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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    Trędowaci, którzy spotkali Jezusa wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się
nad nami”. Zostali wysłuchani. Mieli pokazać się kapłanom. W czasie 
drogi do nich, zostali oczyszczeni. Było ich dziesięciu. „Jeden z nich widząc,
że został uzdrowiony, wrócił, głośno chwaląc Boga. Upadł na twarz
do Jego stóp i dziękował Mu”. Był to Samarytanin. Żydzi nie utrzymywali
przyjacielskich stosunków z Samarytanami, uważali ich za gorszych
od siebie. Jezus był Żydem. Dziewięciu Żydów, oczyszczonych z trądu,
ani myśli o podziękowaniu za cudowne uzdrowienie. Nie są za taki dar
wdzięczni. Powinien to być krok podzięki za wszystko, co otrzymuje się
od Boga. Przez grzech stajemy się „trędowaci” na duszy. Ten trąd zostaje
usunięty w konfesjonale. Za to należy się wdzięczność. Należy „upaść
do stóp Jezusa i dziękować Mu”. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus uzdrawia
wszystkich, którzy się do Niego uciekają. Człowiek wdzięczny jest przeci-
wieństwem osoby, która rości pretensje, żąda, domaga się. Wdzięczność
rodzi się nie z tego, co mi się należy, ale z tego, co jestem dłużny. 

Podziękowanie, jakiego oczekuje Jezus, to otwarcie się na pochwałę, to świadomość Jego wspaniałych darów.
Wdzięczność jest uczuciem tego, kto ma jeszcze o co prosić, jest nieustannym odwzajemnianiem się bez chęci
wystawiania rachunków. W dziękowaniu powinna znajdować się radość, ponieważ staram się widzieć rzeczy,
jako dar, często niezasłużony. Jest jednak coś gorszego, niż nie mieć, o co prosić – nie mieć już niczego, za
co można powiedzieć „dziękuję”. Chrystus przez swój Kościół uzdrawia dusze wszystkich, którzy przychodzą 
do Niego. Za to należy Mu się wdzięczność. Panie, chcę z wielką wdzięcznością przyjmować wszystkie Twoje 
dary, którymi stale mnie obdarzasz. Adam Żak
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28. NIEDZIELA ZWYKŁA 
EWANGELIA: Łk 17, 11-19

„Wtedy jeden z nich, widząc, 
że został uzdrowiony, wrócił... 

upadł na twarz do Jego stóp i dziękował Mu. 
Był to Samarytanin”. 
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W Podwyższenie Krzyża Świętego pojechałam do
Włocławka. Mimo, że moje zdrowie nie jest najlepsze,
to oddałam to wszystko Maryi, aby ona we mnie i za mnie
przepraszała swojego Syna za grzechy moje i całego
narodu. Ciągle mam na myśli słowa ks. Andrzeja Buczela,
który brał udział w zakładaniu Ruchu Rodzin Nazaretań-
skich. Cytuję: „Jak będziesz apostołować, to dożyjesz 
długich lat”. 

Już od samego rana tam (jak i każdego dnia) oczeki-
wałam wraz z Maryją na Eucharystię. Centrum mojego
życia jest Eucharystia. Z wielką miłością była sprawowana
przez Księdza Biskupa. Przeżywałam ją bardzo głęboko. 

To nie było tak, że szybko działy się poszczególne 
części Eucharystii. Czytania mszalne to nie jest prze-
czytanie gazety. Treść czytań jest tak ważna i tak mocna,
że należy naprawdę z wielką uwagą słuchać, a słuchając
– rozmyślać. Był nawet komentarz do czytań. Tak piękny
i wyważony, bardzo głęboki. 

Ksiądz Biskup wybrał Pierwszą Modlitwę Euchary-
styczną, czyli Kanon Rzymski, który uwielbiam. Msza św.
trwała 3,5 godziny, a wydawało mi się, że bardzo krótko...
Brakuje mi słów do oddania tego wielkiego misterium...  

Po każdej Mszy świętej wychodzę spokojna. Z myślą,
że Jezus jest w moim sercu i nic nie może się wydarzyć
bez Jego zgody. Dla mnie każda Msza święta to praw-
dziwe umocnienie wiary i wejście w wielką tajemnicę.

PIĘKNA MOJA EUCHARYSTIA
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Modlitwa różańcowa przypomina
tajemnice życia Jezusa i Maryi; Ich 
radości, cierpienia, zwycięstwa... 

