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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

       „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”, 
czyli zawsze. Aby zrozumieć, że przebaczać trzeba zawsze, Jezus 
posługuje się przypowieściami. „Królestwo niebieskie podobne
jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami”. 
I rozlicza się. Dłużnik, któremu groziła okropna kara, upadł przed nim
na ziemię i błagał o litość. Król darował mu cały dług i uwolnił go.
Cóż zrobił sługa? Swojego dłużnika wtrącił do więzienia. Dowie-
dziawszy się o tym, król wzywa go i mówi: „Jesteś złym człowiekiem”.
Oddaje go w ręce katów. „Podobnie postąpi z wami mój Ojciec”.
Ewangelia przejęta jest jedną myślą: przyjścia Pana na sąd. Bóg 
okazał się względem nas wspaniałomyślny. Ile razy otrzymujemy
w konfesjonale darowanie naszych win? Jak postępujemy w stosunku
do bliźniego? Może mamy mu co darować? Bóg daruje nam winy,
jeżeli „upadniemy przed Nim” i będziemy błagać o litość. Bądźmy
takimi w stosunku do braci, jeżeli chcemy uniknąć surowości Sędziego,
któremu cały świat dłużny i któremu trzeba będzie zdać kiedyś
rachunek. Jeśli przebaczymy bliźniemu z głębi serca, Bóg odpuści 
nam nasze długi. W przeciwnym razie, będziemy wydani w ręce

sprawiedliwości, aż oddamy wszystek dług. Dlaczego więc tak często nie umiemy, czy nie chcemy przebaczać?
Przeraża zachowanie polityków, którzy ponoć są katolikami. Wydaje mi się, że brak jest ks. Skargi i jego sejmo-
wych kazań. Zemsta poszerza krąg nienawiści i przemocy. Przebaczanie daje szansę na przemianę. Panie
Sprawiedliwy, daj mojemu sercu łaskę ciągłego przebaczania, nie 7 ale 77 razy. Adam Żak

DROGA
 I PRAWDA,

 I 
ZYCIEM”

„JA 
JESTEM

JEZUS

,

.

,

Nr: 1332
13/09/2020

24. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mt 18, 21-35

„Panie, ile razy mam przebaczyć bratu?”

KORZYŚCI ZE SPOTKANIA Z JEZUSEM
Największym darem dla świata 

jest Eucharystia. W każdą niedzielę
nasze świątynie wypełniają się wier-
nymi, którzy chcą czerpać ze Stołu
Pańskiego. Przychodzą całe rodziny,
aby karmić się Słowem, Ciałem i Krwią
Chrystusa. Bo niedziela to Dzień Pański.
To wielkie święto. Dzień Zmartwych-
wstania Jezusa.

Niedzielna Eucharystia zawsze
była dla mnie wydarzeniem ważnym.
Dając przykład i próbując dobrze
wychować moje dziecko uczyłam je
niedzielnego świętowania z Bogiem. 

Półtora roku temu, w wyniku

różnych okoliczności, zaczęłam uczest-
niczyć w Eucharystii codziennie.
Szczególnie rano. Po jakimś czasie 
moja Pociecha zapytała: „Mamo, co
daje Ci to, że codziennie chodzisz 
na Mszę świętą?”

Zaczęłam się zastanawiać, tak 
po ludzku, jakie „korzyści” daje mi 
to, że rozpoczynam dzień od spo-
tkania z Jezusem?

Msza święta o 700 rano pomogła 
mi ustawić priorytety. Jako pierwsze
jest spotkanie z Jezusem. Gdy o świcie
spotkam się na Eucharystii, to wszyst-
kie sprawy układają się w odpowied-

niej kolejności. Spoglądam na dzień
z zupełnie innej perspektywy. Bożej
perspektywy. A wysłuchana Ewan-
gelia pomaga w rozwiązywaniu
trudnych spraw. Każdy dzień zaczynam
też z nadzieją, a przyjęta Komunia 
święta daje mi siłę i moc. Czasem 
obawiam się jakiś spraw, rozmów, 
mam coś bardzo trudnego do za-
łatwienia, a spotkanie z Jezusem
na Mszy świętej napełnia mnie
optymizmem, nadzieją i pozwala
na spokojne rozwiązanie. Bo z Nim
pokonuję wszystkie trudności.
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TEGO PREZENTU NIE BYŁO...
Tradycją było, że dzieci pierwszo-

komunijne już czwartego lub szóstego
dnia po Pierwszej Komunii świętej 
wyjeżdżały do jakiegoś Sanktuarium. 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie -
Łagiewnikach lub do Częstochowy 
lub do Czarnej. Tam - w miejscu tak
znamiennym - jak gdyby dla „utrwa-
lenia” ich Pierwszego Pełnego Uczest-
nictwa we Mszy świętej, w strojach
komunijnych spotykały się ze swoim
wielkim Przyjacielem Jezusem. Eu-
charystia, to dar najpiękniejszy.

W tym roku, z przyczyn oczywi-
stych, wyjazdów nie było. Drodzy
Rodzice! Niechaj Cud Pierwszej
Komunii świętej trwa w sercach
Waszych dzieci. Każda Msza święta 
jest Cudem. Każda Komunia święta
jest pierwsza – Najważniejsza
Sprawa w Życiu. 

Jezus wzywa: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszka-
dzajcie im; do takich bowiem należy
królestwo Boże” (Mk 10, 14b). Dzieci
w czasach Jezusa, z punktu widzenia
ówczesnego prawa nie miały nic do
powiedzenia, a pozbawione jakich-
kolwiek praw były całkowicie zdane
na swoich opiekunów. Ci z kolei
starali się zapewnić dzieciom opiekę
i warunki do życia, przekazać wzorce
moralne i społeczne, a tym samym
wychować je na dojrzałych ludzi. 
Zależność dzieci od rodziców, opie-

rającą się na miłości i zaufaniu, Biblia
pochwala. 

Przenosząc to na Twoją, drogi
Rodzicu, relację z Bogiem: Dzisiaj
słowa typu „wszystkie dzieci są nasze”
tracą aplauz. To Rodzice ponoszą 
odpowiedzialność za wychowanie.
Pan rozliczy nas, gdy czas nastanie.

W ostatnim tygodniu miałam 
okazję być w Łagiewnikach. Ado-
rując tam Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie, przy grobie św. Siostry
Faustyny myślałam o dzieciach, które 
w tym roku tutaj być nie mogły.
Oczami wyobraźni widziałam Jezusa
spotykającego się tutaj z Siostrą
Faustyną. Kiedy na monstrancję padł
promień słońca zrozumiałam, że
ON tutaj JEST. Serce jakby zatrzy-
mało się na chwilę, oczy przybrały 
barwę nieba. Jezu, ufam Tobie!

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś
do dzieci: „Papież liczy bardzo na
Wasze modlitwy. Musimy się razem
wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje
na ziemi wiele miliardów ludzi,
stawała się coraz bardziej rodziną 
Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”. 

Kochane Dzieciaki, 
drodzy Rodzice!

Do zobaczenia w Łagiewnikach! 
Może w przyszłym roku...

KORZYŚCI 
ZE SPOTKANIA
Z JEZUSEM

Na codziennych Mszach świętych
spotyka się niewielka liczba osób. 
Bardzo szybko zaczęłam znać osoby,
które razem ze mną uczestniczą
w Uczcie Pańskiej i ogarnęło mnie 
poczucie Wspólnoty.

Na Eucharystii doświadczam też 
wielkiej miłości. Bóg tak mocno nas
umiłował. Cudowny jest dzień, gdy
rano spotykam się z kimś, kto mnie
kocha i tak mocno się o mnie troszczy.
Zupełnie inne mam wtedy podej-
ście do obowiązków, trudności 
i napotkanych ludzi.

Należę do „sów”, osób, które lubią
siedzieć w nocy, a rano mają pro-
blem ze wstaniem z łóżka. Jednak 
odkąd codziennie chodzę na po-
ranną Eucharystię łatwiej jest mi
wstać i już nie zdarza mi się zasypiać
lub chodzić do pracy na późniejszą
godzinę. Budzik nie dzwoni już
bezowocnie...

Wiele jeszcze „ludzkich korzyści”
mam z uczestnictwa w porannej 
Mszy świętej. Ale przecież nie o nie 
chodzi. A o bliską relację z Bogiem. 
O Jego miłość, która pomaga mi
zmieniać postępowanie i całe moje
życie.Jadwiga Kulik zz

dokończenie z 1 strony

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Mężczyzna i kobieta są stworzeni „jedna dla drugiego”: 

Bóg nie stworzył ich „jako połowicznych” i „niekompletnych”. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, 
w której jedno może być „pomocą” dla drugiego, ponieważ są równocześnie równi 

jako osoby i uzupełniają się wzajemnie”.

Uroczystości 
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III sobota maja - Szkoła nr 11
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od poniedziałku do piątku 
rano będzie teraz czynna 

w godzinach 830 – 930. 
Popołudniu bez zmian 

– od 1600 do 1800. 
W soboty od 800 do 1000.

KANCELARIA
PARAFIALNA
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PIERWSZOKOMUNIJNA RÓŻA
Czerwona delikatna Róża... 

Wystrojona w śnieżnobiałą długą
sukienkę lub elegancki chłopięcy
garnitur. W pewnym momencie Róża
odwraca się i maszeruje przez kościół
w kierunku Rodziców... 

Być może pomyślisz, drogi Czy-
telniku, że chyba autorowi artykułu
coś się pomieszało. Róża w sukience?
W garniturku? Dziecko owszem,
ale - kwiat? 

Jeśli spojrzymy na całą sytuację
„na zimno”, oczywiście racja. Jednak...
od kiedy rodzice patrzą „na zimno” 
na swoje pociechy? „Nasz Skarb”,
„Nasza Królewna”, „Nasze Szczęście”.
Mnóstwo słodkich epitetów i słów. 
I to już od momentu, gdy dowia-
dują się, że Mała Kruszyna rośnie
pod sercem mamy. 

Szkoda, że potem czasami gubi
się gdzieś ten bogaty słownik i - co 
najważniejsze - gubi się bliskość...

Dobrze, że są chwile jak ta, kiedy
w Białym Tygodniu po I Komunii
świętej dzieci podchodzą do swoich
rodziców, trzymając w rękach czer-
wone róże i przytulając się, szepczą:
„Dziękuję, Mamusiu. Dziękuję, Tato...”.
Pewnie w niejednym rodzicielskim 
oku zakręci się łza, a podarowany
kwiat będzie pieczołowicie pielę-
gnowany. 

Pomyśl dziś, drogi Rodzicu... nie-
zależnie, czy Twoje dziecko ma 5, 10,
a może 15 lat. I niezależnie, czy jest
chwalone jako „ideał”, czy też często
słyszysz od innych przykre uwagi. 
Twoje dziecko to... Róża, jak ta 
z „Małego Księcia”. Delikatna, wy-
magająca wielkiej troski, czasem
trochę kapryśna i skomplikowana. 

Nie zapominaj przykrywać jej na
noc kloszem - nie nadtroskliwości, 
bo to nie pomaga w rozwoju, ale 
mądrej czułości, rozmów i przytu-
lenia. W zabieganej codzienności 

nie zgub swojego zachwytu, który
rodził się w Tobie, gdy cieszyłeś się
z pierwszych kroków czy słów Dziecka.
Pomyśl... czy dziś, podobnie jak
przed laty, interesujesz się tym, co 
NAPRAWDĘ się z nim i w nim dzieje?
A może jedyne, o czym rozmawiacie
to odfajkowane: „Jak tak w szkole? 
Dobrze”. To zbyt mało... 

Nic nie dało by, jeśli Mały Książę 
postawiłby konewkę z najczystszą
wodą obok swojego Kwiatu. Musiał
zaangażować się osobiście. Poświęcił
Róży dużo czasu, nie usprawiedli-
wiając się wielością innych zajęć.
Wiedział, że nikt i nic nie zastąpi
jego obecności. 

Ciebie, drogi Rodzicu, też nie za-
stąpi ani szkoła, ani grupa, ani nawet
Kościół. Pomogą, ale nie zastąpią. 
Nie wychowa internet, nie przytuli
komputer, nie rozwiąże problemów
kreskówka w telewizji. Jesteś odpo-
wiedzialny za swoją Różę...

ms
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ZAPROSZENIE
Pod numerem telefonu 

602 180 306 
są organizowane zapisy na kinową projekcję fi lmu 

pt. „Zieja”. 
Produkcja ukazuje piękno polskiego katolicyzmu 
opartego na wysokich standardach etycznych, 

ubóstwie, tolerancji oraz szacunku i miłości 
do drugiego człowieka.

Cena biletu: 13 zł.
Zapisy najlepiej w formie sms.

Termin projekcji: wtorek, 22 września, godz. 1900.

jg

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Tam, gdzie jest życie, gorliwość, pragnienie niesienia innym Chrystusa, 

tam rodzą się prawdziwe powołania”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV 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

13 września 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Aleksandra, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7
PSALM: 103, 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12
2. czytanie: Rz 14, 7-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

14 września 2020r. - PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Imieniny: Bernarda, Roksany
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 21, 4b-9
PSALM: 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
2. czytanie: Flp 2, 6-11
EWANGELIA: J 3, 13-17

15 września 2020r. – WTOREK
Imieniny: Marii, Nikodema
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 5, 7-9
PSALM: 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20
EWANGELIA: Łk 2, 33-35

16 września 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Edyty, Kamila 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13
PSALM 33, 2-3. 4-5. 12 i 22
EWANGELIA: Łk 7, 31-35

17 września 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Franciszka, Justyny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 15, 1-11
PSALM 118, 1b-2. 16-17. 28-29
EWANGELIA: Łk 7, 36-50

18 września 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Józefa, Stefania
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 4, 7-15
PSALM 148, 1-2. 11-13a. 13c-14
EWANGELIA: Łk 2, 41-52

19 września 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Konstancji, Teodora 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 15, 35-37. 42-49
PSALM 56, 3 i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 8, 4-15

1. Dzisiaj o godz. 930 Uroczystość I Komunii świętej dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 9. W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 1800 dzieci 
(także ze Szkoły Podstawowej nr 11) będą miały swój skrócony 
Biały Tydzień.

2. Dziś przed kościołem można złożyć podpis pod petycją Obywatelskiego
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop LGBT”, mającego na celu 
ochronę przestrzeni publicznej przed zgorszeniem, profanacjami, 
lżeniem symboli religijnych oraz wprowadzenie gwarancji faktycznej 
ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez eliminację 
z przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podstawowe wartości.

3. Jutro tylko do godziny 1100 między małym kościołem a plebanią można
składać elektrośmieci.

4. Jutro Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte w naszym 
kościele o godz. 630, 900 i 1800.

5. We wtorek, 15 września, Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, 
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. 
O godz. 900 Msza święta i Adoracja. 

6. W piątek, 18 września, zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie
całe rodziny. Na kartkach można przygotować intencje, które będą 
odczytane podczas różańca o godz. 1720. O godz. 1800 Msza święta 
i procesja z � gurą Matki Bożej Fatimskiej. 

7. Kancelaria para� alna od poniedziałku do piątku rano będzie teraz 
czynna w godzinach 830 – 930. Popołudniu bez zmian – od 1600 do 1800.
W soboty od 800 do 1000.

8. Dziewczynki zapraszamy do Scholi dziecięcej. Spotkania w soboty 
o godz. 1400. Dzieci i młodzież zapraszamy do Wspólnoty oazowej 
– spotkania w soboty o godz. 1500. Chłopców, którzy chcą zostać 
ministrantami prosimy o kontakt z ks. Tomaszem.

9. Zapraszamy na spotkania Odnowy w Duchu Świętym 
w środy o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny.

10. Uroczystości I Komunii świętych od roku 2022 zostały przeniesione 
z majowych niedziel na soboty. W I sobotę maja - Szkoła nr 9, 
w II sobotę maja - Szkoła nr 23, w III sobotę maja - Szkoła nr 11.

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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Św. Janie Pawle II

Módl się za nami!

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Msza święta niedzielna 

ze względu na właściwy jej charakter 
oraz na jej znaczenie w życiu wiernych 

winna być przygotowana szczególnie starannie”.


