragniona tego, żeby usłyszeć z 
matczynych ust o faktach naszej wiary 
i płynących z nich naukach, ale może 
dlatego, że była pieszczoszkiem ro-
dziny i wieczorem wszyscy wyrywali 
ją sobie i obsypywali pieszczotami i 
pocałunkami, była nie tylko wesoła i 
żywa, lecz również dosyć drażliwa i 
uparta. Chciała, żeby wszystko było tak, 
jak jej się podoba, i przy najmniejszym 
sporze z tych, jakie zdarzają się między 
małymi przyjaciółkami, zaszywała się, 
nadąsana, w kącie. Miała wrażliwe ser-
ce i pełne słodyczy, łagodny charakter, 
który, jeśli pominąć drobne i nieszko-
dliwe kaprysy, sprawiał, że była miła i 
pełna wdzięku. Kochała kwiaty i białe 
jagnięta ze swego stada i chętnie obda-
rzała kwiatami tych, których kochała, 
a tuliła do piersi z miłością jagnięta, 
kiedy wieczorem wracając z pastwiska 
brała  je na ręce, żeby zbytnio się nie 
zmęczyły. Była wreszcie niewinna jak 
gołąbka i w swojej niewinności najbar-
dziej ze wszystkich zatroskana tym, 
żeby „spodobać się Jezusowi”.
 13 maja 2000 r. Papież Jan Paweł II 
ogłosił Hiacyntę (10 lat) i Franciszka 

Fatimscy wizjonerzy

 W niedzielny wieczór, 9 kwietnia 
2000 r odbyło się spotkanie Odnowy 
w Duchu Świętym w kaplicy św. 
Rodziny.  Był na nim obecny gość 
z Anglii, pan Roy Hendy. Spotkanie  
rozpoczęliśmy śpiewem, który jest 
naszą modlitwą, po czym miły, pogod-
nego usposobienia pan, przedstawił 
się nam, oczywiście przez tłumacza.
 Okazało się, że jest założycielem 
wspólnoty „Otwarte drzwi” (Ho-
use of the Open Door), skupiającej 
około pięćdziesięciu osób. Pracują 
na farmie, mieszkają we wspólnym 
domu, gdzie jak podkreślił, jest jed-
na kuchnia, jeden stół, mają również 
jedno wspólne konto w banku. Naj-

ważniejsza jest jednak osoba Jezusa 
Chrystusa, która ich jednoczy. Trwają 
w tej wspólnocie już 21 lat. W Polsce 
był po raz ósmy.
 Odwiedzał również inne kraje z 
jedną tylko misją – spotykać się z 
ludźmi, mówić im i ukazywać Jezusa, 
jedynego Zbawcę i Pana, kochają-
cego każdego człowieka, leczącego 
wszystkie choroby i zranienia. Z 
takim orędziem wystąpił także do 
nas, a później zaproponował modli-
twę wstawienniczą za tych, którzy 
pragnęli, by Jezus przyszedł do nich 
z łaską uzdrowienia. Byli tego wie-
czoru tacy, którzy mieli w oczach łzy 
radości i ze szczęścia ściskali tych, 

którzy się za nich modlili. Jezus za-
wsze jest obecny tam, gdzie otwierają 
się dla Niego ludzkie serca i pękają 
bariery niedowierzania, wszelkie 
obawy i lęki.
 Jeszcze jedna refleksja: stanął przed 
nami, noszącymi imię chrześcijan, 
człowiek z kraju, gdzie większość 
stanowią protestanci, człowiek pe-
łen Bożego Ducha i Bożej Miłości, 
aby nas zmusić niejako do pokornej 
refleksji – kim dla mnie jest Jezus 
Chrystus dziś, dwa tysiące lat po tym, 
jak Słowo stało się Ciałem.
 Chwała niech będzie Panu.

Sławomir Lenkiewicz

Jezus przychodzi z darem uzdrawiania do tych, którzy pragną
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 7 maja 2000 r. do Pierwszej Komunii 
Świętej przystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej Nr 9. 
Alter Anna
Barszcz Paulina
Białecki Bartłomiej
Birkowski Mateusz
Chałupka Natalia
Chyb Dominik
Cieżuch Bartosz
Czapska Kamila
Ćwiek Dominika
Decker Aleksandra
Dujka Klaudia
Duraj Patryk
Franaszczyk Daria
Fryśkowska Adriana
Garbarczyk Małgorzata
Garlikowska Ewa
Gazda Małgorzata
Gębka Dominika
Gębski Robert
Gibała Wojciech
Gil Karolina
Gorczyca Aneta
Górska Marta
Grządziela Krzysztof
Grzebuła Katarzyna
Janiszewski Rafał
Januszek Anna 
Jarosz Jacek
Jurczak Mateusz
Kacprzak Emil
Kaczmarczyk Paulina
Kaczmarzyk Karol
Kaczmarzyk Paweł 
Kurasiewicz Karolina
Kołtunowicz Michał
Kornet Łukasz
Kowalczyk Krzysztof
Kowalska Aleksandra
Kowalski Przemysław
Kubas Martyna
Kucharski Krzysztof
Kurnicka Paulina
Łagowska Adriana
Malarski Grzegorz
Markiewicz Adela
Marzec Łukasz
Milczarek Adriana
Misalska Anna
Mleczkowska Bernadeta
Molenda Rafał

