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     Jezus zwraca się z pytaniem „do kapłanów i starszych ludu: 
„Jak sądzicie?””. Przedstawia im pewien problem, a oni mają go 
rozstrzygnąć. „Który z nich spełnił wolę ojca?”. Tak i nie. Słowa
bez pokrycia w działaniu. Tak - nie poszedł. Nie - poszedł. Te dwa
słowa dotyczą Izraela i pogan. Ci pierwsi otrzymali od Boga
objawienie, któremu sprzeniewierzyli się. Ci drudzy „wejdą 
przed wami do królestwa Bożego”. Czy nasza postawa nie jest 
czasami podobna do postawy Izraelitów? Wiemy i słuchamy,
ale z tej wiedzy i słuchania nie wynika nasza postawa życiowa. 
Ogranicza się tylko do słuchania. Po wyjściu z kościoła nie 
pamiętamy, o czym dziś była mowa. Fakt - jakie piękne kazanie 
powiedział dziś ksiądz. A o czym?... Jezu, otwórz moje serce 
na rozumienie tego, co do mnie mówisz.

„A wy, chociaż to widzieliście, 
nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu”.

EWANGELIA:  Mt 21,  28-32
26. NIEDZIELA ZWYKŁADROGĄ, 

PRAWDĄ
 I 

ŻYCIEM”

„JA 
JESTEM

Adam Żak

Siostrze Teresie Genowefie, w dniu imienin,
życzymy Bożej siły w pięknej zakonnej posłudze

i radości wielkiej każdego dnia!
Niech św. Tereska umacnia w miłości, cichości

i pokornym byciu tylko dla Pana i świętego Kościoła.i pokornym byciu tylko dla Pana i świętego Kościołai pokornym byciu tylko dla Pana i świętego Kościoła

ŻYCZEN IA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Żadne stworzenie nie ma nieskończonej mocy, 

jaka jest konieczna do „stwarzania” w ścisłym znaczeniu tego słowa, 
czyli do wytwarzania i udzielania bytu temu, 

co go wcześniej nie miało (powołać do istnienia „ex nihilo” – „ z niczego”)”.
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Hospicjum Królowej Apostołów 
oraz Wyższa Szkoła Biznesu 

im. bpa Jana Chrapka 
zapraszają na 

X Ogólnopolską Konferencję 
Wolontariatu Hospicyjnego.

W programie: Msze święte pod 
przewodnictwem J.E. Księdza 
Biskupa Henryka Tomasika, 
Księdza Prowincjała Księży 
Pallotynów Prowincji Chrystusa 
Króla Zenona Hanasa SAC 
oraz duszpasterzy hospicyjnych, 
wykłady o etyce i duchowości 

posługi lekarskiej i hospicyjnej, 
o godności w chorobie i umiejęt-
ności rozmawiania o śmierci, 
o wolontariacie i posłudze 
w hospicjum, o bólu żałoby, 
o wsparciu administracyjnym
hospicjów, a także świadectwa 
wolontariuszy oraz koncert 
Antoniny Krzysztoń.
Wśród prelegentów: profesorowie 
uczelni medycznych i niemedycznych,
bibliści, teologowie, psychologowie,
m.in.: prof. dr hab. Krystyna 

de Walden – Gałuszko, 
prof. dr hab. Zbigniew Bohdan, 
prof. dr hab. Krzysztof Bielecki, 
prof. dr hab. Edward Warda, 
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, 
prof. dr hab. Barbara Kromolicka, 
prof. dr hab. Bogdan Chazan.

Rozpoczęcie 
w piątek, 6 października, o godz. 1930.

Zakończenie w niedzielę, 
8 października, o godz. 1400. 

Informacje 
pod numerem telefonu: 605 980 214

oraz na stronie 
www.hospicjum.radom.pl.

Kiedy przychodzi połowa września,
chyba jednym z najczęściej zada-
wanych pytań przez młodzież w 
Radomiu jest: „Będziesz na Apelu?”
Z pewnością pada dużo twierdzących
odpowiedzi, które potem przeradzają
się w wielkie świętowanie młodych 
podczas Koncertu i Adoracji w so-
botni wieczór na ul. Żeromskiego.
W tym roku spotkanie poprzedzone
było bardzo ważnym wydarzeniem 
– pierwszym w naszej diecezji Forum
Młodych. Prezentacja licznie działa-
jących wspólnot, warsztaty tematyczne
i oczywiście modlitwa wyznaczały 
szlak Forum – szlak, który dopro-
wadził  kilkuset uczestników na Plac
Corazziego, gdzie już trwały próby
i animacja taneczna. Grupy i indy-
widualne osoby przybywały w 
coraz większej liczbie, muzycy się 
stroili i wreszcie rozpoczęło się to,
na co czekało wielu – koncert 
Siewców Lednicy. Śpiew, taniec, 
radość i modlitwa... czyli to, co sta-
nowi trzon słynnych Spotkań pod 
„Rybą” w wielkopolskiej Lednicy.
Siewcy zasiali ziarno i długo jeszcze

brzmiało w uszach rozśpiewane 
i roztańczone: „Tak, tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham!”, a także 
kilkanaście innych znanych lednickich
utworów.  

