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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    „Apostołowie prosili Pana: „Wzmocnij naszą wiarę””. Dominującym
wątkiem dzisiejszej Ewangelii jest wiara, pokazana w perspektywie
pracy dla Królestwa Bożego. Odpowiedzią Jezusa na prośbę uczniów
jest przypowieść o słudze i panu. Powinna być ona czytana z perspek-
tywy sługi (my jesteśmy sługami). Powinniśmy przyjąć postawę
sługi pracującego z zapałem, miłością i pokorą. Sługi, który po
wykonaniu nakazów z należytym staraniem przyznaje, że wykonał
swój obowiązek. „Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam 
polecono, mówcie: „Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykona-
liśmy to, co było naszą powinnością””. Spełniliśmy swój obowiązek.
Należy przypomnieć sobie, „co nam polecono”, co jest naszym, 
jako wierzących chrześcijan, obowiązkiem wobec Pana. Wszystkie

nasze zadania do wykonania, aby osiągnąć Królestwo Boże, zawarte są w Ewangelii. Trzeba ją tylko czytać,
zastanawiać nad zawartymi w niej treściami i realizować w życiu. Są to wskazówki, jak mają przebiegać nasze 
relacje z Bogiem. Nie wolno uznawać ich za umowę, ale trzeba być wdzięcznym za ten bezinteresowny dar
ze strony Boga. Za ten dar człowiek powinien odpowiedzieć postawą wiernego, pokornego, sumiennego 
i skromnego sługi. Dziś konieczni są robotnicy (słudzy), którzy znajdują radość z trudzenia się dla Boga. „Sługa
nieużyteczny” nie pragnie chwały i podziwu dla siebie. To człowiek umiejący zakasać rękawy i działać. Nie 
pozwala sobie na publiczny podziw. Prośmy Pana, aby wzmocnił naszą wiarę, ożywił pogodę ducha, pomógł 
rozeznać Jego wolę i zgodnie z nią działać. Adam Żak
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27. NIEDZIELA ZWYKŁA 
EWANGELIA: Łk 17, 5-10

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to,

co powinniśmy wykonać”. 

W ubiegłą niedzielę, w wieku 75 lat, w 49. roku kapłaństwa, 
zmarł ks. dr Kazimierz Czulak SAC, brat naszego ks. Antoniego. 

Ks. Kazimierz był wieloletnim Ojcem Duchownym i Rektorem Seminarium w Ołtarzewie, 
członkiem Komisji ds. Pośrednictwa i Arbitrażu Zarządu Generalnego Księży Pallotynów w Rzymie, 

Radcą Zarządu Generalnego, misjonarzem w Kamerunie i Meksyku oraz 
w latach 2005-2011 Przełożonym Prowincjalnym pallotyńskiej poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Księże Kazimierzu, niech Cię przygarnie Chrystus Uwielbiony, 
On wezwał Ciebie do Królestwa Światła...

Trwając na ufnej modlitwie za drogiego Zmarłego, 
którego niedawno gościliśmy w naszej para�i 

i z którego ust płynęło Boże słowo do naszych serc 
(w dniu 60-lecia kapłaństwa naszego ks. Antoniego), 

powierzamy pod szczególną opiekę Pani Fatimskiej Najbliższych 
ks. Kazimierza, a przede wszystkim ks. Antoniego i jego siostrę – Stanisławę.

w latach 2005-2011 Przełożonym Prowincjalnym pallotyńskiej poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

foto: gosc.pl

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªªªªªªªªªTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªTYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIUªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª25LAT



2 | Moja Parafia

Jesień, październik... Srebrzony
poranną lodowatą rosą i koronkami
pajęczyn babiego lata...

Ma też październik jeszcze jeden
urok. Październik to szczególny miesiąc
– miesiąc, w którym wielu Polaków 
sięga po różaniec. 

Może właśnie ten miesiąc jest
szansą dla mnie, dla Ciebie, do ponow-
nego odkrycia tej modlitwy. 

