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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr.: 1124
25/09/2016

26 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

E W A N G E L I A :  Ł k  16 ,  19 - 3 1

Opis bogacza jest niezwykle dosadny. „Ubierał się w purpurę i bisior 
i dzień w dzień świetnie się bawił”. Bogacz nie ma imienia. Imię ma 
żebrak, który leżał „u bram jego pałacu okryty wrzodami”. Łazarz, 
co oznacza „Bóg przyniósł pomoc”. Umierają obydwaj. Żebraka 
„aniołowie zanieśli na łono Abrahama”, a bogacz został „pogrążony 
w mękach w otchłani”. Prosi Abrahama, aby wysłał Łazarza z kroplą wody.
Pada odpowiedź, że jest to niemożliwe, ponieważ „między nami, a wami
zionie ogromna przepaść”. Co robić, aby taka sytuacja nie powtórzyła się?
Abraham daje konkretną odpowiedź: „Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają”. A my? My mamy Ewangelię! Ogromne znaczenie
mają słowa: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają (my Ewangelii), 
to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”. Nadzwyczajne znaki 
też nie okazują się przekonujące. Jeśli Słowo Boże i fakt zmartwych-
wstania nic nam nie mówi, to nawet wizje nie otworzą nam oczu. 
Jezu, daj mi mądrość żebraka, który liczył tylko na Twoją pomoc.

„Między nami a wami zionie ogromna przepaść”.

Adam Żak

„Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, 
niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, 

że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy 
wypływającej z przyjaźni z Jezusem Chrystusem”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Pozwalaj dziecku na chwile beztroski i swobody”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH



2 | Moja Parafia

NAJPIĘKNIEJSZE OCZY 
W HOSPICJUM
Najpiękniejsze oczy w naszym

hospicjum nie są zielone, jak 
w piosence. Są ciemnobrązowe,
ozdobione długimi, ciemny-
mi rzęsami. Pewnie zapytacie, 
czy może odbyły się jakieś 
wybory miss? Nie! Mowa o 
naszym najmłodszym podo-
piecznym, Mateuszu, który 
zawrócił w głowach wolon-
tariuszkom kolejnego hospi-
cjum. Śmiem twierdzić, że 
nawet nasza Pani Doktor Maria
jest pod ich wrażeniem. A gdy 
te oczy się śmieją, śmieje się 
cały świat! Ale może od początku.

Mateusz, jak wiele naszych
dzieci, miał trudny początek 
swojego pobytu na ziemi. 
Urodził się jako wcześniak z 
wodogłowiem. Do tego objawy
padaczki, brak odruchu poły-
kania (był karmiony przez sondę),
prawdopodobnie nie widzi, 
choć?...

Przebywał w hospicjum 
stacjonarnym w Łodzi. Pozna-
liśmy się, kiedy przyjechał na 
Święta Bożego Narodzenia 
do domu, ale okazało się, że 
rodzina nie jest w stanie się 
nim zająć. Mieszkają na wsi, 
ok. 20 km od Radomia. Ojciec 
pracuje, a mama prowadzi 
gospodarstwo. W domu nie było
łazienki. Mateusz ma jeszcze 
troje starszego rodzeństwa, 
które mieszka poza domem 
(uczą się i studiują w Radomiu).

Nasz chłopaczek wrócił do
domu już na stałe po ok. pół 
roku, po tym, jak jedna z fun-
dacji, pomogła dobudować 
łazienkę. Pierwsze tygodnie 
były bardzo trudne. Mateusz 
wciąż płakał, wymiotował, nie 
dawał spać w nocy, specjalne 
mleko było bardzo drogie, 
no i nie można było od niego 
odejść ani na chwilę! Sytuacja 
się zmieniła, jak zamiast sondy
założono tzw. pega do żołądka
i zalecono odpowiednie leki, 
które wyciszyły chorego.

Nasze wolontariuszki, przy-
jeżdżając, zaczęły robić rewolucję!
Każda miała inną wizję domu 
i tego co można zmienić, 
poprawić itd. A to nowe firanki,
meble, pościel, zabawki. 
Chciałyśmy im poprzestawiać 
dom do góry nogami, choć 
mając chore dziecko w domu 
i tak mają wszystko „do góry
nogami”. Przepraszamy, Kochani!
Teraz już pytamy, czy chcą!

Nasz zespół hospicyjny 
obecnie to: rehabilitantka, 
pielęgniarka i wolontariusz 
nie medyczny. Ponieważ nasz 
podopieczny leży, potrzebna
jest rehabilitacja i stymulacja,
żeby mógł się dobrze rozwijać.
To dla ćwiczącego i ćwiczo-
nego ciężka praca. Zabawa i 
pieszczoty – to wszyscy lubimy.
Trzeba uważać, bo Mateusz 
potrafi jeszcze znienacka 
zwymiotować. Ma bardzo 
specyficzne poczucie humoru
i bardzo dobry słuch. Reaguje
żywo na głos mamy i siostry
Ilony. Śmieje się, kiedy ta wydaje
różne dźwięki, np. ssssssssss, 
albo, kiedy udaje, że kaszle. 
Ale najbardziej podoba się 
pstrykanie z grzebienia. Wtedy
po prostu zanosi się śmiechem.
Nawet już samo zbliżenie 
grzebienia powoduje śmiech 
(więc nie wiadomo, jak to jest 
ze wzrokiem). Lubi też myzianie
po pleckach, oklepywanie. 
Jest w ogóle towarzyskim 
facetem, lubi jak się z nim 
rozmawia. To taki nasz mały 
ulubieniec. Szkoda, że mieszka
tak daleko!

Wy, którzy przeczytaliście 
ten artykuł, zmówcie Zdrowaśkę
za Mateusza i jego rodzinę. 
A może obejmiecie codzienną
modlitwą wszystkie nasze 
dzieci i ich rodziny? Dobrze 
jest czuć taką Pomoc!

Wasz korespondent hospicyjny
Monika Wężyk

Program peregrynacji

niedziela, 2 października
1730  Nabożeństwo oczekiwania, wprowa-
          dzenie Figury św. Michała Archanioła
1800  Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia
2030  Różaniec, Apel Jasnogórski, 
          rozważanie na zakończenie dnia

poniedziałek, 3 października
630  Msza święta z homilią o św. Michale
800   Msza święta z homilią o św. Michale
900  Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
930  Msza święta dla chorych, samotnych 
       i starszych z odnowieniem przyrzeczeń
       chrzcielnych i indywidualnym 
       błogosławieństwem
1100-1500  Modlitwa osobista
1500-1800  Adoracja Najświętszego 
                   Sakramentu
1500  Godzina Miłosierdzia
1645  Różaniec dla dzieci 
1720  Różaniec dla młodzieży i dorosłych
1800  Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
          i uwolnienie z nałogów za przyczyną
          św. Michała Archanioła z modlitwą
          wstawienniczą przed Najświętszym 
          Sakramentem
2100  Apel Jasnogórski z rozważaniem 
          na zakończenie dnia

wtorek, 4 października 
630  Msza święta z Aktem Poświęcenia się
       św. Michałowi Archaniołowi
800  Msza święta z Aktem Poświęcenia się
       św. Michałowi Archaniołowi
900  Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
930  Msza święta z Aktem Poświęcenia się
       św. Michałowi Archaniołowi
1100-1500  Modlitwa osobista
1500-1800  Adoracja Najświętszego 
                   Sakramentu 
1500  Godzina Miłosierdzia
1645  Różaniec dla dzieci 
1720  Różaniec dla młodzieży i dorosłych
1800  Msza święta z Aktem Zawierzenia
          Parafii św. Michałowi Archaniołowi,
          pożegnanie Figury i zakończenie 
          nawiedzenia

FIGURA 
ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA 

W NASZEJ PARAFII
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Gietrzwałd leży w połowie drogi
między Ostródą i Olsztynem, na skraju
południowej Warmii, otoczony nie-
wielkimi wzgórzami nad rzeką Giłwą. 

Akt lokacyjny osadzie wydała 
19 maja 1352 roku Warmińska 
Kapituła Katedralna. Na początku,
na górce łagodnie spadającej ku 
rzece, postawiono drewnianą kaplicę.
Prawdopodobnie w tym samym 
czasie powstała parafia. Pierwszym
znanym proboszczem był ks. Jan 
Sternchen (1405-1409). W czasie 
wojny polsko-krzyżackiej 1410-1414
wieś i kaplica zostały zniszczone. 
W XV wieku postawiono jednona-
wowy kościół gotycki na podmurówce
z kamienia. Poświęcił go 31 marca 
1500 roku Ksiądz Biskup Jan Wilde,
sufragan warmiński. Nadano mu 
tytuł Narodzenia Najświętszej 
Panny Marii. Kościół był wiele razy 

przebudowywany. 11 czerwca 1790 r.
Ksiądz Biskup Ignacy Krasicki nadał 
świątyni dwa nowe tytuły: świętego
Jana Ewangelisty i świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła. W XIX wieku
Ksiądz Proboszcz Józef Jordan 
(1863-1869) doprowadził do rozbu-
dowy kościoła, wzmocnił fundamenty
i ściany.

Gietrzwałd stał się sławny dzięki 
objawieniom Matki Bożej, które 
trwały od 27 czerwca do 16 września
1877 roku i są jedynymi w Polsce 
objawieniami oficjalnie zatwier-
dzonymi przez Kościół. Głównymi 
wizjonerkami były: trzynastoletnia 
Justyna Szafryńska i dwunastoletnia
Barbara Samulowska. Obie pocho-
dziły z niezamożnych polskich rodzin.
Matka Boża przemówiła do nich po 
polsku. Na pytanie dziewczynek:
„kto Ty Jesteś?”, Matka Boża odpo-

wiedziała: „Jestem Najświętsza Panna
Maryja Niepokalanie Poczęta”. 
Na pytanie: „Czego żądasz Matko 
Boża?”, padła odpowiedź: „Życzę 
sobie, abyście codziennie odmawiali
różaniec!”

13 sierpnia 1945 roku opiekę
nad sanktuarium gietrzwałdzkim 
powierzono Zakonowi Kanoników 
Regularnych Laterańskich. Na mocy
bulli papieża Pawła VI z dnia 2 lutego
1970 roku kościół w Gietrzwałdzie 
otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. 
Po uroczystościach jubileuszowych
100-lecia objawień w 1977 roku, 
wybudowano w Gietrzwałdzie dom
pielgrzyma. 

Rocznie do Gietrzwałdu przybywa
blisko milion pielgrzymów i turystów.

opr.
Bartłomiej Paduch

SWEGO NIE ZNACIE... 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ  
– POLSKIE LOURDES

1. Do jakiego miejsca po śmierci 
dostał się bogacz?

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

2. Do jakiego miejsca po śmierci 
dostał się Łazarz?

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

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

Szkoła i klasa:...........................................................................

Pytania dotyczą tekstu Ewangelii, 
który był dzisiaj czytany w kościele. 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, 
należy w domu wyciąć kupon konkursowy, 
ładnie go uzupełnić i za tydzień przynieść 

i wrzucić do koszyka, 
który będzie stał przed ołtarzem od godziny 1130.

KONKURS DLA DZIECIKÓŁKO PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzi: siostra Anna Jonkisz – nauczyciel 
dyplomowany z ukończonymi studiami wyższymi

malarstwa i pracowni interdyscyplinarnej 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Zapraszamy dzieci zarówno te, 
u których już rodzice odkryli talenty plastyczne, 

jak i te, które warto zainteresować 
tą dziedziną sztuki – które pragną nauczyć się

 malować!

Na zajęciach: rysunek, budowa postaci; barwne 
ptaki kwiaty i owady; malowanie na szkle i płótnie, 

rzeźba w glinie, rysowanie woskiem.

Zajęcia są częściowo odpłatne. 
Koszt to 7 zł za godzinę (miesięcznie 84 zł). 

Dzieci na zajęcia nie przynoszą 
żadnych swoich materiałów ani przyborów, 

wszystko otrzymają w ramach zajęć.
Caritas Pallotyńska

Termin: 
czwartki w godz. 16-19.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

25 września 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Kamila, Władysława, Aurelii
LITURGIA SŁOWA:
Am 6, 1a. 4-7
PSALM 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10
1 Tm 6, 11-16
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

26 września 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Cypriana, Łucji, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Job 1, 6-22
PSALM 17, 1. 2-3. 6-7
EWANGELIA: Łk 9, 46-50

27 września 2016r. – WTOREK
Imieniny: Damiana, Wincentego, Kosmy
LITURGIA SŁOWA:
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23
PSALM: 88, 2-3. 4-5. 6. 7-8
EWANGELIA: Łk 9, 51-56

28 września 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Job 9, 1-12. 14-16
PSALM 88, 10bc-11. 12-13. 14-15
EWANGELIA: Łk 9, 57-62

29 września 2016r. – CZWARTEK
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 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Wery, Honoriusza, Zofii
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

1 października 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Igora, Danuty, Remigiusza
LITURGIA SŁOWA
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17
PSALM 119, 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130
EWANGELIA: Łk 10, 17-24

ZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI DO SCHOLI
Zapraszamy dziewczynki z klas II-VI do śpiewania w Scholi.

Spotykamy się w salce parafialnej w soboty o godz. 1400. 
W niedziele śpiewamy na Mszy świętej o godz. 1145. 

Wyjeżdżamy również na pielgrzymki, spotkania 
i wspólnie spędzamy czas! 

Zapraszamy, dołącz do nas!s. Magdalena ze Scholą dziecięcą

1. Dzisiaj o godz. 1300 (a nie o 1530 – za błąd w ostatnim numerze Gazetki 
przepraszamy) zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. W zakrystii będziemy
prowadzili zapisy młodzieży nie będącej uczniami Gimnazjum nr 2,
która pragnie przygotować się do tego sakramentu w naszej parafii. 
W tygodniu zapisać się można w kancelarii.

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

3. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć ofiarę do puszek na pomoc 
ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.

4. Dzisiaj o godz. 1720 Nowenna przed peregrynacją figury Św. Michała 
Archanioła z Gargano. Od jutra do soboty Nowenna po Mszy świętej 
wieczornej.

5. „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec” – to apel Matki 
Bożej z Gietrzwałdu na Warmii. W sobotę rozpoczynamy październik 
– miesiąc różańcowy. Zapraszamy młodzież i dorosłych na Nabożeństwa 
październikowe codziennie o godz. 1720. Dzieci zapraszamy od ponie-
działku do piątku na godz. 1645. W przyszłą niedzielę Nabożeństwo 
różańcowe wyjątkowo o godz. 2030.

6. Najbliższa sobota, to I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1700. Modlitwa różańcowa 
rozpocznie się o godz. 1720.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 Msza święta hospicyjna.

8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej parafii peregrynacja figury 
Św. Michała Archanioła. Słowo Boże na wszystkich Mszach świętych 
będzie głosił kapłan ze zgromadzenia michalitów. Zapraszamy wszystkich
do licznego uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Jest to czas mocy 
i łaski. Peregrynację rozpoczniemy przy figurce Matki Bożej na skrzy-
żowaniu ulic Młodzianowskiej i Wiejskiej. Tam gromadzimy się 
ze świecami o godz. 1715. Nabożeństwo oczekiwania rozpocznie się 
o godz. 1730. Po przybyciu Figury procesyjnie przejdziemy do świątyni. 
Prosimy o udekorowanie domów flagami i emblematami religijnymi. 
Program peregrynacji znajdziemy w Gazetce parafialnej i na tablicach 
ogłoszeń.

9. Z racji peregrynacji, zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty 
Żywego Różańca – za dwa tygodnie, 9 października

Zapraszamy dziewczynki z klas II-VI do śpiewania w Scholi.
00. 

s. Magdalena ze Scholą dziecięcą


