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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr.: 1127
16/10/2016

29.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

E W A N G E L I A :  Ł k  18 ,  1 - 8

„Ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę”. 
Wdowa wierzyła w sprawiedliwość i wytrwale „naprzykrzała się” 
sędziemu, który wreszcie dla swego spokoju wziął ją w obronę. 
Przypowieść opowiedziana uczniom, ma utwierdzić w nich przekonanie,
„że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać się”. Brak wytrwałości
w modlitwie rodzi pretensje do Boga, że nas nie wysłuchuje. Niespra-
wiedliwy sędzia wysłuchał wdowy, ponieważ wytrwale prosiła 
o zajęcie się jej sprawą. „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich
wybranych?” Nasza modlitwa to „naprzykrzanie” się Bogu, to 
wytrwałość, brak niecierpliwości i pośpiechu. Modlić się trzeba nawet
wtedy, kiedy niczego się nie doświadcza. Wierzący nie zaprzestaje,
nie poddaje się zniechęceniu, zmęczeniu, jest przekonany, że Bóg
go wysłuchuje. Czy umiemy z wiarą oczekiwać na odpowiedź Boga 
na nasze prośby? Czy wierzymy z całą mocą w sprawiedliwość Boga? 
Stąd pytanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?” Jezu! Wierzę w sprawiedliwość Twego Ojca. Pamiętam,
że Jego wola jest ważniejsza od mojej. Naucz mnie cierpliwego 
czekania na Twoją odpowiedź.

„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?”.

Adam Żak

Pani Jadwidze Kulik
z okazji imienin życzymy

pokoju serca i radości życia.
Niech dobry Bóg błogosławi i umacnia!ŻY

CZ
EN
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Niech dobry Bóg błogosławi i umacnia!Niech dobry Bóg błogosławi i umacnia!

„Spojrzenie Boga w siódmym dniu, to spojrzenie „kontemplacyjne”, które nie zwraca się 
ku następnym dziełom, lecz pozwala raczej zachwycić się pięknem tego, co już zostało dokonane”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” 

/św. Jan Paweł II/.

Z radością informujemy, że do 
naszego chóru „Gloria Dei” i naszej 
para�i wpłynęło – od Pani Ambasador
Fundacji „Dzieci Afryki”, Pani Doktor
Iwony Filipeckiej – podziękowanie 
za udział w II edycji zbiórki okularów
dla ubogich mieszkańców Afryki. 
Obejmuje ono wszystkich, którzy 
przyczynili się do tej niezwykle 
udanej na Ustroniu i Młodzianowie
akcji „Okulary dla Afryki”. 

Podziękowanie wywieszone jest 
w gablocie przed kościołem.

Ostateczna liczba okularów, które
przekazaliśmy z naszej Parafii, 
wynosi 850!!! Po odrzuceniu uszko-
dzonych i tzw. cylindrycznych, 
po oznaczeniu mocy szkieł, okulary

zostały dostarczone osobiście przez
naszą chórzystkę, Panią Jadwigę 
Kulik, do siedziby Fundacji przy 
al. Zjednoczenia 13 w Warszawie.

Za tydzień, w niedzielę misyjną, 
23 października, o godzinie 1300 
w naszej świątyni sprawowana 
będzie Msza święta dziękczynna za
wszystkich biorących udział w akcji
„Okulary dla Afryki”. Zapraszamy 
tych, którzy okulary ofiarowali;
tych, którzy akcję promowali – 
szczególnie przedstawicieli Radia 
Dla Ciebie Radom – oraz rodzinę
i współpracowników naszego 
radomskiego Pana Optyka, który bez-
interesownie oznaczył moc okularów.

Wszystkim z całego serca 
dziękujemy

 za życzliwość i zaangażowanie 
i zapraszamy 

do wspólnej modlitwy.

DZIĘKUJEMY 
ZA „OKULARY DLA AFRYKI” 

„Gloria Dei”

WYBACZ MI
Całą mnie zajmują marzenia
O Tobie Panie mój

Marzenia wierszem opisuję 
O poranku brzmią jak modlitwa

Co czeka mnie Panie 
Gdy twarzą w twarz przed Tobą stanę
A Ty rozliczać mnie będziesz
Z miłości do drugiego człowieka

Rozumiem
Nie chodzi o to że Ciebie Jezu miłuję
Jednak [wybacz mi Panie]
Ze współczesnym Judaszem 
Zupełnie mi nie po drodze
Żałuję

Nakazujesz miłosierdzie 
Więc przebaczam 
Ale jak mam miłować zdrajcę

Wybacz mi Panie tego nie pojmuję

Jadwiga Kulik

Pierwsze wakacyjne tygodnie
upływały bardzo szybko. Szybko 
i nadzwyczaj pracowicie. Nic dziwnego
– trzeba było dobrze przygotować 
się do przyjęcia gości z innych krajów
w naszej diecezji i oczywiście do 
jak najlepszego osobistego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. 

