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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

   Jezus w Ewangelii Łukasza ukazany jest jako Bóg miłosierny,
ponieważ idzie szukać i ratować tych, którzy byli straceni.
W czytanej dziś przypowieści objawia prawdziwe oblicze
Boga Ojca i Jego postawę wobec grzesznika, który zrozumiał
swój błąd i chce się poprawić. „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko
niebu i względem ciebie”. Jak na te słowa reaguje ojciec?
„Będziemy jeść i bawić się, bo ten mój syn był umarły, a znów
ożył”. Radość! Nawrócenie i przebaczenie nie dokonuje się
w atmosferze karcenia, ale w atmosferze święta. Tę radość
muszą poczuć wszyscy. Tą radością ojciec dzieli się ze wszystkimi.
Święto zostaje zakłócone postawą starszego syna. Na wiadomość,

co dzieje się w domu „rozgniewał się i nie chciał wejść”. Przecież robił wszystko, co ojciec mu zlecił. Był pilnym 
wykonawcą rozkazów. Kiedy dostrzega przebaczenie i miłosierdzie, w przeżywaną radość wkrada się nuta 
zgorszenia. Gorszy się tym, że brat roztrwonił majątek i gorszy się słabością ojca. Radość wraca, kiedy przekracza
próg ojcowskiego domu. „Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie”. Miłuję ciebie,
ale miłuję również twojego brata, który „zaginął, a odnalazł się”. Z odnalezienia zguby wybucha niewypowie-
dziana radość. A jaką my przyjmujemy postawę? Czy pamiętamy tylko o tym, że ktoś się zagubił, czy cieszymy się
z jego nawrócenia? Ile razy sam byłem w sytuacji młodszego brata? Jak często wyznaję „Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciwko niebu i względem Ciebie”? „Drzwiami” do domu Ojca jest konfesjonał. Jezu! Pozwól przeżywać mi 
radość z nawrócenia mojego i mojego bliźniego. Adam Żak
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„Trzeba się bawić i radować, 
bo ten twój brat był umarły, a ożył,

zaginął, a odnalazł się”. 

Dzisiejszy świat sprzyja anonimo-
wości. Mieszkając na dużych osiedlach,
często nie znamy własnych sąsiadów,
lub znamy ich tylko z widzenia.
Bezpiecznie i anonimowo czujemy się
w Internecie. Tam komentujemy 
i wydajemy opinię o sytuacjach,
ludziach. Chodzimy do kościoła,
i tam również czujemy anonimowość.
Przecież nie znamy często konkret-
nego księdza, czy osoby, z którą
siedzimy w jednej ławce. Oni też
nas nie znają. Może czasem z widzenia,
bo przychodzimy na tę samą Mszę 
świętą.  Czujemy się „bezpieczni”,

bo anonimowość daje nam „bez-
pieczeństwo”. 

Czasem myślę, że dla Boga też 
chcielibyśmy być anonimowi. Chodzi-
my do spowiedzi świętej, ale wcześniej
zaglądamy do konfesjonału, kto tam 
jest. Sama przez długi czas robiłam 
podobnie. Jeśli choć trochę pozna-
łam któregoś kapłana, omijałam go
już w konfesjonale. Bo czułam 
„niezręczność”. 

Tak było aż do jednego dnia pod
koniec ostatnich wakacji. Miałam
bardzo trudny czas w swoim życiu. 

Problemy wracały, miłość odpłynęła,
rozmowa nie wychodziła, a wątpli-
wości w sens wszystkiego narastały.
Pozostał cynizm i pretensje do siebie,
losu i drugiego człowieka. Byłam
rozczarowana sobą. Gdyby nie wiara
i Jezus, pewnie zamknęłabym trudny
rozdział mojego życia i przeszła do 
kolejnego. Z nadzieją, że będzie
lepszy. 

