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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Naprzykrzająca się sędziemu wdowa jest przykładem wytrwałości 
w modlitwie i wierze. Św. Paweł namawia Tymoteusza: „Ty natomiast trwaj 
w tym, czego się nauczyłeś.” Trwać, czyli być kimś, kto jest wytrwały. Należy 
się opierać znużeniu, zniechęceniu i nie poddawać się. „Zawsze powinniśmy 
się modlić i nie ustawać.” Nasza modlitwa ma być modlitwą zawierzenia 
się Bogu. On wie lepiej, co jest nam potrzebne. W całkowitym zaufaniu 
Bogu zawiera się pełnia modlitwy, która nie patrzy na to, że ta wytrwałość 
będzie nagrodzona. „Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.” 
Stawia jednak pytanie: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” Chryste daj, abym zachował wiarę będącą dowodem wierności 
Twojej nauce.
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20/10/2013

Adam Żak

20 października 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Irena, Jan
LITURGIA SŁOWA:
Wj 17, 8-13
PSALM 121, 1-2.3-4.5-6.7-8
2 Tm 3, 14 – 4, 2
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

21 października 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Elżbieta, Jakub, Urszula
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 20-25
PSALM Łk 1, 68-75
EWANGELIA: Łk 12, 13-21

22 października 2013r. – WTOREK
Imieniny: Filip, Kordian
LITURGIA SŁOWA:
Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
PSALM 40, 7-8a.8b-10.17 
EWANGELIA: Łk 12, 35-38

23 października 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Ignacy, Marlena, Roman
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 12-18
PSALM: 124, 1-2.3-5.6-8
EWANGELIA: Łk 12, 39-48

24 października 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoni, Filip, Rafał
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 19-23
PSALM 1, 1-2.3.4 i 6
EWANGELIA: Łk 12, 49-53

25 października 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Daria, Inga, Kryspin, 

Teodozjusz
LITURGIA SŁOWA:
Rz 7, 18-24
PSALM 119, 66 i 68.76-77.93-94
EWANGELIA: 
Łk 12, 54-59

26 października 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Bernard, Lucyna, Ludmiła,

Iwona
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 1-11
PSALM 24, 1-2.3-4ab.5-6
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

 

„Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

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

E WA N G E L I A :  Łk 18, 1-8

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak 

do przyjaciół i przestaje z nimi, by zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty 
z sobą. Adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara.”

PRZYJDŹ NA RÓŹANIEC 
Weź udział w ulubionej modlitwie bł. Jana Pawła II!

Przez paciorki różańca wciągamy się jakby po linie do nieba!

Różaniec dla dzieci 
od poniedziałku do piątku 

o godz. 1645.

Zapraszamy w październiku  
w dni powszednie – na godz. 1730, 

w niedziele – na godz. 1700. 
od poniedziałku do piątku 

„Grzech jest złem, które tylko Bóg jest w stanie zrozumieć.”

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
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„Dziękuję Ci, Panie, za to, że dotarłam do szóstej klasy, 
że przeżyłam piękne wakacje, że przed laty przyjęłam Pierwszą Komunię świętą. 
Dziękuję, że czuwasz nade mną, że szczęśliwie wracam ze szkoły i idę do szkoły.”

MODLITWA MAŁEJ MŁODZIEŻY

BŁOGOSŁAWIONA CHOROBA
Dlaczego dziś, w dobie internetu 
pełnego społecznościowych portali 
kształtujących opinie, gdy media 
prześcigają się jak zawładnąć naszym 
myśleniem - zdecydowałem się 
mówić o moim świadectwie wiary? 
Uważam, że za bardzo ulegamy 
wszelkiego rodzaju manipulacjom, 
które zagłuszają nasze sumienie, 
nie pozwalają nam samodzielnie 
myśleć, wyciągać wniosków.

Dziś, gdy bycie chrześcijaninem 
jest wyśmiewane, a mówienie o 
wartościach chrześcijańskich 
uważane jest za zacofanie i śmieszne, 
a niekiedy wręcz głupowate 
uważam, że tym bardziej i tym 
głośniej i odważniej trzeba mówić,
że jest dobro i zło, trzeba nazywać 
po imieniu wiele absurdów i 
zachowań, które prowadzą do zła. 
Trzeba odważnie pokazywać drogę 
prawdy i miłości, której nauczył nas 
Jezus Chrystus. Trzeba na nowo 
odczytywać naukę Ewangelii i 
odpowiadać sobie samemu, dokąd 
zmierzam, gdzie jestem, czy idę w 
kierunku Boga, czy też oddalam 
się od Niego. 

Dla każdego pewne jest jedno. Nasza 
ziemska wędrówka niebawem się 
zakończy i każdy z nas odpowie 
przed Stwórcą za każdą chwilę tej 
drogi.

Od kilku lat moją przewodnią 
myślą w każdym dniu jest zdanie 
zaczerpnięte z Listu św. Pawła do 
Filipian (4, 13): „Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia.”

Każdy z nas podąża do zbawienia 
własną drogą i każdy, wierząc w 
Boga w Trójcy Jedynego, uświa-
damia sobie bardziej lub mniej, że 
Bóg jest niewyobrażalnie miłosierny,
 że kocha każdego z nas i pragnie 
naszego zbawienia. Ale to zbawienie 
– wybór drogi do Boga – zależy 

tylko od nas samych. Bóg jest tak 
dobry, że ciągle czeka na każdego 
i przychodzi zawsze, gdy tylko Go 
o to poprosimy.

Kiedy przed wielu laty zastana-
wiałem się coraz częściej, jaka jest 
moja wiara, na ile jest ona pełna, 
świadoma i głęboka, a na ile to tylko 
kwestia przyzwyczajeń, nawyków
 wyniesionych z rodzinnego domu, 
bardzo często modliłem się o siłę 
i potrzebne łaski do pracy nad 
sobą, do walki z moimi wadami, 
nawykami, słabościami, uleganiu 
powierzchownym sądom i opiniom, 
z tym wszystkim, co stoi na drodze 
do Boga. 

Zrozumiałem bardzo wiele, gdy 
dobry Bóg dopuścił chorobę, abym 
walcząc z nią zaufał Mu bez granic. 
Na początku przyjąłem chorobę z 
obawą i lękiem, lecz Pan Bóg 
czuwał nade mną i cały czas obdarzał 
mnie swoją mocą. W niewytłuma-
czalny i dziwnie prosty sposób 
podsuwał mi myśli jak mam postę-
pować. Pokazał mi Pismo Święte, a 
także sprawił, że zacząłem czytać 
ciekawe książki, które od wielu lat 
leżały w domu na półce. Zacząłem 
czytać i rozważać Pismo Święte 
codziennie i zastanawiać się nad 
sobą, czytając motywujące książki. 

Dziś wiem, że przez ten cały czas 
Bóg przygotowywał mnie do walki 
z chorobą.  To nie był przypadek, 
że wiele lat temu trafiłem do lekarza 
traktującego swój zawód, jako 
powołanie. Lekarz ten prowadził 
mnie w tej chorobie, kontrolował 
jej przebieg. Poprowadził moje 
badania do momentu podjęcia 
przeze mnie decyzji o ostatecznym 
wyborze leczenia i walki z chorobą 
raka. Lekarz leczył mnie medycznie, 
a dobry Bóg leczył i dawał mi siłę i 
moc ducha. Dzięki zaangażowaniu 
lekarza, mojej wierze i modlitwie, 

po przeprowadzonej operacji, na 
którą się zdecydowałem – zostałem 
całkowicie wyleczony z mojej choroby. 

Ale nim do wyleczenia doszło, prze-
szedłem drogę mojej nowej niejako 
wiary w Boga. Moje zawierzenie Bogu 
stało się bardzo mocne, pewne. 
Oddałem się Mu bez reszty, choć i 
dziś zdaję sobie sprawę z tego, że 
jestem słabym i grzesznym sługą 
Pana Boga i muszę każdego dnia 
pracować nad sobą. Dzisiaj wiem, 
że Stwórca dopuszczając chorobę 
uwolnił mnie od wielu moich wad, 
lęków, słabości. 

