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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    „Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden
był faryzeuszem, a drugi celnikiem”. Jaka jest ich modlitwa?
Faryzeusz uosabia postawę modlitwy, która jest zadowolona
z siebie, próżna i oddana samouwielbieniu. Mało, nie tylko
nie chciał Boga prosić, ale urągał temu, który się modlił
(celnikowi). „Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu
podnieść ku niebu”. Postawa pokory, patrzenia w siebie, 
w głębie swego serca, nie podobał się sobie i bił się w piersi,
uznając się winnym. Faryzeusz w swej modlitwie popisuje się
przed Bogiem, pokazując własne osiągnięcia. Zamiast zrobić
rachunek sumienia, dokonuje rachunku samozadowolenia.
Celnik nie mnoży słów. Jego modlitwa jest skromna, wypo-

wiadana ze świadomością własnej nędzy. Uznaje się za grzesznika. „Boże, bądź miłosierny dla mnie grzesznego”.
Jest to wiara, która otwiera oczy na własne nic i na Boże wszystko. Moja nędza, Jego miłosierdzie. Faryzeusz prosi
w ten, a nie w inny sposób, ponieważ żyje zgodnie z zasadami Starego Prawa, zbiorem sztywnych norm i praktyk
do wykonania. Jezus daje do zrozumienia, że należy przejść od Starego do Nowego Przymierza. Nie wystarczy 
być posłusznym, zachowywać literę prawa, ale należy miłować, nie spodziewając się niczego w zamian. Celnik
odszedł do domu usprawiedliwiony. „Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony”. Bóg jest sędzią modlitwy. Tylko modlitwa pokornego dociera do celu. W dzisiejszej Ewangelii
pokazane jest, jaka modlitwa dociera do Boga. Nie ma mowy o gestach czy zewnętrznej formie, ale o zasadniczej
postawie, która cechuje osobę. Modlitwa ma być odkrywaniem prawdy o Bogu, a w jej świetle poznawaniem
prawdy o sobie. Dwie postawy modlitewne. Która jest mi bliższa? Jestem faryzeuszem czy celnikiem? Postaram się
przeczytać Psalm 51 „Zmiłuj się nade mną, Boże” i zastanowię się nad jego treścią. Panie Jezu! Pomóż mi,
abym przyjął postawę celnika. Adam Żak

DROGA
 I PRAWDA,

 I 
ZYCIEM”

„JA 
JESTEM

JEZUS

,

.

,

Nr: 1286
27/10/2019

30. NIEDZIELA ZWYKŁA 
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

„Boże, bądź miłosierny 
dla mnie grzesznego”.
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Wczoraj w Liturgii Kościoła Świętego wspominaliśmy bł. Celinę Borzęcką -
- Matkę Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.- Matkę Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.- Matkę Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.- Matkę Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.- Matkę Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.

ŻYCZENIA

Dla naszych drogich Sióstr:
Teresy Genowefy, Barbary Teresy, Pauliny i Marii Magdaleny

była to wielka Uroczystość.
Pragniemy zaczerpnąć jak najwięcej życiodajnych skarbów

od bł. Matki Celiny i jej duchowych Córek.
Życzymy drogim Siostrom, by każdy poranek

przeniknięty był zapachem Poranka Zmartwychwstania.
By każdy, kto spotyka Siostry na drodze swego życia

przekonał się, że Pan Zmartwychwstał i żyje i że tylko to ma sens.



2 | Moja Parafia

Są w różnym wieku. Mają odmienne
zainteresowania. Jedni chodzą do 
szkoły, inni pracują, jeszcze inni po-
magają wnukom i odwiedzają kluby
seniora. Często nie znają nawet swoich
imion... Jednak łączy ich niewidzialna
nić, kiedy spotykają się na codziennej
Mszy świętej...

W roku poświęconym Eucharystii
poznajmy świadectwa „Ludzi Tajem-
nicy”. A może i Ty zechcesz dołączyć
do nich? Jeśli ktoś z drogich Czytelni-
ków zechce, zapraszamy do zapisania
i przesłania swojego świadectwa 
o Eucharystii na internetowy adres 
Redakcji, który jest w stopce, lub 
o osobisty kontakt z Redakcją. Dziś 
świadectwo Kasi.

Każdego dnia doświadczam 
uzdrowienia wewnętrznego...

Eucharystia... Najcudowniejszy
czas dany mi codziennie... Wprost
czuję, jak moja dusza się karmi. Jak
napełnia się Bożą Miłością. Każdy 
dzień rozpoczynam od Eucharystii.
Każdego dnia doświadczam uzdro-
wienia wewnętrznego. Jednak nie 
zawsze tak było w moim życiu...

Jeszcze cztery lata temu nie widzia-
łam sensu życia. Nie wiem, gdzie

męczyłam się bardziej – w pracy czy
w domu. Miałam mnóstwo pretensji
i żalu do męża i swoich obowiązków.
Całe moje życie było ogromnym przy-
musem. Myśli samobójcze stały się
nieodłącznym towarzyszem; miałam
poczucie, że tak skończę. Jedyną
sprawą, która łączyła mnie z Panem
Bogiem, była niedzielna Msza święta,
na którą chodziłam tylko ze względu
na dzieci. Postrzegałam ją jednak 
jako uciążliwy obowiązek. Czułam 
nudę, chciało mi się spać, myślałam
o różnych swoich sprawach. Chyba
już nawet przestałam wierzyć w
istnienie Boga. Miałam wrażenie,
że jestem jak żywy trup, nie było 
we mnie życia. I takiego właśnie
grzesznika „na wykończeniu”, całko-
wicie obdartego z wiary, wszelkiej
nadziei, bez miłości do siebie i innych,
odnalazł Bóg... Po ludzku wydawało
się, że miał bardzo małe szanse, bo 
ja nawet nie chciałam o Nim słyszeć.
Jednak On mnie nie zostawił, tylko
szukał. Nie potępił, ale ukochał. Od-
nalazł mnie, gdy każdego poranka
zaczęłam wychodzić na spacer. 
Była wiosna, wszystko kwitło, ptaki
śpiewały dla Pana. Tam właśnie Go
dostrzegłam – Boga i Jego piękno.

CO ICH ŁĄCZY? ...TAJEMNICA! /1/

dokończenie na 3 stronie 

Nie zapomnę chwili, kiedy patrząc
z zachwytem w błękitne niebo, wy-
szeptałam: „Ojcze nasz, który jesteś
w niebie...” 

Od tamtej pory moja dusza za-
częła się wręcz rwać do Boga. Nie 
dość było odkrycia, że On istnieje.
Dostrzegłam też, że jest Miłością,
jedynym moim pragnieniem. Już
wiedziałam, że tylko Bóg jest moim
lekarstwem, że nic innego mnie nie
uszczęśliwi. Zaczęłam Go szukać z
całych sił, jednak... nie znałam drogi.
Powiedziałam wtedy: „Nie wiem, jak
do Ciebie iść, Panie, ale tylko tego 
pragnę. Proszę, poprowadź mnie 
do siebie”. 

Wielkie, niebywałe prowadzenie
Ducha Świętego dostrzegłam w ciągu
kilku dni. Na Mszy świętej, podczas
kazania, usłyszałam, że gdybyśmy 
wiedzieli, co dzieje się duchowo
podczas Eucharystii, nie wstawali-
byśmy z kolan. Te słowa bardzo 
utkwiły w mojej głowie. 

Całym sercem zapragnęłam po-
znać tę Tajemnicę. Prosiłam Ducha
Świętego, aby otworzył mnie na
Eucharystię. Tylko poprosiłam, a już
„za chwilę” trafiłam na spotkanie 
modlitewne, na którym oglądano
� lm „Tajemnica Eucharystii”. Wywarł
on na mnie ogromne wrażenie. 

Zainspirował do dalszego zagłę-
biania się w ten Cud Boży, co z kolei
zaowocowało coraz bardziej świa-
domym przeżywaniem Mszy świętej. 

To właśnie Eucharystia odmieniła
moje życie. Tam spotykam się z Jezu-
sem, poznaję Jego Miłość i dobroć,
przyjmuję dar Zbawienia i Odkupienia.
Poznaję też siebie, swoją grzeszność
i łaskę Bożego przebaczenia. I jed-
nocześnie doświadczam, jak bardzo,
mimo mojej grzeszności, jestem
kochana. 

Każdego dnia po Mszy świętej jest
we mnie ogromna radość. Czuję się
napełniona Bożym błogosławień-
stwem i wiem, że On będzie kierował
wszystkim, co mnie spotka w tym 
dniu. Przyjmuję pokój, który mi daje
i nie martwię się o sprawy doczesne.
Ogromną radość daje mi poczucie, 
że jestem ukochanym dzieckiem
Boga, że żyję pod Jego skrzydłami. 

Odeszli we wrześniu do Pana:
Kacper Jakub Kucharski /l. 26/
Andrzej Józef Pietrzyk /l. 50/
Bożena Mucha /l. 51/
Piotr Gębka /l. 52/
Czesław Julian Ratyński /l. 67/
Janina Bogucka /l. 71/
Teresa Janina Janaszek /l. 74/
Irena Piasek /l. 75/
Piotr Paweł Gibaszewski /l. 76/

Janina Kornacka /l. 82/
Piotr Gołąbek /l. 85/

Janina Mosiołek /l. 86/
Irena Brzezińska /l. 94/

Janina Dymek /l. 95/

Sakrament małżeństwa we wrześniu przyjęły 
cztery pary. 4

Sakrament chrztu świętego we wrześniu przyjęło 
dwanaścioro dzieci.12
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytania. 

Losowanie bądź samo rozdanie nagród za tydzień.

opr. Zuzia Cichoń

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

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

Losowanie bądź samo rozdanie nagród za tydzień.

Dziś o tym, jak odmawia się 
Nowennę Pompejańską. Do tego
numeru Gazetki dołączamy też
specjalny obrazek o Nowennie.

Przez 54 dni każdego dnia odma-
wiamy trzy części różańca świętego
(radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli
ktoś chce, może odmawiać czwartą
część z tajemnicami światła, jednak
obietnica Matki Bożej dotyczyła 15
tajemnic. Różaniec jest centrum
Nowenny. 
1. Na początku różańca, po znaku

krzyża, wymieniamy intencję 
(tylko jedną w całej Nowen-
nie), a następnie mówimy:
„Ten różaniec odmawiam

na Twoją cześć, Królowo Różańca
Świętego”.

2. Przez pierwsze 27 dni odmawiamy
część błagalną Nowenny pompejań-
jańskiej i codziennie, po ukończeniu

15 tajemnic różańca, odmawiamy
następującą modlitwę: „Pomnij
o miłosierna Panno Różańcowa
z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie
słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli
Twoich, z różańcem Twoim, pomocy
Twojej wzywający, miał być przez
Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź
prośbą moją, o Matko Słowa Przed-
wiecznego, ale przez święty Twój
różaniec i przez upodobanie, jakie 
okazujesz dla Twojej świątyni w
Pompejach wysłuchaj mnie 
dobrotliwie. Amen”.

3. Przez pozostałe 27 dni odmawiamy
część dziękczynną Nowenny 
pompejańskiej i codziennie, po
ukończeniu15 tajemnic różańca, 
odmawiamy następującą modli-
twę: „Cóż Ci dać mogę, o Królowo
pełna miłości? Moje całe życie
poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy,

będę rozszerzać cześć Twoją, 
o Dziewico Różańca Świętego z
Pompejów, bo gdy Twojej pomocy 
wezwałem, nawiedziła mnie łaska
Boża. Wszędzie będę opowiadać
o miłosierdziu, które mi wyświad-
czyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać
nabożeństwo do różańca świętego,
wszystkim głosić będę, jak dobro-
tliwie obeszłaś się ze mną, aby 
i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy,
z zaufaniem do Ciebie się udawali. 
O, gdyby cały świat wiedział jak 
jesteś dobra, jaką masz litość nad
cierpiącymi, wszystkie stworzenia
uciekałyby się do Ciebie. Amen”. 
Potem następuje trzykrotne wezwa-
nie: „Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami”.
Można także pobrać bezpłatną

aplikację na smartfona, która przypil-
nuje Twoich dni Nowenny i dodatkowo
będzie Cię do niej motywować.

ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RÓŻAŃCEM /4/

Jadwiga Kulik

Kasia

1. Podaj datę Wspomnienia 
bł. Celiny Borzęckiej – Matki Założycielki 

Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.

Odpowiedź: ........................................................................................................

2. Podaj imiona sióstr zmartwychwstanek 
pracujących w naszej para� i.

Odpowiedź: .........................................................................................................

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

O cóż mam się martwić, gdy JEZUS 
jest ze mną? 

Uwielbiam „wtulać się” w Jezusa
podczas czytania Ewangelii. Odkryłam
tajemnicę, że Ewangelia jest poza 
czasem i kiedy zagłębiam się w nią,
uczestniczę w tamtych świętych
wydarzeniach, a przede wszystkim 
– przebywam z Jezusem. Staram się
słuchać Jego słów, konfrontować 
swoje życie z Bożą Prawdą. Często 
zauważam swoją nędzę, ale również
ogrom Bożego i miłosierdzia i łaski.
To jest cudowne. Nic tego nie zastąpi.
Żadne ziemskie przyjemności, nic na
tym świecie. Dostąpić łaski Miłosier-
dzia Jezusa. Kto raz jej doświadczy,
nie pragnie niczego więcej. Przewar-
tościowuje się wówczas całe życie 
człowieka. Odtąd pragnie już tylko 
Obecności Jezusa. Jak ją odnaleźć? 
To bardzo proste. 

Wystarczy... poprosić o nią. Duch 
Święty nigdy nie odmawia, gdy
prosimy, aby nas poprowadził do
Tajemnicy Eucharystycznej Miłości.

Chwała Jezusowi.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Głoszenie słowa podczas niedzielnej celebracji nabiera uroczystego charakteru, 

jaki w Starym Testamencie nadawano obrzędom odnowienia Przymierza, kiedy to społeczność 
Izraela słuchała słów Prawa i tak jak lud na pustyni u stóp Synaju miała odpowiedzieć swoim „tak”, 

potwierdzając wierność Bogu i posłuszeństwo Jego nakazom”.
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27 października 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Sabiny, Iwony
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18
PSALM: 34, 2-3. 17-18. 19 i 23
2. czytanie: 2 Tm 4, 6-9. 16-18
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

28 października 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Szymona, Tadeusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ef 2, 19-22
PSALM: 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Łk 6, 12-19

29 października 2019r. – WTOREK
Imieniny: Wioletty, Felicjana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 8, 18-25
PSALM: 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
EWANGELIA: Łk 13, 18-21

30 października 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Edmunda, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 8, 26-30
PSALM: 13, 4-5. 6
EWANGELIA: Łk 13, 22-30

31 października 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Urbana, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 8, 31b-39
PSALM: 109, 21-22. 26-27. 30-31
EWANGELIA: Łk 13, 31-35

1 listopada 2019r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Imieniny: Seweryna, Wiktoryny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 7, 2-4. 9-14
PSALM: 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
2. czytanie: 1 J 3, 1-3
EWANGELIA: Mt 5, 1-12a

2 listopada 2019r. – SOBOTA
WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Imieniny: Bohdana Tobiasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hi 19, 1. 23-27a
PSALM: 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14
2. czytanie: 1 Kor 15, 20-24a. 25-28
EWANGELIA: 
Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

KALENDARZ
LITURGICZNY

II 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. Trwamy w całodobowej Adoracji w intencji Kościoła świętego, 
naszej Ojczyzny, w intencji rodzin, jedności Polaków i o pokój na świecie.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud modlitwy w nocy. 
Dziś o godz. 1500 zapraszamy do kaplicy Świętej Rodziny na Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1630 Adoracja dla dzieci i młodzieży 
pod przewodnictwem Scholi dziecięcej.

2. Dzisiaj – na zakończenie Tygodnia Misyjnego – są zbierane o�ary 
do puszek na nową misję pallotyńską w Afryce – w Burkina Faso.

3. Dzisiaj przed kościołem młodzież oazowa rozprowadza znicze. 
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na katolicką formację dzieci 
i młodzieży. Nasza młodzież będzie rozprowadzać znicze także 
1 i 2 listopada przy głównej bramie cmentarza przy ul. O�ar Firleja.

4. Zapraszamy na ostatnie Nabożeństwa październikowe. 
Dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720. Dzieci – od poniedziałku
do środy o godz. 1645. Zakończenie różańca dla dzieci w środę. 
W poniedziałek i środę będzie różaniec dla rodzin o godz. 1850.

5. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magni�cat” zaprasza 
na rekolekcje o głębi Eucharystii inspirowane nauczeniem Benedykta XVI.
Poprowadzi je ks. Dominik Gaładyk SAC. Pierwsze spotkanie rozpocznie się
Mszą świętą w środę, 30 października, o godz. 1900 w kaplicy
Świętej Rodziny. Kolejne spotkania będą odbywały się co tydzień 
w środy o godz. 1900 i zakończą się 4 grudnia.

6. W piątek, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze święte wg porządku
niedzielnego. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa tego dnia 
we Mszy świętej. Można uczestniczyć w niej także na cmentarzach. 
Ten dzień, to także I piątek miesiąca. Spowiedź podczas wszystkich 
Mszy świętych. Nie będzie tego dnia Adoracji Najświętszego Sakramentu
i Mszy świętej o godz. 1500. Do chorych kapłani udadzą się 
w przyszłym tygodniu – w piątek, 8 listopada.

7. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, będziemy odmawiać różaniec,
a o godz. 1800 sprawować Mszę świętą za zmarłych poleconych 
w wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych przez 
cały listopad w naszych pallotyńskich kościołach będą codziennie 
sprawowane 24 Msze święte. Wypominki listopadowe i roczne można 
dziś składać w holu przy zakrystii, a w tygodniu w kancelarii para�alnej.
Wypominki roczne zapisujemy na specjalnych kartach dostępnych 
w holu i kancelarii para�alnej.

8. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 
1-8 listopada i za odmówienie modlitwy za zmarłych, można uzyskać 
odpust zupełny, który można o�arować wyłącznie za zmarłych.

9. W sobotę, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
czyli w Dzień Zaduszny, Msze święte o godz. 630, 800, 930 i 1800. 
Z racji I soboty miesiąca Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Matki Bożej o godz. 1700. O godz. 1720 wypominki i różaniec.

10. W przyszłą niedzielę, 3 listopada, o godz. 930 zostanie odprawiona 
Msza święta w intencji ks. Karola Świostka SAC z okazji jego imienin.
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11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana
tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.

12. W przyszłą niedzielę o godz. 1500 Mszą świętą w kościele oo. jezuitów rozpocznie się kolejna edycja 
modlitwy (różańca) dla mężczyzn, na którą zapraszają Rycerze Kolumba.

13. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta, a następnie katecheza dla kandydatów do bierzmowania.


