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Ewangelia: Mt 25, 1−13

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dzie−
sięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na
spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsąd−
nych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lam−
py, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem
z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy
się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie
zasnęły.

Mądrość czuwania
Współczesna cy−
wilizacja proponuje
człowiekowi wciąż
nowe pomysły, poka−
zuje dziesiątki dróg postępowania, często
pozornie wygodnych – ale prowadzących
na pustkowie, prowadzących do nikąd; czę−
sto splątanych i niebezpiecznych, jak nie−
bezpieczna jest nocą ścieżka przez bagna.
Jezus Chrystus, mówiąc do nas o oliwie
w lampach, podejmuje zasadniczy problem
ludzkiego życia, jakim jest mądrość. Jed−
ne panny mają tak wieki zapas oliwy
w lampach, że starcza na długie chwile czu−
waniu, innym natomiast zapas oliwy star−
cza tylko na krótką chwilę. I tak właśnie
w ludzkim życia bywa z mądrością. Jed−
nym wydaje się, że są bardzo mądrzy, do−
póki są młodzi i mają zdrowie, a kiedy tego
zabraknie załamują się. Są także tacy lu−

dzie, którzy swoją mądrość upatrują
w bogactwach, w wygodzie życia, czy
też gromadzeniu tytułów naukowych, jak
gdyby życie tu na ziemi miało być nie−
przemijające. I tak można mnożyć ludz−
kie dążenia, które człowiek opatruje ety−
kietą: mądrość.
Przyjacielu! Unikniemy rozczarowania
w naszym życiu jeżeli roztropnie zapla−
nujemy swoje życie, pamiętając, iż na
ziemi jesteśmy pielgrzymami zdążający−
mi do domu naszego Ojca. Prawdziwa
mądrość życia polega na uwzględnieniu
także końca ludzkiego życia i tego, co
nastąpi potem. Z dnia na dzień uczmy się
mądrości czuwania, abyśmy, gdy przyj−
dzie czas, mogli wyjść na spotkanie Pana
z płonącą lampą w ręce i wejść na ucztę
weselną.
ks. Ireneusz

Kto jest mądry? –
Kto jest głupi?
Dzisiaj za mądrego uchodzi ten, kto
płynie z prądem, nie rzuca się w oczy,
wygodnie dociera do celu. Tylko głup−
cy się wyłamują z szeregu.
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Czy wiesz, że…
Błogosławieństwo. Ogólnie można powiedzieć,
że błogosławieństwo jest znakiem (znakiem
krzyża, nałożeniem rak, rozpostarciem ramion)
życzliwości, jaką Bóg darzy ludzi, i Jego zain−
teresowania sprawami ludzkimi. Tym, który bło−
gosławi, jest najpierw Bóg. Na Jego polecenie
błogosławieństwa w różnych obrzędach udzie−
la także Kościół. Błogosławieństwa mają prawo
udzielać nie tylko osoby piastujące urzędy ko−
ścielne, lecz również osoby świeckie. Np. mat−
ka błogosławi znakiem krzyża chleb, zanim go
zacznie kroić; rodzice błogosławią dzieci przed
zaśnięciem. Znaki błogosławieństwa są znane
chrześcijaństwu od samego początku jego dzie−
jów. W tekstach nowotestamentalnych i kata−
kumbach znajdują się liczne opisy i przedsta−
wienia udzielania błogosławieństw. Chrystus
błogosławił przez nałożenie rąk, tak samo apo−
stołowie. Błogosławi się ludzi, zwierzęta, przed−
mioty i miejsca. Teologia błogosławieństwa musi
jednak stale zważać, żeby błogosławieństwo nie
było związane z żadnymi zabobonnymi wyobra−
żeniami (błogosławienie nie jest aktem magicz−
nym!) i żeby błogosławieństwa nie były jedynie
„przykrywką” czysto świeckich interesów (np.
błogosławienie zakładu z pobudek zyskania roz−
głosu, reklamy).

Gazetka Parafialna „Moja Para−
fia” składa serdeczne podzięko−
wania Pani mgr Jadwidze Woź−
niak, autorce cyklu artykułów
„Wychowujmy razem” za współ−
pracę przy redagowaniu naszej
gazetki i troskę o wychowanie
młodego pokolenia.

MODLITEWNE
SOS
Módlmy się za naszą Ojczyznę,
aby była wierna Bogu, Krzyżo−
wi i Ewangelii.

Incarnationis mysterium
Wskazanie na
bramę przypomina
każdemu wierzącemu,
że powinien przekro−
czyć jej próg. Przejść przez tę bramę zna−
czy wyznać, że Jezus Chrystus jest Pa−
nem, a zarazem pogłębić wiarę w Nie−
go, aby żyć nowym życiem, którym nas
obdarzył. Ta decyzja zakłada, że czło−
wiek ma wolność wyboru, a jednocze−
śnie odwagę, by z czegoś zrezygnować,
wiedząc, że zyskuje życie Boże (por. Mt
13, 44−46). W tym właśnie duchu Papież
sam jako pierwszy przejdzie przez Świę−
te Drzwi w nocy z 24 na 25 grudnia 1999
r. Przekraczając ich próg ukaże Kościo−
łowi i światu Świętą Ewangelię, źródło
życia i nadziei na nadchodzące trzecie
tysiąclecie. Przez Drzwi Święte, które
u kresu tysiąclecia będą symbolicznie
większe (13), Chrystus wpro−
wadzi nas głębiej w Ko−
ściół −swoje Ciało
i swoją Oblubieni−
cę. Pozwoli nam to
zrozumieć, jak
wielkie bogactwo
treści zawiera się
w wezwaniu apo−
stoła Piotra, który
pisze, że zjedno−
czeni z Chrystusem
także my «niby żywe
kamienie, jesteśmy bu−
dowani jako duchowa świą−
tynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla
składania duchowych ofiar, przyjemnych
Bogu» (por. l P 2, 5).
9. Innym szczególnym znakiem, dobrze
znanym wierzącym, jest odpust − jeden
z konstytutywnych elementów Jubile−
uszu. Objawia się w nim pełnia miłosier−
dzia Ojca, który wszystkim wychodzi na−
przeciw ze swą miłością, wyrażającą się
zwłaszcza w odpuszczeniu win. W zwy−
kłych okolicznościach Bóg Ojciec udzie−
la swego przebaczenia przez sakrament
pokuty i pojednania (14). Grzech ciężki
bowiem, popełniony świadomie i dobro−
wolnie, oddziela wierzącego od życia ła−
ski w jedności z Bogiem i tym samym
pozbawia go świętości, do której jest po−
wołany. Kościół otrzymał od Chrystusa
władzę odpuszczania grzechów w Jego
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imię (por. Mt 16, 19; J 20, 23), jest za−
tem w świecie żywą obecnością miłości
Boga, który pochyla się nad każdą ludz−
ką słabością, aby ogarnąć ją swoim mi−
łosierdziem. Właśnie przez posługę
swojego Kościoła Bóg okazuje miłosier−
dzie światu, udzielając mu owego cen−
nego daru, który od bardzo dawna nosi
miano «odpustu».
Sakrament pokuty daje grzesznikowi
«możliwość nawrócenia się i odzyska−
nia łaski usprawiedliwienia» (15), wy−
jednanej przez ofiarę Chrystusa. Dzięki
temu zostaje on na nowo włączony
w życie Boże i dopuszczony do pełne−
go udziału w życiu Kościoła. Wyznając
swoje grzechy, wierzący otrzymuje
prawdziwie przebaczenie i może znów
uczestniczyć w Eucharystii na znak od−
zyskania komunii z Ojcem i z Jego Ko−
ściołem. Już jednak od czasów
starożytnych Kościół żywił
zawsze głębokie przeko−
nanie, że konsekwencją
przebaczenia, udzielo−
nego bezinteresownie
przez Boga, winna być
rzeczywista przemiana
życia, stopniowe usu−
wanie zła wewnętrzne−
go, odnowa własnej
egzystencji. Akt sakra−
mentalny musi się łączyć
z aktem egzystencjalnym,
z rzeczywistym zmazaniem
winy, które nazywamy właśnie pokutą.
Przebaczenie nie oznacza, że ten proces
egzystencjalny staje się zbędny, ale prze−
ciwnie — że zyskuje sens, zostaje zaak−
ceptowany i przyjęty. Jak bowiem wia−
domo, mimo pojednania człowieka
z Bogiem grzech może pozostawić pew−
ne trwałe skutki, z których należy się
oczyścić. Właśnie w tym kontekście
nabiera znaczenia odpust dający «moż−
liwość przystępu (...) do całkowitego
daru miłosierdzia Bożego» (16). Przez
odpust zostaje darowana skruszonemu
grzesznikowi kara doczesna za grzechy
zgładzone już co do winy.
c.d.n.