Po kilu dniach zmagań ze sobą,
przyciśnięta problemami, wątpliwo-
ściami, kuszona ciągle przez Złego, 
poszłam na poranną Mszę świętą. 
Bardzo tego dnia potrzebowałam 
jedności z Panem. 

DOBRA NAUKA W WAKACJE

dokończenie na 3 stronie
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Dziś, 15 września, w Limburgu 
w Niemczech będzie miała miejsce 
beaty� kacja ks. Richarda Henkesa,
pallotyna. Będzie to pierwsza beaty-
� kacja w diecezji Limburg. Uroczy-
stościom przewodniczyć będzie
przedstawiciel papieża Franciszka,
kardynał Kurt Koch - przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Popierania
Jedności Chrześcijan. Transmisję
z beaty� kacji przeprowadzi Pallotyń-
skie Radio Ewangelizacyjne 
Pallotti.FM

Wielu gości z Niemiec i zagranicy
potwierdziło swoją obecność. Między
innymi politycy, ministrowie, a także
biskupi z Niemiec i zagranicy. Polskę
będzie reprezentował Ksiądz Arcybis-
kup Tadeusz Wojda SAC, metropolita
białostocki w towarzystwie Przeło-
żonego Prowincji Chrystusa Króla
ks. Zenona Hanasa SAC. Kardynał
Koch odprawi liturgię wraz z biskupem
Georgem Bätzingem i przełożonym
generalnym księży pallotynów z
Rzymu, ks. Jacobem Nampudaka-
mem SAC. Na początku liturgii biskup
Georg Bätzing zwróci się do delegata
papieża, kardynała Kurta Kocha, 
wraz z postulatorem generalnym 
ks. Adamem Golcem SAC, z prośbą 
o beaty� kację o. Richarda Henkesa.
Następnie wicepostulator ks. Manfred
Probst SAC odczyta krótki opis 
historii życia i cierpienia ks. Richarda

Henkesa SAC. Wśród gości znajdą się
także liczni pallotyni, przedstawiciele
różnych wspólnot religijnych, eku-
menizmu, wspólnota Ackermann, 
stowarzyszenie „Błogosławiony z 
Dachau”. Dużych grup oczekuje się
od Polski, Czech i Ruppach-Goldhau-
sen – tak możemy wyczytać na stronie
internetowej Diecezji Limburskiej.

W czasie uroczystej Mszy świętej
beaty� kacyjnej, posługiwać będzie
chór katedry w Limburgu oraz instru-
mentaliści. Pod kierownictwem
dyrektora katedry Judith Kunz zostaną
zaprezentowane dzieła z „Missa de 
Angelis” i „Héroique Jeanne d’Arc” 
Henri Nibelle.

Po liturgii pallotyni i diecezja zapra-
szają wszystkich na festiwal Richarda
Henkesa SAC w Bischofsgarten am
Roßmarkt. W Bischofsgarten goście
będą mogli się spotkać i porozma-
wiać ze sobą oraz dowiedzieć się 
więcej o nowym błogosławionym.
Najważniejszym wydarzeniem będzie
również zakończenie dnia, uroczysty
wieczór chwały o godzinie 1900 
w kościele Pallottiner St. Marien.

„Beatyfikacja księdza Henkesa
będzie świętem dla pallotynów, 
diecezji Limburskiej, domu nowego
błogosławionego Ruppacha-Goldhau-
sena w Westerwald i czeskich gości”
– mówi biskup dr Georg Bätzing.

Ks. Richard Henkes SAC został
aresztowany za niewygodne kazania
w para� i Strahowice (obecnie na
terenie Czech), w obozie koncentra-
cyjnym w Dachau pozostał dobro-
wolnie w bloku 17, gdzie szalał tyfus,
aby zająć się chorymi, tak został
męczennikiem. Poświęcił swoje życie
dla innych ludzi, pokonał bariery
narodowe i uprzedzenia oraz tworzył
klimat porozumienia. Ojciec Helmut
Scharler SAC, prowincjał niemieckich
pallotynów, ma nadzieję, że beaty-
� kacja pomoże wielu ludziom poznać
życie, pracę i wartości Richarda
Henkesa. „Ks. Richard Henkes SAC 
był charyzmatycznym kapłanem,
którego osobowość dojrzała w trakcie
swojej posługi i ostatecznie dopro-
wadziła do bezinteresowności. Jego
przywiązanie do godności każdego
człowieka jest ważnym świadectwem,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach ”, 
mówi Scharler.

Dziś zapraszamy już o godz. 1330

na transmisję z katedry limburskiej.
Będzie można nas słuchać w inter-
necie, na stronie radia pallotti.fm,
w aplikacji mobilnej Pallotti.FM 
oraz oglądać na YouTube wpisując 
w wyszukiwarkę Pallotti.FM 

Zapraszamy na spędzenie 
niedzielnego popołudnia 

z Radiem Pallotti.FM

KOLEJNY BŁOGOSŁAWIONY PALLOTYN

ks. Łukasz Gołaś SAC
Kraków

Odeszli w lipcu do Pana:
Marzena Jadwiga Roguś – Domańska /l. 53/
Bogusław Tadeusz Zawadzki /l. 59/
Maria Stanisława Wierzbicka /l. 62/
Elżbieta Anna Gospodarczyk /l. 70/
Jadwiga Maria Sowa /l. 73/
Wiesław Mazurkiewicz /l. 76/
Marian Adam Banaszkiewicz /l. 78/
Wiesława Wanda Duraj /l. 80/

Sakrament chrztu świętego w lipcu przyjęło jedenaścioro dzieci.11

Sakrament małżeństwa w lipcu przyjęło pięć par. 5

Maria Elżbieta Wlazło /l. 80/
Irena Barbara Jamrozek /l. 82/

Julian Kowalski /l. 85/
Zdzisław Stefan Gregier /l. 85/

Henryk Kazimierz Franaszczyk /l. 86/
Franciszek Kacprzak /l. 86/
Aleksandra Jakubiak /l. 89/

Regina Wójkiewicz /l. 95/
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KONKURS DLA DZIECI
Wpisz odpowiednią literę z alfabetu, uwzględniając wszystkie

polskie znaki (na zasadzie: 1-a, 2-ą, 3-b, itd.). 
Pamiętaj, że q, v i x nie należą do alfabetu polskiego.

Losowanie nagród za tydzień.

Konkurs przygotowała Zuzia Cichoń

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

Szkoła i klasa: .............................................................................................................
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Ślub jest pięknym wydarzeniem 
w życiu zakochanych młodych ludzi.
Wielkim świętem dla ich rodzin.
Składają sobie wzajemnie przysięgę
w obliczu Boga i wierzą, że nic ich 
nie rozdzieli, że ich miłość trwać 
będzie do końca życia...

Nikt nie wie, co będzie z nami
w przyszłości, ale w sakramencie
małżeństwa postanawiamy, że chcemy
RAZEM przeżywać i szczęście i trudy.

Niekiedy życie zakochanej pary
małżeńskiej zmienia się bardzo szybko.
Po miesiącu, roku, dziesięciu latach...
po okresie fascynacji… przychodzi
szara codzienność, problemy i choroby.
Czasem nie wiadomo skąd pojawia
się w życiu „drugiej połówki” nad-
używanie alkoholu... Czasem nie
wiadomo dlaczego przestajemy się
rozumieć i rozmawiać ze sobą...
Czasem pojawia się inna kobieta, 
mężczyzna i zdrada...

Czy w młodości i narzeczeństwie
zdajemy sobie sprawę, że piękne 
małżeństwo wiele kosztuje? I nie 
chodzi o pieniądze.

Małżeństwo, miłość w nim, kosz-
tuje. Potrzeba wiele pracy, naszego
osobistego wysiłku, o� arowanego
czasu... Trzeba pokonać egoizm,
własną dumę i jeszcze wiele więcej...

A w dzisiejszym świecie nie chcemy
ponosić dużych kosztów... Chcemy,
żeby wszystko przychodziło łatwo
i było odwracalne. Chcemy miłości
pięknej, wielkiej, ale bez wyrzeczeń
i krzyża. Św. Jan Paweł II mówił
„Miłości bez krzyża nie znajdziecie,
a krzyża bez miłości nie uniesiecie”.
Jak mało osób chce ten krzyż 
dźwigać...

Przysięga jest tym, co scala, łączy
w jedno, małżonków do końca ich
dni. Jeśli nawet miłość osłabnie lub
całkiem się w czyimś sercu wypali...
oni zawsze będą wobec Boga
JEDNO, zawsze wobec Boga będą
małżeństwem. Dlatego, gdy napoty-
kają mur nie do przebicia... powinni
zamiast walczyć ze sobą, zacząć
walczyć o siebie... Ktoś kiedyś powie-
dział do zranionej mamy, której
małżeństwo było w rozpadzie, aby
walczyła, bo „jaki by to facet nie był,
to ojciec Twego Szczęścia...”.

KRZYŻ MIŁOŚCI

To był jeden z tych dni, kiedy 
wiedziałam, że nikt mi nie pomoże,
jeśli nie powierzę wszystkiego Jemu.
Czekając na rozpoczęcie Mszy św.
i księdza w konfesjonale modliłam się
i powierzałam wszystko dobremu
Bogu. Wyszedł kapłan. Jak na ironię
ten, którego ostatnio unikałam w 
sakramencie pokuty. Pomyślałam: 
„I co ja mam zrobić? Czekać na na-
stępną Mszę świętą? Nie iść?” Nie
wiedziałam, co zrobić. Wtedy spłynęło
na mnie wielkie pragnienie przy-
jęcia pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. To pragnienie było
większe, niż niezręczność jaką czułam. 

W tym konfesjonale był nie ten

kapłan, ale sam Jezus Chrystus.
Ksiądz to tylko narzędzie w rękach 
Boga... Jak wielu z nas kieruje się
taką właśnie myślą? 

Przeżyłam w tym dniu jeden 
z najpiękniejszych sakramentów
pokuty. Czułam, mocno jak nigdy
dotąd, że wyznaję moje grzechy
i słabości samemu Jezusowi. Dostałam
dobrą naukę i pokutę. Nie zwykłe
kilka słów, ale głęboką naukę, która
wywołała re� eksję. 

Zajęła ona moje myśli nie na 
chwilę, ale na kilka następnych dni.
Dzięki tej spowiedzi świętej poczułam,
że Bóg kocha mnie bez względu
na wszystko. Ja byłam sobą rozcza-
rowana, ale On – Bóg  nie jest mną 
nigdy rozczarowany. Zawsze daje 
mi szansę i możliwość zmiany siebie,
sytuacji i życia... xx

DOBRA NAUKA 
W WAKACJE
dokończenie z 1 strony
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15 września 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Nikodema, Albina
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14
PSALM 51, 3-4. 12-13. 17 i 19
2. czytanie: 1 Tm 1, 12-17
EWANGELIA: Łk 15, 1-32

16 września 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Kamila, Edyty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 2, 1-8
PSALM 28, 2. 7. 8-9
EWANGELIA: Łk 7, 1-10

17 września 2019r. – WTOREK
Imieniny: Justyny, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 3, 1-13
PSALM 101, 1b-2b. 2c-3b. 5-6
EWANGELIA: Łk 7, 11-17

18 września 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Józefa, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 4, 7-15
PSALM 148, 1-2. 11-13a. 13c-14
EWANGELIA: Łk 2, 41-52

19 września 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Konstancji, Januarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 4, 12-16
PSALM 150, 1b-2. 3-4. 5-6a
EWANGELIA: Łk 7, 36-50

20 września 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Filipiny, Renaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 6, 2c-12
PSALM 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20
EWANGELIA: Łk 8, 1-3

21 września 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Mateusza, Darii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ef 4, 1-7. 11-13
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Mt 9, 9-13

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Kleryk Łukasz Sobolewski SAC, związany z naszą para�ą, 
alumn naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, 
w sobotę, 12 października, przyjmie święcenia w stopniu diakonatu. 
Polecajmy go Bogu w serdecznej modlitwie, dziękując za dar 
i tajemnicę powołania.

