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XXV NIEDZIELA ZWYK£A � ROK C Czy wiesz, ¿e�
Ksiêgi Machabejskie (1 i 2). Ksiêgi deu-
terokanoniczne. I Mch opisuje wydarze-
nia z lat 175 - 134 przed Chrystusem:
powstanie i walkê przeciwko panowaniu
Syryjczyków w Palestynie i pr¹dom hel-
lenistycznym, zw³aszcza dokonania
g³ównych bohaterów tych zmagañ: ka-
p³ana Matatiasza i jego synów, Macha-
beuszów. Ksiêga powsta³a w II - I w.
przed Chr. 2 Mch stanowi prawdopodob-
nie fragment wiêkszej ca³o�ci, który po-
wtarza wiele faktów za 1 Mch. Zasadni-
czy temat to los ̄ ydów, którzy pozostali
wierni Prawu i swej �wi¹tyni. Pierwszy
raz w ST wyra�nie dochodzi do niej do
g³osu wiara w zmartwychwstanie (7, 14.
26 - 36). Ksiêga powsta³a w koñcu II w.
przed Chr.
Ksiêgi Samuela (1 i 2) (hebr. - wys³u-
chany przez Boga). Pierwotnie stanowi-
³y one ca³o�æ. Tematem ksi¹g s¹ dzieje
Izraela od urodzenia Samuela do Dawi-
da (ok. 1000 r. przed Chr.). Opracowano
je na podstawie wcze�niejszych, poje-
dynczych dokumentów i opowiadañ.

Ewangelia: £k 16, 1-13
¯aden s³uga nie mo¿e dwom panom

s³u¿yæ, gdy¿ albo jednego bêdzie nienawidzi³,
a drugiego mi³owa³;  albo z tamtym bêdzie trzy-
ma³, a tym wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu
i mamonie.

Jest dwóch pa-
nów - Bóg i Ma-
mona, nie ma trze-

ciego. Tak mówi sam Jezus Chrystus.
Kim s¹ ci �Panowie�? Jednym

jest Chrystus, nasz jedyny prawdzi-
wy Pan - Kyrios. Drugim jest Mamo-
na - fa³szywy pan, fa³szywy kyrios.
S¹ oni przeciwieñstwem siebie.
Ewangelia ka¿e dokonywaæ wyboru:

�albo - albo�. Nie wolno nam ulec
pokusie godzenia siê na kompromis,
ugody i ³¹czenie tego co po³¹czyæ siê
nie da.

Przyjacielu zdecyduj komu
chcesz s³u¿yæ i czyim byæ przyjacie-
lem, Boga czy mamony, wieczno�ci
czy tera�niejszo�ci.

ks. Ireneusz

Pan Bóg czy pan Mamona?

Mamona lub Bóg

Modlitewne SOS
Módlmy siê o wiêksz¹ bezinteresowno�æ w tym, co robimy.

Zapraszamy Was do konkursu:
Naj³adniejszy obrazek wakacyjny.
Krowy, s³oñce, ryby, domy, ko-
�cio³y, ludzie, zamki z pia-
sku... wszystko, co widzia³y-
�cie, co by³o kolorowe, co
narysowa³y�cie i co dostar-
czycie do nas (do Ksiêgarni
Parafialnej) do koñca wrze-
�nia, zostanie nagrodzone
i zamieszczone w �Mo-
jej Parafii�.
Redakcja

Konkurs malarski
Dzieci, uwaga!

Cz³owiek
rozerwany
przez pie-
ni¹dz,

który rodzi
¿¹dze a nie
¿ycie.
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Bóg przymierza
Wiara w jednego Boga,

wiara monoteistyczna jest praw-
d¹ podstawow¹ Bo¿ego Obja-
wienia, zarówno Starego jak
i Nowego Przymierza, zarówno
Ksiêgi Wyj�cia, Proroków jak
i Ewangelii. Szczególny wyraz
tej prawdy znajduje siê w Obja-
wieniu Boga danym Moj¿eszo-
wi w gorej¹cym krzaku, u stóp
góry Horeb. Wtedy to Moj¿esz
pyta Tego, który siê zwróci³ do
niego w sposób niewidzialny,
o imiê Boga - g³os odpowiada
z gorej¹cego krzaku: �Ja jestem
Tym, który jest� Bóg daje nam
poznaæ w tej w tej odpowiedzi

