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Czy wiesz, że…V NIEDZIELA WIELKANOCNA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: J 15, 1-8
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która 
we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, któ-
ra przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a 
Ja będę trwał w was.

Gallikanizm − system doktrynalny, po-
wstały u schyłku średniowiecza we Fran-
cji (nazwa pochodzi z Galii, na obszarze 
której powstała Francja), dążący do ogra-
niczenia władzy papieża i zwiększenia 
niezależności Kościoła francuskiego od 
Rzymu. Miał charakter nacjonalistyczny 
i prowadził do uzależnienia Kościoła 
od króla. Został potępiony na Soborze 
Watykańskim I.
Gehenna − hebr. Ge−Hinnum, gr. Ge-
henna − miejsce, gdzie niegdyś składano 
ofiary z ludzi (na płd. od Jerozolimy). 
Symboliczne określenie miejsca kary, 
zwłaszcza kary wiecznej.
Gloria − wczesnochrześcijański hymn, 
który w języku łacińskim rozpoczyna 
się słowami: Gloria in excelsis Deo 
(Chwała na wysokości Goru), a więc 
słowami, którymi aniołowie zwiastowali 
pasterzom narodzenie Jezusa (Łk 2, 14). 
Gloria odmawia się albo śpiewa podczas 
Mszy św. w niedziele (oprócz niedzieli 
Adwentu i Wielkiego Postu), we wszyst-
kie święta i szczególnie uroczystości.

Powiedzieć przez kwiat

Mamie różę pomyślałem zrazu, ale 
wątpliwość zakwitła w sercu. Trzeba 
by łąki pełnej 
kwiecia róż, ale któż zdoła unieść 
ich kosz.
Wręczam Jej zatem kwiatów bukiet 
i szepczę ledwo słyszalne słowo:
Dziękuję.

Okropne!
Na szczęście Bóg ma lep-
sze oczy niż my: dostrzega 
nawet najmniejsze owoce. 
Czy w ogóle może być tak, 
że ktoś nie przynosi żadnych 
owoców?

 Przeżywamy piątą Niedzielę Wiel-
kanocną. Na święta pojednaliśmy się z 
Chrystusem przez sakrament pokuty, z 
bliźnimi. Posililiśmy się przy stole Ciała 
i Krwi Pańskiej. “Kto trwa we Mnie, a Ja 
w nim, ten przynosi owoc obfity” – mówi 
Jezus. Czy, mimo upływu kilku tygodni od 
świąt trwam w Jezusie? Czy wytrwałem 
w łasce Bożej? Czy moje życie nie jest 
parodią chrześcijaństwa, kiedy to świę-
tość, zjednoczenie z Chrystusem, życie w 
łasce Bożej jest chwilowym epizodem, po 
którym natychmiast następuje powrót do 
dawnych, poniżających nałogów i grze-
chów? Św. Piotr, mówiąc o tym, używa 
bardzo dosadnego porównania: “Spełni-
ło się na nich to, o czym słusznie mówi 

przysłowie: Pies powrócił do tego, co 
sam zwymiotował, a świnia umyta – do 
kałuży błota” (2 P 2, 22).
 Przyjacielu! Jezus mówi: “Wytrwajcie 
we Mnie” (J 15, 4). Wszczepieni raz na 
zawsze w Chrystusa przez chrzest świę-
ty trwajmy w Nim nieustannie umacnia-
ni Jego Słowem i posilani Jego Ciałem 
w Eucharystii. Serca nasze niechaj będą 
zawsze przepełnione Bożą miłością, 
która umiłowała nas od początku do 
końca. “Kto wytrwa do końca – mówi 
Jezus – ten będzie zbawiony” (Mt 10, 
22).

ks. Ireneusz

Parodia chrześcijaństwa
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Relacje międzyludzkie we współcze-
snym świecie są rzeczą bardzo skom-
plikowaną. Trudno jest definiować 
miłość, nienawiść i inne uczucia, po-
nieważ każdy człowiek indywidualnie 
je przeżywa. Uczucia te nie są obce 
również zwierzętom choć my − ludzie 
uważamy je za istoty głupsze.
Kiedy patrzę na współczesny świat, to 
widzę zbliżający się koniec. Może to 
brzmi okrutnie ale tak czuję. Wszyscy 
wokół nastawieni są na zdobywanie 
dóbr materialnych i przez to zatracają 
człowieczeństwo. W tej pogoni za 
pieniądzem nie ma czasu na miłość, 
zrozumienie, prawdziwe życie. To co 
dzieje się teraz jest zwycięstwem sza-
tana, który delikatnie kieruje ludźmi a 
oni jak ćmy lecą w kierunku ognistej 
kuli. Zabijają się, mordują, niszczą w 

imię pieniądza.
Pieniądz i władza stały się obiektem 
kultu, to sprawiło, że świat topi się 
w nienawiści. Jest jej tak dużo, wy-
chodzi z każdego kąta, ocieramy się 
o nią każdego dnia w szkole, pracy, 
na ulicy. To, że nienawiść zapanowała 
nad światem jest winą człowieka, 
który zatracił się w pogoni za dosko-
nałością. Pogoń tą powoduje strach. 
Boimy się o to, że kiedyś nastąpi 
koniec, że przeminiemy. Wszystkie 
wynalazki i dobra materialne mają 
nas od tego uchronić. Jednak one 
zamiast ochronić zatapiają nas cał-
kowicie. Niszczą w ans to co najważ-
niejsze − głębokie uczucia. A przecież 
to dzięki nim mamy szansę przejść 
godnie drogą życia. Czasem myślę, 

Dlaczego na świecie jest tyle nienawiści a tak mało miłości?

O  M a t k o 
ludzi  i  lu-
d ó w .  T y , 
która znasz 
“wszystkie 
ich cierpie-
nia i nadzie-
je”, Ty, która 
czujesz po 
macierzyń-
sku wszyst-

kie zmagania 
pomiędzy dobrem 

a złem, pomiędzy światłością i ciem-
nością, jakie wstrząsają współczesnym 
światem − przyjmij nasze wołanie skiero-
wane w Duchu Przenajświętszym wprost 
do Twojego Serca i ogarnij miłością 
Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, 
który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni 
niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi 
i ludów. [...]
O Serce Niepokalane! Pomóż nam prze-
zwyciężyć grozę zła, które tak łatwo 
zakorzenia się w sercach współczesnych 
ludzi − zła, które w swych niewymiernych 
skutkach ciąży Już nad naszą współcze-
snością i zdaje się zamykać drogi ku 

przyszłości! Od głodu i wojny − wybaw 
nas! Od wojny atomowej, od nieobli-
czalnego samozniszczenia, od wszelkiej 
wojny − wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka 
od jego zarania − wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności 
dziecka Bożego − wybaw nas! 
Od wszelkich rodzajów niesprawiedli-
wości w życiu społecznym, państwowym 
i międzynarodowym − wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań − wybaw 
nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o 
Bogu w sercach ludzkich − wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Święte-
mu − wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to woła-
nie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich 
ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych 
społeczeństw!
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach 
świata nieskończona potęga Miłości mi-
łosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech 
przetworzy sumienia! Niech w Sercu 
Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich 
światło Nadziei!

Jan Paweł II

Akt zawierzenia Matce Bożej

…Na podmokłych, szmaragdowych łąkach

pojawiły się kaczeńce złote.

Wędrujące po błękicie Słońce

Cieszy się, patrząc na świat z wysoka:

− To już wiosna! Ach, jak dobrze;

zrobię teraz, więc wspaniałą kolorową robotę!

A kaczeńce – te wspaniałe kwiaty,

pijąc świeżą, przezroczystą wodę

przycupnęły kępkami w murawie,

Patrząc wesołemu Słońcu prosto w twarz,

Pozdrawiając je radosnym śmiechem:

“Hej, dzień dobry, Słońce

Już znowu jesteśmy! Czy dobrze się masz?

Wszędzie zapach zielonej świeżości

I powietrze kryształowo czyste…

Nagle – co to? Słychać furkot skrzydeł

I po chwili – w maja srebrzystości

Zaszumiało; wirując nad ziemią

Zleciały bociany – całe biało−czarne prze-

ogromne stado!

Przysiadły zmęczone na trawie

I powoli, niczym baletnice,

prostowały się dumnie nad łąką

wyciągając długie, zgrabne nogi

I klekotem powitały maj

Ten wspaniały, piękny miesiąc wiosny

Wdzięczne za szczęśliwy lot w powietrzu

Dziękowały Przedobremu Bogu

Dla nich ten majowy ranek

Był szczęśliwy i jakże radosny!

A za moment – spójrz, ile kolorów

na wiośnianie ślicznej łące się rozsypało:

Bo i złocistość kaczeńców, biel, czerwień i 

czerń

bocianich kształtów…

Zresztą to, co tu wyliczę, to zbyt mało,

Bo wiosenna pora – taka czarująca!

I niebo wysokie i grzejące jasno słońce,

mnogość kwiatów – barw i aromatów

Dzięki, Dobry Boże Ojcze!