Potem przyszedł czas na dalszą
część koncertu Nieziemskie Granie.
Niezawodny zespół „Młodzi z Win-
kiem” znów stanął na wysokości 
zadania, dzięki czemu pod sceną
śpiewano, klaskano i tańczono na
całego. W ten klimat weszły „super-
kozackie bity”, które razem z głosem
ks. Jakuba Bartczaka i głośnym 
„Wierzę!” młodych stały się niezwy-
kłym wyznaniem wiary. Radomski 
„track dla Jezusa” z pewnością długo
jeszcze będziemy pamiętać.

W dalszej części spotkania na 
scenie obok znanego księdza-rapera
pojawiła się siostra Julia Dubowska.
To właśnie siostra Julia stała się 
kiedyś pierwszym świadkiem Cudu
eucharystycznego w Sokółce. I choć
od tamtego wydarzenia minęło już
kilka lat, świadectwo, które usły-
szeliśmy, było bardzo wzruszające.

Wielka w swojej skromności i pro-
stocie, delikatna i zarazem mocna
w wierze siostra Julia, która mówiąc
o Eucharystii do 4 tysięcy młodych 
radomian… rozpłakała się, przypo-
minając sobie tamte chwile, gdy 
na własne oczy widziała na białej 
Hostii żywą Krew Chrystusa. Tego
samego Chrystusa, którego podczas
trwania Apelu wiele osób adorowało
w ciszy w pobliskiej, pięknie udeko-
rowanej parkowej muszli. Tego 
samego, który rękoma licznych 
kapłanów udzielał rozgrzeszenia
podczas spowiedzi w alejach wśród 
drzew. Tego samego Chrystusa, 
który po wyciszeniu śpiewów i 
tańców, był niesiony w Procesji i 
witany przez młodzież na kolanach. 

Moment wspólnej Adoracji – 
chwila, która nadaje najgłębszy sens
każdemu ze spotkań apelowych. 
Witaj, Jezu… Przyjdź do młodych. 
Wejdź w ich życie, w ich codzien-
ność, w radości i smutki. Przemień 
swoim miłosierdziem i wysłuchaj 
wezwania, które stanowiło motto
tegorocznego Apelu: „Zostań z nami,
Panie”.

BOŻY POWER NA DEPTAKU

ms

W dzień Matki Bożej Różańcowej
– w najbliższą sobotę – ok. milion 
osób będzie odmawiać różaniec 
wzdłuż granic Polski. Powstanie 
3,5 tysiąca stref modlitwy (co kilkaset
metrów). Katolicy zgromadzą się, 
by modlić się za Polskę i cały świat. 
Różaniec odmówiony z wiarą może
nie tylko zmienić bieg wydarzeń, 
ale otworzyć serca wielu ludzi na 
działanie łaski Bożej. 

Wydarzenie może budzić skoja-
rzenia z budowaniem muru, ale 
intencją akcji „Różaniec do granic” 
jest zburzenie wszelkich murów, 
podziałów i niezgody.

W program zaangażowały się 
22 diecezje położone przy granicach
Polski. Na morzu ustawią się rybacy
w kutrach, na Bugu – kajakarze, na 
szczytach gór – grupy młodzieży. 
W jednym momencie – o godz. 1400

– wszyscy zgromadzeni rozpoczną
modlitwę całym różańcem. Wcześniej,
o godz. 1030, w 319 kościołach sta-
cyjnych, położonych wzdłuż całej
granicy Polski, rozpocznie się czas 
czuwania przed Najświętszym 
Sakramentem. 

A to Polska właśnie. Milion Polaków
stanie na granicy, by wyznać wiarę, 
by się przyznać do naszej historii. 
Aby nie dać wyrwać sobie naszych 
chrześcijańskich korzeni. 

RÓŻANIEC DO GRANIC

Jadwiga Kulik

ZAPROSZENIE
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1. Kogo wspominamy w Kościele 
2 października?

