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Kalendarz liturgicznyUroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

zgromadzą się przed Nim 
wszystkie narody, a On 
oddzieli jednych ludzi od 

drugich, jak pasterz oddziela 
owce do kozłów. Owce posta-
wi po prawej, a kozły po lewej 
stronie.

Ewangelia: Mt 25, 31 – 46

Dzień sądu!
Nie łudźmy się! Każdy będzie musiał stanąć przed Jezusem Chrystusem Królem 

Wszechświata! Ci, którzy świadczą miłosierdzie, będą z niego mogli skorzystać w 
dzień sądu. Współczesny świat nastawiony na produkcję traktuje miłosierdzie jako 
stratę energii. Po co inwestować czas, pieniądze, siły w opiekowanie się starcem 
czekającym na śmierć, bezdomnym, kaleką?

Drogi Przyjacielu! Chrystus od dwudziestu wieków utożsamia siebie z głodnym, 
starcem, kaleką, ubogim i wzywa do okazania miłosierdzia. Czy może być większy 
zysk niż dostąpienie miłosierdzia Bożego? Po której stronie staniesz na sądzie?

Ks. Sylwester  

Ten, który w niebie zasiada 
na tronie i przyjdzie w chwa-
le, objawia się w tym, co naj-
skromniejsze. Ten, który jest 
początkiem wszystkich rzeczy, 
staje w szeregu tych, którzy są 
na samym końcu

24 listopad 2002 – niedziela
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata
Imieniny obchodzą: Aleksandra, Flora

Liturgia Słowa:
Ez 34, 11 – 12. 15 – 17

Psalm 23
1 Kor 15, 20 – 26. 28

Mt 25, 31 – 46

25 listopad 2002 – poniedziałek
Imieniny obchodzą: Katarzyna, Erazm

Liturgia Słowa:
Ap 14, 1 – 3. 4b – 5

Psalm 24
Łk 21, 1 – 4

26 listopad 2002 – wtorek
Imieniny obchodzą: Konrad, Sylwester

Ap 14, 14 – 20
Psalm 96

Łk 21, 5 – 11

27 listopad 2002 – środa
Imieniny obchodzą: Walerian, 

Liturgia Słowa:
Ap 15, 1 – 4

Psalm 98
Łk 21, 12 – 19

28 listopad 2002 – czwartek
Imieniny obchodzą: Zdzisław, Lesław

Liturgia Słowa:
Ap 18, 1 – 2. 21 – 23; 19, 1 – 3. 9a

Psalm 100
Łk 21, 20 – 28

29 listopad 2002 – piątek
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin

Liturgia Słowa:
Ap 20, 1 – 4. 11 – 21, 2

Psalm 84
Łk 21, 29 – 33

30 listopad 2002 – sobota
Wspomnienie św. Andrzeja, Apostoła
Imieniny obchodzą: Andrzej, Maurycy

Liturgia Słowa:
Rz 10, 9 – 18

Psalm 19
Mt 4, 18 – 22

Wszystkim Pallotynom Prowincji Chrystusa Króla, z okazji Ich 
patronalnego święta, życzymy: radości, pokoju, życzliwości ludzi, 
wytrwania w powołaniu i opieki Matki Bożej Królowej Apostołów

Redakcja.   

Początek i koniec
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Temat aborcji już wiele razy podejmo-
wany był w różnych środkach masowego 
przekazu. Problem tak łatwy do rozwią-
zania, a jednak wciąż kontrowersyjny 
– dlaczego?

Każdy człowiek wie i rozumie, że 
życie ludzkie jest wielką wartością. Dla 
chrześcijan, potwierdzenie tej prawdy 
daje V przykazanie „Nie zabijaj”. Wszy-
scy doskonale rozumieją, że zabicie czło-
wieka jest zbrodnią a jednak ludzkość od 
zawsze tę zbrodnię popełnia. Dlaczego? 
Odpowiedź jest prosta – bo tacy są ludzie 
– nie są święci. Takie stwierdzenie może 
by wystarczyło, gdyby nie to, że ludz-
kość aborcję nie tylko usprawiedliwia, 
ale również sankcjonuje poprzez prawo. 
Smutne jest to, że prawie na całym świe-
cie, nienarodzone dziecko, pozbawione 
jest ochrony prawnej. 

