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„Od początku stworzenia Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą.
Z tego powodu mężczyzna opuści ojca swego i matkę i złączy się
ze swoją żoną. I staną się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są
dwoje, ale jedno ciało”. Taki jest Boży plan zbawienia. O tę 
jedność prosi swego Ojca Jezus w modlitwie arcykapłańskiej:
„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno... tak jak My stanowimy jedno.
Ja w nich, a Ty we Mnie”. Poprzez jedność między sobą, otrzy-
mujemy łaskę bycia jednością z Synem i Ojcem. To jest cel 
naszego zbawienia – jedność z Bogiem. Pierwszym krokiem 
na tej drodze jest jedność męża i żony. Jest to zadatek naszego
zjednoczenia z Bogiem. A jak pojawi się kryzys? Szukajmy 
pomocy na modlitwie, rekolekcjach, w grupach wsparcia. Bóg 
pobłogosławił związek małżeński w dniu ślubu i będzie go 
wspierał i ochraniał, ale bez naszego udziału w tym wysiłku 
zachowania jedności, nic z tego nie będzie. Panie, ochraniaj
i wspieraj swą mocą małżeństwa kuszone rozwodem.

E W A N G E L I A :  M k  10 ,  2 -16

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Tego więc co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. 

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem”.
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X X V II  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

Księdzu Arturowi Wierzbickiemu SAC 
życzymy doświadczania codziennie Bożej opieki 

– w ramionach Anioła Stróża – 
oraz pokoju płynącego z Tabernakulum.

ŻYCZEN IA
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POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Liturgia jest źródłem dawania siebie ciągle na nowo”.

...byłam 10 dni na obozie sportowym
w Murzasichlu. Pierwsze dni były 
bardzo trudne i wymagające – 
mieliśmy treningi dwa razy dziennie.
Trener powiedział nam, że niedziela
będzie dniem odpoczynku. Co 
niektórzy się cieszyli, ale ja niezbyt, 
ponieważ dowiedziałam się, że nie 
pójdziemy do kościoła. Modliłam się
wtedy do Ciebie, Boże, żebyś był 
ze mną. Prosiłam Cię też za tych, 
którzy razem ze mną nie mogli iść
na Mszę świętą. Najgorsze było to,
że niektórzy cieszyli się, że nie 
idziemy do kościoła. Dziękuję, że
szczęśliwie wróciłam z obozu. 
Dziękuje za wszystko, co dla mnie 
zrobiłeś.

Pozdrawiam.
Joanna

…spędzałam czas z rodziną, jak 
byliśmy na plaży, jak razem z tatą
nurkowaliśmy i szukaliśmy bursz-
tynów. Widziałeś też, jak spacerowa-
liśmy z rodzicami i rodzeństwem
do późna, jak karmiliśmy łabędzie 
i kaczki. Bardzo fajnie spędza się czas
z rodziną. Z rodzicami dużo rozma-
wiałam w wakacje. Rodzicom można
powiedzieć wszystko, chociaż 
czasem się boimy, czy wstydzimy. 

Nie oddałabym moich rodziców 
za nic na świecie. 
Widziałeś też pewnie, Boże, jak zbli-
żyłyśmy się z koleżankami z klasy
– bardzo miło spędzało się z nimi 
czas, można było porozmawiać o 
wszystkim. Teraz dobrze się doga-
dujemy. Miło jest mieć poczucie,
że ma się bliską osobę, która będzie 
z tobą na dobre i na złe.

Pozdrawiam.
Magda

…u babci chodziliśmy na wysepki.
Raz, drugi, trzeci… Wiele razy. 
Raz kiedy było pochmurno – nie 
chcieliśmy tam iść. Mnie jednak 
bardzo ciągnęło. Nie padało, więc 
poszłam. Sama. Kiedy dotarłam 
i usiadłam na końcu wysepki – zaczął
wiać wiatr. Od razu zrobiło mi się 
raźniej, bo wiedziałam, że Ktoś jest 
ze mną. Jeszcze i chmury się rozeszły
i był piękny widok na promyki 
słońca odbijające się w Wiśle. 
Siedziałam tam z godzinę. Było 
świetnie. Gdy wróciłam do domu 
– po kilku minutach rozpętała się 
burza. Dziękuję, Boże, że się mną 
opiekowałeś.

