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Któ¿ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn¹
z nich, nie zostawia dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na pustyni i nie idzie za zgubion¹, a¿ j¹ znajdzie? A gdy j¹ znajdzie, bierze z radoci¹ na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjació³ i s¹siadów i mówi im: Cieszcie siê ze mn¹.

Dobry Pasterz
Ka¿dy cz³owiek mo¿e byæ zagubion¹ owc¹.
Ewangelia dzisiejsza uczy nas o zejciu z drogi Bo¿ej na manowce, o zagubieniu moralnym. Tym zagubieniem siê i zejciem z w³aciwej drogi
jest grzech.
Jest jednak kto, kto w zagubieniu szuka cz³owieka, komu na nim
zale¿y. Jest nim Jezus Chrystus, Do-

bry Pasterz, przyjaciel grzeszników
i celników. Dla Chrystusa ka¿dy cz³owiek jest wa¿ny, godny troski i mi³oci.
Przyjacielu, znajd chwilê
czasu, by w ciszy swego serca porozmawiaæ z Jezusem, Dobrym Pasterzem o swym zagubieniu, bezradnoci i samotnoci.
ks. Ireneusz

Zaczynamy dopiero wtedy, gdy wszyscy s¹ razem!
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Czy wiesz, ¿e
Ksiêga Zachariasza - Zachariasz - prorok, który w trudnym czasie po powrocie
z niewoli babiloñskiej razem z Nehemiaszem zabiega³ o odbudowê wi¹tyni; jeden z tzw. proroków mniejszych. Ksiêga
Zachariasza w I czêci (rozdz. 1 - 8) mówi
o budowie wi¹tyni, o odnowie ludu przymierza i oczekiwaniu na króla - mesjasza,
natomiast w II czêci (rozdz. 9 - 14) o przysz³ym czasie zbawienia i o nowym Królu.
Warunkiem oczekiwanego zbawienia jest
moralna odnowa Izraela. Chrzecijañstwo
pierwotne dostrzeg³o spe³nienie wielu wypowiedzi Zachariasza w mêce Jezusa.
Ksiêgi Kronik (1 i 2) - (gr. chronika - roczniki). Opisuj¹ dzieje ludzkoci od Adama
do koñca niewoli babiloñskiej w 538 r.
przed Chrystusem, szczególn¹ uwagê powiêcaj¹c kolejnym królom Judy (Pañstwa
Po³udniowego). Chodzi jednak o spojrzenie nie tyle historyczne, ile teologiczne.
G³ówne myli, zawarte w Ksiêgach Kronik, które powsta³y najpóniej w III w.
przed Chrystusem, mo¿na streciæ nastêpuj¹co: mimo skromnych pocz¹tków, Bóg
wieñczy swoje dzie³o sukcesem, powo³uj¹c do istnienia królestwo Dawida; w³adzê,
prawo i osi¹gniêcia królowie zawdziêczaj¹ Bogu; centrum ¿ycia religijnego stanowi kult w wi¹tyni jerozolimskiej; upadek
pañstwa i zniszczenie wi¹tyni ³¹cz¹ siê
bezporednio z niepos³uszeñstwem królów
wobec Boga. Ksiêgi idealizuj¹ wszystko,
co ma zwi¹zek z kultem, a królów oceniaj¹ na podstawie ich stosunku do kultu.
Ksiêgi Królewskie (1 i 2) - Opisuj¹ dzieje
Izraela od ostatnich lat Dawida do zburzenia Jerozolimy i uprowadzenia do niewoli
babiloñskiej. G³ównym tematem jest wiernoæ narodu - zw³aszcza jego oficjalnych
przedstawicieli: królów - Bogu. Ksiêgi
opieraj¹ siê na wczeniejszym materiale historycznym, a ich ostateczna redakcja pochodzi z VI w. przed Chrystusem.

