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Czy wiesz, że…XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: Mk 7, 31 – 37
On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył 
palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; 
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do 
niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!

	 Palce	oznaczają	tu	potęgę	mocy	Boga,	
a	ślinie	przypisywano	pewną	skuteczność	
w	leczeniu	ran.	Chociaż	faktycznie	leczą	
słowa	Chrystusa,	chciał	On	jednak,	podob-
nie	jak	przy	innych	okazjach,	posłużyć	się	
jakimiś	znakami	materialnymi	−	widzial-
nymi,	 które	 w	 pewien	 sposób	 wyrażają	
głębsze	działanie	sakramentów	w	duszach.	
Jezus	wyzwala	duszę	z	grzechu,	otwiera	
jej	 uszy	 na	 słuchanie	 Słowa	 Bożego	 i	
rozwiązuje	język,	by	mógł	chwalić	i	głosić	
cuda	Boże.
	 Przyjacielu,	głuchota	duszy	jest	gorsza	
od	 głuchoty	 ciała,	 ale	 nie	 ma	 gorszego	

głuchego	 aniżeli	 ten,	 który	 nie	 chce	
słyszeć.	Wielu	ludzi	ma	uszy	zamknię-
te	 na	 Słowo	 Boże	 i	 wielu	 jest	 takich,	
którzy	zamykają	się	coraz	bardziej	na	
niezliczone	wezwania	łaski.
	 Naszym	 zadaniem	 jest	 apostolstwo	
−	cierpliwe,	wytrwałe,	oparte	na	modli-
twie	 −	 które	 sprawi,	 że	wielu	naszych	
przyjaciół	 usłyszy	 głos	 Boży	 i	 stanie	
się	nowymi	apostołami,	którzy	zaczną	
nauczać	wszędzie.	Jest	to	jedna	z	misji,	
które	otrzymaliśmy.

Ks. Sylwester 

Effatha − Otwórz się!

Kazuistyka –	 próba	 opracowania	
takiej	 nauki	 moralności,	 która	 dla	
każdej	decyzyjnej	sytuacji	przewidy-
wała	 jednoznacznie	 słuszny	 sposób	
postępowania.	
Kefas  −	przydomek	św.	Piotra,	nadany	
mu	przez	samego	Jezusa	(	Mk	3,	16).
Kenoza	–	uniżenie	się	Jezusa	Chry-
stusa	aż	po	mękę	 i	 śmierć.	W	szer-
szym	 znaczeniu	 to	 każda	 forma	
rezygnacji	z	siebie	dla	dobra	innych.
Kerygmat	–	obwieszczenie,	rozkaz,	
nakaz,	kazanie.	Tego	starotestamen-
towego	 słowa	 używa	 się	 dzisiaj	 na	
oznaczenie	głoszenia	Słowa	Bożego.	
Kerygmat	 jest	 ową	 Dobrą	 Nowiną,	
kierowaną	w	imieniu	Boga	do	ludzi	
i	mówiącą	 im	o	zbawieniu,	którego	
udziela	 Bóg.	 Kerygmat	 przybiera	
najintensywniejszą	formę	tam,	gdzie	
w	 sposób	 sakramentalny	 uobecnia	
w	 naszym	 świecie	 ocalającą	 wolę	
Boga:	Ja	ciebie	chrzczę	w	imię	Ojca	
i	Syna	i	Ducha	Świętego;	odpuszczam	
ci	twoje	grzechy	w	Imię	Ojca	i	Syna	
i	Ducha	Świętego;	w	nocy,	w	której	
był	wydany	i	z	własnej	woli	poddał	
się	cierpieniom,	wziął	chleb	i	dzięki	
składając	 Bogu	 błogosławił,	 łamał	
i	 rozdawał	 swoim	uczniów	mówiąc	
„Bierzcie	i	jedzcie	z	tego	wszyscy,	to	
jest	bowiem	ciało	moje,	które	za	was	
będzie	wydane...”.
Klasztor	–	(łac.	claustrum	–	zamknię-
te	pomieszczenie).	Miejsce	zamiesz-
kania	członków	lub	członkiń	zakonu;	
w	sensie	szerszym	ogół	pomieszczeń	
z	 kościołem,	 budynkami	 gospodar-
czymi,	warsztatami	itp.

