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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Królestwo niebieskie podobne 
jest do gospodarza, który wyszedł 
wczesnym rankiem, aby nająć robot-
ników do swej winnicy. Umówił się 
z robotnikami o denara za dzień i 
posłał ich do winnicy.

Ewangelia: Mt 20, 1 – 16 a

Czytając dzisiejszą Ewangelię, trzeba zastanowić się komu służę w życiu, dla kogo pracuję, 
kto mnie najął?! Wielu ludzi sądzi, że z chwilą całkowitego zaangażowania w sprawy Boże 
zagubią siebie samych. Ten lęk o utratę własnego życia stanowi skuteczną przeszkodę unie-
możliwiającą włączenie się w budowanie Królestwa Bożego. Tymczasem w rzeczywistości 
jest zupełnie odwrotnie. Człowiek tym bardziej jest sobą, tym pełniej odnajduje i realizuje 
siebie, im doskonalej angażuje się w sprawy Boże.  

Drogi Przyjacielu! Nie bój się pójść w swoim życiu za Jezusem! On jako zapłatę ofiaruje 
Ci niebo, szczęście wieczne. Czy jest godziwsza zapłata za trud naszej pracy? Komu służysz? 

Kto mnie najął?

Zawiść i dobroć 
Zawistnemu nie wiedzie się 
dobrze, dopóki powodzi się 
mu gorzej niż innym. 
Dobremu nie wiedzie się 
dobrze, dopóki innym 
powodzi się gorzej niż 
jemu. 
Ludzie chcę być pierw-
szymi, aby znaleźć się 
nad ostatnimi.
Bóg chce, żeby pierwsi 
i ostatni stali na tym samym 
stopniu.

W życiu każdego człowieka mają miejsce 
chwile, kiedy Bóg udziela szczególnych łask, 
umożliwiających spotkanie z Nim. Jednym z ta-
kich wyjątkowych momentów szczególnej blisko-
ści Pana jest powrót ludu wybranego z wygnania. 

Pan nie chce udzielać nam w tym miejscu 
pouczeń z zakresu etyki pracy zawodowej. Pra-
gnie nam tylko powiedzieć, że w świecie łaski 
wszystko, łącznie z tym, co naszym zdaniem 
słusznie nam się należy za nasze dobre uczynki, 
jest czystym darem. Ten, który o świcie – na 
początku swego życia – został wezwany do po-
dążania za Chrystusem, nie może pretendować 
do większych praw aniżeli ten, który poszedł za 
Nim w wieku dojrzałym czy może nawet u schył-
ku życia – w ostatniej godzinie. Ten ostatni nie 
powinien się zniechęcać myśląc, że może jest 
już zbyt późno. Dniówka należy się wszystkim, 
na mocy miłosierdzia Bożego, i jest ona zawsze 
olbrzymia, nieadekwatna do tego, co czynimy, 
pracując dla Pana. Wielkość Jego planów zawsze 
przekracza nasze sądy ludzkie. Wsr6d licznych 
nieszczęść ludzkości jest jedno, które wykracza 
ponad wszystkie inne: jest nim bolesny fakt, ze 
tak mało osób dobrze zna Jezusa. Wielu ludzi żyje 
i umiera nawet nie wiedząc, że Chrystus przyniósł 
zbawienie całemu światu. W dużej mierze od 
naszej postawy zależy, czy wielu ludzi będzie 
Go szukać i spotka się z Nim: ,,Nie ma miejsca 
na bezczynność, zbyt wiele pracy czeka bowiem 
na wszystkich w winnicy Pańskiej. «Gospodarz» 
z jeszcze większym naciskiem powtarza wezwa-
nie: <<Idźcie i wy do winnicy>>”. Czy możemy 
być obojętni na myśl, iż tylu ludzi nie zna Chry-
stusa? ,,Niechaj każdy zastanowi się nad tym, co 
robi −wzywa św. Grzegorz Wielki − i niech zoba-
czy, czy pracuje w winnicy Pańskiej. Dla Niego 
bowiem pracują ci, którzy pragną zdobyć dusze 
i śpieszą się, by innych doprowadzić do winnicy”.