Maria Jasnorzewska – Pawlikowska 
(moja ulubiona poetka) staje w imieniu 
tych maluchów i poprzez swój wiersz 
„Prawo nieurodzonych” wypowiada 
najważniejsze prawa, które powinny być 
przestrzegane wobec tych bezbronnych 
istot. Ale czy są? Oto fragmenty wiersza: 
„Nasze prawo – to radość istnienia. Nasze 
prawo – to godność człowieka! Nasze 
prawo – być dzieckiem miłości powita-
nym jak najmilszy z gości…”.

Aborcja nie jest taka łatwa i pro-
sta jak się wydaje. Jestem jej prze-
ciwniczką. Pewnie niektóre z kobiet, 
czytając ten artykuł powiedzą: „łatwo 
jej pisać, ona nie została zgwałcona!”  
I mają rację. Na szczęście nie zostałam 
zgwałcona, ale wiem, że dziecko to 
najpiękniejszy dar, mało tego, dar od 
samego Boga. I skoro On chce uczynić  
z kobiety matkę, to nie można tego 
wielkiego powołania odrzucić! Więcej! 
Nie można stawiać własnego cierpienia 
wyżej, niż życie niewinnej istoty.

Dalej… niektóre z kobiet powiedzą: 
„ona nie była postawiona przed wyborem: 
mąż, chłopak czy dziecko? Dłuższa młodość 
czy dziecko? Skończona szkoła, wyższe 
wykształcenie czy dziecko?

I znowu mają rację. Nie musiałam 
podejmować trudnej decyzji. Może dzię-

Raz jeszcze o aborcji

ki temu, że staram się kierować swoim 
życiem w sposób odpowiedzialny. Naj-
pierw pragnę „zgromadzić dary bogate: 
piękność, zdrowie, rozum, dostatek”, a 
potem dopiero starać się o dziecko, dziec-
ko, które będzie owocem miłości mojej i 
mojego męża.

Jeżeli w swoim życiu zbłądziłyście i 
popełniłyście błąd, to nie liczcie na to, 
że aborcja przyniesie ulgę. Może na po-
czątku pojawi się poczucie zadowolenia, 
że „problemu” już nie ma. Ale zaraz po 
nim zawsze przychodzi okres refleksji, 
żalu, trudne do zniesienia poczucie winy, 
które przekształca się w poczucie krzyw-
dy i wreszcie następują głębokie zmiany, 
nieodwracalne zaburzenia psychiczne.

 Proszę Was, nie myślcie o aborcji, 
tylko o dziecku, które nosicie pod swo-
im sercem i kierujcie się w swoim życiu 
rozsądkiem. Przecież można, w ten jeden 
wielki dzień, w którym u kobiety zdarza 
się cud macierzyństwa, uniknąć współ-
życia (jeżeli nie możemy sobie pozwolić 
teraz na pojawienie się w naszym życiu 
dziecka) − nieprawdaż?  

Magdalena Kowalska

W obliczu różnych form krzywd, nie-
sprawiedliwości społecznej i Cierpienia, 
uświadamiamy sobie ciągle na nowo fakt, że 
człowiek potrafi zgotować innym ludziom − a 
tym samym sobie − piekło na ziemi. Wciąż 
aktualne zdają się być słowa Hanny Krall: 
Ludzie ludziom zgotowali ten los. Dzieje się 
tak wtedy, gdy dana osoba czy grupa społecz-
na korzysta z wolności w sposób cyniczny i 
okrutny i według własnego uznania. Często 
zapomina lub nie chce pamiętać, że być 
człowiekiem, to być kimś odpowiedzialnym. 

Nietrzeźwy kierowca, skorumpowany 
polityk, łamiący prawo sprzedawca alkoho-
lu, niekompetentny nauczyciel, manipulu-
jący prawdą dziennikarz, to tylko niektóre 
przykłady bolesnej nieodpowiedzialności. 
Brak odpowiedzialności jest szczególnie 
groźny w systemach demokratycznych. Im 
więcej bowiem wolności państwo pozo-
stawia swoim obywatelom, tym bardziej 
los tych obywateli oraz los całego państwa 
zależy od stopnia odpowiedzialności po-
szczególnych ludzi i grup społecznych  
(Ks. M. Dziewiecki). 

Dziś przyszło nam żyć w czasach, w któ-
rych coraz więcej ludzi postępuje w sposób 
nieodpowiedzialny. Niektóre środowiska 
wręcz namawiają do nieodpowiedzialności, 
gdyż wprost czy pośrednio lansują mental-
ność młodego pokolenia według sloganu: 
róbcie, co chcecie. Konsekwencją tak niskie-
go ustawienia poziomu odpowiedzialności 
jest rosnące poczucie zupełnej bezkarności 
u jednych i zupełnej bezradności u innych 
ludzi. Stąd rosnąca przestępczość, korupcja i 
nieuczciwość. Bywa nawet tak, że niektórzy 
rodzice i wychowawcy uczą dzieci i młodzież 
zupełnej nieodpowiedzialności. Ma to miejsce 
wtedy, gdy dorośli promują modne obecnie 
stereotypy o prawie wychowanków do popeł-
niania błędów, czy o tzw. wychowaniu bez-
stresowym. Nie mówią jednak zupełnie nic o 
obowiązku wychowawców do egzekwowania 
konsekwencji popełnianych błędów.

Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto wyma-
ga od siebie odpowiedzialności w sprawach 
wielkich i małych. To ktoś, kto rozumie, że 
człowiek zasługuje jedynie na tyle wolności, 
na ile jest w nim odpowiedzialności. To czło-
wiek, który właściwie rozumie ewangeliczne 
słowa: Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i 
wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości 
twego Pana!

kl. Grzegorz Zieliński

Odpowiedzialność



Moja Parafia – 3

Harry S. Sullivan, zajmujący się 
relacjami międzyludzkimi, wystąpił  
z teorią, według której cały rozwój oso-
bowy, a także wszelki osobowy uszczer-
bek i regresja, jak również uzdrowienie 
i wzrost osobowy dokonują się poprzez 
nasze relacje z innymi ludźmi. Jakość 
stosunków panujących między ludźmi 
określana jest jakością ich wzajemnej ko-
munikacji. Jeżeli potrafimy sobie nawza-
jem powiedzieć, kim jesteśmy, to znaczy: 
co myślimy, cenimy, 
szanujemy, kochamy,  
w co wierzymy i w co 
jesteśmy zaangażowa-
ni, czego się obawia-
my i czego nie lubimy, 
to wtedy każdy z nas 
ma szansę na większy, 
pełniejszy rozwój. Co 
prawda istnieje jeszcze 
coś takiego jak komu-
nikacja niewerbalna 
(gesty, przyjmowane 
postawy ciała, wyraz 
twarzy) ale ja chcę bar-
dziej szczegółowo omówić komunikację 
słowną. Wspomnę tylko, że nasze gesty, 
postawy czy wyraz twarzy, są sygnałami 
wysyłanymi do naszych rozmówców 
często nieświadomie. Ktoś, kto potrafi 
odczytać nasze zachowanie podczas 
rozmowy, ma o nas dodatkowe informa-
cje potwierdzające lub przeczące temu, 
co mówimy. Trudno uwierzyć osobie 
zapewniającej nas o swojej prawdomów-
ności, jeśli nie potrafi np. spojrzeć nam 
w oczy. Mało wiarygodna jest też wypo-
wiedź osoby zapewniającej nas o swoim 
szczęściu, jeśli ma ona smutny wyraz 
twarzy. Warto więc, prowadząc rozmowę  
z drugim człowiekiem, nie tylko uważ-
nie go słuchać, ale również obser-
wować to jak się zachowuje, jakie 
wykonuje gesty, jaki ma wyraz twarzy  
i skonfrontować to z jego wypowiedzią, 
aby wiedzieć czy jest autentyczny.

