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Czy wiesz, że…XXX NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: Mk 10, 46 – 52

Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przysta-
nął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewido-
mego. A Jezus przemówił do niego. Co chcesz, 
abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: 
Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, 
twoja wiara cię uzdrowiła.

Ewangelia dzisiejsza wzrusza swoją cu-
downością, a zarazem pobudza do ufności 
w Bogu. Spotykają się tu światło i ciem-
ność, Jezus i człowiek niewidomy. Trudno 
jest opisać bezradność tego człowieka, któ-
ry wyciąga rękę do światła i rozpaczliwie 
błaga o łaskę widzenia: „Rabbuni, żebym 
przejrzał”. My często żyjemy jak niewi-
domi. Współczesny człowiek zbyt często 
błąka się po ciemnych zaułkach tego życia 
z zamkniętymi i zgasłymi oczyma. Nie 
chce zajrzeć do głębi swojej duszy. Nie 

Uzdrawiająca wiara

chce zwrócić oczu na wieczność.
 Przyjacielu! Często i ty chętnie 
błądzisz szukając szczęścia, pokoju 
i miłości po ciemnych zakamarkach 
życia. Tylko On, Jezus Chrystus potrafi 
światłem swojej prawdy oświetlić nasze 
drogi i oświecić nasze dusze. Z każdym 
dniem coraz bardziej stajemy się ślepi, 
a co ślepemu po świetle? Wiara może 
Cię uzdrowić. Szukaj zawsze Światła.

ks. Sylwester

Czy miłość 
czyni ślepym,
 nie wiem. 
Ale że miłość
leczy ślepotę,
 doświadczyłam
tysiąc razy.
/niewidoma pisarka 

Helen Keller/

Kahał – (hebr. – gmina, lud, wspól-
nota). Biblia określa naród izraelski 
jako wspólnotę wiary jako „qahal 
Jahwe”. Kahał – to od średniowiecza 
autonomiczna jednostka administra-
cyjna Żydów na diasporze, w ramach 
której regulowane były sprawy kultu, 
sądownictwa, szkolnictwa, pomocy 
społecznej itp. 
Kalif – (arab. – następca, namiestnik). 
Oficjalny tytuł następców Mahometa, 
przywódców wszystkich muzułma-
nów. Za panowania kalifa Alego do-
konał się rozłam w kalifacie (szyici). 
Tylko sunnici uznawali dalszą sukcesję 
kalifów i instytucji kalifatu (w Kairze 
do 1517 r.). Potem sułtanowie tureccy 
przejęli zwierzchnictwo religijne i 
odgrywali rolę kalifów do 1922 r. U 
szyitów zamiast kalifa używa się tytułu 
imama.
Kana – (z hebr. –  trzcina). Miasteczko 
w Galilei. Według J 2, 1nn Jezus na 
weselu w Kanie Galilejskiej dokonał 
pierwszego cudu: przemienił wodę w 
wino. 
Kanaan  − (hebr. – kraj czerwonej 
purpury, nizina). Kanaan, przeklęty 
przez Noego syn Chama (Rdz. 9 − 25) 
jest protoplastą Kananejczyków. W 
Starym Testamencie nazwa ziemi 
obiecanej Izraelitom i wziętej przez 
nich w posiadanie po wyjściu z niewoli 
egipskiej. Obejmowała mniej więcej 
terytorium dzisiejszego Izraela, a nadto 
tereny położone na wschodnim brzegu 
Jordanu. 
Kancjonał − (łac. cantus. – śpiew). 
Śpiewnik (z nutami) zawierający tek-
sty śpiewów wykonywanych w czasie 
nabożeństw i czynności liturgicznych.
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 Tołstoj powiedział, że 
wszystkie szczęśliwe ro-
dziny są do siebie podobne, 
zaś rodziny  nieszczęśliwe 
są nieszczęśliwe każda na 
swój sposób.
 Coraz trudniej o pełne 

