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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

końcu nadchodzą i po-
zostałe panny, prosząc: 
„Panie, Panie, otwórz 
nam!” Lecz odpowiedział: 

„Zaprawdę, powiadam wam, nie 
znam was”. Czuwajcie więc, bo nie 
znacie dnia ani godziny.

Ewangelia: Mt 25, 1 – 13

Nie wolno wspomagać leniwych. Tam gdzie istnieje autentyczna potrzeba pomocy 
chrześcijanin, nawet kosztem własnym, winien spieszyć z pomocą. Jeśli jednak świadczy ją 
wobec ludzi leniwych, naciągaczy to ośmiesza siebie i religię, którą wyznaje. Chrześcijanin 
musi umieć powiedzieć „nie”, tak jak to uczyniły panny mądre.

Drogi Przyjacielu! Chrystus w przypowieści o pannach mądrych i głupich zwraca uwagę 
na to, że mądre nie podzieliły się swoją oliwą z leniwymi, którym nie chciało się w odpo-
wiednim czasie napełnić lamp. Ty również w mądry sposób pomagaj drugim.

Ks. Sylwester

Komu pomagasz?!

Przykład miłości
W swoim czasie święty Marcin 
mógł być wzorem biskupa misyj-
nego. Wiele uczynił dla rozszerze-
nia chrześcijaństwa. Wzorem tym 
jest niewątpliwie również dzisiaj. 
Dzielenie się tym, co się ma, jest bo-
wiem dla wszystkich zrozumiałym 
znakiem, co znaczy chrześcijańska 
miłość bliźniego.  

W Dniu Imienin, Naszemu Drogiemu Współredak-
torowi – Marcinowi Cioskowi, składamy najlepsze 
życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia i radości z życia  
w przyjaźni z Chrystusem. 

Redakcja

10 listopad 2002 – niedziela
Imieniny obchodzą: Leon, Ludomir.

Liturgia Słowa:
Mdr 6, 12 – 16

Psalm 63
1 Tes 4, 13 – 18

Mt 25, 1 – 13.

11 listopad 2002 – poniedziałek
Imieniny obchodzą: Marcin, Bartłomiej.

Świętego Marcina z Tours, biskupa
Narodowe Święto Niepodległości

Liturgia Słowa:
Tt 1, 1− 9
Psalm 24

Łk 17, 1 – 6.

12 listopad 2002 – wtorek
Imieniny obchodzą: Renata, Witold.

Świętego Jozafata, biskupa i męczen-
nika

Liturgia Słowa:
Tt 2, 1 – 8. 11 – 14

Psalm 37
Łk 17, 7 – 10.

13 listopad 2002 – środa
Imieniny obchodzą: Krystyn, 

Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczen-

ników Polski
Liturgia Słowa:

Tt 3, 1 – 7
Psalm 23

Łk 17, 11 – 19  

14 listopad 2002 – czwartek
Imieniny obchodzą: Serafin, Wawrzy-

niec.
Liturgia Słowa:

Flm 7 – 20
Psalm 146

Łk 17, 20 – 25.

15 listopad 2002 – piątek
Imieniny obchodzą: Leopold, Albert.

Świętego Alberta Wielkiego, biskupa 
Liturgia Słowa:

2 J 4 – 9
Psalm 119

Łk 17, 26 – 37.

16 listopad 2002 – sobota
Imieniny obchodzą: Gertruda, Edmund.

Modlimy się w intencji Ojca Świętego.
Liturgia Słowa:

3 J 5 – 8
Psalm 112

Łk 18, 1 – 8. 
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JOANNA CIOSEK – mam 19 lat. W 
tym roku rozpoczęłam studia w Wyższej 
Szkole Handlowej na kierunku Zarządza-
nie finansami. Jestem animatorką w Ruchu 
Światło – Życie, śpiewam także w zespole 
parafialnym Koinonia. Poza tym interesuję się 
psychologią. W gazetce pracuję od 2001 roku. 

KATARZYNA WILCZYŃSKA – je-
stem redaktorką gazetki od 1994 roku, czyli 
od jej początku istnienia. Pracowałam 31 lat 
jako nauczycielka języka polskiego i rosyj-
skiego w szkołach podstawowych i zawodo-
wych. Obecnie od 4 lat jestem na emeryturze. 
Interesuję się muzyką poważną i poezją. Od 
1991 roku sama próbuję pisać wiersze. Ko-
cham przyrodę, więc często piszę utwory o 
tematyce przyrodniczej.

KSIĄDZ SYLWESTER FIEĆKO –  
święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji 
Księdza Arcybiskupa Nuncjusza Józefa Ko-
walczyka otrzymałem 9 maja 1991roku w 

Ołtarzewie. Po święceniach służyłem ludziom 
przez 2 lata w Otwocku, 3 lata w Duszpa-
sterstwie Pielgrzymkowym w Warszawie, 4 
lata w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania 
Królowej Podlasia w Hodyszewie, a obecnie 
od 2 lat na placówce w Radomiu. Uczę w 
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i w 

Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 23. Sprawuję duchową 
opiekę nad gazetką, gram na 
gitarze i czasami coś napiszę.  

IZABELA WOJCIE-
SZEK – do grona redakcyjne-
go dołączyłam w tym roku –  
z czego bardzo się cieszę!!!  
Z wykształcenia jestem tech-
nikiem odzieżowym. Lubię 
ciekawą książkę, muzykę, 
film. Interesuję się psycho-
logią. 

AGNIESZKA DOBRO-
WOLSKA – mam 17 lat. 
Uczę się w IX Liceum Ogól-
nokształcącym im. Juliusza 

Słowackiego. Gazetkę „Moja Parafia” współ-
tworzę od 2 lat. Lubię czytać książki, słuchać 
muzyki. Po ukończeniu liceum chciałabym 
studiować psychologię lub pedagogikę. 

MAREK GOS – jestem uczniem ostatniej 
klasy gimnazjum. Gdy zostanę już absol-
wentem, dalej chcę uczyć się w technikum 
samochodowym. W „Mojej Parafii” zajmuję 
się przepisywaniem tekstów. Interesuję się 
samochodami i elektroniką.

PAWEŁ RABIJEWSKI – mam 15 lat  
i jestem uczniem III klasy gimnazjum. Po 
zakończeniu gimnazjum mam zamiar powę-

drować do Liceum Ogólno-
kształcącego. W wolnej chwi-
li lubię leniuchować przed 
telewizorem i komputerem.

 KUBA CZUBAK – je-
stem uczniem 3 klasy V Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Romualda Traugutta, czyli z 
tego wynika, że liczę 17 je-
sieni. Po ukończeniu szkoły 
i zdaniu matury, wybieram 
się do … (??? – gdybym to 
ja wiedział!). W „Mojej Pa-
rafii” jestem od ponad roku, 
i cieszę się, że w tym piśmie 
parafialnym, poznałem wielu 
fajnych ludzi, którzy wszyscy 
razem wzięci, tworzymy fajną 
grupę. Lubię słuchać polskiej 
muzyki, śpiewam w parafial-

Kilka słów o nas...
nym zespole „Koinonia”, należę do Odnowy 
w Duchu Świętym, Oazy i przygotowuję 
Aspirantów do posługi Ministranckiej.

MONIKA GRZESIAK – mam 18 lat. 
Uczę się w Liceum Technicznym. W gazetce 
pracuję od ponad 4 lat. Po zakończeniu liceum 
chciałabym studiować pedagogikę specjalną 
lub resocjalizację. Moje zainteresowania są 
ogólne. Lubię czytać, a także przebywać z 
dziećmi, bawić się z nimi i pomagać im w 
nauce. 

ŁUKASZ GRZESZCZYK – jestem 
studentem Politechniki Radomskiej. Inte-
resuję się fotografią i grafiką internetową. 
Miejsce, w którym uwielbiam spędzać czas 
to góry (nie tylko polskie).

MAGDALENA KOWALSKA − mam  
21 lat. Jestem słuchaczką Kolegium Nauczy-
cielskiego w Radomiu. Interesuję się muzyką, 
psychologią. Lubię sobie czasem pośpie-
wać i pograć na gitarze. Moim marzeniem 
jest praca z dziećmi. Chcę czuwać nad ich 

rozwojem intelektualnym i kształtować ich 
osobowość. Funkcję redaktora naczelnego 
„Mojej Parafii” pełnię od ponad roku. Moja 
praca, która polega na planowaniu kolejnych 
numerów gazetki, daje mi ogromną radość  
i satysfakcję. 

HALINA SICZEK – mam 51 lat. Jestem 
z zawodu ekonomistką. Obecnie przebywam 
na wcześniejszej emeryturze. Wolne chwile 
przeznaczam na odwiedziny chorych i mo-
dlitwę.  

SYLWIA BUCHACZ – ukończyłam 
L.O. im. T. Chałubińskiego, a obecnie studiuję 
zaocznie filologię polską na Uniwersytecie 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Moje zainteresowanie to dziennikarstwo. 
Gazetkę współtworzę od 3 lat.
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ZGADNIJ, KTO TO?

A. Ks. Sylwester Fiećko
C. Magdalena Kowalska
D. Joanna Ciosek
E. Jakub Czubak
F. Katarzyna Wilczyńska

Przedstawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy, nasze zdjęcia z dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie przyporządkowanie 
odpowiednich fotografii do podanych niżej nazwisk redaktorów gazetki parafialnej. Dla ułatwienia, na poprzedniej stronie, 
przedstawiamy nasze aktualne zdjęcie. Szukajcie podobieństw! Życzymy powodzenia i miłej zabawy! 

G. Monika Grzesiak
H. Marek Gos
I. Iza Wojcieszek
J. Łukasz Grzeszczyk
K. Sylwia Buchacz

L. Agnieszka Dobrowolska
M. Halina Siczek
N. Paweł Rabijewski.
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

Przeprowadzony rok temu sondaż wykazał, że co 
ósmy Polak wie, dlaczego akurat 11 listopada jest czerwo-
na kartka w kalendarzu. Dziś dla wielu z nas to właściwie 
kolejny narodowy dzień wolny od pracy. Nasze święta 
narodowe (podobnie jak 3 maja i 15 sierpnia) nie są trwale 
zapisane w zbiorowej pamięci. Po 1989 r. wydawało się, że 
między władzą i ludem nie ma już różnic co do sposobów 
wyrażania uczuć patriotycznych. W kościołach zaczęto 
śpiewać Boże coś Polskę do słów Alojzego Felińskiego 
w pierwotnej wersji: zamiast Ojczyznę wolną racz nam 
zwrócić Panie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie. Ale 
ten zapał szybko ostygł, zanim zdołaliśmy stworzyć jakąś 
ogólnie akceptowaną formę wyrażania swej narodowej 
tożsamości. Dziś już nawet telewizje zrezygnowały z 
podniosłego repertuaru, proponując odpoczywającym 
widzom lekki program.

Chyba trafną charakterystykę naszych oficjalnych 
uroczystości narodowych ukazał ks. Tomasz Słomiński w 
artykule zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym(25/ 
2000): Coraz bardziej czujemy, że w wolnym kraju nie 
wyrażają ducha patriotycznego w wystarczający sposób: 
Msza, przemarsz, rocznicowy odczyt i kwiaty − traktowa-
ne jako ciąg zdarzeń następujących po sobie. 

Tymczasem podczas większości uroczystości i świąt 
państwowych organizatorzy przygotowują ten sam quasi 
liturgiczny scenariusz. Bez względu na charakter święta 
tak samo śpiewamy, te same niesiemy sztandary i tylko 

ze względu na porę roku, wkładamy płaszcz lub z niego 
rezygnujemy.

Jak przeżyjemy w bieżącym roku dzień 11 listopada 
(84. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości)? 
W jaki sposób możemy dać wyraz naszej miłości i 
odpowiedzialności za Ojczyznę? Jak możemy okazać 
wdzięczność Bogu i ludziom, którzy życie swoje zło-
żyli w miłosiernym darze za wolność Ojczyzny? Każde 
święto narodowe przypomina nam o obowiązku modlenia 
się  za Ojczyznę. Wzywa do rachunku sumienia. Jaki jest 
mój osobisty wkład, mojej codziennej pracy, uczciwości, 
słów, troski, dawanego świadectwa, aby Polska była 
coraz piękniejsza, bogatsza wartościami duchowymi i 
materialnymi, aby wszyscy Polacy byli bliscy Bogu i 
sobie nawzajem.

Jeśli więc nie zgadzamy się na minimalizm  patrio-
tyczny, to przemyślmy w głębi serca słowa Prymasa 
Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Nie myślcie, najmilsze dzieci 
Boże, że wolność spadła nam z nieba, bez wysiłku, bez 
udziału całego narodu... Naród wołał, ufał i wierzył w 
wyższą sprawiedliwość Bożą... Żyjąc wiarą, modlił się... 
Polska wróciła do praw wolnego Państwa... Dla nas, po 
Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu 
dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie 
i narodowej kulturze polskiej (...) nasza miłość należy 
się (...) naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, 
z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby ob-
wieszczano na transparentach najrozmaitsze wezwania 
do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy 
temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli 

1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Różańcowe w intencji zmarłych poleconych 
w wypominkach listopadowych. W dni powszednie o godz. 17.30 Różaniec za 
zmarłych i o 18.00 Msza święta.

2. Dziś rozpoczyna się kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie w sali katechetycz-
nej w podwórzu starej plebani po Mszy Świętej o godz. 13.00.

3. Dziś dzieci z klas drugich, przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej zapraszamy na Mszę Św. o godz. 16.00.

4. Dziś również Msza Święta dla grupy pielgrzymkowej o godz. 18.00. 
5. Jutro, 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości. Msze Święte będą o godz.: 6.30, 8.00, 9.30 

i 18.00. O godz. 17.00 Nabożeństwo w intencji Ojczyzny.
6. W środę, 13 listopada – Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, starszych i cierpiących. Msza Święta 

o godz. 9.00, po niej błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja 
do spowiedzi od godz. 8.30.

7. Młodzież zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Czuwaniu w Częstochowie, które 
odbędzie się 16 listopada. Zapisy w księgarni parafialnej. Koszt 20 zł. Zbiórka przed kościołem o 
godz. 13:30. 

8. Grupa Studencka ‘PATMOS’ zaprasza na spotkanie z ks. Markiem Tatarem, Radomskim Duszpa-
sterzem Akademickim, które odbędzie się w sobotę o godz. 19.00 w salce na nowej plebani.

9. Dziś wydajemy jubileuszowy, 400 – setny numer gazetki: „Moja Parafia”. Bóg zapłać za wszelkie 
ofiary, dzięki którym tygodnik może się ukazywać.

10. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na dalsze prace budowlane.

Wszystkim, którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos w wyborach samorzą-
dowych serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!                                    

Józef Wojcieszek

Zapraszamy na spotkanie modlitewne w inten-
cji Radomia. Odbędzie się ono w niedzielę, 17 li-
stopada o godz. 15.00, w kościele pod wezwaniem 
Chrystusa Kapłana, który znajduje się na placu 
Wyższego Seminarium Duchownego.

Ochrzczeni zostali:
Krzysztof Władysław Maik,

Dominik Ciszewski.

Odeszli do Pana:
Wiesław Grudzień – l. 62

Janina Niziołek – l. 84

Bogumiła Kaczmarzyk – l. 69

Antoni Dziuba – l. 88.

W 89. rocznicę urodzin Genowefy,

w 75. rocznicę urodzin Bogusławy,

w 32. rocznicę urodzin Marcina,

w 18. rocznicę urodzin Konrada,

w 18. rocznicę urodzin Agnieszki,

w 18. rocznicę urodzin Anity,

w 5. rocznicę urodzin Wiktorii,

w 3. rocznicę urodzin Bartka,

Opieki Matki Bożej i potrzebnych łask 

od Jezusa Chrystusa życzy Redakcja

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALI-
LEA czeka na wszystkich chętnych w każdy piątek 
o godz.19.00 w domu Modlitwy.
Telefon  kontaktowy: 381−68−59
Adres strony internetowej www.galilea.pl 

Święto 
Niepodległości

żyć przede wszystkim dziejami, kulturą i mową naszej 
polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem na-
szych praojców... (Stefan Kardynał Wyszyński, Jedna 
jest Polska). [odzyskanie niepodległości] był to nade 
wszystko owoc wytrwałego zmagania całego narodu 
o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Wielu 
synów Polski poświeciło tej sprawie swoje talenty, siły 
i wytężoną pracę. Liczni spośród nich ponosili trudy 
emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za 
wolność ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew 
i oddając życie w kolejnych powstaniach i na różnych 
frontach wojennych. 

Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei, 
płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest 
Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem 
i wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było 
szukać jedności mimo różnic, aby wspólnymi siłami od-
budowywać kraj i bronić jego granic. Niestety, II wojna 
przerwała dobre dzieło. Pozostał jednak posiew wolności, 
który z Bożej Opatrzności owocuje w naszych czasach. 
Wraz z całym narodem polskim dziękuję dziś dobremu 
Bogu za ten niewysłowiony dar Jego miłosierdzia. Pole-
cam dusze zmarłych i poległych. Szczególnie w tym dniu 
proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich 
rodaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z 
tak cennego daru wolności. Niech opieka Matki Maryi, 
Jasnogórskiej Pani, zawsze towarzyszy naszej ojczyźnie 
i wszystkim rodakom. Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus(Jan Paweł II do rodaków w Święto Niepodle-
głości Polski w 1998r.)

kl. Grzegorz Zieliński