Święte Znaki
Sakrament chrztu
Chrzest święty jest fundamentem całe−
go życia chrześcijańskiego, bramą życia
w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bra−
mą otwierającą dostęp do innych sakra−
mentów. Przez chrzest zostajemy wy−
zwoleni od grzechu i odrodzeni jako sy−
nowie Boży, stajemy się uczestnikami
jego posłania: „Chrzest jest sakramentem
odrodzenia przez wodę i w słowie”.

Sakrament ten jest nazywany chrztem
ze względu na główny obrzęd, przez któ−
ry jest wypełniany: chrzcić (gr. baptuze−
in) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; za−
nurzenie w wodzie jest symbolem po−
grzebania katechumena w śmierci Chry−
stusa, z której powstaje przez zmartwych−
wstanie z Nim jako „nowe stworzenie”
(2 Kor 5, 17; Ga 6, 15).
Sakrament ten jest także nazywany
„Obmyciem odradzającym i odnawiają−
cym w Duchu Świętym” (Tt 3, 5), ponie−
waż oznacza i urzeczywistnia narodze−
nie z wody i z Ducha, bez którego nikt
„nie może wejść do Królestwa Bożego”
(J 3, 5).
„Obmycie to nazywane jest oświece−
niem, ponieważ ci, którzy otrzymują po−
uczenie (katechetyczne), zostają oświe−
ceni w duchu...” Ochrzczony, otrzymaw−
szy w chrzcie Słowo, „światłość praw−
dziwą, która oświeca każdego człowie−
ka” (J 1, 9), „po oświeceniu” (Hbr 10,
32) staje się „synem światłości” (l Tes 5,
5) i samą „światłością” (Ef 5, 8).

11 listopada – Dzień Niepodległości
11 listopada obchodzimy Święto
Niepodległości. Wspominamy je na
pamiątkę wyzwolenia
Polski ze 123−letniej nie−
woli Rosji, Prus i Austrii.
Wydarzenie to dokonało
się przed 81 laty, w 1918
r., kiedy dobiegła końca
I wojna światowa.
Wydarzenia z listopada
1918 r., jakie przyjmuje−
my dzisiaj za początek
odrodzenia Polski, roze−
grały się głównie w War−
szawie, Krakowie i Lu−
blinie. Tam właśnie w li−
stopadzie 1918 r. Pola−
kom udało się rozbroić wojska nie−
mieckie i utworzyć pierwsze władze
niepodległego Państwa Polskiego.
Wybuch rewolucji w Niemczech spo−
wodował zwolnienie z więzienia
w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego,
który 10 listopada 1918 r. powrócił do
Warszawy. Jako twórca Legionów
i działacz niepodległościowy, Piłsud−
ski cieszył się autorytetem zwłaszcza

