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XXXII NIEDZIELA ZWYK£A � ROK C Czy wiesz, ¿e�
List �w. Jakuba. Nale¿y do listów katolickich.
Je¿eli List do Rzymian podkre�la wagê wiary,
tak ¿e �cz³owiek osi¹ga usprawiedliwienie
przez wiarê, niezale¿nie od pe³nienia nakazów
Prawa�, to wed³ug Listu �w. Jakuba �cz³owiek
dostêpuje usprawiedliwienia na podstawie
uczynków, a nie samej tylko wiary�. Pozorna
sprzeczno�æ znika, je¿eli siê zwa¿y, ¿e w pierw-
szym przypadku chodzi o uczynki dyktowane
przez Prawo, w drugim o czyny mi³o�ci bli�-
niego, bez których równie¿ wed³ug �w. Paw³a
wiara nic nie znaczy. List �w. Jakuba zawiera
wiele napomnieñ dotycz¹cych codziennego
¿ycia pierwszych chrze�cijan. Jego etyka jest
zbli¿ona do Jezusowego Kazania na Górze.
List �w. Judy. List ten, napisany pod koniec
I wieku, jest �wiadectwem wewn¹trzchrze�ci-
jañskich polemik. W pierwszej czê�ci autor
ostrzega wspólnotê przed fa³szywymi nauka-
mi; a drugiej czê�ci zwraca siê do tych, którzy
pozostali wierni, napominaj¹c ich, by wytrwa-
li w wierze i okazali pomoc zagro¿onym bra-
ciom.

Drodzy Czytelnicy!
W przysz³¹ niedzielê uka¿e siê

Dwusetny Numer Mojej Parafii.
�wiêtowanie Jubileuszu rozpoczy-
namy Msz¹ �wiêt¹ o godz. 14.30
w ma³ym ko�ciele. Po Mszy �wiê-
tej przechodzimy na podwórze ple-
banii, gdzie odbêdzie siê festyn zor-
ganizowany przez nasz¹ gazetkê.
W programie miêdzy innymi:
� ognisko z gor¹cymi kie³baskami
i herbata,

� bingo,
� konkurs plastyczny,
� konkurs muzyczny,
� kalambury,
� loteria fantowa.
W konkursach przewidziane s¹ na-
grody. Wspólne �wiêtowanie umili
nam parafialny zespó³ muzyczny.
Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Ewangelia: 20, 27 - 38
Jezus odpowiedzia³ saduceuszom, którzy twierdz¹, ¿e nie
ma zmartwychwstania: �Dzieci tego �wiata ¿eni¹ siê i za
m¹¿ wychodz¹. Lecz ci, którzy uznani zostan¹ za god-
nych udzia³u w �wiecie przysz³ym i w powstaniu z mar-
twych, ani siê ¿eniæ nie bêd¹, ani za m¹¿ wychodziæ. Ju¿
bowiem umrzeæ nie mog¹, gdy¿ s¹ równi anio³om i s¹
dzieæmi Bo¿ymi, bêd¹c uczestnikami zmartwychwstania.

Sadyceusze od-
rzucali nie�miertel-
no�æ duszy i zmar-
twychwstanie cia³a.

Swoje zdanie w dyskusji z Jezusem sta-
raj¹ siê uzasadniæ biblijnie, powo³uj¹c siê
na tzw. prawo lewiratu (Por. Pwt 25, 5n).

Jezus odpowiada teologicznie. Zarzu-
ca im, ¿e nie rozumiej¹ mocy Bo¿ej, która
jest inna ni¿ moc ludzka. Przysz³y �wiat,
po zmartwychwstaniu, bêdzie inaczej
przez Boga ukszta³towany, ni¿ �wiat te-
ra�niejszy; �wiat przysz³y bêdzie nowym
stworzeniem Bo¿ym. Nie bêdzie ju¿
zwi¹zków ma³¿eñskich. Moc i mi³o�æ

Bo¿a bêdzie �ród³em nie�miertelno�ci
cz³owieka.

Jezus odpowiada biblijnie. Powo³uje
siê na fragment z Ksiêgi Wyj�cia 3, 2. 6.
Bóg jest Bogiem ¿ywych. Wyra¿enie
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba oznacza
szczególne wybranie, szczególn¹ bli-
sko�æ Boga w stosunku do patriarchów,
szczególn¹ mi³o�æ i opiekê.

