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E W A N G E L I A : Mt 20, 1-16
„Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.
Nie jest to degradacja „pierwszych”, ale zrównanie z nimi
„ostatnich”. Właściciel winnicy wynagrodził wszystkich jednakowo – otrzymali po denarze choć różnie pracowali czasowo.
Ci, którzy pracowali najdłużej, zaczęli narzekać, że to jest
niesprawiedliwe. Trzeba jednak pamiętać, że jest to przypowieść,
w której właścicielem jest sam Bóg. On zatrudnia i wynagradza.
My jesteśmy robotnikami. Naszą zapłatą za trudy życia jest
niebo – denar. Taka jest wola Stwórcy. „Chcę też zapłacić temu
ostatniemu tyle samo, co tobie. Dlaczego patrzysz zazdrosnym
okiem na to, że jestem dobry?”. Ta dobroć wypływa z miłości.
Bóg dzieli się swą miłością ze wszystkimi. Jednakowo kocha każdego z nas. Nie ma znaczenia, czy ktoś żył
dłużej, czy krócej. Chociaż są różnice, to każdy dostaje od Pana Boga po „denarze” – niebo. Panie, obdarz
mnie łaską zrozumienia Twojej woli i życia miłością samego Boga.
Adam Żak

POMOC ŻYWNOŚCIOWA CARITAS PALLOTYŃSKIEJ
W połowie października w naszej
para�i ruszy program pomocy żywnościowej. Pomoc żywnościowa jest
skierowana do rodzin i osób samotnych, których dochody na osobę
nie przekraczają miesięcznie 1028 zł
w rodzinie i 1268 zł dla osoby
samotnie gospodarującej.

wsparcia, do zgłaszania się do
MOPS Radom, Zespół Pracy Socjalnej nr 7, przy ul. Wyścigowej 16,
celem wypełnienia wniosku i otrzymania skierowania. Tam otrzymamy
wszelkie potrzebne informacje.
Skierowania można składać, a także
otrzymać szczegółowe informacje,
w Biurze Caritas Pallotyńskiej (pod
Caritas Pallotyńska rozpoczyna kancelarią para�alną) od poniedziałku
przyjmowanie skierowań do otrzy- do piątku w godzinach od 900 do 12 00.
mania żywności. Zapraszamy tych W ramach programu bene�cjenci
wszystkich, którzy potrzebują takiego będą otrzymywać żywność,

m.in.:
cukier, mleko,
makaron,
powidła,
ryż, kaszę,
konserwy mięsne
i rybne, olej, ser.
Caritas Pallotyńska w tym roku
(tak samo, jak w ubiegłym roku)
ma możliwość dostarczenia paczek
żywnościowych dla 300 osób.
Caritas Pallotyńska
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OBROŃMY ŻYCIE NIEWINNYCH
W ubiegłym roku, legalnie, z mocy
prawa, zabito w polskich szpitalach
1098 dzieci poczętych, w zdecydowanej większości (1042 dzieci) ze
względu na podejrzenie choroby lub
niepełnosprawności, często w 4, 5,
a nawet 6 miesiącu ciąży. Prasa
i organy ścigania odnotowują przypadki pozostawiania żywych dzieci,
które przeżyły aborcję, bez opieki
medycznej, aby zmarły z wyziębienia
i głodu.
Oczywistym jest, że prawo ma
obowiązek objąć chore dzieci pomocą
lekarską, psychologiczną i materialną,
zmierzającą do zapewnienia im
możliwości rozwoju i integracji
społecznej. Jednak obecnie spod
ochrony prawa wyjęte są dzieci
w okresie prenatalnym, podejrzane
o niepełnosprawność. Aborcji dokonuje się na dzieciach, które mogłyby
żyć długo i być szczęśliwe: nie tylko
dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także niepełnosprawnych
�zycznie oraz dzieciach z pochopnie
postawioną radykalną diagnozą.
Za szczególnie niegodziwy trzeba
uznać ten aspekt procedury aborcyjnej, który polega na przeznaczaniu
dziecka do aborcji na podstawie
jedynie prawdopodobieństwa, a
orzeczenie o stopniu tego prawdopodobieństwa pozostawia się
lekarzowi. Wobec dynamicznego
rozwoju medycyny nie sposób też
wyrokować, że dana choroba jest
nieuleczalna i na tej podstawie już
nie tylko odstępować od leczenia,
ale wręcz powodować śmierć dziecka.
Na przykład, w miarę jak dziecko się

badania prenatalne będą łatwiej
dostępne. Lekarze nie będą się już
rozwija w łonie matki, jego stan bali ich zlecać.
zdrowia niejednokrotnie ulega poProjekt „Zatrzymaj Aborcję” poparli
prawie i choroba z zagrażającej życiu
w
czerwcu polscy biskupi. Nasz
zmienia się w lżejszą, która nie
Pasterz,
Ksiądz Biskup Henryk Tomasik,
może już zostać uznana za nieulezachęca:
czalną. Wreszcie, znając możliwości
współczesnej medycyny nie da się „Nie możemy zapominać o tym, że
jednoznacznie przesądzić, że okre- życie jest darem danym nam od
ślone dziecko jest niezdolne do Boga, a Kościół ma obowiązek bronić
przeżycia poza organizmem matki. prawa do życia.
W konsekwencji obecny stan prawny
sprawia, że jedne dzieci z takimi Dlatego z całego serca popieram
samymi chorobami są ratowane, organizowanie zbiórek podpisów
a inne dzięki tym samym osiągnię- pod projektem ustawy „Zatrzymaj
ciom medycyny są diagnozowane Aborcję” na terenie naszej diecezji
oraz błogosławię wszystkim, którzy
jako nadające się do aborcji.
walczą o prawa nienarodzonych
Inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj dzieci. Jednocześnie bardzo proszę
Aborcję” zakłada usunięcie zapisu wszystkich Księży Proboszczów oraz
prawa o możliwości zabicia dziecka Was, drodzy Para�anie, o gorliwe
ze względu na podejrzenie niepeł- zaangażowanie się w przedstawioną
nosprawności bądź choroby.
inicjatywę oraz modlitwę”.
Projekt „Zatrzymaj Aborcję” nie
Organizatorami Inicjatywy w Polsce
zmienia nic w kwestii:
są: Fundacja Życie i Rodzina oraz
- punktów niedotyczących bezpo- Stowarzyszenie CitizenGO Polska.
średnio aborcji z przyczyn eugeW naszej para�i podpisy będą zbienicznych
rane w niedziele, 1 i 8 października.
- osób podlegających karaniu za
Pamiętaj, by znać swój numer PESEL.
aborcję ani wymiaru kary
- wykonywania badań prenatalnych.
Twój podpis może uratować
niejedno niewinne życie!
Tym ostatnim odbiera funkcję
Jest tak wielu ludzi w Polsce,
testu, na podstawie którego można
zabić dziecko, a przywraca im natu- którzy pomagają chorym i niepełralny diagnostyczno-terapeutyczny nosprawnym. Spraw, by polskie
charakter. Ponieważ część lekarzy prawo skupiało się na pomocy tym
obawia się kierować kobiety na wszystkim, którzy jej potrzebują,
badania prenatalne w obawie, aby a nie na zabijaniu i deptaniu odwieczich wynik nie stał się podstawą do nych Bożych praw. Budujmy cywiaborcji, likwidacja możliwości zabi- lizację życia, miłości i wzajemnej
jania dzieci za zły stan zdrowia pomocy, a nie cywilizację śmierci.
może przyczynić się do tego, że
opr.

„KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI”
Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Henryka Tomasika,
przypominamy wszystkim, którzy w najbliższym czasie pragną przyjąć
sakrament małżeństwa, o konieczności odbycia specjalnego kursu
przygotowującego do tego sakramentu.
Kurs taki rozpocznie się w najbliższych dniach we wszystkich dekanatach
naszej diecezji. Zakończy się w grudniu spotkaniem modlitewnym.

W naszym dekanacie Radom – Południe, kurs rozpoczyna się w środę, 27 września,
w Para�i św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Borkach.
księża pallotyni
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KURS „ESTERA”

Na Kursie Kobiety będą mówiły do
Kobiet i o Kobietach. Najważniejsze
Wspólnota Galilea zaprasza
jednak będzie „laboratorium”, czyli
serdecznie na Kurs „Estera”– doświadczenie spotkania z NIM.
szczególny czas przeznaczony Bez względu na to, czy wierzysz MU,
czy może masz wątpliwości – powinwyłącznie dla kobiet.
naś wiedzieć – JEMU zależy na Tobie.
W czasie tego Kursu będziesz ON pragnie widzieć Cię wolną Kobietą.
mogła zobaczyć, jaki wpływ ma
przeszłość na Twoje obecne życie.
Czy ta droga do wolności
Jest to czas, w którym otrzymasz jest skuteczna? Sprawdź sama!
możliwość odcięcia złej przeszłości
i doświadczenia wolności w Jezusie.
CZEKAMY NA CIEBIE!
Celem tego czasu jest odkrycie
- KIM JESTEM?
Oto świadectwa kobiet,
które były na takim Kursie:

Miejsce Kursu:
kawiarenka para�alna,
ul. Młodzianowska 124

Czas:
sobota i niedziela,
28-29 października 2017 roku, godz. 900
– rozpoczęcie (recepcja już od 830),
ok. godz. 2100 – zakończenie
(powrót na noc do domu),
w niedzielę o godz. 900 – rozpoczęcie,
ok. godz. 1400 – zakończenie
(w planie Kursu Msza święta).
Dla kogo jest ten Kurs?
Na Kurs może przyjechać
każda kobieta, która ukończyła 18 lat
(bez względu na poziom życia
duchowego i zaangażowania
religijnego).
Zabieramy ze sobą:
długopis i potrzebne leki,
jeśli zażywasz je regularnie.

Angelika: „Ten kurs odmienił całe
moje mylne myślenie o sobie. Uświadomiłam sobie i w końcu uwierzyłam, jak ważna, cenna i kochana
jestem przez Jezusa. Dziś czuję się
wolna i szczęśliwa oraz odważna.
Z brzydkiego kaczątka stałam się
pięknym łabędziem, wolnym od
wszelkich grzechów i smutków
z przeszłości, które mnie gnębiły
i niszczyły od środka. Pan Bóg poprzez ten Kurs to zabrał, wyleczył
i wzbogacił mnie o nowe doświadczenia i inne myślenie. Dziękuję Ci,
kochany Jezu”.

nie pozostawił i nie potępił. Chce
należeć tylko do Niego i być odbiciem Jego miłości dla bliskich. On
uczy mnie być kochającą kobietą.
Dziękuję, Panie Jezu”.
Kasia: „Kurs uświadomił mi jak
wielkim darem jest moje dzieciństwo. Te elementy, doświadczenia,
które nie były idealne oddałam
Jezusowi i nie chce już więcej się
nimi usprawiedliwiać i do nich wracać.
Podjęłam decyzje, że chcę się
rozwijać jako kobieta i żyć ze świadomością, że jestem Córką Ojca.
Nie chcę żyć byle jak, chcę żyć tak,
żeby we wszystkim co robię, był
uwielbiony Ten, który mnie
stworzył”.

Wioleta: „Dziękuje Panu za to, że
mogłam tu być. W moim sercu
było wiele ran. Było, bo wierzę, że
to już koniec. Czuję się taka silna,
radosna i wolna. Chce mi się żyć
i dzielić tym wszystkim, ta radością,
że Bóg jest ze mną i zawsze będzie.
Czuję, że Pan Jezus zdjął z mego
serca wielki ciężar. Trudno mi było
przychodzić do Boga Ojca, bo
relacja córki z ojcem była dla mnie
trudna. Teraz wiem, ze jestem umiłowaną córką Boga i szczęśliwą
Aga: „Pan Jezus pokazał mi moją córką, która już zawsze będzie
przeszłość i ciężar jakim ona dla ze swoim Ojcem, bo on mnie nie
mnie jest. Ponownie chce oddać zostawi. Chwała Panu”.
moje życie Temu, który mnie nigdy

Koszt Kursu: 100 zł
(zapewniamy wyżywienie
oraz kawę i herbatę przez cały Kurs).
Informacje i zapisy:
Ania (tel. 790 727 208),
www.radom.galilea.pl
Zaliczka: 50 zł przelewem na konto.
Reszta, czyli 50 zł, do zapłacenia
na miejscu. Konto:
Marcin Piechota, nr konta:
30 1160 2202 0000 0002 6792 2509
(w tytule należy wpisać: ESTERA oraz swoje
imię i nazwisko).
Zgłoszenie jest ważne po wpłacie bezzwrotnej
zaliczki w kwocie 50 zł.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.

Zaprasza „Galilea”

KONKURS DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.
1. Napisz imiona trzech Archaniołów.
Odpowiedź: ...........................................................................
.....................................................................................................

2. Na jaki język
przetłumaczył Biblię św. Hieronim?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
24 września 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Teodora, Gerarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 55, 6-9
PSALM 145, 2-3. 8-9. 17-18
2. czytanie: Flp 1, 20c-24. 27a
EWANGELIA: Mt 20, 1-16a
25 września 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Kamila, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ezd 1, 1-6
PSALM 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
EWANGELIA: Łk 8, 16-18
26 września 2017r. – WTOREK
Imieniny: Cypriana, Łucji, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20
PSALM 122, 1b-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 8, 19-21
27 września 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Damiana, Kosmy
LITURGIA SŁOWA :
1. czytanie: Ezd 9, 5-9
PSALM Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8
EWANGELIA: Łk 9, 1-6
28 września 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ag 1, 1-8
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 9, 7-9
29 września 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Michaliny, Rafała, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14
PSALM 138, 1-2a. 2b-3. 4-5
EWANGELIA: J 1, 47-51
30 września 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Honoriusza, Zo�i
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 2, 5-9. 14-15a
PSALM Jr 31, 10. 11-12b. 13
EWANGELIA: Łk 9, 43b-45

Sakrament małżeństwa
w sierpniu przyjęli:
Katarzyna Agata Puternicka
i Kamil Kubicki
Martyna Agnieszka Wiatrak
i Tomasz Drabik
Aneta Anna Pawlak
i Michał Zawadzki
Ewelina Tarwacka
i Mateusz Grabowski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Msza święta dla kandydatów do bierzmowania dziś o godz. 1300.
W zakrystii będziemy prowadzili zapisy młodzieży nie będącej uczniami
Gimnazjum nr 2, która pragnie przygotować się do tego sakramentu
w naszej para�i.
2. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. Spotkanie przed I Komunią świętą dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23
i ich rodziców – w najbliższy wtorek o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny.
Zapraszamy także dzieci ze szkół spoza naszej para�i, które chcą przyjąć
I Komunię świętą w drugą niedzielę maja.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 630 uroczystą Mszą świętą w intencji dzieci
nienarodzonych rozpoczniemy w naszej para�i zbiórkę podpisów
popierających zmianę w ustawie o dopuszczalności przerywania ciąży.
W 2015 roku w Polsce legalnie zabito tysiąc czterdzieścioro czworo
dzieci poczętych, z czego tysiąc tylko z uwagi na podejrzenie ich
upośledzenia. Media odnotowują przypadki pozostawiania żywych
dzieci, które przeżyły aborcję, bez opieki medycznej, aby zmarły
z wyziębienia i głodu. Projekt, pod którym będziemy zbierali podpisy,
ma na celu zlikwidowanie dyskryminacji chorych dzieci poczętych
poprzez zapewnienie im tej samej ochrony prawnej, która przysługuje
obecnie zdrowym dzieciom poczętym. Podpisy będą zbierane przed
i po Mszach świętych w niedziele, 1 i 8 października. Aby podpis był ważny
należy znać swój numer PESEL. Więcej szczegółów o projekcie ustawy jest
w naszej Gazetce. Już teraz dziękujemy Wspólnotom naszej para�i,
a szczególnie Redakcji Gazetki i Chórowi „Gloria Dei” za przeprowadzenie
zbiórki podpisów.
5. Msza święta w intencji Siostry Przełożonej sióstr zmartwychwstanek,
s. Teresy, z okazji jej imienin – w przyszłą niedzielę o godz. 1145.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
7. Dziś „Gościa Niedzielnego” można nabyć w zakrystii.

Sakrament chrztu świętego
w sierpniu przyjęli:
Aleksander Kaim
Adam Michał Szymanek
Marcelina Włodarczyk
Iwona Pietrzyk
Kornelia Kaleta
Inka Paluch
Laura Węgorzewska
Jakub Zając
Tymon Wieczorek
Laura Piorun
Finley Franciszek Hennessy
Amelia Kleczaj
Wiktor Glegoła
Wojciech Maleta
Mateusz Maleta

Aleksander Fabian Oleksiński
Ignacy Sławomir Czyżewicz
Fabian Sylwester Zakonek
Bartłomiej Jan Augustyniak

Odeszli w sierpniu do Pana:
Sławomir Roman Masiarz /l. 54/
Bartłomiej Srebrzyński /l. 60/
Janusz Czerski /l. 63/
Franciszek Antoni Troll /l. 71/
Stanisław Pacholec /l. 74/
Józef Marian Gajzler /l. 78/
Roman Zięba /l. 79/
Ryszard Bednarczyk /l. 81/
Łucja Ziembicka /l. 82/
Helena Bernat /l. 90/

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
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