Wreszcie przyszedł długo ocze-
kiwany czas wielkiego Święta 
Młodych. I mimo, że wcześniej 
pojawiało się (szczególnie w mediach)
dużo pytań, wątpliwości i niepoko-
jów, choćby na temat bezpieczeń-
stwa, to jednak w tym momencie 
ustąpiły one miejsca eksplozji 
radości, którą przyniosła ze sobą 
młodzież. Trudno było nie zauważyć
w Radomiu i całej diecezji: śpiewów,

tańców, okrzyków, kolorowych �ag,
ale także skupienia podczas modlitwy,
świadectwa na szlakach pielgrzymek
do sanktuariów i otwartości 
w rozmowach. 

Piękny czas… Z pewnością zostanie
w sercach na długo. Wracajmy my-
ślą do tych wspaniałych chwil, bo 
warto wspomnienie o nich zachować,
kiedy przyjdzie szara codzienność. 
Ale pamiętajmy jeszcze o czymś. 
Diecezja radomska z racji ŚDM 2016
otrzymała biblijną nazwę „Emaus”. 
Kiedyś dwaj uczniowie zaprosili 
do swojego domu w Emaus Jezusa.
Zaprosili, choć ich oczy początko-
wo nie dostrzegały Mistrza, a jedynie
zwykłego wędrowca. My również 
do naszego „Emaus” zaprosiliśmy 
„zwykłych wędrowców”. Może nie 

każdy z nas uświadomił sobie, że 
w rozśpiewanych młodych z: Włoch,
Węgier, Gabonu, Ukrainy, Palestyny
i wielu innych krajów – jest On… 
sam Chrystus. Może dopiero teraz, 
przypominając sobie spotkania, 
rozmowy, uśmiechy i gesty, pytamy
siebie samych: „Czy serce w nas 
nie pałało?” Jeśli tak właśnie było, 
to znaczy że w naszej diecezji 
dotknęliśmy Miłosierdzia… Dając 
– sami otrzymaliśmy. Dzieląc się 
z innymi, zostaliśmy obdarowani 
– radością, umocnieniem wiary, 
doświadczeniem wspólnoty. 

Bogu niech będą dzięki za 
ŚDM-owe dni w diecezji radomskiej!
Niech owoce tego czasu będą
wielkie!

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY -
CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
KIEDY „JUTRO” STAJE SIĘ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

ms
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1. W czym mamy nie ustawać?

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

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

2. Kto wziął w obronę wdowę?

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

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

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

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

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

JAK BYĆ PIĘKNĄ?
 Czy jestem piękna? 

Czy naprawdę w to wierzę? 
Czym jest prawdziwe piękno? 

Dla kogo mam być piękna?

Wspólnota „Galilea” zaprasza 
na spotkanie dla kobiet 

i o kobietach.

Termin: najbliższa sobota, 22, października, 
godz. 1800.

Spotkanie poprowadzą: kosmetyczka i fryzjer.
Szczegóły: www.radom.galilea.pl.

Miejsce: kawiarenka pod naszym kościołem.

Zapraszamy także na spotkania 
7 stycznia (z dekoratorką wnętrz) 

i 22 kwietnia (spotkanie – niespodzianka). 

Kobieta, która idzie za Bogiem 
zawsze dotrze do celu!

Sakrament chrztu świętego
w sierpniu przyjęli:

Leon Wrześniak
Jakub Mosionek

Maja Imiołek
Bartosz Nowak
Iga Kozłowska

Kaja Kozakiewicz
Franciszek Kacprzak
Milena Łuczkiewicz

Małgorzata Ślubowska

Julia Siara
Laura Dryja
Jan Pastuszka
Olivia Zielińska

Nikodem Ignacy Kobiera
Lily Katarzyna Leszczyńska – Grigg

Sakrament małżeństwa 
w sierpniu przyjęli:

Anita Kołodziejczyk 
i Daniel Kamil Śniadecki

***
Agata Angelika Więcaszek 
i Maciej Łukasz Pawełczyk

***
Anna Maria Kulik 
i Adrian Piskorz

***
Paulina Kalbarczyk 

i Łukasz Maciej Zając
***

Anna Elżbieta Zagajewska 
i Paweł Robert Piesak

Odeszli w sierpniu do Pana:

Sławomir Aleksander Wiatrek /l. 54/
Krzysztof Dański /l. 55/
Leszek Artur Kornet /l. 59/
Jadwiga Stanios /l. 68/
Leszek Sojka /l. 72/
Janina Gutkowska /l. 80/
Zo�a Skrzypczak /l. 84/
Jan Jadczak /l. 84/
Stanisława Rutkowska /l. 89/
Marianna Pacholec /l. 91/
Stanisława Rutkowska /l. 89/

Aleksandra Puchow
Martyna Puchow

Jan Grzegorz Janas
Lena Zawadzka



4 | Moja Para�a

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

16 października 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ambroży, Florentyny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 17, 8-13
PSALM 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
2 Tm 3, 14 – 4, 2
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

17 października 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wiktora, Lucyny, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 1-10
PSALM 100, 1-2. 3. 4-5
EWANGELIA: Łk 12, 13-21

18 października 2016r. – WTOREK
ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
Imieniny: Łukasza, Bogumiły, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4, 9-17a
PSALM: 145, 10-11. 12-13ab. 17-18
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

19 października 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
LITURGIA SŁOWA:
Ef 3, 2-12
PSALM Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5
EWANGELIA: Łk 12, 39-48

20 października 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Kleopatry, Ireny
LITURGIA SŁOWA:
Ef 3, 14-21
PSALM 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19
EWANGELIA: Łk 12, 49-53

21 października 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Celiny, Urszuli, Hilarego
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1-6
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 12, 54-59

22 października 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Przybysława, Filipa
LITURGIA SŁOWA
Ef 4, 7-16
PSALM 122, 1-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

1. Dzisiaj w całej Polsce czytamy List Episkopatu przygotowujący 
do Narodowej Intronizacji, czyli jubileuszowego przyjęcia i uznania 
Jezusa Chrystusa za Pana i Króla. Jest to nam bliskie, ponieważ 
o dokonanie tego wielkiego Aktu modliliśmy się często w naszej para�i.
Narodowe przyjęcie i uznanie królowania Jezusa odbędzie się 19 listopada
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie w Łagiewnikach.

2. Dzisiaj o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania 
i ich rodziców. Po Mszy świętej w kościele konferencja dla kandydatów. 
Kończymy przyjmowanie kandydatów do bierzmowania.

 
3. Nabożeństwa różańcowe w październiku: dla młodzieży i dorosłych 

– codziennie o godz. 1720; dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

4. W sobotę, 22 października, we wspomnienie św. Jana Pawła II, 
po Mszy świętej wieczornej będzie można ucałować jego relikwie.

5. W dniach 22/23 października odbędzie się w Częstochowie Pallotyńskie 
Czuwanie Młodych pod hasłem: „Wstańcie. Niech Bóg błogosławi 
Wasze marzenia”. Zapisać się można dzisiaj w zakrystii po Mszy świętej, 
a w tygodniu w kancelarii. Koszt: 30 zł.

6. W przyszłą niedzielę, niedzielę misyjną, o godz. 1300 Msza święta 
dziękczynna za wszystkich, którzy w naszej para�i w maju o�arowali 
okulary dla mieszkańców Afryki. O tym, jak zakończyła się ta akcja, 
można przeczytać w Gazetce i gablocie.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny Msza święta 
„trydencka”.

8. W środę, 26 października, o godz. 1700 Mszę świętą w naszym kościele
będzie sprawował o. Józef Witko OFM (franciszkanin).  Po Mszy świętej
o. Józef poprowadzi Nabożeństwo, podczas którego będziemy modlić się
o dar uzdrowienia.

9. Od Święta Podwyższenia Krzyża do Uroczystości Chrystusa Króla, 
w kościołach naszej Ojczyzny trwa nieustanna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcamy wszystkich Para�an do wzięcia udziału 
w całodobowej wynagradzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
która rozpocznie się w naszej para�i w środę, 26 października, 
po Mszy świętej wieczornej i potrwa do czwartku, 27 października, 
również do Mszy świętej wieczornej. Program Adoracji znajduje się 
na tablicach ogłoszeń. W przyszłą niedzielę ukaże się też w Gazetce.

10. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się
za zmarłych. Imiona zmarłych, zapisane na kartkach, można składać 
dzisiaj i w przyszłe niedziele w holu przy zakrystii, a także w tygodniu 
w kancelarii para�alnej.

11. Zachęcamy do nabywania w naszej księgarni kalendarzy na 2017 rok
oraz rozważań Słowa Bożego na każdy dzień nowego roku.

12. We wtorek, 25 października, od godz. 1400 w przychodni przy 
ul. Wyścigowej 12 odbędą się badania USG przepływów szyjnych, 
kończyn dolnych, tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca.
Badania są odpłatne. Szczegółowe informacje w gablocie.

„Aby dobrze 
wychować dziecko 

– dbaj o relacje małżeńskie”.

TYLKO 
DLA 

DOROSŁYCH


