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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    Dzisiejsza Ewangelia objawia nam ostateczną tajemnicę
świętości jaką jest radość. „Błogosławieni... błogosławieni...”
inaczej: „szczęśliwi... szczęśliwi...”. Świętym nie jest osobnik 
ponury, smutny, z ledwo widocznym uśmiechem na twarzy.
Święty jest kandydatem do radości i nie może wyrzec się
radości nawet wtedy, gdy na jego plecach jest krzyż, kiedy 
nad jego głową wybucha burza, nawet kiedy jego droga 
okazuje się zamknięta przez prześladowanie, kiedy spadają
mu na głowę zniewagi. Jeśli nie zdoła cieszyć się i radować 
w każdej okoliczności życia, nie będzie z niego święty. Bło-
gosławieństwo, czyli szczęście świętego, jest inne z punktu

widzenia Bożego, niż według kryteriów ludzkich. Jest to szczęście tych, którzy „są ubodzy w duchu”, „cierpią 
udrękę”, są „łagodni”, „spragnieni sprawiedliwości”, są „miłosierni”, „mają czyste serce”, „zabiegają o pokój”, 
„są prześladowani za sprawiedliwość”, „są znieważani z powodu wiary”. „Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest 
wasza zapłata w niebie”. Święty szuka radości w orędziu Jezusa z Góry Błogosławieństw. Możemy tam dojść 
tylko jako słuchacze słowa Chrystusa. Dzisiejsze Święto Świętości jest w naszym zasięgu, w zasięgu łaski danej 
nam na chrzcie. Czy my czasem nie jesteśmy głusi na wezwanie do świętości, która jest naszym powołaniem, 
które musimy podjąć, aby nie zmarnować życia? Spróbujmy tego sami, zanim uda nam się to sprawdzić 
i przy okazji zmarnować daną nam szansę.
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

EWANGELIA: Mt 5, 1-12a

„Cieszcie się i radujcie, 
bo wielka jest 

wasza zapłata w niebie”.

Adam Żak

ŻYCZENIA Księże Karolu! 
Ślemy do Ciebie pakiet serdecznych życzeń!

Prosimy Twojego Wielkiego Świętego Imiennika w niebie - 
- Karola Boromeusza, ale też i Karola - św. Jana Pawła II, 

o wstawiennictwo u Boga w Twoich intencjach. 
Pan raduje się z Twojego kapłaństwa, 

jak i my - parafianie poddani św. Józefowi się radujemy.
Niech dobry Bóg umacnia Księdza

Swoją mocą  i niech Księdzu błogosławi.
Sto lat, Księże Karolu!
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jak i my - parafianie poddani św. Józefowi się radujemy.jak i my - parafianie poddani św. Józefowi się radujemy.
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Sylwester Tadeusz Borysiewicz /l. 50/
Ewa Grażyna Latosek /l. 64/
Marek Walkiewicz /l. 69/
Barbara Elżbieta Gawlik /l. 73/
Barbara Józefa Sadowska /l. 73/
Jerzy Kazimierz Szyjka /l. 74/
Ryszard Józef Kucharski /l. 78/
Zofia Głuch /l. 78/
Feliks Zarębski /l. 86/
Henryk Józef Skierczyński /l. 86/
Leokadia Marianna Figura /l. 87/
Genowefa Kowalczyk /l. 87/
Ryszard Sola /l. 89/

Odeszli we wrześniu do Pana:13

Sakrament chrztu świętego we wrześniu 
przyjęło czternaścioro dzieci.14

Sakrament małżeństwa we wrześniu
przyjęło cztery pary. 4

DZIĘKUJEMY WSPÓLNOCIE 
DLA INTRONIZACJI SERCA PANA JEZUSA

Co roku, z 26 na 27 października, jest w naszym kościele całodobowa Adoracja
w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła świętego.

W tym roku – z racji epidemii – nie odbyła się ona w świątyni.
Dziękujemy Wszystkim Paniom ze Wspólnoty dla Intronizacji Serca Pana Jezusa, 
które podjęły, w sposób sztafetowy, tę nieustanną modlitwę w swoich domach,
stając się w ten sposób „wieczną lampką naszej parafi i”, płonącą w niebie, 

przy Sercu Jezusa. 

WYTRWAĆ PO STRONIE ŚWIATŁA
Koronawirus?
Znowu jesteśmy zamknięci w do-

mach... Zdalne rozmowy, zdalne
nauczanie... Utrudnione kontakty...
Zewsząd wieje chłodem. Z rzadka 
słychać w kościołach: „Przekażcie 
sobie znak pokoju”. Bólu i cierpienia
końca nie widać... Zapas nadziei na
wyczerpaniu... 

Jedyne słowa otuchy, jakie płyną,
to te jakby gdzieś z góry – „Nie 
lękajcie się!”...

Jak przetrwać ten czas, żeby nie
zwariować? „Ty zaś, o Panie, nie stój
z daleka; Mocy moja, spiesz mi na 
ratunek!” – słowa Psalmu 22, wers 20.

Pośród pandemii koronawirusa
rozgorzała gorąca dyskusja (?) o obro-
nę życia nienarodzonych...

Szatan nie śpi. Zaczął swoje karty
rozdawać...

Dorosłe dzieci rozeszły się po 
świecie. Nowe środowiska, źle pojęta
wolność plus swoboda obyczajów,
sprawiły, że młodzi zapomnieli 
o BOŻYCH PRAWACH. Powstał rozdź-
więk w rodzinach. Dorosłe dzieci
pokazują swoje oblicza. „Nie tak
żeśmy Was wychowały” - płaczą 
matki. 

Dwie siostry. Pierwsza - obrończyni
 życia od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci. Druga – „kobieta niezależ-
na”, dumnie prezentująca swoje
stanowisko wszędzie i we wszystkim.
Nawiasem mówiąc piękna, sympa-
tyczna, mądra dziewczyna. 

23 października tego roku – dzień
po liturgicznym Wspomnieniu świę-
tego Jana Pawła II – odbieram dwa 
różne telefony. Ten pierwszy - z kobietą
 „za ŻYCIEM” - rozmawiam o wiel-

kości Stwórcy. Obie zafascynowane. 
Drugi telefon? Przeciwnie. Obu-

rzona sytuacją w Polsce ciska słowami,
których wcześniej nigdy nie słyszałam
z jej ust... Doświadczenie nakazuje
mi wysłuchać ją do końca i w spo-
koju. Teraz moje racje mogą sprawić,
że odwróci się ode mnie. Ona zna 
moje stanowisko. Wie, że kocham
 Chrystusa i szanuję Jego Prawo. 

Czy chciała mnie sprowokować?
Nie. Szukała ratunku. Jest zagubiona.
Szukała poparcia dla swojej racji.
Nie mogłam go jej dać. Nie mogłam

też powiedzieć: „Stój twardo przy 
Prawdzie. Stój twardo. Wytrwaj. 
Odmawiaj różaniec, bo zwycięstwo
przez Maryję przychodzi”. 

Wtedy nie mogłam jej tego po-
wiedzieć, ale powiem. Niech tylko 
emocje opadną. Ona mi ufa. Nie
jedną noc żeśmy przegadały. Nie
jedną przepłakały. Powiedziałam jej:
„Zawsze na końcu jest Pan i ty dobrze
o tym wiesz. Kocham Cię, Mała”.

Jedyne zadanie dla nas wszyst-
kich, to wytrwać po stronie ŚWIATŁA.

Jadwiga Kulik
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PROGRAM ADORACJI 
W I PIĄTEK LISTOPADAW I PIĄTEK LISTOPADA
g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec /RRN/
g. 1100 cisza /RRN/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza święta i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1715 zakończenie Adoracji

Zakończył się Maryjny miesiąc październik.
Tak wiele pięknych koszów róż zanieśliśmy pod stopy Maryi w niebie - 
- wszak jedno „Zdrowaś, Maryjo”, to jedna piękna róża dla Matki Bożej.

Dziękujemy Wszystkim za wytrwałą i gorliwą modlitwę różańcową!
Wielu odmawiało ją w ciszy swoich domów... 

Wielu przybywało w październikowe wieczory do naszej świątyni...
Dziękujemy szczególnie Dzieciom! Za ich zapał i o� arność!

Ufamy, że w przyszłym roku Dzieci, połączonych różańcową modlitwą, 
będzie jeszcze więcej, niż w tym.. 

A w tym roku Dzieci było od 8 do 13 dziesiątków...

Zakończył się Maryjny miesiąc październik.Zakończył się Maryjny miesiąc październik.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, 
A SZCZEGÓLNIE DZIECIOM, 

ZA GORLIWĄ MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ

BO LICZY SIĘ CZŁOWIEK
„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie

go nie ma” /Wisława Szymborska/.
Na odejście bliskich nie można się przygotować. Śmierć

zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę - za
szybko, za rano, za nagle. Dopada po pracy, przed kąpielą,
po obiedzie. Przychodzi w czwartek, a przecież mogłaby
w sobotę. Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje...

Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie
bliskich, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich
modlitwą. Bo na końcu liczy się człowiek... 

Tak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł
być z nami. Tulmy mocno w myślach już nieobecnych:
rodziców, dziadków, sąsiadów, kolegów z klasy, zna-
jomych z widzenia, kapłanów - naszych duchowych
przewodników...

Razu jednego stojąc pośród grobów, patrzyłam na 
niemłodą już kobietę przy grobie niedawno zmarłego
męża. Gdzieś kiedyś widziałam tę kobietę. Nie mogła
rozstać się z grobem. Odchodziła kilka razy, kilka razy
wracała. Widziałam, jak jej wargi poruszają się w bez-
głośnym pacierzu. Pochyliła się, poprawiając kwiaty
i znicze, które pod dotknięciem jej pacierza i jej dłoni 
stawały się modlitwą. Zazdrościłam jej, że tak kochała.
Wreszcie wyprostowała się, szybkim ruchem odwróciła,
i poszła ku bramie cmentarza. Jej modlitwa została
dłużej niż ona sama mogła pozostać...

Zasypujemy groby naszych bliskich zmarłych kwia-
tami. Zmarłym o� arujmy przede wszystkim modlitwę.
Modlitwa zostanie dłużej. Kwiaty o� arujmy ludziom
żywym. Mężu, ile razy w życiu dałeś kwiaty swojej żonie? 
Dzisiaj nie roztrząsaj, że można było częściej, że szko-
da... Przy jej grobie o� aruj modlitwę. Teraz to wszystko,
co możesz jej/jemu o� arować...

Nie odkładajmy spotkań z bliskimi...Bo za daleko,
bo za późno, bo za często... Nie szczędźmy ciepłych słów
przyjaciołom, braciom, ciociom. Nie zapominajmy
mówić: „dziękuję”, „przepraszam”, „kocham”. Nie bój-

my się tulić, całować, uśmiechać... Koronawirus niech
nie pokona naszej miłości. Nie kryjmy  czułości, tęsknoty,
troski. Nie wstydźmy się uczuć i bliskich relacji. Bądźmy
dla siebie lepsi i celebrujmy wspólnie spędzane chwile.
Żyjmy tak, żeby było kogo wspominać. Nie plotkujmy,
nie zniesławiajmy - kiedyś przyjdzie nam za to zapłacić.
Pamiętajmy: „Słowo leczy i zabija” (znam to z autopsji).
A i tak na końcu liczy się człowiek.

Święty Jan Paweł II mówił, że „modlitwa za zmarłych
jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli
w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują 
jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości 
nieba”. 

Nie wiem, co napiszą kiedyś na moim grobie. Wolał-
bym, żeby to była prośba o modlitwę. Dlaczego? Ze
swej wiary w wieczne trwanie życia nie muszę się tłu-
maczyć. To przecież oczywiste. Jestem chrześcijanką 
- człowiekiem miłującym Chrystusa. Tego samego,
którego ludzie chcieli się pozbyć z wielu powodów. 
To im się nie udało, bo On wrócił. Ale wrócił inaczej, niż
mogli się tego spodziewać. ZMARTWYCHWSTAŁ! 

I my zmartwychwstaniemy, bo na końcu 
liczy się człowiek.
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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

1 listopada 2020r. - NIEDZIELA
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 2020r. - PONIEDZIAŁEK
WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Imieniny: Bohdana, Małgorzaty
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

3 listopada 2020r. – WTOREK
Imieniny: Huberta, Sylwii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Flp 2, 5-11
PSALM 22, 26b-27. 28-30a. 31-32
EWANGELIA: Łk 14, 15-24

4 listopada 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Karola, Olgierda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Flp 2, 12-18
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: Łk 14, 25-33

5 listopada 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Elżbiety, Sławomira
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Flp 3, 3-8a
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 15, 1-10

6 listopada 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Feliksa, Ziemowita
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Flp 3, 17 – 4, 1
PSALM 122, 1b-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 16, 1-8

7 listopada 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Antoniego, Florentyna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Flp 4, 10-19
PSALM 112, 1b-2. 5-6. 8a i 9
EWANGELIA: Łk 16, 9-15

1. Dzisiaj o godz. 930 Msza święta w intencji ks. Karola Świostka SAC 
z okazji jego imienin. Polecajmy dostojnego Solenizanta Bogu 
także w osobistej modlitwie.

2. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca, a o godz. 1715 w kościele rozpocznie się
różaniec i wypominki listopadowe.

3. Młodzież oazowa naszej para� i oraz ministranci rozprowadzają dziś
i jutro znicze przy głównej bramie cmentarza przy ul. O� ar Firleja. 
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na katolicką formację 
dzieci i młodzieży.

4. Dzisiaj, z racji epidemii, nie będzie Mszy świętych na radomskich 
cmentarzach. 

5. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, odmawiamy różaniec, 
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą za zmarłych poleconych 
w wypominkach listopadowych. Wypominki listopadowe i roczne 
można składać w zakrystii i w kancelarii para� alnej.

6. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny.
Msze święte o godz. 630, 800, 930 i 1800. O godz. 1720 – z racji pierwszego 
poniedziałku miesiąca – wypominki roczne.

7. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie w listopadzie cmentarza 
i za odmówienie modlitw za zmarłych można uzyskać codziennie 
odpust zupełny, który można o� arować wyłącznie za zmarłych. 
Z racji epidemii, Ojciec Święty Franciszek, przedłużył w tym roku czas 
uzyskania odpustu z pierwszego tygodnia listopada na cały miesiąc.

8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek o godz. 1720 wypominki za zmarłych kapłanów i siostry 
zakonne, a o godz. 1800 Msza święta o nowe i święte powołania.

9. W I piątek spowiedź, także dla dzieci, podczas porannych Mszy świętych
i od godz. 1720. Adoracja w godz. 830 – 1715. Z racji epidemii, 
w tym miesiącu kapłani nie udadzą się do chorych. W przypadku 
zagrożenia życia – prosimy o telefoniczne zgłoszenie odwiedzin.

10. W I sobotę miesiąca Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi o godz. 1700. O godz. 1720 wypominki i różaniec.

11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

12. Transmisje niektórych modlitw z naszego kościoła są dostępne 
na stronie facebook.com/pallotyniradom.

13. Jako Redakcja „Mojej Para� i” zwracamy uwagę na to, 
że z racji dynamicznie zmieniającej się sytuacji z epidemią, 
niektóre ogłoszenia mogły ulec korekcie już po oddaniu Gazetki 
do druku. Prosimy o uważne wysłuchanie ogłoszeń w kościele 
lub sprawdzenie ich w gablocie oraz na stronie jozef.alte.pl.

14. Centrum Krwiodawstwa w Radomiu zwraca się z prośbą do osób, 
które przechorowały Covid-19 i są wyleczone, w wieku od 18 do 60 lat,
o oddawanie osocza, którego brakuje w związku z wielką ilością 
nowych zachorowań.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Oni odeszli,
My pamiętamy.