To mnie Bóg wzywa, mnie posyła do pracy 
w swojej winnicy; mnie wzywa i posyła, abym 
pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach. 
To osobiste powołanie i misja określają godność 
i odpowiedzialność każdego z katolików świec-
kich i stanowią środek ciężkości całego dzieła 
formacji. Jej celem jest bowiem pomoc w rado-
snym i pełnym wdzięczności rozpoznaniu owej 
godności w wiernym i wspaniałomyślnym podję-
ciu tej odpowiedzialności. Spokojny, pogodny... 
Bóg  niewielu ma przyjaciół na ziemi. Nie chciej 
uciekać od świata. Nie unikaj dźwigania trudu, 
nawet jeśli nieraz dni wydają ci się zbyt długie.
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W tym roku mija 125.  rocznica 
cudownych objawień Matki Bożej 
w Gietrzwałdzie i 25. rocznica ich za-

twierdzenia. Z tego miejsca, w 1877r. 
Maryja nawoływała do codziennego 
odmawiania różańca i na wszystkie 
zadawane pytania odpowiedziała:” 
Odmawiajcie codziennie różaniec”, 
„Nie smućcie się, bo Ja będę zawsze 
przy was”. Dlatego, to właśnie w  
Gietrzwałdzie, pod patronatem J.E. 
Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza 
odbędzie się w dniach 5, 6 i 7 paź-
dziernika 2002r.  Triduum Różańco-
we, którego myślą przewodnią jest 
hasło: ”Zwycięstwo, gdy przyjdzie, 
przyjdzie przez Maryję”(Kard. Au-
gust Hlond). Szczególnym dniem 
modlitwy za Kościół, Ojczyznę, o in-
tronizację Chrystusa Króla w Polsce, 
o wyniesienie na ołtarze sługi Bożej 
Rozalii Celakówny – będzie dzień 7 
października, który jest dniem Matki 
Bożej Królowej Różańca Świętego. 
Przez całą dobę od godz. 0.00 do 
godz.24.00 będzie odmawiany Ró-

8 września br. odbyła się już czwarta edycja 
konkursu Prezentacji Pieśni Pielgrzymkowych 
w Zwoleniu. Patronat honorowy nad konkursem 
objął:  J.E. Ks. bp Zygmunt Zimow-
ski – Ordynariusz Diecezji Radom-
skiej; Jan Pęksyk – burmistrz gminy 
i miasta Zwoleń oraz ksiądz kanonik 
Kazimierz Szary – proboszcz parafii 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Patronat medialny nad prezentacjami 
objęło Katolickie Radio Radomskie 
AVE – 90,7 FM. Wykonawców oce-
niało szanowne jury…

W tym konkursie wziął również 
udział i nasz zespół parafialny, który 
towarzyszył nam na tegorocznej, 
XXIV Pieszej Pielgrzymce Diecezji 
Radomskiej na Jasną Górę. Zaśpiewa-
liśmy 3 piosenki: „Ziemię”, „Wiesz… 
byłeś pacierzem…” i „Jamneńską 
pieśń wieczorną” oraz poza konkur-

Triduum Różańcowe w Gietrzwałdzie

„Na pielgrzymim szlaku” – Zwoleń ‘2002
sową – wiązankę. Oprócz służby muzycznej „Białej Jede-
nastki” śpiewało jeszcze 7 zespołów. Poziom był naprawdę 
bardzo wysoki.

W czasie trwania obrad jury, czas 
umilał nam Bartek Jaskot, który 
wykonuje muzykę chrześcijańską. 
Pomimo tego, iż dobrze się „bawi-
liśmy”, nerwy sięgały zenitu. Każdy 
z nas zadawał sobie pytanie – które 
miejsce…

Jury podzieliło występujących na 
dwie kategorie – starszych i młod-
szych.

I miejsce zajął zespół z parafii 
św. Łukasza na Michałowie, my na-
tomiast III miejsce. Jedną z nagród 
jakie otrzymaliśmy jest możliwość 
nagrania płyty w studiu Radia AVE. 
Może za rok zdobędziemy I miejsce? 
Pożyjemy, zobaczymy.

