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       Duch Prawdy!
 
Każda kochająca matka czy ojciec, w obliczu zbliżającej się śmierci, myśli o przy-
szłości swych dzieci. Podobnie i Chrystus na kilkanaście godzin przed ukrzyżowa-
niem myśli o przyszłości swoich uczniów. Pozostanie na ziemi do końca świata, 
w sposób tysiące razy doskonalszy i łatwiej dostępny dla milionów ludzi. Jest z 
nami w sposób duchowy. Obiecuje Ducha Prawdy, który będzie u nas przebywał 
i będzie w nas. Rzeczywiście Chrystus jest z nami. Czy przyjąłem Ducha Prawdy, 
który wszystkiego mnie uczy?
Drogi Przyjacielu! Jezus jest obecny w Eucharystii, jest obecny w Słowie − Pismo 
Święte i w ludziach miłujących się wzajemnie. W każdej Mszy świętej możemy 
spotkać Chrystusa w tych trzech formach Jego obecności na ziemi. Jak wysoko 
cenię Mszę świętą? Jak bardzo słucham Ducha Prawdy?

                                                                                                        Ks. Sylwester 

W ciągu tych czterdziestu dni między 
Wielkanocą a Wniebowstąpieniem Pańskim 
Kościół zachęca nas, abyśmy zapatrzyli 
się w Niebo, naszą Wieczystą Ojczyznę, 
do której wzywa nas Pan. Ta zachęta w 
miarę zbliżania się dnia, w którym Jezus 
wznosi się, by zasiąść po prawicy Ojca, 
staje się coraz bardziej usilna. Pan obiecał 
swoim uczniom, że wkrótce będzie z nimi 
przebywał na zawsze. Jeszcze chwila, a 
świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy 
Mnie widzicie…. Spełnił swą obietnicę, 
gdy po śmierci wrócił na ziemię. Następnie 
jednak wraz ze swoim uwielbionym ciałem 
udał się na stałe do Ojca, ponieważ przez 
swoją Mękę i Śmierć przygotował nam 
miejsce w domu Ojca, gdzie jest mieszkań 
wiele. Przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 
Ja jestem. Apostołowie, którzy zasmucili 
się z powodu przepowiedni o zaparciu się 
Piotra znaleźli pocieszenie w nadziei Nie-
ba. Powrót, o którym mówi Jezus, dotyczy 
Jego drugiego przyjścia na końcu świata 
oraz spotkania się z Nim każdej duszy po 
odłączeniu od ciała. Tym właśnie będzie 
nasza śmierć: spotkaniem z Chrystusem, 
któremu staraliśmy się służyć przez całe 
nasze życie. On zaprowadzi nas do pełni 
chwały, na spotkanie ze swoim i naszym 
Ojcem Niebieskim. Tam, w Niebie, gdzie 
mamy przygotowane mieszkanie, czeka na 
nas Jezus Chrystus, ten sam, o którym pa-
miętamy i z którym tylekroć rozmawiamy 
w modlitwie.

Ja zaś będę pro-
sił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da 
wam, aby z wami był 
na zawsze – Ducha 
Prawdy, którego 
świat przyjąć nie 

Bóg mówi: Jestem z wami związany,
 jeśli nawzajem łączy was miłość.
Bóg mówi: Nie zostawię was sierotami,
 jeśli nawzajem jesteście dla siebie 
  ojcem i bratem, matką i siostrą.
Gdyż Ducha Prawdy możecie tylko wspólnie otrzymać.

Z okazji Imienin Księdzu 
Stanisławowi Piaskowemu 
i Księdzu Stanisławowi Bar-
cikowskiemu, wielu łask Bo-
żych, satysfakcji z pracy apo-
stolskiej, wdzięczności wier-
nych i uśmiechu na każdy 
dzień życia życzy Redakcja

