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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Wynalezienie pieniędzy było dla ludzi wielkim dobrodziejstwem. Na 
pieniądze można zapracować uczciwie i można je pożytecznie wydać. 
Tylko pieniądze nie mogą zastąpić nam Boga. Wstępu do nieba nie można 
opłacić, bo pieniądz nie ma legalnego kursu w niebie. Musimy się go 
pozbyć, nim się tam dostaniemy. Nie można wielbić Boga i uwielbiać 
pieniądze. Dzisiejszą Ewangelię należy rozszerzyć o 14. werset: „Słuchali 
tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.” 
Faryzeusze, to owym czasie przykład wiernych, wzór religijności. Praktyki 
religijne okrywały przywiązanie do pieniądza. Między Bogiem i bałwo-
chwalstwem pieniądza istnieje sprzeczność. Nie można uczęszczać do 
kościoła uwielbiając Pana i chorobliwie skłaniać się ku mamonie.

Nr: 967
22/09/2013

Adam Żak

22 września 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Tomasza, Tymona
LITURGIA SŁOWA:
Am 8, 4-7
PSALM 113, 1-2. 4-6. 7-8
1 Tm 2, 1-8
EWANGELIA: Łk 16, 1-13

23 września 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bogusława, Poli, Tekli
LITURGIA SŁOWA:
Ezd 1, 1-6
PSALM 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
EWANGELIA: Łk 8, 16-18

24 września 2013r. – WTOREK
Imieniny: Daniela, Gerarda
LITURGIA SŁOWA:
Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20
PSALM 122, 1-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 8, 19-21

25 września 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Kamila, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
Ezd 9, 5-9
PSALM: Tb 13, 2. 3b-4abc. 7. 8
EWANGELIA: Łk 9, 1-6

26 września 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Damiana, Euzebiusza, 

Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Ag 1, 1-8
PSALM 149, 1-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 9, 7-9

27 września 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Amadeusza, Kosmy, 

Sabiny
LITURGIA SŁOWA:
Ag 1, 15b – 2,9
PSALM 43, 1. 2. 3. 4
EWANGELIA: 
Łk 9, 18-22

28 września 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Za 2, 5-9. 14-15a
PSALM Jr 31, 10. 11-12ab. 13
EWANGELIA: Łk 9,  43b-45

„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.”

X X V  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A :  Łk 16, 1-13

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Chrześcijanie czytają Stary Testament w świetle Chrystusa. 

(…) Nowy Testament jest ukryty w Starym, 
natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym.”

„Bóg zawsze działa dla celu godnego Jego samego. 
Światło, ciemność, słodkie zapachy, różnorakie dźwięki, 
różnorodność pokarmu i napoju, style ubiorów – dał nam 

te wszystkie rzeczy w sposób tymczasowy, 
zniszczalny i ograniczony, byśmy mogli dążyć do wiecznego, 

nieśmiertelnego, nieskończonego, ogromnego 
i niepojętego Boga.” 

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„Drogi Boże, dziś jesteś dla mnie najważniejszy. Wszyscy mamy 
wobec Ciebie dobre chęci i bardzo Cię kochamy.”

MODLITWA DZIECKA
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„Wierzymy, że dusze tych wszystkich, którzy umierają 
w łasce Chrystusa... są Ludem Bożym po śmierci, 
która zostanie całkowicie zniszczona w dniu zmar-
twychwstania, kiedy te dusze zostaną złączone ze 
swymi ciałami.” (KKK 1052) 

Najważniejszym celem dla chrześcijan jest życie 
wieczne. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest 
wskrzeszenie zmarłych przez Boga i obdarowanie 
ich nowym życiem. Cel ten człowiek może osiągnąć
bądź zagubić. W czasie życia ziemskiego każdy 
przygotowuje dla siebie „własne niebo” bądź 
„własne piekło”.

