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Piotr wziął Go na bok i po 
czął robić Mu wyrzuty: „Pa- 
nie, niech Cię Bóg broni! 

Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. 
Lecz On odwrócił się i rzekł do Pio-
tra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś 
Mi zawadą, bo nie myślisz na sposób 
Boży, lecz na ludzki”.

 Ewangelia: Mt 16, 21 – 27 
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam 

Jezusa w jakiś czas po wyznaniu Jego 
bóstwa przez Piotra. Nauczyciel pochwalił 
wówczas ucznia słowami: Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie. Następnie ustano-
wił go fundamentem Kościoła. Teraz Jezus 
zapowiada swoim najbliższym, że musi iść 
do Jerozolimy, wiele cierpieć od Żydów 
i trzeciego dnia zmartwychwstać.

Gdy postrzega się życie jedynie w świe-
tle logiki ludzkiej, trudno jest zrozumieć, 
iż cierpienie, ból, to wszystko, co jawi się 
jako trudne, może stanowić dobro. Z jednej 
strony doświadczenie wskazuje, że cier-
pienia, które często spotykamy na swojej 
drodze, oczyszczają nas, hartują, czynią 
lepszymi. Z drugiej strony nie zostaliśmy 
przecież stworzeni, żeby cierpieć – wszyscy 
pragniemy szczęścia.

Wiara jednak pozwala nam widzieć 
i doświadczać, że bez ofiary nie ma miłości, 
nie ma prawdziwej radości, dusza się nie 
oczyszcza, nie spotykamy się z Bogiem. 
„Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej 
ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani 
i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może 
zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia 
konającego Syna Człowieczego. Lecz 
Jezus pozwala czasem swym wybranym 
zakosztować tej wewnętrznej goryczy. Jest 
ona udziałem Jego najwierniejszych przyja-
ciół, ostatnią próbą ich miłości”. Droga do 
świętości prowadzi przez krzyż i wszelkie 
apostolstwo rodzi się z krzyża. Jest on 
„żywą księgą, z której dowiadujemy się 
ostatecznie, kim jesteśmy i jak powinniśmy 
postępować. Ta księga jest zawsze dla nas 
otwarta”. Codziennie powinniśmy do niej 
się zbliżać i czytać ją”. Z niej dowiemy się, 
kim jest Chrystus, czym jest Jego miłość 
do nas i w jaki sposób możemy iść za Nim. 
Kto szuka Boga odrzucając ofiarę , krzyż, 
nie znajdzie Go.

Moc oczyszczająca porażki!
Piotr w wypowiedzi Mistrza dostrzegł zapowiedź Jego klęski, a nie dostrzegł zawar-

tej w słowie „zmartwychwstanę” zapowiedzi zwycięstwa. Zaczął więc przekonywać 
Jezusa, że klęska nigdy na Niego nie przyjdzie. W ewangelicznym myśleniu klęska 
jest potraktowana jako stopień wiodący do celu. Tym różni się myślenie Boga o życiu 
doczesnym od naszego myślenia. Jego wizja życia ujmuje klęskę jako nieunikniony 
etap na drodze do zwycięstwa.

Drogi Przyjacielu! Trzeba umieć przegrać, aby ostatecznie wygrać. Trzeba umieć 
stracić, by zyskać. Trzeba umieć umrzeć, by żyć. Piotr przeżyje klęskę Mistrza i przeżyje 
klęskę własną, aby odkryć  tajemnicę myślenia Bożego. Klęska przeżyta z Bogiem i z 
Jego woli, często stanowi warunek dorastania do wielkich wartości. 

Ks. Sylwester     

Kiedy biorę tylko to, co daje świat, 
nie mogę przyjąć krzyża. Kiedy zaś 
nie mogę przyjąć krzyża, zostanę 

pozbawio-
n y  t e g o , 
czego świat 
nie jest mi 
w  s t a n i e 
dać – mnie 
samego.
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Pielgrzymowanie jest podstawo-
wym powołaniem i przeznaczeniem 
każdego chrześcijanina. Przejście 
przez życie ze swoim krzyżem po-

zwala na uczestnictwo w odkupieniu 
ludzkości dokonanym przez Jezusa 
Chrystusa. Podjęta droga prowadzi 
wszystkich do śmierci, która kończy 
ziemskie wędrowanie.

Co roku w sierpniu, z wielu stron 
Polski wyruszają 
pielgrzymki na Ja-
sną Górę. Ludzie 
XXI wieku podej-
mują ten sam wy-
siłek co średnio-
wieczni chrześcija-
nie, kiedy to Europa 
została przetkana 

pątniczymi szlakami. 
Piesze pielgrzymki na Jasną Górę 
wrośnięte w polski krajobraz religijny 
były i nadal pozostają fascynującym 
zjawiskiem dla ludzi z wielu państw.

W tym roku, 6 sierpnia, w święto 
Przemienienia Pańskiego wyru-
szyła do tronu Matki XXIV Piesza 
Pielgrzymka Diecezji Radomskiej. 
O godz. 9.30, w radomskim Semi-
narium Duchowym, pod przewod-
nictwem J.E. ks. bpa Zygmunta 
Zimowskiego i księży przewodników 

została odprawiona Msza Św., która 
rozpoczęła tegoroczne wędrowanie…

Biała Jedenastka w tym roku 
liczyła około 300 pątników, którzy 
otrzymali „zestaw małego pielgrzy-
ma” tzn.: znaczek, kartę uczestnictwa 
oraz książecz-
kę  z  t rasą 
pielgrzymki. 
Każdy z nas 
na pewno zna-
lazł „coś dla 
siebie”. Był 

czas na modlitwę, na rozmyślanie, na 
śpiew i na tańce. Spośród wszystkich 
piosenek najbardziej pielgrzymują-
cym podobały się dwie – „Ziemia” 
i „Na drugi brzeg” Arki Noego. Pio-
senką grupy została „Ziemia”, której 
tekst został umieszczony na ostatniej 
stronie naszej gazetki.

Osoby, które ze wszystkich sił po-
magały głębiej przeżyć tę pielgrzymkę 

to: ks. Tadeusz Nowek i ks. Rafał 
Raus – głosili Słowo Boże na trasie; 
kl. Artur i kl. Karol – którzy co dzień 
„zmagali” się z rozszyfrowaniem 
intencji do modlitwy różańcowej; 

Dołączamy!

Krok, za krokiem krok, 
tchu brak bo długi szlak!

służba porządkowa – czuwała nad 
tym, abyśmy w całości dotarli na Jasną 
Górę, służba medyczna – gdy paluszek 
Cię zaboli wtedy idź do siostry Oli!; 
służba techniczna – gdyby nie Tomek 
nie byłoby nic słychać przez tuby…; 
służba muzyczna – do re mi fa sol la si 
do!!! wokalnie ubarwiała pielgrzymkę 
i służba bagażowa – gdyby nie oni 
i DAFF musielibyśmy dźwigać ze 
sobą nasze 100−kilowe bagaże.

Za rok jubileuszowa, bo XXV 
Pielgrzymka na Jasną Górę, tak więc 
niech nikogo z nas nie zabraknie 
na pielgrzymim szlaku. Msze dla 
wszystkich pielgrzymów w każdą II 
niedzielę miesiąca o godz. 18.00.