Kuba Czubak   

żaniec Święty w sposób nieustanny. 
W czasie trwania Triduum Różań-
cowego w Gietrzwałdzie. W naszej 
parafii odprawione zostaną Msze 
Święte w intencji naszej Ojczyzny 
w następujących terminach: 
− dnia 5 października o godz. 7.00 za 

wstawiennictwem św. Faustyny; 
− dnia 5 października o godz. 8.00 za 

wstawiennictwem Patrona Kościo-
ła Świętego – św. Józefa; 

− dnia 7 października o godz. 18.00 
prosimy o wstawiennictwo Matkę 
Bożą Królową Różańca Świętego.
Organizatorzy Triduum Różańco-

wego w Gietrzwałdzie proszą, aby 
grupy modlitewne działające przy 
parafiach oraz wszyscy, którym na 
sercu leży dobro Ojczyzny i całkowite 
zwycięstwo Maryi, włączyli się do 
modlitwy różańcowej w tej intencji.

   kl. Grzegorz Zieliński 

„NIGDYM JA CIEBIE LUDU NIE RZUCI-
ŁA NIGDYM CI MEGO NIE ODJĘŁA LICA 
JA PO DAWNEMU MOC TWOJA I SIŁA 
BOGURODZICA”.
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Może nie wszyscy wie-
dzą, ale do parafii św. Jó-
zefa w Radomiu, już od 
szeregu lat, przynależą Ma-
zowszany. Obecnie troską 
duszpasterską otacza je ks. 
Wiktor Bąk SAC. W ubie-
głą niedzielę, 15 września, 
o godzinie 9.00 na Mszy 
świętej było poświęcenie 
wspaniały6ch wieńców 
dożynkowych, owocu pra-
cy tamtejszych rolników. 
Uroczystościom przewod-
niczył oraz płomienne 
Słowo Boże wygłosił Ks. 
Stanisław Barcikowski. 
Oto utwory, które zostały 
ułożone na tę uroczystość:

Dożynki W MazowszanACH

Ziemia nasza chleb nam rodzi

Ty go Panie wciąż rozmnażasz

Plon stokrotny matki ziemi

Przynosimy do ołtarza.

Bogu z Jego darów hojnych

Dzisiaj chleb niesiemy czysty

Owoc ziemi i rąk naszych

Przyjmij Ojcze wiekuisty.

Spójrz na Kościół tu zebrany

Tylko Ty znasz naszą wiarę

Nasze myśli, serc pragnienia

Dziś dajemy na ofiarę.

To, co mamy, kim jesteśmy

Nasze modły, samych siebie

I rąk naszych ciężką pracę

Przynosimy Ojcu w Niebie.

Wszystko niechaj będzie święte

Chleb ofiarą niech się stanie

Nasze słowa, myśli, życie

Ty nam, przemień Dobry Panie.

Dzisiaj dzień dożynkowy 
Wszyscy się radujemy 
Bo nasz wieniec skromny{bis} 
Do kościółka niesiemy. 
     Żniwa już zakończone 
     Pola już zaorane 
     Wdzięczni tu stoimy{bis} 
     Przed Bogiem i przed Panem. 
Gdy rolnik zboże sieje 
To w Bogu ma nadzieję 
Na słońce spoziera, pot z czoła 
ociera 
Do Unii się wybiera. 
       I obory maluje 
       I krowy kolczykuje 
       I tak myśli sobie{bis} 
       Czy ktoś go uszanuje. 
Księża się postarali 
I do nas przyjechali 
By się tu radować{bis) 
Za plony podziękować. 
       Ksiądz proboszcz z Młodzianowa 
       Nie może dziś być z nami 
       Zdrowia mu życzymy{bis} 
       I bardzo go kochamy. 
Oby go Matka Boża 
W swojej opiece miała 

W trudnych chwilach życia{bis} 
Zawsze go wspomagała. 
        A ksiądz Stanisław drogi 
        Przyjechał w nasze progi 
        Wygłosił kazanie{bis} 
        Dziękujemy mu za nie. 
Mamy księdza Wiktora 
Nami się opiekuje 
I troszczy się o nas {bis} 
Wszystko organizuje. 
        I księdzu Wiktorowi 
       To wiele zawdzięczamy 
       Bo w naszym kościele{bis} 
       Odnowiony obraz mamy. 
I za te jego trudy 
I za tę jego pracę 
Ukłony składamy{bis} 
I rzucimy na tacę. 
       Nasza wspaniała młodzież 
       Jest dobra, pracowita 
      W kościele zaśpiewa{bis} 
      I sowo Boże czyta. 
Niech nasza pieśń popłynie 
Do samiutkiego nieba 
Żeby w naszej Polsce{bis} 
Nigdy nie brakło chleba.
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

W 52. rocznicę ślubu Ireny i Tadeusza

w 35. rocznicę ślubu Marii i Andrzeja

w 33. rocznicę ślubu Krystyny i Ryszarda,

w 33. rocznicę ślubu Ewy i Andrzeja

w 32. rocznicę ślubu Teresy i Jana

w 1. rocznicę ślubu Edyty i Sławomira

w 1. rocznicę ślubu Magdaleny i Konrada

w 25. rocznicę urodzin Anny

w 18. rocznicę urodzin Michała

wielu łask i błogosławieństwa Boga 

Najwyższego oraz opieki Matki Bożej na 

dalsze lata życia życzy: Redakcja.