Pozdrawiam. 
Karolina

…pojechałam nad wodę „Domaniów”.
Woda była bezpieczna, płytka, dzięki
czemu moi rodzice się nie martwili
(co mnie zawsze bardzo cieszy). 
Opiekowałam się tam moimi 
siostrzenicami Leną i Nikolą. Lena 
ma 6 lat, a Nikola – 2. Opieka nad 
nimi, to dla mnie duży plus. Gdy 
delikatnie ochlapywałam je wodą 
– bardzo się cieszyły. Ten uśmiech 
na ich twarzach… Nie wiem dlaczego,
ale byłam szczęśliwa, bo one były. 
Kiedy one poszły coś zjeść podeszli 
do mnie jacyś ludzie. Zapoznałam się
z nimi i się okazało, że Michał, Emilka
i Eryk nie byli już moimi znajomymi,
ale stali się moimi przyjaciółmi. 
Zapoznałam ich z Leną i Nikolą. 
Polubili je. 
To były najlepsze wakacje! Nie dość,
że spędziłam je z rodziną, którą 
bardzo kocham, to jeszcze z nowymi
przyjaciółmi. Dziękuję Ci, Boże, bo
to Twoja dobroć dała mi takie 
wspaniałe wakacje.

Pozdrawiam.
Justyna

…byłem nad morzem i przez chwilę
w górach. Bardzo Ci za to dziękuję.
Proszę, abyś wysyłał za mną zawsze
Anioła Stróża. Na małą i dużą 
wyprawę. Nad morzem i w górach.

Pozdrawiam.
Jakub

DROGI PANIE BOŻE!
PEWNIE WIDZIAŁEŚ JAK W WAKACJE…

Przygotowania do Światowych Dni
Młodzieży idą pełną parą. Od ponad
roku pielgrzymują po Polsce Symbole.
Powstały logo i hymn. Zostały wy-
brane miejsca głównych spotkań.
Trwają prace nad logistyką i zakwa-
terowaniem pielgrzymów. Niedawno
(od lipca 2015) ruszyła rejestracja
uczestników. Przygotowania idą pełną
parą! Jednak to, co najważniejsze,
jest niewidoczne dla oczu… Bo naj-
ważniejsze przygotowania powinny
dokonywać się w sercach. Dziś 

właśnie o formacji duchowej przed 
zbliżającym się wielkimi krokami 
ŚDM w Krakowie. 

Kiedy dwa lata temu w Rio de Janeiro
papież ogłosił, że następne mię-
dzynarodowe Spotkanie odbędzie 
się w Polsce, tworzenie odpowied-
niego programu, który wyznaczałby
drogę zgodnie z zaleceniami 
Franciszka oraz potrzebami młodego
Kościoła w Polsce, nabrało tempa.
Niedługo potem już wiedzieliśmy,
że przez trzy kolejne lata rytm 

nadawać będą zaproponowane przez
Ojca Świętego błogosławieństwa 
oraz zbliżająca się 1050. rocznica 
Chrztu Polski.

I tak, na początku Adwentu 2014, 
wszedł w życie program „Cz@t ze
Słowem!” Pewnie Czytelnicy domy-
ślają się, o jaki czat i o jakie Słowo 
chodzi. Pierwszy rok przygotowań 
duchowych do ŚDM 2016 podkreślał
rolę czytania Pisma Świętego. 
Bowiem prawdziwe rozważanie 
tego, co Bóg mówi, sprawia, że 
stajemy się „ubogimi w duchu” 
i zaczynamy właściwie układać 
hierarchię wartości w swoim życiu. 

