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6. NIEDZIELA WIELKANOCNA

EWANGELIA: J 14, 23-29

„Pozostawiam wam pokój (...)
Nie lękajcie się”.

Jezus żegna się ze swoimi życzeniem typowym dla Izraelitów.
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Jednak dokładnie
określa: „Ale Ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat”.
Jego pokój jest inny. Jego odejście jest również inne. Odchodzi, ale
nie będzie nieobecny. Uczniowie więc nie mają żadnego powodu
do obaw i niepokoju. „Nie pozwólcie, aby serca były wstrząśnięte
i nie lękajcie się. Odchodzę, lecz powrócę do was”. Jezus jest obecny
wśród nas w słowie Bożym. „Jeśli Mnie, kto miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy
u niego mieszkać”. Zatem zachowanie słowa Bożego, jako odpowiedzi
na Jego miłość, decyduje o obecności Jezusa i Ojca w osobie wierzącego
w Niego. Zachowanie słowa Bożego oznacza przede wszystkim praktykowanie przykazania miłości braterskiej.
Potrzebne jest także działanie trzeciej Postaci. „Wspomożyciel – Duch Święty (...) pouczy was o wszystkim oraz
przypomni wszystko, co wam powiedziałem”. Zapowiedź zesłania Ducha Świętego, który jest prawdziwym
nauczycielem Kościoła. Jego działanie umożliwia pełnię życia w miłości. Odejście Jezusa do Ojca nie jest powodem
smutku i przygnębienia. Wręcz przeciwnie – radości. „Gdybyście Mnie miłowali, to rozradowalibyście się, że idę
do Ojca”. Panie mój! Niech będę posłuszny w przyjmowaniu Twego słowa.
Adam Żak

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Umysły wiernych powinny być dobrze przygotowane
do słuchania głoszonego im słowa Bożego poprzez odpowiednie poznanie Pisma”.

ŻYCZENIA
Wszystkim Najukochańszym Mamom życzymy:
zdrowia, szczęścia i siły od samego Boga!
Życzymy, by Wasze dzieci cieszyły się zdrowiem...
by szczęśliwie im się układało życie...
by zawsze były blisko Pana Boga...
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PIERWSZE W HISTORII DIECEZJALNE DNI MŁODYCH
Trzy dni pełne warsztatów, szkoleń,
koncertów i spotkań z ciekawymi
osobami, a w tym wszystkim szczera
i radosna modlitwa. Rezerwujcie sobie
weekend 14-16 czerwca 2019 na to
niesamowite wydarzenie!

nikację i budowanie wizerunku po występy zespołów muzycznych.
kurs samoobrony czy pierwszej
pomocy. Do wyboru jest kilkanaście Wystąpią:
grup warsztatowych.
Łukasz Wieczny Wieczorek,

W czasie DDM nocujemy w namiotach w Muzeum Wsi Radomskiej.
Diecezjalne Dni Młodych odbędą się Organizatorzy zapewniają pełne
w Muzeum Wsi Radomskiej. Roz- wyżywienie i opiekę medyczną.
poczną się w piątek po południu,
W DDM mogą wziąć udział osoby
a zakończą otwartym festynem
w
wieku
14-25 lat. Osoby powyżej
rodzinnym w niedzielne popołudnie.
tej granicy wieku biorą udział w
DDM to wydarzenie historyczne. Diecezjalnych Dniach Młodych tylko
W Muzeum Wsi Radomskiej spo- na wyraźną prośbę swojego dusztkają się na cały weekend młodzi pasterza. Osoby niepełnoletnie mogą
z całej diecezji radomskiej. Będzie to uczestniczyć w DDM za zgodą
nie tylko czas wspólnej modlitwy rodziców.
i duchowego wzrostu, ale przede
wszystkim czas młodzieńczej jed- Zapisy prowadzą księża w para�ach.
Osoby chętne zgłaszają się
ności i radości. To także okazja, aby
wyrazić naszą wdzięczność Panu do swojego księdza, a on przekazuje
zgłoszenia do duszpasterza
Bogu za tegoroczne Światowe Dni
Centrum, do którego
Młodzieży. DDM będą namiastką
przynależy para�a.
tego, co przeżywaliśmy w Panamie
– osobiście i w duchowej łączności Koszt udziału w DDM wynosi 60 zł.
z młodymi z całego świata.
Podczas DDM będziemy wspólnie
modlić się oraz spotkamy się z fantastycznymi gośćmi. Będzie można
wziąć udział w warsztatach i ciekawych konferencjach. Z koncertami
pojawią się u nas: „Jak Najbardziej”,
„Good God”, Łukasz „Wieczny” Wieczorek, „Full Power Spirit” i „TAU”.
W niedzielę DDM zakończymy wielkim
rodzinnym festynem i koncertem
ARKI NOEGO.