„Proszę odmówić dziesiątkę różańca”.
Te słowa, jakże często słyszymy przy
spowiedzi świętej, jako pokutę do 
wykonania za popełnione grzechy. 
A tak na marginesie, czy modlitwa 
może być pokutą za grzechy i czy 
w ogóle można kogoś „karać” 
modlitwą...? 

Pewien proboszcz, któremu często
kradli jabłka z sadu, za pokutę zadawał
zasadzenie jabłonki. Dziś miasto słynie
z sadów i święta kwitnącej jabłoni. 
Owoc pokuty! 

Odszukaj i obejrzyj dokładnie 
różaniec, który może leży gdzieś 
w kącie szu� ady.

Modlitwę różańcową rozpoczy-
namy znakiem krzyża. Warto wcześniej
postarać się o głęboką ciszę i chwilę
skupienia. Potem odmawiamy krótkie
wyznanie wiary, Skład Apostolski
„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogą-
cego”. Przypominamy sobie wtedy,

do Kogo tak naprawdę zanosimy
modlitwę. 

„Ojcze nasz”, to następna modlitwa.
7 najważniejszych próśb dla naszego
życia, o które prosił, byśmy je zanosili,
sam Pan, Jezus Chrystus. Co ciekawe,
nie ma tam prośby o zdrowie. Czyli są
ważniejsze sprawy. Brak zdrowia może
stać się wielką łaską, początkiem praw-
dziwego życia, wejścia na drogę
zbawienia...

Na początku sznura różańcowego
znajdują się trzy paciorki – odma-
wiamy wtedy trzy „Zdrowaś Maryjo”
– na których modlimy się o wiarę, 
nadzieję i miłość. Po takim wstępie,
zakończonym „Chwała Ojcu” możemy
przejść do rozważania tajemnic 
z życia Jezusa i Jego Matki.

Różaniec jest modlitwą o prostej
budowie. Składa się z czterech części:
radosnej, światła (tę część wprowa-
dził w 2002 roku św. Jan Paweł II)
bolesnej i chwalebnej. Każda część 
przypisana jest także poszczególnym
dniom. Tajemnice radosne odmawia-

my w poniedziałki i soboty, tajemnice
światła w czwartki, tajemnice bolesne
we wtorki i piątki, a tajemnice chwa-
lebne w środy i niedziele. Każda z 
części składa się z pięciu tajemnic.

Po każdej tajemnicy, czyli po każdej
dziesiątce, dodajemy modlitwę „O mój
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego mi-
łósierdzia”. O tę modlitwę prosiła 
osobiście Matka Boża w Fatimie 
w roku 1917. 

Na koniec, po odmówieniu pięciu
dziesiątek i rozważeniu pięciu tajemnic,
pozostaje nam jedynie powierzyć
Maryi w modlitwie „Pod Twoją Obronę”
sprawy, za które modli się Ojciec
Święty Franciszek.

Jeśli masz smartfona, po prostu
uruchom aplikację do Nowenny 
pompejańskiej i różańca! Jest moż-
liwość odsłuchiwania wszystkiego 
- nagrań z lektorem.  

ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RÓŻAŃCEM /2/

Jadwiga Kulik

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

Żarty się skończyły. Tak 
wielkie są ataki na chrześci-
jańskie rodziny i dzieci, na
godność kobiet i mężczyzn, 
że trzeba twardo stawać w ich
obronie. Najskuteczniejszą
bronią jest modlitwa. Dziś 
trzeba być wojownikiem go-
towym bronić tego, co jest
wartością największą w naszym
sercu. 

Tydzień temu na ul. Rwańskiej
i ul. Żeromskiego w Radomiu
zgromadziło się ponad stu
mężczyzn, którzy odpowiedzieli
na zaproszenie Rycerzy Kolum-
ba. Kościół farny, praktycznie
najstarszy w Radomiu, został
wybrany nieprzypadkowo.
To świątynia, w której i przed 
którą, na jej progu, bardzo
często modlił się św. Kazimierz
Królewicz.

Podczas marszu przed � gurę
Niepokalanej przy klasztorze 
oo. bernardynów, mężczyźni
odmawiali Litanię do św. Józefa,
a potem różaniec. Na każde
„Ojcze nasz” wznosili ręce 
ku niebu.

Mężczyźni nie kryli wzrusze-
nia. „Płacz, Władek! Nie wstydź
się! Bo jak mężczyzna płacze,
to musi być święto!” Skąd
znamy ten cytat?

Zapraszamy 
mężczyzn i chłopców 

na kolejną 
męską modlitwę! 

W niedzielę, 3 listopada, 
o godz. 1500. 

Tym razem w kościele 
oo. jezuitów. 

Rycerze Kolumba 
zapraszają słowami: 

„Zabierz syna! 
Nie zapomnij o ojcu!”

MĘSKA
MODLITWA

opr.
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI
Rozwiąż wszystkie hasła w krzyżówce. 

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.

Krzyżówkę przygotowała Zuzia Cichoń

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

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

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

Papież Franciszek przyjął rezygnację
z posługi naszego biskupa pomocni-
czego Adama Odzimka, który 7 paź-
dziernika skończył 75 lat. 

Funkcję tę pełnił od roku 1985,
wcześniej jako biskup pomocniczy
diecezji sandomiersko-radomskiej
(do roku 1992). Święcenia biskupie
otrzymał 12 maja 1985 roku z rąk
Księdza Kardynała Józefa Glempa i były
to pierwsze święcenia biskupie 
w historii Radomia.

Zawołaniem pasterskim Księdza 
Biskupa są słowa: „Ne de� ciant � des 
caritasque” – „Aby wiara i miłość były
mocne”.

Pamiętajmy w modlitwie o Księdzu
Biskupie Seniorze, dziękując za szcze-
gólną sympatię, która ma do naszej 
para� i na Młodzianowie.

KS. BISKUP ADAM 
– SENIOREM W sobotę, 5 października, prawie

5 tysięcy osób wzięło udział w
spotkaniu Kół Żywego Różańca
Diecezji Radomskiej w Sanktu-
arium Matki Bożej Różańcowej 
w Wysokim Kole. 

Centralnym punktem Spotkania
była Msza święta pod przewod-
nictwem Księdza Biskupa Henryka
Tomasika, który wezwał wszystkich
do bycia misjonarzami w rodzi-
nach, pracy i szkole. Przypomniał
postać kandydatki na ołtarze Pauliny
Jaricot, założycielki Żywego Różańca,
która zawsze była misjonarką 
w swoim otoczeniu.

Na koniec Mszy świętej osoby,
które od 25 i 50 lat należą do Wspól-
not Różańcowych otrzymały
dyplomy.

Gdy prawie 5 tysięcy ludzi śpiewa
Godzinki i odmawia różaniec oraz

koronkę – całe piekło milknie 
i truchleje. Gdy 5 tysięcy ludzi
(głównie kobiet) uważnie słucha 
słów konferencji Księdza Kanonika
Wiesława Lenartowicza, kapelana
Rycerzy Kolumba (wspólnoty tylko
dla mężczyzn) w Polsce i proboszcza
para� i Matki Bożej Częstochowskiej
w Radomiu na Kapturze, to szybko
rośnie nadzieja na odbudowanie 
prawdziwych polskich chrześci-
jańskich rodzin.

Rycerze Kolumba wspomagali
organizacyjnie pielgrzymkę. Zadbali
m.in. o poczęstunek dla pielgrzy-
mów i zapewnili asystę liturgiczną.

Podczas Mszy świętej oraz po
Eucharystii zaśpiewał zespół „Kara-
banio”, w którym śpiewa wielu
uczniów naszej młodzianowskiej
Szkoły Podstawowej nr 23. Chwała
Panu i Matce Najświętszej!

NASI LUDZIE W WYSOKIM KOLE

opr. opr.
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Wszystkich, 
którzy kiedykolwiek 

przyjęli Szkaplerz święty 
i pragną w naszej para� i 

tworzyć Rodzinę Szkaplerzną,
zapraszamy 

do kaplicy Świętej Rodziny 
na Adorację 

Najświętszego Sakramentu 
w sobotę, 

26 października, 
o godz. 2100.

ZAPROSZENIE 
DO RODZINY 

SZKAPLERZNEJ 

1. Starożytny stadion w Rzymie,
gdzie św. Jan Paweł II prowadził 
Drogę krzyżową.

2. Miasto rodzinne św. Jana Pawła II.
3. Imię mamy św. Jana Pawła II.
4. Miesiąc, w którym św. Jan Paweł II

odwiedził Radom. 
5. Ulubiona pieśń św. Jana Pawła II.
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13 października 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Teo�la, Edwarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 5, 14-17
PSALM: 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
2. czytanie: 2 Tm 2, 8-13
EWANGELIA: Łk 17, 11-19

14 października 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Liwii, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 1, 1-7
PSALM: 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: Łk 11, 29-32

15 października 2019r. – WTOREK
Imieniny: Jadwigi, Teresy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 1, 16-25
PSALM: 19, 2-3. 4-5b
EWANGELIA: Łk 11, 37-41

16 października 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Florentyny, Gawła
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 2, 1-11
PSALM: 62, 2-3. 6-7. 9
EWANGELIA: Łk 11, 42-46

17 października 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Wiktora, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 3, 21-30a
PSALM: 130, 1b-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 11, 47-54

18 października 2019r. – PIATEK
Imieniny: Bogumiły, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tm 4, 9-17a
PSALM: 145, 10-11. 12-13ab. 17-18
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

19 października 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Michała, Ziemowita
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 4, 13. 16-18
PSALM: 105, 6-7. 8-9. 42-43
EWANGELIA: Łk 12, 8-12

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. Dzisiaj obchodzimy 19. Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.
Z tej racji do puszek można złożyć o�arę na fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” pomagającą zdolnej ubogiej młodzieży.

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 różaniec dla rodzin – szczegóły
w Gazetce i na stronie mojapara�a24.pl. Za pobożne odmówienie 
jednej części różańca – w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic 
różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo w rodzinie lub we wspólnocie
zakonnej, we wspólnocie wiernych – można uzyskać odpusty zupełny. 

3. 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.

4. Msza święta z modlitwą o uzdrowienie pod przewodnictwem 
o. Józefa Witko – franciszkanina, w najbliższą środę, 16 października, 
o godz. 1700. Z tej racji Nabożeństwa różańcowe oraz Msza święta 
o godz. 1800 odbędą się w kaplicy Świętej Rodziny.

5. W najbliższy piątek ostatnie w tym roku Nabożeństwo fatimskie, 
na które zapraszamy całe rodziny. O godz. 1720 różaniec i odczytanie 
intencji, które można składać do koszyka przed ołtarzem; następnie 
Msza święta i Procesja fatimska. Na Procesję prosimy przynieść świece 
– wtedy nasza procesja stanie się taką, jak ta w Fatimie.

6. Zbliża się listopad – czas szczególnej pamięci o zmarłych. 
Wypominki listopadowe i roczne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. 
Wypominki roczne prosimy wypisywać tylko na specjalnych kartach, 
które można nabyć tylko w zakrystii i kancelarii.

7. W przyszłą sobotę, 26 października, o godz. 1800 rozpocznie się 
całodobowa Adoracja w intencji Kościoła świętego, naszej Ojczyzny, 
w intencji rodzin, jedności Polaków i o pokój na świecie. Zachęcamy 
wszystkich do włączenia się w modlitwę, szczególnie w godzinach nocnych.

8. W przyszłą sobotę, 26 października, rozpocznie się w Częstochowie 
nocne Pallotyńskie Czuwanie Młodych zatytułowane „Eucharystia 
daje życie”. Zapraszamy młodzież do udziału. Zapisy do wtorku, 
22 października, u ks. Tomasza Kotulskiego SAC, osobiście lub 
na facebooku. Koszt: 40 zł.

9. W pierwsze piątki miesiąca w kaplicy Świętej Rodziny jest całodzienna
Adoracja w godz. 830 – 2100. Przez większość godzin na modlitwie czuwają
Wspólnoty naszej para�i. Poszukujemy osób, które podejmą zobowiązanie
trwania na Adoracji w ciszy. Osoby, które mogłyby czuwać przy Jezusie 
Eucharystycznym przynajmniej przez pół godziny w godz. 900 – 1030

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

lub 1830 – 2000 prosimy o zapisywanie się u ks. Pawła. Jest to konieczne, by Adoracja mogła być całodzienna.
10. Wspólnocie Żywego Różańca dziękujemy za dar na kwiaty złożony z okazji Wspomnienia Matki Bożej

Różańcowej.
11. Papież Franciszek ogłosił październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Stało się tak z racji setnej

rocznicy ogłoszenia Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Pamiętajmy w modlitwie
różańcowej o misjonarzach, szczególnie o pracującym w Wenezueli ks. Przemysławie Brodowskim SAC. 

12. Wszystkim Studentom i Pracownikom wyższych uczelni życzymy mocy Ducha Świętego i Bożego 
błogosławieństwa w rozpoczętym już na dobre nowym roku akademickim. 

13. W przyszły wtorek, 22 października, od godz. 1300 w Przychodni przy ul. Wyścigowej 12 będą prowadzane
badania USG Doppler: tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca, przepływów szyjnych 
i kończyn. Koszt: 55 zł.


