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Wystawianie na próbę!
Bardzo często, podobnie jak faryzeusze, wystawiamy Boga na próbę. Wszystko 

dlatego, że nie chcemy wykonywać tego, do czego przynagla nas miłość Chrystusa. 
Zaczynamy mieszać porządek rzeczy. Sprawy Boskie mieszamy ze sprawami ludzkimi. 

Drogi Przyjacielu! Staraj się zawsze wypełnić do końca wolę Stwórcy, która jest 
Twoim powołaniem. Tylko w ten sposób możesz osiągnąć szczęście!

Ks. Sylwester

20 październik 2002 – niedziela 
Imieniny obchodzą: Jan, Irena.

Liturgia Słowa:
Iz 45, 1. 4 – 6 

Psalm 96 
1 Tes 1, 1 – 5b
M 22, 15 – 21. 

21 październik 2002 – poniedziałek 
Imieniny obchodzą: Jakub, Urszula. 
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, 

biskupa
Liturgia Słowa:

Ef 2, 1 – 10 
Psalm 100

Łk 12, 13 – 21. 

22 październik 2002 – wtorek 
Imieniny obchodzą: Filip, Halka.

Liturgia Słowa:
Ef 12, 12 – 22 

Psalm 85
Łk 12, 35 – 38.

23 październik 2002 – środa 
Imieniny obchodzą: Honorata, Sewe-

ryn.
Św. Jana Kapistrana, kapłana.

Liturgia Słowa:
Ef 3, 2 – 12 
Iz 12, 2 – 5 

Łk 12, 39 – 48.

24 październik 2002 – czwartek 
Imieniny obchodzą: Antoni, Marcin.

Św. Antoniego Marii Claret, biskupa.
Liturgia Słowa:

Ef 3, 14 – 21 
Psalm 33

Łk 12, 49 – 53 .

25 październik 2002 – piątek 
Imieniny obchodzą: Daria, Inga.

Liturgia Słowa:
Ef 4, 1 – 6
Psalm 24

Łk 12, 54 – 59.

26 październik 2002 – sobota 
Imieniny obchodzą: Lucjan, Ewaryst.

Liturgia Słowa:
Ef 4, 7 – 16
Psalm 122

Łk 13, 1 – 9.

Ewangelia: Mt 22, 15 – 21 

Przynieśli Mu denara. On ich  
zapytał: Czyj jest ten obraz  
i napis? Odpowiedzieli: Ceza-

ra. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie 
więc Cezarowi to, co należy do Ce-
zara, a Bogu to, co należy do Boga.

Świat nie dozna uszczerbku, gdy 
Bogu damy to, co do Niego należy. 
Gdy bowiem kochamy Boga i ufnie 
powierzamy się Jego dłoniom, świat 
otrzymuje więcej niż możemy mu 
dać pracą rąk naszych. Otrzymuje 
to, czego mu najbardziej potrzeba: 
dobrego ducha.

Naszemu bardzo Sympatycznemu i Wesołemu 
Współredaktorowi, Kubie Czubakowi, w Dniu 
Imienin, z serca płynące życzenia wszelkiego dobra 
i szczęścia od Boga, oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń życzy: Redakcja

Czego świat potrzebuje najbardziej?
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· trzeba skończyć z praktyką, po-
zwalając połowie ludzkości żyć 
kosztem drugiej połowy – misje 
są rzecznikiem równości szans dla 
wszystkich

· dzieci, ubodzy pozbawieni praw 
mają prawo do radości – misje są 
rzecznikami sprawiedliwego ładu 
na ziemi

· nie wolno już dłużej dewastować 
stworzenia – misje są rzecznikiem 
zachowania zasobów ziemi 

· każdy człowiek potrzebuje moż-
liwości zdobycia pożywienia, 
troski o zdrowie i rozwój – misje 
są rzecznikiem bardziej ludzkich 
warunków dla wszystkich miesz-
kańców ziemi

· Kazanie na Górze musi być lepiej 
słyszane niż wszystkie ideologie – 
misje są rzecznikiem odkrywania 
Jezusa wśród najuboższych tej 
ziemi.

Misje – wydają się nam tak odległe, 
widzimy oczami wyobraźni dalekie kraje, 
kolorowe dzieci uczące się pacierza, ko-
biety i mężczyzn wychwalających Boga 
tańcem. Na misje wyjeżdżają kapłani, 
zakonnice oraz osoby świeckie odpo-
wiednio przygotowane. Takie misje są 
dla nas niedostępne, możemy się tylko 
za nie modlił.

Ale każdy z nas może zostać misjo-
narzem, każdy może mówić o Jezusie 
w swojej rodzinie, w swoim środowisku, 
w pracy. Możemy codziennie głosić Do-
brą Nowinę tam, gdzie Bóg nas pośle. 
Misjonarz głosząc Jezusa może stracić 
życie, nam to nie grozi. My natomiast 
możemy być wyśmiani, odrzuceni przez 
innych, mogą nazywać nas fanatykami. 
Nie lękajmy się, pamiętajmy „Wszystko 
mogę w Tym, który Mnie umacnia” (Flp. 
4, 13). Bądźmy odważni, głośmy Ewan-
gelję słowem i czynem.

Maria Sowińska  

Drogi Pasterzu Diecezji radomskiej, 
zbliża się pierwsza rocznica Twojego odej-
ścia do Pana. Odszedłeś w chwili rozkwitu 
miasta Radomia, zapoczątkowałeś dzieło, 
które przewyższyło nasze najśmielsze 
oczekiwania, dzieło miłosierdzia. Stałeś się 
Wielkim Przyjacielem Młodzieży, dzieci, 
ludzi starszych i ubogich. Nie ma Twojej 
Osoby wśród nas ale Twój Duch żyje i czu-
wa nad nami. Twoja wytrwała posługa, 
bytowanie na ziemi radomskiej przez 26 
miesięcy na zawsze będą istnieć w naszej 
pamięci, sercach i umysłach, tak jak to często 
powtarzałeś: „Idź przez życie tak, aby ślady 
twoich słów przetrwały cię”. Twoje słowa, 
czyny pozostawiły nie tylko ślady w Rado-
miu ale i w warszawskiej uczelni, w Polsce 
i Europie. Zawsze zostaniesz w pamięci 
najuboższych, chorych, cierpiących i nas 
wszystkich.

Dziś w ten październikowy dzień wspo-
mnę Twoje uroczyste wejście do Katedry 
radomskiej. Zawdzięczamy również Twoją 
posługę Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi 
II, który powierzył funkcję ordynariusza 
diecezji radomskiej Twojej drogiej Osobie. 
W tym uroczystym dniu zostałeś powitany 
przez Ks. Kardynała Józefa Glempa, Ks. 
Bp Edwarda Materskiego, przez Urząd 

Miasta, duchowieństwo i lud całego miasta 
i diecezji. Pamiętam, jak serdecznie dzię-
kowałeś Ks. Bp Edwardowi Materskiemu 
za Jego wieloletnią pracę oraz opieką nad 
diecezją. Tak więc od dnia 28 sierpnia roku 
1999 zostałeś w naszej diecezji radomskiej 
nowym ordynariuszem, odwiedziłeś wiele 
kościołów i parafii, jak również naszą Pa-
rafię Św. Józefa, nasz nowy kościół pod 
wezwaniem Królowej Apostołów. Dzięku-
jemy Ci Księże Biskupie Janie, za Twoją 
posługę, za głoszenie Ewangelii i za ciągłe 
przypominanie o tym, aby żyć dla innych. 
Wzywając do posłuszeństwa pod hasłem: 
„Będziemy Bogu posłuszni”; przypomina-
łeś nam słowa Chrystusa: „Kto was słucha, 
Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi”. 
Przypominałeś nam o swoich dążeniach, 
oczekiwaniach i o współpracy z diecezją.

Ileż ciepła, serdeczności i pokory było 
w Twoich słowach. W dzień uroczystego In-
gresu przemawiając do nas zgromadzonych 
posłużyłeś się słowami Św. Piotra: „Panie, 
Ty wszystko wiesz, że Cię miłują”. 

Dziękujemy Ci, Ks. Bp Janie za Twoje 
mądre Słowa, dobre czyny. Ty przyczyniłeś 
się do poprawy wizerunku Radomia w kraju 
i za granicą. Pamiętamy że w kwietniu 2001 
otrzymałeś nagrodę – Kryształową Kulę, 