Będąc w szpitalu pierwszy raz i 
czekając na zabieg biopsji miałem 
ogromne szczęście, gdyż przeżyłem 
cudowne spotkanie z Panem Jezu-
sem ukrytym pod postacią małej 
białej Hostii. Czekając na zabieg 
modliłem się bardzo gorąco, aby 
Bóg dał mi siły, ufność i cierpliwość 
w oczekiwaniu, i abym nie ustał w 
wierze. W tej modlitwie nagle mój 
umysł tchnęła myśl –  siła, która 
kazała mi wstać z łóżka i wyjść na 
korytarz. Szedłem długim prostym 
korytarzem mijając po obu stronach 
drzwi sal z chorymi, a na końcu 
korytarza była sala pooperacyjna. 
Gdy już byłem prawie u jej drzwi, 
nagle zrobiło się wokół mnie bardzo 
jasno, nie wiedziałem, co się dzieje, 
Spojrzałem w lewą stronę i oto 
otworzyły się szklane drzwi od 
klatki schodowej i stanął w nich 
kapłan ubrany w białą komżę, 
trzymając na piersi Pana Jezusa. 
Podszedł do mnie, lekko ujął mnie 
za rękę i spokojnym pełnym ciepła 
głosem powiedział: „Nie martw się, 
Pan Jezus jest z Tobą, wszystko będzie 
dobrze, tylko zaufaj Mu, bracie. A 
jeśli chcesz przyjąć Komunię świętą, 
to zaraz przyjdę do twojej sali.” 

dokończenie na 3 stronie

MODLITWA 
DZIECKA

„Panie Boże, 
proszę Cię o szczęście.”
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Justyn

Wróciłem do sali i usiadłem przy 
łóżku i przeżywałem w sobie to 
dziwne spotkanie. Kilka chwil 
później przyjąłem Pana Jezusa. 
Poczułem ogromną radość i ulgę 
oraz niewypowiedziany spokój. 
Czułem jak spływa na mnie 
ogromna siła Bożej miłości. 
Powiedziałem wtedy Bogu: „Boże 
poprowadź mnie, Ty mnie kochasz
i pragniesz mojego zbawienia, 
niech się stanie Twoja wola.”

Od tego momentu ze spokojem 
i ufnością czekałem na zabieg. 
Wszystko odbyło się dobrze i spo-
kojnie, szybko i nadzwyczaj prosto, 
bez żadnych komplikacji. Wróciłem 
po dwóch dniach do domu i 
wiedziałem, że Bóg przez tę chorobę 
chciał obudzić moje serce, mojego 
ducha. Moja miłość i wiara do 
Pana Boga stały się bardzo mocne. 

Byłem dziwnie spokojny, pełen 
ufności i zawierzenia. 

Przed podjęciem decyzji o ostatecznym
sposobie leczenia i walki z chorobą 
dużo się modliłem, rozmawiałem 
z Bogiem wielbiąc Go i prosząc o 
siły i ufność, bym nie zwątpił, nie 
poddał się. Pismo Święte stało się 
moją najwspanialszą księgą –   
rozważaniem Słów Bożych
i zastanawianiem się nad tym, co 
Pan chce mi przez tę księgę 
powiedzieć. 

Decyzję o operacji przekazałem 
doktorowi i stawiłem się ponownie 
w szpitalu. Byłem bardzo spokojny 
i ufny w Bożą moc. Każdego dnia 
powtarzałem sobie, rozpoczy-
nając i kończąc dzień: „Wszystko 
mogę w Chrystusie, który mnie 
umacnia.” Operacja i cały pobyt w 
szpitalu upłynęły spokojnie, bez 

komplikacji. Opuszczając szpital 
doktor powiedział: „Dzięki Bogu 
trzymaliśmy rękę na pulsie, udało 
się chorobę zwalczyć całkowicie.”

Teraz jestem już innym człowiekiem, 
inaczej patrzę na każdy wstający 
dzień. Wiem, że to dar Bożej miłości 
i muszę w czas tego dnia włożyć 
całe moje serce wielbiąc Pana i 
pomnażać wszelkie łaski i dobro-
dziejstwa, które otrzymuję. Ufam 
całkowicie Bogu i każdego dnia 
oddaję się w Jego ręce. 

„Panie, prowadź mnie, ożywiaj 
moje serce i ducha mojego Twoją 
łaską.” Powtarzam Ci, Boże: 
„Jestem zdrów, jestem szczęśliwy, 
jest mi coraz lepiej, bo każdy dzień 
przybliża mnie do Ciebie, Panie!”

Oto moje świadectwo wiary.

BŁOGOSŁAWIONA CHOROBA (c.d.)

SIOSTRY ZAKONNE SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

Zapraszamy na:
1. Pielgrzymkę autokarową szlakiem Orlich Gniazd 

(Jędrzejów, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała) do Kęt
– w dniach 26 - 27 października (sobota – niedziela).

W Kętach znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami 
Błogosławionej i pierwszy dom sióstr zmartwych-
wstanek na ziemiach polskich, budowany przez 
bł. Matkę Celinę. W niedzielę w kościele św. Katarzyny 
i Małgorzaty zostanie odprawiona uroczysta Msza 
święta odpustowa z udziałem Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore. 

Koszt pielgrzymki: 95 zł. 
Zapisy: w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

2. Mszę świętą z udziałem Księdza Biskupa Henryka 
Tomasika w katedrze radomskiej 
– dnia 20 października (niedziela) o godz. 930.

3. Mszę świętą z uczczeniem relikwii w dniu 
wspomnienia bł. Matki Celiny w naszym kościele 
– dnia  26 października (sobota) o godz. 1800.

Niech bł. Matka Celina wyprasza błogosławieństwo 
Chrystusa Zmartwychwstałego rodzinom naszej 
parafii, wszystkim rozeznającym swoje powołanie 
życiowe i modlącym się przez jej pośrednictwo.

siostry zmartwychwstanki

W sobotę, 26 października, w dzień wspomnienia bł. Celiny Borzęckiej CR obchodzić będziemy 
setną rocznicę jej śmierci. 

W tym jubileuszowym roku, pragniemy zaprosić drogich Parafian i Czytelników„Mojej Parafii”
do włączenia się we wspólne z nami świętowanie.

„Nie sposób wymienić niezliczoną rzeszę świętych, którzy znaleźli w różańcu autentyczną drogę uświęcenia. 
Wystarczy wspomnieć św. Ludwika Marię Grignion de Monforta, o. Pio z Pietrelciny. 

Szczególny zaś charyzmat, jako prawdziwy apostoł różańca, miał bł. Bartłomiej Longo. Jego droga świętości 
oparta była na natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony!””

BŁ. JAN PAWEŁ II  ZAPRASZA NA RÓŻANIEC

„Jeśli dziecko musi znosić kpiny,  uczy się nieśmiałości.”
TYLKO DLA DOROSŁYCH
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nabożeństwo różańcowe dla młodzieży i dorosłych odprawiamy codziennie o godz. 1730. 

Dla dzieci - od poniedziałku do piątku o godz. 1645. W niedzielę zapraszamy wszystkich na godz. 1700.

2. We wtorek, 22 października, przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Nasza radość jest tym 
większa, że mamy relikwie Bł. Papieża, które po Mszy świętej o godz. 1800 będzie można ucałować.

3. W piątek, 25 października, po Mszach świętych porannych udamy się do chorych.

4. W sobotę, 26 października, przypada liturgiczne wspomnienie Założycielki Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek, bł. Celiny Borzęckiej CR. W tym dniu zapraszamy na Mszę św.o  godz. 1800, podczas 
której uczcimy relikwie Błogosławionej. Również w sobotę przypada 2. rocz. śmierci ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC. 

5. Zachęcamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału w całodobowej wynagradzającej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu, która rozpocznie się w sobotę po Mszy świętej wieczornej i potrwa do niedzieli do 
wieczornej Mszy świętej. Program Adoracji znajduje się w Gazetce parafialnej i na tablicach ogłoszeń.

6. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się za zmarłych. Imiona naszych bliskich 
zmarłych - zapisane na kartkach - można w tygodniu składać w kancelarii, a niedzielę - w holu przy zakrystii.
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Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Agnieszka Kołodziejska, Renata Ochalska, Aleksandra Faryna, Stefan Suwała, 
Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Piotr Dyjo, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.
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Coś jest Twoim bogiem. Np. alkohol. Najważniejsze 
dziś, by się napić. Albo samopoczucie. Najważniejsze, 
by się czuć lekko, swobodnie. Albo Twoje pasje. 
Poczuć dreszczyk emocji oglądając dobry film albo
adrenalinę wisząc na ściance wspinaczkowej. 

Chyba aż tak niemądry nie jesteś, by być przeko-
nanym, że człowiek tworzy świat; że samo się jakoś 
dzieje to, że jest dzień i noc; że planety i gwiazdy są 
nie wiadomo skąd. 

Wszystko się rusza. Ziemia się kręci, rzeki płyną, 
komety latają. Jest Ktoś, kto poruszył Wszystko na 
samym początku – Pierwszy Poruszyciel. 

Ta Gazetka ma swoją przyczynę – stoi za nią Redakcja, 
drukarnia... Wszystko ma swoją przyczynę. Więc 
logiczne, że jest Ktoś, kto jest Przyczyną Wszystkiego. 

Ty żyjesz, ale jak umrzesz – życie na świecie będzie 
dalej. Bolesna prawda, ale –  filozoficznie mówiąc
– jesteś Bytem Niekoniecznym. Możesz żyć – możesz 
nie żyć. Logiczne więc, że skoro my jesteśmy, to jest 
Byt Konieczny. Musi zawsze żyć, zawsze być.

I to jest nawet Jego Imię: JESTEM, KTÓRY JESTEM. 
W skrócie JAHWE. Nasz Bóg. Bóg pełen MIŁOŚCI. 
Miłości prawdziwej, czystej, przepięknej, zachwycającej, 
wzruszającej, pasjonującej. 

To Bóg Życia. Życia wiecznego. Jest tak cudowny, że 
dla Niego nie jesteś Bytem Niekoniecznym. Dla Niego 
jesteś OSOBĄ NAJWAŻNIEJSZĄ. I On jest Osobą. 
A osoba potrzebuje zainteresowania, rozmowy, 
czułości, przytulenia, troski. 

Jak spróbujesz przytulić się do Boga, 
po męsku z Nim porozmawiać?

WIERZYĆ W BOGA 

PROGRAM ADORACJISobota, 26 października
godz. 1900 - 2100  Odnowa w Duchu Świętym (tajemnice radosne)
godz. 2130 - 2300  Ruch Rodzin Nazaretańskich (tajemnice światła)
godz. 2300 - 2430  „Biała 11” (tajemnice bolesne)

Niedziela, 27 października
godz. 030 - 200 Wspólnota dla Intronizacji NSPJ (tajemnice chwalebne)
godz. 200 - 330 Koła Żywego Różańca (Koronka do Bożego Miłosierdzia, tajemnice radosne)
godz. 330 - 500 Domowy Kościół (tajemnice światła)
godz. 500 - 630 Wspólnota dla Intronizacji NSPJ (tajemnice bolesne)
godz. 630 - 800 Chór „Gloria Dei” (tajemnice chwalebne)
godz. 800 - 930 Koła Żywego Różańca (tajemnice radosne)
godz. 930 - 1100 Wspólnota „Galilea” (tajemnice światła)
godz. 1100 - 1200 Wspólnota dla Intronizacji NSPJ (tajemnice bolesne)
godz. 1200 - zakończenie Adoracji w kaplicy Świętej Rodziny
godz. 1500 - wznowienie Adoracji w dużym kościele - siostry zmartwychwstanki, księża pallotyni, ministranci, 
lektorzy, kandydaci na ministrantów, ojcowie ministranci, oaza, schola młodzieżowa i dziecięca 
(Koronka do Bożego Miłosierdzia Bożego, Adoracja w ciszy)
godz. 1700 parafialne Nabożeństwo różańcowe


