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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 604
15/10/2006

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA ∙ ROK B

Ewangelia Mk 10, 17 – 27 

Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb 
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. 

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł za-
smucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Niewola bogactwa!
Jezus żąda od bogatego młodzieńca rzeczy niemożliwej. Sprzedać całą swoją ma-

jętność, uzyskane pieniądze rozdać ubogim i wtedy dopiero pójść za Jezusem. Nic dziw-
nego, że bogaty młodzieniec odszedł rozczarowany. 

Drogi Przyjacielu! Dzisiejsza Ewangelia przekonuje nas, że wiara w Jezusa Chry-
stusa może i musi wywierać ogromny wpływ na nasze życie. Gdy bowiem staramy się 
naprawdę żyć zgodnie z naszą wiarą, musi się też zmienić nasze codzienne życie. Ciężko 
przychodzi nam zrezygnować z naszych przyzwyczajeń, ale co nie jest możliwe u ludzi, 
jest możliwe u Boga. Niech Jezus zachwyci nas Sobą i pomoże nam uwolnić się od wsze-
lakich niewoli tej ziemi.

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny

15 października 2006r. – NIEDZIELA
Imieniny: Teresy, Drogosławy, Brunona
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 7 – 11 
Psalm 90
Hbr 4, 12 – 13 
EWANGELIA: Mk 10, 17 – 30 

16 października 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły 
na papieża (1978)
Imieniny: Jadwigi, Gerarda, Gawła, 
Aurelii, Jagody
LITURGIA SŁOWA:
Ga 4, 22 – 24. 26 – 27. 31 – 5, 1 
Psalm 113
EWANGELIA: Łk 11, 29 – 32 

17 października 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Ignacego, Wiktora, 
Małgorzaty, Lucyny 
LITURGIA SŁOWA:
Ga 5, 1 – 6 
Psalm 119
EWANGELIA: Łk 11, 37 – 41 

18 października 2006 r. – ŚRODA
Imieniny: Łukasza, Juliana, Bogumiła, 
Ambrożego, Bratumiła
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4, 9 – 17a 
Psalm 145
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 9 

19 października 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Pawła, Jana, Piotra, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 1 – 10 
Psalm 98 
EWANGELIA: Łk 11, 47 – 54 

20 października 2006 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Jana, Ireny, Kleopatry, Aliny 
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 11 – 14 
Psalm 33
EWANGELIA: Łk 12, 1 – 7 

21 października 2006 r. – SOBOTA
Imieniny: Jakuba, Urszuli, Celiny, Hilarego, 
Halszki, Elżbiety 
LITURGIA SŁOWA:
Ef 1, 15 – 23 
Psalm 8 
EWANGELIA: Łk 12, 8 – 12 

Bogactwo
Nie dlatego, że ubogi jest 
Franciszek bogaty, lecz dlatego, 
że w swoim ubóstwie podąża 
do bogactw królestwa Bożego.

Bogactwo jest zależnością od rzeczy, które już się ma i które przez pozyskiwanie nowych i przez nowe 
zależności trzeba chronić przed utratą.

MYŚL TYGODNIA:
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Różaniec 
Dawno już skończył się Rok Różań-

ca (trwał do października 2003 roku), 
lecz przecież wciąż aktualne pozostaje 
skierowane do nas wezwanie papieża 
Jana Pawła II do ,,wypłynięcia na głę-
bię” i ,,kontemplacji oblicza Chrystuso-
wego”. W tradycji zachodniej, katolic-
kiej, jednym z najważniejszych środków 
prowadzących do tego celu jest właśnie 
różaniec. 

To ,,przedziwna modlitwa” – mó-
wił o nim Jan Paweł II. ,,Przedziwna” 
ze względu na swą jednoczesną prostotę 
i głębię. Różaniec jest prawdziwą szkołą 
modlitwy: dla początkujących i bardzo 
zaawansowanych. Każdy – o ile tylko nie 
zacznie go bezmyślnie i bezdusznie ,,od-
klepywać” – może w nim odnaleźć swój 
własny szlak do Boga. Jednocześnie róża-
niec nie jest modlitwą dla pięknoduchów 
– ludzi, którzy szukają w religii ucieczki 
od życia. Wręcz przeciwnie: jest on głę-
boko zakorzeniony w codzienności i jej 
problemach. Przez cały swój pontyfikat 
pokazywał nam to papież Jan Paweł II, 
który – jak sam przyznawał – w rozwa-
żania różańcowe wprowadzał ,,wszystkie 
sprawy składające się na życie człowieka, 
rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości”. 
Także te najbardziej globalne: wojnę 
i pokój, zagrożenie terroryzmem, nędzę 
Trzeciego Świata, chorobę AIDS i depta-
nie praw człowieka...

W modlitwie różańcowej zawarta 
jest prośba o interwencję z wysoka i głę-
boka wiara w ostateczne zwycięstwo 
dobra nad złem. Ale jest w niej obecne 
również zobowiązanie. Różaniec zobo-
wiązuje bowiem człowieka do tego, żeby 
stawał się ,,narzędziem Bożego pokoju” 
w świecie, by – tu i teraz – realizował sło-
wa Jezusa. Żeby – w sobie i wokół siebie 
– budował Boże królestwo.

Na naszą odpowiedź na to wezwanie 
liczył papież Jan Paweł II, kiedy rozda-
wał nam różańce i błagał nas o modlitwę. 
Jego list, wzywający ludzi do odmawia-
nia różańca, kończy żarliwa prośba: ,,Oby 
ten mój apel nie popadł w zapomnienie 
nie wysłuchany...”. 

To zależy już tylko od nas...  
 

Janusz Poniewierski

Niekochana starość
Życie człowieka jest cennym darem, który należy kochać i którego trzeba bronić 

w każdej fazie. Przykazanie: Nie zabijaj!, domaga się poszanowania go i promowania 
zawsze, od początku po naturalny kres. To przykazanie obowiązuje także w obliczu 
choroby i wówczas, kiedy spadek sił ogranicza zdolność człowieka do autonomii. Tak 
jak każdy człowiek wierzący, tak też ludzie starsi, mają w Kościele określoną misję do 
spełnienia, która wynika z ich powołania chrzcielnego.

Większa ilość czasu wolnego, jakim ludzie starsi dysponują w tej fazie życia, 
daje im możliwość podjęcia refleksji nad zasadniczymi pytaniami, które wcześniej 
zostały, być może, zaniedbane z powodu naglących spraw. Świadomość, że bliski jest 
ostateczny kres, skłania człowieka starszego do skoncentrowania się na tym, co istot-
ne i nadania znaczenia temu, czego nie niszczy upływ lat.

Najmniej widoczna, a najbardziej owocna jest modlitwa i kontemplacja w ży-
ciu ludzi w podeszłym wieku. Modlitwa powiązana z przeżywaniem niekiedy do-
świadczenia choroby i cierpienia jest bardzo ważnym elementem duchowości osób 
starszych. Starość według Pisma Świętego to dar Boży i błogosławieństwo, okres, 
w którym powinniśmy cieszyć się owocami naszej pracy i czerpać radość z kontaktów 
z bliskimi. Rzeczywistość jednak daleka jest od biblijnej i poetyckiej wizji złotej jesieni 
ludzkiego życia. 

Starość to często bieda i choroby. To samotność i cierpienie ukryte za zamknięty-
mi drzwiami domów. Starość jest nieestetyczna i niemedialna, pomarszczone twarze 
budzą niesmak i nie mają prawa zakłócać nam dobrego samopoczucia swą natrętną 
obecnością. 

Jak długo osoby te są sprawne fizycznie, tak długo wykorzystuje się ich do pro-
wadzenia domu, do opieki nad dziećmi. Kiedy jednak dzieci podrosną lub pojawi się 
niepełnosprawność, stają się zbędnym balastem. Oddaje się ich najchętniej do szpita-
li, domów opieki społecznej. Dane mi jest pracować w jednym z takich radomskich 
domów opieki. Jako osoba młoda spotykam się, na co dzień, z ludzkim cierpieniem, 
słabością, zapomnieniem ze strony najbliższych. A tak naprawdę dużo nie potrze-
ba, by im jakoś rozpogodzić ich często szare życie. Wystarczy czasem rozmowa, 
uśmiech, pomocna dłoń. Ludzie starsi lubią rozmawiać, wspominać i choć powiem 
szczerze, że historie ich życia słyszałam już kilkakrotnie, to za każdym razem odbie-
ram to w inny sposób. Bardzo dużo można się od niech nauczyć. Bardzo często ludzie 
starsi nie potrafią pogodzić się z faktem, że są już nikomu nie potrzebni, są oddawani 
jak zbyteczne meble, niepasujące do wystroju wnętrza. Czy człowiek w sile wieku 
potrafi zrozumieć, jak ciężką próbą dla starego człowieka jest przeniesienie go z ro-
dzinnego domu w nowe, nieznane środowisko, całkowita utrata niezależności, pod-
porządkowanie regulaminowi? I mimo, że otacza się go tam opieką, to tak naprawdę, 
niejednokrotnie nikogo on nie obchodzi. Łatwiej dać pieniądze, trudniej – obecność. 
Chociaż instytucje te są nazywane „domami spokojnej starości „, to niejednokrotnie 
trzeba by nazwać je „domami oczekiwanej śmierci”. Starość jest w życiu człowieka 
nieunikniona i – jeżeli nie zabierze nas przedwczesna śmierć – za jakiś czas ten pro-
blem będzie dotyczył także nas. Ludzie na ogół chcą doczekać starości i mają nadzieję 
na długie życie. Paradoksalnie jednak równocześnie tej wyczekiwanej starości boimy 
się, nie chcemy przeżywać jej niedomagań. Wypieranie jej ze świadomości nic nie da, 
musimy się z nią zmierzyć. „Starość się Panu Bogu nie udała” – słyszymy często.

Polepszenie sytuacji człowieka starego trzeba rozpocząć w rodzinach i to od naj-
młodszych. Zachodzi potrzeba, aby już młodemu pokoleniu przekazywać, jak cen-
nym darem w rodzinie jest osoba starsza, chora - nasze babcie i dziadkowie. Chodzi 
o to, aby położyć kres panującej w rodzinach, w społeczeństwie dyskryminacji dzie-
lenia ludzi na tych, których szanuje się za ich stanowiska i urzędy, i tych, których się 
lekceważy, bo już nie mogą ani pomóc, ani zaszkodzić.

Monika Grzesiak
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1. Jak mieli na imię rodzice Karola Wojtyły?
a) Karol i Maria
b) Jan i Emilia
c) Karol i Emilia

2. Po ukończeniu gimnazjum w Wadowicach 
Karol Wojtyła rozpoczął studia uniwersyteckie. 
Na jakim kierunku i w którym to było roku?
a) 1938r. wydział polonistyki
b) 1938r. wydział filozoficzny
c) 1937r. wydział historyczny

3. Piłka nożna to ulubiony sport Polaków. 
W szkolnych latach tę dyscyplinę sportu upra-
wiał również młody Karol Wojtyła. Jaką zajmo-
wał pozycję na boisku?
a) był środkowym napastnikiem
b) najczęściej tylko sędziował
c) stał na bramce

4. 1 listopada 1946r. Karol Wojtyła otrzymuje 
święcenia kapłańskie z rąk …
a) kard. A. S. Sapiehy
b) Stefana Kardynała Wyszyńskiego
c) papieża Piusa XII

5. Jak studenci wołali na Karola Wojtyłę?
a) ojczulku
b) wujku
c) bracie

6. Kiedy Papież Paweł VI mianuje Karola Woj-
tyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim?
a) 30 grudnia 1963r.
b) 21 listopada 1963r.
c) 25 września 1962r.

7. W którym roku Karol Wojtyła zostaje wybra-
ny na papieża i przybiera imię Jan Paweł II?
a) 16 października 1977r.
b) 16 października 1978r.
c) 16 października 1979r.

8. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski 
Ojciec Święty wypowiedział historyczne słowa 
modlitwy, które stały się początkiem duchowej 
odnowy i przemian społecznych w naszym kraju. 
Jak one brzmiały?
a) Pokój ludziom dobrej woli,
b) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi – tej ziemi!
c) Wiara czyni cuda

9. Kiedy miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego?
a) 13 kwietnia 1981r. godz. 20:12
b) 13 maja 1983r. godz.7:00
c) 13 maja 1981r. godz. 17:19

10. Na spotkania z Janem Pawłem II przybywały 
tłumy ludzi z całego świata. W której z wymie-
nionych polskich miejscowości odbył się w 1991 
roku Światowy Dzień Młodych?
a) Wadowice
b) Częstochowa
c) Kraków

Mojemu Ojcu poświęcam

Jesienne Tatry 
o zachodzie słońca
A nad Tatrami postrzępionymi,
pełnymi majestatu, niebosiężnymi,
znużone słońce ku zachodowi
rumianą buzię złoto – różową
chyli, by spać już...
Na ciemny błękit księżyc wypływa;
Smreki zielone z wolna ciemnieją
Młodzi górale głośno się śmieją z gór ze-
skakując
bacznie na stado owieczek patrzą
by nie zgubiła się która.
Redyk baranków ( no i owieczek),
schodzi gromadnie ku dolinom.
Wszak to październik i przyszły chłody;
Śnieżne owczarki pilnując stada,
spragnione – dostrzegły nagle
spieniony potok źródlanej wody.
Długie języczki tam zanurzając
radość z wody źródlanej mają!
Chłepczą prędziutko...
Jest im tak śpieszno by nie odstąpić owcze-
go stada,
Zdumiony las, patrząc na redyk, psy i górali
z szumem gałęzie świerków rozkłada...
Tymczasem owce, schodząc w doliny
w niebo spojrzały; było tak pięknie
Więc zachwycone – odpoczywały
w ciszy, jesiennej, głębokiej, sennej.
Nagle spostrzegły, że nad główkami
Niebo przybrało barwę granatu,
Księżyc się schował w otchłań niebieską,
Ciemność spowiła góry,
lecz za to – 
Cała ogromna przestrzeń niebieska
pokryła się chmurkami...
Piszę – chmurkami, bo rzeczywiście,
to, co na niebie się pojawiło,
było tak pięknie i tak niezwykłe
że niemal wczesnowieczorne niebo
całe w chmurkach – „barankach”
się skryło.
Baranki – chmurki okragłe, białe
były podobne do owiec małych;
Takie wesołe i sympatyczne
Po prostu śliczne!
Owieczki górskie stoją zdumione,
wzrok swój utkwiły w tę nieba stronę
becząc radośnie owczym  
dziecięcym śmiechem,
Baranki – chmurki odpowiedziały im 
(o dziwo!)
dźwięcznym dalekim, przyjaznym echem...
I noc się stała górska, jesienna,
Pełna szelestów i cichych westchnień.
Cudownie było.
Październikowo, lecz jakoś barwniej, 
radośniej
Zupełnie nie jesiennie!
Pewnie to Dobry Bóg sprawił,
że stało się tak pięknie...

Katarzyna Wilczyńska

11. Czego dotyczyła słynna bulla papieska “Totus 
Tuus Poloniae Populus” ogłoszona 25. 03. 1992 r.?
a) Ustalała nową organizację struktur admini-
stracyjnych Kościoła w Polsce
b) Ogłaszała Wielki Jubileusz roku 2000
c) Powoływała Papieską Akademię Teologiczną 
w Krakowie

12. Kogo Papież-Polak kanonizował na Błoniach 
krakowskich podczas pielgrzymki w 1997 r.?
a) Siostrę Faustynę Kowalska 
b) Św. Jadwigę Królową
c) Św. Brata Alberta Chmielowskiego

13. Ile pielgrzymek odbył Ojciec Święty do Polski?
a) 7
b) 6
c) 8

14. W którym roku odbyła się ostatnia piel-
grzymka Jana Pawła II do Ojczyzny? 
a) 1999r.
b) 2000r.
c) 2002r.

15. Ile encyklik napisał Ojciec święty Jan Paweł 
II w ciągu swojego pontyfikatu?
a) 13
b) 12
c) 10

16. W Liście Apostolskim Jan Paweł II ogłosił 
nową część Różańca Świętego, tajemnice „świa-
tła”. Jaką nazwę nosi ten list?
a) „Rosarium Virginis Mariae” 
b)  „Misericordia Dei”
c) „Laetamur Magnopere”

17. Jaki tytuł nosi książka Papieża o powołaniu 
kapłańskim?
a) „ Powołanie i misja „
b) „ Dar i tajemnica”
c) „ W poszukiwaniu drogi „

18. Podaj tytuł książki Jana Pawła II, która uka-
zała się tuż przed Jego śmiercią?
a) „ Wstańcie, chodźmy”
b) „Pamięć i tożsamość”
c) „Eucharystia sercem Kościoła”

19. Co to jest tiara?
a) uroczyste nakrycie głowy papieża
b) pastorał papieski
c) uroczysta szata papieska

20. Co oznaczają słowa błogosławieństwa pa-
pieskiego „Urbi et Orbi”?
a) „ całemu światu”
b) „ miastu i światu”
c) „wszystkim ludziom”

Poprawne rozwiązanie Quizu prosimy prze-
syłać na adres redakcji: 26 – 600 Radom 
ul. Młodzianowska 124 lub doręczyć osobiście 
do siedziby redakcji w pokoiku przy kancela-
rii parafialnej do dnia 18 października 2006r.
od godz. 18.00.
Dla tych, którzy prawidłowo rozwiążą quiz roz-
losujemy nagrodę, którą jest bilet do kina. Ży-
czymy powodzenia!

Opr. Daria Płokita i Monika Grzesiak
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dziś Dzień Papieski, w całej Polsce przed kościołami są zbierane do puszek ofiary na sty-
pendia dla ubogiej, uzdolnionej młodzieży. W naszym kościele Apel Jasnogórski w intencji 
rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II-go o godz. 20.30. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

2. Dzisiaj zostanie odprawiona Msza święta w intencji Nauczycieli, Katechetów, Wychowaw-
ców i Wszystkich Pracowników Szkolnictwa o godz. 10.45.

3. Młodzież klas III-ich Gimnazjum, przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowa-
nia wraz z Rodzicami, zapraszamy na Mszę świętą dzisiaj o godz. 16.00.

4. Nabożeństwa Różańcowe:
 • w niedziele o godz. 17.00 – dla wszystkich;
 • w dni powszednie:        

- dla dzieci: od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;
 - dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. W sobotę Różaniec w kaplicy Świętej Rodziny.
5. W listopadzie odprawiać będziemy codziennie o godz. 18.00 Mszę świetą i odmawiać  

Różaniec za zmarłych, których imiona będą nam podane w wypominkach listopadowych. Po-
nadto, za tych zmarłych, będziemy codziennie odprawiać w naszych kościołach pallotyńskich 
przez cały miesiąc listopad 24 Msza święte. Wypominki roczne będą połączone z Mszą świetą 
i Różańcem świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17.30. Wypominki 
można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

6. W przyszłą niedzielę, 22 października, przed kościołem, młodzież z Ruchu Światło-Życie, 
będzie sprzedawała znicze nagrobne. Dochód ze sprzedaży w całości będzie przeznaczony 
na letnią Oazę dla dzieci z rodzin ubogich.

7. Również w przyszłą niedzielę w całym kościele rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Ofiary 
zbierane na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na potrzeby Misji. W naszej parafii 
będziemy jednocześnie przeżywali Niedzielę Seminaryjną. Księża Diakoni z naszego pallo-
tyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa będą głosili kazania i po Mszach 
świętych będą zbierali do puszek ofiary na Seminarium.

8.   Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii odbędzie się dnia 24 – 25 
października br. Rozpoczęcie czuwania Mszą świętą we wtorek 24 października o godz. 18.00, 
zakończenie w środę Mszą świętą o godz. 18.00. Program czuwania jest podany w gazetce.

i Odeszli do Pana:
06. 10. 2006 r. – Zuzanna Barbara Kwaśnik (l. 71)

06. 10. 2006 r. – Józef Rudnikowski (l. 61)
09. 10. 2006 r. - Stanisława Wojcieszek (l. 87)

10. 10. 2006 r. – Stanisław Antoni Fauzer (l. 75)
10. 10. 2006 r. – Teodozja Zofia Golińska (l. 69) 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Filip Mirosław Nowacki

Grzegorz Zagrodnik
Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związek małżeński zawarli:
Maria Kutkowska i Tomasz Jesionek

Agnieszka Szac i Daniel Żak
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

W 51. rocznicę ślubu Bogumiły i Mariana
w 40. rocznicę ślubu Teresy i Edwarda

w 40. rocznicę ślubu Zofii i Jana
w 30. rocznicę ślubu Elżbiety i Leszka

w 15. rocznicę ślubu Anny i Jarosława
w 7. rocznicę ślubu Katarzyny i Macieja

w 5. rocznicę ślubu Magdaleny i Krzysztofa
w 50. rocznicę urodzin Anny

w 25. rocznicę urodzin Karoliny
w 18. rocznicę urodzin Katarzyny
w 10. rocznicę urodzin Weroniki

w 10. rocznicę urodzin Krzysztofa
wszelkich potrzebnych darów, łaski zdrowia, obfitego 

Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej 
Królowej Różańca Świętego życzy Redakcja

ŻYCZENIA

Jan Paweł II 
słowa do Polaków

Rodzice sami muszą być 
dobrze wychowani, ażeby 
wychowywać – i sami też wciąż 
muszą się wychowywać, ażeby 
wychowywać. Tylko pod takimi 
warunkami, przy takiej postawie 
wewnętrznej, proces wychowania 
może być owocny.

HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW.,
Wrocław, 21 czerwca 1983 r.

Program czuwania 24 – 25 października 2006 r.
(wtorek/środa)

18.00 – Msza święta.
19.00 – 21.00 – Adorację prowadzi Ruch Światło-Życie 
(Oaza Młodzieżowa). Różaniec – Tajemnice Radosne. Pro-
gram własny. Adoracja w ciszy.
21.00 – 22.00 – Młodzieżowe Koło Rodziny Radia Ma-
ryja. Grupa Pielgrzymkowa. Apel Jasnogórski. Różaniec – Ta-
jemnice Światła. Program własny. Adoracja w ciszy.
 22.00 – 24.00 –Ruch Swiatło – Życie Domowy Kościół. Ró-
żaniec – Tajemnice Bolesne. Program własny. Adoracja w ciszy.
24.00 – Msza święta.
01.00 – 03.00 – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Róża-
niec – Tajemnice Chwalebne. Program własny. Adoracja w ciszy.
03.00 - 06.00 – Wspólnota dla Intronizacji. Rodziny Naza-
retańskie. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Różaniec – Tajem-
nice Radosne. Program własny. Adoracja w ciszy.

06.30; 07.00 i 08.00 – Msze święte.
09.00 – 12.00 – Koła Różańcowe. Różaniec – Tajemnice 
Światła. Program własny. Adoracja w ciszy. Anioł Pański. 
12.00 – 13.30 – Komitet Budowy Kościoła i Ojcowie 
Ministranci. Różaniec – Tajemnice Bolesne. Program własny. 
Adoracja w ciszy.
13.30 – 15.00 – Siostry Zmartwychwstanki. Różaniec 
– Tajemnice Chwalebne. Program własny. Adoracja w ciszy. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
15.00 – 17.00 – Koła Różańcowe. Różaniec – Tajemnice 
Radosne. Program własny. Do Mszy świętej Adoracja w ciszy.
18.00 – Msza święta.
Króluj nam Chryste! 

Nasza Parafia pw. św. Józefa w Radomiu ul. Młodzianowska 124 w łączności z innymi parafiami, które podjęły Nowennę Ado-
racyjną od święta Podwyższenia Krzyża - 14.09 
do 26.11 - Święto Chrystusa Króla, będzie trwać na całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak miesiąc temu, 
24 października (wtorek) Msza św. o godz. 18.00 
na rozpoczęcie czuwania, zakończenie w środę mszą świętą o godz. 18.00. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy modlitewne, a także rodziny i parafian do udziału 
we wspólnym radosnym trudzie. Modlimy się w intencjach:
- Wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
- O intronizacje Serca Jezusa w rodzinach, parafiach, miastach
- Za Ojca Świętego Benedykta XVI, Biskupów, Kapłanów
- O silną wiarę dla młodzieży, o pokój na świecie
- Za Polskę, Ojczyznę naszą i rządzących, oraz za Europę wierną Chrystusowi
- O beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II 
- O beatyfikację Sługi Bożej Rozalii Celakówny
- Za Radio Maryja, TV Trwam i Nasz Dziennik
- Za rozwój dzieła intronizacji i wspólnot w Polsce i na świecie.


