
Moja Parafia | 1 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr.: 1123
18/09/2016

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg w każdej chwili podtrzymuje stworzenie w istnieniu”.

25.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

E W A N G E L I A :  Ł k  16 ,  1 -1 3

   „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę”. Zaskakująca
pochwała. Przypowieść nie powinna być odczytywana, 
jako budujące opowiadanie. Jezus chwali oszusta nie 
za jego działanie, ale za jego gotowość do znalezienia 
drogi wyjścia. Od tej decyzji zależy jego przyszłość. 
„Ile jesteś winien mojemu panu?”. „Weź swoje zobo-
wiązanie... i napisz: pięćdziesiąt”. Darował mu połowę.
„Pozyskujecie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 
aby przyjęto was do wiecznych przybytków”. Mamona – 
pieniądze nie mają kursu w niebie. Musimy pozbyć się ich,
zanim dostaniemy się do nieba. „Nie można służyć 
Bogu i Mamonie”. Pisownia dużą literą potwierdza to, że 
pieniądze stawiane są na równi z Bogiem. Jeżeli tak 
robimy – uwielbiamy pieniądze – to nie możemy uwielbiać

Boga. Winę za to ponosimy my sami, czyniąc z pieniądza bożka, któremu się kłaniamy. Pieniądze są potrzebne,
ale w dobrych, świętych celach. Dzisiejsza przypowieść jest dla nas wezwaniem, abyśmy nie zwlekali 
z przebaczeniem naszym winowajcom. Przemyślmy fragment Modlitwy Pańskiej – „odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy”.

„Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną 
nie okazaliście się wierni, 

prawdziwe dobro kto wam powierzy?”

Adam Żak

„Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory 
z powodu zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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1. Ile beczek oliwy był winien pierwszy dłużnik?

Odpowiedź: ............................................................................

2. Kto będzie wierny w wielkiej rzeczy?

Odpowiedź: .............................................................................

......................................................................................................

Imię i nazwisko:.......................................................................

Szkoła i klasa:...........................................................................

Pytania dotyczą tekstu Ewangelii, 
który był dzisiaj czytany w kościele. 

W domu należy wyciąć kupon konkursowy, 
ładnie go uzupełnić i za tydzień przynieść 

i wrzucić do koszyka, 
który będzie stał przed ołtarzem od godziny 1130. 
Po Mszy świętej o godz. 1145 – losowanie nagród.

KÓŁKO PLASTYCZNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Prowadzi: siostra Anna Jonkisz – nauczyciel dyplomowany
z ukończonymi studiami wyższymi malarstwa i pracowni 

interdyscyplinarnej Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. 

Zapraszamy dzieci zarówno te, 
u których już rodzice odkryli talenty plastyczne, 

jak i te, które warto zainteresować tą dziedziną sztuki 
– które pragną nauczyć się malować!

Na zajęciach: rysunek, budowa postaci; barwne ptaki 
kwiaty i owady; malowanie na szkle i płótnie, 

rzeźba w glinie, rysowanie woskiem.

Zajęcia są częściowo odpłatne. 
Koszt to 7 zł za godzinę (miesięcznie 84 zł). 

Dzieci na zajęcia nie przynoszą 
żadnych swoich materiałów ani przyborów, 

wszystko otrzymają w ramach zajęć.
Caritas Pallotyńska

Termin: 
czwartki w godz. 16-19.

Julia Maria Sadkowska

Kamil Mizera

Nikodem Kwiatkowski

Mateusz Olaf Tkaczyk

Jan Mazurkiewicz

Kacper Goliński

Valeria Polito

Karol Igor Skopek

Michał Kruczek

Marcel Marzec

Nikodem Wolski

Igor Pszczoła

Julia Antczak

Sakrament chrztu świętego
w lipcu przyjęli:

Aneta Krystyna Kowalska /l. 35/

Maria Teresa Badowska /l. 62/

Ewa Marta Tokarska /l. 67/

Jan Kotowski /l. 75/

Maria Elżbieta Szymanowicz /l. 78/

Grzegorz Wojciech Kluziński /l. 83/

Lucyna Teresa Szeląg /l. 87/

Jerzy Grzelecki /l. 88/

Maria Krystyna Kotkowska /l. 91/

Grzegorz Wojciech Kluziński /l. 83/

Maria Krystyna Kotkowska /l. 91/

Odeszli w lipcu do Pana:

Sakrament małżeństwa 
w lipcu przyjęli:

Małgorzata Gazda 
i Przemysław Michał Zielonka

***

Aleksandra Wioletta Dygas 
i Michał Filip Piastowicz

***

Katarzyna Anna Mieszczakowska 
i Mateusz Krzysztof Drela

***

Angelika Agnieszka Naporowska 
i Sylwester Kamil Mroczek

***

Ewelina Strach i Mirosław Chabora
***

Monika Barbara Majewska i Mateusz Urbaniak

KONKURS DLA DZIECI
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BŁOGOSŁAWIONA ELŻBIETA SANNA
Z całym szacunkiem dla głównej

postaci niniejszego tekstu, najpierw
chcę zwrócić uwagę naszych 
Czytelników, a szczególnie Parafian, 
iż poprzez posługę księży pallotynów
w naszym kościele, jesteśmy emo-
cjonalnie, duchowo i ściśle związani
z osobą świętego Wincentego 
Pallottiego – Założyciela Stowarzy-
szenia Apostolstwa Katolickiego (SAC)
oraz Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego (ZAK). SAC to księża 
i bracia pallotyni. ZAK integruje 
osoby świeckie. Niekwestionowanym
autorytetem przy powstawaniu ZAK,
obok św. Wincentego, była – 
wyniesiona wczoraj na ołtarze 
– Elżbieta Sanna.

Po wstępie bardzo istotnym dla
naszej pallotyńskiej Wspólnoty 
parafialnej, poniżej słów kilka o Tej,
którą zwali „Pierwszą Damą” ZAK. 
Kim była ta niezwykła kobieta, 
u której rady i pomocy szukał sam 
św. Wincenty Pallotti?

Elisabetta (Elżbieta) Sanna 
urodziła się 23 kwietnia 1788 roku 
w Codrongianos, miejscowości liczącej
1200 mieszkańców, a leżącej na 
Sardynii. Jej rodzice, Salvatore i 
Maria Dominika Lai, byli bardzo 
religijnymi ludźmi. Prowadzili średniej
wielkości gospodarstwo rolne, a 
Salvatore był w dodatku burmi-
strzem miasteczka. Z siedmiorga 
rodzeństwa Elżbieta była w kolej-
ności drugim dzieckiem, a brat jej, 
Antoni Alojzy, został później 
kapłanem. 

W trzecim miesiącu życia Elżbieta
została z powodu ospy poddana 
(nieudanej) operacji, wskutek której
ramiona dziewczynki zostały znie-
kształcone na całe życie. Niepeł-
nosprawna Elżbieta nie myślała o 
zamążpójściu; gdy jednak zjawili się
pretendenci do jej ręki uległa 
natarczywym perswazjom swej matki
i z trzech kandydatów wybrała 

najbiedniejszego, Antoniego Marię 
Porcu, bo pokochała go szczerze. 
Kochali się wzajemnie, nie podej-
mując niczego ważniejszego bez 
wzajemnej porady i uzgodnienia. 
Urodziło im się siedmioro dzieci,
z których dwoje zmarło w pierwszych
miesiącach. Gdy owdowiała po 
osiemnastu latach małżeństwa, 
otrzymała zgodę swej rodziny, 
by podjąć pielgrzymkę do Ziemi
Świętej. Zatrzymana przez przeciw-
ności losu, w drodze do Palestyny 
wylądowała 23 lipca 1831 roku 
w Rzymie, gdzie pozostała aż do 
śmierci. 

W Rzymie zdobyła nie tylko serca
rzymian, ale stała się jedną z najbar-
dziej gorliwych i skutecznych współ-
pracownic Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego. Św. Wincenty Pallotti
ogromnie cenił Elżbietę, ponieważ
jej zabieganie o chwałę Bożą 
i zbawienie dusz nie miało granic. 
Pallotti, który był jej spowiednikiem
i kierownikiem duchowym przez 
dziewiętnaście lat, sam korzystał 
z jej rad i polecał innym, by robili 
to samo. Wtajemniczał ją w swoje 
plany, nie taił przed nią osiągnięć i 
porażek, przy niej krzepił się otuchą.
Wykrył wiele jej nieznanych moż-
liwości, zwłaszcza dar trafnej rady. 
W jej zaciekającej wilgocią izdebce 
zasiadało wielu kardynałów 
i arystokratów.

Elżbieta cierpiała z powodu 
separacji od rodziny. Nie mogła 
powrócić na Sardynię głównie z 
powodu stanu zdrowia; lekarze 
odradzali jej podróż – mówili, że 
w każdej chwili może umrzeć. Płakała,
że nic w tej sytuacji nie można 
poradzić. Zawierzyła siebie Bogu 
i próbowała zaakceptować nową 
sytuację, dzieląc się z innymi wiarą, 
opartą na Ewangelii. Często odwie-
dzała ludzi nieuleczalnie chorych 
w ich domach, leżących w szpitalach,
niosąc im pocieszenie. Brała udział 

w kilku Mszach świętych każdego dnia,
 adorowała Najświętszy Sakrament 
i modliła się z odwiedzającymi jej 
dom. Bardzo wielu ludzi szukało 
u niej rady. Św. Wincenty Pallotti 
i pierwsi pallotyni także ją u niej 
znajdowali. 

Elisabetta Sanna zmarła w Rzymie
dnia 17 lutego 1857 roku w opinii 
świętości. Wczoraj, 17 września 2016 r.,
na Sardynii odbyła się jej beatyfikacja.
Uroczystościom przewodniczył prefekt
watykańskiej Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, J.E. Ks. Kardynał
Angelo Amato. Tuż po Liturgii 
beatyfikacji, jej uczestników, poprzez
połączenie video, pozdrowił 
papież Franciszek.

Wyniesienie na ołtarze Elżbiety
Sanny – pokornej współpracownicy
św. Wincentego Pallottiego, to 
dla nas – pallotyńskiej Wspólnoty 
parafialnej – wielkie wydarzenie. 
Dziękując Bogu za Jej życie, pamię-
tajmy, że członkiem ZAK może 
zostać każdy z nas, każda osoba 
świecka. Wystarczy tylko dobra 
wola i zapał do tworzenia czegoś
dobrego, do działania w imię 
miłości bliźniego, do głoszenia 
Ewangelii wśród ludzi, których 
spotykamy każdego dnia. opr.

Jadwiga Kulik

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Porywająca historia rozwoju nauki, techniki i kultury w jej wielorakich przejawach - rozwoju coraz szybszego,

dzisiaj postępującego wręcz w zawrotnym tempie - jest w dziejach świata owocem misji, 
jaką Bóg powierzył mężczyźnie i kobiecie, zlecając im zadanie i obowiązek zaludniania ziemi 

i zapanowania nad nią przez pracę, w sposób zgodny z nakazami Jego Prawa”.
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1. Dzisiaj Słowo Boże w naszej świątyni głosi ks. Edward Hodurek SAC. 
Po Mszach świętych można złożyć ofiarę do puszek na rzecz Fundacji AVE. 

2. Caritas Pallotyńska zaprasza rodziny, dzieci, młodzież, rodziców i dziadków
na pielgrzymkę na Święty Krzyż i do Świętej Katarzyny. Termin: sobota, 
24 września. Zapisy w biurze Caritas i w kancelarii parafialnej. 
W programie: Msza święta, ucałowanie relikwii Krzyża Świętego, 
zwiedzanie Bazyliki i krypt pod nią, podziwianie Gór Świętokrzyskich 
z nowej wieży, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, obiad w Domu 
pallotyńskim w Świętej Katarzynie.

3. W przyszłą niedzielę o godz. 1300 zostanie odprawiona Msza święta 
dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
W zakrystii będziemy prowadzili zapisy młodzieży nie będącej uczniami 
Gimnazjum nr 2, która pragnie przygotować się do tego sakramentu 
w naszej parafii. W tygodniu zapisać się można w kancelarii.

4. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny 
zostanie odprawiona Msza święta „trydencka”.

5. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę 
do puszek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.

6. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do oazy, a także chłopców 
i mężczyzn do bycia ministrantami. Wszelkich informacji udziela ks. Ryszard.

7. Przez cały wrzesień trwają zapisy dzieci w wieku 4-7 lat do Świetlicy 
Caritas Pallotyńskiej.

8. Caritas Pallotyńska zaprasza dzieci i młodzież na „Kółko plastyczne”. 
Zajęcia zaczną się w październiku i będą odbywały się w czwartki 
w godz. 1600-1900. Poprowadzi je siostra Anna Jonkisz – nauczyciel 
dyplomowany, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Zapraszamy zarówno te dzieci, u których już rodzice odkryli talenty 
plastyczne, jak i te, które warto zainteresować tą dziedziną sztuki 
– które pragną nauczyć się malować! W programie: rysunek, budowa 
postaci; barwne ptaki kwiaty i owady; malowanie na szkle i płótnie, 
rzeźba w glinie, rysowanie woskiem. Zajęcia będą częściowo odpłatne. 
Koszt: 7 zł za godzinę, czyli 84 zł za miesiąc. 

9. W czwartek, 22 września, po Mszy świętej wieczornej w sali parafialnej 
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób udających się 
na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Warmińskiego.

10. W sobotę, 1 października, diecezja radomska organizuje Pielgrzymkę 
Czcicieli Matki Bożej Różańcowej do Sanktuarium w Wysokim Kole. 
Zapisać się można również u nas w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
Koszt: 25 zł.

11. W dniach 2-4 października naszą świątynię nawiedzi Figura św. Michała
Archanioła z Gargano. Przed każdą niedzielną Mszą świętą, razem 
z Panem Organistą uczymy się pieśni ku czci św. Michała. W piątek, 
23 września, po Mszy świętej wieczornej rozpoczniemy Nowennę 
przed peregrynacją. Nowenna będzie zawsze po wieczornej Mszy świętej,
a w przyszłą niedzielę – podczas Nabożeństwa o godz. 1720.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

KALENDARZ
LITURGICZNY

18 września 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Stanisława, Józefa, Ireny
LITURGIA SŁOWA:
Am 8, 4-7
PSALM 113, 1-2. 4-6. 7-8
1 Tm 2, 1-8
EWANGELIA: Łk 16, 1-13

19 września 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Januarego, Konstancji
LITURGIA SŁOWA:
Prz 3, 27-35
PSALM 15, 1-2. 3-4. 5
EWANGELIA: Łk 8, 16-18

20 września 2016r. – WTOREK
Imieniny: Eustachego, Renaty
LITURGIA SŁOWA:
Prz 21, 1-6. 10-13
PSALM: 119, 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44
EWANGELIA: Łk 8, 19-21

21 września 2016r. – ŚRODA
Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Imieniny: Mateusza, Hipolita, Darii
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1-7. 11-13
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Mt 9, 9-13

22 września 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA:
Koh 1, 2-11
PSALM 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17
EWANGELIA: Łk 9, 7-9

23 września 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Bogusława, Tekli
LITURGIA SŁOWA:
Koh 3, 1-11
PSALM 144, 1a i 2abc. 3-4
EWANGELIA: Łk 9, 18-22

24 września 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Dory, Teodora, Gerarda
LITURGIA SŁOWA
Koh 11, 9 – 12, 8
PSALM 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17
EWANGELIA: Łk 9, 43b-45

„Okazuj dziecku uczucia, 
miłość. Mów, że kochasz. 

Przytulaj.”

TYLKO 
DLA 

DOROSŁYCH

WERSJA II, POPRAWIONA


