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„Witaj Krzyżu święty, witaj chlubo ziemi
Nadziejo jedyna, która dajesz radość”.

Obchodzimy dzisiaj Święto Krzyża Świętego, które jest wywyższeniem 
Chrystusa w dwojaki sposób: wzniesienie nad poziom ziemi (ukrzyżowanie), 
a ono dało wywyższenie w chwale. „Konieczne jest wywyższenie Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Bez krzyża
nie byłoby zbawienia. On jest znakiem męki i znakiem tryumfu. Dzięki niemu 
została pokonana śmierć. Bez krzyża nie byłoby Zmartwychwstania i Wniebo-
wstąpienia. „A Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich 
do siebie”. Krzyż jest chwałą i wywyższeniem. Wołajmy za św. Pawłem: 
„Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa”.

PODW YŻSZENIE K R Z YŻ A ŚW IĘTEGO

E WA N G E L I A :  J  3 ,  1 3 -17

Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Orędzie Kościoła jest wiarygodne i pewne”.

„Tak też jest konieczne 
wywyższenie Syna Człowieczego”.

„Ci, którzy pozwalają, żeby Jezus ich zbawił, 
zostają wyzwoleni od grzechu, 

od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji”.

POSŁUCHAJ
PAPIEŻA FRANCISZKA
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Odeszli 
w czerwcu do Pana:

Mariusz Mikołaj Grzyb /l. 30/ /maj/
Danuta Majchrzak /l. 62/
Teresa Fijałkowska /l. 68/
Wiktor Maciej Pająk /l. 68/
Marian Teodor Urbański /l. 70/
Henryka Michalec /l. 72/
Stanisław Karlikowski /l. 74/
Jerzy Robert Pawłowski /l. 78/
Adolf Mucha /l. 79/
Janina Wawrzyn /l. 83/
Teresa Anna Rutkowska /l. 85/
Edward Wyrzykowski /l. 85/
Tadeusz Józef Pawłowski /l. 85/
Janusz Adam Twaróg /l. 90/

PO ŻNIWACH 
– HOSTIE BIELUTKIE 

Bezmierne, sięgające horyzontu pola
Tak jeszcze niedawno 
pokryte były dywanami zbóż złocistych
A ciężkie, złote kłosy żyta, pszenicy, owsa czy jęczmienia
Pochylane delikatnym lipcowym zefirkiem,
kłaniały się swej Matce - Ziemi
Lub też wznosiły swe główki z radością
w stronę błękitu lipcowego nieba, 
tak pięknego, tak czystego
Pozdrawiając radośnie gorące słońce
Cieszyły się życiem; Cóż, tego im wszak było trzeba.
Ale wiemy przecież, iż w przyrodzie od wieków
wszystko się ustawicznie zmienia.
Lato przemknęło, przeszumiało i powoli już gaśnie...
No właśnie. Teraz miejsce pól zbożem złocistych
zajęły rude rżyska, też piękne, chociaż smutne trochę,
Bo wiedzą, że nieuchronnie zbliża się czas jesieni,
A ta specyficzna pora roku tak szybko wszystko 
w przyrodzie „na swoją” złotobrązowo czerwoną nutę
po cichutku wciąż zmienia.
Rozdzwoni świat posrebrzany 
szumiącym, perlistym deszczem,
Jak „Preludium deszczowym” Chopina.
I stanie się cisza głęboka, przerywana jedynie
głosami gawronów smolistych...
Tak musi być w przyrodzie. Na to rady nie ma.
Skoro więc tak już jest na świecie
To może trochę zmienię temat.

Złote kłosy po żniwach dały ziarna tyle,
że przez maleńką chwilę zastanówmy się nad tym, 
bo warto!
Wszak z tego sypkiego, tak pachnącego ziarna
Wyrosły chleby świeżutkie.
No a z większości chleba tego, tak przez nas cenionego
i tak kochanego
powstały Hostie bielutkie na Eucharystyczny Ołtarz 
przeznaczone
I w czasie Najświętszej Ofiary 
w Przeczyste Ciało Chrystusa Pana
mocą Boga Najświętszego w czasie Przeistoczenia
na Mszy świętej przemienione...
Tak. Jakie to tajemnicze, piękne i przez rozum ludzki
po prostu niepojęte.
A jednak tak jest!
W tym bielutkim i tak niewielkim śnieżystym opłatku
Jest żywe Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Najświętsze, Najczystsze!
Którym podczas Eucharystii karmi się z radością
każda ludzka dusza;
Wielbimy Ciebie, Ukochany Boże,
całym ludzkim, biednym sercem
Teraz i na wieki.
Bądź Pochwalony
Podczas Twej Świętej Męki Najświętszą Krwią zbroczony!

Katarzyna Wilczyńska

Z taką czułością papież Franciszek wypowiada się 
o Kościele! Oto kilka zdań z jednej z wrześniowych 
audiencji ogólnych w Watykanie:

„Taki jest Kościół, który ja kocham: jest matką, której 
zależy na dobru swoich dzieci i potrafi oddać życie 
za swoje dzieci”.
 
„Nie możemy jednak zapominać, że Kościół to nie 
księża, czy my biskupi. Nie! To my wszyscy jesteśmy 
Kościołem! Zgadza się?”

„Także i my jesteśmy dziećmi, a zarazem matkami 
innych chrześcijan. Wszyscy ochrzczeni, zarówno 
mężczyźni jak i kobiety wspólnie jesteśmy Kościołem. 
Ileż razy jesteśmy tchórzliwi!”

„Powierzmy się więc Maryi, aby jako matka naszego 
pierwszego Brata, pierworodnego Jezusa, nauczyła 
nas swego macierzyńskiego ducha wobec naszych 
braci, wraz ze szczerą zdolnością gościnności, 
przebaczania, obdarzania mocą i tchnienia ufnością 
i nadzieją. To właśnie czyni mama.”

JESTEŚ MAMĄ 
DLA INNYCH

opr

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Ludzie starzy, tych, którzy się z nimi stykają, 
potrafią słowem pobudzać do działania, 
dodając otuchy własnym przykładem”. 
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A po wakacjach, 
Panie Boże, najbardziej dziękuję Ci:

że byłam w Dolinie Pięciu Stawów.  Julia

że mogłam wyjechać nad morze. Gabrysia

że wypiłem szampana Piccolo. Mateusz

że zobaczyłam swoją siostrę. Lila

że grałem bardzo dużo w piłkę. Wojtek

że przeżyłem dwie burze w górach. Wiktor

za udane omijanie wirów wodnych 
na spływie kajakowym. Jakub

że mogłam co niedzielę chodzić do kościoła 
i że miał kto ze mną iść. Martika

że nocowała u mnie koleżanka. Anna

że moja ciocia nie umarła; że mój kolega 
przyjechał z Anglii. Kacper

że byłam w Jeruzalu, gdzie kręcą moje ulubione 
„Ranczo”; że spotkałam aktorów; że wcześniej 

mogłam tam uczestniczyć we Mszy świętej. Ola

że widziałem meduzę – małą, ciemnoróżową. Norbert

że codziennie jadłam duże lody. Martyna

że skosiłem wreszcie całą działkę. Kacper

że byłam w fokarium i że foki są tak piękne. Wiktoria

opr

Sakrament małżeństwa 
w czerwcu przyjęli:

Paulina Przepiórka i Marcin Grzegorz Fałek
Aneta Zasadzińska i Bartosz Mateusz Piechnik
Magdalena Gawryjołek i Łukasz Kamil Dwojak

Iwona Anita Mucha i Szymon Skoczylas
Ewelina Ewa Skierczyńska i Kamil Struzik
Karolina Anna Czarnecka i Paweł Zając

Monika Agnieszka Karpińska i Łukasz Marcin Jarosz

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Przede wszystkim trzeba wyrabiać wolę dzieci 

– uczyć dzieci chcieć”.

Sakrament chrztu świętego
w czerwcu przyjęli:

Mikołaj Kacper Klimczak
Maja Brzezińska
Xawery Szymon Skoczylas
Maja Stysiek
Liliana Stysiek
Nadia Stanisława Krok
Oliwier Tomasz Fryziel
Alicja Sotowska
Mateusz Małecki
Natalia Oliwia Krzosek
Zofia Agnieszka Kozera
Adam Jacek Nachyła
Patryk Gibała
Michalina Kokosza
Lena Jadwiga Szczepańska

Oto kilka zdań z jednej z homilii papieża Franciszka, 
którą wygłosił na początku nowego roku szkoły i pracy:

„Uprzywilejowanym miejscem spotkania z Jezusem 
Chrystusem są nasze grzechy. Tam, gdzie nie ma tego 
spotkania, kościoły chylą się ku upadkowi, a chrześci-
janie stają się letni”.

„Apostołowie Piotr i Paweł uświadamiają nam, 
że chrześcijanin może chlubić się dwoma rzeczami: 
swoimi grzechami i Chrystusem ukrzyżowanym”.

„Moc słowa Bożego przemieniająca serca, zmieniająca
świat, dająca nam nadzieję i życie, nie polega na ludzkiej
mądrości: nie przejawia się w umiejętności mówienia 
w oparciu o ludzką inteligencję. Moc słowa Bożego 
przenika SERCE kaznodziei”.

„Apostoł Paweł nie chlubił się swoimi studiami, choć 
studiował u najwybitniejszych profesorów swej epoki, 
ale jedynie z dwóch rzeczy: swoich grzechów 
i Chrystusa ukrzyżowanego”.

„Moc Słowa Bożego zawarta jest w spotkaniu moich 
grzechów z krwią Chrystusa, która mnie zbawia. A kiedy 
nie ma tego spotkania, to nie ma w sercu mocy”.

„Kiedy zapominamy o tym spotkaniu, to stajemy się 
„światowi”, chcemy mówić o sprawach Bożych w języku 
ludzkim, a to niczemu nie służy, nie daje życia.”

„Czy potrafię powiedzieć Panu: „jestem grzesznikiem” 
– nie teoretycznie, ale wyznając konkretny grzech?”

WYZNAJ KONKRETNY GRZECH

MODLITWA DZIECKADZIECKADZIECKA

że zobaczyłam swoją siostrę. 

że przeżyłem dwie burze w górach. 

za udane omijanie wirów wodnych 

że mogłam co niedzielę chodzić do kościoła 

że moja ciocia nie umarła;

że byłam w fokarium i że foki są tak piękne. 

mogłam tam uczestniczyć we Mszy świętej. 

że widziałem meduzę – małą, ciemnoróżową. 
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14 września 2014r. - NIEDZIELA
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Imieniny: Roksany, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4b-9
PSALM 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
Flp 2, 6-11
EWANGELIA: J 3, 13-17

15 września 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Albina, Nikodema
LITURGIA SŁOWA: Hbr 5, 7-9
PSALM 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20
EWANGELIA: Łk 2, 33-35

16 września 2014r. – WTOREK
Imieniny: Edyty, Kamila
LITURGIA SŁOWA:  
1 Kor 12, 12-14. 27-31a
PSALM 100, 1-2.3.4-5
EWANGELIA: Łk 7, 11-17

17 września 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Franciszka, Justyny
LITURGIA SŁOWA: 
1 Kor 12, 31 – 13, 13
PSALM 33, 2-3. 4-5. 12 i 22
EWANGELIA: Łk 7, 31-35

18 września 2014r. – CZWARTEK
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Imieniny: Stanisława, Józefa, Ireny
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 4, 7-15
PSALM 148, 1-2. 11-13a. 13c-14
EWANGELIA: Łk 2, 41-52

19 września 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: January, Konstancji
LITURGIA SŁOWA: 
1 Kor 15, 12-20
PSALM 17, l. 6-7. 8 i 15
EWANGELIA: Łk 8, 1-3

20 września 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Filipina, Renaty
LITURGIA SŁOWA: 
1 Kor 15, 35-37. 42-49
PSALM 56, 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 8, 4-15

 

KALENDARZ
LITURGICZNY OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, rozpoczyna się IV Tydzień 
Wychowania pod hasłem: „Prawda fundamentem wychowania”. 
Potrwa on do 20 września. Dziś podczas Nabożeństwa o godz. 1700 
będziemy się modlić w intencji dzieci i młodzieży.

2. Dzisiaj o godz. 1530 pierwsze spotkanie i Msza święta dla rodziców i dzieci 
klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 9 i 23, w ramach przygotowań 
do Uroczystości Pierwszej Komunii świętej.

3. Dziś o godz. 1800 Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”. 
Po Mszy świętej w kawiarence spotkanie i wspomnienia Pielgrzymów.

4. W czwartek,18 września, przypada Święto św. Stanisława Kostki, Patrona 
Polski, a także Patrona dzieci i młodzieży. Tego dnia na godz. 1800 
zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców i rodziny, na uroczystą Mszę 
świętą, na zakończenie której kapłani udzielą indywidualnego 
błogosławieństwa dzieciom i młodzieży.

5. W piątek,19 września, Nabożeństwo fatimskie dla: dzieci, młodzieży
i dorosłych. O godz. 1730 odczytanie próśb i podziękowań, o godz. 1800 
Msza święta, a po niej różaniec i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. 
Prosimy o przyniesienie świec i zabezpieczenie ich przed wylewaniem się 
wosku.

6. W sobotę, 20 września, na placu przed Urzędem Miasta w Radomiu 
odbędzie się kolejny Apel Młodych. Rozpocznie się on o godz. 1800. 
Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tym spotkaniu. 
Zbiórka przed kaplicą Świętej Rodziny o godz. 1715.

7. 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.

8. Przypominamy, że w każdą niedzielę po Mszy świętej o godz. 630 
w naszym kościele są śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. 
Zachęcamy do udziału we wspólnej modlitwie.

Chcesz przeżyć niesamowite chwile duchowe i muzyczne? 
Masz wolną sobotę 20 września? 

Jeśli masz, to super!
Jeśli nie masz, to spróbuj, by się to zmieniło!

I przyjdź na czwarty już koncert APEL MŁODYCH 
na radomskim deptaku (ul. Żeromskiego, godz. 1800)!

Młodzież diecezji radomskiej

ZAPRASZAMY NA
APEL MŁODYCH