 brat Kuba

Taki duży, taki mały może świętym być

Będę tańczył przed Twym tronem…

A oto „dodatkowa” służba muzyczna

Kiedy wreszcie wyruszysz w drogę…

Nie ma to jak… na noclegu
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Kochani! 
W dniu dzisiejszym, dla wielu, kończy 

się czas wypoczynku i rozpoczyna Nowy 
Rok Szkolny 2002/2003. Po wakacyjnej 

Najpierw był strach. Chyba towarzyszył 
nam – organizatorom, od samego początku, 
tylko zawsze był gdzieś skrywany. Czasami 
nie było na niego „czasu”, bo trzeba było 
jeszcze załatwić oświetlenie, nagłośnienie, 
sponsorów i mnóstwo rzeczy, które zapi-
sywaliśmy na listach, żeby o niczym nie 
zapomnieć. Na tydzień przed koncertem 
pojawiły się plakaty i spod druku wyszły 
bilety – tak późno, bo dopiero wtedy byliśmy 
pewni kto wystąpi. 20 sierpnia wiedzieliśmy 
na pewno – Brathanki, IRA i Bra – De – Li 
to trzy zespoły, które zgodziły się wystąpić 
charytatywnie na koncercie na rzecz Kasi. 

Wydawało się często, że im bliżej kon-
certu tym więcej rzeczy jest nie załatwione. 
Jednak dzięki pomocy Pana Boga i ludzi 
dobrej woli zdążyliśmy ze wszystkim. 28 
sierpnia ok. 17.00 wybiła „godzina zero”, 
gdyż właśnie wtedy zaczęli się pojawiać w 
Amfiteatrze pierwsi widzowie. Ale razem z 
nim rosły nasze obawy, gdyż jednak pogo-
da nie do końca była po naszej myśli. Lęki 
były całkowicie niepotrzebne. Radomski 
Amfiteatr gościł ok. 3 tys. ludzi. Najpierw 
wystąpiła radomska grupa Bra – De – Li, 
która sprawiła, że chociaż z nieba lekko 
kropiło wszyscy wspólnie głośno i donośnie 
śpiewali. Po ok. 30 min koncercie piosenki 
żeglarskiej zabrzmiały pierwsze takty słyn-
nych już „Czerwonych korali” i publiczność 
szalała. Halinka Mlynkowa – dziewczyna 
bardzo wrażliwa, miła i taka „zwyczajna” 

jak na gwiazdę, doskonale rozgrzała ludzi na 
widowni. Choć zbytnio nie musiała nikogo 
namawiać do śpiewania, bo któż mógłby 
się oprzeć rytmom piosenek, choćby takich 
jak „W kinie, w Lublinie”, „Siebie dam po 
ślubie”. BRAThANKI na scenie grali ponad 
godzinę, jednak to dla radomskiej publicz-
ności było za mało i powrócili „na bis”. Na 
koniec występu odbyło się symboliczne 
przekazanie czeku na kwotę 20. 000  od 
zespołu na operację Kasi. 

Po występie Halinki i przyjaciół odbyła 
się aukcja, z której pieniądze oczywiście 
zostały przekazane na cel, który przyświe-
cał całemu temu spotkaniu – operację Kasi. 
Licytowano między innymi koszulkę z 
podpisami IRY i BRAThANKÓW, oraz 
czerwone korale przywiezione specjalnie 
przez Halinkę. Po aukcji rozpoczął się wy-
stęp IRY. Kilka kawałków z ostatniej płyty 
sprawiło, że choć padał deszcz nikt już na 
to nie zwracał uwagi. Wszyscy się bawili. 
Później zaczęli grać przeboje wcześniejsze 
i cały Amfiteatr śpiewał razem z nimi. Gdy 
Artur Gadowski – wokalista IRY zaczął 
śpiewać „Nie ma nikt, takiej nadziei, jak 
ja (…) Nie ma nikt, takiej wiary w ludzi 
w cały ten świat”  czułam jakby śpiewał 
dokładnie to co ja myślę, bo właśnie na tym 
koncercie przekonałam się, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Teraz już wiem – jestem tego 
pewna – że z pomocą Bożą i ludzi dobrej 
woli można zrobić wszystko.

Występ IRY zakończył się ok. 22.00 i po 
„bisach” wszyscy widzowie zaczęli udawać 
się do wyjścia, a my – organizatorzy, zmę-
czeni, ale bardzo szczęśliwi i już trochę spo-
kojniejsi mogliśmy zabrać się za sprzątanie.

Podczas koncertu kwestowano i tym 
sposobem zebrano ponad 3,5 tys. Na aukcji 
dodatkowe 1 tys. zł. Nikt jeszcze nie wie 
ile naprawdę było sprzedanych biletów, 
bo dopiero teraz będzie liczenie, zbieranie 
pozostałych z punktów sprzedaży. Wiem 
także, że mnóstwo ludzi kupiło bilet, ale nie 
przyszło na koncert. Chcieli nas wesprzeć, 
być solidarnymi i po prostu pomóc.

Koncert ten przerósł całkowicie nasze 
oczekiwania. Było po prostu cudownie! 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez 
opieki przede wszystkim Pana Boga i ludzi, 
którzy nam pomagali nigdy by się to nie 
udało. Nie jestem w stanie podziękować 
każdemu osobno i imiennie, jednak mam na-
dzieję, że wszyscy z którymi się spotykałam 
i którzy w jakikolwiek sposób pomogli – czy 
to przez pomoc w sprzedaży biletów, czy 
poprzez ofiarę materialną czy też poprzez 
modlitwę widzieli w moich wdzięczność, 
tak ogromną, że nie możliwą do wyrażenia 
słowami, bo czasami słowa po prostu nie 
wystarczają.... 

DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC 
– MODLITWĘ, PIENIĄDZE I WSPARCIE 
DUCHOWE.

Sylwia Buchacz 

przerwie, w czasie  której gazetka ukazy-
wała sie na pojedyńczej kartce, wracamy 
do stałego jej formatu. 

 Pragnę Wam – Drodzy Czytel-

nicy podziękować za Waszą obecność w 
czasie wakacji, za modlitwę i wszelkie 
ofiary złożone na pokrycie kosztów druku 
gazetki. Bóg zapłać! To dla mnie bardzo 
ważne, że pamiętacie o naszym piśmie 
parafialnym, które ma za zadanie otwie-
rać oczy na życie Kościoła lokalnego i 
światowego. 

 Jeżeli masz ciekawe pomysły, 
lubisz pisać, jesteś otwarty na ludzi – 
przyjdź na jutrzejsze spotkanie. Odbędzie 
się ono o godz. 19.00 w pokoiku na ple-
banii. Potrzeba nam wielu otwartych oczu 
i uszu, które widzą i słyszą wszystko to, 
co dzieje się w naszej parafii, we wspól-
notach w niej działających, czy na terenie 
naszej diecezji. Zapraszam wszystkich 
bardzo serdecznie do redagowanie kolej-
nych numerów „Mojej Parafii”. 

Redaktor naczelny: Magdalena Kowalska

„POMÓŻMY KASI – KONCERT CHARYTATYWNY”
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W minionym tygodniu
1. Dziś o godz. 17. 00 – Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego połą-

czone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie zmiana 
tajemnic dla Kół Żywego Różańca.

2. Od przyszłej niedzieli, tj. od 8 września nie będzie już Mszy świętej 
o godz. 20.00.

3. Jutro, 2−go września, rozpoczynamy Nowy Rok szkolny 2002/2003. Msze Święte na 
rozpoczęcie Roku będą jutro:

 − dla dzieci Szkół Podstawowych od klas III do VI i Gimnazjum o godz. 8.00;
 − dla młodzieży Szkół Średnich o godz. 18.00.
  Przedszkolaków oraz dzieci z klas 0, I i II zapraszamy w niedzielę 8−go września 

o godz. 12.00. W czasie tej Mszy świętej zostaną pobłogosławione przybory szkolne 
dzieci z klas I−ych.

  Wszystkim pracującym w szkolnictwie: nauczycielom i wychowawcom, młodzieży 
i dzieciom życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

  Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego i I−go Piątku miesiąca zapraszamy 
wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z Sakramentu Pokuty.

  Spowiedź dzieci i młodzieży:
 − dla klas IV, V i VI Szkół Podstawowych i Gimnazjum w czwartek, 5 września od godz. 

16.00. Msza św. o godz. 16.30;
 − dla klas III Szkół Podstawowych, rozpoczynających 9 Pierwszych Piątków Miesiąca,  

w piątek, 6 września, od godz. 16.00. Msza św. o godz. 16.30.   
  Spowiedź dla młodzieży Szkół Średnich i dorosłych w piątek od godz. 17.00. Msza 

św. o godz. 18.00.
  Bardzo prosimy rodziców o dopilnowanie, aby wszystkie dzieci skorzystały ze  

spowiedzi i Mszy św. według ustalonego porządku.
4. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace budowlane.  
5. Spotkanie scholi dziecięcej odbędzie się w sobotę, 7 września o godz. 14.00. Zapraszamy 

do wspólnego śpiewania dziewczynki od III klasy Szkoły Podstawowej.
6. Redakcja tygodnika „Moja Parafia”, zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w re-

dagowaniu gazetki. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 2 września o godz. 19.00 na 
nowej Plebanii.

7. Wszystkich, którzy uczestniczyli w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę zapraszamy na 
Mszę św. w przyszłą niedzielę, 8 września na godz. 18.00.

Związek Małżeński zawarli:

Magdalena Miter i Olivier Gautreau

Monika Wieteska i Artur Wojcieszak

Aneta Chłopecka i Paweł Jakubiak

Justyna Szałas i Paweł Wróbel

Katarzyna Mazurkiewicz 

i Krzysztof  Żebrowski

Odeszła  do Pana:

Zofia Sokołowska lat 62

Ochrzczeni zostali:

Filip Kunka

Dawid Majchrzak

Michął Wójcicki

Zuzanna Chodelska

Julia Madej

ŻYCZENIA
W 1. rocznice ślubu Moniki i Tomasza 

w 1. rocznicę ślubu  Jowity i Radosława

w 2. rocznicę ślubu Moniki i Tomasza

w 3. rocznicę  ślubu Edyty i Jarosława

w 5. rocznicę ślubu Sylwii i Wojciecha

w 5. rocznicę ślubu Elżbiety i Rajmunda 

w 7. rocznicę ślubu  Iwony i Tomasza

w 11. rocznicę ślubu Renaty i Grzegorza

w 17. rocznicę ślubu Barbary i Jerzego

w 30. rocznicę ślubu Marii i  Andrzeja

w 30. rocznicę ślubu Reginy i Jana

w 30. rocznicę ślubu Teresy i Adama

w 35. rocznicę ślubu Jadwigi i Wiesława

w 5. rocznicę urodzin Marka

w 6. rocznicę urodzin Pauliny

w 10. rocznicę urodzin Jakuba

w 29. rocznicę urodzin Łukasza

w 70. rocznicę urodzin Heleny

 Błogosławieństwa Bożego na dalsze 
lata życia i opieki Matki Bożej życzy: 
Redakcja

Poziomo:
5 – sprzęt kościelny z klęcznikami 

do spowiedzi;
7 – zawiera opis życia i naukę Jezusa;
8 – prorok Izraela, syn Amosa;
9 – „...Olsena” – komedia duńska;
10 – zbiór praw Judaizmu;
13 – wczesna msza św. odprawiana 

w adwencie;
14 – ojciec Abla i Kaina;
Pionowo: 
1 – siedziba kolegium kanoników;
2 – datek na tacę;
3 – częsty powód tragedii na drodze;
4 – kraina historyczna w Niemczech;
6 – monogram artysty na jego dziele;
11 – żona Jakuba, córka Labana;
12 – kościół to ...Boży.
 Litery z pól ponumerowanych w 

prawym, dolnym rogu, poukła-
dane w kolejności od 1 do 14 
utworzą rozwiązanie. 


