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Czy wiesz, że…XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Modlitwa różańcowa pozwala nam 
przez jakiś czas zagłębić się w histo-
rię naszego zbawienia. Odmawiając 
różaniec, wspominamy najważniejsze 
tajemnice naszej wiary. Nie jesteśmy 
przy tym sami. Wraz z nami i za nas 
modli się Ta, która była najbliższa Sy-
nowi Bożemu. 

Ewangelia: Mk 10, 2 – 12
Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są 
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdziela!

 Dzisiejsza Ewangelia przekazuje nam bardzo ważną myśl Jezusa i przekazuje, że 
małżeństwo ma być nierozerwalnym sakramentem. Dłoń Chrystusowa łączy ze sobą 
dwie ludzkie dłonie, a Boże Serce jednoczy swoją miłością dwa ludzkie serca. Bóg 
wkracza w związek dwojga ludzi i czyni zeń nierozerwalną więź i dar nieodwracalny. 
Każda prawdziwa miłość jest wieczna. Prawdziwego daru nigdy się nie odbiera. Bóg 
nas kocha nawet wtedy, kiedy my Go nie kochamy, i jest nam wierny nawet wtedy, 
kiedy my jesteśmy niewierni. Małżeństwo powinno być właśnie obrazem Bożej 
wierności i miłości.
 Przyjacielu! Nie możesz domagać się od Boga, żeby prawa Ewangelii dostoso-
wywał do Ciebie, ale trzeba nam siebie dostosować do Ewangelii. Musisz przyjąć, 
jeśli chcesz być chrześcijaninem, że małżeństwo jest niezniszczalnym sanktuarium 
miłości, życia, Świętości i wierności. „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie 
rozdziela”.

ks. Sylwester

Rozwód nie istnieje

Konkordat − (łac. cum corde −  z sercem, 
czyli zgodnie). Umowa zawierana pomiędzy 
Stolicą Apostolską a danym państwem, doty-
cząca stosunków kościelno − państwowych.
Konsekracja − (łac. cosecratio − poświęce-
nie, uświęcenie). Słowa tego używa się w 
podwójnym znaczeniu. Najpierw oznacza 
przemienienie przyniesionych darów, chleba 
i wina, w Ciało i Krew Chrystusa podczas 
Modlitwy eucharystycznej stanowiącej istot-
ną część liturgii − Mszy św. Po kosekracji dary 
nie są już chlebem i winem, lecz świętym po-
karmem i świętym napojem, Ciałem i Krwią 
Jezusa Chrystusa. Konsekracją nazywa się 
też poświęcenie przez biskupa np. kościoła. 
Poświęcenie kościoła oznacza wyłączenie go 
ze świeckiego użytkowania.
Konses małżeński (łac. consentire − zgadzać 
się). Wyrażenie zgody przez nowożeńców 
na zawarcie z sobą związku małżeńskiego. 
Zwykle ma on formę odpowiedzi na pytania 
proboszcza (jego delegata) w obecności 
dwóch świadków. Pytania dotyczą dobro-
wolności zawarcia związku małżeńskiego, 
wytrwania w zawartym związku aż do końca 
życia, a także wspólnoty seksualnej oraz 
przyjęcia potomstwa i wychowania go po 
katolicku. Nowożeńcy odpowiadają na te 
pytania zgodnym: Chcemy.

W Dniu Imienin
Dostojnemu Solenizantowi

Księdzu Biskupowi
Edwardowi Materskiemu

składamy serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego

i opieki Matki Bożej Różańcowej
w posłudze Kościołowi
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 Dziś – 8 października roku 2000. Już od wczesnych godzin rannych po 
raz kolejny mamy możliwość przystąpienia do głosowania w wyborach na 
nowego prezydenta Polski. Tak więc każdy Polak ma prawo oddania swojego 
głosu na kandydata, który jest godny służenia narodowi polskiemu.
 Nie ważne są więc obietnice kandydatów, ale ważne jest to jakimi są ludźmi, 
co dla nas zrobili, co zrobili dla ludzi najbiedniejszych, co zrobili dla Polski. 
Jako ludzie wierzący winniśmy stać się ludźmi sumienia, wybierać zgodnie 
z sumieniem i wybierać ludzi sumienia, to znaczy ludzi, którzy jako kandy-
daci na pierwsze stanowisko w państwie gwarantują „zaangażowanie się  w 
budowanie… królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju”.
 Jeśli choć trochę znasz sprawy państwowe i jesteś człowiekiem wierzącym i 
praktykującym – to myślę i mam taką nadzieję, że wybierzesz tego jedynego, 
godnego szacunku i zaufania Polaka.
 Pamiętaj, że tylko Twój głos się liczy! Jak mówi mądre przysłowie: „Zia-
renko do ziarnka, aż zbierze się miarka”.
 Tak więc, dziś do urn!

Halina Siczek

Wybory 2000

 Chór Miasta Radomia „Sancti Casimiri Cautores Radomiensis”, jest czte-
rogłosowym chórem mieszanym. Prowadzony jest od 1984 r. przez ks. Woj-
ciecha Szarego, który jest jego dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym.
 Wśród utworów wykonywanych na licznych koncertach znajdują się za-
równo utwory muzyki sakralnej jak i świeckie utwory ludowe komponowane 
od czasów średniowiecz po współczesność.
 Chór koncertował w wielu miastach Polski, jak również za granicą (Łotwa, 
Niemcy, Francja). W swoim dorobku ma nagrania radiowe, telewizyjne emi-
towane przez media ogólnopolskie i lokalne.
 Chór współpracuje z Młodzieżową Orkiestrą Smyczkową „Diverlimento”, 
chórem PSM im. O. Kolberga, oraz Państwową Filharmonią im. O. Kol-
berga w Kiel-
cach, a także 
z Teatrem im. 
J. Kochanow-
skiego w Ra-
domiu.
 C h ó r  z a -
p r a s z a  d o 
współpracy 
wszys tk ich 
kochających 
muzykę i pra-
gnących śpie-
wać (szcze-
gólnie głosy męskie) w każdy poniedziałek i środę od 18.00 – 20.00 na ulicę 
Kościelną 3 tel. 365 08 40 (Glinice).

Monika Wężyk

 Panie Boże, Ojcze Nasz, chroń 
naszą ziemię przed niebezpieczeń-
stwem i przed zagładą. Wskaż drogę 
i naucz nas godnego życia na co 
dzień. Tchnij w nas Wiarę, Nadzieję 
i Miłość, udziel nam rady roztropno-
ści i męstwa, ocal od zapomnienia, 
Boże Miłosierny! Ojcze łaskawy, daj 
nam Ducha Świętego abyśmy mogli 
innym pomagać i pozwolili innym 
decydować o sobie. Spraw o Panie 
i Boże Wszechmogący aby elity rzą-
dzące decydowały o losach narodu 
mądrze i sprawiedliwie. Jezu Chryste 
uodpornij nasze umysły na wszystkie 
cierpienia abyśmy mając w domu 
osoby chore, uzależnione umieli so-
bie z tym cierpieniem poradzić i nie 
pozostawiać ich na łasce losu. Panie 
Boże daj nam cierpliwość i pogodne 
usposobienie dla naszych rodziców i 
wszystkich ludzi starszych, abyśmy 
zawsze ich rozumieli i szczerze im 
pomagali. Panie Jezu spraw, abyśmy 
w drugim człowieku mogli zobaczyć 
Ciebie, abyśmy w Duchu pokory i 
miłości mogli wychować młode po-
kolenie.
 Przygarnij Panie wszystkie ludy tej 
ziemi i nie pozwól im zginąć z nędzy 
i głodu. Daj siłę i wytrwanie w swoim 
powołaniu Ojcu Świętemu, Janowi 
Pawłowi II oraz wszystkim kapłanom 
i misjonarzom którzy przygotowują 
nas na przyjście Twoje.
 Daj nam, Panie Boże, światło Two-
jego Ducha, rozjaśnij nasze umysły, 
abyśmy rozpoznali Ciebie w każdym 
zakątku ziemi. Naucz nas modlić 
się i dotrzymywać  przyrzekanych 
obietnic. Naucz nas służyć i pomagać 
innym, naucz nas, Panie, służyć Tobie 
i Twojej Matce Przenajświętszej. 

Halina Siczek

Prośba

Chór św. Kazimierza…



3

 Sobota, 30 września 2000 roku, na 
zawsze chyba pozostanie w pamięci 
wszystkich członków Odnowy w Duchu 
Świętym.
 Był piękny, złotojesienny dzień. Słońce 
powoli wyłaniało się zza horyzontu, a my 
z niecierpliwością oczekiwaliśmy na au-
tokar, którym mieliśmy udać się do Sank-
tuarium Matki Bożej Wychowawczyni 
w Czarnej niedaleko Radomia. Byliśmy 
wszyscy bardzo podekscytowani tym, co 
ma się wydarzyć tego dnia; tak więc nie 
odczuwaliśmy zbytnio wczesnojesienne-
go chłodu.
 O mniej więcej 7.30 wyjechaliśmy 
z Radomia w kierunku Czarnej. Już w 
autokarze panowała atmosfera skupie-
nia i modlitwy. Wszyscy śpiewaliśmy 
pieśni Maryjne i poznane na spotkaniach 
Wspólnoty – pieśni do Ducha Świętego.
 Do Czarnej przybyliśmy około godz. 
9.30, po czym wspólnie weszliśmy do 
Czarneckiej świątyni. Moim zdaniem, 
nie jest ona tak okazała, jak nasza na 
Młodzianowie, ale ma w sobie coś, co 
pozwala zachwycić się nią i spędzić 
długie godziny, będąc zatopionym w 
serdecznej, szczerej modlitwie do Boga 
i Jego Przenajświętszej Matki.
 O godzinie 10.00 w Czarneckiej świą-
tyni wszyscy wierni zgromadzeni tu, byli 
świadkami cudownego momentu, kiedy 
to w takt chwytającej za serce melodii 
– pogodnej i pełnej wdzięku – został 
odsłonięty Obraz Matki Bożej Wycho-
wawczyni… Miało się wrażenie, jakby 
Ta Piękna Pani z Dzieciątkiem Świętym 
na ręku, serdecznie i uważnie spojrzała 
na każdego z nas i chyba – uśmiechała 
się na powitanie.
 Parę chwil po odsłonięciu Obrazu do 
kościoła uroczystą procesją weszli po-
woli: Ksiądz Infułat Marian Cukrowski, 
nasz Ksiądz, który przewodniczy spotka-
niom Odnowy w Duchu Świętym – ks. 
Tomasz Makarewicz, i miejscowi księża. 
Należy zaznaczyć, iż to właśnie ksiądz 
Tomasz miał za zadanie zorganizować II 
Diecezjalny Dzień Skupienia dla sześciu 
Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
 Rozpoczęła się Msza św.; która tak 
pozytywnie podziałała na wszystkich 
słuchających jej, iż chciałoby się, aby 
trwała ona jak najdłużej.

 Po zakończeniu Mszy św. rozeszliśmy 
się grupkami, podziwiając piękne okolice 
Czarnej i rozkoszując się złotym, jesien-
nym dniem. Niedługo to trwało, bo około 
godziny 11.30 zostaliśmy zaproszeni do 
spożycia posiłku – śniadanio−obiadu. 
Wszystkie potrawy, które nam podano 
były nadzwyczaj smaczne.
 Po posiłku Ksiądz Tomasz zaprosił 
nas na Różaniec. Było to także piękne 
swoiste, przeżycie, bo odmawialiśmy 

Część Chwalebną i po odmówieniu każ-
dej dziesiątki młodzież uczestnicząca w 
Modlitwie Różańcowej dawała krótki 
wstęp do następnej części.
 Po odmówieniu Różańca znów dano 
nam trochę wolnego czasu, a następnie 
zaproszono na Nabożeństwo Ewan-
gelizacyjne. Po odczytaniu Ewangelii 
nastąpiły modlitwy spontaniczne (bła-
galno−dziękczynne) do Boga Ojca i Jego 
Matki – Maryi, do Ducha Świętego i 
Jezusa. Każdy mógł coś powiedzieć 
Najwyższemu tak prosto, od siebie, czy 
podziękować za coś, czy wielbić Boga, 
czy serdecznie poprosić o coś…
 Nabożeństwo Ewangelizacyjne zostało 
urozmaicone dobrze przedstawioną przez 

młodych ludzi pantomimą (scena: Adam 
i Ewa w Raju i następstwa ich grzechu 
pierworodnego − śmierć Jezusa Chrystu-
sa).
 I znów – rozległy się dziękczynno−
błagalne i wielbiące Boga Najwyższego 
modlitwy spontaniczne. Potem znów 
krótka przerwa i po niej nastąpiło coś naj-
ważniejszego: była to długo trwająca, ale 
jakże piękna – Adoracja Najświętszego 
Sakramentu… Ja osobiście podczas jej 
trwania miałam takie wrażenie, jakby 
Bóg Żywy i Prawdziwy i Matka Naj-
świętsza zstąpili z Nieba tu do czrneckiej 
świątyni i byli z nami towarzysząc nam 
w  gorących modlitwach, pięknych pie-
śniach i – świętym milczeniu… Niemal 
namacalnie wyczuwało się Ich obecność. 
I to było wspaniałe…
 Kończąc adorację ksiądz Tomasz udzie-
lił całej Wspólnocie błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem, po czym 
udaliśmy się do Domu Pielgrzyma na 
smaczną kolację.
 Następnie znów powróciliśmy do 
kościoła, aby podzielić się swymi od-
czuciami, czy to z tego Dnia Skupienia, 
czy w ogóle – swoimi doświadczeniami 
z tego, co nam daje uczestnictwo we 
Wspólnocie. Świadectwa dawało kilka 
osób, a potem znów śpiewaliśmy piękne 
pieśni uwielbiając Ducha Świętego.
 Ten wspaniały dzień w Czarnej za-
kończył ksiądz Tomasz, bło gosł awiąc 
wszy stkich.
 I po chwili – wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Radomia. 
 Ciemności jesienne spowiły ziemię, ale 
w sercu każdego z nas było jasno i cie-
pło. Czuliśmy w sobie obecność Ducha 
Świętego, Którego wielbimy i oddajemy 
Mu cześć i chwałę. Uzyskaliśmy Jubi-
leuszowy Odpust Zupełny… Było tak 
dobrze…
 To tylko proste słowa, ale czyż łatwo 
wyrazić po ludzku to, co przeżyło się 
tam, w Sanktuarium Matki Bożej Czar-
neckiej?
 Niech będzie Bóg uwielbiony. Chwała 
Panu za wszystko!

Katarzyna Wilczyńska

Przyjdź Duchu Święty – ja pragnę…



4

W minionym tygodniu

Adres redakcji: 26−600 Radom, ul. Wiejska 2, tel. 366−81−44
Redaktor naczelny: Agnieszka Stępień, Z−ca redaktora naczelnego: Magdalena Kowalska, Dyrektor techniczny: Grzegorz Stępień.
Opiekun duchowy: Ks. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Halina Siczek, Maria Sowińska, 
Sylwia Buchacz, Łukasz Grzeszczyk, Marcin Ciosek, Monika Grzesiak, Luiza Bojerska, Agata Menert.

Drukarnia Virgo, tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72

INFORMACJE

ŻYCZENIA

 

 

1.  Dziś Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 17.00.
2.  W dni powszednie:
	  dla dzieci o godz. 16.30
	  dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30.
3.  W piątek, 13 października Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, 

cierpiących i ludzi starszych. O godz. 9.00 − Msza św. Po Mszy św. błogosławień-
stwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi od 
godz. 8.30. Prosimy o pomoc sąsiedzką w przyprowadzeniu lub przywiezieniu 
chorych do kościoła.

4.  Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych również 
w piątek, 13−go października. O godz. 18.40 odczytanie podziękowań i próśb. 
Później Msza św. z kazaniem, nabożeństwo, różaniec i procesja z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej. Będzie to ostatnie Nabożeństwo w tym roku. Udział modlitew-
ny w tym nabożeństwie ofiarujemy w intencji rekolekcji przed Nawiedzeniem 
Figury Świętej Bożej Rodzicielki.

5.  Przypominamy: z dnia 20 na 21 października nasz kościół nawiedzi Figura 
Świętej Bożej Rodzicielki. Będzie to najważniejszy dzień dla naszego kościo-
ła w Roku Wielkiego Jubileuszu. W tym dniu nasz kościół będzie kościołem 
uprzywilejowanym. Wszyscy, którzy spełnią wymagane uczynki uzyskają Od-
pust Jubileuszowy − Odpust Zupełny. Dlatego uroczystości Nawiedzenia Figury 
Świętej Bożej Rodzicielki poprzedzą rekolekcje, które rozpoczną się w przyszłą 
niedzielę, 15 października. Z tego powodu, rekolekcji w Adwencie już nie bę-
dzie. Wszystkich zachęcamy do modlitwy w intencji rekolekcji, abyśmy się jak 
najlepiej przygotowali na przyjęcie Figury Świętej Bożej Rodzicielki i uzyskania 
Odpustu Jubileuszowego. Będzie to dla nas „dzień łaski”, dzień odpuszczenia 
grzechów, darowania kar za grzechy i nawrócenia.

6.  Dzisiaj wybory. Pamiętajmy, w dalszym ciągu toczy się bitwa o Polskę, o jej 
kształt, o jej duszę. Prośmy Boga o mądrość i roztropność, abyśmy wybierali 
ludzi godnych, o czystych rękach − ludzi sumienia, oddanych Bogu, Narodowi 
i Ojczyźnie.

7.  Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy na pierwsze spo-
tkanie we czwartek, 12 października po nabożeństwie różańcowym dla dzieci 
do Kaplicy Św. Rodziny.

8.  Dziewczynki, które pragnęłyby udzielać się w scholce dziecięcej zapraszamy na 
spotkanie w sobotę, 14 października w sali nr 7 w podwórzu plebani.

9.  Poszukujemy osoby gotowej zaangażować się w pomoc przy prowadzeniu scholi 
dziecięcej. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Tomaszem.

Ochrzczeni zostali:

Oskar Antoni Tuzimek
Katarzyna Kinga Podkowa

Związek małżeński zawarli:

Martyna Maria Skopek 
i Konrad Michał Banyś,
Edyta Pawłowska
i Wojciech Kamil Karwat,
Marlena Katarzyna Mucha 
i Tomasz Marcin Kibler,
Sylwia Anna Popławska
i Krzysztof Konrad Wójcicki

Odeszli do Pana:

Stanisława Wróbel − l. 78
Tadeusz Marian Opałka − l. 45

W 36 rocznicę ślubu Krystyny i Józefa,

w 30. rocznicę ślubu Krystyny i Tadeusza,

w 30. rocznicę ślubu Bogumiły i Andrzeja,

w 25. rocznicę ślubu Moniki i Marka,

w 15. rocznicę ślubu Elżbiety i Marka,

w 2. rocznicę ślubu Agaty i Krzysztofa,

w 2. rocznicę ślubu Anety i Daniela,

w 18. rocznicę urodzin Eweliny

błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej życzy 

Redakcja

Zagadki:
Nosisz go na plecach,
używasz go w szkole,
Mieścisz w nim książki,
piórnik i worek.

Rosną w ogródku, parku i lesie,
znajdziesz je prawie wszędzie.
Są kolorowe, szczypiące, lecznicze,
zdobią mieszkanie – zawsze tak będzie!       
Odp.  . . . . . . .

KOCHANE DZIECI!
Nadeszła już jesień. Piękna i kolorowa. Dlatego 
proponujemy Wam konkurs. Namalujcie świat 
tak jak wygląda jesienią. Pracę możecie wykonać 
farbami, kredkami lub też zrobić wyklejankę. Prace 
dostarczajcie do księgarni parafialnej lub do redak-
cji do dnia 22 pażdziernika.
Czekają nagrody.   

PARAFIANINEK


