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Bartymeusz słysząc, że nadchodzi Jezus „zaczął głośno
krzyczeć: „Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną””.
Czy będąc w podobnej sytuacji, a o Jezusie słyszymy często,
potrafimy głośno wołać do Niego? Bartymeusz prosił
o przywrócenie wzroku. Chciał widzieć. Wzorem niewido-
mego powinniśmy prosić Jezusa o przywrócenie światła
dla naszej duszy. Czasem trzeba również krzyczeć w obronie
prawd ewangelicznych. Bartymeuszowi został przywrócony
wzrok, żeby mógł zdziałać wiele dobra w swoim życiu,
żeby mógł dobro dostrzec w drugim człowieku, aby mógł
być świadkiem Jezusa. Warunkiem uzdrowienia była mocna
wiara proszącego o cud. Miejmy odwagę krzyczeć za 
Jezusem, wzywać Jego pomocy. Ten nasz krzyk ma być taki,
aby Jezus go słyszał. Usłyszy go, gdy krzykiem będzie 
odważna wiara i czynione dobro. Panie, przyzywamy 
Twojego miłosierdzia, bo Ty jesteś jedynym Zbawicielem.

E W A N G E L I A :  M k  10 , 4 6 - 5 2

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nie znającym zachodu”.
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X X X N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Panie życia, gdy nadejdzie chwila ostatecznego „przejścia”, spraw, 

abyśmy nie żałowali niczego, co przyjdzie nam porzucić. 
Kiedy bowiem po długim poszukiwaniu spotkamy Ciebie, 

odnajdziemy też wszystkie prawdziwe wartości, jakich zaznaliśmy na ziemi, 
a także tych, którzy poprzedzili nas w znaku wiary i nadziei”.
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Do naszej katolickiej Ojczyzny 
natarczywie wciska się świętowanie
Halloween…

Problem Halloween jest złożony.
Można dostrzec w nim przynajmniej
dwa aspekty. Pierwszy to przeżywanie
tego dnia przez satanistów lub grupy
o charakterze okultystycznym. Ci 
ludzie traktują „święto” Halloween 
jako czas posiadający szczególną moc.
Jak pisze ks. Posacki, „Noc Halloween
łączą z wieczorem tzw. czarnych 
mszy i orgii seksualnych, związanych 
z jednoczeniem się z demonami;
wiąże się to także ze składaniem 
ofiar z ludzi w kulcie satanistycznym,
o czym świadczą wypowiedzi byłych
satanistów, naocznych świadków
tych zdarzeń” (ks. Aleksander Posacki,
Encyklopedia zagrożeń duchowych,
s. 273, Radom, 2009).

Dotyczy to jednak stosunkowo
niewielkiej liczby ludzi.

Drugi aspekt, to przenikanie treści
z nim związanych do pop kultury. 
W wielu filmach, książkach, zwłaszcza
dla dzieci i młodzieży, Halloween 
pokazane jest jako niewinna zabawa.
Ot takie sobie figle w stylu „cukierek
albo psikus”. Co może być niebez-
piecznego w takiej zabawie? Czy 
dziecko, które założy na siebie 
ubranie wampira lub przebierze się
za ducha, musi być już automatycznie
opętane? Oczywiście nie. Nie spo-
tkałem się jeszcze z przypadkiem 
dręczenia czy wręcz opętania z 
powodu uczestnictwa w takiej 
zabawie. Być może inni egzorcyści 
mają odmienne doświadczenia.

W czym zatem widzę niebezpie-
czeństwo? Zabawa w przebieranie 
się za wampiry, duchy, wiedźmy, 
stawianie świecącej dyni mającej 
oszukać złe duchy i spowodować, 
żeby nie przyszły do domu, z pozoru
wygląda niewinnie. Jednak każdy 
pedagog przyzna, że dziecko uczy 

się przez zabawę. Dziewczynki, 
bawią się lalkami i tak uczą się 
wypełniania w dorosłym życiu roli
żony i matki. Chłopcy z reguły wolą
samochody, klocki, czy nawet zabawki
militarne. W ten sposób przygo-
towują się do roli męża, ojca, do
obowiązków, jakie w przyszłości 
będą podejmować. Do czego zatem
przygotowują się dzieci biorąc 
udział w „święcie” Halloween...? 

Pewnie, że nie każdy dorosły, 
który w dzieciństwie przebierał się
za ducha czy wampira, zostanie zaraz
satanistą… Jednak jego czujność 
na treści pogańskie i okultystyczne,
sprzeciwiające się nauce Kościoła 
i pierwszemu przykazaniu Bożemu,
w którym Bóg zakazuje bałwochwal-
stwa, będzie znacznie osłabiona. 
Taki człowiek w przyszłości łatwiej 
wybierze się do wróżki, maga czy 
szamana. A tu może już grozić 
niebezpieczeństwo dużego kalibru. 

Halloween jest powrotem do 
tradycji pogańskich i wpływa 
na nieprawidłowe rozumienie 
Uroczystości Wszystkich Świętych 
i Wspomnienia Wszystkich Wiernych
Zmarłych, sprowadzając je tylko 
do wymiaru śmierci. Powoduje to
osłabienie wiary u chrześcijan 
w dogmat o obcowaniu świętych 
i otwieranie się na treści sprzeczne 
z wiarą katolicką.

Poza tym Halloween obce jest 
naszej kulturze. Przywędrowało do 
nas razem z amerykańskimi filmami.
Jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat
temu nie było ono tak rozpo-
wszechnione jak obecnie. Dziś 
wielu Polaków, i co smutniejsze, 
tych, którzy pracują z dziećmi, 
bezkrytycznie przyjmuje treści tego
„święta”. Wydaje mi się, że niesie
to ze sobą niebezpieczeństwo 
rozmywania się poczucia polskości.
Biorąc pod uwagę pomysły władz 

oświatowych na dzisiejsze wycho-
wanie patriotyczne; zmiany w składzie
lektur obowiązkowych, zmniejszenie
liczby godzin historii itp., tym 
bardziej napawa to niepokojem.

Halloween przez swój pop 
kulturowy charakter wpisuje się 
w promocję treści okultystycznych 
szczególnie wśród najmłodszych. 
Nie pozostają na nie obojętni także
dorośli. Można odnieść wrażenie, 
że jest to celowa, zakrojona na
szeroką skalę, część polityki walki
z wartościami chrześcijańskimi 
sięgającej czasów oświecenia 
i rewolucji francuskiej. Dodajmy 
– polityki bardzo skutecznej. Jak 
ocenić popularność, jaką cieszą się
wśród dzieci zabawki, które odwo-
łują się do treści magicznych, 
mrocznych czy wprost okultystycz-
nych? Lalki, które przypominają 
swoim wyglądem prostytutki, skąpo
ubrane z wystającymi wampirzymi
kłami, trupie czaszki, potwory, 
przywołują historie rodem z horro-
rów. Jest to wytwór ku cywilizacji
śmierci, o której nauczali św. Jan 
Paweł II i Benedykt XVI. Czy to 
rzeczywiście dobre i pożyteczne 
dla dziecka, aby wzrastało wśród 
takich zabawek? Czy to dobre, by 
uczyło się oglądając filmy o Harrym
Potterze, jak rzucać zaklęcia, czarować
i wróżyć? Rodzice przez kupowanie
tego typu zabawek, książek i filmów
wprowadzają swoje pociechy w 
mroczny świat magii, czarów i okul-
tyzmu. W ten sposób wyrządzają 
dzieciom ogromną krzywdę. Zanim
da się córeczce lalkę – wampirzycę, 
warto się dwa razy zastanowić…

Jako katolicy mamy być solą 
ziemi i światłem świata. Jezus wzywa
nas do czujności. To samo przypo-
mina nam św. Piotr: „Bądźcie trzeźwi!
Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,
jak lew ryczący krąży szukając kogo 
pożreć. Mocni w wierze przeciw-
stawcie się jemu” (1 P 5,8).

UWAŻAJ NA HALLOWEEN

ks. Tomasz

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Parafia jest formą obecności Kościoła 

na danym terytorium, środowiskiem słuchania 
Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, 

dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, 
adoracji i celebracji”.

Jest aniołem, 
który zbuntował się przeciw Bogu. 
Wie, że z Bogiem nie ma szans w walce,
 dlatego walczy z najpiękniejszym 
Bożym stworzeniem – z człowiekiem.

P Y T A N I E 
S Z K R A B A??P Y T A N I E ?P Y T A N I E 

P Y T A N I E ?P Y T A N I E ???S Z K R A B A?S Z K R A B A

S Z K R A B A?S Z K R A B A

„Kim jest Szatan?”
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Sakrament chrztu świętego
we wrześniu przyjęli:

Odeszli we wrześniu do Pana:
Edyta Beata Zawadzka /l. 38/

Ryszard Krok /l. 52/
Danuta Krystyna Sobczak /l. 56/
Elżbieta Barbara Górska /l. 59/

Halina Nowakowska /l. 61/
Regina Krystyna Chochoł /l. 67/
Waldemar Andrzej Fałek /l. 68/
Genowefa Teresa Belka /l. 73/

Józef Andrzej Wojcieszek /l. 74/
Alicja Alberska /l. 75/

Danuta Piasek /l. 76/
Bogumiła Wosiak /l. 76/

Teresa Kozyra /l. 83/
Anna Rychlik /l. 84/

Stefania Lindebna /l. 85/
Maria Opalińska /l. 89/
Stanisława Oszust /l. 94/

Franciszek Jakubiak
Oskar Jerzy Kuc

Nikodem Olaf Dudziński
Aleksandra Kinga Stąpor

Oliwia Markwat
Filip Grabowski

Antoni Grabowski
Lena Lubecka

Jan Walkiewicz
Tola Ochnia

Tymoteusz Paweł Murawski
Martyna Chruślak

Mikołaj Skobel
Igor Baczewski

Oliwia Adrianna Świtka
Gabriel Nowak

Michalina Maria Żaczko
Marcel Czarnecki
Oliwia Sadowska
Dawid Adryjanek

Maja Grażyna Ramiączek

1800 Msza święta
1900 Ministranci, Lektorzy, Młodzieżowa Schola Pallottiego 

oraz mieszkańcy ul. Wiejskiej, Gagarina i Południowej
2030 Chór „Gloria Dei”

oraz mieszkańcy ul. Wilczyńskiego, Godowskiej, 
Czarnej, Towarzyskiej i Radostowskiej

2200 Odnowa w Duchu Świętym „Magnificat”
oraz mieszkańcy ul. Chemicznej, Czarnej 65/67, 
Głuchej, Łącznej i Wydmowej

PONIEDZIAŁEK, 26 października

WTOREK, 27 października
000  Msza Święta
100  Ojcowie Ministranci

oraz mieszkańcy ul. Bukietowej, Otwartej, 
Góralskiej, Działkowej i Sierpowej

230  Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
oraz mieszkańcy ul. Gajowej, Bartniczej, Lotnej, 
Chęcińskiej i Ptasiej

400  Wspólnota Żywego Różańca
oraz mieszkańcy ul. Cisowa i Jana Pawła II

530  Siostry zmartwychwstanki
oraz mieszkańcy ul. Tatrzańskiej, Południowej, 
Eplera, Młodzianowskiej i Gazowej

630  Msza święta
700  Msza święta
800  Msza święta
830  Kościół Domowy

oraz mieszkańcy ul. Domagalskiego, 
Staroopatowskiej, Kolejowej i Poznańskiej

1000 Mieszkańcy ul. Grenadierów, Sandomierskiej i PCK
1130 Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

oraz mieszkańcy ul. Mariańskiego, Jodłowej, 
Brzozowej i Wierzbowej

1300 Wspólnota Galilea
oraz mieszkańcy ul. Komandosów

1500 Msza święta
1600 Redakcja Gazetki „Moja Parafia”

oraz mieszkańcy ul. Świętokrzyskiej i Leśnej
1645 Nabożeństwo różańcowe dla dzieci
1720 Nabożeństwo różańcowe dla dorosłych i młodzieży
1800 Msza święta

Danuta Piasek /l. 76/
Bogumiła Wosiak /l. 76/

Stefania Lindebna /l. 85/

Stanisława Oszust /l. 94/

Barbara Monika Bielak i Adrian Sebastian Adryjanek

Monika Dobosz i Łukasz Pietrzyk

Jolanta Małgorzata Gierwatowska 
i Jakub Tomasz Krajewski

Natalia Dominika Bielecka i Bartosz Zawadzki

Anna Maria Januszek i Artur Dobrowolski

Sakrament małżeństwa 
we wrześniu przyjęli:

PROGRAM 
CAŁODOBOWEJ 

ADORACJI
26/27 października 

(poniedziałek/wtorek)
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25 października 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ingi, Darii
LITURGIA SŁOWA:
Jr 31, 7-9
PSALM 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Hbr 5, 1-6
EWANGELIA: Mk 10,46-52

26 października 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Lucjana, Lucyny, Łucjana
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 12-17
PSALM 68, 2 i 4. 6-7ab. 20-21
EWANGELIA: Łk 13, 10-17

27 października 2015r. – WTOREK
Imieniny: Iwony, Sabiny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 18-25
PSALM 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
EWANGELIA: Łk 13, 18-21

28 października 2015r. – ŚRODA
Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 19-22
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Łk 6, 12-19 

29 października 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Wioletty, Felicjana
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 31b-39
PSALM 109, 21-22. 26-27. 30-31
EWANGELIA: Łk 13, 31-35

30 października 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Edmunda, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
Rz 9,1-5
PSALM 147B, 12-13. 14-15. 19-20
EWANGELIA: Łk 14, 1-6

31 października 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Urbana, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29
PSALM 94, 12-13a. 14-15. 17-18
EWANGELIA: Łk 14, 1. 7-11
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KALENDARZ
LITURGICZNY

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

2. Młodzież oazowa rozprowadza dzisiaj przed kościołem znicze. 
Całkowity dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dofinansowanie
letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.

3. Jutro, 26 października, wspomnienie Założycielki sióstr zmartwychwstanek 
– bł. Celiny Borzęckiej. Po Mszy świętej wieczornej będzie można 
ucałować relikwie Błogosławionej.

4. Ostatnie Nabożeństwa różańcowe dla dorosłych i młodzieży – codziennie
do soboty o godz. 1720; dla dzieci – w poniedziałek, wtorek i środę 
o godz. 1645. Zakończenie Nabożeństw różańcowych dla dzieci – w środę.

5. Od Święta Podwyższenia Krzyża do Uroczystości Chrystusa Króla, 
w kościołach naszej Ojczyzny trwa nieustanna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału 
w całodobowej wynagradzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
w naszej parafii. Rozpoczęcie jutro po Mszy Świętej wieczornej, 
a zakończenie we wtorek Mszą świętą wieczorną. Program Adoracji 
znajduje się na tablicach ogłoszeń oraz w Gazetce.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc szczególnej pamięci 
o naszych zmarłych. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720

będziemy odmawiać różaniec, a o godz. 1800 sprawować Mszę świętą 
w intencji zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. 
Karty z wypominkami listopadowymi i rocznymi można składać dzisiaj 
w korytarzu przy zakrystii, a w tygodniu w kancelarii parafialnej.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta 
w intencji ks. Karola Świostka SAC z okazji jego imienin.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta 
hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny nastąpi zmiana 
tajemnic różańcowych.

9. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Wszystkich Świętych, procesje 
na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i na Firleju rozpoczną się 
o godz. 1430, a bezpośrednio po nich zostaną odprawione Msze święte.

10. 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. Młodzieżowa Schola Pallottiego zaprasza 2 listopada na godz. 1900 
na wieczór poświęcony przemijaniu pt. „Żyj, kochaj i pozwól odejść”.

12. W sobotę, 7 listopada, Grupa pielgrzymkowa „Biała 11” organizuje wyjazd
autokarowy do Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. 
Wyjazd o godz. 900 sprzed kościoła. Pobyt w Sanktuarium zakończy się
modlitewnym czuwaniem i Apelem Jasnogórskim. Koszt pielgrzymki: 25 zł.
Zapisy – dziś po Mszach świętych w zakrystii, a w tygodniu – w kancelarii.

13. W niedzielę, 8 listopada, Młodzieżowa Schola Pallottiego będzie 
zbierała ofiary do puszek na funkcjonowanie i rozwój Scholi. 
Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

14. W tym tygodniu: w poniedziałek – wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej,
w środę – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 
w niedzielę za tydzień – Uroczystość Wszystkich Świętych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Postaraj się podjąć wyzwanie
i częściej słuchać dziecka, 

niż do niego mówić. 
Zaskoczy Cię, 

jak wiele się o nim dowiesz”.

TYLKO DLA 
DOROSŁYCH


