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Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Sły-
szeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę 
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do 
Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie.

Mamy się nie trwożyć i nie lękać! Gwarantem pokoju Chrystusowego jest 
sam Ojciec, Który większy jest od Syna. Chrystus poprzez Kościół troszczy 
się nie tylko o usuwanie sporów w sprawach religii we wspólnotach chrześci-
jańskich, lecz także o zachowanie pokoju między narodami. Dzieje narodów 
– jak mówi historia – to przede wszystkim dzieje wojen. Krótsze lub dłuższe 
okresy pokoju oparte były głównie na sile dobrze uzbrojonych armii. „Jeśli 
chcesz pokoju, gotuj się do wojny”, mawiali starożytni Rzymianie, twórcy 
największego imperium opartego na sile.

Nie inaczej jest i dzisiaj. Ciągle mówi się o pokoju, a mocarstwa tworzą 
nowoczesne armie z dziesiątkami tysięcy armat, czołgów i samolotów oraz 
najprzeróżniejszych bomb. Taki pokój jednak, oparty na olbrzymiej ilości 
środków wybuchowych i żelaza, zbudowany jest w rzeczywistości na piasku. 
Przemoc, siła i strach – jak wykazała historia – nie są trwałym fundamentem 
pokoju. 

Drogi Przyjacielu! Tylko Bóg ustami Chrystusa i przez Kościół proponuje 
prawdziwy pokój. Podstawowymi elementami tego pokoju są: miłość i spra-
wiedliwość. Kochaj więc sprawiedliwość, ponieważ sprawiedliwość i pokój 
są dwiema siostrami, zawsze złączonymi w zgodnym uścisku. 

Ks. Sylwester

Pokój Chrystusa!

Ewangelia: J 14, 23 – 29

Chociaż zmie-
niają się czasy, 
kultury i mody – 
Jego słowo trwa. 

Trwanie 

„Pokój” — to słowo było używane 
w świecie semickim powszechnie jako kon-
wencjonalna formuła powitania i pożegnania; 
wyrażało ono życzenie wszystkich dóbr uży-
wanych w beztrosce i spokoju. Gdy jednak 
ST rozumiał ten „pokój” przede wszystkim 
na płaszczyźnie doczesnej, uzależniając jego 
pełnię od zachowywania Prawa, to Jezus 
obiecuje go jako pełnię dóbr nadprzyrodzo-
nych, jako konsekwencję posiadania łaski 
Boga i zjednoczenia ze sobą. Tak pojęty 
pokój daleki jest od kwietyzmu, jaki obiecuje 
świat; różni się też od fałszywego poczucia 
bezpieczeństwa piętnowanego surowo przez 
proroków. Prawdziwy pokój Chrystusowy 
przeciwstawia się niepokojowi i rozterce 
świata. Uczniowie mają się wystrzegać, by 
nie popadli w ten stan duchowy właściwy 
sferze doczesności, bo odejście Jezusa jest 
równocześnie zapowiedzią bliskiego nadej-
ścia ich chwały. Prawdziwa miłość — na 
miarę miłości panującej między Ojcem i 
Synem — nie odczuwa trwogi wobec per-
spektywy chwilowego rozstania, ale cieszy 
się z oczekującego chrześcijanina pełnego 
zjednoczenia l uwielbionym Chrystusem.

Morze kwiatów wdzięczności 
dla wszystkich Matek. Nie może-
my się bez was obejść,

jesteście nie-
ocenione.

S e r d e c z n e 
s ł o w a 
podzię-
kowania 
za Wasze 
niestru-
dzone zaanga-
żowanie.

Miłość mat-
czyna jest za-
wsze wiosenna.
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Dzień 26 maja jest dniem poświęconym 
wszystkim matkom. Maryja jest Matką dla nas 
wszystkich. Jej troska o swoje dzieci daje się 
odczuć w każdym momencie naszego życia. 
Jezus w słowach skierowanych do św. Jana 
pod Krzyżem ofiarował swoją matkę nam, 
wszystkim ludziom. „Oto matka twoja”. My 
jak Jan, jesteśmy uczniami i braćmi Jezusa. 
Dlatego też te słowa skierowane są do nas. 

