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Czy wiesz, że…XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: Mk 12, 38 - 44
I nauczając mówił dalej: „Strzeżcie się uczo-
nych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w 
powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na 
rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczyt-
ne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i 
dla pozoru odprawiają długie modlitwy”.

	 Jezus	bardzo	przestrzega	przed	 ludźmi	
żyjącymi	i	modlącymi	się	na	pokaz.	Bar-
dzo	 surowo	 ich	 ocenia.	 Przecież	 uczeni	
w	Piśmie	byli	zawodowymi	wykładowca-
mi	słowa	Bożego.	Obok	faryzeuszów	byli	
oni	duchowymi	przywódcami	izraelskiego	
narodu.	Oszukiwali	Boga	i	ludzi.	Chrystu-
sa	napawali	wstrętem.	Swoją	próżnością	
i	udawaniem	 ściągali	 na	 siebie	 „surow-
szy…	wyrok”.
	 Przyjacielu!	„Postanowione	ludziom	raz	
umrzeć,	 a	 potem	 sąd.”	 Mądry	 człowiek	

nie	może	być	zaskoczony	swą	śmiercią,	
nie	 może	 się	 dziwić,	 że	 nadeszła	 ona	
tak	 szybko,	 że	 nie	 zdążył	 się	 do	 niej	
przygotować.	 Komu	 potrzebne	 jest	
Twoje	 udawanie,	 Twoja	 gra?	 Musisz	
wziąć	pełną	odpowiedzialność	za	całość	
swego	życia	na	ziemi.	Za	czyny,	słowa,	
nawet	wewnętrzne	decyzje.	Chodzi	tu	
zresztą	nie	tylko	o	to,	co	się	stało,	lecz	
o	rozliczenie	z	możliwości.	Bóg	widzi	
wszystko	i	to	On	nas	osądzi.	Bądź	sobą!

ks. Sylwester

Wiara na pokaz

Kościół 	(łac.	castellum).	Słowo	to	ma	
kilka	znaczeń.	Jest	to	więc	budowla,	
w	 której	 gromadzą	 się	 wierni,	 oraz	
wspólnota	wiernych.	Fakt,	że	powie-
dzenie	Idę	do	kościoła	ma	wiele	zna-
czeń,	 jest	 znamienny:	 nabożeństwo	
jako	 uroczystość	 Eucharystii	 (czyli	
Ciała	Chrystusa)	oznacza	Ciało	Chry-
stusa,	czyli	Kościół.	Kościół	jest	także	
ustanowioną	przez	Chrystusa	wspól-
notą	wiernych,	którzy	przez	chrzest	
otrzymali	Ducha	Bożego	i	którzy	wy-
znają	Jezusa	Chrystusa.	Kościół	jest	
nowym	ludem	Bożym,	który	−	w	prze-
ciwieństwie	do	ludu	Izraela	−	składa	
się	z	wszystkich	ludów.	Wspólnota	ta	
otrzymała	przyrzeczenie,	że	pozosta-
nie	w	prawdzie	i	że	bramy	piekielne	
jej	nie	zwyciężą	(Mt	16,	18).	Zgodnie	
z	 wolą	 Chrystusa	 Kościół	 ma	 być	
jedynym	 Kościołem.	 Utrzymują	 tę	
jedność	 biskupi	 podlegający	 papie-
żowi.	 Jedność	 ta	 jest	 jednak	 wciąż	
zagrożona	 i	 stanowi	 stałe	 zadanie.	
Kościół	jest	święty,	ponieważ	należy	
do	Boga	i	łączy	ludzi	z	Bogiem	przez	
Słowo	Boże	i	sakramenty.	Jest	święty,	
mimo	że	jest	Kościołem	grzeszników.	
Jest	katolicki,	czyli	powszechny,	po-
nieważ	obejmuje	wszystkie	ludy	we	
wszystkich	czasach.	Jest	apostolski,	
ponieważ	trwa	w	wierze	Apostołów,	
świadków	 zmartwychwstania.	 Nie	
było	wolą	Boga,	by	każdy	człowiek	
otrzymywał	 prywatne	 objawienie.	
Bóg	 chciał	 tej	 wspólnoty	 Kościoła,	
którą	głosił	Jezus	w	swym	ziemskim	
życiu:	„Bo	gdzie	 są	dwaj	albo	 trzej	
zebrani	w	imię	moje,	tam	jestem	po-
śród	nich”	(Mt	18,	20).

Drodzy Czytelnicy!
Trzymac i e 	 w 	 r ękach	
Trzechsetny	 Numer	 Mojej 
Parafii.	Świętowanie	Jubi-
leuszu	rozpoczynamy	Mszą	
Świętą	o	godzinie	18.00,	po	
której	zapraszamy	na	mon-
taż	słowno−muzyczny:	„Nie	
przyszedłem	 nawracać”.	
Serdecznie	wszystkich	za-
praszamy.

Redakcja
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PRZEżYJMY TO JEsZCZE RAZ...
JUbILEUsZ ROKU 2000 W NAsZEJ PARAFII

Powitanie Ks. Biskupa przed Konsekracją kościoła Dary złożone przez parafian

Okadzenie Ołtarza Ks. Proboszcz wita dzieci pierwszokomunijne Namaszczenie Ołtarza

Pierwsza Komunia Święta

Nawiedzenie Figury Matki Bożej Rodzicielki

Biała Jedenastka pielgrzymuje na Jasną Górę
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KsIĄDZ sYLWEsTER FIEĆKO sAC
Święcenia	kapłańskie	otrzymałem	w	1991	roku.	Od	tego	roku	pracuję	
w	parafii	na	Młodzianowie.	Jednym	z	moich	zadań	duszpasterskich	
jest	 opieka	 duchowa	 nad	 gazetką	
parafialną.	 Lubię	 sport,	 muzykę	
oraz	poezję.
AGNIEsZKA sTĘPIEŃ
Pracuję	w	gazetce	od	jej	powstania	
pełniąc	 funkcję	 redaktora	 naczel-
nego.	 Do	 moich	 zadań	 należy	
planowanie	i	organizowanie	pracy	
przy	tworzeniu	kolejnych	numerów	
„Mojej	 Parafii”.	 Jestem	 czynnym	
zawodowo	 nauczycielem	 mate-
matyki.
MAGDALENA KOWALsKA
Mam	19	lat.	W	tym	roku	rozpoczęłam	naukę	w	Kolegium	Nauczy-
cielskim	 na	 kierunku	 pedagogika	 wczesnoszkolna	 i	 integracyjna.	
W	gazetce	jestem	od	1998	roku,	zaś	od	stycznia	1999	objęłam	stano-
wisko	zastępcy	redakto-
ra	 naczelnego.	 Bardzo	
kocham	dzieci	i	chciała-
bym	w	przyszłości	z	nimi	
pracować.	
GRZEGORZ sTĘPIEŃ
Od	 1994	 roku	 pełnię	
funkcję	 redaktora	 tech-
nicznego.	 Uczestniczy-
łem	w	powstawaniu	ga-
zetki	parafialnej.	Dbam	o	
to,	aby	artykuły	naszych	
redaktorów	zamienić	na	
kolejne	 numery	 „Mojej	
Parafii”,	 które	 trafiają	
do	naszych	czytelników.	
Obecnie	pracuję	w	Urzę-
dzie	Statystycznym.
KATARZYNA
WILCZYŃsKA
Ukończyłam	 rusycy-
stykę	 i	 polonistykę	 na	
Uniwersytecie	Warszaw-
skim.	 Moją	 pasją	 jest	
pisanie.	 Jestem	 nauczycielką	 (od	 dwóch	 lat	 emerytowaną).	 Lubię	
grać	na	fortepianie,	rzeźbić	figurki	z	modeliny.	Kocham	zwierzęta.	

W	Redakcji	gazetki	„Moja	Parafia”	
pracuję	od	początku,	tj.	od	listopada	
1994	r.	
HALINA sICZEK
Mam	49	lat.	Z	zawodu	jestem	tech-
nikiem	ekonomistą,	ale	wykonywa-
łam	 także	kilka	 innych	zawodów.	
Od	pięciu	lat	jestem	na	emeryturze	
i	znajduję	trochę	wolnego	czasu	na	
współpracę	 z	 gazetką	 parafialną.	
Należę	również	do	innych	wspólnot	
naszej	 parafii:	 Koła	 Żywego	 Ró-
żańca	i	Odnowy	w	Duchu	Świętym.
MARIA sOWIŃsKA

Co możemy o sobie powiedzieć?
Jestem	emerytowaną	nauczycielką.	W	1997	roku	zaprosiłam	Jezusa	
przez	modlitwę	do	swojego	serca.	On	przemienił	moje	życie,	sprawił,	
że	 więcej	 modlę	 się,	 czytam	 Pi-

smo	Święte,	uczestniczę	
prawie	codziennie	w	Eu-
charystii.	Jezus	uzdrowił	
mnie	 z	bardzo	 poważnej	
nieuleczalnej	choroby,	na	
którą	 cierpiałam	 16	 lat.	
Odtąd	 wszystko	 pragnę	
robić	 dla	 Niego.	 Należę	
również	 do	 Odnowy	 w	
Duchu	Świętym.
JADWIGA WOŹNIAK
Jestem	absolwentką	Wyż-
szej	Szkoły	Pedagogicz-

nej	w	Krakowie.	Praca	w	liceum,	
szkole	 podstawowej,	 bibliotece,	
w	charakterze	kuratora	sądowego	

dała	 mi	 możliwość	
wielostronnego	spoj-
rzenia	 na	 młodzież.	
Obecnie	 jestem	 pe-
dagogiem	w	Pogoto-
wiu	Opiekuńczym	w	
Radomiu.	 Kocham	
dzieci	 i	 pragnę	 im	
pomagać.	
sYLWIA 
bUCHACZ
W	 tym	 roku	 będę	
zdawała	 maturę.	 Po	
skończeniu	 szkoły	
średniej	 chciałabym	
studiować	 filologię	
polską.	 Należę	 do	
Ruchu	 Oazowego.	
W	gazetce	jestem	od	
1998	roku.	Lubię	czy-
tać	książki	 i	chodzić	
po	górach.					
ŁUKAsZ GRZEsZ-
CZYK

Jestem	studentem	I	roku	Politechniki	Radomskiej.	W	gazetce	niefor-
malnie	jestem	od	samego	jej	początku.	Oprócz	gazetki	jestem	zaan-
gażowany	również	w	Ruchu	Oazowym	i	należę	do	służby	liturgicznej	
ALEKsANDRA JURCZAK
Chodzę	 do	 piątej	 klasy	 szkoły	 podstawowej.	 Jestem	 najmłodszą	
redaktorką	„Mojej	Parafii”.	Współtworzę	rubrykę	„Parafianinek”.
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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,	Jadwiga	Woźniak,	
Sławomir	Lenkiewicz,	Sylwia	Buchacz,	Łukasz	Grzeszczyk,		Aleksandra	Jurczak.

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

INFORMACJE

żYCZENIA

 

1.	 Dziś	o	godz.	17.00	–	Nabożeństwo	Różańcowe	w	intencji	zmar-
łych	poleconych	na	wypominki.	W	dni	powszednie	różaniec	za	
zmarłych	o	godz.	17.30

2.	 Jutro,	13	listopada	–	Nabożeństwo	Fatimskie	dla	chorych,	cierpiących	i	ludzi	
starszych.	Msza	Św.	o	godz.	9.00,	po	Mszy	św.	błogosławieństwo	chorych	Naj-
świętszym	Sakramentem.	O	godz.	8.30	–	Różaniec	i	okazja	do	spowiedzi.	

3.	 Wymaganym	dokumentem	przy	załatwianiu	 formalności	kancelaryjnych	przed	
zawarciem	Sakramentu	małżeństwa	jest	zaświadczenie	o	ukończeniu	kursu	przed-
małżeńskiego.	Kurs	przedmałżeński	w	naszej	parafii	rozpocznie	się	dzisiaj	po	Mszy	
Św.	odprawianej	o	godz.	13.00	w	sali	katechetycznej	w	podwórzu	plebani.

4.	 Dzieci	w	czasie	Różańca	w	tygodniu	misyjnym	zebrały	na	pomoc	Misjom	180	zł.
5.	 Przypominamy,	że	miejsca	na	chórze	przeznaczone	są	tylko	dla	dorosłych.
6.	 Z	18	na	19	listopada	(z	soboty	na	niedzielę)	jest	organizowane	czuwanie	mło-

dzieży	na	Jasnej	Górze.	Wyjazd	o	godz.	14.00	w	sobotę	z	przed	kościoła.	Koszt	
20	zł.	Zapisy	przyjmuje	ks.	Tomasz	do	czwartku	włącznie.

7.	 Dziś	 Trzechsetny,	 kolorowy	 numer	 gazetki	 parafialnej.	 Redakcja	 serdecznie	
zaprasza	na	montaż	 słowno−muzyczny	„Nie	przyszedłem	nawracać”	dziś,	po	
wieczornej	Mszy	św.	o	godz.	18.00.

W	35.	rocznicę	ślubu	Barbary	i	Stanisława,
w	28.	rocznicę	ślubu	Wiesławy	i	Tadeusza,
w	18.	rocznicę	urodzin	Kingi,
w	18.	rocznicę	urodzin	Aleksandry,
w	18.	rocznicę	urodzin	Sabiny,
w	18.	rocznicę	urodzin	Doroty
błogosławieństwa	 Bożego	
i	opieki	Najświętszej	Maryi	
Panny	życzy	

Redakcja

Ochrzczeni zostali:

Jakub	Michał	Kapka
Wiktoria	Magda	Siczek

Odeszli do Pana:

Józefa	Daszyńska	–	l.	84
Michał	Stasiak	–	l.	20

Poziomo
3.	 Wyrażenie	uznania
4.	 Pobożny	i	miłosierny	mieszkaniec	Niniwy	

za	panowania	Senacheryba
8.	 Pensja	aktora
9.	 Część	kościoła	z	głównym	ołtarzem
11.	Niósł	krzyż	Jezusa	na	Golgotę
12.	Stała	posada
13.	Prowincja	rzymska	od	65	r.	po	Chrystusie
14.	Syn	Izaaka	i	Rebeki

Pionowo
1.	 Homilia
2.	 Kobieta	zawodowo	pisząca	na	maszynie
4.	 Miejsce	składania	ofiary	Bogom
5.	 Pomieszczenie	w	kościele	 do	przechowy-

wania	szat	i	naczyń	liturgicznych
7.	 Kraj	Hammurabiego
10.	Jeden	z	dwunastu	apostołów

Litery	 z	 pól	 ponumerowanych	 od	 1	 do	 23	
utworzą	rozwiązanie

Zygmunt Kowalski

KRZYżÓWKA