Przyjacielu, nie�miertelno�æ wynika ze
zwi¹zku z Bogiem ¿ywym, z faktu, ¿e
ze wszystkich stworzeñ na �wiecie, cz³o-
wiek mo¿e byæ partnerem Boga. Od
�mierci mo¿e chroniæ cz³owieka mi³o�æ.
Mi³o�æ obdarza nie�miertelno�ci¹.

Ks. Ireneusz

Pytanie sadyceuszy

Kto za pomoc¹ logiki dowodzi istnienia królestwa niebieskiego, albo je odrzuca, kto chce
dok³adnie wiedzieæ, na czym polega zmartwychwstanie, myli siê w swych rachubach: Dla
niego drzwi pozostaj¹ zamkniête. Kluczem nie jest rozum, który �liczy siê� ze zmartwych-
wstaniem, lecz wiara, która ufa i której nie da siê przeliczyæ.

Kto otworzy drzwi?
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KATECHEZA
Wszechmog¹cy
Bardzo popularnym pro-

gramem telewizyjnym w TVP s¹ Wiadomo-
�ci. Ten serwis informacyjny przekazuje sze-
reg nowo�ci dotycz¹cych posuniêæ polityków
w naszym kraju, czy te¿ za granic¹, odkryæ
naukowych, wydarzeñ kulturalnych i sporto-
wych, kataklizmów, które np. nawiedzi³y
ostatnio Amerykê £aciñsk¹, zestawienia licz-
bowe ofiar wojen... Do tej mozaiki rado-
snych, smutnych, optymistycznych lub przy-
gnêbiaj¹cych, mniej albo wiêcej wa¿nych
wie�ci, co wieczór na deser otrzymujemy pro-
gnozê pogody...

Chyba ma³o kto, a zw³aszcza twórcy tego
programu, zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e
Wiadomo�ci mog¹ nas uczyæ wiary w Boga
Wszechmog¹cego... Jak w ¿adnym progra-
mie w³a�nie podczas tego serwisu ka¿dy z
nas mo¿e dostrzec jak niewiele od niego za-
le¿y.  Mo¿na nawet do�wiadczyæ przygnê-
bienia, beznadziejno�ci, braku perspektyw na
przysz³o�æ...

Informacja jest cennym skarbem, nie sta-
ram siê tego kwestionowaæ; to, ¿e dociera do
wszystkich mieszkañ co wieczór - równie¿,
jednak ogromny �wiat, prawa nim rz¹dz¹ce i
wielcy ludzie, którzy anga¿uj¹ siê w kiero-
wanie losami ca³ej Ziemi - w ¿yciu jednost-

Pó�ny wieczór
Wszystkich �wiê-
tych. Mrok ogar-
n¹³ ca³¹ ziemiê.
Na ulicy cisza, tyl-
ko nasze kroki
s³ychaæ i krople
deszczu, które
spadaj¹ na �wiat.

30 - sto osobo-
w¹ grup¹ pod¹¿a-
my w stronê
cmentarza. Ju¿
z daleka widaæ ³unê �wiat³a unosz¹c¹ siê na
niebie. Idziemy odwiedziæ groby ¿o³nierzy,
którzy oddali ¿ycie za ojczyznê - to oazowa
tradycja.

Ks. Tadeusz Nowek - opiekun, rozpoczy-
na ró¿aniec za wszystkich, którzy odeszli ju¿
od nas oraz za tych, o których nikt nie pa-
miêta. Stoimy w krêgu mówi¹c po kolei
�Zdrowa� Maryjo��. W my�lach powraca-
j¹ wspomnienia o tych bliskich, których ju¿
nie ma z nami: rodzicach, rodzeñstwie, przy-
jacielach i znajomych. Deszcz zaczyna pa-
daæ coraz bardziej, ale nikt ju¿ chyba nie
zwraca na to uwagi. Wpatrzeni w p³omienie
�wieczek na grobach odmawiamy cicho:
�Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie��

Sylwia Buchacz

Listopadowe refleksje oazowe

ki, konkretnego cz³owieka, chrze�cijanina,
zwyk³ego zjadacza chleba mo¿e przyt³aczaæ.
Tym bardziej, ¿e jest to �niewielki� bonus,
dodatek do problemów, które nurtuj¹ serce
nasze, naszej rodziny, wspólnoty - pojawiaj¹
siê jakie� nerwy, spiêcia , rozdra¿nienie. Byæ
mo¿e wówczas nawet Wiadomo�ci nie s¹ w
stanie zainteresowaæ naszych zafrapowanych
my�li.

Sobie i wszystkim prze¿ywaj¹cym tego
typu rozterki proponujê przypomnienie o
Bogu Wszechmog¹cym, o którym mówi
wszystko doko³a, nawet codzienny telewizyj-
ny deser oko³o godz. 19.50. Prawda o tym,
¿e Bóg wszystko mo¿e, a ja tak niewiele, nie
musi byæ zamachem na moj¹ wolno�æ, nie-
zale¿no�æ, czy chêæ samodzielnego dzia³a-
nia. Bóg jest wszechmog¹cy w swojej mi³o-
�ci i ci¹gle przy nas jest, a Jego wierno�æ
pozwala doskonaliæ siê naszej s³abo�ci w jego
mocy.

Potrzebê zaufania, zawierzenia wszechmo-
cy Boga odkry³a �w. Tereska od Dzieci¹tka
Jezus i dlatego zosta³a obdarzona wielk¹ m¹-
dro�ci¹, Pismo �w. zachêca do ukrycia siê w
cieniu skrzyde³ Wszechmocnego - od nas
zale¿y, czy skorzystamy z szansy i zaufamy
naszemu Ojcu w niebie, który wszystko
mo¿e.

Ks. Tomasz

Dla Polaków data 11 listopada 1918
roku to jedna z najwa¿niejszych dat w
historii Polski. W tym dniu, po 123 la-
tach niewoli, Polska odzyska³a niepod-
leg³o�æ.

Koñcz¹ca siê I wojna �wiatowa by³a
dla ówczesnych Polaków realn¹ szan-
s¹ wywalczenia wolno�ci dla siebie i
niepodleg³o�ci dla Polski. Na ulicach
Warszawy i innych miast zaczêto roz-
brajaæ ¿o³nierzy niemieckich i austriac-
kich. Jak pisa³ �wiadek tamtych wyda-
rzeñ:
�Niepodobna oddaæ tego upojenia, tego
sza³u rado�ci, jaki ludno�æ polsk¹ w
tym momencie ogarn¹³�. Po 123 latach
znów ¿ywe sta³y siê has³a: wolno�æ,
niepodleg³o�æ, zjednoczenie, w³asne
pañstwo.

Dnia 10 XI przyby³ do Warszawy,
zwolniony przez rz¹d niemiecki z
twierdzy magdeburskiej, Józef Pi³sud-
ski. By³ jedynym cz³owiekiem, który
cieszy³ siê wystarczaj¹c¹ reputacj¹ na
to, aby opanowaæ pe³n¹ napiêæ sytuacjê
w kraju. Cieszy³ siê du¿¹ popularno-

11 XI - Dzieñ Niepodleg³o�ci
�ci¹ spo³eczeñstwa, by³ zdolny skupiæ
wokó³ siebie zaufanie mo¿liwie szero-
kich rzesz ludno�ci. Wielu traktowa³o
go jako cz³owieka opatrzno�ciowego,
jedynego, który móg³ stan¹æ na czele
odradzaj¹cej siê Polski.

11 XI 1918 roku, w dzieñ zawiesze-
nia broni i koñca I wojny �wiatowej,
na pro�bê Rady Regencyjnej Pi³sudski
obj¹³ urz¹d g³ównodowodz¹cego i na-
da³ mu tytu³ Naczelnika Pañstwa. Tak
rozpoczê³a siê próba zbudowania nie-
podleg³ej Polski, próba któr¹ Polacy
wykorzystali.

W bie¿¹cym roku w dniu 11 XI przy-
pada 80 rocznica odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³o�ci. I mo¿e warto, w
tym dniu, aby�my pomy�leli o naszej
Ojczy�nie, o warto�ci wolno�ci, oku-
pionej krwi¹ tylu Polaków, o odpowie-
dzialno�ci za Polskê i wszystko co j¹
stanowi.

W tym dniu w naszych modlitwach
pamiêtajmy o naszej Ojczy�nie, o Po-
lakach. Pro�my o dar prawdziwej mi-
³o�ci Ojczyzny.

Modlitwa polska

Panie! My, którzy znamy tysi¹c Twoich twarzy
skrwawionych, konaj¹cych, omdla³ych, �cierpniêtych,
B³agamy Ciebie, p³yn¹c do Twoich o³tarzy,
Poka¿ nam tê nieznan¹. Zjaw siê u�miechniêty.

Wyjmij ciernie ze skroni, zetrzyj krew czerwon¹,
Zmyj oczy obola³e, które dobrze znamy,
I u�miechnij siê do nas jak stary listonosz,
Co z dobr¹ wiadomo�ci¹ przystan¹³ u bramy.

Niech wierna Twa ¿yczliwo�æ nasze serca mu�nie,
Jak lazurowe s³oñce kwietniowej niedzieli.
Prosimy Ciê o u�miech, o zwyczajny u�miech,
Bo go nie pamiêtamy, bo�my zapomnieli.

Stanis³aw Baliñski
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W ostatnim czasie zosta-
³o wykonanych wiele kosztow-
nych inwestycji. Wiele prac wy-

konano w zakrystii i na zapleczu
zakrystii. Przed ko�cio³em wyko-
nano murki oporowe i ob³o¿ono
ceramik¹. Murki zosta³y nakryte
p³ytami granitowymi. Wy³o¿ono
boazeri¹ wej�cia na chór i czê-
�ciowo �ciany chóru. Na chórze
ustawiono 36 nowych dêbowych
³awek. W ko�ciele dwa nowe
konfesjona³y, które wykonawca
wymieni ze wzglêdu na niedobr¹

kolorystykê. Dzwony po oczysz-
czeniu i remoncie umieszczono na
miejscu dla nich przeznaczonym.

S¹ to prace mo¿e
ma³o widoczne, ale
bardzo kosztowne.

Przy ko�cie-
le rozpoczêto budo-
wê klasztoru. Bê-
dzie to g³ównie in-
westycja Stowarzy-
szenia Apostolstwa
Katolickiego -
Ksiê¿y Pallotynów,
ale znajd¹ siê tam

równie¿ pomieszczenia parafialne:
kancelaria, archiwa i inne pomiesz-
czenia s³u¿¹ce funkcjonowaniu pa-
rafii.

Dzi� mo¿na zwiedziæ zakry-
stiê, która nie jest jeszcze ca³kowi-
cie wykoñczona, zaplecze zakrystii
i chóru. Chór przeznaczony jest dla
doros³ych. Dzieci bez rodziców nie
mog¹ tam przebywaæ.

Ks. Proboszcz

Na budowie

Z okazji dwudziestej rocznicy
pontyfikatu Jana Paw³a II og³oszony
zosta³ konkurs dla najm³odszych czy-
telników pt.: �Laurka i ¿yczenia dla
Ojca �wiêtego�.

Dzieci z naszej parafii, a konkret-
nie klasa 0

3
 z Publicznej Szko³y Pod-

stawowej nr 9, pod opiek¹ pani Ju-
styny Sambor, dostarczy³y do ksiêgar-
ni parafialnej swoje prace. Jest ich a¿

17! Ka¿da laurka to wyciête z karto-
nu serce, które przedstawia: ko�ció³,
niebo, s³oñce, du¿o zieleni i kwiat-
ków.
Prace s¹ ciekawe i barwne (nie zabra-
k³o nawet kolorów z flagi papieskiej).

Ju¿ po raz drugi podziêkowanie
nale¿y siê wychowawczyni tych
uzdolnionych dzieci, za zainteresowa-
nie i chêæ udzia³u w konkursie. Aby

Laurka dla Ojca �wiêtego -rozwi¹zanie konkursu!
tak dalej!
Ka¿de dziecko zas³uguje na wyró¿-
nienie, dlatego dla wszystkich, któ-
rzy wziêli udzia³ w tej zabawie s¹ do
odebrania w ksiêgarni parafialnej
skromne nagrody w postaci koloro-
wych pocztówek.

Magda Kowalska



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

1. Dzi� o godz. 17.00 - Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe w intencji zma-
r³ych poleconych na wypominki roczne i listopadowe. Ró¿aniec
za zmar³ych z wypominkami w dni powszednie o godz. 17.30.

2. W �rodê, 11 listopada, z racji �wiêta Niepodleg³o�ci Msze �w.
bêd¹ o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.00 i 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
w intencji Ojczyzny. Msze �w. w du¿ym ko�ciele.

3. W pi¹tek, 13 listopada - Nabo¿eñstwo Fatimskie, dla chorych, cierpi¹cych i lu-
dzi starszych. Msza �w. o godz. 9.00, po Mszy �w. b³ogos³awieñstwo chorych
Naj�wiêtszym Sakramentem. Okazja do spowiedzi od godz. 8.30.

4. Dzi� Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowê ko�cio³a.
5. Dzi� rozpoczynamy kurs przedma³¿eñski w naszej parafii po Mszy �w. odpra-

wianej o godz. 13.00 w sali katechetycznej w podwórzu plebanii. Zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy.

6. M³odzie¿ klas VIII Szko³y Podstawowej Nr 2 i ich rodziców zapraszamy na
Mszê �w. w pi¹tek, 13 listopada na godzinê 16.30 do ma³ego ko�cio³a. Po Mszy
�w. spotkanie dla rodziców.

7. Msza �wiêta dla ca³ej oazy odbêdzie siê 14 listopada o godz. 15.00 w ma³ym
ko�ciele.

8. M³odzie¿ która chce wyjechaæ na czuwanie modlitewne na Jasn¹ Górê w nocy
z 21 na 22 listopada prosimy o zapisywanie siê w ksiêgarni do soboty 14 listopa-
da w³¹cznie na autokar który wyjedzie 21 listopada o godz. 13.00 sprzed nowe-
go ko�cio³a. Koszt przejazdu w obie strony 15 z³.

Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Bo¿ena Maria S³omczyñska
i Stanis³aw Krzysztof Dzikowski.

Odeszli do Pana:

Michalina Alina £ucka lat 76.

W 18. rocznicê urodzin Marty,
w 20. rocznicê �lubu Gra¿yny i Zbignie-
wa ¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych i opieki
Naj�wiêtszej Marii Panny.

Redakcja

¯YCZENIA

Og³oszenie
Stowarzyszenie �Inicjatywa Samopomocy
Parafialnej� zaprasza wszystkich Cz³onków
na podsumowuj¹ce zebranie w dniu 9 listo-
pada 1998 r. (poniedzia³ek) o godz. 18.00 do
sali nr 7.

M³odzie¿owe Czuwanie
Jasna Góra - 21/22.11.1998 r.

do 18.30 - przyjazd
19.00 - kolacja (m³odzie¿ przywozi ze

sob¹ suchy prowiant)
20.00 - spotkanie w Dolinie Mi³osierdzia

/zawi¹zanie wspólnoty/
20.30 - wyj�cie na Jasn¹ Górê
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - wprowadzenie do czuwania /Na-

uczycielu dobry, co mam czyniæ? -
Mt 18, 18-23/

21.45 - konferencja
22.15 - nabo¿eñstwo pokutne
23.40 - przygotowanie do Eucharystii
24.00 - EUCHARYSTIA
  1.00 - czas wolny
  1.30 - Droga Krzy¿owa
  2.15 - modlitwa i �wiadectwa (prowa-

dz¹: postulantki Sióstr Pallotynek i
klerycy WSD)

  4.30 - zakoñczenie czuwania
- herbata w Dolinie Mi³osierdzia

Pallotynki i Pallotyni
zapraszaj¹!

KRZY¯ÓWKA
Poziomo:
5. ksi¹¿ka zawieraj¹ca przystêpny wyk³ad tez wiary
7. mieszkañcy Samarii
10. gra w ko�ciele podczas Mszy �w.
11. � igielne
13. brat Kaina
14. ksi¹¿ka zawieraj¹ca zbiór psalmów
16. jeden z ewangelistów
17. Trójca �wiêta
19. koñczy pacierz
20. odrzuca wiarê w Boga
21. zwierzchnik domu zakonnego np. Krzy¿aków

Pionowo:
1. uczeñ Jezusa z Kany Galilejskiej
2. anio³ z najwy¿szego chóru anielskiego
3. tytu³ nadany Jezusowi przez pierwszych wyznaw-
ców
4. syn Abrahama i Sary
6. ostatnia �, któr¹ Jezus spo¿y³ z uczniami
8. urz¹d zwierzchnika parafii
9. odpowiedzialni za wychowanie dzieci w wierze
12. miejsce dokonywania symbolicznej ofiary Chleba
i Wina
14. poncjusz, namiestnik rzymskiej Judei
15. uczeñ Jezusa, który trzy razy zapar³ siê swego na-
uczyciela
18. ofiara sk³adana w ko�ciele
Litery umieszczone w prawym dolnym rogu kratki od
1 do 20 utworz¹ rozwi¹zanie.


