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Kalendarz liturgiczny

10 października 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Daniela, Pauliny, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 5, 14-17
PSALM 98
2 Tm 2, 8-13
EWANGELIA: Łk 17, 11-19
11 października 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Emila, Aldony, Dobromiły
LITURGIA SŁOWA:
Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1
PSALM 113
EWANGELIA: Łk 11, 29-32
12 października 2010 r. – WTOREK
Bł. Jana Beyzyma, prezbitera
Imieniny: Maksymiliana, Eustachego
LITURGIA SŁOWA:
Ga 5, 1-6
PSALM 119
EWANGELIA: Łk 11, 37-421
13 października 2010 r. – ŚRODA
Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
Imieniny: Edwarda, Teoﬁla, Geralda
LITURGIA SŁOWA:
Ga 5, 18-25
PSALM 1
EWANGELIA: Łk 11, 42-46
14 października 2010 r. – CZWARTEK
Św. Kaliksta I, papieża i męczennika
Św. Małgorzaty Marii Alcoque, dziewicy
Dzień Edukacji
Imieniny: Kaliksta, Alana, Liwii
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 1-10
PSALM 98
EWANGELIA: Łk 11, 47-54
15 października 2010 r. – PIĄTEK
Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dr Kościoła
Imieniny: Teresy, Jadwigi, Aurory
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 11-14
PSALM 33
EWANGELIA: Łk 12, 1-7
16 października 2010 r. – SOBOTA
Św. Jadwigi Śląskiej, księżnej
Imieniny: Jadwigi, Florentyny, Gawła
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 15-23
PSALM 8
EWANGELIA: Łk 12, 8-12

X X V III N IEDZ IEL A Z W Y K Ł A

EWA NGEL I A : Ł k 17, 11-19
„A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich...
wrócił chwaląc Boga”
Ile razy zostałem oczyszczony w sakramencie pokuty, a ile razy
dziękowałem Bogu za ten dar? Uważam, że formą wystarczającą
jest spełnienie pokuty wyznaczonej nam przez spowiednika.
KKK 1431 podaje: „Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego
życia, powrotem nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwanie
z grzechem”. Odmówienie litanii, modlitwy nie jest pokutą w pelnym
słowa znaczeniu. Należy zerwać z grzechem i podziękować Bogu
za dar oczyszczeni. „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?” Tylko
jeden „upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu”. Czyńmy podobnie.

