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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

królestwem niebieskim podob-
nie jest jak z pewnym czło-
wiekiem, który mając się udać  
w podróż, przywołał swoje 

sługi i przekazał im swój majątek. 
Jednemu dał pięć talentów, drugie-
mu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 
według jego zdolności.

Ewangelia: Mt 25, 14 – 30 

Marnotrawstwo!
Chrześcijaństwo dobrze rozumiane to szkoła ludzi z inicjatywą. Ewangelia jest 

wielkim wezwaniem do podjęcia inicjatywy. Jezus w dzisiejszej przypowieści piętnuje 
człowieka bez inicjatywy, który nie zaryzykował. Nic złego nie uczynił, ale zmarnował, 
to co otrzymał, był bezużyteczny!

Drogi Przyjacielu! Bóg, rozdając talenty, nie zapomniał również i o Tobie. Czy jesteś 
sługą złym i leniwym, który zakopał swój talent głęboko w ziemi i dopuścił się wielkie-
go marnotrawstwa? Czy należysz do ludzi z inicjatywą, którym Pan dołoży talentów? 
Warto zaufać Panu i zaryzykować! Możesz tylko zyskać!

Ks. Sylwester   

Ukryte skarby
Każdy otrzymuje jakieś talenty od Boga. Wielu jednak zakopuje je z powodu ja-

kiegoś bezsensownego lęku i braku ufności do Boga i swoich możliwości. Niektórzy 
potrzebują pomocy innych, by odkryć zakopane przez siebie skarby.

17 listopad 2002 – niedziela 
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Grzegorz

Liturgia Słowa:
Prz 31, 10 – 13. 19 – 20. 30 – 31

Psalm 128
1 Tes 5, 1 – 6

Mt 25, 14 – 30.

18 listopad 2002 – poniedziałek
Imieniny obchodzą: Karolina, Roman

Św. Karoliny Kózkówny, dziewicy i 
męczennicy,

Liturgia Słowa:
Ap 1, 1 – 4; 2, 1 – 5a

Psalm 1
Łk 18, 35 – 43.

19 listopad 2002 – wtorek
Imieniny obchodzą: Salomea, Elżbieta.

Bł. Salomei, dziewicy,
Liturgia Słowa:

Ap 3, 1 – 6. 14 – 22
Psalm 15

Łk 19, 1 – 10.

20 listopad 2002 – środa
Imieniny obchodzą: Anatol, Feliks

Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana,
Liturgia Słowa:

Ap 4, 1 – 11
Psalm 150

Łk 19, 11 – 28.

21 listopad 2002 – czwartek
Imieniny obchodzą: Janusz, Konrad

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Liturgia Słowa:

Ap 5, 1 – 10
Psalm 149

Łk 19, 41 – 44.

22 listopad 2002 – piątek
Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – 
patronki muzyki chrześcijańskiej

Liturgia Słowa:
Ap 10, 8 – 11

Psalm 119
Łk 19, 45 – 48.

23 listopad 2002 – sobota
Imieniny obchodzą: Felicyta, Klemens

Św. Klemensa I, papieża i męczennika, 
oraz Św. Kolumbana, opata

Liturgia Słowa:
Ap 11, 4 – 12

Psalm 144
Łk 20, 27 – 40.
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Nasza parafia św. Józefa znajduje 
się pod opieką duszpasterską Księży ze 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego (SAC), popularnie nazywanymi 
Pallotynami. Jest to Stowarzyszenie 
życia konsekrowanego założone przez 
rzymskiego kapłana św. Wincentego 

Pallottiego, który zapragnął zjedno-
czyć wysiłki ludzi świeckich i du-
chownych w walce o zbawienie dusz 
i jedność Kościoła. Jego zawołaniem 
było: „ Wszystko dla nieskończo-
nej chwały Bożej”. Ten infinityzm 

Wizytacja Generalna
przewija się w całym Jego życiu i w 
każdym Jego działaniu. Jego dzieło 
na samym początku napotykało na 
wielkie trudności. Gdzie się dzieje coś 
Bożego, tam licho nie śpi! Z wielkim 

bólem udało się jednak zatwierdzić 
regułę Stowarzyszenia i Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego. Stowarzy-
szenie bezpośrednio podlega władzy  

i jurysdykcji papieża, czyli jest na 
prawie egzempcji, podobnie jak wiele 
zgromadzeń zakonnych. Najwyższą 
władzą ustawodawczą jest Kapituła 
Generalna, która zbiera się co 6 lat  
i wybiera Generała oraz Radę Gene-
ralną do zarządzania Stowarzysze-
niem na całym świecie. Obowiązkiem 
Generała i Rady Generalnej jest odby-
cie wizytacji kanonicznej wszystkich 
placówek pallotyńskich na całym 
świecie w czasie trwania kadencji. 
Wizytacji może dokonać sam Gene-
rał, ale z powodu wielości domów, 
często deleguje uprawnionych do 
tego Radców Generalnych. W naszej 
parafii mieliśmy zaszczyt gościć 
Ks. Wolfganga Weissa SAC, który 
jest jednym z Radców Generalnych  
i w Radomiu na wizytacji kanonicznej 
był już po raz drugi ( pierwszy raz 
w 1981 roku). Przybył do Radomia  
z Wrzosowa i był już obecny na 
dwóch Mszach świętych w niedzie-
lę, 3 listopada, o godzinie 10.45  
i 12.00. Został bardzo ciepło przy-
witany przez najmłodszych naszych 
parafian. Stwierdził, że raduje się 
wielce jego serce i dusza, widząc tylu 

Wspólna Eucharystia

Najlepiej być blisko ołtarza

Kilka słów skierowanych do wiernych
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wiernych w kościele, a szczególnie 
tak licznie zgromadzonych wokół 
Chrystusa maluchów. Ksiądz Radca 
jest Niemcem, ale urodził się w mie-
ście, które dzisiaj należy do Polski,  
w Ząbkowicach Śląskich. Prawie w 
ogóle nie pracował w Niemczech jako 
kapłan. Dowiedzieliśmy się o tym,  
w trakcie zaplanowanego wcześniej 
spotkania z młodzieżą i grupami 
naszej parafii w poniedziałek, o go-
dzinie 20.00 w salce katechetycznej 
na nowej plebani. Zaraz po święce-
niach został skierowany do pracy 
duszpasterskiej do Kanady. Później 
jako sekretarz Ks. Generała przebywał  
w Rzymie, po kilku latach skierowano 
go do pracy w niemieckiej parafii w 
Londynie. Później znowu na krótko 
trafił do Kanady, a obecnie już od 
dobrych paru lat jest bez przerwy  
w Rzymie w naszym generalacie.  
W czasie wizytacji odbyły się indywi-
dualne rozmowy Ks. Weissa z każdym 
księdzem, należącym do wspólnoty 
naszego domu. Ksiądz Radca w 
czasie wizytacji nawiedził również 
katedrę radomską, cmentarz Firlej 
oraz Mazowszany. W poniedziałek, 
dla wszystkich grup parafialnych  

Ks. Weiss tłumaczy młodzieży strukturę 
Stowarzyszenia

o godzinie 18.00, odprawił uroczystą 
Eucharystię, podczas której wygło-
sił kazanie w języku niemieckim, 
tłumaczone bezpośrednio przez ks. 
Sylwestra Matusiaka (w czasie wi-
zytacji miał chyba najwięcej pracy). 
Zakończenie wizytacji generalnej 
Radomskiej Wspólnoty  miało miej-
sce we wtorek, 5 listopada, w kaplicy 
domowej na nowej plebani nabożeń-
stwem o godzinie 12.30 i obiadem.

 Z Radomia nasz Gość udał się 
do naszego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Ołtarzewie.                

Foto: Łukasz Grzeszczyk
Opr. Ks. Sylwester Fiećko SAC

Wspólne chwile radości na spotkaniu z młodzieżą

Radca Generalny wyjaśnia na czym 
polega jego praca

Droga Rodzino Parafialna św. Józefa!
Z wdzięcznością i radością spoglądam na moje odwiedziny u Was. Papież Jan Paweł 
II wzywa nas wszystkich do współdziałania w dziele Ewangelizacji w III tysiącleciu. 
Na ten trud życzę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa. 
W modlitewnej łączności ksiądz Wolfgang Weiss SAC.
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Różaniec  za zmarłych z wypominkami przez cały miesiąc listopad 
w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30.

2. Dziś przed kościołem ministranci rozprowadzają diecezjalny 
kalendarz ścienny na rok 2003. Dochód z kalendarza zasili konto 
Funduszu im. Ks. Bpa Jana Chrapka. Cena jednego egzemplarza 10 zł.

3. W poniedziałek, 18 listopada o godz. 18:45, w salce na nowej plebanii, odbędzie 
się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 

4. Przyszła niedziela będzie ostatnią niedzielą Roku Liturgicznego. Jest ona poświę-
cona Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata i jest również uroczystością 
zewnętrzną Księży Pallotynów naszej Prowincji.

Ochrzczeni zostali:
Wiktoria Agnieszka Kozłowska 
Igor Strzałkowski
Wiktoria Kaczmarczyk
Michał Józef Gogacz

Odeszli do Pana: 
Jan Czupryn – l. 85
Józef Chrzanowski – l. 75
Grzegorz Grudzień – l. 35
Wiktor Kleczkowski – l. 54
Tadeusz Rutkowski – l. 70

W 35. rocznicę ślubu Jadwigi i Mariana
W 30. rocznicę ślubu Wiesławy i Tadeusza 
w 25. rocznicę ślubu Kazimiery i Tadeusza
w 29. rocznicę urodzin Elżbiety
w 18. rocznicę urodzin Oktawiana
w 2. rocznicę urodzin Eryk

„Cnota nadziei odpowiada dążeniu do 
szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każ-
dego człowieka; podejmuje ona te oczekiwania, 
które inspirują działania ludzi; oczyszcza je, 
by ukierunkować je na Królestwo niebieskie; 
chroni przed zwątpieniem; podtrzymuje w 
każdym opuszczeniu; poszerza serce w ocze-
kiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja 
chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia 
miłości” – to jeden z fragmentów na temat 
nadziei, zaczerpnięty z Katechizmu Kościoła 
Katolickiego.

Za słownikiem Webstera: nadzieja to 
przekonanie, że pożądane rzeczy są osiągalne 
niezależnie od znikomości prawdopodobieństwa 
ich osiągnięcia. Przykładowo – przekonanie: 
„na pewno wyzdrowieję” nie jest nadzieją tylko 
myśleniem pozytywnym lub życzeniowym. 
Natomiast przekonanie: „mogę wyzdrowieć 
niezależnie od tego jak ciężko jestem chory” 
jest wyrazem nadziei. Co więcej, tak wyrażona 
nadzieja jest nawet oparta na faktach, bo me-
dycyna zna przypadki wyzdrowienia z bardzo 
zaawansowanych chorób. Niezależnie od tego, 
skąd będziemy czerpać definicje nadziei, wszy-
scy doskonale wiemy jak bardzo potrzebujemy 
jej w życiu. Ważne jest byśmy pokładali nadzieję 

w tym wszystkim, co może przejść próbę czasu. 
Człowiek, który opiera swoje życie na wierze w 
Boga, szybciej odnajdzie w sobie nowe pokłady 
nadziei, nawet po najbardziej dramatycznych 
przeżyciach. Ważnym elementem nadziei jest 
umiejętność szukania zdrowego sensu w każdej 
sytuacji życiowej. Gdy człowiek doszukuje się 
np. w swej chorobie czy innej trudnej sytuacji 
niezdrowego sensu, gdy myśli: „to kara za 
grzechy”, „nie zasługuję na cud” lub dochodzi 
do wniosku, że jakiekolwiek wysiłki nie mają 
sensu wtedy zaczyna pogrążać się w rozpaczy. 
Dla niektórych z nas to, co się dzieje wokół, co 
się nam mówi, co czytamy może mieć wpływ na 
nasze poczucie nadziei. Gdy nie mamy silnego 
oparcia wewnętrznego inni łatwo mogą rozwiać 
wszelkie nasze nadzieje. Niezwykle istotne jest 
również, aby mieć świadomość, które osoby 
zwiększają, a które zmniejszają naszą nadzieję. 
Z pierwszymi warto się spotykać, bo mają na 
nas wpływ dobroczynny, tych drugich lepiej 
unikać. A co robić, gdy w życiu nie omijają nas 
choroby, porażki czy może smutne, tragiczne 
wydarzenia? Gdy czujemy, że coraz mniej w 
nas nadziei?

− Do wszystkich utrudzonych i zmęczo-
nych życiem kieruje swoje zaproszenie sam 

Jezus Chrystus poprzez słowa Ewangelii (Mt 
11, 28): „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was po-
krzepię”. Jezus zaprasza nas do Wspólnoty 
Kościoła i na Ucztę Eucharystyczną każdego 
dnia, abyśmy utrudzeni życiem nie ustali w 
drodze. Ojciec Św. Jan Paweł II w swoim na-
uczaniu często przypomina nam o uzdrawiają-
cej i pokrzepiającej MOCY EUCHARYSTII. 

Ze słabnącą nadzieją możemy też sobie 
radzić innymi, bardziej przyziemnymi spo-
sobami. Na pewno nie należy zamykać się w 
swoim cierpieniu. Możemy poprosić o pomoc 
i wsparcie bliskich, przyjaciół. Możemy też 
szukać pomocy u profesjonalistów (lekarzy, 
psychologów, psychoterapeutów). Czasami, 
wbrew pozorom, osoba obca ale profesjonalnie 
przygotowana do udzielania pomocy, potrafi 
obiektywnie spojrzeć na nasz problem, trudną 
sytuację i przedstawić je nam w innym świetle, 
z innej perspektywy. Warto też rozejrzeć się po 
najbliższym otoczeniu. Może ktoś nas potrze-
buje?  Może czeka na nasze życzliwe słowo, 
gest? I choćby wydawało się to wysiłkiem 
ponad nasze siły zawsze można zrobić coś 
dla bardziej potrzebujących i cierpiących od 
nas. Pomaganie bliźnim ma na nas zbawienny 
wpływ – pomaga nam samym! 

Iza Wojcieszek 

Bliżej człowieka…

Muzyka dodaje duszy i sercu 
skrzydeł. Z muzyką łatwiej zdo-
będziesz się na wysoki lot. Nie 
musisz obawiać się twardego 
lądowania. Muzyka łagodzi nie 
tylko obyczaje…  

Kto śpiewa, podwójnie się modli!