siebie samego. Jest to samoobja-
wienie siê Boga. Daje siê nam po-
znaæ jako Ten, który jest, to znaczy
(jak rozumiano poprzez ca³e poko-
lenie Ojców i teologów w Ko�cie-
le) Ten, który jest pe³ni¹ istnienia.
Ale te s³owa maj¹ jeszcze inne zna-
czenia: Ja jestem Tym, który jest dla
was. A wiêc Bóg objawia siebie
jako �Bóg przymierza z cz³owie-
kiem�; nie tylko jako absolutn¹
transcendencjê poza �wiatem, ale
jako Stwórca, który zbli¿a siê do
swojego stworzenia, a w szczegól-
no�ci do cz³owieka, nawi¹zuje
z nim przymierze. I rzeczywi�cie te
s³owa Boga z gorej¹cego krzaku
by³y wstêpem do przymierza na
Górze Synaj.

kl. Stanis³aw Zarosa

KATECHEZA

 Czy zastanowi³e� siê
cz³owieku co dajesz swoim
bli�nim, przecie¿ przecie¿ to
twoi bracia i siostry. Sam chêt-
nie przyjmujesz prezenty,
dary, uk³ony, u�miechy, po-
moc od innych ludzi. A co ty
dajesz innym? Czy twój bli�-
ni widzi u�miech na twojej
twarzy, czy z³o�liwy grymas?
Czy twój brat widzi wyci¹-
gniêt¹ rêkê do pomocy czy
piê�æ, która chce groziæ i ude-
rzyæ?

Czy ty twoj¹ rêk¹ po-
dajesz kawa³ek chleba g³odne-
mu, czy odwracasz siê od nie-
go udaj¹c, ¿e nie dostrzegasz
lub mówisz, ¿e tobie te¿ jest
ciê¿ko?

 Czy ty w ogóle do-
strzegasz wokó³ siebie innych
ludzi, a mo¿e tylko widzisz
swój dom, swój samochód,
komputer biznes, mo¿e tak
zapêdzi³e� siê i zagubi³e� w

wirze ¿ycia, ¿e nie dostrzegasz
potrzeb innych ludzi?

Je�li mienisz siê cz³o-
wiekiem przez du¿e �C�, je�li
jeste� chrze�cijaninem to otwórz
swoje oczy i swoje serce potrze-
by innych ludzi.
Daruj im trochê grosza je�li mo-
¿esz, daruj u�miech, aby ten
�wiat by³ piêkniejszy, ofiaruj
swoj¹ pomoc w za³atwieniu ja-
kiej� sprawy, daruj trochê swo-
jego czasu drugiemu cz³owieko-
wi. Wysi¹d� czasem ze swojego
samochodu i przejd� siê po uli-
cach miasta. Zobaczysz inaczej
�wiat, zobaczysz wiêcej ludzi
potrzebuj¹cych twojej pomocy,
zobaczysz zgarbion¹ staruszkê
z zakupami, której trzeba po-
móc, zobaczysz kalekê wsiada-
j¹cego do autobusu, któremu
nale¿y podaæ d³oñ, a przede
wszystkim zobaczysz we
wszystkich Boga. I nie odwra-
caj siê od Niego nigdy.

Maria Sowiñska

Parê s³ów do ka¿dego cz³owieka

Modlitwa o jedno�æ

Ojcze �wiêty, przebacz nam,
co nawzajem wobec siebie uchybili�my.
Tak ma³o jedno�ci jest w�ród nas,
a tak wiele podzia³ów i nieufno�ci.
Podaruj nam mi³o�æ, zburz mury, które
nas rozdzielaj¹,
wlej swoj¹ mi³o�æ w nasze serca,
aby�my w Twoim �wietle
trwali we wzajemnej wspólnocie.
Daj nam mi³o�æ,
aby dziêki naszej jedno�ci
�wiat rozpozna³ Ciebie.
Spraw, aby�my byli gotowi do ofiary
ku chwale Twojego Syna Jezusa
Chrystusa
i na zbawienie ludzi.