Nie odrzucaj różańca mówiąc, że 
to „nudna modlitwa, dla starszych”,
a z pewnością nie dla mnie… 

Weź do ręki różaniec i przekładając
paciorki kontempluj Osobę Jezusa 
Chrystusa i Matki Bożej i pomyśl nad
swoim życiem. Może właśnie w tym
miesiącu, dzięki odmawianiu różańca,
odnajdziesz sens swego życia, a
Twoja modlitwa stanie się okazją
do codziennego bliższego pozna-
wania Boga.

Źródeł tej modlitwy upatruje się 

w historii św. Dominika. Została mu
ona objawiona przez Maryję, gdy 
wszystkie ludzkie sposoby działania
zawiodły. Święty ten próbował walczyć
z heretykami wszystkimi dostępnymi
sposobami – pościł i modlił się w ich
intencji i... bezskutecznie. Wtedy 
Matka Boża jako ratunek w jego
bezradności przykazała mu odma-
wianie Psałterza Maryi (dzisiejszego
różańca). Czyli od początku ta mo-
dlitwa była ostatnią i niezawodną 
deską ratunku.

Do rozpropagowania różańca
przyczyniła się też sama Maryja.
W swoich objawienia w Lourdes,
Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie 
wzywała do modlitwy różańcowej.

Coraz częściej modlitwa różańcowa
propagowana jest przez Internet.
„Różaniec” to jedno z najczęściej
wpisywanych słów w wyszukiwarki.
W USA informatycy rejestrują mie-
sięcznie około półtora miliona pytań

zawierających to hasło. Najczęstsze
dotyczą sposobu odmawiania 
modlitwy różańcowej.

W Watykanie w Kaplicy Sykstyń-
skiej na zachodniej ścianie znajduje
się ogromny obraz namalowany
przez Michała Anioła (powstał w latach
1536-1541). Mnóstwo tam postaci:
Chrystus, Maryja, aniołowie, Apo-
stołowie i rzesze ludzi, podnoszące 
się z tej ziemi ku niebu. 

Ale jeden fragment szczególnie
zastanawia - oto potężny Duch Boży
dźwiga z Otchłani człowieka 
uczepionego na różańcu!

W jakich czasach żyjemy? Odpo-
wiedzieć można banalnie... Ale
pamiętajmy – „wszelkie łaski, które
daje nam Bóg spływają przez bło-
gosławioną Maryję” /św. Ojciec Pio/. 

By żył w nas Chrystus – uczepmy
się różańca jak liny, która jest w ręku
Maryi i nieustannie wznosi nas do 
góry, ku niebu! 

cdn.

ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RÓŻAŃCEM /1/

Jadwiga Kulik

  7.10 /poniedziałek, kaplica Świętej Rodziny/
  8.10 /wtorek, kaplica Świętej Rodziny/
  9.10 /środa, duży kościół/
12.10 /sobota, kaplica Świętej Rodziny/
13.10 /niedziela, kaplica Świętej Rodziny/
14.10 /poniedziałek, kaplica Świętej Rodziny/
20.10 /niedziela, kaplica Świętej Rodziny/
21.10 /poniedziałek, kaplica Świętej Rodziny/
22.10 /wtorek, kaplica Świętej Rodziny/
25.10 /piątek, kaplica Świętej Rodziny/
26.10 /sobota, kaplica Świętej Rodziny/
28.10 /poniedziałek, kaplica Świętej Rodziny/
30.10 /środa, duży kościół/

Umocnij swoją rodzinę! 
Wytrwała i ufna modlitwa czyni cuda!

Spotykamy się zawsze o godz. 1850. 
Małe dzieci bardzo mile widziane!

Przypominamy, że przez cały 
październik jest różaniec 

dla dorosłych i młodzieży o godz. 1720,
a od poniedziałku do piątku o godz. 1645

 – dla dzieci.
ks. Paweł
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KONKURS DLA DZIECI
Wybierając z tabelki odpowiednie litery 

zgodnie z podanym zapisem odczytaj hasło, 
które jest cytatem z Ewangelii.

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.

Konkurs przygotowała Zuzia Cichoń

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

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

Hasło:  ..............................................................................................................