Okoń Anna
Osiński Michał
Pasztelaniec Małgorzata
Pączek Tomasz
Pietroń Bartosz
Piskorz Mateusz
Przyrowska Marta
Pyszczek Anna
Ratyński Adam
Rąbkowska Klaudia
Rozwadowski Sebastian
Sentowski  Mateusz
Sobolewska Katarzyna
Strach Karolina
Stus Erwin
Suliński Michał
Szymanek Maciej
Szymczyk Agnieszka
Śmiechowska Natalia
Śnioch Brajan
Świątek Aleksandra
Tomczyk Bartłomiej
Trzeciak Paweł
Urbańska Aleksandra
Urbańska Anna
Wanowski Robert
Wątły Kamil
Wicik Łukasz
Wietrzykowska Dominika
Woźniak Mateusz
Wójcik Daniel
Wójcik Emil
Wójcik Karolina 
Wójcik Marta
Zakrzewska Zuzanna
Ziółek Adrian

Dzieci, ich rodziców i Księdza Tade-
usza, polecamy modlitwie Parafian.

„Eucharystia musi przeniknąć moje życie”

Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania, który obcho-
dzony będzie w atmosfe-
rze radości, towarzyszą-
cej świętom paschalnym i 
pogłębionej jeszcze przez 
wydarzenia jubileuszowe, 
jest dla mnie sposobnością, 
aby wraz z wami podjąć 
refleksje nad darem Bożego 
wezwania, podzielając wa-
szą troskę o powołania do 
kapłaństwa sakramentalne-
go i do życia konsekrowa-
nego. Temat, jaki zamierzam wam zaproponować w 
tym roku, dobrze współbrzmi z obchodami Wielkiego 
Jubileuszu. Chciałbym, aby przedmiotem naszej 
wspólnej medytacji stało się zagadnienie: „Euchary-
stia źródłem wszelkich powołań i posług w Kościele”.
 Eucharystia jest momentem szczytowym, w którym 
Jezus objawia − w swoim Ciele złożonym w ofierze 
i w swojej Krwi przelanej dla naszego zbawienia 
tajemnicę swojej tożsamości i ukazuje sens powoła-
nia każdego wierzącego. Całe znaczenie ludzkiego 
życia kryje się bowiem w tym Ciele i w tej Krwi, 
ponieważ z nich otrzymaliśmy życie i zbawienie. 
Z nimi winno się niejako utożsamiać samo istnienie 
człowieka, które spełnia się w takiej mierze, w jakiej 
potrafi samo z kolei stawać się darem dla innych.
 W Eucharystii wszystko to oznaczone jest prze-
dziwnie przez chleb i wino, pamiątkę Paschy Chry-
stusa: chrześcijanin, który karmi się tym Ciałem 
złożonym w ofierze i przelaną Krwią, czerpie z nich 
moc, by samemu z kolei przemieniać się w dar. Jak 
powiada św. Augustyn: „Bądźcie tym, co przyjmu-
jecie, i przyjmujcie to, czym jesteście”.
 W spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii niektó-
rzy odkrywają, że są powołani, by stać się sługami 
ołtarza, inni by kontemplować piękno i głębię tej 
tajemnicy, inni by przelewać płynącą z niej energię 
miłości na ubogich i słabych, inni wreszcie by przyj-
mować jej przemieniającą moc w realiach i czynno-
ściach codziennego życia. Każdy wierzący znajduje 
w Eucharystii nie tylko klucz do zrozumienia swojej 
egzystencji, ale odwagę, aby ją realizować, a przez 
to budować w historii jedno Ciało Chrystusa z wie-
lorakich charyzmatów i powołań.
 W dniu dzisiejszym w sposób szczególny módlmy 
się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie 
i zakonne.

Orędzie Jana Pawła II na XXXVII Światowy 
Dzień Modlitw o Powołania 2000 r.

14 maja
Niedziela Dobrego Pasterza
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

Apel Młodych Trzeciego Tysiąclecia
 5 maja o godz. 19.15 w Katedrze Radomskiej odbył się ko-
lejny Apel Młodych. Spotkanie poświęcone było sakramentowi 
namaszczenia chorych. Jest to sakrament, w którym  chory otrzy-
mują szczególne łaski duchowe, ulgę w cierpieniu, a niekiedy 
przywrócenie zdrowia. Choroba i cierpienie zawsze należały do 
najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. 
Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń 
i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem 
śmierci. „Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów 
cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu aby 
ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich aby łącząc się dobro-
wolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi 
Bożemu” (Sob. Wat. II).
 Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi 

nam przez Boga. Mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego 
człowieka i dobra wspólnego. 
Od życia i zdrowia  tak wiele zależy… I zdobycie odpowiednich warunków materialnych, 
jak również osiągnięcie życiowego sukcesu. Jest jeszcze jedno spojrzenie na życie czło-
wieka – spojrzenie wieczności. Człowiek rodzi się dla wieczności, śmierć nie jest końcem 
życia, lecz zmianą jego formy. 
Dziękowaliśmy wspólnie wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom służby 
zdrowia za opiekę i poświęcenie dla naszych chorych braci i sióstr.
W czasie apelu rozdawano śliczne laurki wykonane przez dzieci, które zawarły w nich 
bardzo ciepłe słowa oraz życzenia pełne miłości i nadziei na lepsze jutro. Wróciliśmy 
do domów ze znaczkiem w postaci broszki z napisem „TAK ŻYCIU…” oraz kawałkiem 
białej chusty.
Już dziś zapraszamy na Diecezjalne Święto Młodych, które będzie 3 czerwca 2000 r.

Agata Menert

1. Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Nabożeństwo 
Majowe o godz. 17.00 ofiarujemy w intencji nowych powołań 
kapłańskich i zakonnych.

2. Msza Św. i Nabożeństwo Majowe na Godowie o godz. 17.00.
3. Nabożeństwa Majowe w niedziele i święta dla wszystkich o godz. 17.00.
 W dni powszednie:
 − dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30,
 − dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00.
4. Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się jutro o godz. 19.30. 
5. Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych będzie 

w piątek 19 maja. Początek o godz. 18.40 odczytaniem wszystkich próśb i 
podziękowań, które można składać do puszki pod figurą Matki Bożej. O godz. 
19.00 Msza Św. dziękczynno–błagalna z kazaniem, następnie litanie, różaniec 
i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zakończymy Apelem 
Jasnogórskim. 

6. W przyszłą niedzielę, 21 maja o godz. 9.30 do Pierwszej Komunii Świętej przy-
stąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23. Spowiedź dla tych dzieci, rodziców, 
rodziców chrzestnych i rodzeństwa będzie w sobotę, 20 maja o godz. 11.30. 

7. W przyszłą niedzielę w Kaplicy Św. Rodziny o godz. 15.30 Msza Św. dla Rodzin 
Domowego Kościoła.

8. Wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary na dalsze prace przy kościele 
składamy serdeczne podziękowanie − Bóg zapłać.

Ochrzczeni zostali:

Grzegorz Kamil Kucharski
Odeszli do Pana:

Zofia Katarzyna Mielicka – l. 65

W 35. rocznicę ślubu Wiesławy i Mariana,
w 90. rocznicę urodzin Zofii,
w 85. rocznicę urodzin Marianny,
w 59. rocznicę urodzin Mariana.
w 25. rocznicę urodzin Grzegorza,
w 20. rocznicę urodzin Magdaleny,
w 18. rocznicę urodzin Eweliny,
w 18. rocznicę urodzin Justyny
błogosławieństwa Bożego i opieki 
Najświętszej Maryi Panny życzy 

Redakcja

brzmi: Zmartwychwstał Jezus, nasz 
Pan, Zbawiciel Świata. Nagrodę, 
którą można odebrać w Księgarni Pa-
rafialnej otrzymuje Anna Galbarczyk.

Rozwiązanie 
„Krzyżówki z Jajem”

Zawiadomienie
Zarząd Koła Nr 2 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zawia-
damia członków Związku, że organizuje 
Pielgrzymkę do Sanktuarium w Licheniu 
w dniu 25 i 26 czerwca 2000 r. Koszt Piel-
grzymki dla członków Związku wynosi 
30 zł, a dla wspierających – 40 zł. 
Ponadto zawiadamiamy, że w dniu 
9 czerwca 2000 r. o godz. 18.00 w „Domu 
Weterana Walki i Pracy” Blok B p. 32, 
II piętro, odbędzie się zebranie poświę-
cone Pielgrzymce do Lichenia, na które 
zapraszamy wszystkich Pielgrzymów do 
Sanktuarium w Licheniu.

Zarząd Koła Nr 2


