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Wdowa wrzuca do skarbony całe swoje utrzymanie. Dlaczego to robi?
Ponieważ powierza całkowicie swoje życie Bogu, zawierza Mu. To 
wydarzenie skłania nas do refleksji, zastanowienia się nad naszym 
oddaniem się Bogu. Chyba nie jest ważniejsze pozbycie się naszego
majątku, od powierzenia Jezusowi naszej wartości duchowej. Wzorując
się na ubogiej wdowie, uczyńmy naszą skarboną biednych, potrzebu-
jących wsparcia materialnego. Zawierzmy się Bogu, oddając Mu
nasze serce i wolę. Totus Tuus! Obecność Boga w naszym życiu 
uczyni nas bogatszymi duchowo. Panie, ofiaruję Ci wszystkie moje 
cierpienia, niewygody, sukcesy i klęski, dobre uczynki i modlitwy. 
Chcę być cały Twój.

E W A N G E L I A :  M k  1 2 ,  3 8 - 4 4

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Ta uboga wdowa wrzuciła więcej od wszystkich...
Ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Już teraz jesteśmy wezwani, by być mieszkaniem Najświętszej Trójcy”.
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Ż YCZEN I A
Księdzu Marcinowi Sawickiemu SAC

życzymy, by wszystkie obowiązki, zajęcia i aktywności 
czynił tak, by móc je złożyć w ofierze podczas Eucharystii. 
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Szczęść Boże!

Każdy z nas staje na swojej drodze
powołania. My otrzymaliśmy powo-
łanie do życia w małżeństwie 
i rodzinie. Jesteśmy małżeństwem 
z 23-letnim stażem. Mamy dwoje 
dzieci i chcielibyśmy się podzielić
naszymi przeżyciami i radością 
trwania 20 lat w Ruchu Domowego
Kościoła. 

Do Ruchu wstąpiliśmy w trzecim
roku trwania naszego małżeństwa, 
ale wcześniej zaczęliśmy się modlić
o to, aby Pan wskazał nam jakąś 
drogę, abyśmy potrafili przezwy-
ciężać kryzysy, jakie napotykaliśmy 
i napotykamy na swojej drodze, 
z którymi nie zawsze sami potrafimy
sobie poradzić. I przyszedł czas, 
że Pan postawił na naszej drodze 
Ruch Domowy Kościół i jak przyję-
liśmy Jezusa Chrystusa jako naszego
Pana i Zbawiciela, to wtedy tak 
naprawdę otworzyły nam się oczy
i zrozumieliśmy, co jest najważniejsze
w naszym życiu małżeńskim, a mo-
dlitwa stała się fundamentem dla 
nas i dla naszej rodziny.

Ruch Domowy Kościół odmienił
nasze życie stawiając na naszej 
drodze ludzi, którzy świadectwem 

swojego życia pokazali nam, że 
można żyć inaczej, po Bożemu. 
Dostrzegliśmy również nasze 
zniewolenia i otrzymaliśmy pomoc 
jak mamy nad sobą pracować, aby je
pokonać. Zrozumieliśmy, że Pan 
powierzył nam siebie jako współmał-
żonka i mamy mieć tą świadomość,
że jesteśmy za siebie odpowie-
dzialni. Na początku Ruch zaoferował
nam różnego rodzaju możliwości 
pracy – nad sobą i jednocześnie 
nad nami obojgiem, poprzez wypeł-
nianie zobowiązań jakie wynikają 
z przynależności do Wspólnoty, 
a mianowicie:

Modlitwa osobista, czytanie Pisma 
Świętego, modlitwa małżeńska, 
modlitwa rodzinna, dialog małżeński,
reguła życia (systematyczna praca 
nad sobą), rekolekcje krótkie (3- lub
4-dniowe) lub rekolekcje pełne 
I, II lub III stopnia – są to rekolekcje 
dwutygodniowe.

My podjęliśmy to „ryzyko”. Wyda-
wało nam się na początku, że to 
przerasta nasze możliwości, że to 
dla ludzi rozmodlonych, bardzo 
wierzących, a okazało się, że ludziom
ułomnym i słabym – takim, jak my 
– pomogło. Był tylko jeden warunek

– że podejmiemy ten trud pracy 
nad sobą wynikający z założeń 
Ruchu. Z trudnościami, ale podję-
liśmy zobowiązania i także wyjeż-
dżaliśmy i wyjeżdżamy do tej pory 
na różnego rodzaju rekolekcje, 
które pomagają nam uświadomić
sobie, do czego tak naprawdę 
jesteśmy powołani i jak mamy 
spełniać się jako małżeństwo i 
rodzina, bo jeżeli Bóg na pierwszym
miejscu, to wszystko zachowuje 
Boży plan.

Poprzez trwanie we Wspólnocie,
jako małżonkowie doświadczamy 
wiele łask od Pana i możemy łatwiej
przezwyciężać różnego rodzaju 
doświadczenia i problemy dnia co-
dziennego jakie zdarzają się z róż-
nych względów. Wszystko to przyj-
mujemy i na modlitwie rodzinnej
wieczornej oddajemy to naszemu 
Panu.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu 
za tę drogę, którą nam wskazał 
i zachęcamy wszystkie małżeństwa 
z różnym stażem życia małżeńskiego,
aby włączyły się w to Boże dzieło, 
jakim jest Ruch Domowy Kościół 
w naszej parafii, aby jeszcze bardziej
budować więź między sobą 
i z Panem Bogiem.

COŚ DLA NIEROZMODLONYCH 

Anna i Wiesław Kowalscy
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IA Panu Bartkowi Paduchowi 
- dziękując za każdy numer Gazetki - 

życzymy, by nieustannie czerpał radość 
z długich wieczorów spędzanych 

nad składaniem kolejnych jej numerów.
Niech Twoje życie będzie wypełnione uśmiechem, 

serdecznością bliskich oraz przekonaniem,
że życie pełne służby ma wielką wartość 

w oczach Boga.
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Imię Boga mówi, że to, co w Bogu 
najważniejsze, to to, że JEST. 
Wszystko, oprócz Boga, 
może być lub może nie być. 
A Bóg zawsze JEST. Taki jest kochany.

P Y T A N I E 
S Z KR AB A??P Y T A N I E ?P Y T A N I E 

P Y T A N I E ?P Y T A N I E ???S Z KR AB A?S Z KR AB A

S Z KR AB A?S Z KR AB A

„Jak to jest, że Pan Bóg 
jest od zawsze?”

„Dziecko uczy się od Ciebie komunikacji. 
Pracując nad umiejętnościami słuchania i za-
dawania pytań, wpływasz na najważniejsze 

dziedziny jego życia”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH
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HOŁD NASZYM 
UKOCHANYM ZMARŁYM

Nasi Kochani Zmarli,
Którzy odeszli od nas
w różnorakim czasie
Żyją w naszej pamięci
I przecież, choć Ich przy nas nie ma
To zapomnieć się nie da
Ich dobrych, kochanych twarzy
Ciepła ich rąk
Ich głosu, kochanych, dobrych uśmiechów
No słowem tego wszystkiego
Co było dla nas tak drogie...
I teraz jest tylko echem.
A dzisiaj, późną jesienią,
gdy jest listopad
tym silniej żyją w pamięci,
tym drożsi są dla nas, żyjących.
Gorąco pragniemy więc tego,
By stając przed Dobrym Ojcem
Znaleźli się jak najszybciej
w przepięknym, wspaniałym Niebie
Gdzie jest cudownie ciepło,
Gdzie błyszczy tęczowe słońce
I mówiąc zupełnie szczerze
Niczego nie jest już brak.
Do tej wyśnionej Krainy
Idą ci wszyscy Zmarli,
którzy, żyjąc na Ziemi
Mówili Bogu Drogiemu
zawsze, wyłącznie - „tak!”
I żyli miłością do Niego
i do każdego stworzenia na Ziemi
(i tego najmniejszego...)
Dzisiaj Im hołd oddajemy
I modlitwą gorącą darzymy
Pragnąc dla Nich zbawienia
A więc życia u Boga Najlepszego...
I Jego Wspaniałej, Cudownej Matki,
Mateńki Bożej.

Katarzyna Wilczyńska

Odeszli w październiku do Pana:

Julia Maria Sobolewska
Zuzanna Wioletta Kacprzak

Lena Marcelina Ucińska
Aleksander Liwanowski

Iga Anna Kopeć
Patrycja Rokosz

Hanna Skwarczyńska
Aleksander Nosal

Fabian Kwiatkowski

KOBIETY W KOŚCIELE
Kościół katolicki w Polsce ma zdecydowanie charakter

kobiecy. Dotyczy to zarówno deklarowanej wiary, 
uczestnictwa w praktykach religijnych, jak i zaangażo-
wania w życie parafii i wspólnot religijnych. Religijność
kobiet wyraźnie różni się od religijności mężczyzn 
zarówno w natężeniu przeżywania, jak i w akceptacji 
prawd wiary – takie są wnioski z raportu przedstawionego
przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który to
Instytut jest prowadzony przez księży pallotynów 
w Warszawie.

Każdy bez trudu zauważa, że kobiety są bardziej 
pobożne, łatwiej przeżywają swoją wiarę – jest ona 
jakby bardziej „po drodze” osobowości kobiety. Potwier-
dza to antropologiczną różnicę w osobowości kobiety 
i mężczyzny. Kobieta jest bardziej otwarta na relacje, 
na doświadczenie religijne, a więc na żywą relację 
z Bogiem. Mężczyźni potrzebują dodatkowej motywacji
do tego, aby pójść do kościoła. Kobietom tymczasem 
wystarcza jakby samo doświadczenie religijne.

opr.

Wiesław Ryszard Troniarz /l. 58/
Zbigniew Jaśkiewicz /l. 65/

Henryk Chudziński /l. 66/
Andrzej Wacław Gawlik /l. 67/

Wojciech Tadeusz Skupiński /l. 67/
Melania Bożena Gajzler /l. 68/

Elwira Maria Szczęsna /l. 70/
Ludwika Maceńko /l. 71/

Zygmunt Krajewski /l. 72/
Stefan Dziewit /l. 75/

Marianna Helena Ziętkowska /l. 80/
Anna Górka /l. 89/

Julianna Łątka /l. 90/
Stanisława Gregorczyk /l. 90/

Aleksandra Mular /l. 93/

Sakrament małżeństwa 
w październiku przyjęli:

Karolina Magdalena Kawińska i Łukasz Paweł Drabik

Anna Tyczyńska i Mateusz Janik

Karolina Ogińska i Marcin Łukasz Kleczaj

Michalina Marta Zarębska i Krystian Szwajcer

Patrycja Martyna Zawadzka i Michał Paweł Nobis

Ilona Renata Mistur i Kamil Łukasz Karcz

Katarzyna Błach i Kamil Puchniarz

Alicja Mitak
Milan Malik

Antoni Łyżwa
Filip Barwicki

Filip Makowski
Oliwia Kowalska

Sakrament chrztu świętego
w październiku przyjęli:
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8 listopada 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Seweryna, Wiktorii
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17, 10-16
PSALM 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10
Hbr 9, 24-28
EWANGELIA: Mk 12, 38-44

9 listopada 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Rocznica poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej

Imieniny: Teodora, Genowefy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1-2. 8-9. 12
PSALM 46, 2-3. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 2, 13-22

10 listopada 2015r. – WTOREK
Imieniny: Andrzeja, Leona, Natalii
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 23 – 3, 9
PSALM 34, 2-3. 16-17. 18-19
EWANGELIA: Łk 17, 7-10

11 listopada 2015r. – ŚRODA
Narodowe Święto Niepodległości
Imieniny: Bartłomieja, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 6,1-11
PSALM 82, 3-4. 6-7
EWANGELIA: Łk 17, 11-19 

12 listopada 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Renaty, Witolda, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 22 – 8, 1
PSALM 119, 89-90. 91 i 130. 135 i 175
EWANGELIA: Łk 17, 20-25

13 listopada 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Stanisława, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 13, 1-9
PSALM 19, 2-3. 4-5ab
EWANGELIA: Łk 17, 26-37

14 listopada 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Emila, Laury, Wawrzyńca
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 18, 14-16; 19, 6-9
PSALM 105, 2-3. 36-37. 42-43
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

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

1. Przez cały listopad, codziennie o 1720 zapraszamy na wypominki i różaniec
za zmarłych. O godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą wypominkową.
Zmarli polecani w wypominkach w naszej parafii uczestniczą także 
w duchowych owocach 24 Mszy świętych sprawowanych codziennie 
w innych pallotyńskich kościołach w Polsce. 

2. Dzisiaj po każdej Mszy świętej Młodzieżowa Schola Pallottiego 
zbiera ofiary do puszek na funkcjonowanie i rozwój Scholi. Składamy 
serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim 
Darczyńcom.

3. Kurs przedmałżeński dziś o godz. 1400 w kancelarii parafialnej. 

4. Dziś o godz. 1530 Msza święta dla dzieci ze Szkoły nr 9 
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.

5. Dziś o godz. 1800 Eucharystia w intencji pielgrzymów „Białej 11”.  
Po niej zapraszamy wszystkich chętnych do kawiarenki na spotkanie 
przy herbacie i śpiewie pieśni patriotycznych.

6. W środę, 11 listopada, przypada 97. rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę. Pamiętajmy o modlitwie za naszą Ojczyznę oraz za tych,
którzy ceną życia okupili jej wolność. Nie zapomnijmy także udekorować
naszych domów flagami narodowymi. Msze święte będą sprawowane 
w naszym kościele o godz. 630, 800, 930 i 1800. 

7. W piątek, 13 listopada, zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie 
dla osób starszych, chorych i samotnych. O godz. 830 różaniec 
i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 Msza święta dla kandydatów 
do bierzmowania i ich rodziców.

9. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej Wspólnocie parafialnej 
ks. Pawła Goraja SAC. Po Mszach świętych będzie można złożyć ofiary
do puszek na potrzeby Kościoła Katolickiego na Ukrainie.

10. W tym tygodniu wspominamy: 
w poniedziałek – rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 
we wtorek – św. Leona Wielkiego, w środę – św. Marcina z Tours, 
w czwartek – św. Jozafata, w piątek – pierwszych Męczenników Polski.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

BŁOGOSŁAW ,  BOŻE , 
I  CHROŃ  NASZĄ  O J CZYZNĘ .

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Musimy przyznać, że wezwanie do rewizji i odnowy naszych 

parafii nie przyniosło jeszcze wystarczających owoców, 
aby były one bliżej ludzi”.


