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     Ewangelia w formie przypowieści wskazuje nam obowiązki,
które są w niej zawarte. Bóg, zanim uczyni nas dziedzicami
nieba, daje nam na ziemi możność używania dóbr doczesnych.
Jako włodarze powierzonych nam dóbr, podobnie jak zarządca
z przypowieści, jesteśmy niewierni, rozpraszając przez grzech
bogactwa i zdolności, które nam Bóg powierzył. „Cóż to słyszę
o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już nie będziesz
mógł zarządzać”. Co czyni zarządca? Jest nieuczciwy, ale
przebiegły. Osobnik, który ma nóż na gardle, z szybkością
(cwaniactwem) znajduje drogę wybawienia z kłopotu. Zmniejsza
swoim dłużnikom to, co byli mu winni. „Pan pochwalił nie-
uczciwego zarządcę za jego rozsądek”. Czy to jest wzór dla nas?

Nie! Przypowieść nie powinna być odczytana, jako budujące opowiadanie. Chodzi raczej o przyjęcie pewnej
lekcji. Jezus chwalił oszusta nie za jego nieprawe działanie, ale za gotowość wykorzystania dramatycznej
chwili do znalezienia drogi wyjścia. Jest to godzina podjęcia decyzji, od której zależy jego przyszłość. „Używacie
nieuczciwej mamony do zjednywania sobie przyjaciół, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych
przybytków”. Pieniądze nie zapewnią nam miejsca w niebie. Chodzi bardziej o pozyskanie przyjaźni niż miło-
sierdzia. Kiedy zabraknie pieniędzy, nie brak będzie ubogich (przyjaciół), którzy podadzą nam rękę, abyśmy 
mogli wejść do nieba. Nie można uwielbiać Boga i uwielbiać pieniądze. „Nie można służyć Bogu i Mamonie”. 
Posługując się tym, co Bóg nam dał, czyńmy dobrze, a przez jałmużnę zapewnimy sobie świadectwo, które 
biedni oddadzą dobroczyńcom, gdy będziemy musieli zdać rachunek przed Bogiem ze swoich czynów.

Adam Żak
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25. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 16, 1-13

„Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie”. 

ZAPROSZENIE
Zapraszam, szczególnie małżeństwa i rodziny, 

na Adorację w ciszy i konferencję pt. 
„Ocean w naparstku”.

poniedziałek, 23 września, godz. 1850 
kaplica Świętej Rodziny

ks. Paweł Śliżewski SAC
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Wspólnota dla Intronizacji Serca
Pana Jezusa każdego roku organizuje
pielgrzymkę na Święty Krzyż, aby
podczas nocnego czuwania adorować
Relikwie Krzyża Świętego, uczest-
niczyć w Eucharystii i polecać Bogu
wszystkie ważne intencje świata,
Kościoła i Ojczyzny. Modlimy się tam
o pokój na świecie i Ojczyźnie naszej,
o jedność chrześcijan, za kapłanów;
wznosimy przebłaganie za zniewagi
Krzyża Chrystusa i wizerunku Maryi,
prosimy o rychłą beaty� kację Słu-
żebnicy Bożej Rozalii Celakówny, 
prosimy za śp. o. Jana Mikruta CSsR 
(redemptorystę) oraz za zmarłych 
czcicieli Serca Jezusa i Maryi. 

Tegoroczne czuwanie zgromadziło,
podobnie jak w latach ubiegłych, 
blisko tysiąc osób z ponad 30 diecezji
polskich. Wśród nich obecni byli posło-
wie i senatorowie tworzący Wspólnotę
Sejmową dla Intronizacji NSPJ.

Sobota, 14 września, godz. 1745.

Autokar podjechał pod naszą kaplicę
Świętej Rodziny. Członkowie Wspól-
noty dla Intronizacji NSPJ z naszej
diecezji i wielu Sympatyków zajmuje
miejsca. Sprawdzenie, czy wszyscy są.
Przed godz. 1800 kapłan udziela nam
błogosławieństwa, krótka modlitwa
i odjazd w kierunku radomskiej 
katedry. Tam dosiadają Pielgrzymi
i kierunek Święty Krzyż. Jest komplet
Pielgrzymów. W drodze wspólna
modlitwa różańcowa częścią bolesną.

Powitanie przez naszą diecezjalną
Animatorkę, panią Lucynę Wiśniew-
ską. Wspólna modlitwa,  informacja
dotycząca programu nocnego
czuwania...