2. Dziś w katedrze w Limburgu w Niemczech odbędzie się beaty�kacja
ks. Ryszarda Henkesa SAC, pallotyna. Uroczystościom przewodniczyć 
będzie przedstawiciel papieża Franciszka, kardynał Kurt Koch. 
O godzinie 1330 rozpocznie się transmisja beaty�kacji w radiu Pallotti.FM
dostępnym w internecie.

3. Dziś na godz. 1730 zapraszamy na Nabożeństwo. Udział w Nabożeństwie
jest propozycją do prawdziwie chrześcijańskiego świętowania niedzieli
- dnia Zmartwychwstania Jezusa.

4. Uczniów klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz ich rodziców 
zapraszamy na Mszę świętą we wtorek, 17 września, o godz. 1800. 
Po Mszy świętej będzie druga część spotkania inaugurującego 
przygotowanie do I Komunii świętej.

5. Uczniów klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz ich rodziców 
zapraszamy na Mszę świętą w środę, 18 września, o godz. 1800. 
Po Mszy świętej będzie spotkanie w kawiarence.

6. Dziewczynki od klasy II szkoły podstawowej zapraszamy do śpiewania 
w Scholi dziecięcej. Spotkania są w salkach para�alnych w soboty 
o godz. 1400. 

7. Chłopców od trzeciej klasy szkoły podstawowej zapraszamy 
do powiększenia grona ministrantów i lektorów. Nie ma górnej 
granicy wieku. Zgłosić się można dziś i w najbliższe niedziele po każdej
Mszy świętej do ks. Tomasza. Spotkanie dla wszystkich ministrantów 
i lektorów w najbliższą sobotę o godz. 1000 w zakrystii.

8. Młodzież od klasy siódmej – dziewczęta i chłopców – zapraszamy 
do śpiewania i grania w Scholi Pallottiego. Spotkania są w sobotę 
o godz. 1600 w sali para�alnej.

9. Osoby dorosłe, szczególnie mężczyzn, zapraszamy do śpiewania 
w naszym chórze. Zapisy u Pana Organisty.

10. W przyszłą niedzielę będą zbierane o�ary do puszek na pomoc 
szesnastoletniemu Norbertowi Pudzianowskiemu z Jedlni-Letnisko, 
choremu na zanik mięśni. Zebrane pieniądze wesprą codzienną 
kosztowną rehabilitację Norberta.

11. Młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej, która w tym roku szkolnym
pragnie przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej para�i, 
zapraszamy w przyszłą niedzielę, 22 września, na Mszę świętą o godz. 1800.
Prosimy o obecność także rodziców młodzieży. Po Mszy świętej będzie
dodatkowe spotkanie.

12. Najbliższy „kurs przedmałżeński” w naszym Dekanacie Radom – Południe
rozpocznie się w niedzielę, 29 września, o godz. 1500 w para�i Miłosierdzia
Bożego na Jeżowej Woli.

13. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Radomiu przy ul. Słowackiego 84
zaprasza osoby po 50. roku życia na bezpłatne zajęcia Akademii III Wieku
o kierunkach: warsztaty terapii zajęciowej, �orystyka, kosmetyka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Bóg, kierując do nas 
swoje słowo, oczekuje naszej 

odpowiedzi: odpowiedzi, 
jakiej już udzielił za nas Chrystus
swoim „Amen” i która za sprawą 

Ducha Świętego rozbrzmiewa 
w naszych sercach, aby to, 
czego słuchamy, głęboko 

oddziaływało na nasze życie”.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI


