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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Faryzeusze pytają Jezusa, czy wolno mężowi rozwieść się
z żoną. Co na ten temat mówi Prawo? Stary Testament w decyzji
Mojżesza zezwalał na rozwód po sporządzeniu odpowiedniego
dokumentu. Chrześcijanie kierują się przykazaniami zawartymi
w Nowym Testamencie. A tu małżeństwo jest jednym z sakra-
mentów. Według słów św. Pawła małżeństwo jest symbolem 
zjednoczenia z Jezusem, jest także do pewnego stopnia o�arą.
Małżonkowie przy ołtarzu są kapłanami i o�arą. Kobieta i męż-
czyzna składają o�arę ze swojej potęgi miłości, ze swojej życiowej
siły poświęcenia się dla kogoś. By związek był święty i by Bóg
mu błogosławił, zawierany jest przy ołtarzu, w obecności kapłana.
Sakrament małżeństwa jest wspólnotą codziennego życia.
Przypomnijmy sobie ceremonię ślubu. Kapłan pyta: „Czy masz 

dobrą i nieprzymuszoną wolę...”. A potem: „Ślubuję (przyrzekam wobec Boga) ci miłość, wierność, uczciwość 
i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący”. Te słowa wypowiadamy 
świadomie, bez żadnego przymusu. Św. Mateusz w Ewangelii, rozdział 19, wersy 4-6 pisze: „Ten, który stworzył
człowieka na początku, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się
z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek 
niech nie rozdziela”. Panie Jezu! Wspomagaj małżonków Twoimi łaskami, aby przez miłość byli doskonałym 
obrazem Twojego Kościoła. Adam Żak
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27. NIEDZIELA ZWYKŁA

„Co Bóg złączył, 
człowiek niech nie rozdziela”.

EWANGELIA: Mk 10, 2-16

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Pochwalony bądź, Panie, (…) z naszym bratem słońcem, które dzień daje, 

a Ty przez nie świecisz”.

„Po pięćdziesięciu latach od Soboru Watykańskiego II, 
nawet jeśli doświadczamy bólu z powodu nędzy naszej epoki 

i dalecy jesteśmy od naiwnego optymizmu, 
większy realizm nie powinien oznaczać mniejszej ufności do Ducha 

ani mniejszej hojności”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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PAMIĘTAJMY O MODLITWIE 
ZA MŁODZIEŻ
W dniach 3-28 października w Watykanie trwa Synod

Biskupów poświęcony młodzieży. 
W naszej październikowej różańcowej modlitwie 

pamiętajmy o tym wydarzeniu. Młodzież bardzo często
jest oddalona od Wspólnoty Żywego Kościoła. Młode
pokolenie nie ma wsparcia ze strony Wspólnoty Wiary.
Często brakuje młodym perspektywy sensu i perspek-
tywy życia pełnego prawdziwych wartości. 

Jako ludzie kochający Boga musimy walczyć ze
wszystkim, co przeszkadza w tym, aby życie młodych 
ludzi rozwijało się w sposób godny. 

Papież Franciszek otwierając Synod powiedział: 
„Młodzi ludzie żądają i wymagają od nas twórczego 
poświęcenia, dynamiki inteligentnej, entuzjastycznej
i pełnej nadziei oraz byśmy nie pozostawiali ich samych
w rękach wielu handlarzy śmierci, którzy uciskają ich 
życie i przysłaniają ich wizję”.

Papież przestrzega ojców synodalnych przed postawami,
w wyniku których „ważne staje się to, co drugorzędne,
a drugorzędnym to, co ważne”.

Na obrady do Watykanu przybyło ponad 260 ojców
synodalnych. Jest wśród nich czterech polskich bisku-
pów: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita łódzki
i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Nowej Ewangelizacji Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś,
przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Młodzieży Ksiądz Biskup Marek Solarczyk
i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpaster-
stwa Sportowców Ksiądz Biskup Marian Florczyk.

HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW 

ZAPRASZA
XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO

„DARMO DOSTALIŚCIE – DARMO DAWAJCIE”

Szczegółowe informacje na: www.hospicjum.radom.pl

12 - 14 października 2018 roku

piątek, godz. 2100: Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Henryka Tomasika
przez całą sobotę i w niedzielę do południa: prelekcje profesorów i wykładowców uniwersytetów, 
wolontariuszy doświadczonych w posłudze chorym, lekarzy, teologów i psychoonkologów 

sobota, godz. 1945: koncert „Największa jest miłość” – Antonina Krzysztoń

niedziela, godz. 1230: Msza święta w 15-lecie Hospicjum Królowej Apostołów pod przewodnictwem 
Księdza Prowincjała Księży Pallotynów ks. Zenona Hanasa SAC

piątek – kaplica Świętej Rodziny
sobota i niedziela – Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Kolejowa 22

W NASZEJ 
HOSPICYJNEJ RODZINIE...
Już pierwsza niedziela miesiąca się zbliża...