pozłacaną buławę od radomskich przedsię-
biorców, które wręczono Ci podczas Gali 
Biznesu. Wypowiedziałeś wtedy słowa: „Nie 
spodziewałem się, że zostanę uhonorowany. 
Pragnę podkreślić, że czegokolwiek się po-
dejmowałem, nie robiłem tego dla żadnych 
nagród. Chcę tylko, aby ludzie którzy tutaj 
mieszkają, czuli się szczęśliwsi, a miasto 
w którym mieszkam, było coraz piękniejsze 
urodą ducha”. Tak więc dziękować będzie-
my Ci, Drogi Pasterzu wiele razy i za to, że 
obudziłeś nasze miasto; za Twoją ogromną 
pomoc, dążenie do stworzenia ludzkich wa-
runków dla najuboższych, za przychodnię, 
aptekę, stołówkę dla biednych, za Verba 
Sacra, Apel Młodych, za otwarcie na środki 
społecznego przekazu, za to że byłeś z nami 
i pokochałeś całym sercem nasz lud, i nasze 
miasto – dziękujemy Ci Księże Biskupie 
Janie… Wybacz Drogi Duszpasterzu, że dziś 
ośmielam się w imieniu swoim i wszystkich 
nas tu zgromadzonych na Modlitwie i w Ko-
ściele w dniu pierwszej rocznicy odejścia do 
Pana, prosić Cię o modlitwę za nas, za nasze 
miasto, za cały świat. 

Módlmy się dziś i polecajmy Bogu 
i Matce Bożej zmarłego Ś.P. Księdza Bisku-
pa Jana Chrapka i prośmy Go nieustannie 
o modlitwę.

Opr. Halina Siczek

I Ty 
zostań misjonarzem

MISJE - PO CO?

Pierwsza rocznica śmierci 
Ks. Bp. Jana Chrapka
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Różaniec to zarówno sposób modlitwy, jak 
i służące do niej „narzędzie” − sznur paciorków 
odpowiednio podzielonych. Postać Różańca, 
którą znamy dzisiaj, nie powstała od razu, 
lecz kształtowała się przez wieki. Od początku 
chrześcijaństwa wielu wiernych bardzo poważ-
nie traktowało słowa św. Pawła: „Nieustannie 
się módlcie” (1Tes 5,17). Odpowiedzią na to 
wezwanie, szczególnie w środowiskach pustel-
niczych i zakonnych, były modlitwy powtarzal-
ne, czyli krótkie, zwarte formuły, wielokrotnie 
powtarzane, które skupiały myśli, a serca 
wznosiły ku Bogu. Znane są np. świadectwa 
o pustelniku Pawle z Teb (III w.), który starał 
się odmawiać każdego dnia trzysta razy „Ojcze 
nasz”. Do liczenia modlitw używał trzystu 
kamyków, które kładł sobie na kolana i stop-
niowo odrzucał. Od VI w. do takiego liczenia 
używano sznura z paciorkami. Z IX wieku 
pochodzi najstarsze znane świadectwo wska-
zujące, że jedną z takich powtarzalnych formuł 
było zaczerpnięte z Ewangelii pozdrowienie 
anielskie „Zdrowaś Maryjo”. Modlitwa ta 
bardzo rozwinęła się w średniowieczu. Wtedy 
też pojawił się zwyczaj odmawiania 150 razy 
„Zdrowaś”, co było inspirowane psałterzem, 
który składa się ze 150 psalmów. Dlatego też 
mówiono o „psałterzu Maryi”. Mniej więcej od 
XII w. znany jest zwyczaj przeplatania modlitw 
„Zdrowaś Maryjo” i „Ojcze nasz”. Również 
w średniowieczu, w czasie jednej z wielkich 
epidemii dżumy, do „Pozdrowienia anielskie-
go”, dodano drugą część: „Święta Maryjo, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej”. 

Nadanie tej modlitwie nazwy „Różaniec” 
nie jest łatwe do wyjaśnienia, choć wiadomo, 
że róża od bardzo dawna jest symbolem Matki 
Bożej. W XV w. odmawianie Różańca połą-
czono z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. 
Wyodrębniono 15 istotnych momentów z Ich 
życia i powiązano je z dziesiątkami „Zdrowaś 
Maryjo”. Tajemnice podzielono na trzy części: 
radosną, bolesną i chwalebną. W ten sposób 
w ciągu wieków ukształtowała się taka postać 
Różańca, jaką znamy dzisiaj. Przez długi czas 
powstanie różańca kojarzono z postacią św. 
Dominika, który miał go „otrzymać” od Matki 
Bożej podczas objawienia. Św. Dominik i jego 
bracia, którzy jako wędrowni kaznodzieje 
przemierzali świat, z pewnością ogromnie 
przyczynili się do rozpowszechnienia tej mo-
dlitwy. W 1569 r. papież Pius V, dominikanin, 
specjalnym dokumentem nadał Różańcowi 
dzisiejszą formę. Przez wieki dominikanie 
mieli wyłączne prawo zakładania bractw ró-
żańcowych i do dziś są bardzo mocno związani 
z Różańcem.

kl. Grzegorz Zieliński

W Katechizmie Kościoła Katolickie-
go (2659) czytamy: „Modlić się pośród 
wydarzeń każdego dnia i w każdej chwili 
jest jedną z tajemnic Królestwa objawio-
nych „maluczkim”, sługom Chrystusa, 
ubogim z błogosławieństw. Słusznie 
i dobrze jest modlić się, aby nadejście 
Królestwa sprawiedliwości i pokoju 
miało wpływ na bieg historii, lecz równie 
ważne jest przenikanie modlitwą treści 
codziennych, zwyczajnych sytuacji. 
Wszystkie formy modlitwy mogą być 
tym zaczynem, do którego Pan porów-
nuje Królestwo”. 

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, 
zatem w takiej modlitewnej rozmowie 
przedstawiajmy Bogu wszystkie sprawy 
nasze i naszych bliźnich. Będąc w Ko-
ściele Świętym tworzymy jedno Ciało 
w Jezusie Chrystusie, dlatego módlmy się 
za siebie nawzajem: „Niech każdy ma na 
oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też 
i drugich”.( Flp 2,4)  Rozpoczynając dzień 
polećmy Bogu wszystkich ludzi, których 
postawi na naszej drodze. Prośmy Ducha 
Świętego, aby otworzył nasze serca i oczy 
na potrzeby modlitwy w środowisku pra-
cy, w miejscu zamieszkania, w szkole, 
na uczelni. Od momentu chrztu jesteśmy 
świątynią Ducha Świętego, dlatego bądź-
my czujni na wszystkie Boże natchnienia, 
bo w ten sposób Bóg do nas mówi i jeśli 
zechcemy z Nim współpracować, to bę-
dziemy wiedzieli w jakich potrzebach, za 
kogo i kiedy się modlić. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego (2659) przypomina: 
„Czas jest w rękach Ojca; spotykamy Go 
w teraźniejszości, nie wczoraj ani jutro, 
ale dzisiaj. «Obyście usłyszeli dzisiaj głos 
Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych» 
(Ps 95, 7 –8)”. 

Żyjmy z Bogiem na co dzień, modli-
twę wplatajmy w nasze radości, smutki, 
cierpienia, naszą pracę, naukę, odpoczy-
nek i różne wydarzenia. Widząc i sły-
sząc o potrzebach w naszych rodzinach, 
wśród przyjaciół, znajomych, sąsiadów 
prośmy Jezusa Miłosiernego o pomoc. 
Z wiarą, ufnością i nadzieją polecajmy 
Najlepszemu i Najczulszemu Ojcu nasze 
miasto, Ojczyznę, trudne sprawy całego 
świata. Bóg jest Ojcem nas wszystkich, 
dla Niego nie ma spraw i rzeczy mniej lub 

więcej ważnych. Nie musimy się godzi-
nami modlić, ale żyjmy zawsze w Bożej 
obecności i bądźmy do Jego dyspozycji. 
Idąc ulicami miasta spotykamy chorych, 
biednych, narkomanów, alkoholików, 
dzieci, młodzież, ludzi starszych, nie-
dołężnych – wstawiajmy się u Boga za 
nimi, prośmy dla nich o chleb, o zdrowie, 
o siłę, o wyrwanie z nałogu, o czystość, 
mądrość, roztropność. Słysząc sygnał 
karetki pogotowia polecajmy Jezusowi 
chorego, jego rodzinę i lekarzy. Tak duży 
jest ruch na naszych ulicach i drogach 
– módlmy się o bezpieczeństwo. Kiedy 
idziemy załatwiać różne sprawy w urzę-
dach zwracajmy się o pomoc i światło do 
Ducha Świętego. Codziennie odchodzą 
do wieczności nasi bliźni – odmówmy 
chociaż krótką modlitwę za zmarłych. Wi-
dząc w telewizji przemoc, ludzką biedę, 
różne tragedie lub czytając o tym w prasie 
westchnijmy do Boga we wszystkich 
tych potrzebach. Piękne są akty strzeli-
ste, te krótkie modlitwy mogą być dla 
nas wołaniem o pomoc w każdej chwili 
i w każdej sytuacji. Nasza modlitwa jest 
bardzo ważna i cenna w oczach Boga. Ale 
nie ograniczajmy się w modlitwie chwili 
do próśb, błogosławmy naszym bliźnim, 
dziękujmy Bogu, uwielbiajmy Go, bo 
jest godzien największej czci i miłości. 
W Liście do Tesaloniczan czytamy: „W 
każdym położeniu dziękujcie” (1 Tes. 
5, 18). 

A może w naszym zabieganiu znajdu-
jemy czas, aby o tym wszystkim poroz-
mawiać z Bogiem w kościele i uwielbić 
Go w Najświętszym Sakramencie.   

Pamiętajmy, że ten rok jest Rokiem 
Biblii i chociaż kilka minut przeznaczmy 
na modlitwę Pismem Świętym. Słowo 
Boże będzie nas szczególnie uwrażliwiać 
na wszystkie potrzeby modlitwy wokół 
nas, bo przecież wtedy sam Bóg mówi do 
nas. Jak podaje Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego (2679): „Modlitwa jest życiem 
nowego serca. Powinna ożywiać nas 
w każdej chwili”, a Jezus mówi do nas: 
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” 
(Mt 7,7). 

Maria Sowińska

Modlitwa chwili HISTORIA 
RÓŻAŃCA 
ŚWIĘTEGO
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Dziś rozpoczynamy tydzień misyjny pod hasłem: „Poznawać Chrystusa 
w wierze”. Zachęcamy do udziału w wieczornych nabożeństwach na 
których modlimy się za misje i misjonarzy. Jednocześnie informujemy, 
że w każdy drugi piątek miesiąca w kaplicy Św. Rodziny na Mszy św. 
o godz. 15.00 i w czasie Adoracji będziemy polecali w modlitwie parafian misyjne dzieło 
Kościoła.

2. Nabożeństwa Różańcowe:
 − niedziela o godz. 17.00 – dla wszystkich;
 − dni powszednie: dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;
                               dla młodzieży i dorosłych o godz.17.30.
3. W listopadzie odprawiać będziemy codziennie o godz. 18.00 Mszę św. i odmawiać Róża-

niec za zmarłych, których imiona będą nam podane. Ponadto, za tych zmarłych będziemy 
codziennie odprawiać w naszych kościołach pallotyńskich przez cały miesiąc listopad 
24 Msze Święte. Będą również wypominki roczne połączone ze Mszą św. i Różańcem w 
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Wypominki listopadowe i roczne można składać 
w zakrystii i kancelarii parafialnej.

4. W czasie dwóch kolejnych niedziel młodzież z Ruchu Światło−Życie, będzie sprzedawać 
znicze. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych 
wyjazdów dzieci i młodzieży z biednych rodzin.

5. Poradnia Rodzinna dla Dorosłych i Młodzieży powstała z inicjatywy Akcji Katolickiej 
wznowi swą działalność w nowej plebanii w dn. 7 XI – dyżurem o godz. 16.00. Będzie 
otwarta w każdy czwartek w godz. 16.00 − 17.00. Zachęcamy wiernych z naszej parafii 
do korzystania z poradnictwa specjalistów w zakresie problematyki życia rodzinnego, 
uzależnień, spraw wychowawczych, urzędowych i in., dla dobra naszych rodzin.

6. Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się 21 X, o godz. 18.45, w sali nr 7, w podwórzu 
starej plebanii.

7. Spotkania Grupy studenckiej „Patmos” odbywają się w każdą sobotę, o godz. 19.00. 
Bliższych informacji udziela Ks. Tomasz.

8. W drugą niedzielę listopada rozpoczyna się w naszej parafii kurs przedmałżeński. 
Spotkania będą odbywały się w niedziele, zakończenie kursu przed Świętami Bożego 
Narodzenia.

Związek Małżeński Zawarli:
Paulina Laugowska i Mariusz Iliczko
Luiza Smolarska i Mariusz Zamejć
Agnieszka Jackowska 
i Tomasz Mazur
Jolanta Kwiecień i Grzegorz Wyrwich

Ochrzczeni zostali:
Maja Ewa Szymańska
Mikołaj Krzysztof Petrykowski

W 10. rocznicę ślubu Elżbiety 
i Włodzimierza
w 10. rocznicę ślubu Julity 
i Wojciecha
w 66. rocznicę urodzin Ireny
w 50. rocznicę urodzin Danuty
w 27. rocznicę urodzin Michała
w 18. rocznicę urodzin Katarzyny
w 18. rocznicę urodzin Łukasza
opieki Matki Bożej na każdy dzień 

Waszego życia, błogosławieństwa Boże-
go życzy Redakcja

Wpisz odpowiednie imiona w kółka. Ostatnia litera pierwszego 
imienia jest pierwszą literą drugiego, itd. PARAFIANINEK