W tym miejscu mogę powrócić do 
wcześniej rozpoczętego tematu komu-
nikacji słownej. Ktoś kiedyś trafnie 
wyróżnił pięć poziomów komunikacji, 
na których osoby mogą wchodzić we 
wzajemną relację między sobą. Piąty 
poziom, przedstawiony tu w pierwszej 
kolejności, oznacza najmniejszą go-
towość do komunikowania prawdy o 

sobie innym ludziom. Kolejne poziomy, 
oznaczone coraz niższymi numerami, 
wskazują na coraz większe sukcesy odno-
szone w tym niełatwym przedsięwzięciu. 
To, że ktoś komunikuje się z innymi na 
piątym poziomie oznacza, ze rozmowa 
odbywa się według utartego schematu. 
W tak prowadzonej rozmowie pytania  
i odpowiedzi są raczej grzecznościowe i 
nie wnoszą przeważnie żadnych istotnych 
informacji na temat drugiej osoby. Na 

tym poziomie komuni-
kacji, ludzie ukrywają 
prawdę o sobie za para-
wanem rozmów np. na 
temat nowo nabytego 
samochodu, mebli czy 
ostatnio spędzonych za 
granicą wczasów. Po-
ziom czwarty ogranicza 
się do przekazywania 
faktów dotyczących in-
nych ludzi. Na poziomie 
trzecim dochodzi już 
do zakomunikowania 
czegoś, co dotyczy nas 

samych czyli rozmówców. Zwykle na 
tym poziomie dzielimy się z innymi 
swoimi opiniami i wyobrażeniami na 
różne tematy. Na tym poziomie obser-
wujemy też dokładnie reakcje naszych 
rozmówców w czasie, gdy przedstawiamy 
im nasze opinie. Od tego czy zostaniemy 
zaakceptowani z naszymi racjami i opinia-
mi zależy, czy przejdziemy do poziomu 
drugiego komunikacji, czy wycofamy się 
do poziomu czwartego. Na poziomie dru-
gim potrafimy otwarcie wyrażać nie tylko 
swoje przekonania, ale również uczucia. 
Większość z nas jednak broni się przed tym 
poziomem, ponieważ jesteśmy przekonani, 
że inni ludzie nie będą tolerować takiej 
uczciwości emocjonalnej w komunikacji. 
Osobiście uważam, że otwarte wyrażanie 
naszych uczuć w sposób taktowny nikogo 
nie zrani i jest lepsze niż snucie domysłów, 
które często dalekie są od prawdy. Po-
ziom pierwszy charakterystyczny jest dla 
wszystkich głębokich i autentycznych więzi 
między ludźmi np. PRZYJAŹNI. Powinny 
być one oparte na absolutnej otwartości i 
uczciwości.