Maryja została pod krzyżem naszą matką 
także po to, byśmy mieli Kogoś do kogo 
przyjść możemy niezależnie od sytuacji. 

Każda matka chce przecież dobra swo-
jego dziecka, opiekuje się nim, cierpliwie 
słucha, jest kimś bliskim dającym miłość, 
ciepło i bezpieczeństwo.

Każdy chrześcijanin powinien traktować 
Maryję właśnie jak Matkę, by poczuć się Jej 
ukochanym dzieckiem. 

Ona nikogo nie zostawi w potrzebie. Ko-
cha każdego człowieka i jest najpewniejszą 
drogą do Syna. 

Ale oprócz Maryi mamy drugą matkę, 

tę ziemską, która nas urodziła, wychowała, 
troszczy się o wszystko co nam potrzebne do 
prawidłowego funkcjonowania. 

Jest z nami w każdej chwili. Tylko my 
tego często nie zauważamy, nie doceniamy 
jej matczynego trudu. Dlatego w tym wspa-
niałym dniu pamiętajmy o naszych mamach. 
Ofiarujmy im ciepłe słowa, dobre uczynki, 
ale najważniejsze to módlmy się zawsze za 
nie.

Pamiętajmy także o tych wszystkich 
matkach, które odeszły do Krainy Żyjących, 
aby Pan przyjął je do siebie.

Z tej okazji chcę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim mamom. Dużo zdrowia, 
potrzebnych łask od Boga Ojca, a także 
pomocy w pokonywaniu trudności przy wy-
chowywaniu swoich dzieci. A Maryja niech 
będzie dla nich wzorem matki.

Monika Grzesiak

26 maja – Dzień Matki

Moja Maleńka!

Jesteś dziś taka śliczna,

Jak śnieżna Królewna

(Cała w bieli ... )

Oczy – jak Niebo jasne

Tak wypełnione Bożym blaskiem!

Dziś po raz pierwszy przyjmiesz Jezusa

do malutkiego Twego serduszka.

Życzę Ci, Dziecko, niech Twoja dusza

zaśpiewa wdzięcznie Jezuskowi

I Ty Mu wszystko o sobie opowiedz.

Zapraszaj Jezusa codziennie do siebie,

A będziesz się z Nim czuła, dziecinko, jak w Niebie.

Bądź z Jezuskiem szczęśliwa, radosna

przez życie całe!

Oddawaj Mu modlitwą i codziennym spotkaniem z Nim

w Komunii Świętej teraz,

a kiedyś w cudownym Niebie 

nieustającą cześć, uwielbienie i chwałę.

Bądź dobra, życzliwa dla ludzi i dla każdego ziemskiego 

stworzenia

Bo tym – spełnisz Boże, gorące miłości życzenia

Niechaj Cię, Dziecinko, Przedobry Pan Bóg zdrowiem i 

szczęściem obdarzy.

A Ty Mu ofiaruj codziennie czyste swe serduszko w darze.

On – Drogą, Prawdą i Życiem!

I Wy, chłopaczki z poważnymi minkami, 

W granatowych i białych garniturkach

w równych szeregach przed Ołtarzem Eucharystycznym 

stoicie

Z promiennymi, świeżymi buziami,

O tym, że już za chwil parę przyjmiecie do swych serc 

Jezusa 

z radością i ogromnym szczęściem myślicie.

Uśmiechnięte oczęta na Tabernakulum wzniesione,

Rączki czyste – nad podziw – pobożnie do modlitwy 

złożone…

Robercie, Bartoszku, Juleńko, Brajanie!

Jesteście od dziś przyjaciółmi Jezusa;

Niech Wam także coś dobrego, szczęśliwego

w życiu Waszym się stanie

Bądźcie zawsze z Jezusem!

On – Drogą, Prawdą i Życiem…

A przecież i Wy i Wasze małe koleżanki –

− wszyscy do Nieba dążycie!

Szczęście – tylko z Jezusem!

Katarzyna  Wilczyńska

To już czterdzieści dni mija od 
Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go... A wydawałoby się, że tak nie 
dawno obchodziliśmy Triduum Pas-
chalne, potem zaś święcenie pokar-
mów w Wielką Sobotę i wspaniałą 
Wielką Niedzielę rozpoczynającą się 
radosnym dźwiękiem dzwonów we 
wszystkich Świątyniach katolickich 
i uroczystą Rezurekcją. Ta wspaniała 
Msza Święta gromadzi niemal wszyst-
kich ludzi. 

Tego dnia jakoś szczególnie, nie-
malże namacalnie odczuwamy, że 
Jezus Chrystus – Syn Boga Żywego 
rzeczywiście zmartwychwstał... To zda-
rzyło się tak dawno, ale jednak wciąż 
pamiętamy o tym Wspaniałym Dniu. 
Wiemy również z Ewangelii Świętej, 
że po swoim zmartwychwstaniu Jezus 
dawał apostołom wiele dowodów, że 
żyje: przez czterdzieści dni ukazywał 
się im i mówił o Królestwie Bożym. 
Kiedy zaś Jezus i Jego apostołowie 
spożywali wspólny posiłek,  przykazał 
im, aby nie opuszczali Jerozolimy lecz 
oczekiwali obietnicy Ojca.

Jezus powiedział do apostołów: 
„słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił 
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym... gdy 
Duch święty zstąpi na was otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami 
w Jeruzalem i w całej Judei i Samarii, 
i aż po krańce ziemi”.

Wyrzekłszy te słowa, Pan Jezus na 
oczach uczniów uniósł się w górę i „ob-
łok zabrał Go im sprzed oczu”. 

Kiedy zdumieni uczniowie wpatry-
wali się w Niego, jak wstępował do Nie-
ba, przystąpili do nich dwaj mężowie 
w białych szatach i rzekli: „Mężowie 
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie 
się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do Nieba, przyjdzie tak samo, jak wi-
dzieliście Go wstępującego do Nieba”. 
(Dzieje Apostolskie; Prolog).

Po tym, jak Pan Jezus wstąpił do 
Nieba apostołowie powrócili do Jero-
zolimy z góry, zwanej Oliwną, która 
leży blisko tego miasta i weszli do sali 
na górze. Wszyscy trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, 
Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego.

opr. Katarzyna Wilczyńska

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Do Dzieci przyjmujących I raz 
Pana Jezusa w Komunii Świętej.
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Przez Eucharystię stanowimy jedno z Chrystusem

26 maja wspomnienie św. Filipa Neri

Adamczyk Bartłomiej
Amanowicz Karolina
Bańcerowska Paulina
Bernat Dominika
Bińkowski Mateusz
Boczyńska Martyna
Borczuch Dawid
Boroch Marcin
Bukowski Patryk
Byzdra Mateusz
Centka Kamil
Chrobak Adrian
Ciarkowska Klaudyna
Cichawa Adrian
Curyło Aleksandra
Czubak Anna
Czubak Kamil
Dąbrowski Damian
Deja Paulina
Dobrasiewicz Daria
Domagała Martyna
Drabik Aleksandra
Dryja Damian
Dunikowski Maciej
Dusiński Marcin
Dziewierz Piotr
Gajos Przemysław
Gawrońska Natalia
Gendaj Kamil
Gibała Maciej
Giermasińska Sywlia
Głuch Aleksandra

Święty Filip urodził się we Florencji 
w roku 1515, tego samego roku co św. 
Teresa z Avilla. Od dziecka odznaczał 
się wielkim posłuszeństwem wobec 
rodziców. Po studiach został wysłany 
do wuja w pobliżu Monte Cassino. Ale  
św. Filip nie chcąc, aby jakiekolwiek 
świeckie rozrywki przeszkadzały mu 
pełnić służbę Bogu, udał się do Rzymu w 
roku 1533 i został nauczycielem dzieci w 
zamożnym florenckim domu. Następnie 
przez osiemnaście lat był adwokatem, 
prowadząc już wówczas dzieło ratowania 
dusz, za co został obdarzony w końcu 
szczytnym mianem „apostoła Rzymu”.

Już wówczas zyskał sławę jako świę-
ty. Równocześnie poświęcił się studiom 
nad filozofia i teologią. Jego chęć słu-
żenia ludziom sprawiła, iż w roku 1548 
założył Bractwo Najświętszej Trójcy, 
którego celem była służba pielgrzymom 
i chorym. Posłuszny woli spowiednika, 
w czerwcu 1551 roku został księdzem, 
mając trzydzieści sześć lat.