A oto słowo Księdza Biskupa:

Drodzy Siostry i Bracia,
Ojciec Święty Franciszek rozpoczynając posynodalną Adhortację
Apostolską skierowaną do młodych
i całego Ludu Bożego, napisał:

„Chrystus żyje. (...) On żyje i chce,
abyś żył!” Myśląc o „Bożym teraz”
młodych – jak mówi Ojciec Święty
Franciszek – zapraszamy młodzież
z całej Diecezji na wielkie święto
młodości, którym staną się DieceW sobotnim planie przed i po zjalne Dni Młodych, trwające
południu znajdą się obszerne bloki
w dniach 14-16 czerwca br.
warsztatowe o bardzo szerokiej
tematyce. Każdy uczestnik będzie
Program Dni Młodych zawiera
mógł zdecydować, na które spotka- spotkania modlitewne, konferencje,
nie się wybierze. Są to warsztaty świadectwa, wieczorne spotkania w
specjalistyczne z różnych dziedzin: kościele, warsztaty i zajęcia rekreod fotogra�i i śpiewu przez komu- acyjne. Nasz wspólny czas ubogacą

Jak Najbardziej,
Good God,
Full Power Spirit.

Uczestnicy Dni Młodych będą mogli
wziąć udział w 19. warsztatach tematycznych, m.in.: �lmowych, fotograficznych, gier i zabaw rekreacyjnych,
kulinarnych, liturgicznych, medycznych, muzycznych, perkusyjnych,
tanecznych, wokalnych, wolontariatu,
teatralnych, motywacyjno – pro�laktycznych. Podczas trzydniowego
spotkania będą także realizowane
projekty: „Znajdź pomysł na siebie”,
kurs pierwszej pomocy oraz kurs
samoobrony oraz wiele innych
wydarzeń, na które złożą się m.in.:
pokaz �lmowy, przedstawienie
teatralne, gra miejska – rywalizacja
grup oraz spotkania z ciekawymi
gośćmi.
W przepięknym drewnianym
kościele pw. św. Doroty nieprzerwanie
będzie można adorować Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. Centralnym zaś punktem każdego dnia
będzie Eucharystia i Uwielbienie.
Serdecznie zapraszam młodzież
całej Diecezji, a szczególnie te osoby,
które w tym roku przystępują do
sakramentu bierzmowania.
Serdecznie zapraszam do udziału
w Dniach Młodych także księży,
siostry zakonne, katechetów i opiekunów świeckich z grupami
młodzieży.
Z pasterskim błogosławieństwem
Biskup Henryk Tomasik
Biskup Radomski

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przyjdź, powierz się Matce... Przyjdź, o�aruj się Jej...

Nabożeństwa majowe w naszym kościele
do piątku – o godz. 1730
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

„Któż zatem ma być stwarzany, komu tak wielką przypisuje się godność?
Jest to człowiek, wielka i wspaniała postać żyjąca, cenniejsza w oczach Bożych niż całe stworzenie”.

CZAS PODJĄĆ DECYZJĘ

Wydaje się, że jeszcze słychać
dźwięki Poloneza ze Studniówki...
Jeszcze zapachem jej perfum pachnie
Twoja koszula... Elegancka suknia
nieśmiało kryjąca dziewczęce wdzięki
leży gdzieś w kącie pomięta... I tylko
te myśli niepokorne spać nie dają
i rozkoszować się marzeniami...
Bo Ty... nie przestajesz śnić o Bogu.
Kapłan - zawód, czy powołanie?
Jeszcze kilkanaście lat temu decyzja
syna lub córki o tym, że zamierza
wybrać drogę powołania, budziła
w rodzinach najczęściej radość. Była
powodem do dumy dla całej rodziny.
Rodzice często modlili się o to, by
któreś z ich dzieci odkryło swoje
powołanie do życia duchownego.

Być z Chrystusem, czyli robić wszystko, żeby to On był najważniejszy
w życiu.

Kapłaństwo, to przede wszystkim
powołanie. Z drugiej strony ksiądz
także wykonuje konkretną pracę,
a zatem ksiądz to w pewnym sensie
także zawód. Dzisiejszy świat kładzie
na szali ryzyka niemal wszystko.
Liczą się: kariera, władza, seks i - jak to
młodzi mówią - kasa. Wybór kapłaństwa, jako drogi życiowej, to dla
młodego człowieka nie lada wyzwanie. Seminarium, to szczególnego
rodzaju studia wyższe. By poddać się
rekrutacji konieczne jest zdanie
matury. Nie ma zazwyczaj wymagań
odnośnie przedmiotów, które po-

winny się znaleźć na świadectwie
dojrzałości, ani wyników, jakimi
należy się wykazać. Kandydat do
seminarium powinien przedstawić
dokumenty świadczące o przystąpieniu
do sakramentów chrztu i bierzmowania oraz świadectwo moralności
od swojego księdza proboszcza.
Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Któż Go
złożył tam - w tabernakulum? Po Bogu
kapłan jest wszystkim! Gdybyśmy
dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz
na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości.
Bez księdza śmierć, męka i zmartwychwstanie naszego Pana byłyby
nam obce i niedostępne. Pomyśl
o tym młody człowieku.
Jadwiga Kulik

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele
od soboty – o godz. 1730

