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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    „O czym to rozprawialiście po drodze?” – pyta Jezus uczniów.
Oni milczą. Nie chcą powiedzieć o tym, że w czasie drogi
sprzeczali się o to, kto z nich jest największy, ale nie chodziło 
o wzrost. Największy – najważniejszy. Pycha. Jezus wiedział, 
o co się spierali, dlatego „powiedział im: „Jeśli ktoś chce być 
pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich””.
Pokora. Jako przykład stawia Jezus dziecko. Wcześniej powiedział:
„Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa 
niebieskiego”. Trzeba być czystym, szczerym i prostolinijnym 
jak dziecko. Z dzieckiem utożsamia się Jezus. „Kto przyjmuje 
jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”. Mało tego.
„Kto Mnie przyjmuje (...), przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. 
Tym, który posłał Jezusa, jest Jego Ojciec. Potwierdzeniem tego

są słowa Boga Ojca wypowiedziane w czasie chrztu Jezusa i przemienienia na górze Tabor. „To jest mój Syn 
umiłowany”. Przyjmując Chrystusa do swego serca, przyjmujemy również Jego Ojca. Przyjmując, wyrażamy 
chęć i zaangażowanie w to, co zostało nam objawione i przekazane przez Jezusa. Czytajmy Pismo Święte 
i zgłębiajmy zawarte w nim treści, przyjmując je z wielką pokorą.

Adam Żak
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25. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, 
lecz Tego, który Mnie posłał”

EWANGELIA: Mk 9, 30-37

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Człowiek jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, 

wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od innych stworzeń”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Choroby współczesnego świata oraz Kościoła 

nie powinny stanowić wymówki, by zmniejszyć nasze zaangażowanie 
i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzrastać. 

Ponadto, spojrzenie wiary zdolne jest rozpoznać światło, 
które Duch Święty zawsze wnosi pośród mroków, 
nie zapominając, że „gdzie (...) wzmógł się grzech, 

tam jeszcze ob�ciej rozlała się łaska””.
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„Przepraszam”. Czy łatwo przechodzi
nam to słowo przez usta? Adamowi
i Ewie niestety nie przeszło przez
gardło, jak Pan Bóg zagadnął ich 
po zjedzeniu feralnego owocu. Co
prawda nie udawali niewiniątek, ale
również nie błagali o przebaczenie.
Adam wszystko zrzucił na Ewę, bo 
to ona podała mu jabłko. Jakby jej
Bóg nie stworzył, to na pewno
wszystko potoczyłoby się inaczej. 
Czyli tak rozumując de facto winny
jest sam... Bóg. A więc pycha kieruje
ludzkością od powstania świata.
Do dziś ranimy się wzajemnie słowem,
czynem, a potem często chowamy
głowę w piasek i nie potra�my
przyznać się do błędu i zwyczajnie 
przeprosić. 

Najłatwiej przychodzi ,,przepraszam”
małym dzieciom. One szybko coś
zbroją, ale z niewinną miną i łezkami
w oczach biegną od razu zmazać
swoją winę. 

Kiedy dorastamy już jest gorzej.
Owijamy w bawełnę, usprawiedli-
wiamy się na wszelkie sposoby,
boimy się odsłonić naszą słabość. 

Bo grzech i błąd nie pasują do 
idealnego obrazu nas samych. Nie 
powoduje to jednak nic dobrego. 
Niewyjaśnione kon�ikty gromadzą
się tygodniami, miesiącami wspo-
minamy cóż on takiego powiedział, 
jak spojrzał, jak w ogóle mógł... 

Często w małżeństwach obserwuje
się ciche dni, kiedy to ludzie bok-
sują się z gwałtownymi uczuciami, 
liżą rany, obmyślają strategię ode-
grania się. Ale przeczekanie nic nie da.
Trzeba w końcu wrócić do życia 
i skonfrontować się z tym, co trudne. 

Musimy odrzucić nasz mechanizm
obronny dostrzegania wyłącznie
drzazgi w oku bliźniego, kompletnie
nie widząc własnej belki. I za wszelką
cenę próbujemy wyjąć tą drzazgę 
z oka bliźniego bo nas strasznie 
to drażni. A to niestety nasz kawał 
drewna przysłania nam Boży obraz 
drugiego człowieka. Oceniamy po 
wyglądzie, z pozorów, pochopnie 
i niesprawiedliwie. A przecież mamy
wprowadzać pokój. Jak? Wyciągnij 
pierwszy rękę – nie zastanawiaj się 
kto więcej zawinił, wszyscy mamy 
sobie coś do zarzucenia. 