Wstawiać	się	za	słabych,	walczyć	przeciwko	zapomnieniu	o	uwięzionych,	
informować	o	niesprawiedliwości	i	wyzysku.	Angażować	się	w	życie	publicz-
ne	i	stawać	w	obronie	innych.	Mówić	za	innych	–	przywrócić	głos	innym	
–	otworzyć	uszy	innym.	To	się	opłaca.	To	godne	ucznia	Jezusa.

Mówić za innych
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Ewangelia: J 3, 13 - 17
A jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowie-
czego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne. 
Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne.

Pośród	 amuletów	 i	 wi-
siorków	 –	 krzyż.	 Zdobi,	
ale	 już	 nie	 czuje	 się	 jego	
ciężaru,	już	nie	uwiera,	nie	
przygniata.	Leży	na	skórze,	
ale	 nie	 przenika	 do	 wnę-
trza.	Czy	jeszcze	wiemy,	że	
krzyż	ten	mm	coś	wspólne-
go	z	rzymską	szubienicą,	na	
której	oddał	życie	niewinny	
Człowiek?	 Czy	 jeszcze	
wiemy,	 że	 na	 tym	 znaku	
został	 wywyższony	 Jezus,	
aby	nas	wszystkich	do	sie-
bie	przyciągnąć?

I	znów	−	popatrz	−	zielone	lato
do	kresu	się	zbliża…
W	przezroczystym	powietrzu	cisza	jakaś	senna;
O	me	dłonie	delikatne	muskają
lekko	już	−	złote	liście…
Ptaki	także	umilkły…
Czyżby	znów	złota	jesień
cichcem	się	skradała?	Toż	już	wrzesień;
Pierwszy	jesienny	miesiąc…
Kilka	chwil	bez	mała	−	i	roztańczą	się
złotą	ulewą	miękkie,	kochane	liście,
które	latem	zielenią	zdobiły
wszystkie	drzew	konary.
Jesień,	pyszniąc	się	kolorami	roztoczy	swe	czary.
Rozdzwoni	się	kroplami	chłodnawego	deszczu
Jak	„Preludium	deszczowe…”
I	znów	pod	stopami	przychodzących	ludzi
zaszeleszczą,	usłane	grubym	kobiercem,
czarodziejskich	kolorów	usypiające	liście
A	czarne	drzew	gałęzie	na	stalowym	niebie	
zakreślą	misterne,	zrozpaczonymi	dłońmi,
tajemnicze	−	sobie	tylko	wiadome	−	jesienne	arabeski.
Jesień	płaczem	pożegna	zimny,	mokry	świat…
A	powietrze	jak	kryształ	−	stanie	się	niebieskie,	
Zima	wszak	zapanuje;	zawiruje	od	nieba	do	ziemi
oślepiająco	czystym,	białym,	miękkim	śniegiem,
Wymaluje	na	szybach	czarodziejski	kwiat…
Taka	zmienność	przyrody,	co	kołem	się	toczy,
To	smuci	nas,	to	cieszy,	lecz	zawsze	zachwyca
Bo	świat	Boży	jest	piękny!
Chciałoby	się	więc	zagrać	na	złocistej	harfie
najpiękniejsze,	harmonijne	−	na	cześć	Boga	−	dźwięki.

Katarzyna Wilczyńska

Zmienność ziemskiego czasu…
14 września 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Krzyż

14	września	Kościół	obchodzi	Święto	
Podwyższenia	 Krzyża	 Świętego.	
Z	racji	 tego	święta	zastanówmy	się	
czym	 dla	 nas	 jest	 krzyż	 i	 jaką	 rolę	
odgrywa	w		naszym	życiu?
	 Krzyż	−	znak	wiary	w	Boga	Ojca,	
Jezusa	Chrystusa	i	Ducha	Świętego,	
znak	jakim	rozpoczynamy	modlitwę	
w	domu,	witamy	się	z	Bogiem	w	ko-
ściele,	żegnamy	się	przechodząc	koło	
kapliczki	lub	krzyża.	Często	kreślimy	
ten	znak	przed	posiłkiem	i	podróżą.	
	 Czym	Krzyż	 jest	dla	nas	napraw-
dę,	czy	tylko	zewnętrznym	znakiem	
wiary,	 może	 czynionym	 byle	 jak,	
w	pośpiechu?		
	 Czy	żegnając	się		i	mówiąc	„W	Imię	

Ojca	i	Syna,	i	Ducha	Świętego”	my-
ślimy	o	Bogu	Ojcu,	Jezusie	Chrystu-
sie	Synu	Bożym	i	Duchu	Świętym?	
	 Wierzymy,	 że	 Bóg	 Ojciec	 kocha	
nas	 i	 z	wielkiej	 miłości	 posłał	 nam	
swojego	Syna.	Wierzymy,	 że	 Jezus	
Chrystus	umarł	na	Krzyżu	za	nasze	
grzechy	 i	 zmartwychwstał.	 Przez	
Mękę	i	Krzyż		Jezusa	otrzymaliśmy	
zbawienie.	Kiedy	przychodzą	na	nas	
choroby,	cierpienia,	składajmy	je	pod	
Krzyżem	Chrystusa	prosząc,	aby	nas	
umocnił	i	uzdrowił.
	 Jak	głoszą	słowa	pieśni:	„W	krzy-
żu	 cierpienie,	 w	 krzyżu	 zbawienie,	
w	krzyżu	miłości	nauka.	Kto	Krzyż	
odgadnie,	ten	nie	upadnie	w	boleści	

sercu	 zadanej”.	 Ufajmy	 Jezusowi,	
patrzmy	 zawsze	 na	 krzyż,	 z	 niego	
czerpmy	siłę	i	moc	do	pokonywania	
trudu	dnia	codziennego.	To	właśnie	
pod	 Krzyżem	 Jezus	 dał	 nam	 swoją	
Matkę,	Maryję,	aby	była	też	i	naszą	
Matką,	 mówiąc:	 „<<Niewiasto	 oto	
syn	Twój>>”,	 a	do	ucznia:	 „<<Oto	
Matka	twoja>>”	(por.	J	19,	26−27).	
	 W	tym	Roku	Jubileuszowym	Krzyż	
daje	 nam	 siłę,	 abyśmy	 przebaczyli	
i	 potrafili	 stale	 przebaczać.	 Niech	
stanie	się	dla	nas	szczególnie	drogi	
i	uczy	nas	miłości	i	nadziei,	a	w	każ-
dej	 chwili,	 niech	 będzie	 najkrótszą	
modlitwą	i	wyznaniem	wiary.	

Maria Sowińska

Krzyż – Znak Zbawienia
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	 Dnia	6	sierpnia	2000	roku	rozpoczęła	się	XXII	Piesza	Piel-
grzymka	Diecezji	Radomskiej	na	Jasną	Górę.	
	 Nasza	grupa	−	„Biała	Jedenastka”	−	liczyła	około	400	pątni-
ków,	którzy	tworzyli	„jedną,		wielką	rodzinę	pielgrzymkową”.	
Spieszyli	oni	z	pomocą	wszędzie	tam,	gdzie	się	znajdowali,	
a	więc	−	na	trasie,	postojach,	noclegach.
	 Każdy,	kto	choć	raz	uczestniczył	w	tym	wyjątkowym	wyda-
rzeniu		religijnym,	wie,	iż	jest	to	szczególny	czas	przeznaczony	
na	pogłębienie	swojej	wiary,	spotkanie	z	Bogiem,	z	drugim	
człowiekiem.
	 Całe	 8	 dni	 naszej	 wędrówki	 były	 przepełnione	 radością.	
Mimo	ogromnego	zmęczenia,	bólu,	cieszyliśmy	się,	że	możemy	

kroczyć	wspólnie	do	Jasnogórskiej	Pani;	powierzać	Jej	swoje	
zmartwienia,	troski,	dziękować	za	otrzymane	łaski	i	przepra-
szać	za	popełnione	grzechy.	
	 Już	od	wielu	lat,	w	naszej	grupie	księdzem	przewodnikiem	
jest	 ks.	 Tadeusz	 Nowek.	 Także	 w	 tym	 roku	 opiekował	 się	
„Białą	Jedenastką”	i	służył	Bogu,	ludziom	poprzez	głoszenie		
Ewangelii.	Drugim	kapłanem	−	ojcem	Duchownym	−	był	ks.	
Rafał	Raus,	który	wniósł	wiele	radości,	dobroci,	wiary	do	serc	

wszystkich	pątników.
	 Pątnicy,	udzielający	się	w	służbach	(porządkowej,	medycz-
nej,	technicznej,	bagażowej,	muzycznej)	i	klerycy	z	Wyższego	
Seminarium	Duchownego	w	Ołtarzewie	dbali	o	jak	najlepsze	

