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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Jezus nie oddala od siebie nikogo. Wszyscy mogą słuchać, co mówi i czego 
naucza. Taka postawa jest zgodna z misją zbawczą Chrystusa. Szukać tych, 
co się zgubili, radować się „z jednego grzesznika, który się nawraca.” Jaka 
jest moja postawa? Często uważamy się za lepszych, za tych co mają patent 
na zbawienie, mają prawo do szemrania. „Ten przyjmuje grzeszników i jada 
z nimi.” Naszym zadaniem jest przekazywanie Ewangelii nie tym, co ją znają, 
a tym, którzy o niej nie słyszeli. Jakaż może być radość z tego, że „brat 
twój był umarły, a znów ożył!” Trzy przypowieści o „odnalezieniu” kończą 
się wybuchem radości. Nawrócenie i przebaczenie dokonuje się w atmosferze 
święta. Czy nie przyjmuję czasem postawy starszego syna, gorszącego się 
postępowaniem ojca, który przebaczył i okazał miłosierdzie? Czy moje 
serce nie jest zgorzkniałe i jałowe pod tym względem? Jezu! Daj mi łaskę 
zrozumienia postawy miłosiernego przebaczenia i mocy udziału w radości 
niebiańskiej z „jednego grzesznika, który się nawraca”.
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Adam Żak

15 września 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Albina, Katarzyny, Nikodem
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7-11. 13-14
PSALM 51, 3-4.12-13.17 i 19
1 Tm 1, 12-17
EWANGELIA: Łk 15, 1-32

16 września 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Cypriana, Edyty, Kamila
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 2, 1-8
PSALM 28, 2-3.7.8-9
EWANGELIA: Łk 7, 1-10

17 września 2013r. – WTOREK
Imieniny: Justyny, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 3, 1-13
PSALM 101,1-2ab.2cd-3ab.5-6
EWANGELIA: Łk 7, 11-17

18 września 2013r. – ŚRODA
Św. Stanisława Kostki, zakonnika
Imieniny: Ireny, Stanisława, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 4, 7-15
PSALM 148, 1-2.11-13a.13c-14
EWANGELIA: Łk 2, 41-52

19 września 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Konstantego, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 4, 12-16
PSALM 111, 7-8.9.10
EWANGELIA: Łk 7, 36-50

20 września 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Faustyny, Filipa, Renaty
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 1, 1-2. 12-14
PSALM 49, 6-7.8-10.17-18.19-20
EWANGELIA: 
Łk 8, 1-3

21 września 2013r. – SOBOTA
Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Imieniny: Aleksandra, Darii, Mateusza
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1-7. 11-13
PSALM 19, 2-3.4-5
EWANGELIA: Mt 9, 9-13

„Zbliżali się do Niego wszyscy 
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.”

X X I V  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A :  Łk 15, 1-32

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Nie ma takiej nauki, która byłaby większa, lepsza, cenniejsza 

czy wspanialsza niż czytanie Ewangelii.”

JEZUS NA WAKACJACH BYŁ W RADOMIU

Sandra, lat 9

Moje wakacje spędziłam w domu. Bawiłam się z przyjaciółmi i podziwiałam 
przyrodę, Zachody Słońca. Byłam blisko mojej rodziny. W dzień obserwo-
wałam słońce, a w nocy księżyc. Razem z przyjaciółmi jeździłam na rowerach, 
rolkach, grałam w piłkę. W upalne dni kąpałam się w basenie. W tym wszystkim 
widziałam obecność Jezusa i piękno tego, co stworzył Bóg. 

Moje wakacje były ciekawe. Gdy byłem nad Morskim Okiem, zauważyłem 
tam szczególną obecność Boga.

TAK CUDOWNE WAKACJE
BÓG W TATRACH

Beniamin, lat 12
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W te wakacje byłam z rodziną w Maroku, w Afryce. Jest to państwo arabskie, więc trudno znaleźć tam 
kościoły katolickie. W przewodniku turystycznym mieliśmy na szczęście informację, że jest jeden jedyny 
kościółek misyjny w miejscowości, w której byliśmy. Kiedy nadeszła niedziela, pojechaliśmy tam taksówką. 
Przed wejściem spotkaliśmy ludzi z różnych państw: Niemców, Francuzów, Włochów, Hiszpanów, Polaków, 
a także Afrykańczyków. 

Mszę świętą odprawiał ksiądz z Francji. Był bardzo wesoły i pogodny. W czasie Mszy świętej popijał wodę 
mineralną ;-) i rozmawiał z wiernymi. 

Na początku usłyszeliśmy polską „Barkę”. Moja mama bardzo się wzruszyła, gdy usłyszała tę pieśń tak daleko od kraju.

Niewiele rozumiałam, ponieważ Msza święta była w obcych językach, ale na szczęście miałam kartkę 
z czytaniami i psalmem po polsku. 

Niezwykłe dla mnie było to, że ksiądz udzielał Komunii świętej na rękę. 

Na zakończenie wszyscy wierni zaśpiewali też po polsku. :-) „Czarną Madonnę”. Byłam bardzo szczęśliwa, że 
udało się całej mojej rodzinie być w niedzielę w kościele. 

TAK CUDOWNE WAKACJE 
CHOĆ EGZOTYCZNIE – A JAK W RADOMIU

Ola Faryna, lat 10

Moje wakacje były bardzo udane. Na samym początku wyjechałam nad morze, gdzie każdego wieczoru 
widziałam cud Boży w postaci Zachodu Słońca. A poza tym świetnie się bawiłam – prawie każdą chwilę 
spędzałam z przyjaciółmi. Te dwa miesiące były najlepsze w moim życiu.

TAK CUDOWNE WAKACJE
BOŻY CUD ZACHODÓW SŁOŃCA I PRZYJACIÓŁ

Olga, lat 12

Moje wakacje spędziłem naprawdę razem z Panem Bogiem. Nigdy nie opuściłem rozmowy z moim Ojcem. 

Pewnego dnia wyjechałem nad Morze Bałtyckie do Łaz. W autokarze, przed odjazdem, pomodliłem się 
o bezpieczną podróż. Koledzy pytali, co ja robię? A ja odpowiedziałem, że rozmawiam z Chrystusem. Ciekawe, 
co pomyśleli? Pewnie też by tak chcieli umieć. 

Na plaży zrobiliśmy bramki i graliśmy wszyscy w piłkę nożną. 

To były dla mnie naprawdę wspaniałe wakacje. Od tamtych chwil z całego serca nieustannie dziękuję Bogu. 
Dziękuję, że JEST przy mnie.

TAK CUDOWNE WAKACJE
KOLEDZY PYTALI O MODLITWĘ

Sylwek, lat 13

W wakacje byłem na dwóch wycieczkach. Jedna była rowerowa do Szydłowca. Gdy wracaliśmy, Bóg 
dodawał mi sił i tylko dzięki Niemu dojechałem do domu. 

TAK CUDOWNE WAKACJE
BÓG DAJE SIŁĘ

Szymon, lat 12

TAK CUDOWNE WAKACJE
PAN BÓG CZUWA NIEUSTANNIE

Wiktoria, lat 12

Wakacje spędziłam nad morzem. Żeby się tam dostać jechałam długo autokarem. Podróż była szczęśliwa 
–  na pewno dlatego, ze Pan Bóg nad nami czuwał. Dużo kąpałam się w morzu i też czułam, że Ktoś 
daje mi bezpieczeństwo. Szczęśliwie też wróciłam do domu. 
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„Przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała, ale 
w zmartwychwstaniu Bóg udzieli naszemu prze-
mienionemu ciału niezniszczalnego życia, ponownie 
łącząc je z duszą. Jak Chrystus zmartwychwstał i 
żyje na zawsze, tak wszyscy zmartwychwstaniemy 
w dniu ostatecznym.” (KKK 1016)

W Piśmie Świętym „ciało” oznacza całą istotę człowieka 
(duszę i ciało), a nie tylko materialną część (czyli ciało). 
Wyznając zatem wiarę w wiarę w „ciała zmartwych-
wstanie” mamy na myśli ponowne powstanie człowieka 
do życia. Dokona się to dopiero w życiu wiecznym, 
w bezpiecznym i szczęśliwym zjednoczeniu z Bogiem. 
Drogę do wspólnoty ze świętymi otwiera nam dar 
Bożego przebaczenia. Raj stoi przed nami otworem.

W jaki sposób dokona się zmartwychwstanie ciała? 
Pytanie to stawiano także św. Pawłowi, który wiedział, 
że nie można wyjaśnić, w jaki sposób dokona się 
przejście do nieśmiertelnego życia. Starał się jedynie 
przybliżyć sens słów mówiących, że Bóg wskrzesi 
nas do nieprzemijającego życia (1 Kor 15, 36-38, 42-49 
– obraz ziarna wrzuconego w ziemię; 2 Kor 5, 1-8 – Bóg 
przyodzieje nas w wiecznie trwały przybytek). 
Obrazy te zawierają przekonanie, że wierzący nie 
będzie podlegał przemijaniu, lecz będzie uczest-
niczył w szczęściu obcowania z Bogiem. Wiara nie 
mówi o tym, gdzie nastąpi i jak przebiegać będzie 
nasze zmartwychwstanie. Pismo Święte nie podaje 
także żadnego dokładnego terminu zmartwych-
wstania zmarłej osoby.

Wiara w zmartwychwstanie człowieka po jego śmierci 
uczy, że nic z tego, co zrobiłem w całym swoim życiu 
i co mnie spotkało, nie ulegnie zniszczeniu.
Obietnica Boga zapewnia nas też, że jakimi byliśmy, 
takimi pozostaniemy. Wiara ta daje nam moc w 
ziemskim życiu do wytrwania w drodze do wiecz-
ności z Bogiem i patrzenia na nadchodzącą śmierć 
bez obawy i lęku, że wszystkie czyny, cierpienia oraz 
świadczona miłość mogą okazać się daremne.

WIERZĘ… W CIAŁA 
ZMARTWYCHWSTANIE

opr.  Adam Żak

JEZU UFAM TOBIE 

Jezus jest moją Miłością
Wspomoże mnie więc swoją mądrością!
Jezus jest moją Nadzieją
Do Niego więc moje oczy się śmieją;
Jezus mi grzechy wybaczy
I uleczy mnie z wielkiej rozpaczy!
Jezus jest Sprawiedliwością
Lecz wybaczy mi winy z łatwością
Jeśli tylko będę żałować szczerze
I w wielką Dobroć Jezusa uwierzę.
Jezus jest ogromną Łagodnością
I otacza mnie swoją miłością
Z pokorą więc Jego Święte Serce proszę
I do Niebios błagania me wznoszę (o pomoc).
On jest Drogą, i Prawdą, i Życiem
Ufając Mu więc, swe życie ułożę dobrze,
a wręcz znakomicie.
I do Nieba dojdę z pewnością.
No bo przecież Dobry Jezus jest moją Miłością,
Ufnością i Szczęściem.
Tylko Tobie ufać zawsze chcę,
Bo Ty, Jezu, nigdy nie zawiedziesz mnie!
Chcę Cię mocno, prawdziwie ukochać! Daj mi tę łaskę.

Katarzyna Wilczyńska

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„Jeżeli zabraknie nam radości, 
to niewielu ludzi zachęcimy do pójścia za Jezusem.”

Moje wakacje były bardzo ciekawe. Byłam u mojej Babci na wsi. Wiele razy byłam na spacerze w lesie. 
Chodząc po leśnych ścieżkach zastanawiałam się, dlaczego ludzie niszczą lasy? Przecież są tak pięknie 
stworzone przez Boga...

TAK CUDOWNE WAKACJE
DLACZEGO LUDZIE NISZCZĄ BOŻE PIĘKNO?

Dominika, lat 12

-  MOJA MODLIT WA
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1700 na nabożeństwo w intencji pokoju w Syrii i na świecie.

2. W środę, 18 września, przypada święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, a także dzieci i młodzieży. 
Tego dnia na godz. 1800 zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców i rodziny na uroczystą Mszę świętą. 
Po Mszy świętej kapłani udzielą indywidualnego błogosławieństwa dzieciom i młodzieży, a po nim 
zapraszamy do kawiarenki na wspólną zabawę.

3. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby ubogacić swoją osobą i talentem nasze grupy 
parafialne, na wspólnotowe spotkania. Zbiórki ministranckie i scholkowe, odbywają się w następujących 
terminach:

 * Kandydaci na ministrantów - w środy o godz. 1700

 * Ministranci - w poniedziałki o godz. 1700

 * Lektorzy - w poniedziałki o godz. 1830

 * Ojcowie ministranci młodsi - jutro o godz. 1900

 * Schola dziecięca - w soboty o godz. 1400 

 * Schola młodzieżowa – w soboty o godz. 1600.

4. W przyszłą niedzielę w zakrystii będziemy prowadzili zapisy młodzieży niebędącej uczniami Gimnazjum nr 2, 
a która pragnie przygotować się do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. W tygodniu zapisać się 
można w kancelarii.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza święta „trydencka”.

6. W sobotę, 28 września, organizujemy jednodniową wycieczkę dla kandydatów, ministrantów, lektorów 
i scholi, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim i do Niepokalanowa. 
Koszt: 35 zł. Zapisy u ks. Marka i s. Samueli.

7. Zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do Matki Bożej Różańcowej 
w Mazowszanach. Pielgrzymka odbędzie się 5 października, a więc w I sobotę miesiąca. Więcej informacji 
udzielimy w przyszłą niedzielę.

Sakrament chrztu świętego 
w lipcu przyjęli:

Odeszli w lipcu do Pana:

Amelia Sar
Wiktoria Ociessa
Szymon Żak
Paulina Michałkiewicz
Dominik Wójcik
Alicja Bogumił
Maja Guzińska
Jan Korba
Natalia Więcek
Leon Zabłocki
Jakub Jan Abramczyk
Michał Lik
Marcel Banaszczyk
Gabriela Pietralska
Gabriela Aleksandra Rumniak

 Sakrament małżeństwa w lipcu zawarli:

Marta Maria Skoczylas i Dominik Maksymilian Szymański
Bożena Anna Kiełbasińska i Łukasz Michalski
Magdalena Wojciechowska i Michał Sito

Roksana Edyta Płatos
Krystyna Waniak /l. 52/
Jerzy Jedynak /l. 57/
Jerzy Antoni Łukawski /l. 57/
Henryk Jan Markowski /l. 59/
Józef Matejek /l. 73/
Józef Boruch /l. 77/
Witold Józef Śledź /l. 78/
Tadeusz Ciesielski /l. 81/
Kazimierz Niedziałek /l. 82/
Marianna Derleta /l. 87/
Danuta Paduch /l. 89/