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
KRAKÓW / 2016 IV

Ciąg dalszy na 3 stronie
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Mówię do Was, Kochani, z ukrycia
A już kocham Was tak...
Włoski mieć będę złociste,
Oczy patrzeć w Niebo często będą
Bo Tam mój Stwórca Najmilszy,
Który mnie właśnie dzisiaj powołał do życia!
Na razie jestem okruszkiem,
zawiązkiem życia zaledwie;
Ktoś powie: „zlepek komórek, nic więcej.”
Ale czyż tak jest naprawdę?
Wszystko wygląda inaczej
I to jest więcej, niż pewne!
Gdy tylko się poczęłam
Bóg - Stwórca tchnął we mnie duszę
I już od pierwszej sekundy
Stałam się, jak Ty, Mamo, człowiekiem
Istnieć przez wieki, więc będę;
Chociaż nie przyszłam na świat jeszcze
To, jako człowiek żyć będę!
To, jako człowiek żyć muszę!
I będę chyba Zosią
(Słyszałam, jak mówiliście,
że gdy po urodzeniu rozpocznę ziemskie życie
To Wy, moi Rodzice, właśnie ochrzcicie mnie tak)
Lecz słyszę, jak płaczesz, Mamusiu,
Że u Was bieda panuje
Że wciąż na coś pieniędzy brak,
A tu się gość nowy szykuje
do przyjścia na ten świat...

Trzech moich braciszków i siostra
Tak cieszą się, że się urodzę;
Mamuś! Me szczęście też jest ogromne
Nikomu przeszkadzać nie będę
Nikogo z Was nie zawiodę!
Już bardzo chcę was zobaczyć
Drodzy! Kochani! Najbliżsi!
Na pewno myślicie wciąż o mnie
Tak jak i ja nie przestaję wciąż marzyć
Że mnie zdołacie pokochać
No, może troszkę polubić...
(I że się Wam spodobam).
Ale o zgrozo...
Ja słyszę, że Wy mnie po prostu nie chcecie,
Że nowoczesnym sposobem
Zamierzacie mnie zgubić...
Ja się ogromnie boję tego,
co ze mną zrobicie!
Mamo! Tatusiu! Najmilsi!!!
Ogarnia mnie ciemność
i ból niesamowity i cisza nieprzenikniona...
Rodzice moi Najdrożsi!
Aż tak Wam nie było potrzebne,
Skarb mój dla Boga
(i dla mnie) największy
dziecięce, bezbronne życie?!
Ratujmy życie poczętych dzieci!!!
One chcą żyć!

ROZPACZ POCZĘTEGO DZIECKA, 
KTÓREMU NIE BĘDZIE DANE PRZYJŚĆ NA ŚWIAT

Katarzyna Wilczyńska

Warto, abyśmy dziś wszyscy zadali 
sobie kilka pytań: Jak często sięgam
po księgę Bożego Słowa? Jak często
wracam myślami do usłyszanych 
na niedzielnej Mszy Świętej czytań?
Czy kieruję się wskazaniami zawar-
tymi w Biblii? Mimo, że po roku 2014
przyszedł kolejny, nowy program 
przygotowań duchowych, „List Boga”
(jak często nazywa się Pismo Święte)
nie stracił nic ze swej aktualności. 
Przeciwnie - Chrystus wciąż zaprasza
nas na jedyny w swoim rodzaju, 
wyjątkowy i niezwykle owocny 
„Cz@t ze Słowem!”

„Serce wielkie nam daj, zdolne 
objąć świat” – tymi, dobrze znanymi
nam słowami pieśni rozpoczyna się
wprowadzenie do kolejnej części 
przygotowań duchowych. 

Program „Serce 2.0”, realizowany 
obecnie (w 2015 roku), można by 
streścić w jednej krótkiej modlitwie:
„Uczyń serca nasze według Serca
Twego”. Prośba ta realizuje się,
kiedy serce człowieka jest czyste,
a taką cechę „otrzymujemy” w 
sakramencie pojednania. Wtedy 
może dokonać się niezwykły cud 
– oglądanie Boga „twarzą w twarz”, 
przeżywane w Eucharystii. Właśnie
te dwa sakramenty stanowią 
podstawę rozważań programu 
„Serce 2.0”. Pomyśl dziś… jak często
przystępujesz do spowiedzi? Jak 
przeżywasz Mszę Świętą? Czy Twoje
serce bije „według rytmu” Serca 
Jezusa”?

Skończyło się lato. Mimo to mało kto
myśli dziś o zimie i Adwencie. 