Modlitwa Ekumenicznej Rady Ko�cio³ów

Ewangelista Jan przekazuje nam po¿egnalne s³owa
Jezusa: Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jed-
no, aby �wiat uwierzy³, ¿e� Ty Mnie pos³a³�. S³owa te
s¹ testamentem Jezusa. Modlitw¹ o jedno�æ i zaanga-
¿owaniem w sprawê jedno�ci chrze�cijan mo¿emy
przyczyniæ siê, ¿eby Jego ¿yczenie sta³o siê rzeczywi-
sto�ci¹. Wtedy tak¿e nasza wiara przekona w¹tpi¹cych.
T¹ ide¹ naznaczona jest modlitwa Ekumenicznej Rady
Ko�cio³ów. Nie chodzi o debaty teologiczne. Nie cho-
dzi o to, kto ostatecznie ma racjê. Chodzi przede
wszystkim o wspólnotê w mi³o�ci. Wysi³ki ekumenicz-
ne podjêto w XIX wieku. Nie podjêli ich oficjalni
przedstawiciele rozdzielonych Ko�cio³ów chrze�cijañ-
skich, lecz �wieccy, zw³aszcza protestanci i anglika-
nie. Ko�cio³y chrze�cijañskie - z wyj¹tkiem Ko�cio³a
rzymsko - katolickiego - zareagowa³y na tê inicjaty-
wê: w 1925 r. za³o¿y³y w Sztokholmie �wiatow¹ Kon-
ferencjê Praktycznego Chrze�cijañstwa. W 1937 r.
Konferencja ta postanowi³a powo³aæ do ¿ycia Ekume-
niczn¹ Radê, która po raz pierwszy zebra³a siê Am-
sterdamskim Zgromadzeniu Ogólnym w 1948 r. Rada
ta nie chce byæ jakim� �Nad - Ko�cio³em�. Mimo ca³ej
troski o jedno�æ strze¿e niezale¿no�ci Ko�cio³ów cz³on-
kowskich. Na Delhijskim Zgromadzeniu Ogólnym w
1961 r. po raz pierwszy wzi¹³ udzia³ Ko�ció³ rzymsko-
katolicki w charakterze obserwatora. Na Upsalskim
Zgromadzeniu Ogólnym w 1968 r. Ekumeniczna Rada
liczy³a 271 Ko�cio³ów cz³onkowskich. Od 1972 r. licz-
bê tê stale powiêkszaj¹ przedstawiciele m³odych Ko-
�cio³ów z Afryki, Azji i Ameryki £aciñskiej, którzy
daj¹ nowe impulsy troski o jedno�æ chrze�cijan na ca-
³ym �wiecie.

A. R.

SKARBNICA MODLITW
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Min¹³ ju¿ pó³metek wrze�nia. Roz-
pocz¹³ siê pe³n¹ par¹ rok szkolny, w³a�ciwie
to mo¿na ze spokojem zacz¹æ têskniæ za na-
stêpnymi wakacjami... Jesieñ, z³ote li�cie
sprzyjaj¹ ró¿nym têsknotom, przemy�leniom,
czy refleksjom. Ko�ció³ skrzêtnie wykorzy-
sta³ tê naturaln¹ w³a�ciwo�æ aktualnej pory
roku i ³¹cz¹c j¹ z czasem rozpoczêtych prac
w szkolnictwie zachêci³ w minionym tygo-
dniu wszystkich Polaków do rozwa¿añ na
temat wychowania.

Niew¹tpliwie temat jest wielkiej
wagi - na ulicach akcja �Ma³olat�, wieczora-
mi nostalgia pryska i pojawia siê strach, rów-
nie¿ w szko³ach spotkaæ mo¿na pomruki
zgorszenia i zaskoczenia wywo³anego zacho-
waniem uczniów. Przez te wszystkie do-
�wiadczenia przedziera siê jedno pytanie: co
zrobiæ, aby dotrzeæ do m³odych ludzi? Jak
pomóc im wybraæ w³a�ciw¹ drogê? Jak po-
wstrzymaæ falê pornografii, której rozszerza-
nie siê z niepokojem obserwuje i przed któ-
rej skutkami przestrzega Epikopat Polski?
Czy i jak zareklamowaæ warto�ci, które przez
m³odzie¿ s¹ oznaczone etykiet¹ �stare i nie-
modne�? Na te pytania nie ma ³atwej odpo-
wiedzi, a drogi do jej znalezienia s¹ ró¿no-
rodne.

Mnie osobi�cie w zwi¹zku z gor¹-
cym tematem wychowania przyszed³ na my�l
fragment z Listu �w. Paw³a do Efezjan o za-
sadach ¿ycia domowego (por. Ef 5, 21-6,9):

�Mê¿owie mi³ujcie ¿ony, bo i Chry-
stus umi³owa³ Ko�ció³ i wyda³ za niego sa-

mego siebie. (...) A ¿ona niechaj siê odnosi
ze czci¹ do swojego mê¿a. (...) Dzieci b¹d�-
cie pos³uszne w Panu rodzicom, bo to jest
sprawiedliwe. (...) A wy ojcowie, nie pobu-
dzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wy-
chowujcie je stosuj¹c karcenie i napomina-
nie Pañskie! Niewolnicy, ze czci¹ i boja�ni¹
w prostocie serca b¹d�cie pos³uszni waszym
doczesnym panom, jak Chrystusowi. (...)
A wy, panowie, tak samo postêpujcie.....�

Zachêcam do uwa¿nej i pe³nej lek-
tury tego fragmentu Pisma �wiêtego, który,
jak siê wydaje, zwraca uwagê na problem wy-
chowania, a mo¿e �ci�lej - na problem wza-
jemnego wychowywania. Proces wycho-
wawczy w ka¿dym cz³owieku jest czym� nie-
dokoñczonym, otwartym, wymagaj¹cym
kontynuacji, ale przede wszystkim zgody na
prawdê, ¿e wszyscy ci¹gle wzajemnie siê wy-
chowujemy i tego wychowania potrzebuje-
my. Niezbêdna jest zatem  pokora, która po-
zwoli najpierw wymagaæ od siebie i byæ
w ten sposób wzorem dla drugiego. �w. Pa-
we³ wskazuje tu równie¿ na wielk¹ warto�æ,
któr¹ trzeba nieustannie z cierpliwo�ci¹ i bez
lêku przed znudzeniem uwypuklaæ - na jed-
no�æ i mi³o�æ w rodzinie.

Niech Tydzieñ Wchowania bêdzie
impulsem nie tylko do dyskusji na temat wy-
chowania, ale i do modlitwy o nasze rodzi-
ny, które s¹ podstawoym �rodowiskiem wy-
chowawczym, a które jedno�æ i mi³o�æ mog¹
odnowiæ jedynie  w Bogu.

ks. Tomasz

Tydzieñ Wychowania
�Bo ubogich zawsze macie u siebie�

J 12, 8
W sk³ad grupy charytatywnej wcho-

dz¹: Bogumi³a i Marian Jaworscy, Zofia
St¹por i ks. Ireneusz Chmielowski SAC.

Grupa pe³ni dy¿ur w ka¿dy czwartek
w sali nr 3 w godz. od 1400 do 1600. W tym
czasie przyjmowane s¹ zg³oszenia od
osób potrzebuj¹cych oraz dary rzeczowe
- przewa¿nie jest to u¿ywana odzie¿
i obuwie.

Codziennie wydawane jest pieczywo
dla 15 rodzin w ilo�ci 28 sztuk, które nie-
odp³atnie otrzymujemy od pana Sylwestra
Wojcieszka na miesiêczn¹ kwotê ok. 800
z³. W tym miejscu chcemy podziêkowaæ
panu Sylwestrowi Wojcieszkowi za dar
chleba dla naszych potrzebuj¹cych.

Trzy razy w roku organizowana jest
pomoc w postaci paczek ¿ywno�ciowych
dla oko³o 80 osób najbardziej potrzebu-
j¹cych na ogóln¹ kwotê ok. 9 000 z³.
Prócz tego raz w miesi¹cu jest tzw. po-
moc dora�na w wyj¹tkowych sytuacjach
rodzinnych na sumê ok. 400 z³.