szczęście rodzinne. Liczne nieporozu-
mienia u sąsiadów, przyjaciół, kłopoty 
zawodowe, finansowe, stresy życia co-
dziennego, choroby − zakłócają radość 
istnienia młodemu człowiekowi. Osią-
gnął już wiek dojrzały, skończył studia, 
ma intratną posadę − a jednak brak wiary 
w trwałe szczęście utrudnia mu podjęcie 
decyzji o małżeństwie.
 Czasami, spotykając dziewczynę, szuka 
w niej podobieństwa do własnej matki, 
dominującej w domu, nadopiekuńczej i 
najmądrzejszej. Innym razem, zaznawszy 
ośmieszenia z powodu własnej uczciwo-
ści i łatwowierności, traci zaufanie do 
kobiet, które zbyt lekko traktują życie, 
szukając bogatych i naiwnych „sponso-
rów”. Pozostaje nadal samotny, choć jest 
taki mądry, wykształcony i przystojny. 
Nawet już mieszkanie kupuje i prawo 
jazdy posiada, składa na samochód... Ma, 
podobno, same zalety − jak uważa mama. 
Dlaczego więc nie zakłada rodziny?
 A może w waszych rodzicielskich po-
stawach zabrakło w odpowiednim czasie 
właściwego wzorca? Może zbyt często 
udowadnialiście sobie wzajemne niedo-
skonałości? Może ustawiczne narzekanie, 
trzaskanie garami, ciche dni, wieczne stu-
diowanie telegazety przekonało waszego 
syna o bezsensie dublowania waszego 
związku?
 A czy wasze dziecko został nauczone 
miłości? Wartościowej, trwałej, opartej 
na wzajemnym szacunku, przyjaźni i 
udoskonalaniu swoich charakterów? 
 Dane demograficzne udowadniają, 
że gotowość do wchodzenia w stałe 
związki osiągają coraz to starsze osoby. 
Ludzie z wyboru godzą się na samotne 
życie, bez zobowiązań, nie pociągających 
istotnych życiowych konsekwencji. Czy 
to jest trafny wybór – okaże się w po-
deszłym wieku, kiedy samotność i brak 
prawdziwego przyjaciela na co dzień i od 
święta stają się najbardziej dokuczliwe.

Jadwiga Woźniak
/pedagog/

Wychowujmy razem
W Uroczystość Wszystkich Świętych 
Kościół oddaje cześć wszystkim, któ-
rzy już weszli do Chwały Niebieskiej, 
a wiernym pielgrzymującym na ziemi 
wskazuje drogę, która ich starszych 
braci zaprowadziła do świętości. Przy-
pomina nam również prawdę o naszej 
wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają 
nas opieką.
 Natomiast we Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych Kościół wspo-
mina wszystkich, którzy w czyśćcu 

pokutują za swoje grzechy. Aby im 
przyjść z pomocą, przedstawia Panu 
Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez 
żyjących, a przede wszystkim ofiarę 
Chrystusa uobecniającą się w Mszy św. 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych wprowadził opat benedykty-
nów w Cluny, św. Odylon w roku 998. 
Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się 
w całym Kościele. 

 Dzień Zaduszny to dzień dziwnego 
spotkania dwóch światów: żywych 
i umarłych. Jest to spotkanie niezwykłe, 
bo na cmentarzu. Pójdziemy na cmentarz 
z wizytą przyjaźni. Przecież spoczywają 
tam nasi bracia i siostry, ojcowie i mat-
ki, znajomi i krewni. Łączy nas z nimi 
niemal wszystko. Ten sam los, to samo 
życie i czekająca nas śmierć. Łączy 
nas przede wszystkim Chrystus – Król 
Wszechświata. W tym Jego Królestwie 
jedni już zażywają szczęścia wiecznego, 

inni przechodzą drogę oczyszczenia w 
czyśćcu.
 Możemy jednak duszom czyśćcowym 
pomóc i przyspieszyć ich zbawienie: 
przez modlitwę i cierpienie, przez ofiarę 
Mszy Św. i dobre uczynki, przez Ko-
munię Św. Dlatego z całym Kościołem 
będziemy wołać: „Dobry Jezu a nasz 
Panie daj im wieczne spoczywanie”.

Kościół Katolicki - tryumfujący, pielgrzymujący i pokutujący

 Dziękuję Ci Święta Boża Rodzicielko! 
Za Twoją obecność w naszej parafii. 
Za to, że przyszłaś w Znaku Świętej 
Figury 
i przez 24 godziny gościłaś w naszym 
młodzianowskim kościele.
 Dziękuję Ci Święta Boża Rodzicielko! 
Za to, że przywiodłaś w te dni wielu 
parafian do Siebie. 
Za Twą obecność wśród naszego ludu. 
Za łaski Twoje i nawiedzenie. 
Za Twoje spojrzenie ze Świętej Figury. 
 Dziękuję Ci Święta Boża Rodzicielko! 

Za Twoje Ku nam skierowane oczy. 
Za Twoje umiłowane i rozmodlone usta. 
I za Twoje najpiękniejsze i najjaśniejsze 
dłonie. 
Za Twój niebieski płaszcz. Którym osła-
niasz cały świat. 
 Dziękuję Ci Święta Boża Rodzicielko! 
Za łaskę częściowego uzdrowienia 
z choroby.
Za Twoją obecność Pani Nieba i Ziemi.
Za Twoją troskę i najpiękniejszą mat-
czyną miłość.
 Dziękuję Ci Święta Boża Rodzicielko!

Halina Siczek

Podziękowanie
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 Październik 2000 r. pozostanie na za-
wsze w pamięci czcicieli Matki Bożej. W 
tym to właśnie miesiącu – dokładnie 20 
i 21 października – Matka Najświętsza 
przyszła do naszego pięknego kościoła 
pod wezwaniem Królowej Apostołów w 
znaku Figury Świętej Bożej Rodzicielki.
 Już od początku tygodnia poprzedzają-
cego nawiedzenie chyba wszyscy wierni 
brali udział w naukach rekolekcyjnych 
głoszonych przez dwóch księży Palloty-
nów: Ks. Józefa Czachora i Ks. Krzysz-
tofa Wojdę.
 I tak oto – 20 października już przed 
godziną 16.00 – wierni tłumnie wypeł-
nili świątynię Królowej Apostołów, aby 
z radością powitać Matkę Bożą. Wszyscy 
od godz. 16.30 pobożnie odmawiali róża-
niec, z napięciem czekając na przybycie 
Świętej Bożej Rodzicielki. Tuż przed 
godz. 17.00 część wiernych wyszła na ze-
wnątrz kościoła, aby tam właśnie powitać 
Tę, na Którą z taką radością czekaliśmy.
 I oto po chwili piękna Figura Świętej 
Bożej Rodzicielki niesiona przez czte-
rech mężczyzn przestąpiła progi świąty-
ni. I szła powoli – górując nad tłumem 
aż do postumentu tonącego w kwiatach. 
 Przez cały czas trwania Mszy Św., 
którą celebrował J.E. Ks. Bp Edward 
Materski oczy wszystkich wiernych były 
utkwione w pełne majestatu, a jedno-
cześnie pokory i piękna oblicze Świętej 
Bożej Rodzicielki. W czasie trwania 
nawiedzenia można było uzyskać Jubile-
uszowy Odpust Zupełny i chyba wszyscy 
wierni, mając czyste po spowiedzi serca, 
dostąpili tej łaski…
 A Matkę Bożą z pewnością uradowały 
słowa powitania, skierowane do Niej 
przez delegacje wszystkich grup mo-

dlitewnych – od najmłodszych dzieci 
począwszy, poprzez grupy młodzieży, 
ludzi w średnim wieku, na najstarszych 
osobach skończywszy. Tego dnia Matka 
Boża mogła się cieszyć, że nie jest sama, 
bo już zaraz po Mszy Św. rozpoczęła przy 
Niej swe czuwanie młodzież.
 Apel Maryjny tego dnia zgromadził 
tak ogromną rzeszę wiernych, jak chyba 
nigdy dotąd. Mimo późnej pory ludzie 
z zapalonymi świecami stali przed Naj-
świętszą Panią śpiewając słowa Apelu 
Jasnogórskiego.

 A Pasterka, tak niezwykła w tę paź-
dziernikową noc, przyniosła nam wielkie 
wyciszenie i radość.
 Następny, a zarazem ostatni dzień 
gościny Świętej Bożej Rodzicielki w na-
szej parafii obfitował w piękne religijne 
wydarzenia. Rozpoczął się Mszą św. o 
godz. 6.30. Po niej wierni uczcili Maryję 

odśpiewaniem Godzinek. 
Na Mszy św. o godz. 8.00 
zgromadzili się przy Maryi 
ci najbiedniejsi – ludzie 
chorzy, samotni, starsi – ci, 
którym jest źle… A dzieci z 
ochotą i radością przybiegły 
do swej Matki na Mszę św. 
o godz. 9.30.
 Mieszkańcy Mazow-
szan także gościli w tym 
dniu Figurę Świętej Bożej 
Rodzicielki. Z pewnością 

Radosne dni nawiedzenia parafii przez Figurę Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki

byli szczęśliwi, że przybyła do nich.
 Pożegnalny różaniec rozpoczął się 
o godz. 14.30. Nasz kościół niemal „pękał 
w szwach” od przybyłych.
 I o godz. 15.00 rozpoczęła się Msza 
św. – już na pożegnanie Świętej Bożej 
Rodzicielki. A po Mszy św. Ksiądz Pro-
boszcz złożył wyrazy podziękowania 
Księżom Rekolekcjonistom za głoszone 
nauki i pożegnał Maryję…

Katarzyna Wilczyńska
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W minionym tygodniu
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

 

 

1. Dziś Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 17.00.
 W tygodniu:
  − dla dzieci o godz. 16.30
  − dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30.
2. Różaniec za zmarłych z wypominkami przez cały miesiąc listopad w niedziele 

o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30. Wypominki można składać w 
zakrystii lub kancelarii.

3. W środę, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Św. 
jak w niedziele. Przypominamy o obowiązku uczestniczenia w tym dniu we 
Mszy Św. Nabożeństwo Różańcowe połączone z wypominkami o godz. 17.00. 
Nabożeństwa na cmentarzach: przy ul. Limanowskiego i na Firleju o godz. 14.30.

4. W czwartek, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień 
Zaduszny. Msze Św. będą: o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00.

 Dzieci zapraszamy na Mszę Św. o godz. 16.30, młodzież na godz. 18.00.
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Okazja 

do spowiedzi dla dorosłych podczas wszystkich Mszy Św. i Nabożeństw oraz w 
piątek od godz. 17.00.

 Spowiedź dzieci:
  − w czwartek od godz. 15.45 dla dzieci z klas IV, V, VI i gimnazjum,
  − w piątek od godz. 15.45 dla dzieci z klas III.
 Msza Św. o godz. 16.30.
 Spowiedź dla młodzieży w piątek od godz. 17.30.
6. Alumni naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie – Akolici 

Sławomir Grochalak i Krzysztof Kulkowski, dnia 4 listopada 2000 r. w kościele 
seminaryjnym w Ołtarzewie otrzymają święcenia Diakonatu. Alumnów: Sła-
womira Grochalaka i Krzysztofa Kulkowskiego, naszych parafian oraz 17 ich 
kolegów przygotowujących się do święceń Diakonatu polecamy modlitwom 
całej wspólnoty parafialnej.

7. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne ofiary 
na dalsze prace wokół i na zapleczu kościoła.

Ochrzczeni zostali:
Karolina Czerwiec,
Aleksandra Wątły,
Maciej Winiarski,
Maria Ewa Kozdrach,
Barbara Machel

Związek małżeński zawarli:
Monika Kacprzyk
i Marcin Skwarek,
Danuta Rosłanowska 
i Tadeusz Kustra,
Agnieszka Sroka
i Jacek Konrad Rosłon,

Odeszli do Pana:
Stanisław Piesak − l. 66
Tadeusz Małaczek − l. 72
Jan Szczepański − l. 73

W 15. rocznicę ślubu Ewy i Pawła
w 10. rocznicę ślubu Renaty i Grzegorza
w 10. rocznicę ślubu Jolanty i Piotra
w 80. rocznicę urodzin Stanisławy
w 70. rocznicę urodzin Stanisławy
w 67. rocznicę urodzin Mieczysława
w 60. rocznicę urodzin Karola
w 25. rocznicę urodzin Norberta
w 18. rocznicę urodzin Marty
w 18. rocznicę urodzin Rafała
w 18. rocznicę urodzin Krzysztofa
życzymy Błogosławieństwa Bożego, opieki 
Matki Bożej Rodzicielki wstawiennictwa 
Wszystkich Świętych. Redakcja

Msza Święta dla wszystkich Wspól-
not – pierwszy Czwartek Miesiąca 
o godz. 18.00

Akcja Katolicka
3 poniedziałek miesiąca o godz. 18.45 
w salce w podwórzu plebani
Rodzina Radia Maryja
4 sobota miesiąca o godz. 16.30 w ka-
plicy Świętej Rodziny
Grupa Pielgrzymkowa
2 niedziela miesiąca − Msza św. w 
kościele o godz. 18.00
Grupa Odnowy w Duchu Świętym
2 (Msza św.) i 4 (spotkanie modli-
tewne) środa miesiąca o godz. 19.00 
w kaplicy św. Rodziny

Oaza – Ruch Światło−Życie
2 sobota miesiąca – Msza św. o godz. 
15.00 w kaplicy św. Rodziny
Oaza – Ruch Domowego Kościoła
3 niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 
15.30 w kaplicy św. Rodziny
Ruch Rodzin Nazaretańskich
wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. 
w salce w podwórzu plebani
Gazetka „Moja Parafia”
poniedziałki po wieczornej Mszy św. 
w pokoiku przy kancelarii parafialnej 
Grupa AA „Na Wiejskiej”
mitingi otwarte – ostatnia niedziela 
miesiąca o godz. 17.00 w sali nr 7 
w podwórzu plebani

Wspólnoty Naszej Parafii
Służba liturgiczna
młodzież – poniedziałki o godz. 19.00 
w salce w podwórzu plebani
Schola dziecięca
soboty godz. 14.00 w salce w podwórzu 
plebani
Koła – Różego Żywego Różańca
− dorośli – pierwsza niedziela miesiąca 
po Nabożeństwie o godz. 17.00
− dzieci – pierwsza niedziela miesiąca 
po Mszy św. o godz. 10.45
Apostolstwo Ludzi Chorych
13 dzień każdego miesiąca o godz. 8.30


