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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

   Dziś postać Chrystusa jest przedstawiona w wymiarze Jego Królewskiej
godności: Jezus jest Królem, bo jest Stwórcą. Kościół poprzez stworzenia
głosi królowanie Boga w świecie. Ta królewskość ma szczególny rys. Scena
dzisiejszej Ewangelii rozgrywa się na Kalwarii. Nie ma tronu, ale widnieje
krzyż, szubienica. Zgromadzonego tam ludu nie interesuje los Skazańca.
Żołnierze drwią sobie z Niego. Także „jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono urągał Mu”. Napis nad Jego głową („To jest Król Żydów”)
ma Go ośmieszyć. Tylko drugi przestępca uznaje Go za Króla („Jezu wspomnij
o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa”). Chrystus na Kalwarii nie odnosi
spektakularnego zwycięstwa, ale tworzy dzieło pojednania i pokoju.
Chce być rozpoznawany, jako Król, ale ma się to stać jedynie przez
uznanie Go w miłości i bez przymusu. Pod krzyżem toczą się rozmowy 
(„innych wybawiał... jeśli ty jesteś Królem...), których Jezus zdaje się nie 
słyszeć. Przemawia sobą, językiem miłości, przebaczenia i miłosierdzia
(„dzisiaj ze Mną będziesz w raju”). „Dobry Łotr” otrzymuje całkowite 
zbawienie. Jezus Chrystus jest Królem, który miłuje. „Przez to, że umiłował
nas ludzi, aż do przelania krwi... uwolnił nas od grzechów... uczynił nas 
królestwem Bożym. Jego królestwo nie przeminie” (św. Jan Paweł II). 
Jezusowe królestwo jest królestwem życia, królestwem służebnej miłości.

Adam Żak
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NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

EWANGELIA: Łk 23, 35-43

„To jest Król Żydów”. 
„Jezu wspomnij o mnie, 

gdy wejdziesz do swego królestwa”.
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„Królu wieczności i czasu, 
Stwórco niebiosów i ziemi, 
Panie gwiaździstych przestworzy, 
bądź pochwalony na wieki”.

Adam Żak

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją moc, natchnienie i dobro, 
które staje się naszym udziałem.

DLA NIESKOŃCZONEJ CHWAŁY BOGA!
W najbliższą środę, 27 listopada 2019 roku, 

minie dokładnie 25 lat od dnia, w którym do rąk Mieszkańców Młodzianowa i Ustronia 
został oddany pierwszy numer Gazetki „Moja Para� a”. 

27 listopada 1994 roku była Pierwsza Niedziela Adwentu...
Wieczorem, 27 listopada 2019 roku, będzie przygotowywany do druku Gazetki numer 1291!

Dobry Panie, Duchu Święty, dziękujemy Ci za te 25 lat. 
Za wszystkich Redaktorów, przychylnych Księży Proboszczów, 

za wszystkich Kapłanów – Opiekunów Duchowych, a przede wszystkim 
za od lat wiernych Czytelników.
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Dzisiejszy świat żyje szybko. Każdy kolejny dzień 
jest coraz szybszy. Jeden z coachów powiedział, 

że żyjemy coraz szybciej, aby nas smutek nie dogonił, 
abyśmy nie mieli chwili na zatrzymanie się 

i zastanowienie, czy to wszystko co robię daje mi szczęście...
Wszystkie kobiety w wieku od lat 18 do 118 zapraszamy na Kurs Rebeka. 

Nie ma znaczenia ile masz lat, jaki jest Twój stan cywilny. 
Ważne jest tylko, czy chcesz być kobietą szczęśliwą!

Kurs ukazuje dary, jakie posiadamy i o które musimy się same 
zatroszczyć. Czas tego kursu, to odkrywanie swojej wartości, aby 

żyć jako kobieta szczęśliwa...

PO DRUGIEJ STRONIE ŻYCIA
Co nas czeka po śmierci? Czy nasze

życie jest zmierzaniem do nikąd, czy
wędrówką do jakiegoś większego
celu? 

Wśród religii świata bardzo po-
wszechne jest przekonanie, że po
śmierci, życie osoby ludzkiej trwa
nadal. W naszej wierze chrześci-
jańskiej wiemy, że życie duchowe 
nigdy się nie kończy. Obumiera tylko
nasze materialne ciało. Po śmierci 
otrzymujemy od Boga ciało uwiel-
bione – takie, jakie miał Jezus po
zmartwychwstaniu. Piąta z głównych
prawd wiary potwierdza: „Dusza
ludzka jest nieśmiertelna”.

Co się z nią dzieje po naszej śmierci?
Chcielibyśmy naukowej odpowiedzi.
A możemy oprzeć się tylko na wierze,
która ma swe źródło w Biblii i Tradycji
Kościoła.

Pismo Święte nie ukazuje nam 
szczegółowych opisów pozaziemskiej
rzeczywistości, ale tylko jej obrazy.
Biblia ukazuje nam niebo, jako krainę
szczęśliwości, spełnienia ludzkich
pragnień, komunii ludzi z Bogiem,
które można zamknąć w stwierdze-
niu św. Pawła z Listu do Koryntian: 
„Ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdoła
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował
Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). 

Z kolei przeciwstawnym obrazem
nieba jest piekło, jako otchłań wiecz-
nego potępienia dusz, które przez 
grzech oddzieliły się od Boga i nie
chciały już do Niego powrócić. Jezus
mówi o piekle, jako o czymś naznaczo-
nym cierpieniem, płaczem i zgrzy-
taniem zębów (por. Mt 13, 42).

MUSZĘ 
ZAŚPIEWAĆ SAM

Mało mi w tym roku listopada... 

Uwielbiam ten delikatny chłód, 
intensywny zapach liści, rześkie po-
wietrze... Szczególnie wtedy, gdy
wracam z cmentarza – dla mnie od
dzieciństwa miejsca wielkiej ciszy,
napełniania się mądrością, miejsca
pokoju i spokoju...

Niby bardzo ograniczam życie
towarzyskie... Jak tylko mogę od-
cinam się od mediów... Szukam tej
najgłębszej więzi z Nim. A jednak
im bliżej dnia mojej śmierci – tym
trudniej zagłębić się w jej tajemnicę.
Jak to będzie, gdy umrę?

Coraz trudniej głęboko medy-
tować na cmentarzu... Może dlatego,
że im człowiek starszy, tym bardziej
może polegać tylko na Bogu? 
A tak trudno z tym „tylko” się po-
godzić... Tak boli to „tylko”. Serce
– chcąc nie chcąc – przesiąka coraz
ob� ciej uczuciami, łzami, rozmowa-
mi z: wdowami; rodzicami, którzy
pochowali swoje dziecko; rozwie-
dzionymi mężczyznami; małżonkami
nazywającymi małżeństwo miną,
na którą już nigdy więcej nie 
pozwolą się wsadzić... 

Bo miło myśleć na cmentarzu 
i o cmentarzu, gdy wiesz, że odpro-
wadzą cię tu w dniu twoim ostatnim
serca bliskie, gorące... Choć grzeszne,
ale szczere. Patrzące z uśmiechem
na ogrom Bożego miłosierdzia.

A jednak trzeba myśleć o cmen-
tarzu jako miejscu, gdzie spoczniesz
 w sercu... Jego. 

Czy Bóg sam wystarczy? 

„Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam 
wystarczy”. Wspaniała pieśń. Ale
zawsze śpiewałem ją z bliskimi
ludźmi... 

Teraz trzeba ją śpiewać samemu...

Boli...

W tym dniu ostatnim – już bez
większej � lozo� i, wywodów i uze-
wnętrzniania uczuć – naprawdę
będę musiał wyśpiewać ją sam.

cb

PANIE ZAPRASZAMY NA KURS 

REBEKA 

Termin: 7-8 grudnia. 
Rozpoczynamy w sobotę o 845, a kończymy w niedzielę o 1500.
Miejsce: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu,
Centrum Wolontariatu Międzynarodowego, ul. Kelles-Krauza 19. 

Msza święta w niedzielę, na którą można zaprosić 
swojego męża i dzieci będzie ok. godz. 1230.

Możliwość rezerwacji noclegu (szczególnie dla Pań 
spoza Radomia) pod nr tel. 608 542 236.

Informacje o Kursie i zapisy u Ani pod nr tel. 790 727 208.
Cena Kursu: 120 zł

Konto do wpłaty zaliczki 50 zł: 
29 1600 1013 1844 2277 2000 0025 
Dom Zakonny Zmartwychwstańców

że ż

dokończenie na 3 stronie 

„Galilea”
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI
Wypełnij całą krzyżówkę. Losowanie nagród za tydzień.

Krzyżówkę przygotowała Zuzia Cichoń

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

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

Bartłomiej Paduch

Wizja chrześcijańskiej nadziei 
i miłosierdzia pokazuje nam jeszcze
czyściec, czyli przestrzeń, stan, 
w którym człowiek oczyszcza się
z doczesnych kar, a następnie idzie 
do nieba. 

Tak więc, mamy w teologii, nakre-
ślone trzy formy przeznaczenia
człowieka po jego śmierci.

Od tych trzech rzeczywistości 
oddziela nas granica śmierci, czyli
przejścia na drugą stronę życia. Nikt
z nas nie zna momentu i okoliczności
swojej śmierci. Są one dla naszego 
dobra zakryte. Śmierć, bez wątpienia
jest najważniejszym momentem
naszego życia, ponieważ jest jego 
kresem i stanowi początek życia 
w innej rzeczywistości. Każdy katolik
również i na ten moment powinien
popatrzeć z wielką nadzieją, ponie-
waż śmierć została przez Chrystusa
de� nitywnie przemieniona. On sam,
jako Bóg i Człowiek jej doświadczył 
i przyjął z miłości do nas, dlatego 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy: „Posłuszeństwo Jezusa
przemieniło przekleństwo śmierci 
w błogosławieństwo” (KKK 1009).

Moment śmierci stawia człowieka
przed rzeczywistością sądu, tzw. szcze-
gółowego. Życie człowieka w tym 
najważniejszym momencie zostaje 
odniesione do Chrystusa. Człowiek
wtedy widzi siebie, swoje myśli 
i czyny w całej prawdzie. Dokonuje 
jakby samoosądu własnego życia
i zajmuje w świetle największej
Prawdy, jaką jest Chrystus, miejsce, 
które jest odpowiednie dla niego: 
niebo, czyściec bądź piekło. Wielce
jest tu nam potrzebne Boże miło-
sierdzie i wstawiennictwo Matki
Najświętszej. 

Nasz wieczny los jest owocem 
życia, które prowadziliśmy na ziemi.
Tak bardzo potrzebna jest modli-
twa i ufność w Boże miłosierdzie,
szczególnie o� arowana za konają-
cych. 

Nie jest łatwo rzucić się w prze-
paść ufności i modlitwy, gdy stronimy
od niej w codziennym życiu. Komunia
z Bogiem pielęgnowana każdego 
dnia, a nie tylko od święta, sprawia,
że umykają z nas wątpliwości i strach
o swoje życie po życiu.

1
2

3
4

5
6

1.  Imię Anioła, który zwiastował Maryi, że urodzi Syna Boga.
2.  Kolor szat liturgicznych w III Niedzielę Adwentu.
3.  Adwent rozpoczyna w Kościele nowy ... liturgiczny.
4.  Imię mamy Maryi (lub babci Pana Jezusa).
5.  Tyle jest niedziel Adwentu.  
6.  Co oznacza łacińskie słowo „adventus”

ŚWIADECTWO NA SREBRNY 
NASZ JUBILEUSZ
Późnym latem i jesienią 1994 roku

jednym z pomysłów w naszej mło-
dzianowskiej Para� i była reaktywacja
para� alnego Tygodnika. 

Błogosławieństwo dla tego nie-
łatwego zadania udzielone przez
ówczesnego Księdza Proboszcza
Antoniego Czulaka SAC sprawiło,
że podczas nieformalnych rozmów
prowadzonych po niedzielnych
Mszach świętych, kiedy to poszuki-
wano ludzi chętnych do współpracy,
dość szybko zapadła decyzja 
o wstępnym spotkaniu Redakcji. 

I tak tra� liśmy i my do grona osób
zainteresowanych redagowaniem
Gazetki. Okazało się, że ja... niespo-
dziewanie zostałam Redaktorem 
Naczelnym, zaś mój obecny mąż
(wtedy jeszcze kolega) - Redakto-
rem Technicznym. Redakcja liczyła

kilkanaście osób, z których każda
miała przydzielone zadanie.

Spotykaliśmy się co poniedziałek
i ustalaliśmy zawartość „Mojej Para� i”
na kolejny tydzień. Każdy numer
musiał zostać zamknięty do czwartku,
tak, aby w piątek można było rozpo-
cząć druk. Na początku drukowaliśmy
Gazetkę w niewielkim zakładzie
fotogra� cznym przy ul. Prusa. Zaczy-
naliśmy od małego formatu A5,
z czasem zwiększyliśmy do kilku
stron A4. Wydania świąteczne 
pojawiały się w kolorze.

Pierwszy numer s� nansował 
ks. Antoni Czulak SAC. Otrzymaliśmy
wówczas 100 zł na rozwój Gazetki. 
Najważniejszym jednak darem był 
wielki kredyt zaufania, że to małe 
dzieło wpisze się na trwałe w życie 
Para� i św. Józefa.

dokończenie na 4 stronie
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24 listopada 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Romana, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 5, 1-3
PSALM: 122, 1b-2. 4-5
2. czytanie: Kol 1, 12-20
EWANGELIA: Łk 23, 35-43

25 listopada 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Katarzyny, Klemensa 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 1, 1-6. 8-20
PSALM: Dn 3, 52. 53-54. 55-56
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

26 listopada 2019r. – WTOREK
Imieniny: Konrada, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 2, 31-45
PSALM: Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

27 listopada 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Franciszka, Kseni
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
PSALM: Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67
EWANGELIA: Łk 21, 12-19

28 listopada 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Jakuba, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 6, 12-28
PSALM: Dn 3, 68a - 74
EWANGELIA: Łk 21, 20-28

29 listopada 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Fryderyka, Błażeja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7, 2-14
PSALM: Dn 3, 75a - 81
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

30 listopada 2019r. – SOBOTA
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Imieniny: Justyny, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 1-6
PSALM: 19, 2-3. 4-5ab
2. czytanie: Rz 10, 9-18
EWANGELIA: Mt 4, 18-22

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. Dzisiaj o godz. 1230 Msza święta dziękczynna za 25 lat istnienia 
naszej Gazetki „Moja Para�a”. Dziękujemy dobremu Bogu 
za wszystkich Redaktorów, Kapłanów – Opiekunów Duchowych, 
a przede wszystkim za od lat wiernych Czytelników. 

2. Zapraszamy na ostatnie wypominki za zmarłych. Codziennie do soboty
o godz. 1720 odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą
za poleconych w wypominkach listopadowych.

3. W przyszłą niedzielę, 1 grudnia, rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny
i duszpasterski. Rekolekcje para�alne będą od 8 grudnia i poprowadzi je
ks. Tadeusz Nowek SAC – wieloletni wikariusz naszej para�i, 
a obecnie proboszcz w Białej Niżnej w Beskidach. 

4. W przyszłą niedzielę o godz. 930 Msza święta w intencji Księdza Proboszcza
Lucjana Andrzeja Rożka SAC z okazji jego sobotnich imienin.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, 
a o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

6. Msza święta i katecheza dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców
w przyszłą niedzielę o godz. 1800.

7. Na parkingu przed kościołem, do piątku, będzie stał kontener 
na makulaturę. Dochód ze zbiórki makulatury jest przeznaczony 
na potrzeby grupy pielgrzymkowej „Biała 11”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Przez kilka lat naszej pracy 
w Redakcji zmieniali się zarówno
opiekunowie duchowi, jak również
jej członkowie. Wspomnijmy z naj-
dawniejszych lat: ks. Stanisława
Korzeniowskiego, ks. Ireneusza
Chmielowskiego, ks. Sylwestra 
Fiećko... Także nasz udział w dzia-
łaniach „Mojej Para� i” z czasem się
zmieniał. W 1999 roku pobraliśmy się,
a w roku 2001 urodziła się piersza
córka – Wiktoria. Nasze role przejęli
młodsi Koledzy i Koleżanki.

Praca w Redakcji była dla nas, 

wtedy młodych ludzi - studentów, 
odnalezieniem swojego miejsca we
Wspólnocie para� alnej. Po formacji
w Ruchu Światło-Życie, stała się
kolejnym etapem uczestniczenia 
w życiu Kościoła. Przyjaźnie, które
wtedy nawiązaliśmy, trwają do dziś.
Z Gazetki wywodzi się kilka szczę-
śliwych małżeństw. Między innymi 
i nasze.

Z dużym zainteresowaniem śle-
dzimy losy „Mojej Para� i”. Czytamy
artykuły i informacje w niej zawarte.
Cieszymy się, że do osób - które tak
jak Pani Katarzyna Wilczyńska, po-
zostają w Redakcji od początku -
dołączają wciąż nowi redaktorzy,
ubogacający swoją pracą tę już 
dwudziestopięcioletnią historię.
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ŚWIADECTWO 
NA SREBRNY 
NASZ JUBILEUSZ

Agnieszka i Grzegorz Stępień

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„U niektórych ludzi ponura światowość duchowa kryje się za fascynacją możliwościami ukazania 

zdobyczy społecznych i politycznych lub za próżnością związaną z zarządzaniem sprawami praktycznymi 
albo zachwytem nad dynamiką docenienia samego siebie i samorealizacji. Może również wyrażać się 
w różnych sposobach dostrzegania samego siebie jako uczestnika intensywnego życia społecznego 

pełnego podróży, zebrań, kolacji, przyjęć. Może także przyjmować formę menedżerskiego funkcjonalizmu, 
pełnego statystyk, planowania i podsumowań, gdzie głównym bene� cjentem nie jest Lud Boży, 

lecz raczej Kościół jako organizacja. W każdym wypadku pozbawiona jest ona pieczęci wcielonego, 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, zamyka się w elitarnych grupach, nie wyrusza realnie 

na poszukiwanie ludzi stojących z dala ani olbrzymich rzesz spragnionych Chrystusa. 
Ewangeliczny zapał ustąpił miejsca nieautentycznej radości egocentrycznego samozadowolenia”.