Ten majowy świat pachnący szczęściem

Jest, najprościej mówiąc – wzruszający…

Katarzyna Wilczyńska

Podziękowanie Bogu za piękno 
majowego świata

c.d. na str 4
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Bednarski Michał
Brandt Bartosz
Bujak Piotr
Byzdra Jakub
Cebula Cezary
Dobrowolski Maciej
Górnicka Kamila
Kapciak Paweł
Kilian Karolina
Klocek Kamil
Kolasa Michał

Kołodziejczyk Bartłomiej
Kowalska Angelika
Kubicki Łukasz
Kupisz Mateusz
Leontjew Agata
Leszczyński Paweł
Letkiewicz Magdalena
Malczewska Anna
Nawrot Sebastian
Nowak Angelika
Oparcik Agnieszka
Pająk Bernard
Paluch Magdalena
Plewczyński Maciej
Resiak Andrzej
Różański Maciej
Sawicka Katarzyna

Skuza Joanna
Solecka Edyta
Warczachowska Aleksandra
Warczachowski Michał
Wiatrak Przemysław
Wink Wiktor
Wiśniewska Aneta
Witkus Paulina
Wójcik Aleksandra
Zakrzewski Karol
Zawisza Dominika
Zgrzywa Rafał
Żabińska Aleksandra

Dzieci, ich rodziców i Księdza 
Tadeusza, polecamy modlitwie 
Parafian.

Chodźcie z nami do Stołu Pańskiego
 14 maja 2000 r. do Pierwszej Komunii Świętej przystą-

piła druga grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9. 

 Matka – najukochańsza i najwspanialsza osoba pod słoń-
cem. Nie ma złych matek – one tylko czasami źle czynią. 
Jednak większość z nich potrafi zrobić wszystko dla swoich 
ukochanych dzieci. Nie trudno zauważyć, że wszystkie 
matki na świecie mają doskonały wzór: Maryję. Ta jedyna i 
niepowtarzalna Kobieta dwa tysiące lat temu, przy słowach: 
“Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego 
słowa”, zgodziła się zostać matką. To właśnie wtedy, choć 
jeszcze nieświadomie, stała się Ona matką dla wszystkich 
ludzi: biednych i bogatych, szczęśliwych i cierpiących, ale 
przede wszystkim przez całe Swe życie ukazywała nam – 
kobietom, przyszłym rodzicielkom, jak być matkami. To 
właśnie do ideału Maryi powinna dążyć każda dziewczynka 
i kobieta. Maria była obecna w życiu Jezusa, choć zawsze z 
boku, opiekowała się Nim przez całe życie najlepiej jak tylko 
potrafiła. Kiedy osiągnął On wiek dojrzały i zadecydował, że 
musi odejść z domu, aby głosić Słowo Życia, Ona nigdy nie 
zaprotestowała. Wiedziała, że nie może zatrzymać na zawsze 
Swego dziecka tylko dlatego, iż boi się o Nie. Pomimo to, że 
Jej Syn dorósł, była obecna w  Jego życiu: w Kanie, podczas 
nauk i przede wszystkim tam – pod krzyżem, gdy Chrystus 
dał nam Ją  za matkę 
  Takie właśnie powinny być matki – zawsze obok już do-
rosłego dziecka, ale nigdy nie narzucające mu swojej woli, 

Dzień Matki
tylko ze strachu przed 
jego cierpieniem.
 M o j a  w ł a s n a 
mama to najwspa-
nialsza kobieta 
jaką znam: silna, 
troskliwa, kochająca, 
ale nie pozbawiająca 
mnie wolności. Mam 
ogromne szczęście, że 
właśnie taką rodziciel-
ką obdarzył mnie Bóg, 
dzięki temu mam dwie 
najukochańsze i naj-
wspanialsze Matki: Ma-
ryję i moją własną, rodzoną mamę − dwa 
doskonałe przykłady, jaką powinnam być przyszłości matką 
dla swoich dzieci.
 Z okazji Dnia Matki chciałabym złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim Mamom: aby były silne i wytrwałe, by 
nigdy się załamywały i nie poddawały podczas wychowywa-
nia dzieci. Niech pamiętają, że Ojciec Nasz Niebieski cały 
trud wynagrodzi Im w niebie.

Sylwia Buchacz
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

Modlitewne 
oczekiwanie

1. Nabożeństwa Majowe w niedziele i święta dla wszystkich o godz. 
17.00. W dni powszednie:

 − dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00
 − dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30.
2. Spotkanie modlitewne wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym odbędzie się 

w środę, 24 maja po nabożeństwie majowym o godz. 19.00. 
3. 13 maja Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi dzieci z Fatimy: 

Hiacyntę i Franciszka. Przed kościołem można nabyć za dobrowolną ofiarę 
książeczki z życiorysem nowych błogosławionych.

4. W przyszłą niedzielę, 28 maja o godz. 9.30 Rocznicę I Komunii Św. obchodzić 
będą dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9. Spowiedź dla tych dzieci i ich rodziców 
będzie w sobotę, 27 maja o godz. 11.30. 

5. W księgarni są do nabycia modlitewniki do Miłosierdzia Bożego z dużymi lite-
rami.

6. Przypominamy, że zgodnie z zapowiedzią, w sobotę − 3 czerwca o godz. 11.00 
w Uroczystość Królowej Apostołów, w czasie Mszy św. koncelebrowanej Ks. 
Bp. Jan Chrapek dokona uroczystej konsekracji kościoła. Na tą uroczystość 
wszystkich serdecznie zapraszamy.

7. W niedzielę, 4 czerwca odbędzie się diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin 
do Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Chętnych na wyjazd 
prosimy o zgłaszanie się do księgarni parafialnej. Koszt pielgrzymki 10 zł. 

“Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym” (Ps 
118,22)
Dnia 26 maja 2000 r. o godz. 19.30 w 
kościele Matki Bożej Królowej Apo-
stołów pragniemy w czasie wspólnego 
czuwania przygotować się do konse-
kracji naszej świątyni.
 Do wspólnej z nami modlitwy 
serdecznie zapraszamy wszystkie 
wspólnoty oraz chętnych z parafii.

Program czuwania:
19.30  Rozpoczęcie, powitanie, za-
wiązanie wspólnoty.
20.00  Nabożeństwo Kamienia.
21.30  Apel.
22.00  Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu.
24.00  Msza Święta.
ok. 2.00  Zakończenie czuwania.

Ochrzczeni zostali:

Kacper Sebastian Zawadzki,
Maja Anna Warda 
Odeszli do Pana:

Marianna Janina Pękała − l. 57
Ryszard Urbaniak − l. 55

W 75. rocznicę urodzin Marianny,
w 72. rocznicę urodzin Katarzyny,
w 3. rocznicę urodzin Krzysztofa,
w 1. rocznicę urodzin Bartosza bło-
gosławieństwa Bożego i opieki Matki 
Bożej życzy 

Redakcja

że nie pasuję do współczesnego 
świata. Razi mnie i boli to całe zło, 
które widzę wokół siebie. Czuję się 
bezsilna wobec niego. Ktoś może 
powiedzieć, że powinnam z sercem 
wychodzić do ludzi, walczyć ze złem 
i nienawiścią. Oczywiście robię to ale 
cóż ja znaczę w ogromnym tłumie, 
jakim są wszyscy ludzie. To tak jakby 
na Saharę spadła jedna kropla wody. 
Czy ktoś zwróciłby na nią uwagę? 
Pewnie nie, ale przecież ludzie to 
nie ziarnka piasku. Każdy z nas jest 
inny. Może więc warto walczyć, do-
cierać do ludzi, którzy posiadają choć 
odrobinę wrażliwości. Walczyć w 
imię miłości, która niesie ze sobą tak 
dużo dobra. Walczyć w imię miłości, 
która niesie ze sobą tak dużo dobra. 
Walczyć w imię równości, którą dał 
Bóg Adamowi i Ewie. Jak inne by-
łoby życie gdyby władza i pieniądze 
nie wyrządzały tyle krzywd.
Również zobojętnienie i znieczuli-
ca, które narastają z każdą chwilą 

są przyczynami nienawiści i zła na 
świecie. Ludzie nie reagują, gdy ktoś 
zostaje pobity na ulicy, gdy ktoś cierpi 
z powodu choroby głodu, bezradności 
wobec życia. Izolują się a izolacja ma 
im zapewnić nietykalność. Ludzie 
coraz rzadziej ze sobą rozmawiają, nie 
potrafią słuchać, dyskutować. 
Rodzinne rozmowy zastępuje telewi-
zja, która poprzez filmy i programy 
pokazuje nieprawdziwy obraz świata. 
To wszystko spowodowało, że na 
świecie jest tak dużo nienawiści a tak 
mało miłości.
Przyczynił się do tego również roz-
wój cywilizacji. Co z tego, że mamy 
komputery, lasery, latamy w kosmos, 
jeżeli stajemy się coraz mniej ludzcy.
Wygląda to tak, jakby historia miała 
się powtórzyć: Bóg stworzył człowie-
ka a człowiek skazał go na śmierć, 
człowiek wynalazł broń, laser, kom-
puter a one skażą go na zagładę.

Jadwiga Kowalczyk

c.d. ze str 2