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

2. Ile tajemnic ma cały różaniec święty?

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

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

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

Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

Przyglądając się ostatnio ludziom
w naszym kościele, zauważyłam 
bardzo wyraźnie, że mężczyźni
stanowią zdecydowaną mniejszość.
Na szczęście są. Są nie tylko w nie-
dzielę, ale i na Mszy świętej wieczornej
i porannej w powszednie dni. Są we
wspólnotach. Są w rodzinach. 
Dopóki są – jest dobrze. 

Naszła mnie na początku re�eksja
– czemu tak mało, czemu prawie 
nie otwierają ust podczas Liturgii,
czemu często nie klaszczą i nie pod-
noszą rąk na spotkaniach wspólnot 
charyzmatycznych? Ale nie moż-
na narzekać, bo jednak SĄ. Budują 
swoją relację z Bogiem, mają swoje
miejsce w kościelnej ławie, swoją
godzinę Mszy świętej, swoich kole-
gów, z którymi się witają przez 
podanie ręki. Oczywiście są to prze-
ważnie mężczyźni starsi, dojrzali. 
Niewielu jest młodych gniewnych 
wojowników Pana (których trzeba 
w jakiś sposób ściągnąć na łono 
kościoła). Ale cieszymy się, że są. 
Cieszymy się z tych, co są, i z tych,
co będą. Mężczyzna musi sam dojrzeć
i sam zechcieć. Żadne biadolenie 
nic nie da, jedynie zachęta i czuła 
pochwała. 

PANOWIE – DZIĘKUJEMY!

egNie będę więc mówić o nieobecnych, o tych,
którzy oprócz kościoła porzucili też może swoje
rodziny, ale głośno chwalić obecnych. Cieszę  się!
Naprawdę cieszę się, że jesteście. Jesteście, 
jak potrzeba budować ołtarze na Boże Ciało;
jesteście w geście ściągnięcia czapki mijając 
kościół;  jesteście, gdy prowadząc samochód 
robicie znak krzyża przejeżdżając obok świątyni.
W prostych – powszechnie uznanych za nie-
modne, staroświeckie i obciachowe – gestach 
– jesteście. W tej właśnie wierności – jesteście. 
Jesteście w odmawianym różańcu, zaciśniętym 
w spracowanych dłoniach chwilę przed rozpo-
częciem Mszy świętej. Tacy jesteście. Mój Tata, 
jak to mężczyzna, nigdy ustami nie powiedział, 
że mnie kocha, choć czasem bardzo tego po-
trzebowałam i nadal za tym tęsknię. Zaopatrzył 
mnie we wszystko, czego w życiu potrzeba, 
przede wszystkim w czas, który mi o�arował, 
w te wyjazdy na rowery, w granie w ping ponga,
w „motywacyjne” marudzenie, że ja „nigdy 
tego się nie nauczę”. Zawsze gotowy do pomocy. 

Taki jest mężczyzna – konkretny. 
Na rocznicę ślubu wymieni lampę w 
samochodzie, ku oburzeniu żony, no
ale przecież tamta była popsuta. :) 

Kiedy małżeństwo widzi ojca 
holującego pięcioletnią córkę na lince
holowniczej w Dolinie Chochołow-
skiej – mężczyzna powie: „Ale czad!”,
a żona: „Jakie to niebezpieczne i 
lekkomyślne!”. Taki dwugłos kobiety
i mężczyzny jest bogactwem. Jest 
konieczny, jest zaplanowany przez 
Boga. My tylko musimy, by – nie 
rezygnując ze swojego głosu – z 
szacunkiem i uwagą wsłuchiwać się
w głos płci przeciwnej. Dzieciom
potrzebny jest dwugłos mamy i taty.
Gdyby miało dwie mamy, to by się
nie rozwinęło, ale gdyby miało 
dwóch ojców, to by pewnie w ogóle
nie przeżyło. ;) Pan Bóg zaprosił do 
budowania rodziny i Kościoła za-
równo kobiety jak i mężczyzn i tu 
również ten dwugłos jest potrzebny.
Potrzebne jest piękno, troska i 
czułość, którą wnoszą kobiety. Ale 
potrzebna jest też odwaga, dzikość
serca i bezpieczeństwo, jakie powinni
wnosić mężczyźni. Dlatego cudownie,
Panowie, że jesteście i prosimy 
o więcej…