Przeniósł się do małej wspólnoty 
opodal kościoła św. Hieronima i żył 
umartwiając się. W tym samym roku pod-
łożył podwaliny pod zgromadzenie ora-
torianów. W roku 1575 Papież Grzegorz 
XIII zatwierdził zakon, a w roku 1583 

podarował św. Filipowi nowy kościół 
La Vallicella, który do dziś jest nazwany 
Chiesa Nuova (Nowym Kościołem).

Cały Rzym był zbudowany jego 
cnotami i gorliwością, z jaką pracował 
jako kapłan i spowiednik. Cieszył się 
względami kolejnych Papieży: Piusa IV 
i V, Grzegorza XIII i XIV, Klemensa VIII 
oraz przyjaźnią wielu słynnych ludzi, 
wśród których był także św. Karol Bo-
romeusz. Dokonał życia wypełnionego 
pokutą i pracą w roku 1595.

Agnieszka Dobrowolska 

Graczyk Maciej
Gromek Dominik
Imiołek Aleksandra
Jastrzębska Agnieszka
Jastrzębska Katarzyna
Jaworski Patryk
Kalita Anna
Kapturski Jakub
Kępczyńska Marta
Kita Karolina
Knap Paweł 
Kocjan Sylwia
Kołtunowicz Przemysław
Kopyt Dominika
Kowalczyk Krystian
Król Błażej
Kucharczyk Olga
Kucharska Anna
Kucharska Oliwia
Kulik Kamil
Kulikowiec Mateusz
Kulińska Inga
Kupisz Paula
Kurek Sylwia
Kuśta Angelika
Kuzia Paweł
Lasek Maja
Lesiak Jakub
Lis Paweł
Łopuszański Bartosz
Ługowski Marcin
Madej Joanna

Majewski Adrian
Makuch Szymon
Mancewicz Paulina
Marchewka Ewa
Michalczyk Piotr
Morawska Paulina
Norberczak Mateusz
Nowak Michał
Odzimkowska Karolina
Opiłowski Karol
Ordowksa Karina
Ostrowska Anna
Ozimek Aleksandra
Pacek Agata
Pachocka Paulina
Pajdziński Mateusz
Pastuszka Monika
Pawłowski Patryk
Piechocki Kacper
Pietrasiewicz Maciej
Płatos Monika
Płócienniczak Patrycja
Przybylski Damian
Przygodzki Damian
Przysucha Patrycja
Ratyński Jakub
Rosińska Marta
Różalski Marek
Rudnicki Michał
Rutkowski Mateusz
Sajdak Patryk
Sałata Katarzyna
Siczek Paweł

Sikorska Aleksandra
Siwiec Piotr
Skobel Damian
Sowa Mariusz
Stanik Karolina
Stawczyk Klaudia
Stefański Dawid
Szustkowska Sylwia
Szwaczyk Damian
Szydło Łukasz
Szymańska Justyna
Tkaczyk Patrycja
Towarek Agata
Towarek Karol
Trzos Kamil
Tyczyńska Anita
Tyczyński Piotr
Urlik Magdalena
Wiśniewska Marta
Wojcieszek Maciej
Woźniak Paweł
Wójtowicz Jagoda
Wróblewska Marta
Zaborowski Kacper
Zagajewski Robert
Zając Patrycja
Zając Tomasz
Załęcki Ernest
Zarębska Dominika
Zasadzińska Agata
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INFORMACJE W minionym tygo-
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ŻYCZENIA
W 5. rocznicę ślubu Małgorzaty i Krystiana,

w 5. rocznicę ślubu Anety i Rafała, 

w 18. rocznicę urodzin Ewy,

w 7. rocznicę urodzin Malwiny,

w 5. rocznicę urodzin Klaudii

w 1. rocznicę urodzin Franciszka 

Bożego błogosławieństwa, opieki Matki 
Najświętszej życzy Redakcja.

Ochrzczeni zostali:

Martyna Świąder,
Agnieszka Aneta Prawda

Odeszli do Pana:

Edward Bukowski – l. 72
Adam Grzegorz Kornacki – l. 47
Feliks Płusa – l. 71

1. Nabożeństwa Majowe w niedziele dla wszystkich o godz. 
17.00

 W dni powszednie:
 − dla dzieci o godz. 16.30
 − dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00.

