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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Zawarty w Ewangelii opis bogacza, którego jedyną
myślą jest „ucztować” bez myślenia o innych, zwłaszcza 
ubogich, jest niezwykle dosadny. Bogacz nie ma imienia,
które jest zbędne, kiedy życie jest puste i nieużyteczne. 
Żebrak nie ma niczego, ale ma imię, Łazarz, co oznacza 
„Bóg przyniósł pomoc”. Przedstawione są dwie sceny - 
opis sytuacji w czasie teraźniejszym i w chwili śmierci
(wersy 19-26) i scena życia po śmierci (wersy 27-31). 
Tematem centralnym jest zmartwienie bogacza z powodu
jego braci, którzy zostali na ziemi. Wzywany nadaremnie 
Abraham, by wysłać Łazarza z kroplą wody, odpowiada, 
aby bogacz przypomniał sobie, że „za życia otrzymałeś

swoje dobra, podczas gdy Łazarz doświadczył zła... Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść”.
Podanie kropli wody jest niemożliwe. Ewangeliczne opowiadanie nie ma na celu opisania życia po tamtej
stronie. Ma uświadomić nam zmianę perspektywy w chwili śmierci. Otwiera nam oczy na prawdziwe wartości, 
które muszą kierować naszym życiem. Ogromne znaczenie ma zdanie: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają,
to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”. To nie pojawienie się zmarłych ma nas zmienić. Jeśli słowo 
Boże nic nam nie mówi, to nawet wizje nic nam nie pomogą. Należy być świadomym, że tamten świat buduje się
na tym świecie. Człowiek wierzący musi podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą i miłością. Bogacz 
zaniedbał miłość. Panie! Pragnę okazywać miłość moim bliźnim, pomagać ubogim, być sprawiedliwym.

Adam Żak
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26. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 16, 19-31

„Między nami a wami 
istnieje ogromna przepaść, 

aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, (...) 
nie mogli tego dokonać”. 

Siostrze Teresie życzymy codziennej radości 
z głoszenia Chrystusa dzieciom i młodzieży,

szczęścia w oczach Sióstr, dla których jest Przełożoną,
a przede wszystkim wielkiej miłości 

czerpanej z obejmowania stóp Zmartwychwstałego.
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W ostatnią niedzielę i poniedziałek
odbyły się uroczystości pogrzebo-
we (o charakterze państwowym)

o. Huberta Czumy SJ, jezuity, 
wielkiego radomianina, patrioty,
duszpasterza ludzi pracy, niezłom-
nego wychowawcy młodzieży, 
honorowego członka „Solidarności”.

O. Hubert Czuma SJ urodził się 
w Lublinie w roku 1930. Jego ojciec
był profesorem KUL, posłem na
Sejm RP i współtwórcą polskiej
konstytucji z 1935 roku, zaś stryj,
generał Walerian Czuma, organiza-
torem i dowódcą obrony Warszawy
w roku 39. Matka była pianistką.

W roku 1948 wstąpił do zakonu 
jezuitów. Studiował filozofię na
Wydziale Filozo� cznym Towarzystwa
Jezusowego i teologię na Wydziale 
Teologicznym Bobolanum w War-
szawie. Pomimo gróźb ze strony UB
święcenia kapłańskie otrzymał w 
1955 roku w Lublinie.

Później studiował także w War-
szawie i Rzymie. Pracował w Łodzi, 
Gdańsku, Lublinie (także jako rektor
kościoła akademickiego KUL), 
w Kaliszu, Szczecinie i Radomiu.

Posługę w Radomiu o. Hubert 
rozpoczął w roku 1979 roku jako

duszpasterz akademicki. W latach
1980-1989 współpracował z radom-
ską Solidarnością. Organizował Msze
święte za Ojczyznę w kościele
pw. Świętej Trójcy. Opiekował się
prześladowanymi, wspierał � nansowo
działalność wydawniczą i kolportaż
podziemnych publikacji. Jako dele-
gat J.E. Księdza Biskupa Edwarda
Materskiego brał udział w procesie 
uczestników oskarżanych za zaan-
gażowanie w wydarzenia Radom-
skiego Czerwca ’76 oraz w kolejna 
rocznicę tych wydarzeń (1988). 
Zabiegał o wyjaśnienie okoliczności
męczeńskiej śmierci ks. Romana
Kotlarza. Posługiwał także jako ka-
pelan w radomskim więzieniu. Był
cenionym spowiednikiem i kierow-
nikiem duchowym alumnów oraz 
wielu innych osób. Prowadził wiele
audycji w diecezjalnym Radiu AVE 
(obecnie Radio Plus Radom). Pełnił 
funkcję sekretarza Telefonu Zaufania
Linia Braterskich Serc. W roku 2015 
otrzymał honorowe obywatelstwo
Miasta Radomia. Gdy je przyjmował,
oprócz skromnego „Dziękuję”, po-
wiedział: „Cieszę się, że ludzie mi 
ufają. Zawsze staram się robić w
życiu coś sensownego i wartościo-
wego. Nawet gdy zamykano mnie
w więzieniu, wiedziałem, że nie tracę
czasu. Modliłem się za tych, co mnie
zamykali, a wielu ich było. Zawsze 
starałem się robić to, co jest dobre 
dla człowieka”.

Dzięki zaangażowaniu o. Huberta
w pobliżu pl. św. Kazimierza stoi
pomnik Maryi Matki Życia, dedyko-
wany także dzieciom nienarodzonym.
To pomnik jego walki i głoszonych 
przez niego wartości. 

O. Huber Czuma SJ okazywał wielkie
posłuszeństwo swoim przełożonym.
Gdy na skutek nacisku władz komu-
nistycznych, które nieustannie go
inwigilowały, pojawiła się decyzja, 

by w 1979 roku został przeniesiony
ze Szczecina do Radomia, podpo-
rządkował się temu. I mimo, że 
Radom wydawał się zsyłką, to bardzo
szybko okazało się, że Pan Bóg miał
w tym swój plan, o wiele skuteczniej-
szy w dobro, niż zamysły knujących
i rozgrywających swe gry o� cerów 
służb komunistycznych.

O. Hubert nigdy nie obrażał nikogo.
Nawet w czasach minionego ustroju,
tak w kazaniach czy prywatnie,
zwykł używać zwrotów: „nasi bracia
marksiści”, „nasi bracia ateiści”. Nie 
skarżył się, choć mógłby, na struk-
tury kłamstwa. Nie rozpamiętywał
krzywd, a także nie dowodził, że
miał rację. Nie był też kapłanem -
celebrytą z parciem na szkło. Jego 
osobowość zapisywała się w sercach
ludzkich nie przez błyskotliwość
medialną, ale wyrazistość świadec-
twa wiary i wierności Ewangelii.

W ostatnim czasie, posunięty 
w latach o. Hubert, mocno podupadł
na zdrowiu. Od 2017 roku mieszkał
w in� rmerii Kolegium Jezuitów w
Warszawie. Z trudem poznawał
znanych sobie ludzi. Ale, co ważne,
do końca nie zapomniał tego, czym
przesiąkł w całym życiu. A tym był 
modlitwa. 

17 września o. Hubert trafił do
szpitala w Warszawie, gdzie prze-
szedł operację. Mimo starań lekarzy,
odszedł do Pana w czwartek, 
19 września 2019 roku. 

Mszy świętej pogrzebowej w radom-
skiej katedrze (wcześniej była procesja
z kościoła księży jezuitów) przewod-
niczył J.E. Ks. bp Henryk Tomasik.
Swe listy przesłali m.in. Pan Prezy-
dent i Pan Premier Rzeczypospolitej
Polskiej.

Ojciec Hubert Czuma SJ spoczął 
w grobowcu księży jezuitów na
Firleju. Odszedł w 89. roku życia,
64. roku kapłaństwa, i 71. roku 
powołania zakonnego.

ZMARŁ WIELKI RADOMIANINZMARŁ WIELKI RADOMIANINZMARŁ WIELKI RADOMIANIN

foto: ekai.pl

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Światowość może się umacniać przez fascynację gnostycyzmem, 

wiarą zamkniętą w subiektywizmie, gdzie liczy się jedynie określone doświadczenie 
albo zbiór idei czy informacji, które – jak się sądzi – przynoszą otuchę i oświecenie, 

ale gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty w immanencji swojego własnego rozumu 
lub swoich uczuć”.
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytania. 

Podpowiedź znajdziesz w numerze Gazetki 
z ubiegłej niedzieli dostępnym na mojapara� a24.pl 

w zakładce Gazetka – Archiwum. 
Kupon konkursowy wrzuć w przyszłą niedzielę do koszyka 

przed ołtarzem przed Mszą świętą o godz. 1100. 
Losowanie i rozdanie bądź samo rozdanie nagród 

będzie po Mszy świętej.

opr.

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

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

1. Który z błogosławionych pallotynów był kapelanem
Powstania Warszawskiego?

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

2.  W którym miejscu Warszawy został zamordowany 
błogosławiony pallotyn – kapelan Powstania 

Warszawskiego?

Odpowiedź:  Róg ulic ...................................................................................

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

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Radomiu poszukuje
kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej.

Ze względu na smutny fakt, że 
z roku na rok przybywa dzieci,
których rodzicom sądownie ograni-
czono prawa rodzicielskie, wzrasta
potrzeba rozszerzania zakresu pieczy
zastępczej na terenie Radomia.
Dlatego gorąco zachęcamy, DAJMY
DZIECIOM SZANSĘ na nowe, 
dobre życie. 

Informacje można uzyskać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Radomiu przy ul. Limanowskiego 134,
który jest zainteresowany współ-
pracą zarówno z osobami, które nie
chcą rezygnować z własnej pracy
zawodowej i są gotowi wychowywać
dziecko jako rodzina zastępcza nie-
zawodowa, a także z tymi, którzy

pragną realizować się pełniąc
funkcję rodziny zastępczej zawo-
dowej czy prowadzić rodzinny
dom dziecka. 

Pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej zawodowej lub rodzinnego
domu dziecka jest pracą, za którą
otrzymuje się wynagrodzenie.
Najbliższe szkolenie dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej
odbędzie się w październiku 2019 r.
Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt: 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Radomiu, 
ul. Limanowskiego 134, 

pokój 305 (III piętro), 
tel. 48 360 88 29, 

tel. kom. 601 080 344, 
www.mops.radom.pl

TWÓRZMY RODZINY ZASTĘPCZE

ks. Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

Miejsce: kaplica Świętej Rodziny
g. 1030 różaniec 

/Ruch Rodzin Nazaretańskich/
g. 1100 cisza 
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza święta i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1715 zakończenie Adoracji
g. 2000 Schola Pallottiego

W I PIĄTEK 
PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 
ADORACJI

1.10 /wtorek, duży kościół/
2.10 /środa, duży kościół/
7.10 /poniedziałek, kaplica 

Świętej Rodziny/
8.10 /wtorek, kaplica 

Świętej Rodziny/
9.10 /środa, duży kościół/

12.10 /sobota, kaplica 
Świętej Rodziny/

13.10 /niedziela, kaplica 
Świętej Rodziny/

14.10 /poniedziałek, kaplica
Świętej Rodziny/

20.10 /niedziela, kaplica 
Świętej Rodziny/

21.10 /poniedziałek, kaplica
Świętej Rodziny/

22.10 /wtorek, kaplica 
Świętej Rodziny/

25.10 /piątek, kaplica 
Świętej Rodziny/

26.10 /sobota, kaplica 
Świętej Rodziny/

28.10 /poniedziałek, kaplica
Świętej Rodziny/

30.10 /środa, duży kościół/

Umocnij swoją rodzinę! 
Wytrwała i ufna modlitwa czyni cuda!

Spotykamy się zawsze o godz. 1850. 
Małe dzieci bardzo mile widziane!

Przypominamy, że przez cały 
październik jest różaniec 

dla dorosłych i młodzieży o godz. 1720,
a od poniedziałku do piątku o godz. 1645

 – dla dzieci. ks. Paweł
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29 września 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Michaliny, Rafała, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Am 6, 1a. 4-7
PSALM: 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
2. czytanie: 1 Tm 6, 11-16
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

30 września 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Honoriusza, Zo�i
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 8, 1-8
PSALM: 102, 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23
EWANGELIA: Łk 9, 46-50

1 października 2019r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Remigiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 8, 20-23
PSALM: 87, 1b-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 9, 51-56

2 października 2019r. – SRODA
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 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Gerarda, Teresy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
PSALM: 19, 8-9. 10-11
EWANGELIA: Łk 10, 1-12

4 października 2019r. – PIATEK
Imieniny: Franciszka, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ba 1, 15-22
PSALM: 79, 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9
EWANGELIA: Łk 10, 13-16

5 października 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Igora, Konstancjusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ba 4, 5-12. 27-29
PSALM: 69, 33-35. 36-37
EWANGELIA: Łk 10, 17-24

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Nasz ks. Grzegorz Wiktor SAC, który od kilku miesięcy przebywał 
zagranicą, powrócił już do Polski i podjął w minionym tygodniu pracę 
w pallotyńskiej para�i w Krakowie. Dziękujemy ks. Grzegorzowi 
za pracę w naszej para�i, za głoszone Słowo Boże i sprawowane 
sakramenty. Życzymy owocnej pracy na nowej placówce.

2. Dziś o godz. 1100 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.

3. „Kurs przedmałżeński” w naszym Dekanacie Radom – Południe 
rozpoczyna się dziś o godz. 1500 w para�i Miłosierdzia Bożego 
na Jeżowej Woli.

4. Dziś na godz. 1730 zapraszamy na Nabożeństwo.
5. Spotkanie przed I Komunią świętą dla Szkoły nr 23 jutro o godz. 1850 

w kaplicy Świętej Rodziny. 
6. We wtorek rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik. Zapraszamy

na Nabożeństwa różańcowe: dorosłych i młodzież – codziennie 
o godz. 1720; dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645. 
W niektóre dni będzie dodatkowy różaniec dla rodzin o godz. 1850. 
Informacja o terminach jest w naszej Gazetce, na stronie internetowej 
Gazetki oraz w gablocie.

7. Msza święta przed I Komunią świętą dla Szkoły nr 9 i 11 we wtorek 
o godz. 1800 w kościele.

8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek Nabożeństwa 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. Tego dnia kapłani odwiedzą chorych w ich domach.
O godz. 1030 różaniec w kaplicy Świętej Rodziny. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy w godz. 1100 – 1230. Od 1230 do 1715 Adoracja 
prowadzona przez Wspólnoty naszej para�i. O godz. 1500 – jak w każdy 
piątek – Msza święta i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 2000 
Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego zakończona Apelem Maryjnym
i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

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

11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700

w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta i katecheza 

dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Prosimy o obecność
także rodziców młodzieży.

13. Dziękujemy za o�ary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc Norbertowi
Pudzianowskiemu z Jedlni-Letnisko, choremu na zanik mięśni. Zebrane
pieniądze w wysokości 6 225 zł wesprą codzienną kosztowną rehabilitację
Norberta. Niech dobry Bóg wynagrodzi hojność wszystkich Darczyńców.

14. W Radomiu pilnie są poszukiwane osoby do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej. Szczegóły, jak podjąć taki piękny trud, 
są dostępne w tym numerze Gazetki.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

MYŚL 
ŚW. AMBROŻEGO

„Bogactwa są dla nas 
czymś obcym, 

są bowiem poza nasza naturą. 
Z nami się nie rodzą, 

ani z nami nie przemijają. 
Chrystus jest naszym 

bogactwem, 
bo jest naszym życiem”.