Czym jest ostatecznie życie wieczne zbawionych? 
Jest ono absolutnie niewyobrażalne. Wieczny jest 
tylko sam Bóg. Jedynie On nie ma początku ani 
końca. Nasze ludzkie istnienie miało kiedyś swój 
początek. Dlatego nasza wieczność nie może inaczej 
się urzeczywistniać, jak tylko w trwaniu w wiecznym 
Bogu. Trójjedyny żyje w wiecznej wymianie miłości 
między Ojcem, Synem i Duchem. Właśnie na to 
podobieństwo został stworzony człowiek, tzn. na 
obraz Tego, który chce miłości i chce tą miłością 
wszystkich obdarzać. Zjednoczeni z Bogiem 
będziemy mogli zobaczyć w pełnym rozkwicie 
naszą miłość.

Bóg może obiecać ludziom dar wiecznej szczęśli-
wości, gdyż nigdy nie oszukiwał ich wizją raju na 
ziemi. Ten jest oparty na materialnych wynalazkach 
ludzkiej myśli. Chęć stworzenia raju na ziemi 
wynika stąd, że materialiści nie przyjmują ani Boga, 
ani wieczności – człowiek może tylko umrzeć, bez 
możliwości oglądania raju. Natomiast wiara w życie 
wieczne zapewnia nas, że Bóg nie zapomni o nikim, 
że sam nikogo nie wyklucza ze wspólnoty z Nim. 
Wszyscy są powołani do uczestniczenia w uczcie 
wiecznej. Na niej zbawieni radować się będą z 
prawdziwej wolności i życia w niezmąconym pokoju, 
zjednoczeni z nieśmiertelnym Bogiem.

Osiągną to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują.” (1 Kor 2, 9). 

WIERZĘ… W ŻYWOT WIECZNY

opr.  Adam Żak

„Szczęść Boże, dobry wieczór! Szczęść Boże – dla 
wierzących, dobry wieczór – dla niewierzących...”  
Tak przywitał się z czterema tysiącami ludzi zakonnik 
– dominikanin, o. Adam Szustak, który o godz. 2100, 
w Święto Podwyższenia Krzyża, na ul. Żeromskiego 
w naszym mieście prowadził modlitwę i rozważania 
o tym, jak bardzo każdego człowieka kocha Bóg – 
Bóg Ojciec, Bóg Jezus i Bóg Duch Święty. Wspólnota 
Miłości, która zaprasza do Siebie Kowalskiego.

„Dobry wieczór” było bardzo ważne – bo pośród 
tych 4 tysięcy ludzi byli: przypadkowi przechodnie, 
panowie ledwo trzymający się na nogach z blasza-
nym kuflem w ręku, wielu młodych dosyć bardzo 
hałasujących, którzy nie bardzo – zdaje się – chcieli 
słuchać – ale – uważam to za pewne – oni wszyscy byli 
głównymi adresatami tego, co mówiono. A może to 
właśnie oni chcieli usłyszeć powiedziane tak specjalnie 
i tylko do nich: „Szczęść Boże!” 

Któż inny, jak alkoholik; któż inny, jak nie mający 
na nic czasu biegnący przechodzień; któż inny, jak 
dorastający młodzian, potrzebuje odkrycia Bożego 
szczęścia?

Może i nie słuchali, może przeszkadzali, może byli 
pijani i niezainteresowani, ale słyszeli potężne „Wierzę! 
Wierzę! Wierzę!” – jednoczesną odpowiedź tysięcy 
osób, które tak zareagowały na delikatny głos Księdza 
Biskupa Henryka Tomasika... A on – następca któregoś 
z Apostołów – pokornie pytał, czy wierzysz, że BÓG 
JEST. Widzieli też rozmodlony i rozśpiewany tłum; 
widzieli młode małżeństwo, którego spektakularne 
oświadczyny miały tu miejsce przed rokiem; widzieli 
kapłanów w parku, którzy spowiadali; widzieli setki 
płomyków w dłoniach ludzi obdarowanych przed 
chwilą rozgrzeszeniem; widzieli samego Jezusa, 
który kroczył w eucharystycznej procesji pośród 
głębokiej ciszy.