SIŁA I NADZIEJA
PŁYNĄCA
ZE SPOTKANIA
Akurat w Dzień Matki nasze adoptowane duchowo dzieci kończą drugi
miesiąc życia.
Mają już narządy wewnętrzne,
serce pompuje krew (144 uderzenia
na minutę). Powstają: kręgosłup
i żebra. Mierzą ok. 3,5 cm i ważą 10 g.
Na ten okres wybrałem II tajemnicę
radosną.
Spotkanie Maryi z Elżbietą, zachwyconą swym macierzyństwem, dało
– sądzę – dodatkową szansę dziecku,
a siłę jego matce, by – mimo wszelkich
rozterek i podpowiedzi, czy wymuszeń – cieszyć się jego życiem.
Modlitwa sprzyja nadziei. Z nimi
wkraczamy w trzeci miesiąc.
Michał Jakaczyński

KONKURS DLA DZIECI

Odpowiedz na pytania. Losowanie nagród za tydzień.

1. Ile dni po Zmartwychwstaniu
Pan Jezus wstępuje do nieba?
Odpowiedź: ............................................................................................................

2. Ile dni trwa Nowenna do Ducha Świętego?
Odpowiedź: ...........................................................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................................................
opr.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
26 maja 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Filipa, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 15, 1-2. 22-29
PSALM 67, 2-3. 4-5. 6 i 8
2. czytanie: Ap 21, 10-14. 22-23
EWANGELIA: J 14, 23-29
27 maja 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Juliusza, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 11-15
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: J 15, 26 – 16, 4a
28 maja 2019r. – WTOREK
Imieniny: Augustyna, Wilhelma
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 22-34
PSALM 138, 1b-2a. 2b-3. 7e-8
EWANGELIA: J 16, 5-11
29 maja 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Magdaleny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 17, 15. 22 – 18, 1
PSALM 148, 1b-2. 11-12. 13-14c
EWANGELIA: J 16, 12-15
30 maja 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Feliksa, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 1-8
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: J 16, 16-20
31 maja 2019r. – PIĄTEK
NAWIEDZENIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Kamili, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: So 3, 14-18
PSALM Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 39-56
1 czerwca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Bernarda, Feliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 23-28
PSALM 47, 2-3. 8-9. 10
EWANGELIA: J 16, 23b-28

DRUGI DZIEŃ DZIECKA BOŻEGO

Dzieci z naszej para�i, które w tym
roku przeżywają Rocznicę I Komunii
świętej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23, które akurat 17 maja
przeżywały swój Biały Tydzień, wraz
ze swoimi rodzicami i nauczycielami
wzięły udział w II Dniu Dziecka
Bożego.
Ogólnopolskie dziękczynienie
odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim.
Eucharystii na rozpoczęcie Dnia
przewodniczył Ksiądz Biskup Antoni
Długosz, który porwał wszystkich
do pięknego śpiewu i czynnego
uczestnictwa we Mszy świętej.
Piękną homilię do dzieci i rodziców
wzbogacił przygotowanymi
obrazkami i muzyką.
Eucharystia była ogromnym
radosnym przeżyciem dla wszystkich
dzieci. Oprawę muzyczną zapewnił
Zespół Regionalny „Mały Zbójnicek”
z Zębu koło Zakopanego. Na zakończe-

nie Eucharystii nastąpiło zawierzenie
Dzieci Rocznicowych ze wszystkich
para�i prowadzonych przez księży
pallotynów Jezusowi Miłosiernemu.
Nakarmieni Słowem Bożym i Ciałem
Pana Jezusa przeszliśmy pod przewodnictwem ks. Rafała Czekalewskiego SAC na część artystyczną,
która odbyła się w pobliskim Hotelu
Mazurkas. Oprócz nuty góralskiej
którą zaprezentował „Mały Zbójnicek” można było podziwiać Zespół
Ludowy „Ożarowiacy”. Dobrą zabawę
– w którą chętnie włączyli się rodzice,
księża i siostry zakonne – zapewnili
profesjonalni chrześcijańscy
wodzireje.
Po zakończeniu zabawy i wspólnym posiłku wszyscy wyruszyli w
drogę powrotną do swoich domów,
ufając, że III Dzień Dziecka Bożego
będzie kolejną znakomitą okazją
do doświadczenia piękna Wspólnoty Kościoła.
opr.
zc i esc

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci z klas czwartych
ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały Uroczystość Rocznicy
I Komunii świętej.
2. Dzisiaj o godz. 1600 Msza św. i Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Godowie.
3. Nabożeństwa majowe w kościele – codziennie o godz. 1730.
4. W najbliższy piątek podczas Nabożeństwa majowego rozpoczniemy
Nowennę do Ducha Świętego.
5. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O godz. 1700 Nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. O godz. 1730 pierwsze
Nabożeństwo czerwcowe.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca.
7. Młodzież zapraszamy do udziału w Pierwszych Diecezjalnych
Dniach Młodych, które odbędą się w Muzeum Wsi Radomskiej
od 14 do 16 czerwca.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„W społeczeństwach wzrasta zachwyt różnymi formami „duchowości dobrobytu”
bez wspólnoty, dla „teologii pomyślności” bez braterskich zobowiązań,
albo dla subiektywnych doświadczeń bezosobowych”.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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