Pielgrzymka Jubileuszowa
przeżycie	 tegorocznych	 rekolekcji.	 Czuwali	 nad	 naszym	
bezpieczeństwem,	pomagali	w	drodze	przez	uśmiech,	śpiew,	

prowadzenie	modlitw.	A	wieczorkiem,	kto	miał	„bąbelka”	lub	
inny	kłopot	zdrowotny	mógł	zgłosić	się	do	naszych	cudownych	
sióstr	medycznych,	które	z	niezwykłą	troskliwością	i	delikat-
nością	 opiekowały	 się	 naszymi	 stópkami	 oraz	 pomagały	 w	
innych	dolegliwościach.	
	 W	tym	roku	piosenka	grupy	była	krótka,	ale	jakże	wymowna:
	 Nie ma innego Boga,
 który by był jak Bóg nasz.
 Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, 

 wielki jest Bóg nasz Pan. (2x) 
 Myślę, że pielgrzymka jest wspaniałym czasem dla człowieka. 
Uczy go bowiem ofiarności, poświęcenia, dostrzegania proble-
mów bliźniego. Uczy jak żyć we wspólnocie i daje możliwości 
nawiązania nowych znajomości. Oprócz tego wszystkiego 
przybliża człowieka do Boga. Wszyscy mogą dostrzec jego  
piękno, dobro i nieprzemijającą miłość do każdej istoty ludz-
kiej. Dlatego zachęcam i zapraszam serdecznie wszystkich na 
następną już XXIII Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Radomskiej.
 Szkoda, że ta niezwykła „impreza duchowa” dopiero za rok!
Magda
P.s. Msze pielgrzymkowe w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 
18.00.
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W minionym tygodniu
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

 

	

1.		Dziś	Kościół	w	Polsce	rozpoczyna	Tydzień	Wychowania	Chrze-
ścijańskiego.	Nabożeństwo	Maryjne	o	godz.	17.00	ofiarujemy	
w	 intencji	 wszystkich	 nauczycieli	 i	 katechetów,	 aby	 ich	 spo-
tkania	z	wychowankami	pomogły	odkryć	wartości	prawdziwie	
chrześcijańskiego	zaangażowania	w	budowanie	Królestwa	Bożego	w	swoich	
środowiskach.

2.		W	środę,	13	września,	Nabożeństwo	Fatimskie	dla	chorych,	cierpiących	i	ludzi	
starszych.	Msza	Św.	o	godz.	9.00	po	Mszy	Św.	błogosławieństwo	chorych	Naj-
świętszym	Sakramentem.	Różaniec	i	okazja	do	spowiedzi	od	godz.	8.30.

3.		Nabożeństwo	Fatimskie	dla	wszystkich:	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych	w	piątek,	
15	września.	O	godz.	18.40	odczytanie	wszystkich	próśb	i	podziękowań,	a	o	godz.	
19.00	Msza	Św.	z	kazaniem,	następnie	litania,	różaniec	i	procesja	z	figurą	Matki	
Bożej	Fatimskiej.

4.		Serdecznie	dziękujemy	za	ofiary	złożone	z	ubiegłą	niedzielę	na	dalsze	prace	przy	
kościele	−	Bóg	zapłać.

5.		Spotkanie	 ministrantów	 młodszych	 odbędzie	 się	 we	 czwartek,	 14	 września	
w	kaplicy	św.	Rodziny	o	godz.	17.00

6.		Spotkanie	scholi	dziecięcej	w	sobotę	16,	września	o	godz.	14.00	w	sali	nr	8
7.		Msza	Św.	Wspólnoty	Odnowy	w	Duchu	Świętym	we	środę,	13	września	o	godz.	

19.00
8.		Wszystkich	oazowiczów	zapraszamy	na	Mszę	Św.	z	okazji	 rozpoczęcia	 roku	

pracy	w	ruchu	Światło	–	Życie	w	sobotę,	16	wrześnie	o	godz.	15.00	w	kaplicy	
Świętej	Rodziny.	Zapraszamy	wszystkich,	którzy	brali	udział	w	oazowych	tur-
nusach	wakacyjnych	oraz	tych,	którzy	chcieliby	należeć	do	Oazy.

Ochrzczeni zostali:

Igor	Wojtyniak
Weronika	Ewa	Dominiak
Mikołaj	Stanisław	Tomalik
Jakub	Krzemiński

Związek małżeński zawarli:

Katarzyna	Iluchin	
i	Piotr	Maruszak
Dorota	Katarzyna	Guzińska	
i	Marcin	Marek	Iwan
Renata	Zięba	
i	Bartłomiej	Więcaszek
Aneta	Róg	
i	Piotr	Dudek
Justyna	Zmielewicz	
i	Paweł	Janusz	Gwardian

Odeszli do Pana:

Mieczysław	Kazimierz	Ofiara	–	l.	52

W	50.	rocznicę	ślubu	
Haliny	i	Zygmunta,
w	28.	rocznicę	ślubu	
Grażyny	i	Leszka,
w	27.	rocznicę	ślubu	
Jadwigi	i	Stanisława,
w	26.	rocznicę	ślubu	Zofii	i	Ryszarda,
w	25.	rocznicę	ślubu	Ewy	i	Ryszarda,
w	22.	rocznicę	ślubu	Danuty	i	Sylwestra,
w	11.	rocznicę	ślubu	Grażyny	i	Marka,
w	10.	rocznicę	ślubu	Agnieszki	i	
Jacka,
w	10.	rocznicę	ślubu	Ewy	i	Krzysztofa,
w	5.	rocznicę	ślubu	Barbary	i	Dariusza,
w	1.	rocznicę	ślubu	Agnieszki	i	Mariusza,
w	18.	rocznicę	urodzin	Wiolety,
w	18.	rocznicę	urodzin	Katarzyny
Bożego	błogosławieństwa	i	opieki	
Matki	Najświętszej	życzy
Redakcja

	 Apele	 Jasnogórskie	 śpiewane	 	 są	
w	naszych	kościołach	od	roku	1933.	
Pierwszym	autorem		i	inicjatorem	tej	
pamiętnej	daty	był	cudownie	ocalo-
ny	od	śmierci	pewien	lotnik,	kapitan	
Polesiński,	 który	 to	 jako	 pierwszy	
złożył	swój	meldunek	przed	cudow-
nym	 obrazem	 Matki	 Boskiej	 Czę-
stochowskiej.	 Składając	 meldunek	
przez	kolejne	wieczory	dziękował	i	
polecał	się	Pani	Jasnogórskiej.	Osta-
tecznym	twórcą	apelu	w	formie,	któ-
rej	używamy	dzisiaj,	był	nasz	Sługa	
Boży	 Stefan	 Kardynał	 Wyszyński.	
Dziś	mija	 już	 	9	 lat	od	 roku	1991,	
kiedy	to	nasz	papież	Jan	Paweł	II	do	
każdego	wezwania	Apelu	Jasnogór-
skiego	dołączył	komentarz	biblijny.	
To	 umocnione	 teologicznie	 dzieło	
wciąż	 wzrasta	 i	 zachęca	 wiernych	
do	 licznego	uczestnictwa	w	 waka-
cyjnych	Apelach	Jasnogórskich.	
	 Dlatego	od	6	do	13	sierpnia	pod-

czas	trwania	radomskiej	pieszej	piel-
grzymki	na	Jasną	Górę,	spotykaliśmy	
się	w	naszym	kościele	o	godz.	21.00	
po	 to,	 aby	 pod	 przewodnictwem	
naszych	 kapłanów:	 ks.	 Proboszcza	
A.	 Czulaka,	 ks.	 Z.	 Zymlińskiego	 i	
ks.	R.	Szareckiego	połączyć	 się	du-
chowo	 z	naszym	 Ojcem	 Świętym,	
pielgrzymami	i	wszystkimi	wiernymi,	
a	przede	wszystkim	po	to,	aby	przy-
pomnieć	Maryi,	że	czuwamy.	Te	stare	
i	 te	 same	 słowa	 „Maryjo,	 Królowo	
Polski	jestem	przy	Tobie,	pamiętam,	
czuwam...”	rozbrzmiewały	cudownie	
przez	 osiem	 kolejnych	 wieczorów.	
Apele	 wzbogacane	 o	 pieśni	 Maryj-
ne,	 odmawiany	Różaniec,	modlitwy	
w	różnych	intencjach,	prośby,	błaga-
nia	i	dziękczynienia	kończyły	się	ra-
dosnym	uśmiechem,	towarzyszącym	
nam	w	drodze	do	domu.

Halina Siczek   								
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