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XXV I I I NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia : Mt 22, 1-14

W

tedy rzekł swoim
sługom: „ Uczta
wprawdzie jest
gotowa, lecz zaproszeni nie
byli jej godni. Idźcie więc
na rozstajne drogi i zaproście
na ucztę wszystkich”.
DZIŚ VIII DZIEŃ PAPIESKI
„JAN PAWEŁ II –
WYCHOWAWCA
MŁODYCH”
Zapraszamy na:
- nabożeństwo o godz.
17.00
- Mszę Św. o godz. 18.00
w intencji rychłej beatyﬁkacji
Ojca Świętego Jana Pawła II

Z okazji Dnia Nauczyciela
(Edukacji Narodowej)
wszystkim Księżom, Siostrom,
Zakonnym, Katechetom i
Wychowawcą, każdemu
uczącemu w szkole
życzymy wielu łask Bożych,
błogosławieństwa i Darów
Ducha Świętego w stawaniu
się coraz doskonalszym na
wzór Chrystusa Nauczyciela.

Dzień Papieski
Jana Pawła II
w Polsce
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi...
tej ziemi!

Zanim stąd odejdę, proszę
was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli
się, i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych
korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości, abyście szukali
zawsze duchowej mocy u Tego, u
którego tyle pokoleń ojców naszych
i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności
ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością,
która jest„największa”, która się wyraziła
przez Krzyż, a bez której życie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.

WYWIAD
Redakcja: Szczęść Boże!
Ksiądz: Szczęść Boże! Dzieci Boże!
Red.: Na początek, chciałybyśmy się dowiedzieć czegoś o księdzu.
Ks.: Urodziłem się 44 lata temu w Pionkach i tam się wychowałem.
Tam też ukończyłem szkoły. Mam dwie siostry i brata. Pochodzę ze
zwyczajnej rodziny, choć bardzo pracowitej. Mój tata zawsze
mawiał, że pracuje się „od skowronka do żaby” to znaczy, od świtu
do zmierzchu. Co tam jeszcze o mnie?... Hmm.. Przez 13 lat byłem
ministrantem, po drodze trochę oazowcem, a od 4 klasy szkoły podstawowej czyli 33 lata jestem harcerzem. Dziś jestem
harcmistrzem i kapelanem kieleckiej Chorągwi ZHP. Chociaż
mieszkam w Radomiu to nadal współpracuje z kieleckimi harcerzami.
Dla harcerzy nie liczą się kilometry, jeśli już to bardziej łączą niż dzielą. Mam świetny i stały kontakt z moimi harcerzami.
Red.: A właśnie, jak księdzu podoba się w Radomiu?
Ks.: Bardzo! Radom pięknieje z dnia na dzień. Tutaj czuję się jak
w domu. Mój rodzinny dom jest tak blisko - na rzut beretem. W
Radomiu mam dużo rodziny, moja mama stad pochodzi. Tutaj mieszka moja chrzestna i wielu kuzynów.
Red.: A miał ksiądz jakieś ulubione miejsca tutaj?
Ks.: O tak, jednym z moich ulubionych miejsc jest tzw. Żeromka, ale lubiłem też chodzić do kościoła Ojców
Bernardynów, na adorację, porozmawiać z Panem Jezusem. Kolejnym miejscem do którego lubię wracać jest
cmentarz, przy ulicy Limanowskiego, gdzie pochowani są moi dziadkowie. Poza Radomiem, uwielbiam góry i
Zakopane, choć nie chciałbym tam mieszkać. Lubię po prostu patrzeć na Giewont.
Red.: Kiedy i jak odczuł ksiądz powołanie?
Ks.: Dopiero po maturze. Myślę że stało się to dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. W 1983 roku byłem na
spotkaniu z Nim na Jasnej Górze. I wtedy poczułem że chcę być księdzem, że to ta droga. I jak na razie nie żałuję.
Red.: Jak na tę decyzję zareagowali rodzice?
Ks.: Cieszyli się, ale były też obawy. Jestem osobą bardzo żywą, temperamentną, czasami cholerykiem, więc bali
się że nie dam rady, że może to nie to, ze trudno będzie ze mną wytrzymać.
Red.: Gdzie wcześniej ksiądz posługiwał?
Ks.: Po święceniach kapłańskich pracowałem jako wikariusz w naszej paraﬁi w Radomiu przez 4 lata (1990-1994).
Nie mieszkałem na plebanii, ale w zwykłym bloku przy ulicy Cisowej, miałem wspaniałych sąsiadów. Pracowałem w SP
nr 23, w Hubalu, Wielu ludzi pamiętam z pielgrzymek na Jasna Górę. Nawet 3 razy byłem przewodnikiem naszej „Białej
11” Nowy kościół, dziś bardzo piękny, dopiero się budował. Następnie 2 lata pracowałem w Duszpasterstwie Powołań w Warszawie. Później pojechałem do Kielc, gdzie przez 12 lat mieszkałem na Karczówce, w XVII wiecznym
klasztorze. Było mi ciężko stamtąd odjeżdżać, ponieważ spędziłem tam piękny kawał mojego życia.
Red.: Czym ksiądz się interesuje?
Ks.: Już teraz nie mam czasu na zainteresowania. Do sierpnia większość moich pasji realizowałem z harcerzami. Ostatnio dużo wolnego czasu zajmuje mi komputer i jego możliwości poznawania i komunikowania się z wieloma
ludźmi, bo w końcu jak Pan Bóg nam dał takie możliwości, to trzeba korzystać „pełną gębą”, chociaż z rozsądkiem.
Red.: Co sprawia księdzu największą radość?
Ks.: Dla mnie największą radością jest dawanie Jezusa innym. Pięknie widać to przy I Komunii Świętej, gdy nie
tylko dzieci są przejęte i cieszą się, ale także ich rodzice.
Red.: Czym się ksiądz zajmuje pracując w naszej paraﬁi?
Ks.: Uczę w Szkole Podstawowej nr 23 klasy II i III. Przygotowuję dzieci do I Komunii Świętej, Zauważyłem że
paraﬁa bardzo się zmieniła, ale jedno pozostało: pracując właśnie tutaj mogę czuć się prawdziwym księdzem i jak
najlepiej realizować się w kapłaństwie. Tutaj w Radomiu, chociaż drugi raz, pracuję w nowej rzeczywistości. Mam
nadzieję, że za jakiś czas przyzwyczaję się do wielu nowych rzeczy...na przykład do latających samolotów.
Red.: My też mamy taką nadzieję . :) Dziękujemy za wywiad, Bóg zapłać.
Ks.: Nie ma za co. Myślę że będzie mi się tu dobrze pracować jak przed laty. Szczęść Boże !
Rozmawiały: Renata Ochalska i Paulina Janik
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WSPOMNIENIE O JANIE PAWLE II
Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła) – (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski
duchowny katolicki, arcybiskup krakowski kardynał, papież (16 października 1978-2 kwietnia 2005), sługa Boży Kościoła
katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego
i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były
wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec. Jego matka
zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932, w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę jego brat
Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego
gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która
zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 w Krakowie. 13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał
Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną
w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym
Krakowa. Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi. Brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały
Twój). Kierował je do Matki Chrystusa. jako pasterz diecezji starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących,
wiele jeździł poza Kraków. Wizytował paraﬁe, odwiedzał klasztory (w tym bliskie sobie zgromadzenie albertynów,
założone przez św. Adama Chmielowskiego, Brata Alberta). W roku 1965 otworzył proces beatyfikacyjny siostry
Faustyny Kowalskiej, której Dzienniczek poznał wcześnie, a jej orędzie Miłosierdzia Bożego traktował jako bliskie sobie.
Z chęcią jeździł na Podhale i w Tatry (w wolnych chwilach po prostu wędrując po górach). Utrzymywał dobry i ścisły
kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym. Na zwołanym po śmierci Jana
Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru
ogłoszono 16 października o 16:16. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach
biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z
wiersza „Słowiański papież”. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia
w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II
został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę
wcześniej Ali Ağca mierzył w jego głowę. Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki (Sara Bartoli) i wziął ją na
ręce. Zamachowiec nie chciał postrzelić dziecka i opóźnił oddanie strzału, co uniemożliwiło mu dokładne wycelowanie.
Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to
słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę.
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104,
odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy
żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię. Jan Paweł II jako papież najwięcej razy
odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy).
Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. W lipcu 1992 przeszedł operację w
celu usunięcia guza nowotworowego na jelicie grubym Jego długoletnie zmagania z chorobą i ze starością były
osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i
odnosił je do męki Chrystusa 13 maja 1992 papież, w 11. rocznicę zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II
wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę oraz zabieg tracheotomii, wykonany z powodu
niewydolności oddechowej. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział: „Pozwólcie mi iść do domu
Ojca”. O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Osobisty papieski
lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godzinie 21.37, a elektrokardiograf wyłączono po
20 minutach od tej chwili. Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i
wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu swojego pontyﬁkatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie
towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na
modlitwie w jego intencji.

16 października obchodzony jest dzień papieski, za względu na rocznice wybrania Karola na papieża.
W tym roku VII Dzień Papieski przypada na 12 października.
Opr.: Jacek Dobosz
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INFORMACJE

i

1. Dzisiaj w całej naszej Ojczyźnie obchodzimy, VIII Dzień Papieski
pod hasłem „Jan Paweł II - Wychowawca Młodych”. Podczas
wieczornego nabożeństwa które się rozpocznie o godz. 1700
będziemy się modlić o rychłą beatyﬁkację Sługi Bożego Ojca
Świętego Jana Pawła II. Przez całą niedzielę do puszek będą
zbierane oﬁary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Natomiast
o godz. 1800 – Masza Święta w intencji Pielgrzymów i o rychłą
beatyﬁkację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana
Pawła II.
2. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę
naszego kościoła w Mazowszanach. Za każdy dar serca składamy
serdeczne; Bóg zapłać.
3. Dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci przygotowujących
się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców. Obecność
obowiązkowa.
4. Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie
o godz. 1700. Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1620.
5. W poniedziałek 13 października Nabożeństwo Fatimskie dla
chorych cierpiących i osób starszych. Od godz. 830 Różaniec i
okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza Święta podczas której
zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych.
6. 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W przyszłą
niedzielę 19 października na Mszy Świętej o godz. 1045 będziemy
się modlić w intencji wszystkich Nauczyciel i Katechetów oraz
w intencji wszystkich pracowników szkół.
7. W przyszły piątek 17 października – ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie dla: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Godz. 1830 odczytanie próśb i podziękowań. O godz. 1900 Msza
Święta z homilią, a po niej procesja z statuą Matki Bożej Fatimskiej.
Prosimy o przyniesienie na procesję świec i zabezpieczenie ich
przed wylewaniem się wosku.
8. W przyszłą niedzielę 19 października o godz. 1600 Msza Święta
dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i
ich rodziców.
9. Przez dwie następnie niedziele, to jest 19 i 26 października,
młodzież oazowa przed kościołem będzie sprzedawać znicze.
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na doﬁnansowanie
letniego wyjazdu oazowego dla dzieci i młodzieży z naszej paraﬁi.
10. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić
się za zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych – zapisane
na kartkach – można od jutra składać w Kancelarii Paraﬁalnej,
w godzinach urzędowania.
11. Wszystkich członków Wspólnoty Intronizacyjnej i osoby, które
chcą poznać Dzieło Intronizacji N.S.P.J. zapraszamy na spotkanie
dn. 18 października ( w sobotę) po Mszy Świętej o godz. 17:30,
do sali pod plebanią.

NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE:
- dla Dorosłych i
Młodzieży
codziennie o godz.
1700.
- dla dzieci;
od poniedziałku do piątku
o godz. 1620.
- dla wszystkich
w niedzielę o godz.
1700.
NOWENNA ADORACYJNA
Nasza
paraﬁa pw.
Św. Józefa
w łączności
duchowej z
innymi paraﬁami, które
podjęły udział
w Nowennie
Adoracyjnej
trwające już
– od święta
Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września do
25 listopada – święta Chrystusa Króla
Wszechświata będzie uczestniczyć
dnia 24-25 października (piątek – sobota) 2008 w całodobowej Adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie
grupy modlitewne, rodziny, paraﬁan
do udziału we wspólnym radosnym
trudzie.
Program czuwania zostanie
umieszczony w przyszłym tygodniu.

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparaﬁa@gmail.com; www.mojaparaﬁa.za.pl

Administratorzy strony www.mojaparaﬁa.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC ; Redaktor Naczelny: Monika Grzesiak; Skład numeru: Agnieszka Kołodziejska
W skład redakcji wchodzą: Katarzyna Wilczyńska, Piotr Dyjo, Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska,

Sczepan Zięba, Marcin Boryczka, Agnieszka Dobrowolska, Bernard Pająk, Stefan Suwała, Paulina Janik, Renata Ochalska, Jacek Dobosz

4 | Moja Paraﬁa

druk: Polskie Zakłady Graﬁczne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