Ewangelia: J 14, 15 – 21 

może, ponieważ Go 
nie widzi ani nie zna. 
Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was prze-
bywa i w was będzie.
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Maryi miesiąc
„Miesiąc słońca i kwiatków (…), miesiąc 
Maryi wieńczy Okres Wielkanocny. Od cza-
su Adwentu nasza myśl podążała za Jezusem; 
obecnie, kiedy w naszej duszy w następstwie 
Zmartwychwstania nastał wielki pokój, jakże 
nie mielibyśmy zwrócić się ku Tej, która nam 
Go przyniosła?
Pojawiła się na ziemi, aby przygotować Jego 
przyjście; żyła w Jego cieniu do tego stopnia, 
że w Ewangelii występuje tylko jako Matka 
Jezusa, która idzie za Nim, czuwa, a kiedy 
Jezus nas opuszcza, delikatnie się wycofuje.
Znika, lecz pozostaje w pamięci ludzi, ponie-
waż Jej zawdzięczamy Jezusa…”
Lud chrześcijański zawsze wiedział, że może 
dotrzeć do Boga poprzez Jego Matkę. Stale 
doświadczając Jej łask i wstawiennictwa, 
nazwał Ją Błagającą Wszechmocną i znajdo-
wał w Niej „ścieżkę, którą skraca się drogę” 
do Boga. Św. Maksymilian Maria Kolbe 
powiedział: „Jak Chrystus Pan przyszedł do 

nas przez Maryję, tak też i my nie inaczej 
mamy zdążać do Niego, jak tylko przez 
Maryję. Różne są wprawdzie drogi do 

Boga, lecz ta droga, o której mówię, jest 
najkrótszą i najbezpieczniejszą. Myśmy 
właśnie obrali sobie tę drogę, nią idziemy 
i tą samą drogą chcemy zaprowadzić do 
Jezusa wszystkich ludzi”.

Miłość stworzyła liczne formy zwracania 
się do Niej i czczenia Jej. Kościół ustawicz-
nie popierał i błogosławił nabożeństwo do 
Najświętszej Maryi Panny jako bezpieczną 
drogę dojścia do Pana, „ponieważ Maryja 
jest zawsze drogą prowadzącą do Chrystusa. 
Każde spotkanie z Nią może się skończyć 
jedynie spotkaniem z samym Chrystusem. 
Cóż innego oznacza ustawiczne uciekanie 
się do Maryi jak nie szukanie w Jej ramio-
nach, w Niej, przez Nią i z Nią Chrystusa, 
naszego Zbawiciela, do którego ludzie – w 
smutkach i niebezpieczeństwach tu na zie-
mi – mają obowiązek i odczuwają potrzebę 
zwracać się jak do portu zbawienia i niewy-
czerpanego źródła życia?”
W miesiącu maju wielu dobrych chrze-
ścijan okazuje szczególne nabożeństwo 
do Najświętszej Maryi Panny w różnych 
wspaniałych formach. Dzięki temu cały maj 
jest bardzo radosny.

W naszym mieście działa grupa ludzi, któ-
rzy uwrażliwiają innych na potrzeby ochrony 
życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
Blisko dwa lata trwały starania o zarejestro-
wanie Towarzystwa Obrony Nie Narodzonych 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rado-
miu w rejestrze stowarzyszeń. Założycielem i 
pierwszym prezesem był ś.p. mecenas Marian 
Grajewski. Od 1984 r. Towarzystwo Obrony 
Nie Narodzonych posiada osobowość prawną. 
Naszym zadaniem jest obrona życia dzieci 
nienarodzonych, wszelkimi dostępnymi środ-
kami. W tym celu sprzeciwiamy się wszelkiej 
demoralizacji, która prowadzi do cywilizacji 
śmierci. Wiele jest dzieci, którym Bóg dał życie. 
Od samego poczęcia mają już duszę. Przecież 
nie powinno być żadnego problemu, gdyż taki 
mały człowiek ma swoją najczulszą matkę, ojca, 
a znajdując się w kręgu rodziny ma zapewnione 
prawo do życia. Dla wielu jednak dziecko jest 
przeszkodą, ponieważ inaczej planowali swoje 
życie. Dlatego starają się je zgładzić. Celem 
Towarzystwa jest głoszenie słów Ojca Świętego 
Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do 
Polski, 4 czerwca 1991 r. w Radomiu, mówił o 
poszanowaniu życia od poczęcia aż do natural-
nej śmierci. Wiele razy ukazując zatroskanie o 
cywilizację życia w naszym mieście, Ojczyźnie 
i na świecie. Na pamiątkę pobytu Ojca Świę-
tego, przy ulicy Malczewskiego 1, znajduje się 
Figura Maryi Matki Życia. Jak można pomóc, 
aby uratować życie nienarodzonych? Kiedy 
środki antykoncepcyjne i wczesno−poronne 
nie dają żadnych szans maleństwu? Kiedy to 
dzieci, od najmłodszych lat, uczy się różnego 
rodzaju metod, aby uchronić się od poczęcia 

dziecka. Ostatnio w jednej z gazet czytałam 
artykuł mówiący o edukacji dzieci w Ame-
rykańskich szkołach. Jak oni przygotowują 
dzieci i młodzież do zakładania w przyszłości 
własnej rodziny − to jest coś okropnego. Bez 
żadnych zasad moralnych. Dając dzieciom 
w przedszkolu prezerwatywy i tłumacząc na 
co to i po co się tego używa. Jakich skutków 
się więc spodziewać? Jestem osobą młodą, 
ale to wszystko mną wstrząsnęło. Powoli ten 
amerykański styl przyjdzie i do nas. Kiedy 
to zamiast uczyć dzieci pewnych wartości, 
będzie się je demoralizować pornografią. 
Przez to wzrasta liczba niechcianych ciąż a 
tym samym wzrasta liczna aborcji. Wszelkie-
go rodzaju używanie różnorakich środków 
antykoncepcyjnych jest zabronione przez 
Kościół. W statucie Towarzystwa zarysowane 
są sposoby naszego działania. Program ten 
mieści się w pięciu tematycznych blokach: 
modlitwa publiczna i osobista działalność 
naukowa, działalność uświadamiająca, cha-
rytatywna i interwencyjna. 

Zapraszamy do modlitwy różańcowej o 
poszanowanie życia od poczęcia, aż do natu-
ralnej śmierci oraz na Mszę Św. o godz. 18.30 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca do 
Kościoła O.O. Bernardynów. Natomiast do 
naszej parafii na nabożeństwo przebłagalne, 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17 
oraz Mszę Św. w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca o godz. 18.00. Corocznie podczas 
Uroczystości Zwiastowania NMP w Kościele 
u O.O. Bernardynów podejmiemy duchową 
adopcję dziecka poczętego. 

Prosimy o współpracę i listy, zgłaszanie 
problemów, sposobów pomagania, docierania 
do sumień, gdyż „Obrona życia nie jest niczy-
im monopolem ale zadaniem wszystkich.” 
Są to słowa Ojca Świętego wypowiedziane 
7 kwietnia 2002r., podczas modlitwy „Anioł 
Pański”.

Nasz adres kontaktowy: 26−600 Radom ul. 
Malczewskiego 1.

Spotkania Towarzystwa Obrony Życia 
Dzieci Nie Narodzonych odbywają się w II 
i IV środę miesiąca. Serdecznie zapraszamy 
na najbliższe spotkanie w dniu 8 maja o godz. 
16.30.

Monika Grzesiak – członek Towarzystwa 
Obrony Życia Dzieci Nie Narodzonych

Ratujmy życie
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Według Ewangelii świętego Łukasza 
ostatnim gestem Jezusa na ziemi było 
błogosławieństwo. Jedenastu za wskaza-
niem Jezusa udało się z Galilei 
na Górę Oliwną w pobliżu 
Jerozolimy. Ujrzawszy jesz-
cze raz Zmartwychwstałego, 
uczniowie oddali Mu pokłon, 
upadli przed nim jako swoim 
Nauczycielem i Bogiem. Teraz 
są o wiele bardziej świadomi 
tego, co od dawna przeczu-
wali w swoich sercach: że ich 
Nauczyciel jest Mesjaszem. 
Widząc, że ich Pan i Bóg jest 
tak blisko, byli zachwyceni i 
pełni radości. Po czterdziestu 
dniach przebywania ze Zmar-
twychwstałym będą mogli 
świadczyć o tym, co widzieli 
i słyszeli. Duch Święty umocni 
ich w nauce Chrystusa i ukaże 
im Prawdę. Nauczyciel mówi 
do nich z majestatu Boga: 
„Dana mi jest wszelka władza, 
na niebie i na ziemi.” Jezus 
umacnia wiarę wielbiących 
Go, poucza ich że moc którą 
otrzymają, pochodzi od same-
go Boga. Moc odpuszczania grzechów, 
narodzin do nowego życia przez Chrzest 
jest mocą samego Chrystusa, która nadal 
trwa w Kościele. Posłannictwem Kościo-
ła jest kontynuowanie do końca świata 
dzieła Chrystusa, nauczanie ludzi prawd 

o Bogu i wymogów związanych z tymi 
prawdami, pomaganie im za pomocą łaski 
sakramentów…

Jezus powiada im: „Gdy 
Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i bę-
dziecie moimi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi”. Po tych słowach 
uniósł się w ich obecności 
w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Tak św. Łukasz 
pisze w dziejach apostol-
skich o wniebowstąpieniu 
Pańskim. „Chrystus Pan w 
niego wstępuje; niech się 
wierny lud raduje! Na cześć 
Jego zawołajmy, chwałę Panu 
zaśpiewajmy: Alleluja, Alle-
luja. Chóry niebian Go witają, 
cześć i chwałę Mu oddają; 
wielce cieszą się Anieli, kie-
dy Chrystusa ujrzeli: Alleluja, 
Alleluja.”

Apostołowie przez długi 
czas patrzyli, jak Jezus wzno-
si się w majestacie i udziela 
im ostatniego błogosławień-

stwa, aż obłok zabrał Go im sprzed oczu. 
Obłok często towarzyszy objawiającemu 
się Bogu: „Był to znak, że Jezus już wstą-
pił do nieba”. Życie Jezusa na ziemi nie 
kończy się śmiercią na krzyżu, lecz wnie-
bowstąpieniem. Jest to ostatnia tajemnica 

zbawcza, która wraz ze Śmiercią, Męką 
i Zmartwychwstaniem, stanowi tajemni-
cę paschalną. Wypadało, aby ci, którzy 
widzieli, jak Chrystus umierał na krzyżu 
wśród obelg, pogardy i szyderstw, byli 
też świadkami Jego wyniesienia. Teraz na 
ich oczach spełniają się słowa Chrystusa: 
„Wstępuję do Ojca mego i Ojca wasze-
go, oraz do Boga mego i Boga waszego 
oraz: już nie jestem na świecie, ale oni 
są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie, 
Ojcze Święty. Wniebowstąpienie Pańskie 
rozważamy w drugiej tajemnicy chwaleb-
nej różańca. „Jezus odszedł do swojego 
Ojca. Dwaj aniołowie w białych szatach 
podchodzą do nas i mówią: „Mężowie z 
Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się 
w niebo?” (Dz 1, 11).

Piotr i inni Apostołowie wrócili do 
Jerozolimy z wielką radością. Jest rze-
czą słuszna, aby chóry Aniołów i orszak 
wszystkich świętych w niebie oddawały 
cześć, hołd i uwielbienie Najświętszemu 
Człowieczeństwu Chrystusa.

Dzisiejsza Uroczystość przypomina 
nam, że Pan miłościwie przykazał nam 
pałać żarliwością o duszę. Wstępując bo-
wiem do swej chwały, posyła nas na cały 
świat jako swoich świadków. Odpowie-
dzialność nasza jest wielka, gdyż dawanie 
świadectwa Chrystusowi oznacza przede 
wszystkim dbałość o postępowanie zgod-
ne z Jego nauczaniem, oznacza staranie, 
aby nasze postępowanie przypominały 
Chrystusa i Jego umiłowaną postać.

Św. Stani-
sław, biskup 
krakowski i 
męczennik, 
r a z e m  z e 
św. Wojcie-
chem j e s t 
g ł ó w n y m 
p a t r o n e m 
Polski. Po-
jawił się na 
arenie dzie-

jów w momencie, w którym wiara nowo 
ochrzczonego ludu domagała się umoc-
nienia, a szczególnie potwierdzenia w 
codziennym życiu i obyczajach. „Wiele 
przesławnych czynów opromienia swoim 

blaskiem dzieje Polski, a jednak w pamięci 
pokoleń na zawsze pozostanie imię św. św. 
Stanisława, sławnego orędownika waszej 
Ojczyzny” – pisał papież Pius XII. 
Św. Stanisław walczył o wyzwolenie 
Kościoła spod nadmiernych wpływów 
państwa. Ostatecznie król Bolesław Śmia-
ły dokonał zabójstwa biskupa. Istotą tego 
sporu był konflikt moralny. Nie chodziło o 
samą władzę, ale o sposób wykonywania 
tej władzy. Była to sprawa zasad moralno-
ści, była to sprawa nie akceptowania samo-
władztwa króla, a jednocześnie zagrożenie 
praw ludzkich, praw ludzi biednych. 
Świadectwo Św. Stanisława raz na zawsze 
powiedziało naszym rodakom, naszym 
przodkom – i przemawia wciąż do nas – 
że prawda Boża i prawa Boże są ponad 

8 maj − św. Stanisława
człowiekiem; że człowiek tej prawdzie i 
tym prawom musi się starać sprostać po-
mimo, oporu, trudności i panującej mody. 
W wielu środowiskach panuje dziś prze-
konanie, że sam fakt nowości poglądów, 
sam fakt wyznawania ich przez większość 
wystarczy, by stały się one obowiązujące. 
Pojęcia takie, jak prawo Boże czy prawda, 
dla wielu ludzi są przeżytkiem. Warto tym, 
którzy tak myślą, przypomnieć następującą 
argumentację: „Że idea katolicyzmu jest 
przestarzała i dlatego nie do przyjęcia?… 
Starsze jest słońce, a nie utraciło swego 
światła; o wiele starsza jest woda, a mimo 
to zaspokaja pragnienie i odświeża.”

