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Ewangelia: Mt. 18, 15 − 20

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: “Wszyst−
ko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie roz−
wiązane w niebie”. Dalej, zaprawdę, powiadam
wam: “Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Oj−
ciec, który jest w niebie”.

Uwaga! ZŁO!
Dzisiejsze
czytania mszalne
mówią o ważnej,
ale zarazem trudnej
i delikatnej sprawie. Chodzi o reakcję
na zło wyrządzane przez drugiego
człowieka. Pismo Święte wprost mówi
o współodpowiedzialności człowieka,
który jest świadkiem czynienia zła i nie
reaguje na nie. Reakcja na zło spoczy−
wa przede wszystkim na rodzicach i na
wychowawcach, ale nie tylko. Na
współmałżonkach i członkach rodzi−
ny, na sąsiadach i przełożonych w za−
kładach pracy, na wszystkich. Jest to
sprawa trudna i delikatna. W upomi−
naniu kierować się trzeba zawsze mi−
łością. “Nikomu nie bądźcie nic dłuż−

ni poza wzajemną miłością”. Upo−
mnienie musi być przejawem miło−
ści. Chrystus w dzisiejszej Ewange−
lii uczy nas, jak ono powinno wy−
glądać.
Obowiązek reakcji na zło spoczy−
wa nie tylko na pojedynczych oso−
bach, ale również na Kościele. Nie
dziwmy się więc, że Kościół reagu−
je na nie, upominając błądzących.
Pamiętajmy również, że reakcją na
zło może i powinna być wspólna
i prywatna modlitwa za tych, którzy
zła się dopuszczają, aby się nawró−
cili. “Jeśli dwaj z was na ziemi zgod−
nie o coś prosić będą, to wszystkie−
go użyczy im Ojciec, który jest
w niebie” − zapewnia sam Chrystus.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W głowach
jeszcze szczyty gór, spływy kajakowe, noce pod
namiotami, morze, plaża, gry i zabawy. Wspo−
mnienia. Różne. Ale dopiero teraz
zaczyna się czas wolny, który
można poświęcić na naukę.
Nie wszystkie dzieci go mają.
Muszą pracować. Dziękujmy
Bogu za czas wolny, w któ−
rym możemy się spokojnie
uczyć.
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Czy wiesz, że…
Abstynenecja (łac. abstinentia – po−
wstrzymanie się, powściągliwość).
1) W sensie ściślejszym – powstrzy−
manie się od pokarmów mięsnych
w dniach przewidzianych przez
prawo kościelne, np. w Środę Po−
pielcową, Wielki Piątek (po−
wstrzymanie się od pokarmów
mięsnych w zwykłe piątki można
zastąpić jakąś ofiarą poniesioną w
tym dniu albo dobrym uczynkiem
miłości Boga i bliźniego spełnio−
nym w tym dniu, albo modlitwą
w intencji Ojca Świętego), oraz re−
zygnacja z używania napojów al−
koholowych;
2) w sensie szerszym – dobrowolna re−
zygnacja z jakiejś określonej rzeczy.
Adoracja (łac. adoratio – oddawanie
czci, uwielbienie).
1) W sensie ścisłym – cześć należna
tylko Bogu (gr. latreia);
2) w sensie szerszym – formy czci,
przyklęknięcia, pokłony, pocałun−
ki, będące wyrazem uwielbienia
Boga, np. przyklękanie na jedno
kolano przed tabernakulum, w któ−
rym obecny jest pod postacią chle−
ba Pan Jezus, czy przyklęknięcie na
Podniesienie.

MODLITEWNE
SOS
Módlmy się o dar mądrości,
wiedzy i umiejętności dla
wszystkich uczniów rozpoczy−
nającej nowy rok szkolny.