wśród polityków PPS i PSL−Wyzwo−
lenie oraz poparciem szerszych krę−
gów społeczeństwa pol−
skiego. 11 listopada,
w dzień zawieszenia
broni i końca I wojny
światowej, Rada Re−
gencyjna wydała dekret
przekazujący Piłsud−
skiemu władzę wojsko−
wą i naczelne dowódz−
two wojsk polskich.
Podporządkował mu się
również Rząd Lubelski,
a pod koniec grudnia
krakowska Komisja Li−
kwidacyjna. W trzy dni
później, tj. 14 listopada 1918 r., Rada
Regencyjna wydała drugi dekret, na
którego mocy sama się rozwiązała
i przekazała Piłsudskiemu również
władzę cywilną.
Ustalenie organizacji tymczasowych
organów państwowych nastąpiło w de−
krecie z 22 listopada 1918 r. o najwyż−
szej władzy reprezentacyjnej Republi−
ki Polskiej. Piłsudski jako Tymczaso−

wy Naczelnik Państwa skupił w swym
ręku najwyższą władze w państwie.
Sprawować ją miał do chwili zwoła−
nia Sejmu Ustawodawczego.
Warto, abyśmy 11 listopada pomy−
śleli o naszej Ojczyźnie, o wartości
wolności, okupionej krwią tylu Pola−
ków, o odpowiedzialności za Polskę
i wszystko co ją stanowi.

Święty Marcin − biskup ubogich
Jak już od wie−
lu lat przede
wszystkim
dzieci cieszą się
na barwny po−
chód w dniu św.
Marcin. Sens
uroczystości
w tym dniu jest
jednak znacznie
głębszy. Legen−
da o św. Marci−
nie przypomina
o obowiązku dzielenia się z ubogimi.
Św. Marcin, który urodził się w 316
r. na Węgrzech i jako żołnierz służył
we francuskim Amiens, zobaczył
pewnego dnia zmarzniętego żebraka

siedzącego przy bramie miejskiej. Nie
zastanawiając się długo, rozciął mie−
czem swój płaszcz na dwoje, aby po−
dzielić się z żebrakiem. Później św.
Marcin żył jako pustelnik i mnich

w Poitiers,
a w latach
371− 372 zo−
stał biskupem
Tours i założył
pierwszy
klasztor we
Francji. Swo−
im nieomyl−
nym zmysłem
sprawiedliwo−
ści angażował
się w sprawy
ubogich. Ósmego listopada 397 r.
zmarł w Candes. Na jego pogrzeb
11 listopada przybyły do Tours nie−
zliczone rzesze, w tym 2000 mnichów
− zaiste pierwszy pochód świętomarciński.
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INFORMACJE
1. Dziś o godz. 16.00 w małym kościele Msza św. w intencji ro−
dzin.
2. O godz. 17.00 – Nabożeństwo Różańcowe w intencji zmarłych
poleconych na wypominki roczne i listopadowe. Różaniec za zmarłych z wypo−
minkami w niedzielę o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30.
3. Dziś rozpoczynamy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – Radomska Jesień. Pro−
gram zamieszczony jest w gazetce parafialnej, którą można nabyć przed kościo−
łem.
4. W czwartek, 11 listopada − Święto Niepodległości. Msze św. będą w dużym
kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00. Zapraszamy do wspólnej modli−
twy w intencji Ojczyzny.
5. Młodzież klas VIII Szkoły Podstawowej nr 2 i ich rodziców zapraszamy na
Mszę św. w piątek, 12 listopada o godz. 16.30 w małym kościele.
6. W sobotę 13 listopada – Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, cierpiących i lu−
dzi starszych. Msza św. o godz. 9.00, po Mszy św. błogosławieństwo chorych
Najświętszym Sakramentem. O godz. 8.30 Różaniec i okazja do spowiedzi.
7. Dzieci klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w przyszłą niedzielę, 14
listopada na godz. 16.00.
8. Grupę pielgrzymkową zapraszamy na Mszę św. w przyszłą niedzielę na godz.
18.00.
9. Dziś rozpoczynamy kurs przedmałżeński po Mszy św. odprawianej o godz. 13.00
w sali katechetycznej w podwórzu plebani. Zainteresowanych zapraszamy.
10.Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace na zaple−
czu kościoła i przy kościele.