To wszystko sprawy ogólne, ale
gdy wchodzi się na teren klasztoru
odczuwa się powagę chwili. Ogrom
Pielgrzymów i sztandarów wszystkich
wspólnot, każdy szuka w miarę 
dogodnego miejsca...

Słuchamy uważnie wystąpienia
pani Ewy Nosiadek, krajowej Anima-
torki Wspólnoty dla Intronizacji
Serca Pana Jezusa, a potem słów
wygłoszonych przez J.E. Księdza
Biskupa Edwarda Frankowskiego 
z Sandomierza, przybliżających nam
historię Krzyża Świętego i święto-
krzyskiego klasztoru. Podziękowania,
życzenia, wspólny śpiew.

Godzina 2100. Apel Maryjny. Modli-
twa różańcowa częścią radosną.
Prowadzą go różne diecezje, także 
nasza diecezja radomska. Słyszymy
głosy przedstawicielek naszej
Wspólnoty z Młodzianowa.

Centralnym punktem świętokrzy-
skiego Spotkania jest Eucharystia
celebrowana przez J.E. Księdza Bisku-
pa Henryka Tomasika. W koncelebrze
14 kapłanów. Słowo Boże głosi nasz
Ksiądz Biskup. Głos dostojny, spokojny,
mówiący o znaczeniu Krzyża 
Świętego w naszym życiu. 

CZCICIELE SERCA JEZUSA NA ŚWIĘTYM KRZYŻU



Przepiękna była uroczystość 
beaty� kacji ks. Ryszarda Henkesa SAC.
Ciągle jest dostępna do obejrzenia 
na stronie pallotti.fm

Św. Wincenty Pallotti założył 
Zjednoczenie Apostolstwa Katolic-
kiego (ZAK) w roku 1835. W roku 1846
pierwsi kapłani i bracia pragną oddać
się w sposób szczególny na służbę 
Zjednoczeniu i powstaje Stowarzy-
szenie Apostolstwa Katolickiego (SAC).
Pierwsi członkowie SAC składają swoje
przyrzeczenia w styczniu 1847 roku.

Ponad 180 lat świat i Kościół święty
przenika charyzmat św. Wincentego
Pallottiego. Charyzmat, że każdy z nas
jest apostołem, że każdy z nas ma 
troszczyć się o zbawienie drugiego 
człowieka. 

Po Soborze Watykańskim II (1962-
1965) idea, że każdy chrześcijanin jest
apostołem, rozkwitła – powstało
wiele wspólnot angażujących ludzi
świeckich w codzienne głoszenie
Jezusa światu.

Najlepszym owocem działania
charyzmatu jest to, że osiągamy
zbawienie – możemy na zawsze
zamieszkać w niebie z Bogiem,

Maryją i wszystkimi Świętymi. 
Beaty� kacja i kanonizacja jest

ziemskim potwierdzeniem czyjegoś
zbawienia. Taką pewnością, że ktoś
nie cierpi w czyśćcu, ale tak pięknie
żył, tak współpracował z łaską Bożą,
że cieszy się chwałą nieba. Inaczej
nazywamy to wyniesieniem na ołtarze.
Możemy do takiej osoby modlić się
– uwielbiać świętość Boga w konkret-
nym człowieku, człowieku, który
doskonale wypełnił swoje chrześci-
jańskie powołanie.

Do ziemskiego procesu beaty� kacji
i kanonizacji możemy poniekąd 
odnieść słowa Jezusa powiedziane
do pierwszego papieża: „Cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19b).
Dziękujemy Bogu za Kościół święty;
za papieża; za to, że ukazują nam 
Mądrość, Bliskość i Miłość Boga.

ZAK i SAC prowadzą do świętości.
Potwierdzają to te osoby:
1.  św. ks. Wincenty Pallottii 

(1795 – 1850, urodzony w Rzymie,
Apostoł Rzymu, beaty� kowany 
22 stycznia 1950 r., kanonizowany

podczas Soboru Watykańskiego II
20 stycznia 1963 roku)

2.  bł. ks. Józef Jankowski SAC 
(1910 – 1941, urodzony w miejsco-
wości Czyczkowy na Pomorzu,
pracował głównie w Ołtarzewie,
zginął w Oświęcimiu, beaty� kowany
13 czerwca 1999 roku)

3.  bł. ks. Józef Stanek SAC 
(1916 – 1944, urodzony w Łapszach
Niżnych koło Białki Tatrzańskiej,
kapelan Powstania Warszawskiego,
zginął w Warszawie na rogu ul. Solec
i Wilanowskiej, beaty� kowany 
13 czerwca 1999 roku)

