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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA • ROK B
Ewangelia: J 15,9-17
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 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.

Nowe przykazanie.
„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

Czy wiesz, że…
Godzinki Poranne modlitwy śpiewane
przez wiernych ku czci Najświętszej Maryi Panny; najstarsze godzinki Maryjne
to godzinki o Niepokalanym Poczęciu
NMP. Powstały we Włoszech w XV wieku.
Swoim siedmioczęściowym układem przypominają nieco brewiarz. W 1620 roku
w Krakowie łacińskie teksty godzinek
przetłumaczono na język polski i wydano
drukiem. Godzinki sławiące godność Maryi 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 usłyszeć 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 Zgromadzenia Misjonarzy. Śpiewa się Gorzkie
Żale co niedzielę w Wielkim Poście a także
O Panie, Boże mój, wysłuchaj to wołanie, 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

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.

będzie przewodniczył Mszy św., w czasie której dokona konsekracji kościoła
pod wezwaniem Matki Bożej Królowej
Apostołów.
Na powyższą uroczystość wszystkich
serdecznie zapraszamy.

Wniebowstąpienie Pańskie
Zgodnie z przekazem Dziejów Apostolskich, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada czterdziestego
dnia po Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego. Historia liturgii zna tę uroczystość od IV w.
Według Ewangelii św. Łukasza
ostatnim gestem Jezusa na ziemi było
błogosławieństwo. Jedenastu za wskazaniem Jezusa udało się z Galilei na
Górę Oliwne w pobliżu Jerozolimy.
Ujrzawszy jeszcze raz Zmartwychwstałego, uczniowie „oddali Mu pokłon”. Widząc, że ich Pan i Bóg jest tak
blisko, byli zachwyceni i pełni radości.
Po czterdziestu dniach przebywania ze
Zmartwychwstałym 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 majestatem Boga: „Dana Mi jest
wszelka władza na niebie na i ziemi”.
Jezus umacnia wiarę wielbiących Go,
poucza ich, że moc, którą otrzymają, pochodzi od samego Boga. Moc
odpuszczania grzechów, narodzin do

nowego życia przez Chrzest jest mocą
Jezus powiada im: „Gdy Duch Święsamego Chrystusa, która nadal trwa ty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
w Kościoła. Posłannictwem Kościoła będziecie moimi świadkami w Jerozojest kontynuowanie do końca świata limie 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”. Apostołowie przez długi czas patrzyli, jak
Jezus wznosi się w majestacie i udziela
im ostatniego błogosławieństwa.
Wraz z Wniebowstąpieniem kończy
się ziemskie posłannictwo Chrystusa
i rozpoczyna się posłannictwo Jego
uczniów, nasze posłannictwo. Pan
chce, aby każdy z nas na swoim miejscu kontynuował zadanie uświęcenia
świata, doskonalenia i składania go
u Jego stóp: dusz, instytucji, rodzin,
życia publicznego… Tylko w taki sposób świat stanie się miejscem, gdzie
będzie ceniona i szanowana godność
człowieka, gdzie będzie można żyć
dzieła Chrystusa, nauczanie ludzi w pokoju, który tak bardzo zależy od
prawd o Bogu i wymogów związa- zjednoczenia z Bogiem.
nych z tymi prawdami, pomaganie im
za pomocą łaski sakramentów.

Maryja – Nasza Matka
Maryjo – Matko Boga i ludzi, do Ciebie
uciekamy się o ratunek i pomoc, kiedy
jest nam źle.
Do Ciebie uciekamy się, kiedy jest nam
ciężko na duszy i sercu, kiedy przygniatają nas ciężary życia.
Do Ciebie uciekamy się, kiedy nie
widzimy już żadnego wyjścia z naszej
beznadziejnej sytuacji. Dziękujemy Ci, że
wysłuchujesz wszystkich naszych próśb,
dziękujemy Ci, że jesteś z nami zawsze,
że wstawiasz się do Boga Ojca, Jezusa
Chrystusa, Syna Twojego i Ducha Świętego o pomoc dla nas biednych grzeszników. Oręduj za nami w niebie Maryjo.
Naucz nas kochać Boga i ludzi miłością
czystą i bezinteresowną tak, jak Ty kochasz nas.
Naucz nas być wiernymi Bogu i zaufać
Mu tak, jak Ty to uczyniłaś Matko, chociaż było Ci bardzo ciężko.
Naucz nas korzystać z wielkich darów
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Boga, jakie dał nam przez mękę, krzyż
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Naucz nas przychodzić do Jezusa i uczestniczyć w Jego ofierze na Mszy Św.
Naucz nas przyjmować Jezusa Chrystusa do naszych serc z wielką miłością
i wdzięcznością.
Naucz nas Maryjo liczyć tylko na Boga,
ufać Mu bezgranicznie, oddać Mu swoje
życie, polecić wszystkie troski, zmartwienia i choroby. Bóg nasz Ojciec, Jezus
Chrystus i Duch Święty Pocieszyciel
mogą wszystko uczynić, kiedy prosi
Matka Boga i ludzi. Uproś dla nas łaski
potrzebne do zbawienia naszej duszy,
abyśmy mogli, kiedyś królować z Trójcą
Świętą, Tobą Maryjo, wszystkimi Świętymi, Aniołami, naszymi bliskim i całym
ludem Bożym w niebie.
Maria Sowińska

„Moje życie musi przenikać Eucharystia”
Chcę wielbić Cię, Panie, każdego dnia.
Zapraszasz nas, Panie, do swego stołu.
Umacniasz nas, Panie, swoimi darami.
Spotykasz nas w naszych bliźnich.
Obdarzasz nas mocą życia.
Obdarzasz nas swoim pokojem.
Obdarzasz nas wielką radością.
Ty jesteś naszym centrum.
Panie, pozostań z nami przez całe życie.
Chcę Cię wielbić, Panie, każdego dnia.
21 maja 2000 r. do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 23.
Rychlicki Mateusz
Adamiec Mateusz
Rylska Justyna
Antos Piotr
Senator Piotr
Bajer Daria
Sikorska Natalia
Bednarek Kamil
Siwek Piotr
Bieńkowska Justyna
Skrzyński Konrad
Bokotko Tomasz
Smolarski Adrian
Chodyra Konrad
Sola Marta
Drabik Damian
Sójka Katarzyna
Dziadczyk Dawid
Stefańska Magdalena
Fabiszewski Mateusz
Stępień Martyna
Furga Kamil
Strach Ewelina
Gębka Konrad
Szczepamska Izabela
Głogowska Aleksandra
Szostakowska Aleksandra
Jankowski Jacek
Szymańska Kamila
Jaroszek Artur
Wojciechowska Katarzyna
Kalbarczyk Edyta
Wojciechowski Piotr
Kalbarczyk Mateusz
Wojcieszak Karolina
Karwacka Marta
Wojutyńska Klaudia
Karwczyk Aleksandra
Wójcik Jakub
Kiełek Justyna
Wójcik Piotr
Kiraga Klaudia
Koperkiewicz Katarzyna Wójtowicz Wojciech
Zawadziński Rafał
Kopycki Michał
Żdżalik Anna
Kurys Anna
Kuśta Hubert
Kuśta Łukasz
Kwaśnik Sylwester
Lisiewska Katarzyna
Dzieci, ich rodziców i Księdza
Majewska Monika
Ireneusza, polecamy modlitwie
Miałkowska Anna
Parafian.
Michałek Ewelina
Molga Edyta
Okański Piotr
Opalewski Konrad
Otoliński Marcin
Pękacki Michał
Pietrasik Piotr
Pietruszka Patryk
Pysiak Paulina

Historia Pallotynów w Radomiu
10.07.1939 r. – Ks. bp Jan Kanty Lorek wyraził zgodę na
założenie domu Stowarzyszenia Księży Pallotynów w Radomiu,
3.08.1939 r. – objęcie placówki na Młodzianowie (ks. St.
Czapla, ks. C. Jurkiewicz),
1.11.1939 r. – poświęcenie kościoła o jednej nawie, na
który zaadaptowano magazyn garbarski; w
następnych latach dobudowano dwie nawy
boczne i elewacje, nadając tym samym budowli wygląd sakralny,
30.04.1946 r. – Ks. bp J.K. Lorek dokonał erekcji parafii św.
Józefa Rzemieślnika; pierwszym proboszczem został ks. P. Drews,
22.01.1950 r. – uroczystości z okazji beatyfikacji W. Pallottiego,
10.05.1953 r. – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej plebani, do której w sierpniu 1954
r. przenieśli się Ks. Pallotyni z domu przy ul.
Młodzianowskiej 116,
11.11.1957 r. – uroczystości 50−lecia SAC w Polsce,
1959 r. –
misje parafialne,
1961 r. –
wprowadzono nabożeństwa fatimskie i ustawiono figurę M. B. Fatimskiej,
1963 r. –
utworzenie Ośrodka Duszpasterstwa Powołań
SAC,
25.11. 1963 r. – uroczystości z okazji kanonizacji W. Pallottiego,
1966 r. –
uroczystości l 000−lecia Chrztu Polski,
25.09.1972 r. – nawiedzenie parafii przez obraz M. B. Częstochowskiej; ufundowanie 3 dzwonów,
4.10.1975 r. – uroczystości związane z budową kaplicy (filii)
na Mazowszanach,
1976 r. –
budowa salek katechetycznych przy plebanii,
1978 r. –
uzyskanie pozwolenia na budowę nowego
kościoła,
1980 r. –
poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego,
postawienie wokół kościoła zadaszenia,
1981 r. –
zatwierdzenie placu pod budowę nowego
kościoła i wykup pierwszych działek,
1983 r. –
renowacja misji parafialnej, pierwsze pielgrzymki do Rzymu,
1985 r. –
rozpoczęcie prac budowlanych przy wznoszeniu nowego kościoła pod wezwaniem M. B.
Królowej Apostołów przy ul. Młodzianowskiej,
1987 r. –
peregrynacja relikwii Krzyża św. w parafii;
pielgrzymki parafian do Rzymu, Fatimy,
Lourdes.
18.06.1992 r. − poświęcenie kaplicy Św. Rodziny,
7.12.1996 r. −
Ks. Bp Edward Materski poświęcił kościół
p.w. M. B. Królowej Apostołów,
3.06.2000 r. −
Ks. Bp Jan Chrapek dokonał uroczystej
konsekracji kościoła p. w. M. B. Królowej
Apostołów
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INFORMACJE
1. Nabożeństwa Majowe w niedziele dla wszystkich o godz. 17.00.
W dni powszednie:
− dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.00
− dla dzieci o godz. 16.30.
2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca.
Wszystkie wspólnoty parafialne zapraszamy na wspólną modlitwę o nowe
powołania kapłańskie i zakonne na Mszę Św. w czwartek o godz. 18.00.
Spowiedź dzieci:
− w czwartek od godz. 16.00 dla klas IV, V, VI, gimnazjum i klas VIII
− w piątek od godz. 16.00 dla klas II i III.
Spowiedź dla dorosłych i młodzieży z okazji I−go Piątku i konsekracji kościoła
w czwartek i piątek od godz. 17.00.
3. W czwartek, 1 czerwca Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze św.
będą w dużym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Dzieci z okazji
ich święta serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 16.30, młodzież na godz.
18.00.
4. 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 tę uroczystość wszystkich serdecznie zapraszamy.
5. W sobotę, 3 czerwca przeżywać będziemy Święto Młodych Diecezji Radomskiej.
Spotkanie młodych o godz. 14.00 w Amfiteatrze przy ul. Parkowej. Szczegółowe
informacje na plakatach przed kościołem.
6. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca o godz. 9.30 Rocznicę I Komunii Św. obchodzić
będą dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 23. Spowiedź dla tych dzieci w piątek o
godz. 16.00, a dla rodziców o godz. 17.00.
7. W przyszłą niedzielę odbędzie się diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin
do Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Chętnych na wyjazd
prosimy o zgłaszanie się do księgarni parafialnej do czwartku włącznie. Koszt
pielgrzymki 10 zł.
8. Nabożeństwa Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego bezpośrednio
po wieczornej Mszy Św. Od poniedziałku do piątku w dużym kościele – soboty
w kaplicy Świętej Rodziny.
9. 11 czerwca odbędzie się w Lednicy czwarte spotkanie młodych. Zapisy na wyjazd
w księgarni parafialnej. Koszt 40 zł. Szczegółowe informacje u ks. Tomasza.
10. W księgarni jest do nabycia książka o Ks. Romanie Kotlarzu, męczenniku wydarzeń radomskich 1976 roku.

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:

Michał Bronisław Chmielewski
Odeszli do Pana:

Jacek Zbigniew Zawisza – l. 51
Helena Pawłowska – l. 91
Marianna Pastwa – l. 90

ŻYCZENIA
W 75. rocznicę urodzin Julianna,
w 25. rocznicę urodzin Marcina,
w 18. rocznicę urodzin Anny
w 40. rocznicę ślubu Krystyny i Stanisława,
w 40. rocznicę ślubu Zofii i Stanisława błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej życzy
Redakcja

Każdy dzień Międzynarodowym Dniem Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzi się od 1952 r. W 1954 r. patronat
nad tym dniem objął Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom,
aby wszystkim dzieciom zapewnić godne warunki życia i rozwoju.
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest dniem zabaw i odpoczynku –
dniem, w którym dzieciom oddajemy sprawiedliwość, spędzając
z nimi wspólnie nieco więcej czasu. Dzień ten nie może jednak
być dla nas wymówką na cały rok. Jeśli każdego dnia możliwie dużo czasu postaramy się spędzić z naszymi dziećmi,
to każdy dzień – przynajmniej każdy weekend – stanie się
prawdziwym dniem dziecka.
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