Związek małżeński zawarli:

Agnieszka Gill i Grzegorz Lubasiński

Katarzyna Jabłońska i Marcin Jastrzębski

Barbara Szczepańska i Ludwik Gajewski

Edyta Kacprzak i Krzysztof Domański

Anna Michalska i Bartłomiej Nowak

Odeszli do Pana:

Mieczysław Ćwiklak – l. 69

Leszek Ziembicki – l. 44

Ochrzczeni zostali:

Julia Natalia Owczarek

Damian Machajek

Kacper Marcin Galbarczyk

Patryk Leszek Płatos

1. Dzisiaj Nabożeństwo w intencji Ojczyzny o godz. 17.00.
2. Rodziców dzieci, przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świę-

tej ze szkoły nr 23, zapraszamy na spotkanie we wtorek, 24 września, 
o godz. 17.00 w kaplicy św. Rodziny. 

3. Spotkania  Dziecięcej Grupy Misyjnej będą odbywać się w każdy 
wtorek o godzinie 17.00 w salce nr 7  przy starej plebanii. Wszystkie chętne dzieci 
zapraszamy do współpracy.

4. Rodziny z Kręgów Domowego Kościoła zapraszamy na Mszę św. w przyszłą nie-
dzielę, 29 września o godz. 13.00. Bardzo serdecznie zachęcamy młode małżeństwa 
do włączenia się we wspólnotę Domowego Kościoła. Spotkanie wszystkich chętnych 
odbędzie się w przyszłą niedzielę, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 13.00 w kaplicy 
Świętej Rodziny. 

5. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza chętnych do uczestnictwa  w Kursie 
Podstawowym Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego. Spotkanie organizacyjne  – 28 
września br., o godz. 10.00, w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego (Radom, 
ul. Waryńskiego 4).

6. Młodzież zapraszamy do  udziału w Charyzmatycznym Spotkaniu Młodych, które 
odbędzie się w Słupcy koło Konina w dniach 28 i 29 września br.. Szczegółowych 
informacji i zapisy przyjmuje Ks. Tomasz Makarewicz.

Jest to pierwsza tego typu Encyklopedia w 
Polsce. Dzięki niej, w jednym miejscu, znajdą 
Państwo wiedzę z wielu dziedzin.
Mówi o faktach, o których inni wolą milczeć. 
Informuje o wydarzeniach nieobecnych w 
świadomości społecznej. 
Każdy tom zawiera autorskie hasła dotyczące 
spraw nieznanych, przemilczanych, świado-
mie lub przypadkowo zafałszowanych. 
Jedyna encyklopedia, która nie milczy o 
dzisiejszych „Białych Plamach”. Idealna dla 
uczniów szkół średnich i studentów. 
 ENCYKLOPEDIA „BIAŁYCH PLAM”

Włoski kapucyn, stygmatyk Ojciec Pio jest 
najpopularniejszym świętym nowych czasów. 
Album ten przedstawia zarówno dzieje Jego 
niezwykłego życia oraz ciągle rosnącego 
kultu, jak również przybliża miejsca, w któ-
rych przebywał. Czyni to za pomocą zdjęć 
archiwalnych oraz fotografii współczesnych, 
będących dziełem wybitnych fotografików 
papieskich – Adama Bujaka i Arturo Mari.
Album pokazuje również splatanie się losów 
Wielkiego Spowiednika Kościoła Ojca Pio 
z losami Wielkiego Papieża Kościoła Jana 
Pawła II.
 ŚWIĘTY OJCIEC PIO. 
Ilustrowane dzieje życia i kultu.

Zapraszamy do księgarni na ulicę Leśną:
 Pn. – Pt. od 9.00 do 17.00;
 Sb. od 9.00 do 14.00;
 Nd. od 7.00 do 14.00 po Mszach świętych.

KSIĘGARNIA ŚW. JÓZEFA POLECA... Prasa 
kościelna 

i parafialna 
dostarcza 

nowej 
energii 

Kościołowi                   
i społeczeństwu 