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Adrian Gawor
Związek małżeński zawarli:
Agata Sylwia Jasińska
i Jacek Włodarczyk
Odeszli do Pana:
Jan Olszewski − l. 61
Eugenia Woźniak − l. 78

ŻYCZENIA
W 24. rocznicę urodzin Wojciecha,
w 19. rocznicę urodzin Anny,
w 19. rocznicę urodzin Jakuba,
w 18. rocznicę urodzin Roberta,
w 18. rocznicę urodzin Ewy
błogosławieństwa Bożego
i opieki Najświętszej Maryi
Panny życzy
Redakcja
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 246 brzmi: „Ró−
żaniec”. Nagrodę, którą można odebrać w Księgarni
Parafialnej otrzymuje Katarzyna Sadal.
Jednocześnie gorąco przepraszamy za błędy,
które wkradły się do tej krzyżówki.
Redakcja

RADOMSKA JESIEŃ − TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Radom 7−13 listopada 1999 r.
Niedziela – 7.XI
16.00 − „Szata 2000” – otwarcie wysta−
wy ornatów – Wyższe Seminarium Du−
chowne
18.00 − Msza św. inauguracyjna – Ka−
tedra Radomska
19.00 − Koncert Chóru ks. Szarego –
Katedra Radomska
Poniedziałek – 8.XI
11.00 − Otwarcie wystawy fotograficz−
nej „Radomskie Świątynie” J. Kutkow−
skiego – K.C.M. „ARKA”
18.00 − Spotkanie z twórczością ks.
J. Szymika – K.C.M. „ARKA”
18.00 − Spotkanie z p. Minister Marią
Smereczyńską, Pełnomocnikiem Rządu
ds. Rodziny oraz z p. Katarzyną Maze−
lą, Dyrektorem Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Rodziny – Klub Inteligencji
Katolickiej

Wtorek – 9.XI
14.00 − Wystawa prac dzieci i rozstrzy−
gnięcie Konkursu plastycznego pt.: „Jak
wyobrażam sobie życie Chrystusa” –
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ul. Że−
romskiego 53, hol na I piętrze
17.00 − „Pytasz co w moim życiu
z wszystkich rzeczy główną…?” – reflek−
sje na koniec stulecia przygotowane przez
uczniów PSP 32 im. J. Piłsudskiego –
Sala przy Parafii św. Rafała na Ustroniu,
przy al. Grzecznarowskiego
Środa – 10.XI
16.00 − „VII Pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski” wystawa fotograficzna Mar−
ka Krupy – MCKiM ul. Traugutta 31/33
17.00 − Koncert młodzieżowy zespołu
„Borowieczki” − K.C.M. „ARKA
Czwartek – 11.XI
10.00 − Uroczysta Msza św. z okazji Świę−
ta Niepodległości – Katedra Radomska

19.00 − „Ślepcy” – spektakl teatralny
w wykonaniu alumnów WSD w Rado−
miu – Wyższe Seminarium Duchowne
Piątek – 12.XI
17.00 − Projekcja filmu „Duszochwat”
reż. Krzysztof Żurawski, spotkanie z re−
żyserem – K.C.M. „ARKA”
19.00 − „Ślepcy” – spektakl teatralny
w wykonaniu alumnów WSD w Rado−
miu – Wyższe Seminarium Duchowne
Sobota – 13.XI
16.00 − Projekcja filmu „Cały dla Cie−
bie” reż. ks. Andrzej Baczyński – K.C.M.
„ARKA”
17.00 − Msza św. na zakończenie – Ko−
ściół św. Trójcy (o. Jezuitów)
19.00 − Koncert Marka Grechuty – Sala
Koncertowa ul. Żeromskiego 53
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