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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Dzisiejsza Ewangelia, wydawać się może, przedstawia pewien paradoks. 
Faryzeusz modli się, prezentując Bogu swoje postępowanie: „zachowuję 
post, daję dziesięcinę.” Ta wyliczanka własnych osiągnięć, poprzedzona 
jest inną wyliczanką: „nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, oszuści, cudzo-
łożnicy.” Jestem lepszy od nich. Samouwielbienie zamiast rachunku sumienia.
Oczekuje pewnie pochwały od Boga. Co słyszy? „Kto się wywyższa, będzie 
poniżony.” Przeciwieństwem faryzeusza jest celnik. Nie mnoży słów w swej 
modlitwie, która jest skromna, wypowiadana ze świadomością własnej nędzy: 
„Boże, miej litość dla mnie grzesznika.” Jaka jest moja modlitwa? Czy
wystarczy być posłusznym zasadom, sztywnym normom do przestrzegania 
i praktykom do wykonania? Jezus objawiając Nowe Przymierze głosi, że 
nie wystarczy zachowywać literę prawa, ale należy miłować, nie spodziewając 
się niczego w zamian – dlatego celnik „odszedł do domu usprawiedliwiony.” 
Warto zastanowić się nad 2094 artykułem Katechizmu Kościoła Katolickiego.
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Adam Żak

27 października 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Iwona, Wincenty
LITURGIA SŁOWA:
Syr 35, 12-14. 16-18
PSALM 34, 2-3.17-18.19 i 23
2 Tm 4, 6-9. 16-18
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

28 października 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Szymon, Tadeusz
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 19-22
PSALM 19, 2-3.4-5
EWANGELIA: Łk 6, 12-19

29 października 2013r. – WTOREK
Imieniny: Franciszek, Violetta
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 18-25
PSALM 126, 1-2ab.2cd-3.4-5.6
EWANGELIA: Łk 13, 18-21

30 października 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Klaudiusz, Przemysław
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 26-30
PSALM: 13, 4-5.6
EWANGELIA: Łk 13, 22-30

31 października 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoni, Łukasz, Tosia
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 31b-39
PSALM 109, 21-22.26-27.30-31
EWANGELIA: Łk 13, 31-35

1 listopada 2013r. – PIĄTEK 
Wszystkich Świętych
Imieniny: Julianna, Nikola, Seweryn
LITURGIA SŁOWA:
Ap 7, 2-4. 9-14
PSALM 24, 1-2.3-4ab.5-6
1 J 3, 1-3
EWANGELIA: Mt 5, 1-12a

2 listopada 2013r. – SOBOTA
Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych - Dzień Zaduszny
Imieniny: Ambroży, Małgorzata
LITURGIA SŁOWA:
Hi 19, 1. 23-27a
PSALM 27, 1.4.7 i 8b i 9a.13-14
1 Kor 15, 20-24a. 25-28
EWANGELIA: 
Łk 23, 44-46.50.52-53;24, 1-6a

 

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony.”

X X 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, 9-14

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Przez całe życie Maryi, aż do ostatniej próby, gdy Jej Syn umierał na krzyżu, 

nie zachwiała się Jej wiara. Dlatego Kościół czci w Maryi 
najczystsze wypełnienie wiary.”

mieniny: Julianna, Nikola, Seweryn

PRZYJDŹ NA MODLITWĘ ZA ZMARŁYCH
Wypominki i różaniec za zmarłych

przez cały listopad, w dni powszednie – o godz. 1730.
W niedziele i 1 listopada – o godz. 1700.

2 listopada – w I sobotę miesiąca – o godz. 1715.

„Szukaj zawsze Boga, a zawsze Go znajdziesz.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
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MAJSTERSZTYK 
PRAWDZIWEGO OJCA

To się często zdarza, że coś lub kogoś stawiamy na 
miejscu Boga Prawdziwego. Np. modne staje się to, 
by „brać ślub” np. na pełnej kwiatów łące, skacząc 
z ukochaną na spadochronie albo np. na jakimś 
wystrzałowym jachcie pośród lazurowych fal.

Każdy z nas ma swoją drogą do Boga Prawdziwego 
i w różny sposób Go poznaje, doświadcza Jego 
Obecności. To piękne, że są ludzie, i sprawy, i rzeczy, 
które nas odprężają, dają pokój sercu, koją nas. 

Ale kochany bliski człowiek, wspaniałe hobby, wygodne 
i relaksujące wynalazki cywilizacji mają nas prowadzić 
do odkrywania Tego, Który Za Tym Stoi.

Dosyć marny jest dziś obraz ojców. Chociaż bardziej 
trafne jest stwierdzenie, że – statystycznie – dosyć 
marny jest obraz dzisiejszej rodziny. 

Tato. Jaki masz jego obraz? Chciałoby się, żeby to był 
ktoś bardzo dojrzały; ktoś bardzo mądry; ktoś, w kim 
nie ma ani krzty egoizmu; ktoś, kto nigdy w życiu nie 
stawia swoich pasji i pragnień ponad dobro i potrzeby 
żony i dzieci; ktoś, kto troszczy się z ogromną miłością 
i odpowiedzialnością o najbliższych, o dom, o wszystko, 
co do życia potrzebne; ktoś, kto – nawet jak dużo 
pracuje i fizycznie jest nieobecny – promieniuje
zatroskaniem i czułością. 

Łatwo przychodzi nam mówić, że Bóg jest przy nas 
„fizycznie nieobecny”. Dlatego lekką ręką decydujemy 
się, by „łapać Go za nogi” na łące, w górach, w chmurach... 

Jak tato jest w pracy w Anglii długie miesiące, to możesz 
codziennie całować jego zdjęcie. Ale nic nie zastąpi 
spotkania z tatą, gdy przyjedzie na święta, lub Ty 
wyskoczysz do niego w wakacje.

Tak samo możesz sobie myśleć, że całkiem niezłe jest 
to, że Bóg dał Ci dziś wolną niedzielę i sporo przyjemności
 z życia. Ale nic nie zastąpi tego, by być w świątyni na 
Eucharystii. Msza święta, to majstersztyk Boga poka-
zywania nam, ludziom, czym jest Obecność Ojca.

MODLITWA DZIECKA
„Panie Boże chroń moją rodzinę 

i daj łaskę, żebym się dobrze uczyła.”

xp

RÓŻANIEC ŚWIĘTY 
NASZYM SKARBEM 
I RATUNKIEM

Kończy się złoty październik.
Jest taki śliczny, pozłocisty,
Pełen spokoju i cichej pogody...
To miesiąc Maryi, Królowej Wszechświata.
Najświętsza Maryja, Matka Ukochana
do modlitwy różańcowej swoje święte Dłonie splata.
Piękne są Jej dłonie, na nich zaś różaniec
tak cudowny; 
świętym, tajemniczym blaskiem ciepłym płonie.
Maryja Najświętsza zachęca serdecznie
z radosnym uśmiechem:
„Dzieci ukochane! Przez Różaniec właśnie
wyproście wszystko: pośród burzy - spokój
W smutku swym - pociechę...
I podziękujecie za dni powodzenia.”
Właśnie przez Różaniec Mateńka Najświętsza
każdą sytuację, 
każde położenie złe - na dobre zamienia.
„Wszystko uprosicie, tylko w to uwierzcie!
No i jak najczęściej właśnie w październiku
do swych rąk zmęczonych (pracą)
Ten Różaniec święty jak najczęściej bierzcie.”
Modlitwa różańcowa to skarb największy
przez Maryję dany, a pobożny szept człowieka
nad Różańcem świętym 
jest zawsze przez Jej Serce Niepokalane
zawsze, zawsze wysłuchany!
Prośmy więc i módlmy się codziennie na różańcu.
To niezawodna pomoc i obrona we wszystkim!

Katarzyna Wilczyńska

„Nikt nie oddawał się równie pilnie kontemplowaniu Chrystusowego oblicza, jak Maryja. Oczy Jej Serca 
skupiły się w jakiś sposób na Nim już w chwili Zwiastowania. W następnych miesiącach zaczęła odczuwać 
Jego obecność i domyślać się Jego rysów. Kiedy wreszcie wydała Go na świat w Betlejem – odtąd Jej spojrzenie 

zawsze pełne adorującego zadziwienia, już nigdy się od Niego nie odwróci.”

BŁ. JAN PAWEŁ II  ZAPRASZA NA RÓŻANIEC

„Jeśli dziecko jest zawstydzane,  
uczy się poczucia winy.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Ola Faryna

W niedzielę, 13 października, w całej naszej Ojczyźnie 
przeżywaliśmy Dzień Papieski. Ciekawą propozycję 
na przeżycie tego Dnia zaproponowała jedna 
z najpiękniejszych dzielnic Warszawy – Wilanów.

Z naszej Parafii udała się tam grupa dzieci wraz 
z rodzicami pod opieką ks. Pawła. Wyruszyliśmy 
o godz. 1200. 

W czasie podróży modliliśmy się słuchając pięknej 
Koronki do Bożego Miłosierdzia w wykonaniu zespołu 
„Vive”. Na miejsce dojechaliśmy ok. godz. 1400 i najpierw 
udaliśmy się na krótki spacer do Pałacu w Wilanowie. 

O godz. 1500 zaczęły się zabawy i warsztaty edukacyjne 
dla dzieci. W podziemiach budującej się Świątyni 
Opatrzności Bożej spotkaliśmy się z panią przewodnik, 
która opowiedziała nam o miejscach na świecie 
odwiedzanych przez bł. Jana Pawła II.

Po poczęstunku spotkaliśmy się z panią Aleksandrą 
Zapotoczny, która pracowała i pracuje przy procesie 
kanonizacyjnym bł. Jana Pawła II. Opowiadała ona 
o listach dzieci do Papieża, w których było wiele 
dziecięcych trosk i zmartwień. Np. jedno dziecko 

pisało o tym, że jego tato bardzo pije i prosiło Papieża 
o modlitwę. Za jakiś czas tato wszedł do kuchni i 
powiedział wszystkim, że już nie będzie pił. I już nie 
pije. I dziecko wysłało drugi list z podziękowaniami 
dla Papieża.

My sami mieliśmy czas, by napisać listy do Jana Pawła II, 
które zostaną zawiezione do Watykanu na grób 
Błogosławionego Papieża.

Potem odbył się koncert zespołu „La Pallotina”, który 
grał rockową muzykę o Bogu i Maryi. Bardzo mi się 
koncert podobał. 

Dzień Papieski zakończyliśmy uroczystą Mszą świętą 
o godz. 1900, sprawowaną w podziemiach Świątyni 
Opatrzności Bożej – przy grobach wielkich Polaków, 
m.in. wspaniałego poety, ks. Jana Twardowskiego.  

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do wielkiego „M”, 
czyli do słynnej amerykańskiej restauracji. :-) 

Do Radomia wróciliśmy tuż po rozpoczęciu ciszy 
nocnej – zmęczeni, ale pełni wrażeń.

1.

7.

3.

2.

6.

4.

5.

8.

1. Mama Jezusa.
2. Stworzył nas.
3. Największy dar, jaki mamy od Boga.
4. Boży, nasz Stróż.
5. Jesienny miesiąc.
6. Każdy chce tam być po śmierci.
7. Trzymamy w nim miłość.
8. Odprawiane w nim Msze święte.

krzyżówkę przygotowała Ola Gut

Krzyżówkę rozwiązał/a/:

Imię i nazwisko: ............................................................
Rok urodzenia: ..............................................................
Telefon kontaktowy: ...................................................

Na wszystkie (!) dzieci do lat 10, które rozwiążą poprawnie całą krzyżówkę, czekają nagrody. 
Przyjmowanie rozwiązanych krzyżówek tylko i wyłącznie w poniedziałek, 28 października:

1. Na Nabożeństwie różańcowym dla dzieci (godz. 1645, w kaplicy Świętej Rodziny).
2. Podczas spotkania Redakcji „Mojej Parafii” (w godz. 1900 – 2000, sala spotkań Redakcji jest przy 
kancelarii parafialnej – należy dzwonić białym dzwonkiem umieszczonym pomiędzy drzwiami
kancelarii parafialnej i Domu Księży Pallotynów).

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na ostatnie Nabożeństwa różańcowe. Dzisiaj o godz. 1700, natomiast w tygodniu - Nabożeństwo 

różańcowe dla młodzieży i dorosłych o godz. 1730. Jutro o godz. 1645 w kaplicy Świętej Rodziny ostatnie 
Nabożeństwo różańcowe dla dzieci.

2. Zachęcamy do wzięcia udziału w wynagradzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziś do godz. 1200 
Adoracja jest w kaplicy Świętej Rodziny, natomiast od godz. 1500 - w dużym kościele.

3. Dzisiaj o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza święta „trydencka”.

4. Dzisiaj młodzież oazowa rozprowadza przed kościołem znicze. Całkowity dochód ze sprzedaży będzie 
przeznaczony na dofinansowanie letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.

5. Jutro o godz. 1700 zostanie odprawiona Msza święta z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył 
o. Józef Witko, franciszkanin. Różaniec dla dzieci oraz różaniec dla młodzieży i dorosłych, a także Msza 
święta parafialna o godz. 1800 zostaną odprawione w kaplicy Świętej Rodziny. 

6. W środę, 30 października, po Mszy świętej wieczornej odbędzie się spotkanie młodszej grupy ojców 
ministrantów. Zbiórka przed kancelarią.

7. W piątek rozpoczynamy miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Przez cały listopad, w dni 
powszednie o godz. 1730, będziemy odmawiać różaniec, a o godz. 1800 sprawować Mszę świętą 
w intencji zmarłych, których imiona będą nam podane w wypominkach listopadowych. W listopadowe 
niedziele zapraszamy na wypominki na godz. 1700. Wypominki listopadowe i roczne można składać 
dzisiaj w holu przy zakrystii, a w tygodniu - w kancelarii parafialnej.

8. W piątek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy świętych - jak w każdą niedzielę. 
Na godz. 1700 zapraszamy na wypominki. Procesje na cmentarzach - przy ulicy Limanowskiego 
i na Firleju - o godz. 1430, a o godz. 1500 zostaną tam odprawione Msze święte.

9. W sobotę, 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - tzw. Dzień Zaduszny. 
Msze święte o godz.: 630, 800, 930 i 1800.

10. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i za odmówienie 
modlitw za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

11. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek, 1 listopada spowiedź dla dzieci, 
dorosłych i młodzieży podczas wszystkich Mszy świętych. Zachęcamy jednak do skorzystania 
z sakramentu pokuty wcześniej. Spowiadamy codziennie podczas wszystkich Mszy świętych. Warunkiem 
I piątku jest nade wszystko Komunia święta wynagradzająca. Z racji uroczystości na cmentarzach, 
w I piątek nie będzie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu ani konferencji I piątkowej.

12. W I sobotę, 2 listopada, Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP rozpocznie 
się o godz. 1715. Wypominki i różaniec za zmarłych o godz. 1730.

13. W przyszłą niedzielę, 3 listopada, podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji 
ks. Karola Świostka SAC z okazji jego imienin.

14. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

15. W naszej księgarni są do nabycia kalendarze Caritas diecezji radomskiej.
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PRZYJDŹ NA RÓŹANIEC 
Weź udział w ulubionej modlitwie bł. Jana Pawła II!

Przez paciorki różańca wciągamy się jakby po linie do nieba!

Ostatni różaniec dla dzieci
w poniedziałek o godz. 1645

w kaplicy Świętej Rodziny.

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

w niedziele – na godz. 1700. 