Duszpasterstwo Akademickie zaprosiło Radom i okolice 
na trzeci już Apel Młodych, byśmy mogli przed Bogiem
wspólnie się bawić i odkrywać prawdę o ludzkiej 
wierze. A przede wszystkim odkryć miłość, która ma 
swój początek tylko i wyłącznie w Bogu.

Już dziś rezerwuj czas na za rok! Naprawdę warto 
usłyszeć, pośród dobrego wieczoru, o szczęściu, 
które jest tylko w Bogu.

opr. Sofiya,
xp

DOBRY WIECZÓR BOŻEGO 
SZCZĘŚCIA

MODLITWA MAŁEJ MŁODZIEŻY
„Panie Jezu, dziękuję, że jestem już w szóstej klasie. 
Dziękuję, że chronisz mnie przed czynieniem zła. 
Dziękuję, że nie głoduję i mam kochającą mnie 
rodzinę. Dziękuję, że przelałeś swą krew za nasze 
grzechy.”
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Sakrament chrztu świętego 
w sierpniu przyjęli:

Odeszli w sierpniu do Pana:

Dagmara Janas
Arkadiusz Sakowicz
Patryk Zelga
Karolina Lik
Paweł Banaszkiewicz
Hoang Minh Anh /Maja/ Nguyen
Daniel Polito
Pola Grzegorczyk
Ignacy Benedykt Dąbrowski
Katarzyna Opiela
Maria Justyna Swora
Błażej Chrobotowicz
Iga Kwiecień
Laura Ziomek
Lena Magdalena Bielecka
Nikola Grzywaczewska
Franciszek Jan Murawski
Maria Alicja Kukiełka
Nikola Nastazja Kosior
Adam Roman Konarski

 Sakrament małżeństwa w sierpniu zawarli:

Joanna Magdalena Wesołowska i Krzysztof Wakuła
Aleksandra Ewelina Sekuła i Sławomir Grzegorz Bąba
Marta Ewelina Kruk i Michał Domagała 
Agnieszka Taborek i Piotr Kącik
Milena Anna Gil i Michał Stanisławek
Natalia Skrzypczyńska i Grzegorz Marzec
Julita Milena Gębka i Michał Piotr Wojnarowski

Zofia Kita /l. 57/
Jerzy Zbigniew Rudka /l. 57/
Edward Marek Krzętowski /l. 58/
Anna Danuta Gregorczyk /l. 62/
Regina Danuta Opałka /l. 63/
Janina Zofia Banasiak /l. 65/
Anna Janina Gospodarczyk /l. 67/
Henryk Szczepaniak /l. 70/
Halina Zofia Zawal /l. 71/
Barbara Alot /l. 71/
Stanisław Kapciak /l. 71/
Jadwiga Barbara Janczewska /l. 75/
Helena Parzuchowska /l. 81/
Józef Kaczmarzyk /l. 81/
Bogusława Orzechowska /l. 86/
Maria Aleksandra Błędowska /l. 91/
Feliksa Pierzchalska /l. 92/

Pan Adam Błędowski 
ze Wspólnoty Ojców Ministrantów
wyraża ogromną wdzięczność Wszystkim,
którzy modlili się i byli obecni na pogrzebie 
jego małżonki, Marii Błędowskiej.

Kamila Honorata Świątkowska i Kamil Witkowski
Klaudia Wrzesień i Karol Maksymilian Muc

Ewelina Smolarska i Mateusz Jaśkiewicz
Emilia Monika Blank i Krzysztof Walczak

Ewelina Aneta Teper i Łukasz Karol Derleta
Karolina Patrycja Tomczyńska i Kamil Jastrzębski

SZCZYPTA POLITYKI 
Oto kilka fragmentów homilii papieża Franciszka z ostatniego poniedziałku:

„Ten, kto rządzi, musi kochać swój lud.”

„Rządzący, który nie kocha, nie może rządzić: może najwyżej dyscyplinować, zaprowadzić trochę porządku, 
ale nie rządzić.”