TERTIO MILLENIO ADVENIENTE
48. Maryję, która po−
częła Słowo Wcielo−
ne za sprawą Ducha
Świętego i która po−
tem w całym swoim życiu pozwoliła
się prowadzić przez Jego wewnętrz−
ne działanie, będziemy kontemplo−
wać i naśladować w ciągu tego roku
przede wszystkim jako niewiastę po−
słuszną głosowi Ducha Świętego,
jako niewiastę, która milczy i słucha,
niewiastę nadziei, która potrafiła, jak
Abraham, przyjąć wolę Bożą, wie−
rząc nadziei wbrew nadziei (por. Rz
4,18). Maryja dała pełny wyraz pra−
gnieniu ubogich Jahwe, jaśniejąc
jako wzór dla tych wszystkich, któ−
rzy całym sercem powierzają się Bo−
żym obietnicom.
Rok III: Bóg Ojciec
49. Celem roku 1999,
trzeciego i ostatnie−
go roku przygoto−
wań, będzie roz−
szerzenie hory−
zontów człowie−
ka wierzącego
zgodnie z per−
spektywą samego
Chrystusa: per−
spektywa prawdy
o “Ojcu, który jest
w niebie” (por. Mt 5,45),
przez którego On został posłany i do
którego powrócił (por. J 16,28).
“A to jest życie wieczne: aby znali
Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa” (J 17, 3). Całe życie chrze−
ścijańskie jest jakby wielkim pielgrzy−
mowaniem do domu Ojca, którego
bezwarunkową miłość do każdego
człowieka, a zwłaszcza do “syna mar−
notrawnego” (por. Łk 15, 11−32), od−
krywamy na nowo każdego dnia. To
pielgrzymowanie angażuje wnętrze
osoby, rozszerza się na wspólnotę
wierzących, aby ostatecznie ogarnąć
całą ludzkość.
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Jubileusz skupiony wokół postaci
Chrystusa staje się w ten sposób wiel−
kim aktem uwielbienia Ojca: “Niech
będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa; On
napełnił nas wszelkim błogosławień−
stwem duchowym na wyżynach nie−
bieskich − w Chrystusie. W Nim bo−
wiem wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieska−
lani przed Jego obliczem” (Ef 1,3−4).
50. W tym trzecim roku, według pro−
gramu “drogi do Ojca”, wszyscy są
wezwani do prawdziwego nawróce−
nia, w łączności z Chrystusem Od−
kupicielem człowieka. Nawrócenie to
obejmuje zarówno aspekt “negatyw−
ny”, czyli wyzwolenie od grzechu,
jak i aspekt “pozytywny”, to znaczy
wybór dobra wyrażonego w war−
tościach etycznych zawar−
tych w prawie natural−
nym, potwierdzonym
i pogłębionym przez
Ewangelię. Stanowi
to właściwy kon−
tekst dla ponownego
odkrycia i głębokie−
go przeżycia Sakra−
mentu Pokuty w jego
najgłębszym sensie.
Głoszenie nawrócenia
jako nieodzownego wymo−
gu chrześcijańskiej miłości jest
szczególnie ważne we współczesnym
społeczeństwie, które często, jak się
wydaje, zatraca same podstawy
etycznej wizji ludzkiej egzystencji.
Należy, zwłaszcza w tym roku, uwy−
puklić teologalną cnotę miłości, na−
wiązując do zwięzłego określenia św.
Jana z jego I Listu: “Bóg jest miło−
ścią” (4,8.16). Miłość w swym po−
dwójnym wymiarze umiłowania
Boga i braci jest syntezą życia mo−
ralnego człowieka wierzącego. Posia−
da w Bogu swoje źródło i cel.
c.d.n.
Jan Paweł II

Wychowujmy razem
P am i ęt aj m y
wszyscy cudowne
tradycyjne rodziny,
trzypokoleniowe,
mieszkające pod
jednym dachem.
To z takich
przeważnie domów
wyrastały dobrze
wychowane dzieci,
przyszli ojcowie i matki. Ich nauczono
w rodzinnym domu szacunku do star−
szych, widziały z jaką czcią odnoszą się
ich rodzice do własnych ojców i matek.
Dziadkowie, mający dużo wolnego cza−
su, ciągnęli wieczorami opowieści o swo−
ich dobrych młodych latach, o wojennych
zawieruchach, wędrówkach “za chlebem”,
czy w poszukiwaniu swych bliskich Bab−
cie, krążące między naleśnikami a szyde−
łkowaniem, nuciły pieśni o kalinie, rozma−
rynie, czy Wojtusiu przy popielniku... Każ−
dy znał swoje powinności, miał swoje miej−
sce, oparcie w trudnych chwilach…
Dlaczego więc teraz tak odcinamy się
od własnych korzeni… Czemu młodzi po
ślubie musza wynajmować mieszkania, za
wszelką cenę dorabiać się prędko na wła−
sne M−2? Dlaczego teściowie chcą żyć
w samotności i niechętnie traktują córki
czy synów, którzy pragnęliby zamieszkać
z rodzicami? Seniorzy twierdzą, że lepiej
na jednej desce, ale samemu, że nie znio−
są płaczu dzieci, krzyków, głośnej muzy−
ki, że nie chcą się wtrącać w sprawy mło−
dych, niechaj po swojemu wychowują po−
tomstwo, że młodym tak trudno dogodzić,
będą nieporozumienia…
A dlaczego nie podjąć ryzyka wspól−
nego zamieszkiwania, gdy po temu są
warunki lokalowe?
Niech maluchy uczą się, iż w domu jest
podział obowiązków, że należy dostoso−
wać się do wiekowych problemów śred−
niego i starszego pokolenia! Niechaj
wszyscy zjednoczą wysiłki dla wycho−
wania w rodzinie, gdzie panuje szacunek,
zrozumienie i miłość, gdzie troski życia
codziennego są osładzane radościami
dziecięcego śmiechu i zadowolenia! Nie−
chaj i starsi widzą na co dzień, że dobrze
wychowali swoje dzieci, zainwestowali
właściwie w ciągłość pokoleń.
Jadwiga Woźniak
/pedagog/

...ślubuję Ci miłość, wierność...
31 lipca 1999 roku w naszym kościele pa−
rafialnym związek małżeński zawarli:
Agnieszka Gawlik – redaktor naczelna i Grze−
gorz Stępień – dyrektor techniczny naszej ga−
zetki parafialnej. Od początku powstania
“Mojej Parafii” obydwoje są jej współpracow−
nikami. Mszy Świętej podczas, której zawar−

li związek małżeński przewodni−
czył ksiądz Proboszcz Antoni
Czulak. Obecny był także teraź−
niejszy opiekun “Mojej Parafii” –
ks. Ireneusz Chmielowski, ks.
Piotr Banach – założyciel gazet−
ki, przyjaciel rodziny pana mło−
dego ks. Andrzej Walczuk z Ukra−
iny oraz ks. Tadeusz Nowek.
O budowaniu silnego i trwałe−
go związku małżeńskiego, które−
go podstawą jest Bóg w kazaniu
mówił ks. Ireneusz.

Agnieszka od kilku lat brała udział
w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę,
dlatego też we Mszy Świętej uczest−
niczyli pielgrzymi z naszej parafii.
Nowożeńcom chcielibyśmy życzyć,
aby z każdym dniem ich miłość wzra−
stała, aby Bóg otaczał ich opieką i bło−
gosławieństwem podczas wspólnego
życia, a Matka Boża wypraszała im
potrzebne łaski.
Redakcja

QUIZ NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO
1. Ile jest przykazań Bożych?
a) 5
b) 10
c) 15
2. Które jest najważniejsze?
a) Miłości b) o wierze w Boga
c) “nie zabijaj”
3. Co to jest Pismo Święte?
a) powieść psychologiczna
b) katechizm
c) zbiór ksiąg napisanych pod na−
tchnieniem Ducha Świętego
4. Ile ksiąg zawiera Stary Testament?
a) 27
b) 36
c) 46
5. Co nakazuje czwarte przykazanie
Boskie?
a) Posty nakazane zachowywać
b) czcić, miłować i słuchać rodziców
c) wierzyć w Boga, w Nim nadzie−
ję pokładać, miłować Go i czcić.

6. Ile jest sakramentów świętych?
a) 14
b) 7
c) 5
7. Które z sakramentów świętych
przyjmujemy tylko raz w życiu?
a) bierzmowanie, chrzest, namosz−
czenie chorych
b) pokuta, kapłaństwo, małżeństwo
c) chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo.
8. Jakie święto obchodzimy 08. IX
a) Narodzenie NMP
b) święto Nawiedzenia NMP
c) Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
10. W jakiej części różańca świętego
9. Trzy cnoty Boskie To:
znajduje się tajemnica ukorono−
a) Mądrość, pobożność, miłość
wania Najświętszej Maryi Panny?
b) wiara, nadzieja, miłość
a) w radosnej
c) męstwo, rozum, wiara
b) w Bolesnej
c) w chwalebnej.
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INFORMACJE
1. Dziś o godz. 12.00 w Czarnej z udziałem ks. Prymasa
i Episkopatu odbędzie się koronacja obrazu Matki Bożej Wy−
chowawczyni. Opiece Matki Bożej Wychowawczyni polecamy
naszą parafię i całą diecezję.
2. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego połączone z adoracją Najświętszego
Sakramentu o godz. 17.00.
Po nabożeństwie zmiana tajemnic dla Kółek Żywego Różańca.
3. Spotkanie dla dzieci klas drugich i ich rodziców, połączone ze Mszą Św. odbę−
dzie się w przyszłą niedzielę, 12 września o godz. 16.00.
4. Spotkanie dla ministrantów:
− Szkół Podstawowych i Gimnazjum – w piątek o godz. 17.00
− Szkół Średnich – w poniedziałek o godz. 19.00
5. Wszystkich, którzy brali udział w pieszej pielgrzymce do Częstochowy zapra−
szamy na Mszę Św. w przyszłą niedzielę o godz. 18.00
6. Dziś po każdej Mszy Św. Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na
dalsze prace na zapleczu kościoła i wokół kościoła.
7. Wszystkich zainteresowanych współpracą z gazetką parafialną zapraszamy na
spotkanie w poniedziałek 6 września po wieczornej Mszy św. do sali nr 7
w podwórzu plebanii.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO
1 – broń osy lub pszczoły
5 – wywieranie wpływu na myśli lub przekona−
nia drugiego człowieka
9 – zuch
10– płyn
11– efekt, wynik
12– żona konia
13 – grecka muza, opiekunka poezji miłosnej

16 – ruchomy szpital polowy
18 – służy do mycia ciała
20 – w szkole trwa 45 minut
21 – popis, pokaz
22 – dramat S. Wyspiańskiego
23 – gwiazdozbiór
PIONOWO
1 – istnienie
2 – odżywianie ograniczone do pewnych pokarmów

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Agata Basińska
Związek małżeński zawarli:
Anna Hernik
i Michał Kazimierz Kołodziejczyk;
Anna Mirosława Jamka
i Arkadiusz Andrzej Chodyczko;
Agnieszka Małgorzata Działak
i Paweł Chęć
Odeszli do Pana:
Józef Lurzyński − l. 74
Jerzy Rzeszut − l. 55
Alojzy Dąbek − l. 77
Genowefa Łagowska − l. 78
Stefan Pogodziński − l. 87

ŻYCZENIA
W 30. rocznicę ślubu Kazimiery i Zdzisława,
w 29. rocznicę ślubu Józefy i Krzysztofa,
w 4. rocznicę ślubu Katarzyny i Jana,
w 65. rocznicę urodzin Juliana,
w 18. rocznicę urodzin Łukasza,
wielu łask Boży oraz opieki
Matki Boskiej życzy
Redakcja

3 – małe oko
4 – “… Polskie” − J. Tuwi−
ma
5 – celny na bramkę
6 – prawdziwek lub maślak
7 – materiał na pieluchy
8 − … Słońca, słynna droga
samochodowa we
Włoszech
14 – harmider, zamęt
15 – glon wodny z typu zie−
lenic
17 – twórca “Wesela Figa−
ra”
18 – jeden z Ewangelistów
19 − … Zygmunta – bije na
Wawelu

Litery z pól po−
numerowanych
w prawym dol−
nym rogu utwo−
rzą rozwiązanie.
Drukarnia Virgo s.c. tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72
Adres redakcji: 26−600 Radom, ul. Wiejska 2, tel. 366−81−44
Redaktor naczelny: Agnieszka Stępień, Z−ca redaktora naczelnego: Magdalena Kowalska, Dyrektor techniczny: Grzegorz Stępień.
Opiekun duchowy: Ks. Ireneusz Chmielowski SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Halina Siczek,
Łukasz Grzeszczyk, Marcin Ciosek, Marcin Durasiewicz, Maria Sowińska, Sylwia Buchacz, Monika Grzesiak.

4