Wszystkim Kochanym
Nauczycielom
z okazji Dnia Nauczyciela
składamy serdeczne
życzenia:
zdrowia, szczęścia,
powodzenia w pracy zawodowej i życiu osobistym!
Niech dobry Pan Bóg błogosławi Wam
i Waszym Rodzinom w każdym dniu życia.
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WYWIAD Z KSIĘDZEM TOMASZEM STEFANOWSKIM SAC
Na początek chcielibyśmy, aby Ksiądz powiedział nam kilka słów o sobie.
Pochodzę z Zambrowa. Jest to miasteczko w diecezji łomżyńskiej,
w województwie podlaskim. Tam się urodziłem i wychowałem. Mam dwie
siostry i brata. Kiedy mieszkałem jeszcze w Zambrowie, to związałem się
z harcerstwem. Najpierw było to ZHP a potem ZHR. Działaliśmy we współpracy
z księżmi z naszej paraﬁi. W drużynie byłem kilka lat. Pierwszą placówką, w której
służyłem jako ksiądz była paraﬁa św. Wojciecha w Ostrołęce, potem Kraków i znów
Ostrołęka. Wróciłem do Ostrołęki, ponieważ pracowałem jako kapelan w Zakładzie
Poprawczym, a w tamtej paraﬁi w Ostrołęce jest poprawczak. I muszę powiedzieć,
że lubiłem tę pracę. Teraz jestem tutaj z woli Księdza Prowincjała.
Był Ksiądz kiedyś w Radomiu? Podoba się Księdzu tutaj?
Zaraz po święceniach byłem tutaj na zastępstwie na miesiąc. Radom nie specjalnie mi się podoba – rozkopane
ulice, objazdy, z którymi sobie nie radzę, blokowisko – na mnie wychowanym w małym miasteczku sprawia
to wrażenie nieco przytłaczające.
Jak odkrył Ksiądz swoje powołanie?
Hmm, Pan Bóg powołał mnie i tyle. Pragnienie bycia księdzem pojawiło się w trzeciej klasie liceum (wtedy liceum
było czteroletnie). Wahałem się dość długo, nie wiedziałem, czy dam sobie radę, ale zdarzyło się coś, co odczytałem
jako znak od Boga. Miałem poważny wypadek samochodowy. Auto było kompletnie rozbite, a mnie się nic
nie stało. Milicjanci (wtedy była to milicja, a nie policja) orzekli, że to był cud. Pomyślałem sobie, że skoro
Pan Bóg darował mi po raz drugi życie, to chce, żebym Mu służył... Nie chciałem iść do seminarium diecezjalnego.
Z zakonnikami spotkałem się w Łomży. Jako harcerze jeździliśmy do łomżyńskiego klasztoru ojców kapucynów na
Msze św. Jednak jakoś nie czułem powołania do noszenia brązowego habitu. O pallotynach nic nie wiedziałem.
Zdarzenia mające wpływ na moje powołanie układały się same – po latach zobaczyłem, że nie były przypadkowe.
Pierwszy ksiądz, z którym poważnie rozmawiałem o powołaniu był pallotynem, pierwsza książka religijna,
która zapadła mi w pamięć napisana była przez pallotyna, pierwsze religijne czasopismo, które wpadło mi w ręce
to „Królowa Apostołów” wydawana przez pallotynów. I tak zostałem pallotynem.
Ma Ksiądz jakieś szczególne zainteresowania?
Tak, moim hobby jest fotograﬁa przyrodnicza. Lubię też dobrą muzykę od jazzu po chorał gregoriański.
Czym będzie się Ksiądz zajmował w naszej paraﬁi ?
Dostałem zadanie stworzenia grupy dorosłych ministrantów, mam nadzieję, że się uda. Poza tym katechizuję
w liceum na ul. Grzecznarowskiego i mam obowiązki takie, jak każdy ksiądz na paraﬁi – odprawianie Mszy św.,
spowiedź, chrzty, śluby, pogrzeby…
Słyszeliśmy, że interesuje się Ksiądz Mszą Trydencką i chcieliśmy zapytać, co w niej jest fascynującego i czy
będzie ona odprawiana w naszej paraﬁi?
Zaczęło się od przeczytania książki papieża Benedykta XVI, wtedy jeszcze kardynała „Duch liturgii”, która
zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Potem były jeszcze inne lektury i poszukiwania. Co mnie w niej pociąga?
Stałość, niezmienność... Liturgia umownie mówiąc „trydencka” rozwijała się organicznie wraz z Kościołem na
przestrzeni wieków. Nie ma ona, w odróżnieniu od nowej konkretnych autorów. W nowej liturgii coraz to się
coś zmienia. Jeszcze dwadzieścia lat temu nie do pomyślenia było, żeby do komunii przystępować na stojąco.
Dziś w wielu paraﬁach jest to normą, nie mówiąc już o przyjmowaniu Ciała Chrystusa„na rękę”. W tradycyjnej Mszy
św. podoba mi się też to, że nie ma tam miejsca na komentarze, własne wstawki celebransa. Tu wszystko – od początku
do końca jest jasno określone. Również to, że ksiądz i wierni, stojąc po tej samej stronie ołtarza, zwracają się
wspólnie w jednym kierunku i stanowią – jak pisze papież we wspominanej przeze mnie książce – wspólnotę
wychodzącą na spotkanie Zmartwychwstałego. Wydaje się też, że „stara” liturgia pełna skłonów, przyklęknięć
i gestów czci wykonywanych przez celebransa i asystę lepiej oddaje podniosły charakter tego, co dzieje się na
ołtarzu. Ktoś może uznać, że to przerost formy nad treścią, ale człowiek potrzebuje wyrażać się także poprzez
formę. A to, czy w naszej paraﬁi będą odprawiane te Msze zależy od Księdza Proboszcza i wiernych. Wg papieskiego
dokumentu zatytułowanego„Summorum Pontiﬁcum”, żeby taka liturgia mogła mieć miejsce, wierni powinni o nią
poprosić. Inicjatywa musi wyjść zatem od świeckich, a nie od księdza. Dziękujemy za wywiad.