Od ponad roku nasza parafia op³aca
dla 20 dzieci obiady w szkolnych sto³ów-
kach na ogóln¹ kwotê ok. 450 z³ mie-
siêcznie.

Rocznie na cele charytatywne wyda-
jemy: chleb na sumê 9 600 z³, paczki
�wi¹teczne na sumê 9 000 z³, pomoc do-
ra�na na sumê 5 000 z³ i obiady dla dzie-
ci na sumê 4 000 z³ - co daje sumê
27 600 z³.

Pieni¹dze na te cele uzyskujemy m.in.
ze zbiórek do puszek przed ko�cio³em,
tacy na �rodê Popielcow¹ i 8 grudnia -
Uroczysto�æ Niepokalanego Poczêcia
NMP, po czê�ci z pensji ksiê¿y kateche-
tów oraz z darów parafian.

Zapraszamy do wspó³pracy w grupie
charytatywnej jak równie¿ prosimy
o ofiarno�æ naszych parafian dla potrze-
buj¹cych w naszej parafii.

Grupa Charytatywna

Dzia³alno�æ charytatywna przy
Parafii �w. Józefa

Historia Apeli Jasnogórskich siêga 1933 r., kiedy to
cudownie ocalony od straszliwej �mierci lotnik kpt. Polesiñski
z³o¿y³ swój meldunek przed obrazem Matki Bo¿ej. Potem ju¿
sk³ada³ swoje sprawozdania ka¿dego wieczoru, polecaj¹c siê
opiece Maryi. Ostatecznym autorem Apelu by³ s³uga Bo¿y Pry-
mas Tysi¹clecia Kard. Stefan Wyszyñski. A w roku 1991 Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II spotykaj¹c siê z m³odzie¿¹ na Jasnej Górze
do ka¿dego wezwania Apelu do³¹czy³ komentarz biblijny i w ten
sposób ca³o�æ otrzyma³a teologiczne wzmocnienie. I tak dzisiaj
Apele �piewane s¹ w naszych polskich ko�cio³ach, w  coraz to
liczniejszych grupach, czego dowodem by³o nasze liczne uczest-
nictwo w wakacyjnych Apelach Jasnogórskich.

Przez osiem kolejnych wieczorów od wymarszu pie-
szej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê tj. od 6 do 13 sierpnia spotyka-

li�my siê w du¿ym ko�ciele o godz. 21.00. Pod przewodnictwem naszych kap³anów: ks.
Proboszcza A. Czulaka, ks. Z. Zymliñskiego i ks. I. Chmielowskiego uczestniczyli�my w Ape-
lu Jasnogórskim. S³owami �Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam�
³¹czyli�my siê z Ojcem �wiêtym, pielgrzymuj¹cymi p¹tnikami i ca³ym ludem Bo¿ym. Od-
mawiaj¹c ró¿aniec zanosili�my do Matki Bo¿ej nasze pro�by i b³agania za Papie¿a, za Ko-
�ció³ i w naszych w³asnych intencjach. Ka¿de nasze wieczorne spotkanie koñczyli�my, trzy-
maj¹c siê za rêce, �piewem pie�ni �Panience na dobranoc�.

Halina Siczek

Wakacyjne Apele Jasnogórskie



4

INFORMACJE W minionym tygodniu

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Wiejska 2, tel. 366-81-44
Redaktor naczelny: Agnieszka Gawlik, Z-ca redaktora naczelnego: S³awomir Soliñski
Dyrektor techniczny: Grzegorz Stêpieñ, Opiekun duchowy: Ks. Ireneusz Chmielowski SAC
Odpowiedzialni: Dorota Soliñska, Katarzyna Wilczyñska, Halina Siczek, £ukasz Grzeszczyk, Marcin Ciosek, Marcin Durasiewicz.

Drukarnia Virgo s.c. tel. 0601 31 51 67, 0601 97 02 72

¯YCZENIA

1. Dzi� o godz. 17.00 Nabo¿eñstwo.
2. Dziêkujemy za ofiary z³o¿one do puszek na Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski.
3. Zachêcamy do nabycia kasety wideo z Koronacji Obrazu Matki

Bo¿ej Staroskrzyñskiej. Kasetê mo¿na nabyæ przy ul. Wy�cigowej 3a, pawilon 6.

Og³oszenie
Stowarzyszenie �Inicjatywa Samopomocy Parafialnej�,
zaprasza wszystkich cz³onków i rodziców dzieci bior¹-

cych udzia³ w �Pó³kolonii 98 r.�, na zebranie do sali nr 7 w dniu 24 wrze�nia
(czwartek) o godz. 1900.

Ochrzczeni zostali:

Natalia �liwiñska.

Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Monika Katarzyna Urbaniak
i Rafa³ Robert Jopkiewicz.

W 30. rocznicê �lubu El¿biety i Bogus³awa
w 25. rocznicê �lubu Anny i Andrzeja,
w 21. rocznicê �lubu Zofii i Grzegorza,
w 20. rocznicê �lubu Janiny i W³adys³awa,
w 12. rocznicê �lubu Jolanty i S³awomira,
w 10. rocznicê �lubu Marii i Witolda,
w 5. rocznicê �lubu Anny i Paw³a,
w 1. rocznicê �lubu Iwony i Wojciecha,
w 1. rocznicê �lubu Anny i Piotra,
w 1. rocznicê �lubu Marzeny i Paw³a,
w 75. rocznicê urodzin Eugenii,
w 20. rocznicê urodzin Krzysztofa,
w 18. rocznicê urodzin Rafa³a b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego i opieki Naj�wiêtszej
Marii Panny ¿yczy Redakcja.

W 20. rocznicê �lubu Anny
i Jaros³awa Go�dziewskich
wielu ³ask Bo¿ych, szczê�cia
i mi³o�ci ¿yczy Redakcja.

KRZY¯ÓWKA

Poziomo:
1. Uroczysty akt przekazania monarsze insygniów królew-
skich.
2. Sporz¹dza je kartograf.
3. Dawne monety lub medale.
4. Ma³a jednostka osadnicza.
11. Jezioro w USA u podnó¿a gór Wasatch.
14. Pañstwo ze stolic¹ w Damaszku.
15. Proszek powsta³y ze zmielonych makuchów kaka-
owych.
16. Ptak z rzêdu wróblowatych.
17. Ssak z rodziny szopów.
19. Niski g³os kobiecy.
21. S³u¿y do nakrywania kielicha mszalnego.
22. Produkt uboczny otrzymany z przemia³u ziarna na
m¹kê.
24. Rzeka w Jordanie i Izraelu.
25. Góry fa³dowe w Ameryce Po³udniowej wzd³u¿ wy-

brze¿a Oceanu Spokojnego.
28. Podanie, legenda.
29. Czê�æ budynku wysuniêta ku przodowi na wysoko�ci
wszystkich kondygnacji.
30. Malarz i twórca impresjonizmu.
32. Miasto w po³udniowo-zachodnim Kamerunie nad rze-
k¹ Sanuga.
Pionowo:
1. Akt uznania osoby zmar³ej za �wiêt¹.
5. Okre�lenie muzyczne stosowane przy numeracji dzie³
kompozytora.
6. �Tysi¹clecia.
7. Miasto w pó³nocnym Izraelu.
8. Brat Abla.
9. Mocne, wodoodporne w³ókno uzyskiwane z ³odyg.
10. Siedziba Papie¿a.

12. Ustêpy tekstowe zaczynaj¹ce siê od nowych wierszy.
13. Sielanka.
18. Prawy dop³yw Wo³gi.
19. Muzyczne wspó³brzmienie.
20. Miasto w woj. lubelskim.
22. Wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kap³ana.
23. Stolica W³och.
26. Organizacja Narodów Zjednoczonych.
27. Nowela Marii Konopnickiej.
31. � i Adam.

Litery oznaczone w prawym dolnym rogu od 1 do 30 utwo-
rz¹ has³o krzy¿ówki. Prawid³owe rozwi¹zania prosimy
dostarczaæ do ksiêgarni parafialnej. Czekaj¹ ciekawe na-
grody.

Halina Siczek


