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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 861
 18/09/2010

XXV NIEDZIELA ZW YKŁA
K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y

18 września 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Stanisława, Ireny, Józefa, Stefanii
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 55, 6-9
PSALM 145, 2-3.8-9.17-18
Flp 1, 20c-24.27a
EWANGELIA: Mt 20, 1-16a

19 września 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konstancji, Reodora, Januarego
LITURGIA SŁOWA:
Ezd 1, 1-6
PSALM 126, 1-6
EWANGELIA: Łk 8, 16-18

20 września 2011 r. – WTOREK
Św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy
Imieniny: Eustachego, Euzebii 
LITURGIA SŁOWA:
Ezd 6, 7-8.12b.14-20
PSALM 122, 1-2.4-5
EWANGELIA: Łk 8, 19-21 

21 września 2011 r. – ŚRODA
Św. Mateusza Apostoła
Imieniny: Jonasza, Hipolita, Mirosławy  
LITURGIA SŁOWA: 
Ef 4, 1-7.11-13
PSALM 19, 2-5
EWANGELIA: Mt 9, 9-13 

22 września 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA:
Ag 1, 1-8
PSALM 149, 1-6.9
EWANGELIA: Łk 9, 7-9  

23 września 2011 r. – PIĄTEK
PIERWSZY DZIEŃ JESIENI

Św. Ojca Pio
Imieniny:  Bogusława, Tekli
LITURGIA SŁOWA:
Ag 1, 15b-2,9
PSALM 126, 1-6
EWANGELIA: Łk 9, 18-22

24 września 2011 r. – SOBOTA
Imieniny: Gerarda, Teodora 
LITURGIA SŁOWA:
Za 2, 5-9.14-15a
PSALM: Jr 31, 10-13
EWANGELIA: Łk 9,43b-45

EWANGELIA: Mt 20, 1 - 16a  

„Idźcie i wy do mojej winnicy, 
a co będzie słuszne, dam wam”

 Winnicą jest Ziemia. Bóg powierza nam pracę w tej winnicy, 
ponieważ musimy zarobić na zapłatę, aby mieć życie wieczne. Zapłatą 
jest niebo. Obojętnie w jakim czasie i na jaki czas powierzy nam Bóg pracę. 
Za jakość tej pracy otrzymamy „co będzie słuszne”. Bóg myśli inaczej niż 
my. Jego drogi działania są dla nas niepojęte, a Jego sprawiedliwość jest 
jednocześnie miłosierdziem. Dlatego w ludzkim rozumowaniu „ostatni 
będą pierwszym i a pierwsi ostatnimi.” Nie utworzy się kolejka z pierwszymi 
stojącymi i ostatnimi. W niebie wszyscy będą na równych warunkach 
i będą szczęśliwi. Zapewnia nam to miłość Jezusa wypełniona miłosier-
dziem.

 Adam Żak

O dwie rzeczy powinniśmy 
ustawicznie błagać 

naszego najsłodszego Pana: 
aby rozwijała się w nas miłość i bojaźń 
Boża. Pierwsza bowiem urzeczywistnia 

nasz lot po drogach Pana, a druga 
przyczynia się do tego, że uważamy 

na to, gdzie stawiamy nogę. 
Pierwsza sprawia, że patrzymy na rzeczy 
tego świata, widząc je takimi, jakimi są; 
druga -że staramy się uniknąć wszel-

kiego zaniedbania. A następnie, 
ponieważ miłość i bojaźń Boża idą 

w parze, nie jest w naszej mocy 
pozwolić sobie na uczuciowe przywią-

zanie do ziemskiej rzeczywistości.
                                              

      (Epist. f, s.407) 

Myśl Św. Ojca Pio
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„Z BOGIEM!”
W dniach 26 - 27. sierpnia w Ołtarzewskim Wyższym Seminarium Duchownym księży Pallotynów odby-

ło się już V Pallotyńskie Spotkanie Młodych. W tym czasie młodzież, która zjechała się z niemal wszystkich 
rejonów Polski, mogła czerpać owoce z warsztatów na których każdy mógł nauczyć się wielu pożytecznych 
rzeczy oraz ze wspaniałych świadectw, które dawali między innymi takie osoby jak Adam Woronowicz 
(znany z filmu „Popiełuszko, wolność jest w nas”) i dziennikarz Telewizji Polskiej, Krzysztof Ziemiec. Naj-
ważniejszym punktem spotkania była oczywiście Msza Święta, jednakże muszę przyznać, najwięcej emocji 
wzbudziło we mnie wieczorne nabożeństwo, które odbyło się dzień wcześniej. Transmisję z tego wydarze-
nia można było usłyszeć w Radiu Maryja lub obejrzeć w telewizji Trwam. Można spokojnie powiedzieć, że 
był to kulminacyjny moment całego spotkania, bowiem w tym czasie wiele młodych osób zdecydowało 
się na sakrament pokuty nawet po wielu miesiącach „rozstania” z Bogiem. Nie mogę tu też nie wspomnieć 
o świetnie posługującej diakoni muzycznej, której dowodził alumn seminarium w Ołtarzewie, kl. Radosław 
Wileński. Dzięki niemu i grupie wspaniałych muzyków całe spotkanie nabrało niesamowitego charakteru, 
co zapewne bardzo pomogło w modlitwie, a to wszystko „dla nieskończonej chwały bożej”. W tym roku 
można było być świadkiem wspaniałego koncertu „MATE.O”, który wystąpił dla pallotyńskiej młodzieży. 
W sumie przez całe spotkanie przewinęło się ponad 600 osób, z czego oczywiście większość stanowiła młodzież 
i właśnie ten fakt definitywnie pozwala wyjawić ogromną rolę spotkania w życiu wielu młodych. 

Już dziś w imieniu moim i organizatorów pragnę zaprosić na kolejne,
 już VI Pallotyńskie Spotkanie Młodych w Oltarzewie. 

Marcin Boryczka

Pragnę zaprosić wszystkich Młodych 
oraz ich Duszpasterzy na kolejny Apel Mło-
dych, który tym razem odbędzie się w cen-
trum Radomia, przed Urzędem Miasta, 24 
września o godzinie 18.00. Ważną częścią 
spotkania będzie Koncert „Nieziemskie 
granie” współtworzony przez młodych lu-
dzi z 45 parafii naszej diecezji oraz orkie-
strę Vox Cordium. Będzie to czas zabawy, 
wspólnych śpiewów, którym towarzyszyć 
będą świadectwa, pantomima i krótkie 
konferencje.

Motywem przewodnim będzie proste 
hasło: Bóg jest. Naszym celem jest przeka-
zanie, na wiele różnych sposobów, praw-
dy o Bogu żywym, istniejącym, który chce 
wejść z każdym z nas w mocną osobistą 

relację miłości. Ważny element spotkania stanowi wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, której pra-
gniemy nadać wyjątkową oprawę. Każdy uczestnik spotkania otrzyma zapaloną świecę z napisem Bóg jest. 
Ten prosty symbol jest nawiązaniem do słów Benedykta XVI, wypowiedzianych do uczestników Światowych 
Dni Młodzieży z Polski: Nasze modlitewne spotkanie przenika obecność Chrystusa. Pewni Jego miłości zbliż-
cie się do Niego płomieniem waszej wiary. On was napełni swoim życiem. Płomyk ognia, trzymany w dłoniach 
w czasie modlitwy, stanie się symbolem osobistej wiary, o której mówił Ojciec Święty.

Mam nadzieję, że na spotkaniu nie zabraknie przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń, kandydatów do 
bierzmowania, ministrantów i scholi działających w parafiach. Pamiętajmy również o tym, że ewangelizacyjny 
charakter spotkania skłania, by zaprosić na nie również młodych ludzi, którzy nie należą do żadnych grup czy 
wspólnot. Ks. Biskup Henryk Tomasik

za: www.diecezja.radom.pl

Zaproszenie na Apel Młodych i koncert ewangelizacyjny



Moja Parafia | 3 

Jeśli pragniesz odkryć w sobie piękno jakie dał Ci Bóg,
jeśli chcesz się stać oblubienicą Boga i bliskiej osoby,

to przyjedź na kurs dla kobiet REBEKA
Kurs odbędzie się w Czarnej k. Końskich 

w terminie 30.09.2011 – 2.10.2011r.
Koszt kursu 120 zł. Zapisy u Małgosi tel. 607 07 31 75 tylko do 24.09.2011r.

Możliwość dojazdu z Radomia do Czarnej  busem.

Poniżej przedstawiamy świadectwa Kobiet, które wiosną tego roku były na kursie 
organizowanym w Józefowie k. Warszawy. 

„Czas kursu był dla mnie bardzo błogosławiony. Przede wszystkim usłyszałam, że jestem dla Jezusa oso-
bą wartościową i kochaną. Doświadczyłam uzdrowieńczej siły modlitwy wstawienniczej, kiedy to Jezus na 
nowo uzdrowił moją ranę i zadrę w sercu tj. krytycyzm wobec samej siebie i moich bliskich. Zrozumiałam, 
że Jezus nigdy mnie nie opuści, ze jestem piękna w Jego oczach i to jest najważniejsza rzecz na świecie, ze 
On mnie nie potępia tylko mnie kocha” 

Agnieszka

„Czas kursu Rebeka był dla mnie czasem błogosławionym. Doświadczyłam dużo życzliwości, łagodno-
ści i dobra ze strony uczestników i osób prowadzących. Jestem przekonana, że sam Jezus zaprosił mnie w 
tym czasie z miłości do mnie. Zanim przyjechałam nosiłam w sobie smutek, którego w żaden sposób nie 
mogłam się pozbyć. Teraz czuję pokój w sercu i radość. Czuję uwolnienie, lekkość, jakby zeszły ze mnie ja-
kieś ciężary.” 

Barbara

„Jakiś czas temu kiedy w swoim życiu dotkliwie odczuwałam pustkę, zaczęłam wołać do Pana, aby 
wszedł z nową siłą w moje życie. Oddałam mu całą siebie do dyspozycji. Długo nie czekałam, Pan zaczął 
pukać do mojego serca. A ja zastraszona, za każdym razem odpowiadałam: nie mam siły, ja się do tego nie 
nadaję. Na rekolekcjach usłyszałam słowa: „Celem twojego życia jest misja. Niczego ci nie brakuje. Zacznij 
działać.” Już dawno nie poczułam tak mocnego poruszenia mojego serca. Chwała Panu!” 

Kasia

„Moim największym przeżyciem podczas kursu Rebeka było doświadczenie Bożej miłości, że Bóg 
kocha mnie taką jaka jestem, mimo moich słabości, moich niedociągnięć (...)Zrozumiałam podczas kursu, 
że największą perłą w życiu dla mnie osobiście jest Jezus Chrystus i że powinnam świadczyć i mówić innym 
o Jezusie” 

Marta
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O G Ł O S Z E N I A
 D U S Z P A S T E R S K I E

1. Dzisiaj, o godz. 1700 nabożeństwo Eucharystyczne w intencji naszej Ojczyzny a zwłaszcza dzieci i młodzieży 
z racji Święta Św. Stanisława Kostki.

2. Jutro 19 września, odbędzie się spotkanie grupy Ojców Ministrantów. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 1830, po Mszy Św. wieczornej,  w zakrystii. Serdecznie zapraszamy wszystkich dorosłych 
mężczyzn, którzy zechcą służyć Bogu przy ołtarzu.

3. Serdecznie zapraszamy na zbiórki ministranckie:
       • kandydaci w każdy wtorek, o godz. 1730

       • Ministranci ze Szkoły Podstawowej, we wtorki o godz. 1730

       • Ministranci z gimnazjum w poniedziałki o godz. 1715

       • Lektorzy  we wtorki o 1830

       • Próba scholi dziecięcej odbywa się w każdą sobotę o godz. 1400 
             w salkach parafialnych. Próba scholi młodzieżowej w każdą sobotę o godz. 1600 w salce oazowej.

4. W przyszłą niedzielę 25 września o godz. 1530, zostanie odprawiona pierwsza w tym roku szkolnym 
Msza Święta dla młodzieży klas III gimnazjum i ich rodziców. Tą Eucharystią rozpoczynamy w naszej 
Parafii czas przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Prowadzimy jeszcze zapisy młodzieży, nie 
będącej uczniami Gimnazjum nr 2, która pragnie przygotować się do Sakramentu Bierzmowania w 
naszej parafii. Zgłoszenia przyjmujemy dziś  w zakrystii, a w tygodniu – w godzinach pracy kancelarii 
parafialnej.

5. Jak już ogłaszaliśmy w ubiegłą niedzielę, zapraszamy wszystkich Parafian na dzień 8 października, na 
pieszą pielgrzymkę, w dzień odpustu, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej do naszego kościoła 

       w Mazowszanach. Program Uroczystości przedstawia się następująco:
       godz. 1100 – przywitanie pielgrzymów
       godz. 1110 – konferencja formacyjna
       godz. 1125 – Różaniec Święty
       godz. 1200 – Msza Św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Czesława Wawrzeńczaka

REBUS Zapraszamy na 
 95  Mszę świętą 

za Radom i diecezję, 
która odbędzie się w 

kościele garnizonowym 
pw. św. Stanisława 

25.09.2011,
o godz. 15.00. 