Więc Malwina – Wasza podopieczna na Mszę świętą
hospicyjną, na Mszę świętą także za zmarłych do kościoła
para�alnego się przybliża... Tam w ciszy, wśród swoich,
w modlitwie swe serce i duszę ukoi...

Już 6 lat jak jej mąż nie żyje... Ale w jej pamięci i sercu
wciąż żyje i żyje...

Ksiądz Marek Kujawski pięknie homilie wygłasza 
i do Pana Boga nas, wiernych, kieruje i uczy jak w życiu
się postępuje...

Po Mszy świętej do kawiarenki na poczęstunek 
z herbatą, kawą i słodkościami zaprasza. Chętnie tam
idę, ale nie tylko ja, lecz inni też tam śpieszą i miłością
Bożą się cieszą...

W rodzinie hospicyjnej dobrze się czuję i niedosko-
nałości zdrowotne śmiało pokonuję. Wspaniały śpiew
chórzystek hospicyjnych wypełnia potężne mury
kościoła i dodaje nam skrzydeł do działania i Pana Boga
kochania. Bo poprzez muzykę, śpiew i taniec, wielbimy
naszego Stwórcę – ach, jakie to wzniosłe...

Nasz Anioł, Pani Doktor Maria Cygan, też nam zawsze
asystuje i swoich podopiecznych i ich rodziny lekami,
wielkim otwartym sercem i ogromną miłością 
w chorobie ratuje...

Pamiętamy o Mszach świętych hospicyjnych 
w pierwszą niedzielę każdego miesiąca.

Wdzięczna za wszystko
Wasza podopieczna

Malwina Stępniewska
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytania.

Losowanie nagród za tydzień.

Bardzo prosimy 
o symboliczną złotówkę

lub pół złotówki 
na Gazetkę, 

by mogła być.

„W zgromadzeniu niedzielnym 
najpełniej urzeczywistnia się 

jedność”.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI

ZAPRASZAMY NA ULUBIONĄ MODLITWĘ 
ŚW. JANA PAWŁA II 

ZAPRASZAMY NA ULUBIONĄ MODLITWĘ ZAPRASZAMY NA ULUBIONĄ MODLITWĘ ZAPRASZAMY NA ULUBIONĄ MODLITWĘ ZAPRASZAMY NA ULUBIONĄ MODLITWĘ 

Fatima (Portugalia), Lourdes (Francja), Gietrzwałd (Polska, Warmia)…
Możesz wierzyć albo nie wierzyć…

Ale to nie zmienia faktu, 
że tam z Nieba przychodziła na ziemię Matka Boga – Miriam z Nazaretu…

Medjugorie (Bośnia i Hercegowina)…
Tu akurat śmiało możesz nie wierzyć, bo jeszcze nie wiemy, 

czy tam przychodzi Matka Boga, ale w każdym razie Medjugorie, 
to dziś duchowe płuca Europy… Spowiadają się tam miliony osób…

Fatima, Lourdes, Gietrzwałd, Medjugorie… 
Wszędzie tam jest wielka prośba o odmawianie różańca 

– modlitwy prostej, łatwej, medytacyjnej…
Modlitwy, która może uprosić wszystko…

Zapraszamy w październiku do wspólnej modlitwy w naszym kościele!
dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720

dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645

Serdecznie zapraszamy młodzież (od klasy VII szkoły podstawowej) 
do grania i śpiewania w

MŁODZIEŻOWEJ SCHOLI PALLOTTIEGO.
Na próbach spotykamy się w salkach parafialnych w soboty o godz. 1600. 

Wiele czasu spędzamy wspólnie, wyjeżdżamy w ciekawe miejsca.
Wchodzimy w dorosłość w przyjaźni z Panem Bogiem.

Zapraszamy! Dołącz do nas!

ZAPROSZENIE

Młodzieżowa Schola Pallottiego 
i ks. Tomasz

1. Kiedy wspominamy św. Teresę 
od Dzieciątka Jezus?

......................................................................................................

2. Kogo wspominamy 15 października?

......................................................................................................