A jednak już teraz tworzona jest 
kolejna część przygotowań ducho-
wych. Wszak… niedługo wejdziemy
w bezpośrednie odliczanie do 
lipca 2016. Za kilka miesięcy 
rozpocznie się trzeci etap. Wciąż
będą także odbywać się spotkania
w naszym mieście. Obudźmy swoje
 serca, aby nikt nie przegapił czasu, 
gdy wśród nas przechodzi Chrystus
z zaproszeniem na „Wielki Bal 
Błogosławionych” – tych, którzy są 
ubodzy w duchu, czystego serca 
i miłosierni…

Wszystko na temat programu 
przygotowań duchowych (w tym 
wywiady, wideo-komentarze do 
czytań, konferencje i aktualności) 
można znaleźć na stronie: 

www.sdm.org.pl ms

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Pozwól, o Panie życia, abyśmy umieli cieszyć się każdym etapem naszego życia 

jako darem niosącym bogate obietnice na przyszłość”.
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4 października 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Rozalii, Konrada, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 2, 18-24
PSALM 128, 1-2. 3. 4-6
Hbr 2, 9-11
EWANGELIA: Mk 10, 2-16

5 października 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Placyda, Igora
LITURGIA SŁOWA: 
Jon 1, 1 – 2, 11 
PSALM Jon 2, 3. 4. 5. 8
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

6 października 2015r. – WTOREK
Imieniny: Artura, Fryderyka
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1-10
PSALM 130, 1-2. 3-4. 7bc-8
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

7 października 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Sergiusza, Marka
LITURGIA SŁOWA: 
Jon 4, 1-11
PSALM 86, 3-4. 5-6. 9-10
EWANGELIA: Łk 11, 1-4

8 października 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Brygidy, Pelagii
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 13-20a
PSALM 1, 1-2a. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 11, 5-13

9 października 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Ludwika, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Jl 1, 13-15; 2, 1-2
PSALM 9, 2-3. 6 i 16. 8-9
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

10 października 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Pauliny, Franciszka, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Jl 4, 12-21
PSALM 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 11, 27-28

MOJA PARAFIA.  Parafia św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03,  www.mojaparafia.za.pl, mojaparafia@gmail.com
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC.  
Współpraca:  Bernard Pająk.

KALENDARZ
LITURGICZNY

Hospicjum Królowej Apostołów 
zaprasza na 

Z modlitwą i serdecznym pozdrowieniem
ks. Marek Kujawski SAC

Z A PR O S Z EN I E

VIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO

„JAKOŚĆ POSŁUGI – PROFESJONALIZM”
pod hasłem:

Zapewniamy pełne wyżywienie i materiały edukacyjne.
Dziękujemy za składane dobrowolne ofiary na rzecz Konferencji.

Szczegóły na: www.hospicjum.radom.pl

9 - 11 października 2015 roku

1. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

2. W środę, 7 października, przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.
Nabożeństwa różańcowe dla młodzieży i dorosłych odprawiamy 
codziennie w październiku o godz. 1720. Dzieci zapraszamy 
od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 Nabożeństwo różańcowe 
w intencji zmarłych polecanych nam w wypominkach rocznych. 
O godz. 1800 Msza święta w ich intencji. 

4. W przyszłą niedzielę w całej naszej Ojczyźnie obchodzić będziemy 
XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron rodziny”. 
Przez całą niedzielę do puszek zbierane będą ofiary na fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza św. dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. 
Na zakończenie Mszy świętej dzieci otrzymają poświęcone różańce.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

6. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów 
„Białej 11”. Po Mszy świętej rozpocznie się czuwanie modlitewne, w czasie którego Zespół z parafii 
Matki Bożej Różańcowej z Mazowszan wykona Akatyst ku czci Bogurodzicy. Po modlitwie zapraszamy 
na spotkanie do kawiarenki.

7. Przez cały listopad, w wypominkach będziemy modlić się za drogich nam zmarłych. Imiona naszych bliskich
zmarłych – zapisane na kartkach – można od jutra składać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
W niedzielę wypominki przyjmujemy w zakrystii.

8. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy:  w poniedziałek – św. Faustynę Kowalską, 
w środę – Matkę Bożą Różańcową, w piątek – bł. Wincentego Kadłubka. 