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI 

O NIEDZIELI

„Fakt, że szabat 
jest siódmym dniem tygodnia, 

stał się podstawą 
dla interpretacji dnia Pańskiego 

według innego jeszcze 
klucza symbolicznego, 

bardzo chętnie stosowanego 
przez Ojców: niedziela jest 

nie tylko dniem pierwszym, 
ale także „dniem ósmym”, 
to znaczy, że w stosunku 
do tygodniowego cyklu 

siedmiu dniu zajmuje 
pozycję wyjątkową 
i transcendentną, 

symbolizując zarazem 
początek czasu i jego kres 

w „przyszłym wieku””.Nie będę więc mówić o nieobecNie będę więc mówić o nieobec
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 1145 Msza święta w intencji Siostry Przełożonej 

sióstr zmartwychwstanek, s. Teresy Genowefy Ozimek CR, 
z okazji jej imienin. Pamiętajmy o drogiej Solenizantce także 
w naszych osobistych modlitwach.

2. Dziś i w przyszłą niedzielę przy wejściu do kościoła są zbierane podpisy
w sprawie zakazu zabijania dzieci poczętych, u których zdiagnozowano
chorobę, poprzez zapewnienie im tej samej ochrony prawnej, która
przysługuje obecnie zdrowym dzieciom poczętym. Dziękujemy 
Wspólnotom naszej para�i, a szczególnie Redakcji Gazetki
i Chórowi „Gloria Dei” za przeprowadzenie zbiórki podpisów.

3. Msza święta hospicyjna dziś o godz. 1430.

4. Dziś o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego
Różańca. 

5. Przez cały październik zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe. 
* Dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720. 
* Dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

6. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej z klas trzecich ze Szkoły
Podstawowej nr 9 jutro o godz. 1630 mają obrzęd poświęcenia 
i wręczenia różańców, następnie biorą udział w Nabożeństwie.

7. Jutro o godz. 1720 podczas Nabożeństwa różańcowego wypominki roczne.

8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek Nabożeństwo różańcowe w intencji nowych świętych 
powołań kapłańskich i zakonnych.

9. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1720.
O godz. 1615 – spowiedź dla dzieci. Po różańcu dla dzieci – Komunia święta
pierwszopiątkowa. Do chorych kapłani udadzą się po porannych 
Mszach świętych. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy 
Świętej Rodziny od godz. 830 do godz. 1715. O godz. 1900 w kościele 
konferencja dla czcicieli Serca Pana Jezusa, a po niej Adoracja 
z Młodzieżową Scholą Pallottiego do godz. 2100. Na zakończenie 
Adoracji - Apel Maryjny i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.

10. W I sobotę – Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Matki Bożej o godz. 1700.

11. W piątek o godz. 1930 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się 
trzydniowa X Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. 
O godz. 2100 Mszy świętej będzie przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup 
Henryk Tomasik. Prelekcje i spotkania w sobotę i niedzielę będą 
odbywały się w Wyższej Szkole Biznesu im. bpa Jana Chrapka 
przy ul. Kolejowej.

12. W przyszłą niedzielę pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją” będziemy
obchodzili 17. Dzień Papieski. Po każdej Mszy świętej będzie można 
złożyć do puszek o�ary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
pomagającą zdolnej ubogiej młodzieży.

13. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej wieczornej spotkanie w kawiarence
 dla Pielgrzymów „Białej 11”.

KALENDARZ 
LITURGICZNY

1 października 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Igora, Remigiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 18, 25-28
PSALM 25, 4-5. 6-7. 8-9
2. czytanie: Flp 2, 1-11
EWANGELIA: Mt 21, 28-32

2 października 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Dionizego, Teo�la
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 23, 20-23
PSALM 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11
EWANGELIA: Mt 18, 1-5. 10

3 października 2017r. – WTOREK
Imieniny: Gerarda, Teresy, Bogumiła
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 8, 20-23
PSALM 87, 1b-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 9, 51-56

4 października 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Rozalii, Konrada, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ne 2, 1-8
PSALM 137, 1-2. 3. 4-5. 6
EWANGELIA: Łk 9, 57-62

5 października 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Apolinarego, Igora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
PSALM 19, 8-9. 10-11
EWANGELIA: Łk 10, 1-12

6 października 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Artura, Petry, Fryderyka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ba 1, 15-22
PSALM 79, 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9
EWANGELIA: Łk 10, 13-16

7 października 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Sergiusza, Marka, Mirelli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ba 4, 5-12. 27-29
PSALM 69, 33-35. 36-37
EWANGELIA: Łk 10, 17-24

„Musimy przyznać, 
że jeśli część ochrzczonych 

nie doświadcza 
swojej przynależności do Kościoła,
 to jest to także spowodowane 

przez pewne mało gościnne 
struktury i klimat 

w niektórych naszych para�ach 
i wspólnotach”.

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA


