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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Grzech Adama pozbawił nas przebywania w raju. „Wygnawszy zaś człowieka,
Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów (...), aby strzec drogi do drzewa
życia.” (Rdz 3, 24). Grzech jest zniekształceniem pierwotnego zamiaru 
Stwórcy. Człowiek zbłądził, zagubił się. W swym przepełnionym miłosierdziem 
planie zbawczym, Bóg daje nam swojego Syna, aby „przyszedł odszukać
i zbawić to, co zginęło.” Drzewem życia staje się krzyż. Przez krzyż otwiera 
się nam droga do raju. Aby ujrzeć Jezusa, Zacheusz „wspiął się na sykomorę”, 
ponieważ „był niskiego wzrostu.” Czy mogę dojrzeć Jezusa ze względu na 
swój niski wzrost wiary? Wzorem Zacheusza muszę wspiąć się wyżej duchowo, 
aby lepiej dostrzec Jezusa i zrozumieć głoszoną przez Niego naukę. „A jeśli 
kogo w czym skrzywdziłem...”, muszę krzywdę naprawić, abym usłyszał, że 
„dziś zbawienie stało się udziałem tego domu.”
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Adam Żak

3 listopada 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Cezary, Hubert, Sylwia
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 11, 22 – 12, 2
PSALM 145, 1-2.8-9.10-11.13cd-14
2 Tes 1, 11 – 2, 2
EWANGELIA: Łk 19, 1-10

4 listopada 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Franciszka, Karol
LITURGIA SŁOWA:
Rz 11, 29-36
PSALM 69, 30-31.33-34.36-37
EWANGELIA: Łk 14, 12-14

5 listopada 2013r. – WTOREK
Imieniny: Dominik, Elżbieta, Sławomir
LITURGIA SŁOWA:
Rz 12, 5-16a
PSALM 131, 1. 2-3
EWANGELIA: Łk 14, 15-24

6 listopada 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Feliks, Leonard, Ziemowit
LITURGIA SŁOWA:
Rz 13, 8-10
PSALM: 112, 1-2.3-5.9
EWANGELIA: Łk 14, 25-33

7 listopada 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoni, Karina
LITURGIA SŁOWA:
Rz 14, 7-12
PSALM 27, 1.4.13-14
EWANGELIA: Łk 15, 1-10

8 listopada 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Klaudiusz, Martyn, Wiktor
LITURGIA SŁOWA:
Rz 15, 14-21
PSALM 98, 1.2-3ab.3cd-4
EWANGELIA: Łk 16, 1-8

9 listopada 2013r. – SOBOTA
Rocznica poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej

Imieniny: Bogdan, Genowefa
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1-2. 8-9. 12
PSALM 46, 2-3.5-6.8-9
EWANGELIA: 
J 2, 13-22

 

„Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, 
co zginęło.”

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

E WA N G E L I A :  Łk 19, 1 -  10

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Jest słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu 

i wierzyć absolutnie w to, co On powiedział.”

Życzymy, by Księdza wielkie kapłańskie serce,
za które śpiewamy Bogu pieśń wdzięczności,  

było zawsze wrażliwe i otwarte 
na sprawy drugiego człowieka. 

Życzymy prostoty i świętości życia, 
delikatności i mądrości w ogłaszaniu Prawdy.

Księdzu Karolowi Świostkowi SAC
życzymy z okazji jutrzejszych imienin, 

by Miłość Jezusa pozwalała niczego się nie lękać.

Ż Y C Z E N I A
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MODLITWA 
DZIECKA

„Panie Boże, proszę Cię, 
by był pokój na świecie.”

DO PRZYJACIELA
Jest na świecie, Przyjacielu, takie miejsce,
Do którego trafisz, gdy masz dobre serce.
Ja się właśnie, Przyjacielu, tam dostałam,
Więc od razu powiadomić Ciebie chciałam.
Żebyś się nie martwił, nie rozpaczał wcale,
Bo mi tutaj, Przyjacielu, jest wspaniale.
Tu od rana do wieczora słońce świeci,
Tu poznałam całkiem nowe, fajne dzieci.
Tu marzenia me najskrytsze się spełniły,
Tutaj każdy z nas jest miły i życzliwy.
Tu mam domek i ogródek bardzo fajny,
Tu za darmo są dawane oranżady.
Tu kłopoty oraz smutki w mig znikają,
Tutaj wszyscy doskonale siebie znają.
Jest na świecie, Przyjacielu, takie miejsce,
Do którego trafisz, gdy masz dobre serce…  

Emilka Myrta, lat 13

„Bóg stał się człowiekiem, 
by człowiek stał się Bogiem.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO 

PALLOTTIEGO

PAPIEŻ FRANCISZEK O FIKCYJNYCH SPOWIEDZIACH
Polecamy, aby przed przeczytaniem tego, co poniżej, 
przeczytać fragment Pisma Świętego: Rz 7, 18-24.

„Do walki ze złem należy również wyznanie grzechów.”

„Dla wielu wiernych dorosłych spowiedź przed 
kapłanem jest wysiłkiem trudnym do zniesienia, 
co często prowadzi do unikania tego sakramentu, 
lub taką męką, że chwila prawdy zamienia się w fikcję.”

„Kiedy chcę czynić dobro, zło jest u mego boku. Na 
tym polega zmaganie chrześcijan, a my często nie 
mamy odwagi, by mówić o nim, tak jak to uczynił 
św. Paweł.”

„Zawsze szukamy jakiegoś usprawiedliwienia. 
Mówimy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Czasami 
może to być pusty frazes. Tymczasem, jeśli te słowa 
potraktujemy poważnie, to zdajemy sobie sprawę, że 
bez uznania naszej grzeszności nie możemy uzyskać 
Bożego przebaczenia.”

„Jeśli zdajemy sobie sprawę, że grzech nas zniewala, 
to potrzebujemy Bożego wyzwolenia.”

„Wyznanie grzechów z pokorą jest tym, czego Kościół 
żąda od nas wszystkich. Chodzi tu przede wszystkim 
o oddanie chwały Bogu i uznanie, że to On nas zbawia.”

„Naśladując św. Pawła – idziemy do spowiedzi do 
brata kapłana, wyznając konkretnie swoje grzechy.”

„Niektórzy ludzie mówią: „Ja się spowiadam przed 
Bogiem.” To łatwe, tak jakby się wyspowiadać za 

pomocą e-maila. Bóg jest gdzieś tam daleko, 
wymieniam poszczególne sprawy, ale nie ma spotkania
twarzą w twarz, nie ma spotkania w cztery oczy. 
Św. Paweł wyznaje swoją słabość braciom twarzą 
w twarz.”

„Inni z kolei mówią: „Spowiadam się”, ale wyznają 
wiele spraw ulotnych, tak bardzo, że brakuje jakiej-
kolwiek konkretności. A to tak, jakby w ogóle się nie 
spowiadać.”

„Wyznanie naszych grzechów nie jest sesją psychote-
rapii ani też pójściem nas salę tortur – to powiedzenie 
Bogu: „Panie, jestem grzesznikiem”, ale za pośrednic-
twem brata, aby to powiedzenie było też konkretne. 
„Jestem grzesznikiem z tego, tamtego i jeszcze 
jednego powodu.””

„W naszej spowiedzi konieczna jest konkretność, 
uczciwość oraz szczera zdolność do wstydu z powodu 
naszych błędów.”

„Nie ma ścieżek w cieniu, alternatywnych wobec 
wyraźnej drogi prowadzącej do Bożego przebaczenia.”

„Dzieci, spowiadając się konkretnie nazywają swoje 
grzechy, mają prostotę prawdy. Natomiast my mamy 
skłonność ukrywania prawdy o naszej biedzie.”

„Ale jest coś pięknego: kiedy wyznajemy nasze grzechy 
w prawdzie, takimi, jakimi one są w obecności Boga, 
to zawsze odczuwamy łaskę wstydu. Wstydzić się 
przed Bogiem - to łaska.”

opr
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ZAMKNIĘTY SZLABAN
Radom. Miasto jakich wiele. Stać w korku lub przed 
opuszczonym szlabanem kolejowym zdarzyć się 
może każdemu. 

Czasem myślę, że mi szczególnie, ilekroć przejeżdżam 
przez tory. Czas mija, pociągu nie widać, minuty lecą, 
irytacja rośnie… „Kurczę, spóźnię się do pracy.” Albo: 
„Uch, mogłabym już być w domu i nastawiać 
ziemniaki.”

Czas jest darem Pana Boga. Biegnę. Śpieszę się. Pędzę. 

Ale czasem zatrzymuje mnie zamknięty szlaban.

I albo w zdenerwowaniu stukam palcami w kierownicę 
albo wyciągam z torebki telefon i wchodzę w aplikację: 
„Ewangelia na dziś”. Zawsze mam wybór.

Dziękuję Ci, Panie, za CZAS, który mi dajesz. Dziękuję, 
że Twoje Słowa są tak łatwo dostępne i mogę po nie 
sięgać w każdej wolnej chwili. Dziękuję, że zawsze 
dajesz mi to, czego najbardziej potrzebuję – w odpo-
wiednim czasie i miejscu. 

Przepraszam, że Twoje DARY tak łatwo przeciekają 
mi przez palce...

Dziękuję, że czasem zatrzymuje mnie zamknięty 
szlaban.

LIST DO MATKI

Redakcja

Kończy się Rok Wiary. Zachęcamy Drogich Czytelników, 
by podzielić się świadectwem swojej wiary na łamach
„Mojej Parafii”. Nic tak nie umacnia wiary, jak wiedza, 
że gdzieś niedaleko nas żyje ktoś, kto naprawdę 
pięknie wierzy. Odważnych świadków wiary – pisarzy 
prosimy o kontakt z nami.

Sreberko (Ag)

„Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,  
uczy się potępiać.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH

Wspomnienie o Najlepszej ziemskiej Mamie – 
Genowefie Wilczyńskiej w 100-rocznicę urodzin.

Pięć lat minęło, odkąd odeszłaś...
Odeszłaś od nas cicho, spokojnie.
I gdy patrzyłam wtedy (19.09.2008r.)
na Ciebie, na Twą bez śladu życia już, postać
po prostu miałam nieodparte wrażenie,
że Ty żyjesz, a tylko chwilowo śpisz,
Bo po prostu chcesz troszkę pospać.
Lecz nie!
Dziwne to, bo płakać nie mogłam.
Myślałam: „Ty, Mamusiu Droga,
zakończyłaś swą ziemską wędrówkę,
która Cię tak zmogła
I po pięknym, pracowitym życiu
na pewno jesteś już u Pana Najwyższego,
Wspaniałego Boga, Który dobry jest tak...
I Ty, zmęczona trudnym życiem
Jesteś z pewnością szczęśliwa tam, 
w przecudownym Niebie przy Kochanym Bogu Ojcu,
przy Jego Świętej Matce, wśród śnieżystych Aniołów;
Chyba więc niczego Ci już nie jest brak? 
Tak. Na pewno tak!
My, Twoje cztery córki, jeszcze na świecie żyjemy
ale tęsknimy bardzo za Tobą, za taką jaką byłaś przy nas:
za Twą energiczną, miłą i nadzwyczaj dobrą Osobą;
Za Twym kochanym uśmiechem, 
dobrymi, ciepłymi słowami,
które wbiły się w pamięć i w trudnych chwilach życia
jakże często wracają - dalekim wzruszającym echem.
Już wkrótce siwy listopad nadejdzie
I najważniejsze dla mnie jego dni:
Piękny dzień Wszystkich Świętych, 
a potem, trzynastego, Twe Setne urodziny.
Tak więc zaledwie ciche jesienne godziny dzielą mnie
od tych, jakże znamiennych dni.
Wierzę, że jesteś, Matuś, dlatego już bardzo szczęśliwa
i że na pewno modlisz się za nas do Przedobrego Boga!
Jakże to będzie pięknie, gdy się z Tobą (i Tatusiem) 
spotkamy w cudownym Niebie.
W tej Krainie Szczęśliwości Wiecznej, 
gdzie jest tak kolorowo,
ciepło, szczęśliwie i zawsze już bezpiecznie.
Czekaj więc na nas Mamo; my do Ciebie dojdziemy.
I oddając hołd Trójcy Przenajświętszej
w szczęściu nieustającym żyć wiecznie będziemy!”

Twoja córka - Katarzyna.
Katarzyna Wilczyńska

28.10.2013r.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji ks. Karola Świostka SAC 

z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

2. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

3. Spotkanie Żywego Różańca – zmiana tajemnic – dzisiaj po Nabożeństwie wypominkowym, 
ok. godz. 1745.

4. Przez cały listopad codziennie o godz. 1730 odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą 
w intencji zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. W niedzielę wypominki 
i Nabożeństwo o godz. 1700. Jutro I poniedziałek miesiąca i wypominki roczne.

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

6. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 1730 różaniec za zmarłych pasterzy, kapłanów, 
osoby konsekrowane i zmarłych z ich rodzin. O godz. 1800 Msza święta o nowe i święte powołania 
do Bożej służby.

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji 
ks. Marcina Sawickiego SAC z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

8. W przyszłą niedzielę, 10 listopada, o godz. 1400 w kancelarii parafialnej rozpocznie się
kurs przedmałżeński.

9. W naszej księgarni są do nabycia kalendarze Caritas diecezji radomskiej.
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AŻ SIĘ ZDZIWISZ
„Prose księcia, a cy Bóg może stworzyć taki kamień, 
którego nie da rady podnieść?”

Takie bywają pytania dzieci. Studenci logiki myślą o 
nich intensywnie. Ponoć zawiera w sobie sprzeczność.

Ale popatrzmy z wiarą. Już wierzymy. Już wierzymy 
W. Już wierzymy w Boga, który jest Osobą – Ojcem. 

Tato naprawdę wszystko potrafi. A jak nie potrafi, to
się musi bardziej starać. Ojciec wszystko nam zapewnia. 
PRZY NIM JESTEŚMY BEZPIECZNI.

Wierzymy, że nasz Ojciec jest WSZECHMOGĄCY. Czyli, 
że wszystko może. Więc jak z tym kamieniem? Myślę, 
że skoro jest Wszechmogący, to może go stworzyć. 
A jak już stworzy, to też pozostaje Wszechmogący. 
I wtedy przyjdzie czas na kamienia podnoszenie.

Dzieci są mądrzejsze od nas. One o kamieniu, a my 
– dorośli, często mówimy tak: „Bóg dał mi takie 
problemy, że ja już leżę i kwiczę, a On też ich nie 
rozwiąże.”

Naprawdę jest WSZECHMOGĄCY. Wszystko może. 
Dziwię się, że jeszcze nie zatrzymał Ziemi, co by już 
się nie kręciła, bo już sięgamy społecznego dna. Ale 
też mu dziękuję, że daje nam czas, byśmy ucieszyli 
się... miłością, nawróceniem, przebaczeniem....

Jest WSZECHMOGĄCY. Da Ci: pokój serca, trzeźwość, 
mądrość, pracę, ciepło ludzkiej dłoni... 

I nawet może sprawić, że zaczniesz w końcu Go o to 
prosić i rozmawiać z Nim. Nie zdziw się.

xp

Wypominki i różaniec za zmarłych przez cały listopad, 
w dni powszednie – o godz. 1730.

W niedziele – o godz. 1700.

PRZYJDŹ NA MODLITWĘ ZA ZMARŁYCH