Wniebowstąpienie Pańskie
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz.16.00 w kaplicy św. Rodziny Msza św. w intencji 
rodzin.

2.  Nabożeństwa Majowe dla wszystkich w niedziele i święta 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.
 Dziś po Nabożeństwie Majowym zmiana tajemnic dla Kółek Żywego Różańca.
3. Tegorocznych maturzystów zapraszamy na Mszę św. w czwartek i piątek o godz. 

7.00.
4. W przyszłą niedzielę, 12 maja o godz. 9.30, do I  Komunii Św. przystąpią dzieci 

ze Szkoły Podstawowej nr 23. Spowiedź dla tych dzieci, rodziców i rodzeństwa 
oraz rodziców chrzestnych w sobotę 11 maja o godz. 11.00. 

5. W czwartek, 9 maja – Uroczystość6.  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. Nabożeństwo majowe w czasie Mszy Świętej.

7. W sobotę, 11 maja – Uroczystość8.  Matki Bożej Królowej Apostołów – Pa-
tronki naszego kościoła. Msze Św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 18.00 i 19.00. 
Dzieci zapraszamy na 9.30, młodzież na godz. 19.00. Nabożeństwo Majowe w 
czasie Mszy Świętej.

9. Studentów zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznej akademickiej piel-
grzymce na Jasną Górę. Informacje i zgłoszenia w księgarni do 8 maja. Koszt 
przejazdu: 25 zł. 

10. Chętnych zapraszamy na czuwanie na polach Lednickich, które odbędzie się w 
nocy z 18 na 19 maja. Koszt: 45 zł. Zapisy w księgarni do 15 maja.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, 

że Syna swego jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto weń wierzy 

nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewangelia Jana 3, 16

Umocnieni Duchem Świętym
 W czwartek 25 kwietnia, w święto świę-
tego Marka Ewangelisty, w naszej parafii 
gościliśmy wyjątkowego Pasterza. O godz. 
16.50 przed naszą świątynię przybył Jego 
Ekscelencja Ks. Biskup Stefan Siczek, który 
został powitany przez delegację młodzieży. 
Wraz z Ks. Proboszczem Antonim Czulakiem 
oraz w asyście dwóch diakonów radomskiej 
diecezji, wszedł do naszego kościoła parafial-
nego, aby o godz.17.00 rozpocząć uroczystą 
Eucharystię. W czasie tej Liturgii, młodzież 
naszej parafii, przyjęła Sakrament Dojrza-
łości Chrześcijańskiej. W tym roku, do tego 
zaszczytu, została dopuszczona młodzież 
gimnazjalna klas trzecich. Do tego ważnego 
dnia, poprzez całoroczną katechezę, młodzież 
przygotowywała pani katechetka − Halina 
Sputowska. Bardzo sprawnie, dostojnie i 
spokojnie przebiegła cała uroczystość, którą 
uświetnił śpiew zespołu „Koinonia”, za co 
bardzo jesteśmy wdzięczni – dziękujemy. Z 
rąk Ks. Biskupa Sakrament Bierzmowania 
przyjęły oraz pamiątkowe krzyże na zakoń-
czenie  otrzymały, 233 osoby. Bogu niech 
będą dzięki, za ten cudowny dzień w życiu 
młodych ludzi i całej naszej parafii. 

Ks. Sylwester                      

W 26 rocznicę urodzin Anety,

w 18 rocznicę urodzin Dominika,

w 18 rocznicę urodzin Artura,

w 5 rocznicę urodzin Marty

błogosławieństwa Bożego i opieki Naj-
świętszej Maryi Panny życzy Redakcja

Ochrzczeni zostali:
Aleksandra Nowak,
Katarzyna Skrzyszewska,
Natalia Michalska,
Oskar Kosonóg,
Michał Wojcieszek,
Jan Kamienik.

Związek małżeński zawarli:
Aneta Kornafel i Rafał Kucharski
Agata Chrząszcz i Paweł Stanisławek

supełek

Y B A K A Ż D Y U Ł S Y N A
R D I W L Ś W I A T T Z F K
S W G Ó B P S W E G O R Z T
J E D N O R O D Z O N E G O
Y Ń N O W Ł A D A E M I I H
A N G I I Y N Z C E I W N D
L L Z M E B F C C K A T Ą K
E M U Ł M Ż Y W O T Ł J Ł B
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