„Król Dawid miłował swój lud tak bardzo, że po grzechu przeprowadzenia spisu ludności prosił, by Bóg 
nie karał ludu, ale jego osobiście.”

„Nie można rządzić bez umiłowania ludu i bez pokory!” 

„Każdy mężczyzna czy kobieta, która ma objąć posługę rządzenia, powinien postawić sobie następujące 
dwa pytania: Czy kocham mój lud, by lepiej jemu służyć? Czy jestem pokorny i słucham innych, 
różnych opinii, aby obrać najlepszą drogę?”

„Obywatele nie mogą nie interesować się polityką. Nikt z nas nie może powiedzieć: „Ja w to nie wchodzę, 
to oni rządzą...”. Ależ nie, odpowiadam za to jak rządzą, i muszę uczynić wszystko, co w moich siłach, 
aby rządzili dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym.”

dokończenie na 4 stronie
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza święta „trydencka”.

2. Dzisiaj na godz. 1700 zapraszamy na nabożeństwo.

3. Dzisiaj w zakrystii prowadzimy zapisy młodzieży niebędącej uczniami Gimnazjum nr 2, a która pragnie 
przygotować się do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. W tygodniu zapisać się można
w kancelarii parafialnej.

4. 28 września, w sobotę, organizujemy jednodniową pielgrzymkę dla kandydatów na ministrantów, 
ministrantów, lektorów i scholi, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim i do 
Niepokalanowa. Koszt: 35 zł. Zapisy u ks. Marka i s. Samueli. Wyjazd o godz. 730 sprzed kaplicy Świętej 
Rodziny, planowany powrót - na godz. 1900.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji s. Katarzyny Franciszki, 
naszej zakrystianki, z okazji jej imienin. 

6. Również w przyszłą niedzielę, 29 września, podczas nabożeństwa o godz. 1700, modlić się będziemy 
śpiewem Nieszporów ludowych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. Jak już ogłaszaliśmy w ubiegłą niedzielę, zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału w pieszej
pielgrzymce do Matki Bożej Różańcowej w Mazowszanach. Pielgrzymka odbędzie się 5 października, 
w I sobotę miesiąca. Program Uroczystości przedstawia się następująco:

godz. 1000 – przywitanie pielgrzymów
godz. 1010 – konferencja formacyjna
godz. 1045 – różaniec 
godz. 1200 – Msza święta, a po niej poczęstunek

Wyjście pielgrzymów sprzed naszego kościoła nastąpi o godz. 730. Wyjazd autokaru - o godz. 930. 
Powrót - po zakończonych uroczystościach. Zachęcamy również do indywidualnego pielgrzymowania 
do Królowej Różańca Świętego.

„Polityka - mówi nauka społeczna Kościoła jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż jest służbą 
dobru wspólnemu. Nie mogę umyć rąk. Wszyscy musimy coś dać z siebie.”

„Często o rządzących mówimy jedynie źle i plotkujemy o tym, co dzieje się źle. Być może rządzący jest 
grzesznikiem, podobnie jak był nim Dawid, ale każdy z nas poprzez wyrażanie swej opinii, a także uwag 
krytycznych powinien współpracować w budowaniu dobra wspólnego.”

„Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie to, co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić.”

„Cóż jednak jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać rządzącym? Modlitwa!”

„„Ależ, ojcze, to zły człowiek, z pewnością pójdzie do piekła...”. „Módl się za niego, za nią, aby mógł czy mogła 
dobrze rządzić, aby miłował swój lud, aby jemu służył, aby był pokorny!””

„Chrześcijanin, który nie modli się za rządzących nie jest dobrym chrześcijaninem!” 

„„Ależ, ojcze, jakże mogę za niego się modlić? To człowiek, który mi nie pasuje...”. „Módl się, żeby się nawrócił!”. 
Módl się. Nie mówię tego ja, ale św. Paweł - Słowo Boże.”

„Dawajmy z siebie to, co najlepsze - pomysły, sugestie, ale tym najlepszym jest przede wszystkim modlitwa.”

SZCZYPTA POLITYKI   (c.d.)

opr. 


