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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

       W dzisiejszej Ewangelii powtarza się liczba „dwa”.
Upomnienie brata ma odbyć się w cztery oczy (dwie
osoby). Jeżeli upomnienie nie będzie skuteczne „weź 
ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby, niech cała sprawa
rozstrzygnie się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech 
świadków”. „Jeśli dwaj... o coś poproszą, otrzymają od 
mojego Ojca”. Liczba dwa oznacza już pewną wielkość
w przeciwieństwie do jedności. Jezusowi zależy na
„wielości”. Kościół powołany przez Niego to wieloś
członków. „Gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w moje imię,
jestem pośród nich”. Słowo „Kościół” oznacza „zwołanie”.
Określa ono zgromadzenie ludu. Pierwsza wspólnota 

tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określa się jako „Kościół”. Jezusowi towarzyszyły, jak czytamy w Ewangelii, 
tłumy. Zbawcza misja Chrystusa nie dotyczyła jednej osoby, przeznaczona była dla wszystkich, ale już najmniejsza
wielość (dwaj) jest zadatkiem i początkiem Kościoła. To wspólne zgromadzenie wierzących w Chrystusa ma się
rozwijać, choć początek jest skromny - dwaj lub trzej. Temu Kościołowi Jezus powierza wielką władzę. „Cokol-
wiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie”. Zapewnia również duże znaczenie modlitwy wspólnotowej.
Ma ona być „zgodna”, czyli wszyscy proszą o to samo. Jest ona odróżniona od modlitwy indywidualnej, której
też wysłuchuje Ojciec. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga, lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne
dobra. Modlić się można zawsze i wszędzie, ale najmilszą modlitwą Bogu jest modlitwa Kościoła w najprzeróż-
niejszej formie. Gdy „dwaj lub trzej” wspólnie się modlą, pośród nich jest Jezus. Żyjemy już 2000 lat od chwili, 
gdy Jezus uczył modlitwy. Sam był wzorem modlitwy indywidualnej i zachęcał do modlitwy wspólnotowej.
Wielu z nas zapomina o modlitwie indywidualnej, a uczestnicząc we wspólnotowej, staje się biernym członkiem,
nie bierze czynnego w niej udziału. Prośmy Jezusa, aby utwierdzał w nas nawyk codziennej modlitwy.

Adam Żak
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23. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mt 18, 15–20

„Tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się 
w imię moje, jestem pośród nich”.

„W wielu miejscach brakuje powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 
Często przyczyną tego jest brak we wspólnotach zapału apostolskiego, który by zarażał, 

dlatego nie są one atrakcyjne i nie budzą entuzjazmu”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Kobieta, którą Bóg „kształtuje” z żebra wyjętego z ciała mężczyzny i którą przyprowadza do mężczyzny,

wywołuje u niego okrzyk podziwu, miłości i jedności. 
Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne „ja” tego samego człowieczeństwa”.
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CZAS NIEPOKOJU I BRAKU 
AKCEPTACJI

Bezimienny zamaskowany tłum
szeroką ławą podąża nie wiedzieć
dokąd... Jedni idą tam skąd drudzy 
właśnie wracają... Jedni i drudzy
pochyleni, jakby właśnie stracili
nadzieję...

Jak się odnaleźć w gąszczu niepo-
koju, braku akceptacji narzuconych
decyzji, jakie dla naszego dobra (?)
podejmują różne instytucje z po-
wodu zagrożenia koronawirusem. 
Kościół święty też podjął wiele
trudnych decyzji...

Tak długo byliśmy zamknięci 
w domach... Oby się to nie powtó-
rzyło!

Sytuację sprzed kilku miesięcy
możemy porównać do początków 
chrześcijaństwa, gdy najczęściej 
w ukryciu odprawiano nabożeństwa.
Jest to cenne dla dzieci i młodzieży
mogących obserwować, że miejsca,
w których żyją, również mogą być 
miejscem uroczystej modlitwy, wyci-
szenia, skupienia, czytania i rozwa-
żania słowa Bożego. Pod warunkiem
– rodzina musi być Bogiem silna.

Jeszcze trzy miesiące temu 
siedziałam w domu w obawie, że
zaatakuje mnie koronawirus. Eucha-
rystia w domu w TV? Dziękowałam 
Bogu i za to. Tylko Komunia święta

duchowa nie wystarczała mi. Po-
trzebowałam „żywej” Mszy świętej.

Obecność Chrystusa Euchary-
stycznego podczas Mszy świętej
rozpoczyna się w momencie Kon-
sekracji i trwa tak długo, jak istnieją
Postacie Eucharystyczne. Zbawiciel
jest obecny w pełni i cały w każdym
najmniejszym Okruszku i w każdej 
Kropli.

Przyjęcie Komunii świętej w czasie
epidemii, to kolejna bolesna spra-
wa. Swoisty „podział”- Ciało Pana
Jezusa do ust, czy na rękę? Jak się 
ludziom zostawi wybór - to wcze-
śniej czy później wyniknie z tego
chaos. Drogi Czytelniku, jakikolwiek
jest Twój wybór – szanuj Chrystusa.
Nie dajmy się zwariować. Uczyńmy 
dla Jezusa bezpieczną przystań, ale
przede wszystkim w naszym sercu
– patrząc zawsze z miłością na bliź-
niego.

Kochani, ze wszystkich sił szukajmy
pokoju, który chce nam dać Chrystus.
On ZAWSZE jest z nami. Starajmy
się odczytać bieżącą sytuację. Spró-
bujmy Mu zaufać całym sercem.
Otwórzmy się przed Nim i powiedz-
my o swoich problemach, niepo-
kojach. Przecież w szczerej modlitwie
niczym nie ryzykujemy. 

mz

Odeszli w czerwcu do Pana:
Zo�a Katarzyna Molga
Urszula Bożena Sadowska – Deliu /l. 58/
Władysław Zych /l. 73/
Krystyna Irena Rutka /l. 74/
Zdzisław Stępnikowski /l. 79/
Jan Kołtun /l. 89/
Wanda Majerczak /l. 89/

Sakrament chrztu świętego w czerwcu 
przyjęło sześcioro dzieci. 6

OSTATNI 
WEEKEND 
WAKACJI

To miał być wspaniały ostatni
weekend wakacji... 

Mieliśmy znakomity plan. Spo-
tkanie rodzinne plus przyjaciele. 
Na piątek wzięłam nawet urlop.
Kaprysy pogody nie miały szans 
przeszkodzić nam w spełnianiu 
marzeń. Nastoletnia Córka cie-
szyła się, że będziemy mieli czas 
tylko dla siebie, bo ciągle go za 
mało...

Jednak Pan miał inny plan na
nasze ostatnie dni sierpnia... Wy-
marzony czas stał się trudny 
i bolesny...

Dzieci często pytają, czy swoje
zwierzątko spotkają w niebie. 
Z wielkim bólem przeżywają ich 
śmierć. Bardzo ciężko pogodzić się
im z sytuacją straty na zawsze. Ból
i łzy są szczere i bardzo wielkie. 

Tego właśnie doświadczyliśmy
na koniec wakacji. Wspomnienia 
i rozmowy zbliżały nas do siebie. 
Wraz z mężem mocno wspierali-
śmy naszą Córkę. To sytuacja dla 
niej zupełnie nowa. A wiemy, że 
nie da się przeżyć życia bez sytu-
acji utraty...

Pomogła nam bliskość i Ado-
racja Pana Jezusa, która odbywa 
się w naszym kościele w piątkowe
popołudnia. Byłam dumna z mojej
Nastolatki, że chętnie przyszła do
Niego wypłakać swój ból. On nas
pocieszył i pomógł. Ukoił i przy-
tulił. A wtedy ogarnął nas pokój. 
Moje Dziecko poczuło się silniejsze.

Nie da się uchronić dzieci przed 
trudnymi przeżyciami. Nie da się 
przeżyć za nich życia. Ale można 
je wspierać i pokazywać drogę.
Dawać przykład, gdzie szukać
wsparcia i do kogo udać się, gdy 
samemu nie ma się już siły...

Jadwiga Kulik
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ZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI DO SCHOLI
Scholę prowadzi Siostra Maria Magdalena Reda CR.

Spotykamy się w soboty o godz. 1400 w salce para� alnej.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej 

na próbach zachowujemy odpowiednie odstępy oraz zasłaniamy usta i nos. 
Dla naszego bezpieczeństwa!

W niedzielę śpiewamy na Mszy świętej o godz. 1100.
„Obstawiamy” także inne Msze święte i Nabożeństwa dziecięce.

Mamy również inne spotkania i wspólnie spędzamy czas.
Zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki od 2 do 7 klasy!

Dołącz do nas 
i śpiewaj z nami na chwałę Bożą!

Schola dziecięca

ZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI DO SCHOLIZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI DO SCHOLIZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI DO SCHOLIZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI DO SCHOLIZAPRASZAMY DZIEWCZYNKI DO SCHOLI

księża pallotyni

PROŚBA 
DO 

RODZICÓW
Na początku nowego roku

szkolnego prosimy Rodziców 
o dołożenie wszelkich starań, 

aby uczestnictwo ich 
dzieci i młodzieży

w katechezie szkolnej było 
od samego początku pełne 

świadomego zaangażowania. 
Wzrost wiary i wychowanie 

chrześcijańskie
nie dokonuje się okazjonalnie,

ale przez systematyczne słuchanie
i rozważanie słowa Bożego 

na katechezie i podczas 
niedzielnej Eucharystii, 

która jest osobistym 
spotkaniem z Panem. 

Dlatego przypominamy 
Rodzicom, że edukacja szkolna 
i katechetyczna powinna być 
przedmiotem ich szczególnej 
troski. Rodzina jest pierwszym 

miejscem, w którym dzieci zdo-
bywają wychowanie, 

także religijne. Szkoła, katecheza
i Kościół nigdy nie zastąpią 
w tym Rodziców – jedynie 

pomagają.

DLACZEGO KSIĘŻA 
NOSZĄ SUTANNĘ?

Dzięki sutannie kapłan staje się 
dla świata widocznym znakiem
szczególnej przynależności do Boga.
Oczywiście „nie szata czyni człowie-
ka”. Wiele zależy od stanu przyjaźni
kapłana z Jezusem.

Przez ponad cztery pierwsze 
wieki po Zmartwychwstaniu Jezusa,
kapłani ubierali się jak wszyscy inni
ludzie. W tamtych czasach tuniki
były czymś normalnym. Kiedy przy-
chodziła moda na krótsze stroje,
niektórzy kapłani zachowywali
zwyczaj noszenia tunik, przez co 
powoli zaczęli wyróżniać się jako 
odrębna grupa ludzi. 

Synod w Bradze w 572 roku naka-
zał duchownym, którzy wychodzą 
ze swojego domu, noszenie stroju 
odróżniającego ich od świeckich. 
Historia ostatecznego kształtowa-
nia się tradycji noszenia sutann jest
 długa. Na przełomie XV i XVI wieku 
ustalił się zwyczaj noszenia sutann
określanych również słowem „rewe-
renda” (słowo to pochodzi z języków
romańskich). Wtedy suknie były też
noszone przez mężczyzn. Zwłasz-
cza szlachta lubiła używać długich 
żupanów, pasów i kontuszy. Osta-
tecznie strój księży ustalił się w XVII
i XVIII wieku. 

Choć czerń kojarzy się ze smutkiem,
to w przypadku stroju duchownego
ten kolor ma znaczenie symboliczne.
Czarna sutanna ma przypominać 
księdzu obumieranie dla świata
i zanurzenie się w wieczności. Czerń
symbolizuje również rezygnację
z jaskrawych kolorów, a więc rezy-
gnację z tego, co niesie świat, z jego
błyszczenia, z jego zaszczytów 
i uciech.

Ważnym elementem stroju 
duchownego jest biała koloratka.
Słowo „koloratka” powstało od ła-
cińskiego słowa collare, co znaczy 
obroża. Biała koloratka na szyi kapła-
na ma przypominać obrączkę i obrożę
- zaślubiny z Chrystusem i Kościo-
łem oraz oddanie Chrystusowi
wolności i pozwolenie Mu na cał-
kowite kierowanie życiem. Kapłani
noszą „obrożę”, bo chcą być we 
wszystkim prowadzeni przez
Chrystusa. 

Biała koloratka na tle czarnej
sutanny jest symbolem światła
zmartwychwstania. Kapłan chce iść
przez ten świat, rezygnując z jego 
błyskotek i kolorów, żyjąc nadzieją
na udział w blasku zmartwychw-
stania. Koloratka na tle czarnego
stroju jest właśnie znakiem kapłań-
skich dążeń i pragnień.

opr.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA

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

6 września 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Beaty, Eugeniusza 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 33,7–9
PSALM: 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
2. czytanie: Rz 13,8–10
EWANGELIA: Mt 18,15–20

7 września 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marka, Ryszarda 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 5,1-8
PSALM: 5, 5-6a. 6b-7. 12
EWANGELIA: Łk 6,6-11

8 września 2020r. – WTOREK
Imieniny: Adriana, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mi 5,1-4a
PSALM: 96, 1-2.11-13
EWANGELIA: Mt 1,1-16.18-23

9 września 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Augustyna, Sergiusza 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 7,25-31
PSALM 45, 11-12. 14-15. 16-17
EWANGELIA: Łk 6,20-26

10 września 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Aldony, Łukasza 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 8,1b-7.10-13
PSALM 139, 1b-3. 13-14b. 23-24
EWANGELIA: Łk 6,27-38

11 września 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Feliksa, Jacka 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 9,16-19.22-27
PSALM 84, 3-4. 5-6. 12
EWANGELIA: Łk 6,39-42

12 września 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Amadeusza, Sylwina 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 10,14-22
PSALM 116B, 12-13. 17-18 
EWANGELIA: Łk 6,43-49

1. W wakacje do naszej para� i przybyła nowa Siostra Zakrystianka, 
s. Barbara Jadwiga Maleszewska CR, która ostatnio pracowała w Kętach 
k. Oświęcimia - w Domu Macierzystym Sióstr Zmartwychwstanek. 
S. Paulina Fabia CR od wakacji podjęła posługę w klasztorze i w kościele 
w Sochaczewie. Nie było w tym roku zmian personalnych 
we Wspólnocie kapłanów naszej para� i.

2. Dzisiaj o godz. 930 Uroczystość I Komunii świętej dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 23. W poniedziałek i wtorek o godz. 1800 dzieci 
będą miały swój skrócony Biały Tydzień.

3. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1100 poświęcenie tornistrów 
i przyborów szkolnych uczniów klas pierwszych.

4. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

5. Dziś o godz. 1700 zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty 
Żywego Różańca. O godz. 1715 zapraszamy wszystkich na różaniec.

6. Dziś są zbierane do puszek o� ary na Caritas Diecezji Radomskiej. 
Zbiórka została przeniesiona z Niedzieli Miłosierdzia Bożego – 2. Niedzieli
Wielkanocnej.

7. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne, a następnie Msza święta za zmarłych.

8. W najbliższą sobotę, 12 września, o godz. 1000 Uroczystość 
I Komunii świętej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 930 Uroczystość I Komunii świętej 
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9. Osoby nie związane 
z tą Uroczystością prosimy o przybycie na Msze święte na inne godziny.

10. Serdecznie zapraszamy dziewczynki do śpiewania w naszej Scholi.
Spotkania są w soboty o godz. 1400 w salce para� alnej. 
Trzeba być przynajmniej w drugiej klasie.

11. Zachęcamy do głosowania (w ramach Budżetu Obywatelskiego) 
na renowację � gury Matki Bożej „Pod Krzyżem” u zbiegu ulic 
Wiejskiej i Młodzianowskiej. Szczegóły na stronie: 
https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/ 
(projekty do 400 tysięcy złotych, pozycja 8). 
Dziś przy wyjściu z kościoła jest udzielana pomoc w głosowaniu 
osobom, które nie korzystają z internetu, a chciałyby oddać głos.

12. W poniedziałek, 14 września, przy naszym kościele po raz kolejny 
będzie można oddać tzw. elektrośmieci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Pasterze Kościoła niech przypominają wiernym, 

że jeśli przebywają w niedzielę poza stałym miejscem zamieszkania, 
winni dołożyć starań, aby uczestniczyć we Mszy świętej tam, gdzie się znajdują, 

wzbogacając w ten sposób miejscową wspólnotę swoim osobistym świadectwem. 
Zarazem ta wspólnota powinna okazać serdeczną gościnność przybywającym braciom, 

zwłaszcza w miejscach przyciągających licznych turystów i pielgrzymów, 
dla których często należy tworzyć specjalne formy opieki duszpasterskiej”.


