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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK B
Ewangelia: Mk 13, 24 – 32
W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą
spadać z nieba i moce na niebie zostaną
wstrząśnięte.

„Dies irae” - Dzień gniewu
Ewangelia zwraca nam uwagę na pewien
dzień, który będzie ostatnim dniem ludzkości,
dniem sądu ostatecznego, wielkiego przeglądu,
egzaminu dojrzałości, czyli matury człowieka.
Zakończy się nasza historia. Bóg dokona rozrachunku i rozpocznie się wieczność.
Musi nadejść dzień ostatecznego sądu,
żeby została wyjaśniona nasza historia oraz
życie i los każdego poszczególnego człowieka
i wszystkich ludzi. Życie każdego człowieka
i całej ludzkości jest współzawodnictwem
dobra i zła, świętości i grzechu, miłości i nienawiści. To współzawodnictwo osądzi sam
Bóg.
Przyjacielu! Ewangelia ostrzega, że współzawodnictwo można przegrać i nie będzie już
spotkań rewanżowych. Każdy ma tylko jedno

życie, dlatego rozgrywa się tylko jedno
współzawodnictwo. Bóg dał wszystkim
szansę i możliwość. Każdemu podał rękę
i serce; każdemu ofiarował miłość i szczęście. Kto nie przyjął Boga i Jego ręki, ten
wybrał nieszczęście − piekło − wieczność
bez Boga i bez miłości.
Trzeba oddzielić dobrych od złych i
świętych od złoczyńców. Wielu wrogów
Boga i katów ludzkości chodziło i chodzi po
świecie. Wielu jest Judaszów i Piłatów. W
dzień ostateczny Pan ich oddzieli od siebie.
Otrzymają i na wieki będą posiadać to, co
sami wybrali w tym życiu. Czy będzie to
dla Ciebie dzień radosny?
ks. Sylwester

W tym momencie nie ma
żadnej pociechy. Ból nie dopuszcza żadnej odpowiedzi na
pytanie „dlaczego?” Rozpacz
nie wysłuchuje żadnego słowa.
Teraz nie ma żadnej pociechy.
Ale może pewnego dnia. Gdy
wspomnienie zrodzi cichą
radość z wszystkiego, co się
wspólnie przeżyło, i gdy znowu można będzie pomyśleć o
przyszłości.

Czy wiesz, że…
Krucjaty (łac. cruciata – wyprawy krzyżowe). W sensie szerszym: oparta na motywach
religijnych wyprawa wojenna średniowiecznych chrześcijan, skierowana przeciw ludom
niechrześcijańskim, jak Słowianie, Prusowie
czy Arabowie, lub przeciw kacerzom jak
albigensi, waldensi, czy husyci. W sensie
węższym: siedem wypraw wojennych, podejmowanych w XI – XIII w. w celu oswobodzenia Grobu Świętego oraz całej Ziemi
Świętej spod panowania islamu. Na skutek
różnych ekscesów, prześladowania Żydów i
nadużycia władzy okres wypraw krzyżowych
jest ciemnym rozdziałem w dziejach Kościoła. Wyprawy krzyżowe wynikały nie tylko
z mentalności chrześcijan średniowiecznych,
lecz były także skutkiem mieszania spraw
religijnych ze sprawami podlegającymi
władzy świeckiej.
Krucyfiks (łac. crucifixus – ukrzyżowany).
Krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa.
Sceny ukrzyżowania zazwyczaj przedstawiają również Maryję i Jana stojących pod
krzyżem, obydwu łotrów, ukrzyżowanych
wraz z Jezusem, niekiedy też żołnierzy. Krucyfiks jest uproszczonym przedstawieniem
ukrzyżowania, uwzględniającym jedynie
ukrzyżowanego Jezusa. Krucyfiksy niesie się
na czele procesji; krucyfiksy stoją nad mogiłami, na skrzyżowaniach czy przy drogach,
chociaż na ogół nazywa się je krzyżami. Na
ołtarzu w czasie odprawiania Mszy Św. powinien stać krucyfiks. Krzyż bez wizerunku
ukrzyżowanego Jezusa nazywa się krzyżem
prostym.

Drodzy Czytelnicy!
Kierujemy do Was serdeczne
podziękowanie za Waszą obecność, modlitwę i wszelkie ofiary złożone na pokrycie kosztu
druku gazetki.
Bóg zapłać!

Rozmowa z Dyrektorem Radia „Ave” - Księdzem M. Bujakiem
Redakcja: Czy mógłby Ksiądz opowiedzieć o funkcjonowaniu Radia
„Ave”?
Ksiądz Dyrektor: Radio „Ave” po
raz pierwszy nadało swój program
25 grudnia 1993 roku. Uroczysta
chwila uruchomienia rozgłośni Radia
„Ave” poprzedzona była Mszą św.
odprawioną w radomskiej Katedrze.
Do września 2000 roku program
nadawany był przez 16 godzin, a od
tego czasu trwa 24 godziny na dobę.
Radia „Ave” słuchać możemy na
częstotliwości 90, 7 MHz.
Red.: Od kiedy pełni ksiądz
funkcję dyrektora Radia Ave?
Jak dalece odpowiedzialne jest
to stanowisko
pracy?
Ks. Dyr.: Jestem
dyrektorem Radia Ave od 4 lat.
Jest to funkcja
odpowiedzialna i
ciekawa. Potrzeba stale pomysłów, aby słuchacze byli zadowoleni
z emitowanego programu.
Red.: Czy mógłby Ksiądz przypomnieć jakie programy nadaje Radio
„Ave”?
Ks. Dyr.: Program jest ukierunkowany na potrzeby słuchaczy w
różnym wieku. Na antenie ukazują
się audycje modlitewne tj. Msza św.,
Różaniec, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, Modlitwa Anioł Pański
i Apel Jasnogórski. Poza tym nie
brakuje aktualnych wiadomości, felietonów i reportaży. Organizowane
są konkursy dla słuchaczy w różnym
wieku. Ukazuje się także na antenie
niedzielny Koncert Życzeń, do którego można zgłaszać swoje życzenia
poprzez Sekretariat naszego Radia
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− osobiście lub telefonicznie. Nadajemy również programy muzyczne.
Prowadzimy telefon zaufania. Mamy
też swoją stronę w Internecie: www.
radioave.pl.
Red.: Jakiej współpracy oczekuje
Ksiądz ze strony słuchaczy?
Ks. Dyr.: Oczekuję każdej współpracy, przede wszystkim modlitwy.
Mile widziane są wszelkie uwagi
na temat naszego Radia, zarówno te
pozytywne jak i krytyczne. Jeśli chodzi o głosy krytyki to występują one
pojedynczo i staramy się je analizować. Uwagi na
temat naszego
programu i naszej działalności można składać osobiście
poprzez nasz
Sekretariat
przy ul. Malczewskiego,
jak również telefonicznie.
Red.: Czy w
najbliższej
przyszłości są
przewidywane zmiany w realizacji
programów Radia „Ave”?
Ks. Dyr.: Staramy się, aby w tym
kierunku coś się działo. Chcemy
poszerzyć zasięg nadawania, tak
abyśmy byli odbierani na terenie
całej Diecezji. Jak już wspominałem
pewne zmiany nastąpiły w programie naszego Radia już we wrześniu.
Wspomnę również, że utrzymanie
Radia jest bardzo kosztowne i wymaga przemyślanych decyzji. Dokładamy wszelkich starań w tym kierunku,
aby słuchacze chętnie nas słuchali.
Red.: Księże Dyrektorze, życzę samych sukcesów w pracy. Dziękuję
za rozmowę.
Halina Siczek

Wychowujmy razem
„Mamusiu, ale czy na pewno tatuś tu nas
nie znajdzie”?− zapytała pięcioletnia Kasia swoją młodą
mamę.. Helena z uśmiechem przez łzy zaprzeczała
dziecku: „Nie, tu jesteśmy
bezpieczne.” „I nie będziemy
musiały nigdy więcej uciekać, nie będzie nas bił”? „Już nigdy nie będziemy uciekać”− odparła matka, odwracając
załzawioną twarz, posiniaczoną w kolejnej
awanturze.
Podeszły obie do figurki Matki Bożej
Pocieszycielki Strapionych, położyły polne
kwiatki, pokłoniły się i poszły po szeleszczących liściach ku swojemu nowemu domowi.
Znalazły obie schronienie, bezpieczny azyl,
spokojne miejsce dla bezdomnych, ich
prawdziwy pierwszy dom, otoczony parkiem. Wewnątrz kilka rodzin, mieszkańców
nowego schroniska, szykowało wspólną
kolację. Połączyło je podobne nieszczęście,
zjednoczyła niedola, brak środków do życia.
Gdzieś daleko, na drugim końcu Polski pozostali mężowie, panowie i władcy, pijący
i bijący, może nawet wybijający na ciałach
domowników gorycz bezrobocia, beznadzieję, życiowe rozterki, choroby współczesnej
pseudocywilizacji.
Motyw jak z „Matki” Gorkiego – powiecie?
Nie, to scena z życia ubogiej, prostej
rodziny bezrobotnych mieszkańców półmilionowego miasta.
Czy musi tak być? Czy to matki z dziećmi
powinny uciekać w popłochu, po nocy łapiąc
po drodze ubrania, śpioszki, smoczki i lalki?
Niektóre z nich potem pokornie wracają,
bo nie mają gdzie się podziać, bo trzeba w
stałym miejscu pobytu odebrać groszowe
alimenty od listonosza albo zasiłek rodzinny
z państwowej instytucji o śmiesznej wysokości 36 zł, który innym wystarcza na jedno
pachnidło.  
Dlaczego zdesperowane, pokrzywdzone
i maltretowane kobiety ustępują pola w
nierównej walce sił, poddając się w bitwie
w ochronie dziecka, walcząc o kawałek
chleba z masłem?
Nawet najbardziej mądre ustawy i przepisy
i sztab pracowników socjalnych, kuratorów,
urzędników, dzielnicowych nie zdołają ukoić
bólu, poczucia krzywdy, nie odbudują straconej nadziei z dzieciństwa.
Bądźmy czujni, przestajmy udawać, że
nie słyszymy, co dzieje się za ścianą sąsiadów. Bądźmy wrażliwi na panoszenie się
zła i obojętności. Nie bójmy się zeznawać
w obronie pokrzywdzonych, maltretowanych
i bezbronnych. Pomóżmy im!
Jadwiga Woźniak
/pedagog/

„Życie jako śmiertelna
choroba…”

Kościół śpiewa stale
Kościół śpiewa stale.
Przy radosnych i smutnych
okazjach. Śpiewa w Boże
Narodzenie i Wielkanoc,
ale także w Wielki Piątek.
Śpiewa podczas chrztu dziecka
i nie milknie w obliczu śmierci.
Bóg jest Bogiem słowa i dźwięków
porywających do tańca.
Jest tak bogaty w swym
jestestwie, że śpiewa
w Nim światło miłości.

22 listopada wspominamy św. Cecylię – Patronkę Muzyki Sakralnej. Z tej okazji Panu Organiście, Zespołowi
Młodzieżowemu i Scholi Dziecięcej życzymy aby Ich
muzyka pozwalała wszystkim wiernym dostrzec piękno
Stwórcy i harmonię życia w Nim.

Nie przyszedłem nawracać
W niedzielę, 12 listopada ukazał się
300. numer „Mojej Parafii”. Z tej okazji
wieczorem redakcja gazetki i jej sympatycy uczestniczyli we Mszy Świętej.
Nasz opiekun ksiądz Sylwester Fiećko
grą na gitarze i śpiewem ubogacił tę
Eucharystię. Po Mszy   Świętej odbył
się montaż słowno − muzyczny pod
tytułem „Nie przyszedłem nawracać”.
Brali w nim udział: Ksiądz Sylwester,
redaktorka naczelna – Agnieszka
Stępień, z−ca Magdalena Kowalska,
Katarzyna Wilczyńska, Halina Siczek,
Sylwia Buchacz, Łukasz Grzeszczyk i
Aleksandra Jurczak.
W ten listopadowy wieczór zadumaliśmy się nad problemem śmierci
na podstawie utworów księdza Jana
Twardowskiego, Jana Lechonia, książki
Jana Wilsona „Życie po śmierci” oraz
piosenek m. in. Bułata Okudżawy.
Pięknej, refleksyjnej poezji i fragmentów książki słuchaliśmy w nastrojowej
oprawie muzycznej w wykonaniu naszego opiekuna duchowego. Piosenki

śpiewane przez księdza Sylwestra i przy
jego akompaniamencie na gitarze były
bardzo piękne. Mówiły one o świecie,
życiu, Bogu i nadziei.
Każdy z obecnych na tym spotkaniu
miał okazję do refleksji na temat życia, śmierci, przemijania i wieczności.
Nasze życie ma sens tylko wtedy,
jeśli jest w nim miejsce na miłość do
Boga i ludzi. „Myślę, że naszą miarą
wartości jest to, co robimy dla innych.
Jesteśmy tu po to, aby sobie wzajemnie
pomagać… Najważniejszym prawem
jest miłość” cytat J. Wilsona z „Życia
po śmierci”. Boimy się śmierci, ale
przecież nie ma innej okazji do szczęścia wiecznego. Na niej nie kończy się
nasze życie. Śmierć jest przejściem
w inny piękny, duchowy świat. Bóg
przygotował dla nas mieszkanie w niebie, a jedyną drogą jest Jezus Chrystus
„światłość prawdziwa, która oświeca
każdego człowieka” ewangelia Jana.
Maria Sowińska

W tygodniu Kultury Chrześcijańskiej
– opiekun duchowy naszego tygodnika
„Moja Parafia” – ks. Sylwester Fiećko
zorganizował dla zespołu redakcyjnego
udział w seansie filmu K. Zanussiego
„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”.
Reżyser przygotował kolejny obraz z
całym kunsztem swego bogatego warsztatu. Przy muzyce Kilara autor snuje
refleksje o życiu i śmierci – tematach tak
bliskich w listopadowe dni.
Średniowieczny klasztor na tle zamglonego rozlewiska rzeki, pogoń za koniokradem i jego kaźń – wprowadzają
widza w nastrój z czasów inkwizycji. Ma
człowiek prawo do zadawania śmierci
drugiemu? A jeśli nie – to jak ukarać go
za zbrodnię?
Nieco szekspirowski cytat – że kobieta
rodzi dziecko, stojąc okrakiem na grobie
−  bo zanim urodzi – przeznaczone jest
ono do życia, a po urodzeniu – już zmierza ku śmierci – przytoczył Zapasiewicz
– odtwórca głównej roli na spotkaniu z
widzami.
Główny bohater – wzięty lekarz z kliniki – walczy o życie pacjentów i o swoje
własne, gdy dowiaduje się o śmiertelnym
nowotworze w płucach. Pierwsza myśl –
żyć, za wszelką cenę żyć – prowokuje go
do niezręcznej prośby o sfinansowanie
zagranicznej operacji. Niestety, musi
pogodzić się z losem i walczyć tylko
o godne umieranie, według własnego
schematu, wg lekarskich spostrzeżeń,
naukowych badań, z dostateczną ilością
środków uśmierzających ból.
Czy ma prawo przyspieszyć swą
śmierć? Czy miał wcześniej prawo
pomóc innym odejść wcześniej, by nie
cierpieli? Czy żywy wróbelek, skaczący
po szpitalnej szafie w samotną noc pełną
bólu, zmniejszy udrękę umierania, czy ją
pogłębi? Cień zakapturzonego zakonnika
na parapecie okna woła w zaświaty.
Jesteś gotowy? Czy możesz coś jeszcze
naprawić w swoim życiu? Może ktoś
czeka na twoją pomoc, byś mógł potem
powiedzieć, u schyłku dnia: dziękuję Ci,
Boże, za kolejny piękny dzień. Dziękuję
za dłonie, które wspierały mnie w ostatniej drodze.
Jadwiga Woźniak
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INFORMACJE
1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Różańcowe – w intencji zmarłych poleconych na wypominki listopadowe. W dni powszednie
różaniec za zmarłych o godz. 17.30.
2. Od wtorku, 21 listopada rozpoczniemy roznosić opłatki wigilijne.
Opłatki – podobnie jak w ubiegłe lata będą roznosić znani parafianie. Ofiary
złożone z tej okazji zostaną przeznaczone na dalsze prace na zapleczu i wokół
kościoła.
3. W przyszłą niedzielę w naszym kościele – Dzień Seminaryjny – będziemy się
modlić w szczególny sposób o powołania kapłańskie i zakonne. Homilie podczas
wszystkich Mszy Św. wygłoszą diakoni naszego Seminarium Duchownego w
Ołtarzewie.
Kto zechce, może w przyszłą niedzielę przed kościołem złożyć ofiarę do puszek
na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie.
4. Przyszła niedziela będzie ostatnią niedzielą Roku Liturgicznego. Jest ona poświęcona Jezusowi Chrystusowi – Królowi Wszechświata.
5. Wymaganym dokumentem przy załatwianiu formalności kancelaryjnych przed
zawarciem Sakramentu małżeństwa jest zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Kurs przedmałżeński w naszej parafii odbywa się w niedziele, po
Mszy Św. o godz. 13.00 w sali katechetycznej w podwórzu plebani.
6. Dziś przed kościołem redaktorzy gazetki parafialnej z okazji ukazania się 300
numeru rozprowadzają kalendarz ze zdjęciami z nawiedzenia Figury Matki Bożej
Rodzicielki. Cena kalendarza 1 zł.
7. Chrzty na święta (25 grudnia na godz. 11.30 i 13.00 oraz 26 grudnia na godz.
13.00) można zgłaszać od 11 do 16 grudnia. Wymaganymi dokumentami są: akt
urodzenia dziecka i zaświadczenie rodziców chrzestnych.
W naszej księgarni parafialnej można
nabyć nowy numer dwumiesięcznika
„Miłujcie się”. Dla niewtajemniczonych
podpowiem, iż jest to katolicki dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty Miłości.
Gazeta głównie skierowana jest do młodzieży, ale uważam, że każdy znajdzie w
niej cos dla siebie.
W nr 9 − 10/2000 znaleźć można między
innymi o:
„Ogłoszenie treści trzeciej części tajemnicy fatimskiej stało się jednym z
największych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Orędzie fatimskie jako
ostrzeżenie i naglące wezwanie Matki
Bożej do nawrócenia „nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany
z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi <<znakami czasu>> − mówił Jan
Paweł II – Trzeba nieustannie do niego

powracać. Trzeba go podejmować wciąż
na nowo (…) „ – więcej na ten temat na
stronie 3 w artykule pt. „Trzecia tajemnica
ostrzega Polskę”;
„Wierzę mocno w Jezusa Chrystusa”  to
tytuł artykułu o Światowym Dniu Młodzieży, który odbył się w Rzymie. Przyjechało
na niego 2,5 miliona młodych ludzi z 159
krajów świata. Obszerną relację z tego
wielkiego wydarzenia można przeczytać
na 7 stronie;
niewątpliwie jednymi z najbardziej interesujących stron są te, zawierające świadectwa czytelników – młodych, którzy
pragną się podzielić  z czytelnikami swoim
doświadczeniem Boga, problemem czy
tez radością. W tym numerze m. in.: „Pochodzę z rodziny ateistycznej”, „Radość
nawrócenia”, „Promieniowanie ufności
na dusze” (o łaskach od Miłosiernego

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Aleksandra Nowak
Kacper Adam Rylski
Tristan Krzysztof Chodyczko

ŻYCZENIA
W 60. rocznicę urodzin Adama opieki
Matki Bożej i błogosławieństwa Bożego
życzy Redakcja

Chrystusa), „Nałóg jest drogą do zguby”,
„Nie zmarnujcie daru czystości”;
są także dwa specjalne listy – jeden tylko
dla chłopców, a drugi do dziewcząt napisane przez Janka Bilewicza.  
Oprócz tych jest jeszcze kilka artykułów
godnych przeczytania i oczywiście na
ostatniej stronie: ABC Społecznej Krucjaty
Miłości.
Bardzo gorąco polecam i zachęcam do
zakupienia nowego numeru „Miłujcie się”.
Naprawdę warto!
Sylwia Buchacz.

Rozwiązanie konkursu!
Ósmego października 2000 roku Redakcja „Mojej Parafii” zaproponowała najmłodszym czytelnikom konkurs. Dzieci miały narysować lub namalować świat tak, jak wygląda jesienią. Swoje przepiękne rysunki dostarczyli do księgarni parafialnej: Adrian
Głowacki, Monika, Żaneta, Martyna, Paulina, Marcin Jakubiak. Wszystkie prace (wykonane bardzo estetycznie) przedstawiają
jesień, jako porę roku chłodną, deszczową związaną z opadaniem liści. Dla wszystkich, którzy wzięli udział w naszej zabawie, czekają
nagrody w księgarni parafialnej. Jednocześnie zapraszam, w imieniu całej Redakcji, do udziału w kolejnych naszych konkursach.
Magda Kowalska
Drukarnia Virgo, 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. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Halina Siczek, Maria Sowińska,
Sylwia Buchacz, Łukasz Grzeszczyk, Marcin Ciosek, Monika Grzesiak, Luiza Bojerska, Agata Menert.
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