4.  bł. Elżbieta Sanna ZAK 
(1788 – 1857, urodzona na Sardynii
we Włoszech; żona, matka i wdowa;
uczestniczyła w zakładaniu ZAK,
zmarła w Rzymie, beaty� kowana 
17 września 2016 roku)

5.  bł. ks. Ryszard Henkes SAC 
(1900 – 1945, urodzony w Ruppach
w Niemczech, pracował głównie 
w szkołach prowadzonych przez
pallotynów, także na terenie dzisiej-
szych Czech (Strahowice) i Polski
(Ząbkowice Śląskie), zginął w Da-
chau, beaty� kowany 15 września 
2019 roku)

Z PALLOTYNAMI DO NIEBA
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KONKURS DLA DZIECI
Rozwiąż zadania. 

Podpowiedź znajdziesz w tym numerze Gazetki oraz 
w numerze 1279 dostępnym na: mojapara� a24.pl 

w zakładce Gazetka – Archiwum. Kupon konkursowy wrzuć 
w przyszłą niedzielę do koszyka przed ołtarzem 

przed Mszą świętą o godz. 1100. 
Losowanie i rozdanie bądź samo rozdanie nagród 

będzie po Mszy świętej.

opr. Zuzia Cichoń

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

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

Michał Jakaczyński

Redakcja

FINAŁ
„KONKURSU 

DLA
 WSZYSTKICH”

Rozdanie nagród 
za konkurs o Credo 
– wyznaniu wiary, 

którym modlimy się 
podczas Mszy świętej, 

a które przypomina nam 
o naszych chrzcielnych 

zobowiązaniach 
– już jutro o godz. 1850 

w kaplicy Świętej Rodziny.

Każdy, kto wrzucił kupon 
8 września, 

niech przyjdzie 
ze swoją rodziną.

Serdecznie zapraszamy!

1. Podaj imiona i nazwiska świętych i błogosławionych
pallotynów oraz osoby z nimi współpracującej.

a. ..............................................................................................................................

b. ..............................................................................................................................

c. ...............................................................................................................................

d. ..............................................................................................................................

e. ............................................................................................................................................

2.  Podaj imiona i nazwiska pierwszych pallotynów 
pracujących w Radomiu.

a. ..............................................................................................................................

b. ..............................................................................................................................

Intronizacja NSPJ

Krzyż – znak cierpienia i wielkiej
miłości. Nasz Pan dobrowolnie oddał
swoje życie za nas, abyśmy 
żyć mogli...

W czasie Mszy świętej, modlitwy
różańcowej i innych modlitw roz-
brzmiewają pieśni wielkopostne.
Wzruszającym momentem czuwania
jest ucałowanie Relikwii Krzyża
Świętego. Wielka powaga i wzruszenie,
że jesteśmy tak blisko naszego
Zbawiciela.

I wciąż te piękne pieśni: „Kiedy 
cierpienie, kiedy zwątpienie... pospiesz
do krzyża... on cię ocali”.

Po kolejnych częściach różańca
świętego i Koronce do Miłosierdzia
Bożego żegnamy tę naszą święto-
krzyską świątynię.  Podbudowani 
duchowo wracamy do swoich rodzin,
aby im powiedzieć, że: „Kto krzyż 
odgadnie, ten nie upadnie...”.

Do zobaczenia 
na Świętym Krzyżu za rok!

Chwała Panu!

Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego miało w tym roku szcze-
gólną oprawę. Spotkanie „POLSKA
pod Krzyżem” pozostanie dla
uczestników oraz „kibiców” radiowo –
telewizyjnych przeżyciem niezapo-
mnianym. Dało moc „materiałów 
edukacyjnych” i przemyśleń, które
– dla mnie – zamknęła w całość 
niedzielna Ewangelia o synu 
marnotrawnym.

Dwie drewniane belki przemyślnie
przez ludzi zbite tak, by przynieść 
cierpienie, to krzyż.

Z takiego samego drewna, tacy
sami ludzie, zbudowali też stół.

Obie konstrukcje stały się 
symbolami.

Pierwszy – eliminowania uznanego,
ułomnym ludzkim prawem, zła; drugi
– wspólnoty ludzi bliskich sobie.

Dopiero Bóg – Miłość podniósł 
ich rangę. Dzięki Niemu krzyż stał się
Krzyżem, a stół Stołem.

Miłość jest przecież tak niezbędna
do życia jak i pokarm. Dlatego wła-
śnie i stół i krzyż są wykonane 
z takiego samego drewna.

KRZYŻ I STÓŁ
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22 września 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Am 8, 4-7
PSALM: 113, 1b-2. 4-6. 7-8
2. czytanie: 1 Tm 2, 1-8
EWANGELIA: Łk 16, 1-13

23 września 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bogusława, Tekli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ezd 1, 1-6
PSALM: 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
EWANGELIA: Łk 8, 16-18

24 września 2019r. – WTOREK
Imieniny: Gerarda, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20
PSALM: 122, 1b-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 8, 19-21

25 września 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Władysława, Kamili
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ezd 9, 5-9
PSALM: Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8
EWANGELIA: Łk 9, 1-6

26 września 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Justyny, Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ag 1, 1-8
PSALM: 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 9, 7-9

27 września 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Kosmy, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ag 1, 15b – 2, 9
PSALM: 43, 1. 2. 3. 4
EWANGELIA: Łk 9, 18-22

28 września 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 2, 5-9. 14-15a
PSALM: Jr 31, 10. 11-12b. 13
EWANGELIA: Łk 9, 43b-45

KALENDARZ
LITURGICZNY

I 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. Dziś są zbierane o�ary do puszek na pomoc szesnastoletniemu 
Norbertowi Pudzianowskiemu z Jedlni-Letnisko, choremu 
na zanik mięśni. Zebrane pieniądze wesprą codzienną 
kosztowną rehabilitację Norberta.

2. Dziś na godz. 1730 zapraszamy na Nabożeństwo.

3. Dziś o godz. 1800 Msza święta dla młodzieży (i ich rodziców) 
z klas ósmych szkół podstawowych, która w tym roku szkolnym 
pragnie przystąpić do sakramentu bierzmowania. Po Mszy świętej 
będzie dodatkowe spotkanie.

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

5. Chłopców od trzeciej klasy szkoły podstawowej zapraszamy 
do powiększenia grona ministrantów i lektorów. Nie ma górnej granicy
wieku. Zgłoszenia przyjmuje ks. Tomasz.

6. 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.

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

8. Msza święta w intencji Siostry Przełożonej sióstr zmartwychwstanek, 
s. Teresy Genowefy Ozimek CR, z okazji jej imienin – w przyszłą niedzielę
o godz. 1100.

9. Jako Redakcja „Mojej Para�i” informujemy naszych drogich Czytelników,
że pełną i ostateczną wersję ogłoszeń duszpasterskich słyszymy 
pod koniec niedzielnych Mszy świętych. Zmiany i dodawanie nowych 
ogłoszeń już po oddaniu Gazetki do druku następuje z przyczyn 
od Redakcji niezależnych. Robim, co możem.   ;)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę, która otwiera
Jego Serce, w obronie Krzyża stanę...”
/pieśń religijna/

Polska stanęła w obronie Krzyża. 
14 września 2019 roku ponad 60 tys.
osób uczestniczyło w modlitwie na
lotnisku Włocławek-Kruszyn, gdzie
odbyły się główne uroczystości „Polski
pod Krzyżem”. Wydarzenie to staje się
niejako wypełnieniem testamentu
duchowego św. Jana Pawła II, który
w 1997 roku wzywał do obrony Krzyża
„od Tatr aż do Bałtyku”.

O godzinie 1500, w łączności duchowej
ze zgromadzonymi pod Włocławkiem,
stanęli także nasi Para� anie. Ponad

100 osób zgromadziło się pod Krzyżem
na Godowie, by w promieniach jesien-
nego sobotniego słońca przesuwać
paciorki różańca, modlić się i śpiewać
Bogu i Maryi, by opiekowali się naszym
krajem. Całą mocą słowiańskich serc
wołaliśmy: „My chcemy Boga w rodzin
kole, w troskach rodziców, w dziatek
snach. My chcemy Boga w książce, 
w szkole...”. 

Dziękujemy Duchowi Świętemu 
za inspirację do zorganizowania
tego pięknego Spotkania; za to, że 
są pośród nas ludzie pełni wiary,
którym zależy na naszej Matce –
Polsce.

Ewa Gawor

POD KRZYŻEM NA GODOWIE

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Ciało człowieka uczestniczy
w godności „obrazu Bożego”;

jest ono ciałem ludzkim 
właśnie dlatego, 
że jest ożywiane 

przez duszę duchową”.


