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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr.: 1125
2/10/2016

27.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

E W A N G E L I A :  Ł k  17,  5 -10

     Trzeba uświadomić sobie, jaka powinna być relacja między 
Bogiem a człowiekiem, kto jest panem, a kto sługą. Pan, oczywiście,
nie jest wyniosłym arogantem i gburem wobec służby. Sługa 
to ten, kto po prostu wykonał swój obowiązek. „Wykonaliśmy to,
co powinniśmy wykonać”. Relacje z Bogiem mają przebiegać 
pod znakiem wdzięczności za bezinteresowny dar z Jego strony.
Za ten dar człowiek powinien odpowiedzieć postawą wiernego 
i pokornego sługi. Pan obdarza nas najwspanialszym darem 
– życiem wiecznym. Aby go otrzymać musimy być sługami 
i wykonywać to, co powinniśmy wykonać. „Apostołowie prosili 
Pana: „Przymnóż nam wiary””. Tylko wiara pozwala ułożyć właściwe
relacje między nami a Bogiem. Konieczni są robotnicy (słudzy),
którzy z radością trudzą się dla Boga i Jego królestwa, w którym 
i my będziemy. Uważajmy się za „sługi nieużyteczne”, a nie za 

niezbędne. Aby dokonać wielkich rzeczy, trzeba najpierw wykonać to „co powinniśmy wykonać”. Pamiętajmy
o naszych obowiązkach, stawiając na drugim planie przywileje i prawa. Sługa Ewangelii oddaje się Panu
do dyspozycji.

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Uznanie pełnej zależności od Stwórcy jest źródłem mądrości i wolności, radości i ufności”.

Księdzu Arturowi Wierzbickiemu SAC
z okazji imienin życzymy 

odnajdowania każdego dnia Bożej miłości -
- w spotkaniu z drugim człowiekiem, w pięknie przyrody… 

Niech uśmiech pełen pokoju i spojrzenie ufności 
wypełniają i słoneczne i deszczowe dni.

- w spotkaniu z drugim człowiekiem, w pięknie przyrody… 

ŻYCZEN IA
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Program peregrynacji

niedziela, 2 października
1730  Nabożeństwo oczekiwania, wprowa-
          dzenie Figury św. Michała Archanioła
1800  Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia
2030  Różaniec, Apel Jasnogórski, 
          rozważanie na zakończenie dnia

poniedziałek, 3 października
630  Msza święta z homilią o św. Michale
800   Msza święta z homilią o św. Michale
900  Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
930  Msza święta dla chorych, samotnych 
       i starszych z odnowieniem przyrzeczeń
       chrzcielnych i indywidualnym 
       błogosławieństwem
1100-1500  Modlitwa osobista
1500-1800  Adoracja Najświętszego Sakramentu
1500  Godzina Miłosierdzia
1645  Różaniec dla dzieci 
1720  Różaniec dla młodzieży i dorosłych
1800  Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
          i uwolnienie z nałogów za przyczyną
          św. Michała Archanioła z modlitwą
          wstawienniczą przed Najświętszym 
          Sakramentem
2100  Apel Jasnogórski z rozważaniem 
          na zakończenie dnia

wtorek, 4 października 
630  Msza święta z Aktem Poświęcenia się
       św. Michałowi Archaniołowi
800  Msza święta z Aktem Poświęcenia się
       św. Michałowi Archaniołowi
900  Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
930  Msza święta z Aktem Poświęcenia się
       św. Michałowi Archaniołowi
1100-1500  Modlitwa osobista
1500-1800  Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1500  Godzina Miłosierdzia
1645  Różaniec dla dzieci 
1720  Różaniec dla młodzieży i dorosłych
1800  Msza święta z Aktem Zawierzenia
          Parafii św. Michałowi Archaniołowi, 
          pożegnanie Figury i zakończenie 
          nawiedzenia

FIGURA 
ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA 

W NASZEJ PARAFII

Mój dyżur wypadał tydzień
później, ale ktoś nie mógł, 
więc się zamieniłyśmy i stawiłam
się w bazie przed godziną 10 
w ten sobotni poranek. Jak to
się mówi, jestem już zaprawio-
nym w boju wolontariuszem,
więc co to dla mnie dyżur?

Pierwsze spotkanie tego dnia
i mamy duże opóźnienie. 
Schodzi jedna kroplówka, dok-
tor dzwoni do prowadzącego
neurologa o radę, bo chora 
bardzo źle się czuła po jednej 
dawce i nie chce brać kolejnych.
A nasza podopieczna jest 
załamana. Ładny dom z ogro-
dem, cisza, spokój, kochający
mąż i… przerzutowy guz 
mózgu. Coraz ciężej jej chodzić,
prawa ręka aż do barku trzęsie 
się tak, że uniemożliwia nor-
malne funkcjonowanie. Nie 
można nawet spać! Choroba 
postępuje, a w szafie wiszą 
dwie świeżo kupione sukienki 
na ślub córki w sierpniu. 
Czy doczeka?

Idzie następna kroplówka, 
po której pani Halinka ma się
poczuć lepiej. Muszą obserwo-
wać. Jak na razie ręka trzęsie 
się dalej. Musimy się żegnać, 
bo następni czekają.

Teraz przed nami spotkania
z dziećmi, daleko poza Rado-
miem. Najpierw Mateusz, o któ-
rym opowiem w innym artykule.
Stąd już blisko do Adama.

Tego chorego znam tylko
z opowieści. Dostaję tylko 
jeszcze informację o tym, jak 
Adaś czuje się po niedawnym 
wyjściu ze szpitala. A został 
wypisany w stanie ciężkim.

Weszłyśmy do pokoju. Poznaję
rodziców chłopca. Są trochę 
zdenerwowani naszym spóź-
nieniem, pomimo wcześniej-
szego telefonu, bo mieli jakieś 
plany. Przepraszamy za spóź-

nienie i zostaje uzgodnione, 
że następnym razem mogą 
odwołać spotkanie w razie 
naszej dłuższej nieobecności, 
jeśli nic niepokojącego się 
nie dzieje.

Szukam łóżeczka z dzieckiem,
ale nie ma w tym pokoju. Adaś
jest w wózku stojącym do mnie
tyłem. Zaglądam tam i staję 
jak wryta! Ma 4 lata. Tylko 4! 
A to małe ciałko jest tak już 
umęczone operacjami, stery-
dami, do noska założona jest 
sonda. To guz mózgu! Jedyne 
dziecko tych młodych ludzi! 
Po chwili maluch się budzi, 
ale jest jeszcze gorzej. Oczy 
jakby nie widzące, choć na 
widok cioci reaguje gestami. 
Co chwila przeszywa powietrze
zgrzyt zębów. Mama bierze 
syna na ręce, by doktor mogła
zbadać. Trzeba uważać, bo 
plecy bolą przy dotyku, co się 
objawia jękiem. Domyślam się,
że rodzice chcieliby żebym 
była wesoła, zabawiała rozmową,
chcą normalności, ale ja nie 
mogę. Ten widok mnie wręcz 
paraliżuje. Siadam obok Adasia,
który leży na łóżku. Cały czas 
jest podłączony do aparatury 
mierzącej poziom tlenu we 
krwi. Gdy tlen niebezpiecznie
spada, zaczyna piszczeć i trzeba
szybko go podłączyć. Nasza 
doktor mówi, że Adaś jest 
zabezpieczony przeciwbólowo,
ale jak się widzi ten grymas 
ust i za chwilę zgrzyt to ciarki 
człowieka przechodzą!

Jak sobie rodzice radzą? 
Ano, każde na swój sposób. 
Szukają pomocy również w 
internecie, gdzie „specjaliści 
różnej maści” oferują pomoc. 
Zdecydowali się na jeden 
specyfik, który ponoć pomaga. 
Doktor wysłuchała relacji taty, 
który został oddelegowany 
do tej rozmowy (stąd pewnie 
to zdenerwowanie naszym 
spóźnieniem).

ADAŚ

Ciąg dalszy na 3 stronie

„Skoro „praca” Boga, opisana na pierwszych stronicach Księgi Rodzaju, jest przykładem dla człowieka, 
to jest nim również Boży „odpoczynek”.”

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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1. Do ziarnka czego Pan Jezus 
porównał wiarę?

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

2. Gdzie miałaby przesadzić się morwa?

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

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

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

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, 

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

i wrzucić do koszyka, 
który będzie stał przed ołtarzem od godziny 1130.

KONKURS DLA DZIECI

Wasz korespondent hospicyjny
Monika Wężyk

Po drodze rozmawiamy o tym, co było. 
Dochodzimy do wniosków, że nikt tak naprawdę
nie wie, jak zachowałby się w sytuacji, gdy 
umiera jego dziecko, więc nie krytykujemy i nie 
osądzamy. Odmawiamy Koronkę do Bożego
Miłosierdzia.

Teraz szybko do Szymona, którego również
widzę po raz pierwszy. Ten chłopiec do niedawna
jeszcze chodził, bawił się, rozmawiał. Teraz mając
11 lat siedzi w specjalnym fotelu, przywiązany 
specjalnym pasem. Nie jest w stanie podnieść 
samodzielnie nawet zabawki. Ma chorobę 
metaboliczną. W jego mózgu odkłada się żelazo.
Ciężko jest się z nim dogadać. Trzeba zadawać 
pytania w formie „tak” lub „nie”, a odpowiedzi 
bywają sprzeczne z tym, co chce.

Tata Szymka, jest takim „motorem napędowym”.
Szuka sponsorów, organizuje różne imprezy 
w celu zebrania funduszy na leczenie lub zapew-
nienie w miarę normalnego życia synowi.

Po badaniu i chwili zabawy, mamy czas na 
wypicie kawy, ale już czeka starsza siostra 
Szymona, aby razem z koleżanką przedstawić 
układ sportowo-muzyczny. Nasz chory już śpi,
zmęczony całym długim dniem. Żegnamy wszyst-
kich i wracamy do bazy, skąd zamiast mnie na 
następną wizytę jedzie Ania. Nie oponuję. I tak 
mam dużo do przemyślenia, a to znów dziecko!
Tym razem 14-letnia dziewczyna.

Na niedzielnej Mszy świętej następnego dnia,
przypomina mi się Adaś. Cisną się na usta pytania
do Pana Boga! Najchętniej bym się rozpłakała 
z tej bezradności, ale nie chcę robić sensacji.

Kolejny dzień nie przynosi ukojenia, a wręcz
jest gorzej! Już na samo wspomnienie chce 
mi się wyć! Dlaczego? Dlaczego takie maluchy 
muszą cierpieć?! Ten cholerny świat nie ma 
sensu! Co jest to wszystko warte jak taki maluch 
zamiast biegać i śmiać się, po prostu umiera?! 
Przypominają mi się te wszystkie mądre słowa
mądrych ludzi, ale nie przynoszą ukojenia. 
I nagle...? Przychodzi mi do głowy myśl, której 
chwytam się jak rzep. Coś mi szepnęło do ucha, 
że przy Adasiu, jak i innych dzieciach, jest Ktoś. 
Najbardziej delikatna, czuła, kochana Maryja.

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego 
i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa 
i Maria Magdalena...”. 

Przychodzi ulga. 
Powoli wracam do równowagi.

ZAPROSZENIE 
Hospicjum Królowej Apostołów 

oraz 
Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu

zapraszają na
IX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ 
WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO 

pod hasłem: 
„Wolontariusz hospicyjny 

świadkiem Bożego miłosierdzia”. 

Termin: 7-9 października.
Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka,

Radom, ul. Kolejowa 22.
Prelegenci: 

profesorowie wielu polskich uniwersytetów, 
doświadczeni w posłudze chorym wolontariusze 

medyczni i niemedyczni, lekarze, pielęgniarki, bibliści,
teolodzy, psycholodzy, psychoonkolodzy, pedagodzy, 

specjaliści różnych dziedzin nauki.
Zgłoszenia: 

do 5 października w Hospicjum Królowej Apostołów,
Radom, ul. Wiejska 2.

Informacje:  
www.hospicjum.radom.pl, tel. 605 980 214.

ks. Marek Kujawski SAC
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KALENDARZ
LITURGICZNY

2 października 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Dionizego, Teofila, Sławy
LITURGIA SŁOWA:
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
PSALM 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9
2 Tm 1, 6-8. 13-14
EWANGELIA: Łk 17, 5-10

3 października 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Cypriana, Łucji, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 6-12
PSALM 111,1-2. 7-8. 9 i 10c
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

4 października 2016r. – WTOREK
Imieniny: Rozalii, Konrada, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 13-24
PSALM: 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

5 października 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Apolinarego, Placyda, Igora
LITURGIA SŁOWA:
Ga 2, 1-2. 7-14
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Łk 11, 1-4

6 października 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Artura, Petry, Fryderyka
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 1-5
PSALM Łk l, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75
EWANGELIA: Łk 11, 5-13

7 października 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Sergiusza, Marka, Mirelli
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 7-14
PSALM 111, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

8 października 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Brygidy, Pelagii, Marcina
LITURGIA SŁOWA
Ga 3, 22-29
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 11, 27-28

1. Dzisiaj rozpoczyna się w naszej parafii peregrynacja Figury św. Michała
Archanioła. Słowo Boże na wszystkich Mszach świętych głosi kapłan 
ze zgromadzenia michalitów. Zapraszamy wszystkich do licznego 
uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Jest to czas mocy i łaski.
Peregrynację rozpoczniemy przy figurce Matki Bożej na skrzyżowaniu 
ulic Młodzianowskiej i Wiejskiej. Tam gromadzimy się o godz. 1715 
ze świecami. Nabożeństwo oczekiwania rozpocznie się o godz. 1730. 
Po przybyciu Figury procesyjnie przejdziemy do świątyni. Prosimy 
o udekorowanie domów flagami i emblematami religijnymi. Program 
peregrynacji znajdziemy w Gazetce parafialnej i na tablicach ogłoszeń.

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

3. „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec” – to apel Matki 
Bożej z Gietrzwałdu na Warmii. Zapraszamy młodzież i dorosłych 
na Nabożeństwa różańcowe codziennie w październiku na godz. 1720.
Dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 1645. 
Dzisiaj Nabożeństwo różańcowe wyjątkowo o godz. 2030.

4. Jutro I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne i różaniec o godz. 1720.
O godz. 1800 Msza św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W I czwartek 
o godz. 1720 Nabożeństwo różańcowe w intencji nowych i świętych 
powołań kapłańskich i zakonnych. O godz. 1800 Msza święta w tej intencji.

6. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych 
Mszy świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na różaniec i Komunię
świętą wynagradzającą na godz. 1645. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615.
Do chorych udajemy się po porannych Mszach świętych. Zapraszamy 
także na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie
po Mszy świętej o godz. 800. Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy 
Świętej Rodziny konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Po konferencji wznowienie Adoracji i modlitwa z Młodzieżową Scholą 
Pallottiego. Modlitwę zakończymy indywidualnym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem i Apelem Jasnogórskim. 

7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. 
Po każdej Mszy świętej będzie można złożyć do puszek ofiary na fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

8. W przyszłą niedzielę, 9 października, o godz. 1530 Msza święta dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. 
Na zakończenie Mszy świętej dzieci otrzymają różańce. 

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana 
tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.

„Mam nadzieję, że bardziej od lęku przed pomyłką kierować się będziemy 
lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej

ochrony, lękiem przed przepisami, które czynią z nas nieubłaganych 
sędziów, lękiem przed przyzwyczajeniami, dzięki którym czujemy się 
spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, 
a Jezus powtarza nam bez przerwy: „Wy dajcie im jeść!” (Mk 6, 37).”

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Pamiętaj, 
że każde dziecko jest inne. 
Dlatego każde ze swoich 

dzieci traktuj indywidualnie”.

TYLKO 
DLA 

DOROSŁYCH