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

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

Serdecznie zapraszamy młodzież (od klasy VII szkoły podstawowej) 
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7 października 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Sergiusza, Marka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 2, 18-24
PSALM 128, 1b-2. 3-4. 5-6
2. czytanie: Hbr 2, 9-11
EWANGELIA: Mk 10, 2-16

8 października 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Brygidy, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 1, 6-12
PSALM 111 1b-2. 7-8. 9 i 10c
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

9 października 2018r. – WTOREK
Imieniny: Ludwika, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 1, 13-24
PSALM 139, 1b-3. 13-14b. 14c-15
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

10 października 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Daniela, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 2, 1-2. 7-14
PSALM 117, 1b-2
EWANGELIA: Łk 11, 1-4

11 października 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Mariana, Aldony
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 3, 1-5
PSALM Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75
EWANGELIA: Łk 11, 5-13

12 października 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Maksymiliana, Witolda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 3, 7-14
PSALM 111, 1b-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

13 października 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Teo�li, Edwarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ga 3, 22-29
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 11, 27-28

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy

Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
2. Przez cały październik zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe. 

* Dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720. 
* Dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

3. Dziś o godz. 1800 Msza św. i katecheza dla młodzieży przygotowującej się
do bierzmowania. Prosimy o obecność także rodziców młodzieży.

4. W piątek o godz. 1930 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się 
trzydniowa 11. 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. W sobotę wieczorem będzie koncert Antoniny 
Krzysztoń, a w niedzielę Msza święta pod przewodnictwem Księdza 
Prowincjała Zenona Hanasa SAC z okazji 15-lecia naszego Hospicjum 
Królowej Apostołów.

5. W sobotę Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych 
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi; następnie 
Msza święta, podczas której zostanie udzielony sakrament namaszczenia
chorych, i na zakończenie Adoracja.

6. W przyszłą niedzielę pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” będziemy
obchodzili 18. Dzień Papieski. Po każdej Mszy świętej będzie można złożyć
do puszek o�ary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomagającą
zdolnej ubogiej młodzieży.

7. Msza święta przed I Komunią świętą dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9
oraz dla ich rodziców w przyszłą niedzielę o godz. 1430.

8. Msza święta z modlitwą o uzdrowienie pod przewodnictwem o. Józefa
Witko – franciszkanina, w przyszły poniedziałek, 15 października, o godz. 1700 .

9. Wypominki listopadowe i roczne za zmarłych przyjmujemy w zakrystii 
i kancelarii. Wypominki roczne prosimy wypisywać tylko na specjalnych
kartach, które można nabyć w zakrystii i kancelarii.

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Bardzo prosimy 
o symboliczną złotówkę

lub pół złotówki 
na Gazetkę, 

by mogła być.

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

to jeszcze tylko do jutra, 8 października, do godz. 2000 masz czas, by wziąć udział w konkursie, 
który znajdziesz na:

mojapara�a24.pl oraz facebook.com/MojaPara�a
Nagroda za poprawną odpowiedź Cię nie ominie!

Jeśli weźmiesz lub już wzięłaś/wziąłeś udział w konkursie, 
a nie dostałe/a/ś odpowiedzi co dalej od Redakcji lub ks. Pawła, 

to prosimy o kontakt do najbliższego piątku do godz. 1800 z ks. Pawłem.

eśli w tym roku szkolnym przygotowujesz się do bierzmowania,
 masz czas, by wziąć udział w konkursie, 

facebook.com/MojaPara�afacebook.com/MojaPara�a
Nagroda za poprawną odpowiedź Cię nie ominie!

Jeśli weźmiesz lub już wzięłaś/wziąłeś udział w konkursie, 
a nie dostałe/a/ś odpowiedzi co dalej od Redakcji lub ks. Pawła, 

 z ks. Pawłem.

Jeśli w tym roku szkolnym przygotowujesz się do bierzmowania,
to jeszcze tylko do jutra, 8 października, do godz. 20

mojapara�a24.plmojapara�a24.pl
Nagroda za poprawną odpowiedź Cię nie ominie!

Jeśli weźmiesz lub już wzięłaś/wziąłeś udział w konkursie, 
a nie dostałe/a/ś odpowiedzi co dalej od Redakcji lub ks. Pawła, 

to prosimy o kontakt do najbliższego piątku do godz. 18

złotzłotóówkęwkę
pół złotówkipół złotówki

na Gazetkę, na Gazetkę, na Gazetkę, na Gazetkę, na Gazetkę, na Gazetkę, 
by mogła być.by mogła być.by mogła być.by mogła być.by mogła być.by mogła być.