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

 

a b c d e f

1 C I Ó I Y E

2 Ę S N B D Z

3 Ś E Z Ą O B

4 E I A L E D

5 E S N I Y I

6 N Ź Ą C W I

c2; b1; f1; b2; c6; e2; b6; d6; b4; a5; c4; d2; e1; a3; a1; d5; 
b3; c5; f6; a4; f3; e5; d4; d1; b5; d3; f4; c3; e4; a6; d5.

NAJLEPSZE WAKACJE? 
Z KSIĘDZEM!
W tym roku, od piątku (16 sierpnia)

do poniedziałku (26 sierpnia), byliśmy
razem z ks. Ryszardem (który teraz pracuje
we Wrzosowie) nad morzem w miej-
scowości Chłapowo. 

Mieliśmy ładną pogodę, udane
wycieczki i wspaniałe towarzystwo.
Nigdy nam się nie nudziło, bo zawsze 
mieliśmy dobrze rozplanowany czas. 
Codziennie wieczorem organizowane
były pogodne wieczory, na których były
różne zabawy. Czasem nawet odby-
wały się dyskoteki i ogniska. 

Każdy animator miał swoją grupę 
i nadał jej nazwę: Grupa pani Anety
– Granitki, s. Małgorzaty – Laski  z Alaski,
animatora Łukasza – Słoneczny Patrol,
animatora Kuby – Rój Kuby, anima-
torki Martyny – Miśki Am Am. 

Codziennie były dyżury: porządkowy
(wynoszenie śmieci), liturgiczny (przy-
gotowywanie Mszy św.), gospodarczy
(nakrywanie do posiłków i sprzątanie 
po nich) i prowadzenie pogodnego
wieczoru.

Byliśmy na ciekawych wycieczkach:
1. Na Hel, gdzie płynęliśmy statkiem,

byliśmy w fokarium i oglądaliśmy
sztuczki fok oraz ich karmienie.

2. Do parku miniatur i gigantów.
3. Do Gdyni, gdzie zwiedzaliśmy 

statek ORP Błyskawica.
4. Do Juraty do parku linowego.
5. Do Rozewia do latarni morskiej, 

z której mogliśmy zobaczyć całe 
Chłapowo i naszą plażę.

6. Do Jastrzębiej Góry.

Codziennie chodziliśmy na plażę,
opalaliśmy się i kąpaliśmy w morzu
pod okiem ratownika. Ks. Ryszard 
cały czas czuwał nad nami i wymyślał
różne zabawy w morzu. Wieczorami
chodziliśmy na spacery na plażę,
by zbierać muszelki i oglądać 
Zachód Słońca. 

Jako, że mieliśmy ze sobą dobry 
sprzęt, to często jedliśmy ze sma-
kiem watę cukrową i popcorn. 

Najlepsza była ostatnia, zielona 
noc, kiedy smarowaliśmy się nutellą
po twarzach.

Bardzo dziękujemy ks. Ryszardowi

za zorganizowanie fantastycznych
„Wakacji z Bogiem”. Dziękujemy Panu
Ratownikowi za opiekę nad nami nad
morzem, Panu Kierowcy za szczęśliwe
i bezpieczne podróże. Dziękujemy
animatorom: s. Małgorzacie i pani 
Anecie (z Warszawy) oraz Martynie,
Kubie i Łukaszowi. 

Wszystkim nam bardzo podobał 
się wyjazd nad morze i liczymy na
więcej „Wakacji z Bogiem” 
i z księdzem!

Szykujemy się już na ferie zimowe
i wszystkich zapraszamy!

Karolina Jarosz i Zuzia Cichoń

 Oaza - dla dzieci i młodzieży 
od III klasy

soboty, godz. 1500

MŁODOŚĆ 
W PRZYJAŹNI 

Z JEZUSEM
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6 października 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Andrzeja, Kacpra 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4
PSALM: 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
2. czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14
EWANGELIA: Łk 17, 5-10

7 października 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Juliana, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 1, 1 – 2, 1. 11
PSALM: Jon 2, 3. 4. 5. 8
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

8 października 2019r. – WTOREK
Imieniny: Mścisława, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 3, 1-10
PSALM: 130, 1b-2. 3-4. 7b-8
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

9 października 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 4, 1-11
PSALM: 86, 3-4. 5-6. 9-10
EWANGELIA: Łk 11, 1-4

10 października 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Dobrosława, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ml 3, 13-20a
PSALM: 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 11, 5-13

11 października 2019r. – PIATEK
Imieniny: Feliksa, Matyldy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jl 1, 13-15; 2, 1-2
PSALM: 9, 2-3. 6 i 16. 8-9
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

12 października 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Arkadiusza, Czesława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jl 4, 12-21
PSALM: 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 11, 27-28

KALENDARZ
LITURGICZNY

III 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 o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy
Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca. Dziś modlitwa
różańcowa w kościele rozpocznie się o godz. 1715. Msza święta i katecheza
dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz ich rodziców 
dziś o godz. 1800.

2. Przez cały październik zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe. 
Dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720. Dzieci – od poniedziałku
do piątku o godz. 1645. W niektóre dni jest dodatkowy różaniec 
dla rodzin o godz. 1850. Informacja o terminach jest w naszej Gazetce, 
na stronie internetowej mojapara�a24.pl oraz w gablocie.

3. Dzisiaj przy kościele farnym św. Jana będzie modlitwa różańcowa 
dla mężczyzn, na którą zapraszają Rycerze Kolumba. O godz. 1500 Msza św.,
o 1600 – przemarsz modlitewny pod �gurę Matki Bożej Niepokalanej 
koło kościoła ojców bernardynów.

4. Jutro o godz. 1720 podczas Nabożeństwa różańcowego wypominki roczne.

5. W piątek o godz. 1915 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się 
trzydniowa 12. Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego.
O godz. 2100 Mszy świętej będzie przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup 
Henryk Tomasik. Prelekcje i spotkania w sobotę i niedzielę będą 
odbywały się w Wyższej Szkole Biznesu im. bpa Jana Chrapka 
przy ul. Kolejowej. Szczegóły na stronie hospicjum.radom.pl.

6. W najbliższą sobotę Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, 
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi; 
następnie Msza święta, podczas której zostanie udzielony sakrament 
namaszczenia chorych, i na zakończenie Adoracja.

7. Kleryk Łukasz Sobolewski, pallotyn, związany z naszą para�ą, 
w najbliższą sobotę przyjmie w Ołtarzewie święcenia diakonatu. 
Polecajmy go Bogu w serdecznej modlitwie, dziękując za dar 
i tajemnicę powołania.

8. W przyszłą niedzielę pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” będziemy 
obchodzili 19. Dzień Papieski. Po każdej Mszy świętej będzie można
złożyć do puszek o�ary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
pomagającą zdolnej ubogiej młodzieży.

9. We wtorek, 15 października, o godz. 1800 w „Resursie Obywatelskiej” 
odbędzie się pokaz �lmu pt. „Złączyć się z Narodem”. Film opowiada 
o prawdziwym życiu repatriantów z Kazachstanu, jest formą świadectwa
wiary Polaków zesłanych w roku 1936 na dalekie stepy Kazachstanu. 
Dzięki tej wierze przetrwali oni 82 lata deportacji. Pokaz jest bezpłatny.
Po �lmie – spotkanie z reżyserem Jerzym Szkamrukiem.

10. Msza święta z modlitwą o uzdrowienie pod przewodnictwem 
o. Józefa Witko – franciszkanina, w przyszłą środę, 16 października, 
o godz. 1700.

11. Zapraszamy dzieci i młodzież do Wspólnot naszej para�i. 
Terminy spotkań:
* schola dziecięca (dla dziewczynek od II klasy) – soboty, godz. 1400 
* młodzieżowa Schola Pallotiego (dla dziewcząt i chłopców od klasy VII,  

zapraszamy do śpiewania i grania) – soboty, godz. 1600

* ministranci – soboty, godz. 1400 (od klasy III)
* oaza – soboty, godz. 1500 (dla dzieci i młodzieży od klasy III)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

MYŚL 
BENEDYKTA XVI

„Nie ma nic piękniejszego 
niż zostać dosięgniętym, 

zaskoczonym, przez Chrystusa.
Nie ma nic piękniejszego 
niż poznać Go i dzielić się 

z innymi przyjaźnią z Nim”.


