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Ewangelia: J 17, 1 – 11
To jest życie
wieczne: aby znali
Ciebie, jedynego prawdziwego
Boga, oraz Tego,
którego posłałeś,
Jezusa Chrystusa.

Ja Ciebie otoczyłem
chwałą na ziemi przez
to, że wypełniłem
dzieło, które Mi dałeś do wykonania.

Człowiek chwałą Boga!
Dziełem wypełnionym przez Jezusa, przez które otoczył chwałą Boga, jest zbawienie i pouczenie nas ludzi o tym, kim jest Bóg i jak mamy postępować na ziemi. Jak chwałą rodziców
są ich dzieci, tak my przez swoje postępowanie powinniśmy być chwałą Boga, naszego
Ojca i Stwórcy. Św. Ireneusz powiada: ”Chwałą Boga jest człowiek żyjący”. Jesteśmy Jego
chwałą, bo nas stworzył na swój obraz i podobieństwo.
Drogi Przyjacielu! Człowiek, pracując nad pełnym rozwojem swej osobowości, nad swym
udoskonaleniem poprzez różnego rodzaju twórczość, naukę, sztukę, modlitwę, a nawet i
poprzez zabawę, pełni wolę Bożą, oddaje Mu cześć, wielbi Go. Bóg chce dobra człowieka,
jego szczęścia i pełni rozwoju. Czy wszystko co czynię, robię jak najlepiej, ze świadomością,
że czynię to na chwałę Boga?
Ks. Sylwester

Jezus przyjął od Boga
to, czego nauczał swych
uczniów,
aby przekazywali
innym.
Uczniowie
przyjęli
słowo
Boże,

aby je dalej przekazywać. Myśmy też usłyszeli
słowo Boże.
Chcąc je
przekazywać
innym,
musimy
je najpierw
przyjąć.

Bliżej Biblii…
Istnieje taka wiedza o Bogu i o tym, co
się do Niego odnosi, do której dochodzi się
jedynie przez świętość.
Jest to wiedza, której nie można poznać za
pomocą książek. Udziela jej duszy sam Bóg,
oświecając i równocześnie napełniając miłością
umysł i serce, rozum i wolę. Dzięki światłu
miłości chrześcijanin dochodzi do najgłębszego
i radosnego poznania Boga i Jego tajemnic.
Nie ma wyższej wiedzy o Bogu, którą moglibyśmy posiąść, od tego radosnego poznania,
które wzbogaca i ułatwia naszą modlitwę i
całe nasze życie w służbie Bogu i w służbie
ludziom dla Boga: bo mądrość – powiada
Pismo święte – cenniejsza od pereł i żaden
klejnot nie jest jej równy.
Dar mądrości jest ściśle związany z teologiczną cnotą miłości, która zapewnia szczególne poznanie Boga i ludzi. To ona przygotowuje
duszę do „pewnego zakosztowania słodkości
Boga” w Nim samym i w rzeczach stworzonych, o ile mają z nim związek.
Oświeceni tym darem święci znali prawdziwy sens wydarzeń tego życia, zarówno
wielkich jak i pozornie małych. Dlatego nie
nazywali nieszczęściem choroby i przeżywanych udręk, gdyż wiedzieli, że Bóg błogosławił
na różne sposoby, a bardzo często krzyżem;
wiedzieli, że wszystko, również to, czego nie
da się wyjaśnić z ludzkiego punktu widzenia,
przyczynia się do dobra miłujących Boga.
„Natchnienie Ducha Świętego, którym
dzięki temu darowi jesteśmy posłuszni, stopniowo pozwalają nam dostrzegać przedziwny
plan Opatrzności właśnie w tych sprawach,
które dawniej nas zasmucały, w bolesnych i
nieprzewidywalnych wypadkach, które Bóg
dopuszcza dla wyższego dobra”.
Działanie łaski w ramach tego daru przynosi wielki pokój nie tylko nam, lecz także bliźnim; pomaga nieść radość tam, dokąd idziemy,
znajdować odpowiednie słowo, aby godzić
zwaśnionych. Dlatego ten dar jest odpowiednikiem błogosławieństwa dla pokój czyniących.
Przekazuje pokój, którego świat dać nie może,
jest owocem patrzenia na wydarzenia z punktu
widzenia planu Opatrzności Boga, który nigdy
nie zapomina o swoich dzieciach.
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14 maja - św. Macieja – Apostoła
Dzieje Apostolskie mówią, że św. Maciej
towarzyszył naszemu Zbawcy od dnia Jego
chrztu. Hebrajskie imię teoforyczne Mattayah
– „dar Jahwe”. Św. Maciej Apostoł (ok.50)
był jednym z 72 uczniów Jezusa – zgodnie
ze starą tradycją, którą przekazuje nam św.
Klemens z Aleksandrii, a potwierdzają św.
Hieronim i Euzebiusz. Kiedy trzeba było
wybrać jednego z apostołów na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie, św.
Piotr powiedział: „Trzeba więc, aby jeden z
tych ludzi, którzy przebywali z nami przez
cały czas, kiedy Pan Jezus działał wśród
nas, począwszy od chrztu Janowego aż do
dnia, w którym został wzięty do nas – trzeba
właśnie, aby jeden z tych stał się wraz z nami
świadkiem Jego Zmartwychwstania” (Dz 1,
21 – 22). Kandydatów było dwóch: Barsaba i
Maciej; los padł na tego drugiego. Naocznymi
świadkami tego zdarzenia było około stu dwudziestu ludzi. Poza opisem powołania, nie ma
o nim pewnych informacji. Według tradycji
Maciej Apostoł głosił Ewangelię w Judei,
Etiopii, Kolchidzie. Euzebiusz z Cezarei Pa-

lestyńskiej podaje że w Jerozolimie poniósł
męczęńską śmierć przez ukamienowanie,
natomiast Klemens Aleksandryjski odnotowuje, że zmarł śmiercią naturalną. Święty
Klemens z Aleksandrii pisze, że największą
zasługą św. Macieja było wprowadzenie do
życia kościelnego i klasztornego daleko
posuniętej wstrzemięźliwości i umartwień
cielesnych. Źródła greckie podają, że św.
Maciej został umęczony w Kolchidzie,
krainie Azji Mniejszej, nad brzegami Morza
Czarnego, na południe od gór Kaukazu.
Św. Maciej jest patronem Hanoweru
oraz m. in. budowniczych, kowali, cukierników i rzeźników. Wzywają go niepełne
małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający
szkołę.
W ikonografii przedstawiony jest św.
Maciej w długiej przepasanej tunice i w
płaszczu. Jego atrybuty: halabarda, Księga,
krzyż, kamienie, miecz, topór, włócznia –
którymi miał być dobity.
opr. Paweł Rabijewski

Z ŻYCIA AKCJI KATOLICKIEJ

z cudownym obrazem Św. Rodziny – zachwycaliśmy się obrazami i rzeźbami w
bocznych kaplicach i na kopule. Po Mszy
św. i herbacie z przepysznym drożdżowym ciastem – wypiekiem miejscowych
zakonnic – wysłuchaliśmy prelekcji ks.
E. Swata o kulcie Matki Bożej. Prelegent
przypomniał znaczenie Bożej Matki jako
przewodniczki naszej życiowej pielgrzymki,
Maryi – Dziewicy – Maryi Wniebowziętej i
Maryi – Matki Kościoła i wzoru dla wszystkich wiernych. Następnie udaliśmy się
autokarem do pobliskiego Anielina, gdzie
znajduje się Miejsce Pamięci Narodowej
– poświęcone majorowi Dobrzańskiemu
”Hubalowi”. Słoneczna aura sprzyjała
spacerom pomiędzy świerkami i brzozami,
niemymi świadkami wojennych wydarzeń
sprzed ponad pół wieku. Po pamiątkowych
fotografiach powróciliśmy do klasztoru,
gdzie w refektarzu spożyliśmy obiad. Po
południu zaś, do późnych godzin, toczyły
się serdeczne rozmowy przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.
Polecam wszystkim wiernym niedzielną
pielgrzymkę całymi rodzinami do klasztoru w Studziannej. Miejscowość ta leży
za Odrzywołem, na trasie do Tomaszowa
Mazowieckiego. Na miejscu jest Dom
Pielgrzyma, gdzie można zanocować i
zamówić posiłki.
Adres klasztoru:
Księża Filipini
Jadwiga Woźniak

W dniu 27.04. odbył się
w klasztorze księży filipinów
w Studziannej Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Diecezji
Radomskiej. Opiekę duchową sprawowali:
ks. Adam Płuciennik – asystent duchowy
AKDR oraz ks. E. Swat z parafii Św. Rafała
w Radomiu.
Obiekt klasztorny w Studziannej wznosi
się nad wsią Poświętne – Studzianna i za sprawą Matki Bożej Świętorodzinnej – patronki
kościoła, góruje na gościnnej Opoczyńskiej
Ziemi od XVIII wieku.
Bazylika szczyci się ukoronowanym przez
ks. bp Piotra Gołębiowskiego cudownym
obrazem Świętej Rodziny, pędzla nieznanego
malarza z XVII wieku. Wizerunek ten jest
związany z kultem od czasów szwedzkich
wojen, kiedy to objawiła się Maryja pewnemu
miejscowemu zdunowi i za dar przywrócenia
go do zdrowia oczekiwała budowy sanktuarium .
Po świątyni oprowadzał nas ojciec superior
– Jerzy Cedrowski. W spotkaniu uczestniczył
także poprzedni przełożony – ksiądz Jan
Drewniak – twórca klasztornego muzeum.
Poznaliśmy historię księży filipinów – stróży
sanktuarium oraz jego architekturę barokową. Bazylika jest trójnawowa, zbudowana
na planie krzyża rzymskiego. Pomieścić
może do 3500 osób. Poza wielkim ołtarzem
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MATKO
PIĘKNY
KWIECIE

Matko piękny kwiecie
Twoich Figurek, tak dużo mamy na
świecie
Ozdabiają dróżki, drogi
Tak pięknie z Nimi, Boże Drogi
W maju, przy Figurkach się zbieramy
I litanię Ci śpiewamy
Ale jest Figurka Matki Bożej co płacze
Matko ukochana, niechaj Cię zobaczę
Kto Cię zasmucił?
Dlaczego płaczesz?
Ja wiem! To ktoś z nas to zrobił
Najpierw zasmucił, ale potem przeprosił, pozdrowił
Matko Ty nie jesteś mściwa
Tyś Matka nasza dobrotliwa
Ty nam wszystko darujesz
Bo Ty nad nami królujesz
Matko! Nie płacz, łzy Twoje otrzemy
Kwiatuszkami koronę opleciemy
Matko w pięknej koronie
Różaniec splata Twoje dłonie
Postać Twoja promienieje
Matuchno! Ty jednak do nas się
śmiejesz?
Zawsze bądź uśmiechnięta
Matko nasza, matko święta
Uśmiechnij się do nas z nieba
Bo na ziemi, uśmiechu Twojego
nam potrzeba
Matko Częstochowska, Licheńska,
Ostrobramska
Matko z Kałkowa
Pośpieszymy do Ciebie, wiemy że
tam jesteś
I wiemy jaka do Ciebie jest droga
Leonarda Czubak

18 maj – 1982
Rocznica urodzin Jana Pawła II
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r.
w Wadowicach. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (polonistykę) i Rzymie

– uzyskując doktorat z teologii. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1964r. odbywszy w
latach 1941−45 studia w tajnym seminarium
w Krakowie; jednocześnie pracował jako
robotnik w Kamieniołomie. Od 1948r. był
wikarym w Niegowici i w parafii św. Floriana w Krakowie (do 1951r.).
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił pracę habilitacyjną. Wykładał w seminariach duchownych
(katowickim, częstochowskim i śląskim), a
także od 1954 na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Sakrę uzyskał w 1958r. jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej,

a w 1964 został arcybiskupem, metropolitą
Krakowa, a w 1967 kardynałem. Brał udział
w II Soborze Watykańskim (1962 – 1965).
16 października 1978 został wybrany
pierwszym, od ponad 400 lat papieżem nie−
Włochem. Przedsięwziął bardzo aktywne
działania duszpasterskie, m.in. wizyty w
wielu krajach świata (przeszło 70), zyskując
ogromną sympatię i popularność.
W 1979r. przybył do Polski, co miało
duże znaczenie dla rozwoju sytuacji politycznej w kraju, do którego przyjeżdżał
jeszcze w 1983, 1987,1991 (dwukrotnie),
1997, 1999.
13 maja 1981r. został ciężko ranny w
zamachu dokonanym przez tureckiego terrorystę. Od tego zamachu minęło już 21 lat,
jednak Papież już dawno przebaczył Mehametowi Alu Hagca /na zdjęciu/. Jan Paweł
został postrzelony w brzuch i w pierś – jadąc
do szpitala modlił się słabym głosem po polsku i cały świat
również modlił
się, aby Ojciec
Święty wyzdrowiał. W intencji
Jana Pawła II
odbyły się msze
we wszystkich
kościołach w
Polsce i nie
tylko. Ulicami Sosnowca
przeszedł pochód młodzieży
studenckiej, będący wyrazem jej protestu
przeciw szerzeniu się w świecie bezprawia
i terroryzmu, którego ofiarą padał papież.
W tym roku Jan Paweł II odwiedzi swoją
Ojczyznę: 16 – 17 sierpień. Najważniejszym
punktem tej wizyty
będzie konsekracja
Bazyliki miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach. Papież odwiedzi
również Kraków i Kalwarię Zebrzydowską.
Hasło pielgrzymki:
„Bóg bogaty w miłosierdzie”. Bardzo
serdecznie zapraszam
do pielgrzymowania
z Ojcem Świętym, a

przede wszystkim młodzież, którą tak kocha
Papież. Jest jeszcze wiele osób, które nie
widziały
Jana Pawła II „na
żywo”.
Więc mają
okazję,
aby zobaczyć Ojca
Świętego,
wysłuchać
Jego przemówień,
umocnić
się w wierze. Jest
to wielkie
przeżycie dla każdego chrześcijanina.

PLAN TEGOROCZNEJ
PIELGRZYMKI:
Piątek (16.08) – przylot do Polski;
Sobota (17.08) – konsekracja Bazyliki
w Łagiewnikach;
Niedziela (18.08) – Msza Święta na
Krakowskich błoniach;
Poniedziałek (19.08) – wizyta w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Katarzyna Piątek
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INFORMACJE
1. Nabożeństwa Majowe w niedziele i święta dla wszystkich 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.
2. Jutro, 13 maja, 85. rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w
Fatimie. Msza Św. dla chorych, cierpiących i ludzi starszych o godz. 9.00. Po Msz Św.
błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi
o godz. 8.30.
3. Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych będą w piątek,
17 maja. Początek o godz. 18.30 – odczytanie wszystkich próśb i podziękowań. O godz.
19.00 – Msza Św. w intencji próśb i podziękowań z kazaniem, litania, różaniec i procesja
z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zakończymy Apelem Jasnogórskim.
4. W przyszłą niedzielę, 19 maja o godz. 9.30, do I Komunii Świętej przystąpią dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 9. Spowiedź dla tych dzieci, rodziców, rodzeństwa i rodziców
chrzestnych w sobotę 18 maja o godz. 11.00. Niezainteresowanych I Komunią prosimy
o przyjście na inne Msze Św.
5. W przyszłą niedzielę, o godz. 16.30 – Msza Św. i Nabożeństwo Majowe na Godowie.
6. Próba sypania kwiatów we wtorki i czwartki bezpośrednio po nabożeństwie majowym
dla dzieci.
7. Wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary na dalsze prace porządkowe i
budowlane, składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.
8. 16 maja o godz. 17.00 w kaplicy Św. Rodziny odbędzie się Msza Św. dla dziecięcej
grupy misyjnej.
9. Organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy dla dzieci ze wspólnoty Papieskich
Dzieł Misyjnych. Wyjazd 1 czerwca. Zapisy w księgarni.

parafianinek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Pomazaniec”;
To, co składa się Bogu w akcie czci;
Chory na epilepsję;
Ksiądz;
Miejsce składania ofiar;
Siódmy dzień tygodnia;

7. Zły duch;
8. Naród wybrany przez Boga;
9. Np. Łukasz, Marek /było ich czterech/.
opr. Aleksandra Jurczak

W minionym tygodniu
Odeszli do Pana:
Stanisława Bukowska – l. 67
Marian Pęksyk – l. 69
Jadwiga Szymaniak – l.57
Irenusz Poński – l.69
Ochrzczeni zostali:
Julia Figura
Filip Szaszkiewicz

ŻYCZENIA
W 50. rocznicę urodzin Zofii,
w 8. rocznicę urodzin Malwiny,
wielu łask Bożych przez orędownictwo Maryi na dalsze lata życia
życzy Redakcja.

ZAPROSZENIE
Młodzieżowe Koło w Radomiu zaprasza w dn. 25 maja br. na IV Pielgrzymkę
Młodych Słuchaczy Radia Maryja na
Jasną Górę. Zapisy w kaplicy pw. Maksymiliana przy kościele Garnizonowym
w każdy piątek od godz. 16.30 do godz.
17.30 i w każdą niedzielę od godz. 13.00
do godz. 14.00.
Serdecznie zapraszamy

W „Supełku” z nr 373
trzeba było znaleźć wszystkie
słowa z wersetu w rozsypce.
Joannie Rodzie i Agacie Kiełbasie – gratulujemy!!! Nagrody są do odebrania w księgarni
parafialnej.
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