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W dniu dzisiejszym wchodzimy w uroczyste obcowanie
z całym Kościołem triumfującym, wielbiącym Boga i Baranka.
Do szczęścia ta rzesza Sprawiedliwych szła drogą wytkniętą
przez Pana Jezusa: przez umartwienie, miłosierdzie, 
miłość bliźniego, przez znoszenie prześladowań dla imienia
Jezusowego. „My dzisiaj duchem naszym zanurzeni jesteśmy
w ten nieprzeliczony tłum świętych, zbawionych, którzy 
otaczają nas, dodają odwagi i wszyscy razem śpiewają
w potężnym chórze chwały” (św. Jan Paweł II). Wszyscy
święci byli i są, chociaż w różnym stopniu, ubodzy duchem,
cisi, strapieni, łaknący i spragnieni z powodu Ewangelii. 
Oni są dla nas wzorem do naśladowania i są orędownikami
przed Bogiem. „Cieszcie się i radujcie” to słowa skierowane
do nas. Jeżeli będziemy kierować się duchem błogosła-
wieństw, możemy być pewni osiągnięcia życia wiecznego.

E W A N G E L I A :  Mt  5 ,  1 -1 2 a

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Cieszcie się i radujcie, 
bo wielka jest wasza zapłata w niebie”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, 

bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia”.

Nr.: 1077
1/11/2015

WSZ YSTK ICH ŚW IĘT YCH

Księdzu Karolowi Świostkowi SAC
z okazji zbliżających się imienin

życzymy, by we Wspólnocie kapłańskiej 
doświadczał jedności serc 

i codziennie odkrywał nową i świeżą Bożą miłość.

ŻYCZEN IA



2 | Moja Parafia

W poprzednią niedzielę nasza
dziecięca Scholka parafialna wyjechała
wraz z s. Magdaleną do Kęt – miejsca,
gdzie bł. Matka Celina Borzęcka 
założyła wraz ze swoją córką Jadwigą
Zgromadzenie Sióstr Zmartwych-
wstanek. 

Wyjechałyśmy wcześnie rano
– już o 6.15. W trakcie podróży 
s. Magdalena zrobiła konkurs o 
bł. Matce Celinie. Była to okazja, aby 
utrwalić poznane dzień wcześniej
wiadomości o tej niezwykłej kobiecie.
Matka Celina, choć w młodości 
pragnęła oddać całą siebie Panu 
Bogu, to jednak wykazała się 
ogromnym posłuszeństwem wobec
rodziców i zgodziła się wyjść za mąż
za Józefa Borzęckiego. Była matką 
czwórki dzieci, z których przeżyły 
tylko dwie córki. Po śmierci męża, 
z młodszą córką założyła Zgroma-
dzenie Sióstr Zmartwychwstanek. 

Przed południem dotarłyśmy 
do Wadowic – rodzinnego miasta
św. Jana Pawła II. W tamtejszym 
kościele obejrzałyśmy chrzcielnicę,
przy której ochrzczony został święty
Polak. S. Magdalena pokazała nam 
okno mieszkania, w którym żyła 
rodzina Wojtyłów. Siostra umiliła 
nam także czas i zaprowadziła do 
pobliskiej cukierni na słynne 
„papieskie” kremówki. 

Ruszyłyśmy w dalszą drogę do Kęt.
Nie mogłyśmy doczekać się spotka-
nia z s. Samuelą, która pełni rolę 
Mistrzyni i przygotowuje młode 
dziewczęta do zostania siostrami 
zakonnymi. Spotkanie z nią było 
pełne emocji i dlatego po przyjeździe
wszystkie rzuciłyśmy się w jej objęcia.
O godz. 1200 odbyła się Msza święta,
w której uczestniczyłyśmy w naszych
strojach. Potem udałyśmy się na 

pyszny obiad, a po nim zaczęło się 
radosne śpiewanie i tańce, które 
trwały prawie godzinę. Przysłuchi-
wały się nam inne siostry i bardzo 
im się podobał nasz śpiew. Kęty to 
jeden z największych klasztorów 
sióstr zmartwychwstanek – mieszka
tam 30 sióstr i przyszłych sióstr. 
Zwiedziłyśmy również pomiesz-
czenia związane z ich codziennym 
życiem. 

Trudno było nam rozstawać się 
z s. Samuelą, dlatego przy wyjeździe
byłyśmy bardzo smutne, ale s. Mag-
dalena szybko odwróciła naszą uwagę.
Po krótkiej modlitwie wyjechałyśmy
w drogę powrotną do Radomia.

To był niezwykły wyjazd i nie-
zwykłe spotkanie. Mamy nadzieję 
kiedyś go powtórzyć, ale troszkę 
dłużej.    :) 

Siostro Samuelo, 
przygotuj się na nasz powrót! 
Buziaki od całej scholki!!!    :)

NIEZWYKŁA PIELGRZYMKA, 
NIEZWYKŁE MIEJSCA, 
NIEZWYKŁE SPOTKANIE...

Aleksandra i Alicja Faryna

Przebaczenie nie jest oznaką 
słabości, natomiast może stać się 
aktem desperacji, gdy nagle zdamy
sobie sprawę, że bramy Nieba 
są dla nas zamknięte, bo nie 
PRZEBACZYLIŚMY. Świadomi, że 
tak może się wydarzyć „chcąc nie 
chcąc” MUSIMY spełnić zalecenie
Jezusa, który niejednokrotnie nawo-
ływał do przebaczenia. Nauczał, że 
przebaczenie jest bardzo istotne 
nie tylko w naszej relacji z człowie-
kiem, ale bezwzględnie konieczne 
w naszej relacji z Bogiem. 

Aby przebaczyć nie potrzebujemy
drugiej strony. Oczywiście sytuacja 

byłaby klarowna, gdybyśmy mieli
przebaczać jedynie tym, którzy 
przychodzą do nas i proszą o nie 
pełni skruchy i żalu. Niestety, tak 
bywa bardzo rzadko. Znam człowieka,
który raczej połknie własny język niż
powie „wybacz”, „przepraszam”. 
Przebaczenie zawsze ma sens, 
niezależnie od postawy tego, który 
zgrzeszył przeciwko Bogu i wzglę-
dem nas. Przebaczenie jest aktem 
dobrej woli, jest cnotą – nie porażką.
Jest zwycięstwem dobra nad złem. 

Każdy z nas na różne sposoby 
doświadczył i doświadcza zła. Znie-
sławienie, pomówienie, obmówienie,

oszczerstwo wydaje się być szcze-
gólnie przydatne współczesnemu 
człowiekowi dążącemu do osiągnięcia
materialnego i zawodowego sukcesu.
Czasem też dla zabawy lub w ramach
zemsty lubimy zniesławić księdza, 
nauczyciela, trenera, nawet 
rodzonego ojca…

Z doświadczenia wiemy, że naj-
bardziej ranią nas najbliższe osoby,
które najbardziej kochamy. Czy 
zdajemy sobie sprawę, jaką cenę 
zapłacimy, jeżeli nie przebaczymy?
Przebaczenie jest niezbędnie 
konieczne dla naszego zbawienia. 

By wybaczyć – nigdy nie jest zbyt
 wcześnie. By wybaczyć – nigdy nie 
jest zbyt późno. Ile potrzeba na to 
czasu? To zależy od Ciebie. 

PRZEBACZENIE 
TO NIE KOMPROMITACJA

opr. 
Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA

„Parafia test wspólnotą wspólnot,
sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą 

i piją, by dalej kroczyć drogą”.

„Zadawaj pytania związane z tym, 
co powiedziało dziecko. 

W ten sposób udowodnisz, 
że słuchasz i nadasz rozmowie głębszy charakter”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen – niech tak się 
stanie. Słowa jakże dobrze nam 
znane z tekstów modlitwy za zmar-
łych. Nad grobami najbliższych 
wypowiadamy je nieco mechanicznie.
Pogrążeni w modlitewnej zadumie
nie dostrzegamy, jak ogromny sens 
w zdaniu tym się kryje. 

Czy odeszli w pokoju? Czy robimy

wszystko, abyśmy my sami i najbliż-
sze nam osoby po przejściu „na drugą
stronę” mogli zaznać owego pokoju?

Dawniej śmierć była jakby 
„bliżej” człowieka. Ludzie zazwyczaj
umierali w domu, w otoczeniu 
swoich bliskich. Ci dbali, aby kona-
jący mógł pojednać się z Bogiem 
w sakramencie pokuty i przyjąć 
Komunię świętą. Nadto, umierają-
cemu członkowi rodziny w stygnące
dłonie wkładano zapaloną świecę 
– gromnicę – symbol Bożej światłości,
znak Pana Jezusa.

W dzisiejszych czasach temat
śmierci jest skrzętnie omijany. 
Dopiero choroba i podeszły wiek 
przypominają, że życie dobiega 

kresu. Śmierć została ukryta w 
szpitalu – samotna, gorzka śmierć 
człowieka wśród fachowego, lecz 
często obojętnego personelu. 
Choć są też wyjątkowe chwile – 
byłam świadkiem, jak pobożna 
pielęgniarka zapaliła gromnicę i 
podała ją konającemu pacjentowi.

Przeróżne są relacje międzyludzkie.
O pokój wieczny dla siebie i swoich
najbliższych zatroszczmy się 
zawczasu. 

Życie to czas, w którym szukamy 
Boga. Śmierć to czas, w którym Go 
znajdujemy. Wieczność to czas, 
kiedy w JEGO objęciach żyjemy. 

Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, 
aby tak się stało.
Amen.

AMEN, NIECH TAK SIĘ STANIE

opr. 
Jadwiga Kulik

„Potoki mają swe łoża –
I mają granice morza

Dla swojej fali –
I góry, co toną w niebie,

Mają kres dany dla siebie,
Nie pójdą dalej!

Lecz serce, serce człowieka,
Wciąż w nieskończoność ucieka
Przez łzy, tęsknoty, męczarnie

I wierzy, że w swoim łonie
Przestrzeń i wieczność pochłonie

I niebo całe ogarnie”

Tak poeta Adam Asnyk w wierszu
„Bez granic” z 1872 roku oddał 
tęsknotę człowieka za nieśmier-
telnością. Wszystko, co istnieje na 
tym świecie, choćby najbardziej 
wspaniałe i wzniosłe, ma swoje
granice – ale serce człowieka 
odnajduje swój kres dopiero w Tym,
który nie ma granic – w Bogu. 

W listopadzie, częściej niż w innym
czasie, wspominamy naszych zmar-
łych. Ciała naszych bliskich, którzy
odeszli do wieczności, uległy
rozpadowi – nie ujrzymy ich twarzy,
nie uściśniemy ich dłoni – a jednak 
stajemy z nimi w duchowej łącz-
ności. Mamy nadzieję, że oni „żyją 

w Panu”. Szukamy płaszczyzny, na 
której możemy z nimi się spotkać i 
odnajdujemy ją w naszej wierze – 
w prawdzie o świętych obcowaniu. 

W pierwszy dzień listopada 
wspominamy tych, którzy cieszą się
już jednością z Bogiem – dlatego 
szukamy u nich wstawiennictwa 
i opieki w naszym dążeniu do nieba.
W drugi dzień listopada obcho-
dzimy dzień Wszystkich Wiernych 
Zmarłych – tych, co do których nie 
mamy pewności o ich zbawieniu 
– dlatego wspieramy ich naszą 
modlitwą. 

Co możemy ofiarować zmarłym
cierpiącym w czyśćcu? Najcenniejszy
dar, to ofiara Mszy świętej. Starajmy
się pamiętać o rocznicach śmierci. 
Często zamawiane są za zmarłych 
tzw. Msze święte gregoriańskie, 
które są odprawiane nieprzerwanie
przez trzydzieści dni w intencji 
zmarłego. Ich praktyka wiąże się z 
osobą papieża Grzegorza Wielkiego,
który kierował Kościołem na prze-
łomie VI i VII wieku. Sięgają one 
zatem starożytności chrześcijańskiej
i są wielowiekową tradycją Kościoła. 

W pierwszych ośmiu dniach 
listopada mamy okazję ofiarować 
za zmarłych odpust zupełny. Warun-
kiem tego odpustu jest nawiedzenie
cmentarza i modlitwa w intencji 
zmarłych. Każdego dnia jednemu 
zmarłemu możemy zapewnić niebo.

Cały miesiąc listopad jest wypeł- 
niony jedyną w swoim rodzaju
praktyką miłości względem zmarłych,
jaką są wypominki, czyli publiczne 
wyczytywanie ich imion podczas 
wspólnej modlitwy. 

Także nasze umartwienia,  wyrze-
czenia i wykonane z miłością obo-
wiązki wypraszają naszym bliskim 
zmarłym potrzebne łaski.

Rozpoczęliśmy kolejny listopad 
w naszym życiu. Czy dotrze do głębi
naszego serca prawda o tym, że 
przeminiemy? Że nasze ziemskie 
życie dobiegnie do mety? Że ta meta
będzie dla nas nowym początkiem, 
bo przecież tak naturalnie poszu-
kujemy nieskończoności? Módlmy się
gorąco za tych, którzy nas poprze-
dzili, odeszli przed nami, i czekają 
na naszą pomoc.

KOLEJNY LISTOPAD W NASZYM ŻYCIU

opr.
Bartłomiej Paduch

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Maryjo, Matko ludzkości pielgrzymującej, módl się za nami „teraz i w godzinie śmierci naszej””.
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1 listopada 2015r. - NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Imieniny: Alicja, Anastazja, Bartosz
LITURGIA SŁOWA:
Ap 7, 2-4. 9-14
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
1J 3, 1-3
EWANGELIA: Mt 5, 1-12a

2 listopada 2015r. - PONIEDZIAŁEK
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Imieniny: Tobiasza, Bożydara, Bohdana
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

3 listopada 2015r. – WTOREK
Imieniny: Huberta, Marcina, Sylwii
LITURGIA SŁOWA:
Rz 12, 5-16a
PSALM 131, 1. 2-3
EWANGELIA: Łk 14, 15-24

4 listopada 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Olgierda, Karola
LITURGIA SŁOWA:
Rz 13, 8-10
PSALM 112, 1-2. 3-5. 9
EWANGELIA: Łk 14, 25-33 

5 listopada 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Sławomira, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
Rz 14, 7-12
PSALM 27, 1. 4. 13-14
EWANGELIA: Łk 15, 1-10

6 listopada 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Ziemowita, Feliksa, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
Rz 15, 14-21
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: Łk 16, 1-8

7 listopada 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Ernesta, Kariny, Rudolfa
LITURGIA SŁOWA:
Rz 16, 3-9. 16. 22-27
PSALM 145, 2-3. 4-5. 10-11
EWANGELIA: Łk 16, 9-15
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KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj o godz. 1045 Msza święta w intencji ks. Karola Świostka SAC 
z okazji jego imienin.

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy 
Świętej Rodziny nastąpi zmiana tajemnic różańcowych.

3. Dzisiaj procesje na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i na Firleju 
rozpoczną się o godz. 1430, po nich zostaną odprawione Msze święte.

4. 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. 

5. Jutro, 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
tzw. Dzień Zaduszny. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane 
o godz. 630, 800, 930 i 1800.  

6. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720 będziemy odmawiać różaniec,
a o godz. 1800 sprawować Mszę świętą w intencji zmarłych poleconych
w wypominkach listopadowych.

7. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne.
8. Jutro Młodzieżowa Schola Pallottiego zaprasza na godz. 1900 na wieczór

poświęcony przemijaniu pt. „Żyj, kochaj i pozwól odejść”.

9. We wtorek, 3 listopada, o godz. 1855 w kaplicy Świętej Rodziny 
odbędzie się spotkanie przed I Komunią świętą dla dzieci i rodziców 
ze Szkoły Podstawowej nr 23.

10. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek o godz. 1720 podczas wypominek będziemy modlić się 
za zmarłych kapłanów, siostry zakonne i braci zakonnych. 
O godz. 1800 Msza święta w intencji powołań. 

11. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych 
Mszy świętych oraz od godz. 1720. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615, 
następnie Msza św. dla dzieci o godz. 1645. Do chorych kapłani udają się
po porannych Mszach świętych. Zapraszamy na całodzienną Adorację 
Najświętszego Sakramentu – rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800,
zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy na konferencję. 

12. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1700.

13. 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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

15. W  przyszłą niedzielę o godz. 1530 Msza Święta dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowujących się
do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.

16. Od niedzieli, 8 listopada, rozpoczynamy Kurs przedmałżeński. Zapraszamy na godz. 1400 do kancelarii parafialnej.

17. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – wszystkich wiernych zmarłych, w środę – św. Karola Boromeusza.


