
Moja Parafia | 1 

„Nie chcę! Później odczuł żal i poszedł... Dobrze, panie! Ale nie 
poszedł!” W życiu to czyny się liczą, a nie słowa. Przysłowie mówi: 
„lepiej późno niż wcale”. Naszym zadaniem jest pełnienie woli 
Ojca, a nie jedynie wzywanie Go. „Modli się pod figurą, a diabła 
ma za skórą”. Same chęci, którymi ponoć wybrukowane jest piekło, 
to za mało. Potrzebne są czyny. Jeżeli pięknie mówimy o miłości 
bliźniego, to okażmy mu tę miłość. Dlaczego nie chcę podać ręki, 
dlaczego uważam się za lepszego? Czy nie jestem tym, który 
powiedział „dobrze, panie, i nie poszedł?” Jestem wierzący, 
ale niepraktykujący. Nonsens! Nie jesteś wierzącym. Jesteś 
deklarującym wiarę, ale w praktyce, w życiu, nie spełniasz woli Ojca. 
Praktycznie nie wierzysz w to, o czym On poucza. Udział we Mszy 
świętej pod ogrodzeniem nie jest udziałem. Odstałem, mogę iść 
do domu. Nie zabijaj - zabijasz. Nie kłam - kłamiesz. Panie Jezu! 
Daj mi łaskę bycia celnikiem a nie faryzeuszem.

E WA N G E L I A :  Mt  2 1 ,  2 8 - 3 2

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiarę otrzymaną od Kościoła zachowujemy troskliwie.” 

„Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca?”

X X V I N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Choć to prawda, iż w wymiarze fizycznym 
ludzie w podeszłym wieku zazwyczaj 
potrzebują pomocy, prawdą jest też, 

że właśnie wtedy mogą być oparciem dla młodych, 
którzy stawiają pierwsze kroki w życiu 

i szukają swojej drogi.”

TYLKO 
DLA 

DOROSŁYCH

„Bądź realistą 
w swoich oczekiwaniach 

i dostosuj polecenia 
do wieku dziecka”.
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Już za tydzień rozpocznie się synod biskupów o rodzinie. 
Następcy Apostołów z całego świata, wśród nich również 
Przewodniczący Episkopatu Polski J.E. Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, będą obradować w Rzymie do 
19 października. Pracami synodalnymi będzie kierował 
sam papież Franciszek.

Tak ważne jest, by cały dzisiejszy świat przywrócił sobie 
świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru 
rodziny.

Rodzina to świętość, to piękno, to pokój, 
to bezpieczeństwo. 

Dlaczego wchodząc w relacje z drugim człowiekiem 
nie myślimy o tym, że każde dziecko ma prawo do mamy 
i taty i do szczęśliwego i bezpiecznego domu?

W październiku otulmy modlitwą różańcową nasze rodziny; 
te rodziny, które przeżywają trudności, rozbicia… 
Pomódlmy się z całego serca za ludzi młodych – 
zakładających rodziny, by czynili to zawsze z Bogiem, 
szanując Jego przykazania. Prośmy, by dla rodzin był 
dobry klimat w naszej Ojczyźnie – dobra praca, rozsądne
ceny mieszkań.

Na cały październik polecamy wszystkim modlitwę 
ułożoną przez papieża Franciszka:

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy

blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza

przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów

mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

BIERZEMY SIĘ POWAŻNIE ZA RODZINĘ

opr

KUPON NA ŚRODĘ, 1 października
Przeczytaj fragment Syr 6, 5-17 i odpowiedz 

na pytanie, jak inaczej można nazwać 
wiernego przyjaciela?

Odpowiedź: ..........................................................................

Imię i nazwisko: ...................................................................

Rok urodzenia: .....................................................................

Szkoła:......................................................................................

Klasa:.........................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................

KONKURS O RÓŻAŃCOWEGO ANIOŁA
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 
(w wieku – od nauczenia się pisać do szóstej klasy) 
oraz ich rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków 
– wszystkich najbliższych, do udziału w Gazetkowym 
konkursie październikowym. 

Do wygrania jest RÓŻAŃCOWY ANIOŁ, 
a może i jeszcze coś.

Zasady konkursu:
W październikowych numerach naszej Gazetki będziemy 
drukować tyle kuponów z pytaniami, ile będzie w danym
tygodniu Nabożeństw różańcowych dla dzieci.

Każde dziecko będzie miało zadanie (zapewne wraz
z najbliższymi) przeczytać każdego dnia fragment 
Pisma Świętego podany na kuponie, by właściwie 
odpowiedzieć na pytanie.

Kupony z odpowiedziami będą zbierane tylko i wyłącznie 
podczas Nabożeństwa różańcowego dla dzieci.

Każdego dnia będzie można złożyć tylko jeden kupon 
– właściwy dla danego dnia.

Szanse na wygranie RÓŻAŃCOWEGO ANIOŁA 
ma tylko ta osoba (i jej najbliżsi), 
która złoży najwięcej kuponów z właściwymi 
odpowiedziami. 

„Smutek współczesnego świata 
towarzyszy chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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ZAPROSZENIE DO NAJWIĘKSZEGO SKARBU

Jeśli w swym sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem…
Jeśli wydaje Ci się, że Go nie znasz…

Jeśli straciłeś sens życia…

TE REKOLEKCJE SĄ PROPOZYCJĄ DLA CIEBIE!
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”

zaprasza na 
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Początek: 1 października /środa/, kaplica Świętej Rodziny, godz. 1900

KUPON NA CZWARTEK, 2 października
Przeczytaj fragment Rdz 11, 27-31 i odpowiedz na 
pytanie, jakie to miasto, którego nazwa ma tylko 
dwie litery, a pochodziła z niego rodzina Abrama?

Odpowiedź: ..........................................................................

Imię i nazwisko: ...................................................................

Rok urodzenia: .....................................................................

Szkoła:......................................................................................

Klasa:.........................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................

KUPON NA PIĄTEK, 3 października
Przeczytaj fragment 2 Kor 12, 7-10 i odpowiedz 

na pytanie, z czego chlubi się św. Paweł?

Odpowiedź: ..........................................................................

Imię i nazwisko: ...................................................................

Rok urodzenia: .....................................................................

Szkoła:......................................................................................

Klasa:.........................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................

MODLITWA DZIECKA
A po wakacjach, Panie Boże, najbardziej dziękuję Ci:

że byłam na Mszy świętej w niedzielę na kolonii 
w Białce Tatrzańskiej. Amelia

że nad morzem nie porwał mnie prąd, 
jak fala mnie zakryła. Jakub

że gdy szłam nad Morskie Oko, to obsunęłam się 
na kamieniach, ale postawiłeś mnie na nogi 
i nie złamałam ich ani nie rozbiłam głowy. Amelia

że piasek był tak gorący, 
że nie dało się po nim chodzić. Magda

że moja rodzina była szczęśliwa. Super być 
szczęśliwą, gdy inni są szczęśliwi. Justyna

że mogłam spotkać się z siostrą. Ola

że byłem na pięknym weselu. Igor

że byłam z mamą u cioci cały tydzień. Magda

że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Martika

że malowałem krzyż z Panem Jezusem. Kacper

że rodzice się nie kłócili. Paweł 

że pływałem rowerkiem wodnym z mamą. 
Kacper

że piłem wodę z wodospadu. Bartosz

że gdy szłam nad Morskie Oko, to obsunęłam się 

że byłam z mamą u cioci cały tydzień. 

że malowałem krzyż z Panem Jezusem. 

Witaj!
Teraz, w tej chwili, mówi do Ciebie Pan, 
Odkupiciel Twój. 

Nie bój się, bo już jesteś zbawiony. 
Zechciej tylko przyjąć zbawienie. 

Gdy będziesz miał problemy, małe czy duże, będę 
przy Tobie. Nie lękaj się! Zawsze będę Cię kochał
i miłość moja nigdy nie zgaśnie. Wiem wszystko 

o Tobie, wiem, kiedy się złościsz. Wybaczam Ci, 
bo chcę, abyś wrócił do Mnie. Jezus, mój Syn, 
cierpiał za Twoje grzechy. Jego cierpienie, 
to Twoje zdrowie. 

Ci, co Mnie kochają i ufają Mi, nie smucą się. Nigdy 
nie zostawię Cię na pastwę kłopotów i smutku, 
bo ja jestem Pocieszycielem. Zawsze będę z Tobą 
i będę Cię wspomagał  – Twój prawdziwy 
Przyjaciel, któremu możesz ufać – Bóg.
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28 września 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18, 25 - 28
PSALM 25, 4-5. 6-7. 8-9
Flp 2, 1-11
EWANGELIA: Mt 21, 28-32

29 września 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała
Imieniny: Michaliny, Rafała, Michała
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 9-10. 13-14
PSALM 138, 1-2a. 2b-3. 4-5
EWANGELIA: J 1, 47-51

30 września 2014r. – WTOREK
Imieniny: Wery, Zofii
LITURGIA SŁOWA:
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23
PSALM 88, 2-3. 4-5. 6. 7-8
EWANGELIA: Łk 9, 51-56

1 października 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Igora, Remigiusza
LITURGIA SŁOWA:
Job 9, 1-12. 14-16
PSALM 88, 10bc-11. 12-13. 14-15
EWANGELIA: Łk 9, 57-62

2 października 2014r. – CZWARTEK
Świętych Aniołów Stróżów
Imieniny: Teofila, Sławy
LITURGIA SŁOWA:
Wj 23, 20-23
PSALM 91, 1-2.  3-4. 5-6. 10-11
EWANGELIA: Mt 18, 1-5. 10

3 października 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Gerarda, Teresy, Bogumiła
LITURGIA SŁOWA:
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
PSALM 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab
EWANGELIA: Łk 10, 13-16

4 października 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Rozalii, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
42, 1-3. 5-6. 12-17
PSALM 119, 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130
EWANGELIA: Łk 10, 17-24

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Z woli Ojca Świętego Franciszka dzisiaj cały Kościół modli się w intencji 
III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Wieczorne 
nabożeństwo o godz. 1700 będziemy przezywali w łączności z Ojcem 
Świętym modląc się w intencji Synodu.

2. Dzisiaj o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 
Msza święta „trydencka”.

3. Również dziś, o godz. 1530 zostanie odprawiona pierwsza w tym roku 
Msza święta dla kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców. 
Po Mszy świętej spotkanie dla kandydatów i ich rodziców.

4. W środę zaczynamy październik – miesiąc różańca świętego. Zapraszamy 
na Nabożeństwa różańcowe: młodzież i dorosłych – codziennie /także 
w niedziele/ o godz. 1720, dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645. 
Zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej, szczególnie 
za rodziny.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek o godz. 1720 Nabożeństwo różańcowe w intencji powołań 
kapłańskich, zakonnych i misyjnych, a następnie Msza święta w tej intencji. 

6. W I piątek, spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych Mszy 
świętych oraz od godz.1720. Dzieci zapraszamy na różaniec i Komunię 
świętą o godz. 1645, spowiedź dla nich od godz. 1615. W sposób szczególny
zapraszamy dzieci klas IV, V i VI, które chcą rozpocząć lub kontynuują 
spowiedź dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Do chorych udajemy się 
po porannych Mszach świętych. W I piątek zapraszamy na całodzienną 
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej 
o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Po Mszy świętej 
o godz. 1800 w kaplicy Świętej Rodziny konferencja dla czcicieli NSPJ, po niej 
Adoracja i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem. 

7. W I sobotę miesiąca o godz. 1720 Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

8. Wyjazd na pielgrzymkę do Wysokiego Koła na 40-lecie koronacji obrazu 
Matki Bożej w tamtejszym sanktuarium w sobotę, 4 października, o godz. 800. 
Gromadzimy się przed kaplicą Świętej Rodziny. Są jeszcze wolne miejsca. 
Koszt: 20 zł.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta 
w intencji ks. Artura Wierzbickiego SAC oraz s. Katarzyny Franciszki, 
naszej Zakrystianki, z okazji imienin. Solenizantów polecamy pamięci 
modlitewnej.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta 
hospicyjna.

11. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza 
na rekolekcje ewangelizacyjne REO. Spotkania odbywają się 
w każdą środę, począwszy od 1 października, o godz. 1900 
w kaplicy Świętej Rodziny.