Nie rozmyślaj, jak skrzywdzony 
zareaguje na twoje przeprosiny, czy
przyjmie, czy zrobi wzgardzoną minę.
Pamiętaj, że przepraszanie to nie 
tylko słowa, ale i czyn – zrób krok 
i wybierz się do bliźniego. Pokochaj
pokorę. 

Człowiek pokorny to nie ideał bez
grzechu, ale ten, kto bierze pełną 
odpowiedzialność za swoje czyny,
zaniedbania. Pozwól sercu i oczom, 
by otworzyły się na trudną prawdę,
że ja też ranię innych. Zaakceptuj
tą swoją słabość, byś mógł za nią
przeprosić, aby w innych nie wzbu-
dzała takiej odrazy, bo jest również 
twoim grzechem. Każdy nosi w sobie
doświadczenie jakiejś krzywdy, cier-
pienia, niesprawiedliwości. To nasze
„przepraszam” musi nas zaboleć, 
bo gdyby szło jak po maśle, nie byłoby
na świecie tylu rozwodów w rodzi-
nach, tylu wojen i kon�iktów. Nie
nośmy długo urazy, niech nie gryzie
nas i naszego bliźniego. Zakop wstyd,
nabierz ducha odwagi, schowaj
w kieszeń upór i prosto, szczerze, 
rzeczowo powiedz ,,przepraszam”. 
I świat nabierze znowu barw 
i oddychać będzie lżej.

Są miejsca na ziemi, gdzie człowiek
odczuwa obecność Stwórcy, gdzie 
istnienia Dobra doświadcza się na 
wyciągnięcie ręki. 

Wyciągnęłam ręce.
Był piękny, słoneczny, wrześniowy

dzień. Powszedni. Dla mnie nieco-
dzienny. Od zawsze chciałam pojechać
do Kałkowa. 

Nieoczekiwanie nadarzyła się 
sposobność. Moje kolejne Spełnione
Marzenie (por. 1047 numer Gazetki). 

Jadę. Widok Gór Świętokrzyskich
już w nieco jesiennej barwie olśniewa
mnie. Szoferem jest mój syn – mistrz
w spełnianiu moich niespełnionych
wyśnionych marzeń.

Kałków – wieś położona w woje-

wództwie świętokrzyskim, w powiecie
starachowickim. Rzecz nie o historii
miasta będzie (zawiedzionych prze-
praszam) lecz o dotyku Dobra. Jednak
„dla jasności” nieco historii być musi. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku,
w Kałkowie, z inicjatywy ks. Czesława
Wali, powstało sanktuarium pod
wezwaniem Matki Bolesnej. Na jego
terenie znajduje się między innymi 
budowla zwana GOLGOTĄ – wysoki
na 33 metry ciekawy w swej archi-
tekturze budynek, w którym usytu-
owane są kaplice upamiętniające 
martyrologię narodu polskiego.

Każdy chrześcijanin dobrze wie
co znaczy GOLGOTA. Stoję pod tą
niezwykłą wysoką budowlą uwień-
czoną symbolem męki Jezusa –

okazałym krzyżem. Z powodów zdro-
wotnych decyduję, że nie będę
wspinać się na tą, jak dla mnie, 
niebosiężną budowlę. Decyzja ta, 
to moje osobiste udręczenie. Moja 
Golgota. Kłaniam się więc krzyżowi
klęcząc u jego stóp. Nisko, na ziemi.
Rozważam Drogę krzyżową Pana 
mojego Jezusa Chrystusa. Rozważam
Jego cierpienie. Współczuję z Nim. 

W drodze powrotnej do domu 
rozpatruję w sercu, co było mi dane
przeżyć tego pięknego wrześnio-
wego dnia. To tylko jedna kartka 
z kalendarza. Jedna z 365. Zacho-
wam ją. Na pamiątkę. Jedna kartka, 
jeden dotyk Dobra. W moim życiu 
takich kartek – dzięki łasce Bożej 
– było wiele. Wszystkie zachowuję 
w pamięci. 

PRZEPRASZAM

eg

JEDNA KARTKA Z KALENDARZA

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Należy rozwijać poczucie wspólnoty para�alnej,

zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu niedzielnych Mszy świętych”. 
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KONKURS DLA DZIECI
O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE

Losowanie nagród za tydzień.
Kartkę z odpowiedziami 

połóż do koszyka przed ołtarzem 
przed Mszą świętą o godz. 1145.

1. W jakiej miejscowości 
urodził się św. Stanisław Kostka?

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

2. Św. Stanisław Kostka jest patronem 
dzieci i młodzieży. 

Ile miał lat, gdy umarł?

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

3. Ile w tym roku mija lat 
od śmierci św. Stanisława Kostki?

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

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

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

Generalna Rada Koordynacyjna Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Rzymie jest 
organem koordynującym Zjednoczenie na całym 
świecie. Posiada opracowany przez siebie własny 
regulamin.

Mając na uwadze różnorodność powołań i doświad-
czeń życia kościelnego członków oraz dokonując 
rozeznawania duchowego, Generalna Rada Koor-
dynacyjna bada potrzeby Kościoła powszechnego
oraz istniejące okoliczności, aby:
a) zabiegać o komunię całego Zjednoczenia 

i troszczyć się o jego wewnętrzną jedność:
- zbierając informacje dotyczące rozwoju, 

doświadczeń, inicjatyw, nowych pomysłów 
lub propozycji i dzieląc się nimi wewnątrz 
Zjednoczenia;

- zabiegając o ożywianie wspólnej duchowości
pallotyńskiej wśród wszystkich członków;

- popierając spotkania członków pochodzących
z różnych środowisk;

- ustalając podstawowe zasady jedności formacji;
b) rozwijać skuteczność apostolską Zjednoczenia:

- ożywiając jego gotowość do służenia Kościołowi
i ludziom;

- zachęcając do współpracy pomiędzy wspólnotami
i członkami indywidualnymi, zaangażowanymi
na określonym terenie czy w konkretnych
inicjatywach oraz ukierunkowując tę współpracę;

c) pobudzać i wspomagać działalność Lokalnych
Rad Koordynacyjnych;

d) uznawać o�cjalnie utworzenie Krajowych Rad
Koordynacyjnych, zatwierdzać ich regulaminy 
oraz potwierdzać wybór Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego;

e) wypracowywać zasady przyjmowania wspólnot
do Zjednoczenia;

f) przyjmować do Zjednoczenia instytuty życia
konsekrowanego na prawie papieskim, stowa-
rzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim
i międzynarodowe stowarzyszenia wiernych
oraz akceptować decyzje ich odejścia lub 
pozbawiać ich członkostwa (informując o tym
Papieską Radę ds. Świeckich);

ZJEDNOCZENIE /13/ g) mianować członków Sekretariatu Generalnego;
h) mianować trzech członków na Zebranie Generalne

oraz ich zastępców;
i) zwoływać Zebranie Generalne, przygotować jego 

porządek dnia, agendę oraz procedurę wyboru 
dziesięciu członków Generalnej Rady Koordynacyjnej
i ich zastępców, które muszą być potem zatwierdzone
przez samo Zebranie Generalne;

j) zwoływać Kongres Generalny oraz przygotować jego
porządek dnia i agendę;

k) mianować, zgodnie z własnym regulaminem, 
Ekonoma Generalnego oraz międzynarodową 
Komisję Finansową, która go wspiera;

l) ustalać zasady administrowania wszelkimi dobrami
Zjednoczenia i czuwać nad ich zarządzaniem;

m) zatwierdzać preliminarz ekonomiczny opracowany
przez Ekonoma Generalnego, akty administracji 
nadzwyczajnej dobrami Zjednoczenia oraz roczny
bilans przygotowany również przez Ekonoma, 
który ma być przedstawiony Papieskiej Radzie 
ds. Świeckich.

za: www.zak-pallotti.pl

Odpowiedź: ...............

Imię i nazwisko: 

Szkoła i klasa: 

Bardzo prosimy 
o symboliczną złotówkę

lub pół złotówki 
na Gazetkę, 

by mogła być.
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23 września 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Bogusława, Tekli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 2, 12. 17-20
PSALM 54, 3-4. 5. 6 i 8
2. czytanie: Jk 3, 16 – 4, 3
EWANGELIA: Mk 9, 30-37

24 września 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Gerarda, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 3, 27-35
PSALM 15, 1b-2. 3 i 4b. 4c-5
EWANGELIA: Łk 8, 16-18

25 września 2018r. – WTOREK
Imieniny: Władysława, Kamila
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 21, 1-6. 10-13
PSALM 119, 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44
EWANGELIA: Łk 8, 19-21

26 września 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Justyny, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 30, 5-9
PSALM 119, 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163
EWANGELIA: Łk 9, 1-6

27 września 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Kosmy, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Koh 1, 2-11
PSALM 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17
EWANGELIA: Łk 9, 7-9

28 września 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Koh 3, 1-11
PSALM 144, 1b i 2abc. 3-4
EWANGELIA: Łk 9, 18-22

29 września 2018r. – SOBOTA
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Imieniny: Rafała, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14
PSALM 138, 1-2a. 2b-3. 4-5
EWANGELIA: J 1, 47-51

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.

2. Dziś o godz. 1800 Msza święta dla młodzieży (z klas ósmych szkoły 
podstawowej i klas trzecich gimnazjum), która w tym roku szkolnym 
pragnie przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej para�i. 
Prosimy o obecność także rodziców młodzieży. Po Mszy świętej 
będzie dodatkowe spotkanie.

3. Msza święta w intencji Siostry Przełożonej sióstr zmartwychwstanek,
s. Teresy Genowefy Ozimek CR, z okazji jej imienin – w przyszłą niedzielę 
o godz. 1145.

4. Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu przy ul. Prusa 6 
zaprasza wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości swoimi 
umiejętnościami muzycznymi służyć Kościołowi jako organiści. 
Egzamin wstępny – informacyjny odbędzie się jutro, 24 września, 
o godz. 900. Należy złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys,
opinię od Księdza Proboszcza, kserokopię świadectwa ze szkoły, 
kserokopię świadectwa ze szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego,
jeśli kandydat do takich uczęszczał, oraz dwa zdjęcia. Nauka w studium
trwa 5 lat. Zajęcia są obowiązkowe. Dla I i II roku odbywają się w każdy
poniedziałek i wtorek, a dla III, IV i V roku – w każdy wtorek i środę 
od godz. 900 do 1600. Szczegółowe informacje od numerem telefonu: 
48 365 62 28.

5. Najbliższy „kurs przedmałżeński” w naszym Dekanacie Radom – Południe
rozpocznie się w niedzielę, 7 października, o godz. 1500 w para�i 
Miłosierdzia Bożego na Jeżowej Woli.

6. W dniach 28-30 września w Ośrodku „Emaus” w Turnie k. Białobrzegów
odbędą się rekolekcje dla małżeństw nt. dobrej wzajemnej komunikacji,
która jest kluczowa dla szczęścia w małżeństwie. Rekolekcje poprowadzą
Asia i Norbert Dawidczykowie z Ostrołęki. W dniu oddania Gazetki 
do druku były jeszcze wolne miejsca. Organizatorzy zapewniają, 
że planowane są także kolejne serie rekolekcji. Szczegółowe informacje
pod nr tel. 731 994 793.

KALENDARZ
LITURGICZNY

KONKURS DLA „BIERZMOWANYCH”
Jeśli w tym roku szkolnym przygotowujesz się do bierzmowania,

to na adres mojapara�a@gmail.com wyślij odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego św. Stanisława Kostki nie przyjęto do jezuitów w Wiedniu?”

…choć św. Stanisław Kostka w końcu został nowicjuszem jezuickim, ale w Rzymie. 
Zmarł w wieku 18 lat i jest Patronem dzieci i młodzieży – wstawia się za Wami w niebie.

Nagroda za poprawną odpowiedź Cię nie ominie!

DLA „BIERZMOWANYCH”
Jeśli w tym roku szkolnym przygotowujesz się do bierzmowania,

to na adres mojapara�a@gmail.com wyślij odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego św. Stanisława Kostki nie przyjęto do jezuitów w Wiedniu?”

…choć św. Stanisław Kostka w końcu został nowicjuszem jezuickim, ale w Rzymie. 
Zmarł w wieku 18 lat i jest Patronem dzieci i młodzieży – wstawia się za Wami w niebie.

KONKURS
Jeśli w tym roku szkolnym przygotowujesz się do bierzmowania,

to na adres mojapara�a@gmail.com wyślij odpowiedź na pytanie:
„Dlaczego św. Stanisława Kostki nie przyjęto do jezuitów w Wiedniu?”

…choć św. Stanisław Kostka w końcu został nowicjuszem jezuickim, ale w Rzymie. 
Zmarł w wieku 18 lat i jest Patronem dzieci i młodzieży – wstawia się za Wami w niebie.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW

KONKURS DLA „BIERZMOWANYCH”

Bardzo prosimy 
o symboliczną złotówkę

lub pół złotówki 
na Gazetkę, 

by mogła być.