Iza Wojcieszek

Bliżej człowieka O Chryste, Królu nasz
Chrystus Król na wieki królujący nad światem...
Kornie chylimy głowy przed Twoim Ma-
jestatem
Modląc się sercem całym.
Pragniemy czcić ustawicznie potęgę Twą  
o Królu
Serdeczną, szczerą modlitwą do Ciebie
I prosić Cię gorąco, byśmy wszyscy tak 
Cię pokochali,
Aby znaleźć się w cudownym niebie.
A Twoje spojrzenie by na nas spoczęło  
z miłością
I by serca nasze odpowiedziały na miłość 
– radością.
Spójrz dziś na nas, Królu jak Ojciec 
Najlepszy
Wszak dziś Twoje święto – bo Chrystusa 
Króla
A już sama nazwa tego święta – serce me 
rozczula...
Modlę się wciąż sercem całym, do Ciebie, 
mój Chryste,
Proszę Cię gorąco, z ufnością ogromną;
(Wszak wiem, że mnie bardzo kochasz)
By mieć serce zawsze kryształowo czyste
I bym się Tobie podobała!
Pamiętam; gdy byłam jeszcze bardzo mała
To w naszej Parafii tak prężnie działała 
na Twą cześć
Krucjata Eucharystyczna (dla młodszych 
dziewczynek),
Oraz Mariańska Sodalicja dla tych star-
szych nieco i dla
 młodych matek.
Złociły się jeszcze drzewa, choć ptak już 
żaden nie śpiewał,
Kwitły późne kwiaty... 
Gdy w Święto Chrystusa Króla wczesna 
jesień panowała nad światem.
I szła uroczyście procesja z Najświętszym 
Sakramentem,
Dziewczyneczki w bieli deszcz kolorowych 
kwiatów sypały
A nad nieprzeliczonym tłumem Sodalisek  
i dziewcząt z Krucjaty Eucharystycznej
Biało – niebieskie sztandary w ciepłym, 
jesiennym wietrze
Z lekka łopotały.
Mała, barwna figurka Chrystusa Króla 
przez krucjatę niesiona
W moich oczach jakby ożywała
I mogłabym przysiąc, że widziałam wtedy 
uśmiech
Na pięknej Twarzy Jezuska...
O Chryste Królu nasz Najdroższy
Dzisiaj Twoje Święto nieco inaczej wygląda...
Jest późny listopad i człowiek nieco starszy 
(to naturalne)
Lecz wspomnienie lat dziecięcych 
Zawsze mnie rozczula...
„ Króluj nam Chryste 
zawsze i wszędzie!
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I święcić jak słońce jasno!”.

Katarzyna Wilczyńska
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

Dnia 17 listopada br., odbyło się uroczy-
ste spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej z Jego Eminencją Ks. 
Biskupem Zygmuntem Zimowskim w WSD  
w Radomiu. W obecności Księży Asystentów 
Diecezjalnych – ks. prof. Adama Płóciennika 
i ks. prof. Sylwestra Laskowskiego obrado-
wali prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji 
Katolickiej wraz z przybyłymi licznie księżmi 
asystentami parafialnymi.

Ks. A. Płóciennik przedstawił ks. Biskupo-
wi prezesów 15 Parafialnych Oddziałów AK, 
które funkcjonują w naszej diecezji, przybliżył 
także naczelne zadania Stowarzyszenia i waż-
niejsze inicjatywy. Ksiądz Biskup otrzymał od 
Akcji Katolickiej wizerunek Jezusa Chrystusa 
Dobrego Pasterza – z maleńką owieczką – 
symbolem wspólnoty wiernych. W podzię-
kowaniu Jego Eminencja zażartował , że jego 
życzeniem jest, by ta „owieczka” rosła.

W sympatycznej atmosferze toczyły się 
obrady, a ks. Biskup ze swoistym − wysokiej 
klasy – poczuciem humoru, ośmielał zebra-
nych do zabierania głosu i dzielenia się swo-
imi spostrzeżeniami, propozycjami, nowymi 
inicjatywami do pracy w poszczególnych 
parafiach.

W swoim wystąpieniu zobowiązał się 
dołożyć wszelkich starań, by Akcja Katolicka 

miała swoje miejsce i rangę w każdej parafii 
oraz pomoc ze strony Księży Proboszczów i 
parafialnych Księży Asystentów.

„Świeccy katolicy – to nie tylko dodatek 
w Kościele – to elita miłująca ludzi i Boga” 
– powiedział. Odwołał się do duchowości la-
ikatu i świętości Kościoła, którą powinno być 
widać na obliczach dorosłych i dzieci. Zaape-
lował, byśmy stanowili cywilizację miłości i 
porównał praktyczną funkcję członków Akcji 
Katolickiej do reflektora w Kościele, który 
cienia złego po sobie nie zostawia, a drogę 
wskazuje właściwą. Przybliżył sylwetkę 
brata Alberta Chmielowskiego jako godne-
go naśladowania człowieka współczesnego, 
z godnością schylającego się ku wszelkim 
potrzebującym. Jego Eminencja przytoczył 
także słowa Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Akcji Katolickiej: „ Pomóżcie w tworzeniu, 
strzeżeniu i gruntowaniu cywilizacji miłości”. 
Na zakończenie wystąpienia Ks. Biskup 
zalecił, byśmy pamiętali w swoim życiu i 
charytatywnych działaniach o poczwórnym 
prymacie:

− Być przed mieć 
− Osoba przed rzeczą
− Etyka przed techniką
− Miłosierdzie przed sprawiedliwością.
W dyskusji przy kawie i pączkach, mó-

wiono o prawidłowych relacjach między 
członkami Akcji Katolickiej a proboszczami 
i parafialnymi asystentami. Od tego bowiem 
zależy w dużej mierze powodzenie wszelkich 
przedsięwzięć i promowanie pozytywnych, 
godnych naśladowania inicjatyw.

Zapoznano zebranych z planowanymi 
uroczystościami w związku z obchodami 
rocznicy kanonizacji patrona Radomia – Św. 
Kazimierza. Członków Akcji Katolickiej nie 
powinno zabraknąć na koncercie, Mszach 
świętych w kościele św. Kazimierza, św. Jana 
i w katedrze oraz w procesji ulicami Radomia 
z relikwiami Świętego w dniu 24 listopada 
(niedziela) o godz. 12.00 z kościoła św. Jana 
do katedry, gdzie o godz.13.00 będzie spra-
wowana Msza św. na zakończenie obchodów. 

Dzień 24 listopada to święto Chrystusa 
Króla – patrona Akcji Katolickiej. Na ten 
dzień Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej zaprosił na godz. 9.30 do Wyż-
szego Seminarium Duchownego wszystkich 
członków i sympatyków na diecezjalne 
uroczystości.

Zachęcam wiernych z naszej wspólnoty 
parafialnej do udziału w proponowanych 
uroczystych świątecznych obchodach.

             Jadwiga Woźniak
  Prezes Parafialnego Oddziału AK

Z życia Akcji Katolickiej…

1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla – 
połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą 
za zmarłych poleconych w wypominkach.

2. W przyszłą niedzielę, 1 grudnia, rozpoczniemy Adwent – czas, 
który ma nas przygotować do Świąt Bożego Narodzenia. W naszym kościele  
w przyszłą niedzielę rozpoczną się Rekolekcje Adwentowe dla dorosłych. 
Msze święte z naukami rekolekcyjnymi w poniedziałek, wtorek i środę  
o godz. 6.00, 9.30, 17.00 i 19.00. Spowiedź i zakończenie rekolekcji  
w środę 4 grudnia.
Msze święte tzw. Roraty będą:
− dla dorosłych i młodzieży od poniedziałku do soboty o godz. 6.00;
− dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. 

3. Rozpoczęliśmy roznoszenie opłatków wigilijnych. Podobnie jak w ubiegłe 
lata roznoszą je znani parafianie. W razie wątpliwości możemy zażądać od 
nich upoważnienia do roznoszenia opłatków. Ofiary złożone z tej okazji 
zostaną przeznaczone na dalsze prace budowlane.

6. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmować indywidualne 
ofiary na dalsze prace budowlane.    

W 45. rocznicę ślubu Józefy i Mieczysława
w 34. rocznicę ślubu Elżbiety i Mariana
w 30. rocznicę ślubu Wiesławy i Andrzeja
w 21. rocznicę urodzin Tomasza
w 18. rocznicę urodzin Piotra
w 7. rocznicę urodzin Patrycji
w 7. rocznicę urodzin Magdaleny
w 3. rocznicę urodzin Adasia błogosławień-
stwa Bożego i opieki Matki Bożej Królowej 
Apostołów życzy Redakcja 

Ochrzczeni zostali
Adam Kuba Kowalczyk,
Jan Jarosz,
Natalia Aneta Kostrzewa,
Patryk Piotr Ruciński,
Łukasz Dudek,
Mikołaj Zbroszczyk.
Odeszli do Pana:
Helena Tusińska.