Bóg nieskoñczenie doskona³y
Nasza katecheza w dalszym ci¹gu dotyczy pierwszej tajemnicy wiary. Wierzê w Boga i staramy siê w sposób bardzo niedoskona³y, niewspó³mierny, niewystarczaj¹cy odpowiedzieæ na pytanie: Kto to jest Bóg?. Szukamy wiat³a, przede wszystkim w Objawieniu,
w Starym Testamencie a zw³aszcza w Ewangelii. Dzisiaj pragnê, abycie zapamiêtali dwa zdania z Ewangelii które mówi¹ w sposób bardzo bezporedni, kto to jest Bóg. Jest to przede wszystkim uznanie samego Pana Jezusa,
skierowane do Samarytanki w rozmowie przy studni w Sychar. Chrystus mówi:
Bóg jest duchem i oddaje: Ci, którzy Go chwal¹, winni chwaliæ Go w duchu i prawdzie. Trzeba zapamiêtaæ to zdanie, bo to jest jedno ze zdañ wiod¹cych Ewangelii: s³owa samego Chrystusa. Drugie zdanie z Kazania na Górze
- mówi Chrystus: B¹dcie doskona³ymi tak jak doskona³y jest Ojciec wasz.
A wiêc Bóg, Ojciec nasz, jest doskona³y. Owszem, jest nieskoñczenie doskona³y, jest duchem najdoskonalszym. Tego uczy nas ca³e Objawienie Bo¿e. To
mówi nam w objawieniu Bóg sam o sobie przez proroków, a na koniec przez
Swojego Syna. I nasze ludzkie rozumowanie spotyka siê z tym s³owem Bo¿ego Objawienia. Bóg bowiem jest absolutnie ró¿ny od wszystkiego, co stworzone, przede wszystkim od wszystkiego, co jest materi¹; jest absolutnie niematerialny, pozamaterialny, tzn. jest czystym, najdoskonalszym duchem.
Kl. Stanis³aw Zarosa

w. Stanis³aw Kostka - patronem dzieci i m³odzie¿y
S³ynny Rostków ko³o Przasnysza - to miasto, w którym przyszed³ na wiat w roku 1550 patron dzieci
i m³odzie¿y w. Stanis³aw Kostka. Rodzice Stanis³awa mieli ogromne plany wobec niego, chcieli bowiem
kszta³ciæ go za granic¹. Ale ma³y ch³opiec ju¿ bardzo wczenie przejawia³ inne
zainteresowania i marzy³ tylko o tym aby
powiêciæ siê Bogu.
By³ bardzo dobrym i
skromnym dzieckiem.
Odznacza³ siê wielk¹
pobo¿noci¹, dobroci¹
i nabo¿eñstwem do
Najwiêtszego Sakramentu i Matki Bo¿ej.
Naukê na studiach rozpocz¹³ bardzo wczenie - ju¿ w wieku 14
lat wyjecha³ wraz ze
swoim bratem Paw³em do Wiednia.
Oprócz nauki próbowa³ sam doskonaliæ siê duchowo. Stroni³ od wszelkich zabaw i uciech tego wiata i próbowa³ uczyæ siê, modliæ i rozmylaæ
o Bogu. I oto w nagrodê której nocy
dozna³ widzenia Matki Bo¿ej, która
da³a mu polecenie, by wst¹pi³ do zakonu. To powo³anie nie dawa³o mu
spokoju. D³ugo wiêc nie czeka³ i sprzeciwiwszy siê woli swojego
ojca w przebraniu ¿ebraczym opuci³
Wiedeñ udaj¹c siê do zakonu jezuitów. Przyjêty do nowicjatu przez w.
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Franciszka Borgiasza uczy³ siê pilnie i
wzorowo. Jego zachowanie by³o dla
wszystkich kolegów wzorem i przyk³adem. Poprzez swoje dobre postêpowanie wobec najbli¿szych oraz nauczycieli w. Stanis³aw Kostka zyska³ sobie opiniê wiêtego m³odzieñca. Czêsto nawet
powtarza³ s³owa: Do wy¿szych rzeczy jestem
stworzony. Modli³ siê
codziennie bardzo gorliwie i prosi³ Matkê Przenajwiêtsz¹ o swoj¹
mieræ. W krótkim czasie
Jego proba zosta³a spe³niona. Bêd¹c jeszcze
w nowicjacie w wieku
18 lat zachorowa³ na malariê. Niestety mimo
wszelkich starañ nie mo¿na by³o go uratowaæ.
14 sierpnia 1568 roku
stan jego zdrowia uleg³
pogorszeniu i ten wspania³y m³odzieniec
umar³. Mówiono wówczas o nim, ¿e dla
nieba urodzi³ siê nowy wiêty. W roku
1674 Papie¿ Klemens X og³osi³ go patronem Polski i Litwy. Jego kanonizacji
dokona³ w roku 1726 Papie¿ Benedykt
XIII. Relikwie w. Stanis³awa Kostki
spoczywaj¹ w Rzymie w kociele w.
Andrzeja. Dzisiaj czcimy jego imiê i modlimy siê przez jego wstawiennictwo
aby Bóg obdarza³ m³odzie¿ i dzieci ³ask¹ dojrza³ej wiary i swoj¹ cudown¹
Opatrznoci¹ powo³ywa³ jak najwiêcej
ludzi do wiêtoci.
Halina Siczek

