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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU
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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA ∙ ROK B

Ewangelia Mk 10, 35 – 45  

Nie tak będzie między wami. Lecz kto by 
między wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym, a kto by 

chciał być pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. 

Hierarchia ważności!
Współczesny duch czasu podpowiada nam: lepiej, dalej, wyżej, najpierw ja, choćby 

i po trupach, żadnego pobłażania. A jeśli nie można wszystkiego od razu i ostentacyjnie, 
to, choć troszeczkę i w tajemnicy przed innymi.

Drogi Przyjacielu! Nauka Jezusa jest zupełnie inna! „Nie tak będzie między wami”. 
Wielki to sługa, pierwszy to niewolnik wszystkich. Jak wyglądałoby nasze społeczeń-
stwo, gdybyśmy w prywatnym i zawodowym życiu, w handlu i gospodarce, w państwie 
i Kościele starali się wprowadzać w czyn te Jezusowe słowa? I czy my jesteśmy prawdzi-
wymi uczniami Chrystusa?

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny

22 października 2006r. – NIEDZIELA
Imieniny: Salomei, Donata, Filipa, Ingi, 
Kordiana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 53, 10 – 11 
Psalm 33
Hbr 4, 14 – 16 
EWANGELIA: Mk 10, 35 – 45 

23 października 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jana, Seweryna, Marleny, Igi, 
Romana
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 1 – 10 
Psalm 100
EWANGELIA: Łk 12, 13 – 21 

24 października 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Antoniego, Alojzego, 
Marcina, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 12 – 22 
Psalm 85
EWANGELIA: Łk 12, 35 – 38 

25 października 2006 r. – ŚRODA
Imieniny: Darii, Piotra, Bonifacego, Ingi, 
Kryspiny
LITURGIA SŁOWA:
Ef 3, 2 – 12 
Psalm Iz 12, 2 – 5 
EWANGELIA: Łk 12, 39 – 48 

26 października 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Dymitra, Lucjana, Albina, 
Marcjana, Lucyny, Amandy 
LITURGIA SŁOWA:
Ef 3, 14 – 21
Psalm 33 
EWANGELIA: Łk 12, 49 – 53 

27 października 2006 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Sabiny, Wincentego, Iwony, 
Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1 – 6 
Psalm 24
EWANGELIA: Łk 12, 54 – 59 

28 października 2006 r. – SOBOTA
Imieniny: Szymona i Judy Tadeusza 
Apostołów, Alfreda, Alfredy
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 19 – 22
Psalm 19 
EWANGELIA: Łk 6, 12 – 19 

Zawsze wtedy...
gdy spodziewamy się jakiejś korzyści 
z wiary, przestajemy być naśladowcami 
Jezusa, a stajemy się podobni do synów 
Zebedeusza.

O służeniu chętnie i wiele mówimy, ale sami służyć nie chcemy – nikomu. Tak wygląda sytuacja.

MYŚL TYGODNIA:
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kiedy to zostaliśmy na nowo przyjęci 
przez Boga, i również nad nami zosta-
ły wypowiedziane słowa: „to jest mój 
syn umiłowany”. W kolejnej tajemnicy 
Jezus towarzyszy zaślubinom. Dzięki 
Jego interwencji zostaje uzupełniony 
brak wina na uczcie weselnej. Kontem-
placja tej tajemnicy kieruje spojrzenie 
na nasze życie małżeńskie i rodzinne. 
Również w nim istniejący brak mi-
łości uzupełniany zostaje przez łaskę 
Chrystusa. Trzecia tajemnica wzywa 
nas do rachunku sumienia. Głoszenie 
Królestwa i wzywanie do nawrócenia 
jest przypomnieniem nie tylko naszej 
grzeszności, ale przede wszystkim uka-
zywaniem tej rzeczywistości, do której 
jesteśmy powołani. Takie spojrzenie 
na sakrament pokuty pozwala nam nie 
poprzestawać jedynie na naszych grze-
chach, ale uczy spoglądania na Króle-
stwo, do którego jesteśmy powołani. 
Czwarta tajemnica odnosi się wprost 
do naszej indywidualnej modlitwy i 
spotkania z Chrystusem. Jedynie roz-
jaśnione chwałą Oblicze Chrystusa 
może dać nam siłę do tego, by z Góry 
Tabor zejść i przeżyć wszystko to, co 
nas czeka. Tajemnica ta uczy prymatu 
modlitwy, indywidualnego spotkania z 
Chrystusem w naszym życiu. Wreszcie 
ostatnia tajemnica już wprost odnosi się 
do sakramentu Eucharystii. Pokazuje, 
że ten sam Chrystus, którego Oblicze 
kontemplowaliśmy przez poszczególne 
tajemnice światła, pozostał z nami w 
sakramencie Eucharystii. 

Blask Chrystusa, który jaśniał na 
Jego obliczu, możemy dostrzec w sa-
kramentach. Żadna inna część różańca 
nie jest tak bezpośrednio ukierunko-
wana na sakramenty. Prawdziwa po-
bożność zawsze kieruje wiernych ku 
Pismu Świętemu i sakramentom. Cu-
downą pomoc na tej drodze pozostawił 
nam Jan Paweł II, dając nam tajemnice 
światła.

Wojciech Surówka OP

Idźcie na cały świat…..
Od początku istnienia Kościoła jednym 

z najważniejszych zadań jest realizacja misyj-
nego nakazu Chrystusa: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Kto uwierzy 

i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 
16,15-16). 

MISJE oznaczają specjalne przedsię-
wzięcia, dzięki którym wysłani przez Ko-
ściół głosiciele Ewangelii, idą na cały świat 
i podejmują wyznaczone cele, czyli: głoszą 
Ewangelię i zakładają Kościoł wśród naro-
dów lub grup społecznych jeszcze niewierzą-
cych w Jezusa Chrystusa. Są to przeważnie 
tereny uznawane przez Stolicę Apostolską. 
Głównym środkiem do zakładania Kościoła 
jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Do jej przepowiadania posłał Pan swoich 
uczniów na cały świat, aby ludzie odrodzeni 
dzięki słowu Boga włączani byli przez chrzest 
do Kościoła, który jako Ciało Słowa Wcielo-
nego żyje słowem Bożym oraz spożywa chleb 
eucharystyczny. 

Także, my jesteśmy odpowiedzialni za 
rozwój misyjny i dzielenie się wiarą naszego 
Zbawiciela. Nie wszyscy mogą wyjechać na 
misje, ale każdy może pomagać misjonarzom 
w ich dziele przez modlitwę i wsparcie ma-
terialne dla misjonarzy. Dzięki Niedzieli Mi-
syjnej i Tygodnia Misyjnego możemy w tych 
dniach szczególnie łączyć się w to wielkie 
święto wszystkich tych, którzy służą głosze-
niu Ewangelii. To również święto tych, któ-
rzy na różne sposoby wspomagają misjonarzy 
w ich trudzie. W szerokim spojrzeniu nasze 
misyjne zaangażowanie wszyscy chrześci-
janie są misjonarzami. I ci, którzy wyjechali 
na misje do obcych krajów, pozostawiając w 
Polsce swoich najbliższych i przyjaciół oraz 
ci, którzy pozostają w swoich domach, szpi-
talach i żyjąc w różnych wspólnotach; mo-
dlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają dzieło 
ewangelizacji świata. 

W tym szczególnym czasie nie zapomi-
najmy, że w dzisiejszym świecie tak bardzo 
potrzeba nam miłości, jedności i głosicieli 
dobrej nowiny, że Nasz Pan żyje w każdym 
z nas i chce naszego dobra. Więc prośmy z 
całego serca i z całej siły o liczne powołania 
misyjne. Niech te piękne dzieło rozwija się i 
szerzy się po krańce świata. 

W tym Dniu Misyjnym oraz następują-
cego po nim Tygodnia Misyjnego wszystkim 
Misjonarzom i ich rodzinom oraz współpra-
cownikom misjonarzy, życzymy obfitego Bo-
żego błogosławieństwa oraz mocy, którą daje 
sam Chrystus do głoszenia Dobrej Nowiny. 
Niech Duch Święty będzie nagrodą i wspar-
ciem, a Maryja Królowa wszystkich misjona-
rzy niech uprasza im potrzebne łaski. Szczęść 
Wam Boże! 

Opr. Agnieszka Kołodziejska

Pewien duszpasterz akademicki 
dostał kiedyś w prezencie od studentki 
ikonę Matki Bożej. Niestety była ona na 
tyle uszkodzona, że zupełnie zatarło się 
na niej oblicze Maryi. Kiedy zaniesiono 
obraz do renowacji długo zastanawia-
no się jakie oblicze dać Matce Bożej. 
Są przecież tysiące, jak nie setki tysię-
cy pięknych wizerunków Maryi. Na 
szczęście duszpasterz zauważył, że na 
ikonie ocalała w całości postać Jezusa 
i poprosił, aby artyści zrekonstruowali 
oblicze Maryi wpatrując się w Jej Syna. 
„Przecież musiał być podobny do Mat-
ki”. Taki powinien być również wła-
ściwy kierunek naszego modlitewnego 
spotkania z Bogiem. Przede wszystkim 
jesteśmy wezwani do tego, by kontem-
plować Oblicze Chrystusa. Nasza po-
bożność skierowana na dziecięce przy-
wiązanie do Matki Chrystusa może być 
wzorem dla wielu chrześcijan. Słusznie 
jednak przypomina nam Jan Paweł II, 
że modlitwa różańcowa jest nastawiona 
na kontemplację oblicza Chrystusa. W 
modlitwie tej nie kontemplujemy Ma-
ryi, lecz oblicze jej Syna, a Ona jest dla 
nas wzorem tej modlitewnej postawy.

Pięć nowych tajemnic różańco-
wych – nazwanych przez Jana Pawła II 
tajemnicami światła – ma nam pomóc 
właśnie w tym spotkaniu z Jezusem 
Chrystusem. „Całe misterium Chrystu-
sa jest światłem” – pisze Papież. Tajem-
nice te ukazują objawienie Królestwa, 
które już nadeszło w Osobie Jezusa. 
Spoczywająca jakby na Jezusie zasło-
na na chwilę unosi się i możemy zoba-
czyć blask nieba – jak na Górze Tabor, 
możemy kontemplować przemienione 
Oblicze Chrystusa. Każda z tajemnic 
światła w jakiś sposób jest podobna 
do tej kluczowej sceny Przemienienia. 
W każdej z nich możemy doświadczać 
boskiej natury Jezusa. Myślę, że nie 
będzie nadużyciem stwierdzenie, że w 
tych tajemnicach możemy odnaleźć mi-
sterium naszego życia sakramentalnego 
i modlitewnego. Zobaczmy, że wszyst-
ko rozpoczyna się od chrztu Jezusa w 
Jordanie. Kontemplacja tej tajemnicy 
przypomina nam nasz własny chrzest, 

Różaniec i skaramenty
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18.00 – Msza święta.
19.00 – 21.00 – Adorację prowadzi Ruch Światło-Życie (Oaza Młodzieżowa). Ró-
żaniec – Tajemnice Radosne. Program własny. Adoracja w ciszy.
21.00 – 22.00 – Grupa Pielgrzymkowa.
 Apel Jasnogórski. Różaniec – Tajemnice Światła. Program własny.  
 Adoracja w ciszy.
 22.00 – 24.00 –Ruch Światło – Życie Domowy Kościół. Różaniec – Tajemnice 
Bolesne. Program własny. Adoracja w ciszy.
24.00 – Msza święta.
01.00 – 03.00 – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Różaniec – Tajemnice 
Chwalebne.  Program własny. Adoracja w ciszy.
03.00 - 06.00 – Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Wspólnota Rodzin Nazaretańskich. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Różaniec –  
Tajemnice Radosne. Program własny. Różaniec – Tajemnice Światła. Adoracja  
w ciszy.
06.30; 07.00 i 08.00 – Msze święte.
09.00 – 12.00 – Koła Żywego Różańca. Różaniec – Tajemnice Bolesne. Program 
własny. Adoracja w ciszy. Anioł Pański. 
12.00 – 13.30 – Społeczny Komitet Budowy Kościoła. Grupa Ojcowie Ministran-
ci. Różaniec – TajemniceChwalebne. Program własny. Adoracja w ciszy.
13.30 – 15.00 – Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek. Różaniec – Tajemnice 
Radosne. Program własny. Adoracja w ciszy. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
15.00 – 17.00 – Koła Żywego Różańca. Różaniec – Tajemnice Światła. Program 
własny.
Do Mszy świętej Adoracja w ciszy.
18.00 – Msza święta.     Króluj nam Chryste! 

Misje w Afryce 
– poranek małych 
Murzyniątek
- Czy wiesz?
 Hen, gdzieś tam, w dalekiej Afryce
Czarnoskóre czarnookie Murzyniątka
o skręconych w pierścionki, czarnych, niczym 
heban, włosach
w egzotycznych, różnokolorowych 
wdziankach
i lśniących koralikach, na szyjkach, rączkach
Na czarnych bosych nóżkach nawet
Pod rozłożystymi o skórzastych liściach, 
palmami
grzecznie i tak spokojnie siedzą
na świeżej, zielonej jak szmaragd, trawie.
Czy nad jakimś problemem się biedzą?
Chyba nie...
Na buziach tych maluchów – wielkie 
oczekiwanie
Czekają na chwilę dla nich radosną:
Kiedy wreszcie zjawią się w ich wiosce:
Biały ksiądz z zakonną siostrą...
- Och, widzę ich widzę! - Krzyknął Makumba
- Idą, widziecie! Już ich macie! Jak dobrze!
Mĳa chwil kilka, tam na Czarnym Lądzie
Młody Misjonarz, przybył z Polski Dalekiej
zaczyna opowiadać malutkim Murzynkom
Historie jak z baśńi – a przecież prawdziwe:
O Maleńkim Jezusku i Matce Boskiej
I nagle wszystko staje się jak żywe!
O tym, że Bóg wszystkich ludzi
otacza ogromną troską,
że kocha nas niezmiernie,
aż trudno uwierzyć,
Lepiej więc film o tym obejrzeć
i wszystko, to wyobrazić sobie
w czarnych, malutkich główkach...
Siostra – to także Polka; na Misje tu przybyła,
Kocha tych małych Murzynków,
choć tęskni za swoją Ojczyzną
Jest dla nich ogromnie miła...
Częstuje ich słodyczami,uczy ich czytać 
i pisać,
piosenek o Jezusie i o Mateńce Bożej,
a kończąc pod palmą lekcję
Mówi: „Dziś Niebo przed wami otworzę,
Dam wszystkim wam różańce, które przy-
wiozłam z Polski,
I dziś chcę was nauczyć, jak chwalić nimi
Naszą Najlepszą z Matek,
Która zna wasze troski i troszczy się o was 
serdecznie
To cudna Matka Boska!
Tak – dzięki Misjom Świetym,
które na świecie wciąż trwają,
Ludzie różnych ras,wyznań, przekonań,
Najwyższe Dobro poznają.
I dzięki swym Misjonarzom
Boga – wciaż silniej kochają!

Katarzyna Wilczyńska

Nasza Parafia pw. św. Józefa w Radomiu ul. Młodzianowska 124 w łącz-
ności z innymi parafiami, które podjęły Wielką Nowennę Adoracyjną trwa-
jącą od święta Podwyższenia Krzyża - 14.09 
do 26.11 - Święta Chrystusa Króla Wszechświata, jak miesiąc temu uczest-
niczyć będzie 
w całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu dn. 24 – 25 paździer-
nika (wtorek – środa) tego roku.
Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy modlitewne, a także rodziny i pa-
rafian do udziału 
we wspólnym radosnym trudzie. Modlimy się w intencjach:
- Wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu 
Sercu Maryi
- O intronizacje Serca Jezusa w rodzinach, parafiach, miastach
- Za Ojca Świętego Benedykta XVI, Biskupów, Kapłanów
- O silną wiarę dla młodzieży, o pokój na świecie
- Za Polskę, Ojczyznę naszą i rządzących, oraz za Europę wierną Chrystu-
sowi
- O beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II 
- O beatyfikację Sługi Bożej Rozalii Celakówny
- Za Radio Maryja, TV Trwam i Nasz Dziennik
- Za rozwój dzieła intronizacji i Wspólnot w Polsce i na świecie.

Program czuwania 24 – 25 października 2006 r.
(wtorek/środa)
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dzisiaj w naszej świątyni przeżywamy Niedzielę Seminaryjną. Serdecznie dziękujemy Księ-
żom Diakonom Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa za wspólną modlitwę i wy-
głoszone Słowo Boże. Przed kościołem do puszek są zbierane ofiary na Seminarium. Jedno-
cześnie dziękujemy za ofiary złożone na tacę na rzecz Misji.

2. Młodzież oazowa, po każdej Mszy świętej, sprzedaje znicze. Całkowity dochód z tej sprzeda-
ży będzie przeznaczony na wakacyjny wyjazd na Oazę dzieci z rodzin ubogich.

3. Nabożeństwa Różańcowe:
 • w niedziele o godz. 17.00 – dla wszystkich
 • w dni powszednie:        

 dla dzieci: od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;    
 dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30.

4. We wtorek, 24 października, Mszą świętą o godz. 18.00, rozpoczniemy całodobową  Ado-
rację Najświętszego Sakramentu. Szczegółowy program jest podany w Gazetce Parafialnej 
Moja Parafia.

5. W listopadzie odprawiać będziemy codziennie, o godz. 18.00 Mszę świętą i bezpośrednio 
przed nią, odmawiać Różaniec za zmarłych, których imiona będą nam podane w wypomin-
kach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych, będziemy odprawiać codziennie w naszych 
kościołach pallotyńskich przez cały miesiąc listopad 24 Msze święte. Będą również wypomin-
ki roczne połączone ze Mszą świętą wieczorną i Różańcem w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca. Wypominki można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

i Odeszli do Pana:
Zbigniew Brendel (l.58)
Bronisław Fituch (l.70)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Oliwier Zdziesiński

Szymon Michał Czarnecki
Filip Bartysiewicz
Dorota Pietrzyk
Jakub Damętka

Tomasz Jan Hański
Tymon Bugalski

Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związek małżeński zawarli:
Barbara Machnio i Hubert Kurek

Agnieszka Kądziela i Krzysztof Głuchowski
Julia Błaszkiewicz i Mariusz Kurek

Emilia Zięba i Marcin Orzechowski
Izabela Bogusiewicz i Jan Garliński

Katarzyna Wulkiewicz i Wojciech Chmura
Katarzyna Harcińska i Michał Skóra

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

W 52. rocznicę ślubu Jadwigi i Czesława
w 36. rocznicę ślubu Wiesławy i Zdzisława

w 30. rocznicę ślubu Teresy i Józefa
w 15. rocznicę ślubu Beaty i Andrzeja

w 85. rocznicę urodzin Janiny
w 70. rocznicę urodzin Janiny

w 18. rocznicę urodzin Martyny
w 18. rocznicę urodzin Julity

w 18. rocznicę urodzin Katarzyny 
w 5. rocznicę urodzin Jakuba

łaski zdrowia, darów Ducha Świętego, obfitego 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 

Najświętszej życzy Redakcja

ŻYCZENIA

Jan Paweł II 
słowa do Polaków

„Bóg bogaty w miłosierdzie!” Oto słowa, 
które stanowiły myśl przewodnią tej wizyty. 
Odczytywaliśmy je jako wezwanie dla 
kościoła i dla Polski nowego tysiąclecia. 
Życzę moim rodakom, aby potrafili przyjąć 
otwartym sercem to orędzie miłosierdzia i aby 
potrafili je nieść tam, gdzie ludzie potrzebują 
światła nadziei.
PRZEMÓWIENIE POŻEGNALNE,
Kraków – Balice, 19 sierpnia 2002r.

Spośród nadesłanych rozwiązań naszego Quizu papieskiego, nagrodę w postaci bi-
letu do kina otrzyma: Ewa Jagiełło. Po odbiór nagrody proszę się zgłosić w poniedziałek 
23 października w godzinach od 16.30 – 18.00. Gratulujemy.