( rozmawiali Renata i Jacek)
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Dzień Papieża Jana Pawła II i Dzień Papieski
Od 2005 roku, 16 października obchodzimy w Polsce Dzień Papieża Jana Pawła II. Jest to święto państwowe
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2005 roku – jak stwierdzono w uchwale
– „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył
nas solidarności, odwagi i pokory.” Nie jest to dzień wolny od pracy.
Z kolei od roku 2001 w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. Przypada on zawsze
w niedzielę przed 16 października. Jest to wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II i promocji jego nauczania. Tego dnia zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej młodzieży
z niezamożnych rodzin. Zbiórkę prowadzi Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W ten sposób jest wznoszony
żywy pomnik Jana Pawła II.
Temat tegorocznego, już dziesiątego – jubileuszowego, Dnia Papieskiego brzmi: „Jan Paweł II – odwaga
świętości”. Niewielu jest w historii ludzi, którzy tak bardzo zmienili świat, jak on. Słowa papieża miały wielki
wpływ na ludzi na całym świecie. Doskonale rozumiał dramatyczne problemy ludzi młodych. Choć był wymagający,
był dla nich autorytetem. Swoją świętością pociągał wielu ku lepszemu życiu.
R. F.

Z BELFERSKICH WSPOMNIEŃ
Był piękny, ciepły wrzesień roku 1967. Po skończeniu swoich studiów pedagogicznych zaczęłam pracę
w wymarzonym przeze mnie od dawna zawodzie nauczycielki. Pamiętam z jaką tremą szłam do mojej pierwszej
szkoły, by spotkać się z moimi kolegami i koleżankami – nauczycielami i z moją pierwszą w życiu klasą, w której
przydzielono mi wychowawstwo. Pamiętam, że była to klasa Vc. Miałam rozpocząć pracę w Szkole Podstawowej
nr 39 przy ulicy Tybla w Radomiu.
Pierwsze spotkanie nas – nauczycieli z uczniami odbyło się na zalanym słońcem boisku VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, jako że budynek naszej szkoły nr 39 nie był jeszcze
ukończony. Spotkanie z dziećmi i gronem pedagogicznym przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze.
Pamiętam – wracałam ze szkoły bardzo zadowolona i pełna entuzjazmu do nowej pracy. Pytałam siebie
w duchu: „Jak to będzie? Jak ułoży się moje życie w zawodzie nauczycielskim?”. Ale dzięki pomocy Pana Boga
i Matki Najświętszej było mi dobrze. Byłam wtedy taka młoda, miałam tylko 22 lata! Nie przeszkadzało mi
więc to, że do szkoły dojeżdżałam codziennie autobusem. I tak minęło 7 pierwszych lat.
Po tym okresie przeniosłam się do innej szkoły, bliżej domu. Była to Szkoła Podstawowa nr 11. Otrzymałam tam
wychowawstwo w kl. Ic i język rosyjski w klasach piątych i szóstych. Lubiłam nadal bardzo swoją pracę, lecz
z początku tęskniłam za SP nr 39, za dziećmi z tej szkoły. Żałowałam też i tego, że rozstałam się z kochanymi
koleżankami i kolegami – Haliną Mirską, Adamem Wierzbickim, Marysią Cichoń i wieloma innymi. Do dziś z„łezką w oku”
wspominam wspaniałego dyrektora – nieżyjącego już – pana Stanisława Hutnika i ciepły klimat tamtych lat.
Ale i w szkole nr 11 było cudownie!
Pan Dyrektor K. Pański i pani Dyrektor Janina Kucharczyk umieli wytworzyć wspaniałą atmosferę, tak, że
wkrótce pokochałam tę szkołę i na zajęcia biegałam „na skrzydłach”. Niestety, po zakończeniu roku szkolnego
1974/75, my – najmłodsi nauczyciele zostaliśmy przeniesieni do nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej
nr 2 (obecnie Gimnazjum nr 2), gdzie przepracowałam 20 lat. Z początku było mi tam trudno i trochę smutno,
ale całe szczęście, że po przejściu do „dwójki” można było otrzymać wychowawstwo w swojej dawnej klasie.
Mnie przypadła w udziale kl. IIb – dawna Ic, a takie przedmioty jak język rosyjski czy geograﬁa, matematyka,
historia, w klasach IV i V uzupełniały mój etat. Dzieci tej szkoły wspominam do dziś… Były dobre i darzyły
mnie niekłamaną sympatią. Ze wzruszeniem wspominam też wspaniałych nauczycieli: ze szkoły nr 11:
kochaną koleżankę – panią Zdzisię Kozerę (z którą przyjaźnię się do dzisiaj), a z SP nr 2: panią Jolę Zagożdżon,
Irenę Siadaczko, Zoﬁę Seredyńską, Panią Dyrektor Irenę Skalską, śp. Pana Dyrektora Zygmunta Stana, panią
Martę Baćmagę, pana Wiesława Bylinę, Mirosława Michalskiego, śp. Janka Chmielnickiego (nieodżałowanego!)
i wielu innych.
Szkoła była całym moim życiem, dlatego do dziś wspominam ją ze wzruszeniem i nostalgią. I choć jestem
już na emeryturze, nie umiem zapomnieć tych wspaniałych, kolorowych lat młodości!
Boże ukochany! DziękujęCi za te lata pracy w szkolnictwie. Zawsze mi pomagałeś i pomagsz nadal w moim
niełatwym życiu!
Katarzyna Wilczyńska
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Sakrament chrztu świętego
we wrześniu przyjęli:

INFORMACJE
1. Dzisiaj w całej naszej Ojczyźnie obchodzimy X Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II – odwaga świętości”. Podczas nabożeństwa
różańcowego, które rozpocznie się o godz. 1700 będziemy modlić się
o beatyﬁkację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Przez całą
niedzielę do puszek zbierane są oﬁary na fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” Natomiast o godz. 1800 – uroczysta Msza Święta w intencji
rychłego wyniesienia na ołtarze Papieża Polaka.
2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza Święta dla dzieci przygotowujących się do
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców. Dzieci otrzymają
różańce.
3. Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie o
godz. 17 30 . Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16 45 .
w niedzielę o godz. 1700
4. W środę, 13 października, Nabożeństwo Fatimskie dla chorych
cierpiących i osób starszych. Od godz. 830 Różaniec i okazja do spowiedzi.
O godz. 900 Msza Święta podczas której zostanie udzielony Sakrament
Namaszczenia Chorych.
5. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W przyszłą
niedzielę 17 października na Mszy Świętej o godz. 1045 będziemy się
modlić w intencji wszystkich Nauczyciel i Katechetów oraz w intencji
wszystkich pracowników szkół.
6. W piątek, 15 października – ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie
dla: dzieci, młodzieży i dorosłych. Godz. 1730 odczytanie próśb i podziękowań.
O godz. 1800 Msza Święta z homilią, a po niej procesja z ﬁgurą Matki
Bożej Fatimskiej. Prosimy o przyniesienie na procesję świec i zabezpieczenie
ich przed wylewaniem się wosku.
7. W sobotę 16 października przypada ustanowiony przez Parlament
RP Dzień Jana Pawła II, kolejna rocznica wyboru Papieża Polaka. Zapraszamy
na nabożeństwo różańcowe i Mszę Św. wieczorną.
8. W przyszłą niedzielę, 17 października, o godz. 1530 Msza Święta dla
młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców.
9. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się
za zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych – zapisane na kartkach
– można od jutra składać w Kancelarii Paraﬁalnej, w godzinach urzędowania.

Izabela Kamińska
Lena Januszek
Szymon Walkowski
Adam Sadowski
Amelia Ewa Błaszczyk
Adam Zawadzki
Adrian Bartnik
Krzysztof Stanisław Sawicki
Michał Wyrwich
Hanna Wendland
Klaudia Fryszkowska
Michał Sfora
Antoni Warchoł
Patrycja Bobrowska
Milena Ciesielska
Zoﬁa Monika Krzosek
Lena Martyna Skałbania
Julia Świgoń
Eryk Tarwacki
Michalina Funikowska
Jakub Korycki
Szymon Rola
Michelle Eva Włodarczyk
Witold Jerzy Siek
Julia Wioletta Płokita
Iga Lisowska
Wiktoria Dorota Świętonowska

Dzieckiem Bożym jestem ja…
Odeszli do Pana we wrześniu:
Henryka Nierubliszewska (l. 61)
Marcin Tuszyński (l. 22)
Marianna Jaśkiewicz (l. 76)
Krystyna Czapczyńska (l. 76)
Krystyna Rosińska (l. 73)
Zbigniew Leski (l. 60)
Jerzy Jabłonka (l. 68)
Janina Matusiak (l. 88)
Władysława Bartosiewicz (l. 72)
Genowefa Wąsiel (l. 87)
Józef Kłys (l. 56)
Alicja Zdybicka (l. 77)
Benedykt Gielnowski (l. 65)
Zygmunt Wójcik (l. 58)
Leokadia Kejnich (l. 88)
Henryk Sztal (l. 76)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
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