Po¿egnalny taniec lata
Przeszumia³o, przelecia³o lato
Zawróci³o w g³owie barwnym kwiatom:
s³onecznikom, aksamitkom, astrom,
po czym rzek³o do nich cicho: Gdy nadejdzie jesieñ
bêdzie szaro, mokro, mglicie
jakby s³oñce zgas³o
Wtem - spotka³o lato z³ot¹ jesieñ
furkocz¹c¹ lnianymi w³osami,
mówi¹c cilej - przepysznymi warkoczami
Z³ota jesieñ w rubinowej sukience
z lekka lato chwyci³a za rêce,
Zatañczy³a z nim taniec ognisty
I ze miechem rzek³a g³osem uroczystym:
- Lato mi³e, odchodzisz braciszku
Powiedz - do widzenia polnym myszkom
a i wszystkim szpakom, bocianom, s³owikom,
Które z ¿alu, ¿e je ¿egnasz - milkn¹.
Tylko chwilkê trwa³a ta rozmowa,
No bo jesieñ, do dzie³a gotowa
Pêdzel z³oto - rudo - czerwony
Zrêcznie, szybko ujê³a w swe d³onie
I z radoci¹ rzek³a: No nareszcie
tu swe piêkno z³ociste roztrwoniê!
Grusze w ¿ó³te owoce odzia³a
A jab³oniom - pyszne krasne, z³ote i zielone
jab³ka w gêstwê ciemnozielonych lici da³a.
liwy w s³oñcu ametystem b³ysnê³y
I z umiechem serdecznym, radosnym
Tej weso³ej jesieni do tañca przyklasnê³y!
Jesieñ z³ota kasztanami lni¹cymi sypnê³a
Po czym, patrz¹c na wiat barwny
i b³êkitne, takie czyste niebo,
rzek³a: No, to chyba dokona³am swego dzie³a.
Lato - sta³o na boku w milczeniu
Jakby wstydz¹c siê, chc¹c schowaæ siê w cieniu
Ale jesieñ, psotnica nie lada
Tak ze miechem do lata powiada:
Wiesz co, lato, braciszku milutki,
Dzieñ ju¿ wprawdzie jesienny, wiêc - krótki
No i s³oñce za horyzont siê chyli
Wiêc nie traæmy ¿adnej cennej chwili
Ty we skrzypce swoje, ja - swoje
(Tylko chwilê, troszkê je nastrojê)
I zaczêli graæ: jesieñ z latem
Usypiaj¹c pola barwnych kwiatów;
I ¿egnaj¹c siê z zachodz¹cym s³oñcem
Grali - letnio - jesienny
piêkny koncert
Katarzyna Wilczyñska

Koronacja Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej
Przygotowania do g³ównych uroczystoci koronacyjnych Obrazu Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej rozpoczê³y siê
5 wrzenia. We wczesnych godzinach rannych wiele tysiêcy pielgrzymów wyruszy³o po Mszy w. z kocio³a z Koziej Góry na piesz¹ pielgrzymkê do Skrzyñska. Znaczna
czêæ wiernych przyby³a specjalnym poci¹giem.
Oczekiwania na koronacjê poprzedzone by³y modlitwami, piewem pieni oraz wieczornym apelem oraz nocnym
i przedpo³udniowym czuwaniem przed Obrazem Matki
Bo¿ej Staroskrzyñskiej.
G³ówne uroczystoci koronacyjne rozpoczêto 6 wrzenia o godz. 12.00 Msz¹ w., na któr¹ przybyli: Ks. Prymas
Kard. Józef Glemp, biskup radomski Edward Materski, biskupi z innych diecezji oraz delegacje osób konsekrowanych, w³adze miasta Radomia, na czele z wojewod¹, parlamentarzyci jak równie¿ ogromna rzesza wiernych. Mszê w. rozpoczêto star¹, piêkn¹ pieni¹ Zdrowa Maryjo, Bogarodzico. Wszystkich zebranych powita³a w Skrzyñsku bardzo
serdecznie ca³a s³u¿ba liturgiczna i zebrani mieszkañcy. Podczas kazania Ks. Prymas podkreli³ szczególn¹ rolê Matki Bo¿ej w Kociele i Jej mi³oæ do naszego narodu, koronacja
za Obrazu Matki Bo¿ej Staroskrzyñskiej jest wyrazem naszej mi³oci i wielkiej czci jak¹ J¹
otaczamy. Po wyg³oszeniu S³owa Bo¿ego nast¹pi³ Akt Koronacji, którego dokona³ Ks. Prymas nak³adaj¹c korony na g³owê Jezusa Chrystusa i Matki Bo¿ej. Nastêpnie chór i orkiestra
wykona³y hymn koronacyjny.
Po koronacji wszyscy gocie podchodzili do Obrazu Matki Bo¿ej i sk³adali dary.
Rozbrzmiewaj¹ca pieñ Królowej Anielskiej piewajmy towarzyszy³a wszystkim zebranym i nadawa³a serdeczny i podnios³y charakter. Po Komunii wiêtej zosta³o odpiewane
uroczyste Te Deum.
Na zakoñczenie uroczystoci serdeczne podziêkowania za zaproszenie z³o¿y³ m.in.
biskup Grodna, wyra¿aj¹c swoj¹ wdziêcznoæ Matce Bo¿ej s³owami: Maryjo Staroskrzyñska b¹d pozdrowiona!.
Halina Siczek

Podwy¿szenie Krzy¿a wiêtego

Krzy¿ jest jedyn¹ ofiar¹ Chrystusa, jedynego porednika miêdzy Bogiem a ludmi
(1Tm 2, 5). Poniewa¿ jednak on w swojej
wcielonej Boskiej Osobie zjednoczy³ siê
jako z ka¿dym cz³owiekiem, ofiaruje
wszystkim ludziom w sposób, który zna tylko Bóg, mo¿liwoæ dojcia do uczestnictwa
w Misterium Paschalnym. Jezus powo³uje
swoich uczniów do wziêcia swojego krzy¿a i naladowania Go, poniewa¿ cierpia³ za
wszystkich zostawi³ nam wzór, abymy szli
za Nim Jego ladami (1P 2, 21). Chce On
w³¹czyæ do swojej ofiary odkupieñczej tych,
którzy pierwsi z niej korzystaj¹. Spe³nia siê
to w najwy¿szym stopniu w osobie Jego
Matki, z³¹czonej cilej ni¿ wszyscy inni z tajemnic¹ Jego odkupieñczego cierpienia.
Katechizm Kocio³a Katolickiego

Proszê o modlitwê

Wszystko co pierwsze bardzo dobrze siê pamiêta Pierwszy dzieñ w szkole, pierwsze samodzielne zakupy, pierwszy wyjazd, daleki i samotny, pierwsz¹ randkê
i mi³oæ Dla mnie Radom
jest pierwsz¹ parafi¹, pierw-

szym polem, na którym siejê.
Ale te s³owa, które Drodzy
czytacie te¿ s¹ wie¿e, nowe
w gazetce parafialnej.
Ale ¿eby nie by³ d³ugo taki nowy skorzystam z
propozycji redakcji i pragnê
wszystkim Parafianom siê
przedstawiæ. Nazywam siê
Ks. Tomasz Makarewicz, urodzi³em siê 13 listopada 1972
roku na Mazurach w ma³ym
miasteczku o nazwie Olecko.
Mam dwóch braci: Grzegorza
- starszego o dwa lata, i Piotra
- m³odszego o 11 lat. Przed
pójciem do Seminarium
ukoñczy³em LO w moim rodzinnym miecie, a potem
spotka³em swoj¹ now¹ rodzinê Pallotynów w Z¹bkowicach l¹skich i O³tarzewie,

gdzie kszta³ci³em siê a¿ do 9
Proszê o modlitwê.
maja 1998 roku. W tym dniu Szczêæ Bo¿e.
otrzyma³em wiêcenia ka- Ks. Tomasz Makarewicz SAC
p³añskie z r¹k Prymasa Polski
Kard. Ks. Józefa Glempa.
Wród moich wspó³braci znaleli siê te¿ tutejsi parafianie:
ks. S³awomir Stancelewicz,
ks. Rafa³ Nitek i ks. Krzysztof Gajos.
A teraz ju¿ na dobre
osiad³em w Radomiu. Bêdê
oprócz zwyk³ych (albo i niezwyk³ych) obowi¹zków ksiêdza opiekowa³ siê m³odszymi
ministrantami oraz dzieciêc¹
schol¹.
Mam nadziejê, ¿e ten
mój czas pobytu w parafii w.
Józefa bêdzie pe³en owoców,
zarówno dla Was, jak i dla
mnie.
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W minionym tygodniu

Ochrzczeni zostali:
Dzi o godz. 17.00 - Nabo¿eñstwo Maryjne. Udzia³ modlitewny
Maciej Daniel Borek
w tym nabo¿eñstwie ofiarujemy w intencji Ojczyzny.
Magdalena Dominika Soñta
Jutro, 14 wrzenia, Nabo¿eñstwo Fatimskie dla chorych, cierWiktoria Tom
pi¹cych, ludzi starszych. Msza w. o godz. 9.00, po Mszy w.
Martyna Jadwiga Krukowska
b³ogos³awieñstwo chorych Najwiêtszym Sakramentem. Okazja do spowiedzi
Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:
od godz. 8.30.
Nabo¿eñstwo Fatimskie dla wszystkich: dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w pi¹tek Marta Magdalena G³owacka
18 wrzenia. Nabo¿eñstwo Fatimskie w pi¹tek rozpocznie siê o godz. 18.45 krótk¹ i Przemys³aw Krzemiñski
inscenizacj¹ wydarzeñ fatimskich.
Aneta Marta Andu³a
W pi¹tek, 18 wrzenia - wiêto w. Stanis³awa Kostki patrona polskiej m³odzie¿y. i Piotr Grzegorz Kacprzak
Msze w.:
Justyna Kurzawa
- dla dzieci szkó³ podstawowych o godz. 16.30,
i Mariusz Andrzej Grzywocz
- dla m³odzie¿y z klas ósmych i szkó³ rednich o godz. 18.00.
W przysz³a niedzielê - przed kocio³em - zbiórka do puszek na Katolicki Uni- Jolanta Anita Kupidura
i Jaros³aw Edward Basaj
wersytet Lubelski.
Wszystkim, którzy w ubieg³¹ niedzielê z³o¿yli ofiary na budowê kocio³a sk³a- Agnieszka Kut
i Artur Gozdek
damy serdeczne podziêkowania - Bóg zap³aæ.
Nabór do scholi dzieciêcej dzieci z klas III-VII odbêdzie siê w sobotê, 19 wrze- Justyna £obodziñska
nia o godz. 15.00 w sali nr 8.
i Miros³aw Tomasz Napora
Msza w. rozpoczynaj¹ca rok oazowy odbêdzie siê w pi¹tek, 18 wrzenia:
Odeszli do Pana:
- o godz. 16.30 dla dzieci z klas IV-VIII w ma³ym kociele,
Marianna Kurkiewicz - l. 63
- dla m³odzie¿y o godz. 18.00 w du¿ym kociele.
Zapraszamy wszystkich do czytania naszego pisma parafialnego. Jednoczenie Bogdan Maciej Dybalski - l. 66
dziêkujemy za wszystkie ofiary sk³adane na jej potrzeby do puszek. Wszystkich Beata Ma³gorzata Wilk - l. 25
zainteresowanych wspó³prac¹ z gazetk¹ parafialn¹ zapraszamy na spotkanie redakcyjne w poniedzia³ek, 14 wrzenia, po wieczornej Mszy w. w sali nr 8 w
podwórzu plebanii.

Telewizor w rodzinie

 Dzieci nie powinny ogl¹daæ telewizji jak leci. By³oby wskazane, ¿eby rodzice wspólnie
z dzieæmi na pocz¹tku tygodnia dokonali pewnego wyboru programów do obejrzenia.
 Rodzice powinni znaæ programy, które lubi¹ ogl¹daæ ich dzieci. Powinni te¿ porozmawiaæ
z nimi na ich temat, gdy tylko dzieci zdradz¹ tak¹ chêæ.
 Ustalona liczba godzin ogl¹dania telewizji w tygodniu szybko uczy dzieci dostrzec: Co
jest wa¿ne? Na jakie programy szkoda czasu?
 Zw³aszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym wa¿na jest zasada: jeden program, po nim
najpierw jaka przerwa.
 Zakaz ogl¹dania telewizji jako forma kary jedynie czyni telewizjê jeszcze bardziej atrakcyjn¹.
 Dzieci chêtnie rezygnuj¹ z telewizji na rzecz jakiej zabawy poza domem. Dlatego: Proponowaæ alternatywy.

¯YCZENIA

W 37. rocznicê lubu Danuty i Mariana,
w 35. rocznicê lubu El¿biety i Jana,
w 20. rocznicê lubu Danuty i Sylwestra,
w 3. rocznicê lubu Bo¿eny i Piotra
wielu ³ask Bo¿ych ¿yczy Redakcja

Siostrze Bernadecie Nowakowskiej CR w 25 rocznicê
lubów zakonnych b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na ka¿dy
dzieñ wiadczenia o zmartwychwsta³ym Chrystusie oraz
opieki Najwiêtszej Maryi Panny ¿yczy Redakcja.
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