2. Dziś o godz. 16.30 odbędzie się Msza Św. i Nabożeństwo Majowe na 
Godowie.

3. W czwartek, 24 maja, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze 
św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00 i 19.00.

 Dzieci zapraszamy na godz. 16.30, młodzież na godz. 19.00.

4. Msza św. z udziałem Rodzin Oazowych w niedzielę, 28 maja, o godz. 13.00

5. W sobotę, 26 maja, Uroczystość Królowej Apostołów, Patronki nowego 
kościoła. Msze św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30 oraz o godz. 18.00 i 19.00. 

 Dzieci zapraszamy na godz. 9.30 albo 18.00, młodzież na godz. 19.00.

6. Dnia 31 maja (w czwartek), o godz. 19.00 w kaplicy Św. Rodziny Mszę św. 
dziękczynną odprawi ks. Zygmunt Falczyński, z racji jubileuszu 25−lecia 

 srebrny jubileusz kapłań-
stwa Ks. zygmunta falczyńskie-
go SAC. Dnia 31 maja (czwartek) 
br. o godz. 19.00 w Kaplicy Świę-
tej Rodziny Ks. Jubilat odprawi 
Mszę św. dziękczynną za dar ka-
płaństwa. Do udziału w tej Mszy 
św. Ksiądz Falczyński zaprasza  
wszystkich jego Wychowanków 
i Przyjaciół, których spotkał na 
swej drodze w Radomiu. Po Mszy 
św. odbędzie się przyjacielskie 
spotkanie przy herbatce. Dalsze 
informacje u p. katechetki Boże-
ny Fryśkowskiej, tel. 363 44 41.

Ks. zygm unt falczyński był 
w naszej parafii wikariuszem w 
latach 1976 − 78, katechizował 
młodzież szkół średnich, był tak-
że duszpasterzem akademickim, 
moderatorem oazy młodzie-
żowej, kierownikiem zespołu 
muzycznego EMAUS i przewod-
nikiem pieszych pielgrzymek na 
Jasną Górę. Dziś jest profesorem 
w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Ołtarzewie oraz wykładow-
cą na UKSW w Warszawie.

Od lutego bieżącego roku, w 
Katedrze Radomskiej trwa nowa 
edycja comiesięcznych spotkań 
Verba Sacra. Głównym inicjatorem 
zorganizowanych spotkań przez 
wydział teologiczny Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
Kurię Biskupią w Radomiu był sam 
ordynariusz Ziemi Radomskiej Bp 
Jan Chrapek. W pełni skorzystano 
również z pomysłu reżysera Prze-
mysława Basińskiego. Proponował 
on, aby w najstarszych świątyniach 
polskich, w każdym miesiącu dla 
uczczenia Roku Jubileuszowego 
2000 wykonano jeden tekst biblijny. 
Tak więc na cały repertuar spotkań 
składa się krótki wstęp przygotowany 
przez polskich biblistów i filologów, 
recytacje tekstów biblijnych, przez 
wybitnych polskich aktorów tj. A. 
Seniuk, H. Winiarska, G. Holoubek, 
K. Kolberger, Z. Zapasiewicz i J. 
Zelnik. W spotkaniu biorą udział 
znane zespoły chóralne, jak również 

można usłyszeć i podziwiać muzykę 
wybitnych kompozytorów np. Pan-
dereckiego.

Wspomnę jeszcze, że do tekstów 
biblijnych dołączono dwa scenariusze 
o tematyce religijnej: Bogurodzicę 
albo Pacierz Staropolski oraz kaza-
nia księdza Skargi. Całość programu 
tworzy przemiłą i serdeczną atmosfe-
rę. Pieczę i patronat nad powstałym 
projektem spotkań obejmuje Premier 
Rzeczpospolitej Polskiej, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
władze kościelne, prezydenci miast 
i wojewodowie z regionów objętych 
trasą Verba Sacra.

Myślę, że warto, wziąć udział 
w tych przepięknych spotkaniach, po-
dziwiać mądrość i piękno kultury na-
szych przodków, słuchać ciekawych, 
może już zapomnianych, kompozycji 
muzycznych. 

Halina Siczek

Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich


