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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

I nie uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa. Nie uwierzyli Słowu Bożemu. 
Jakże dzisiejsza przypowieść jest aktualna. Iluż mamy bogaczy i grzebiących 
w śmieciach. Ewangelicznie opowiadanie ma nam uświadomić gruntowną 
zmianę w chwili śmierci, otworzyć nam oczy na prawdziwe wartości. Jaka 
jest moja postawa? Czy słuchając Słowa Bożego, słyszę je? Jego realizacja 
w życiu zapewnia nam udział w uczcie niebieskiej. Łazarz i bogacz, żebrak 
i kult pieniądza – bogactwa. Takie sytuacje są na tym świecie. Sytuacja 
zmienia się diametralnie po śmierci. „Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go 
na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.” Między nimi 
istnieje przepaść nie do przekroczenia. Tej sytuacji można zaradzić. Pojawienie 
się głodnego Łazarza w pałacu powinno być rozstrzygnięte natychmiast. 
Trzeba było znaleźć sposób, w jaki należało mu pomóc. „Kubek wody 
podany za życia zalewa i gasi piekła” (ks. Jan Twardowski).

Nr: 968
29/09/2013

Adam Żak

29 września 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Franciszek, Gabriel, Rafał
LITURGIA SŁOWA:
Am 6, 1a. 4-7
PSALM 146, 6c-10
1 Tm 6, 11-16
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

30 września 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Grzegorz, Wiktor, Zofia
LITURGIA SŁOWA:
Za 8, 1-8
PSALM 102, 16-18.19-21.29 i 22-23
EWANGELIA: Łk 9, 46-50

1 października 2013r. – WTOREK
Imieniny: Igor, Jan, Remigiusz
LITURGIA SŁOWA:
Za 8, 20-23
PSALM 87, 2-7
EWANGELIA: Łk 9, 51-56

2 października 2013r. – ŚRODA
Świętych Aniołów Stróżów
Imieniny: Dionizy, Teofil
LITURGIA SŁOWA:
Wj 23, 20-23
PSALM: 91, 1-6.10-11
EWANGELIA: Mt 18, 1-5. 10

3 października 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Eustachy, Gerard
LITURGIA SŁOWA:
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
PSALM 19, 8-11
EWANGELIA: Łk 10, 1-12

4 października 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Franciszek, Konrad, 
Rozalia
LITURGIA SŁOWA:
Ba 1, 15-22
PSALM 79, 1-2.3-4.5 i 8.9
EWANGELIA: 
Łk 10, 13-16

5 października 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Igor, Justyn
LITURGIA SŁOWA:
Ba 4, 5-12. 27-29
PSALM 69, 33-35.36-37
EWANGELIA: Łk 10, 17-24

„Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, 
to choćby ktoś z umarłych powstał, 

nie uwierzą.”

X X V I  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, 19 - 31

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Tak wielka w Słowie Bożym zawiera się moc i potęga, 

że staje się ono (…) dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, 
pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego.”

Ż Y C Z E N I A
Siostrze Katarzynie Franciszce,  
naszej Zakrystiance, życzymy,   

by wtulona w miłosierne Serce Jezusa  
odkrywała każdego dnia Boże cuda.  

Życzymy, by swą gorliwością, 
prostotą i mądrością  

pozwalała drugiemu człowiekowi 
odczuć ciepło Bożej Obecności.
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„W języku hebrajskim „Amen” pochodzi od tego 
samego rdzenia, co słowo „wierzyć”. Wyraża ono 
trwałość, niezawodność, wierność. Rozumiemy 
więc dlaczego „Amen” można powiedzieć o wierności 
Boga w stosunku do nas i o naszym zaufaniu do 
Niego” (KKK 1062).

Sensowną wydaje się refleksja nad samą wiarą i jej 
znaczeniem w życiu człowieka.

Wiara chrześcijańska oznacza przede wszystkim 
życie wypełnione zaufaniem do Boga. W odróżnieniu 
od niewierzących przyjmuję, że zostałem stworzony. 
Bóg powołał mnie do istnienia i w każdej sekundzie 
w nim podtrzymuje. Jemu zawdzięczam swoje życie. 
Stworzył mnie na własne podobieństwo. Akceptuję 
siebie, jako stworzenie, które otrzymało swe istnienie 
i życie od Boga – Źródła istnienia. Czy zatem zaufanie 
Źródłu życia i powierzenie się Mu jest czymś nieroz-
sądnym? Uznając Boga za Stwórcę – uznaję całego 
siebie za stworzenie. Swoje życie buduję zatem na 
samej niezawodności i dobroci. Kiedy uznam, że
jestem stworzeniem, staję się w pełni człowiekiem. 
Czuję się związany ze Stwórcą wszystkich ludzi i 
wiem kim być powinienem: stworzeniem, 
człowiekiem, bliźnim.

Na czym ostatecznie opiera się ludzkie życie, kiedy 
pominięte zostaną religijne normy? Jak ono się 
kończy? Co stanie się ze społeczeństwem, narodami 
i państwami, jeśli nie zostaną uznane ich powiązania 
z Bogiem? Totalitarne ideologie pragną widzieć
człowieka bez Boga. Człowiek ma działać i osądzać 
w oparciu o normy uznawane przez świat. Takie 
społeczeństwo sprowadza się do pojęcia „masa”, 
„kolektyw” i służy rewolucji oraz prowadzeniu 
wojen. Kapitalizm i liberalizm utrudniają ludziom 
zwrot ku Stwórcy. Człowieka ocenia się miarą 
konsumpcji i produkcji oraz bałamuci się urojoną 
i fałszywą wolnością. Dlatego społeczeństwo, które 
przyznaje się do Boga, nie odpowiada obrazowi 
świata przedstawionemu przez kapitalizm, liberalizm 
i totalitaryzm. Wiara w Boga Stwórcę uzasadnia 
prawdziwe człowieczeństwo, autentyczną wolność 
i nadaje naszemu istnieniu sens i wartość.
Amen.

WIERZĘ - AMEN

opr.  Adam Żak

Cudownie by na świecie było
I tak pięknie by nam wszystkim się żyło,
Gdyby na tym wspaniałym, Bożym świecie
Jedynie RADOŚĆ panowała
I każdym Bożym, najmniejszym stworzonkiem
Całą swą siłą władała!
Nam, ludziom, żyje się teraz dość trudno na świecie
Chyba wszyscy, kochani, sprawę z tego sobie zdajecie
Lecz pomyślmy chwilę:
Wszystko, co mamy, pochodzi od Dobrego Boga
Kochając Go, wierząc i ufając Mu całym sercem
Obca nam powinna być każda smutna myśl,
czy też straszna trwoga!
Może to komuś wydawać się będzie trudne, ale pomyślmy:
Tyle jest cudownych zjawisk, zdarzeń, rzeczy,
że naprawdę mamy się z czego na tej Ziemi cieszyć:
Już gdy człowiek obudzi się
nawet wcześnie rano, może się cieszyć tym,
że oto kolejny, nowy dzień mu z wysokiego Nieba dano
Oczywiście Dobry Bóg to dla nas sprawia
I to On właśnie tak pozytywnie nas do życia nastawia.
A to, że możemy do serca Ciało Jego Święte
przyjąć codziennie - szczęściem i radością
jest przecież dla nas niezmiennie.
Dobry Pan Bóg nas wtedy prowadzi za rękę
I usuwa w cień nawet największą udrękę.
Pan Bóg otworzył nam oczy
na piękno tego świata szepcząc nam w głębi duszy:
„Patrz uważnie dziecko, na wszystko co cię otacza.
Może tym delikatnym urokiem
każdej pory roku się wzruszysz...”
Gdy szmaragdowa wiosna wszystko wokół
w koronkową zieleń przystraja, prowadząc swoje dzieci:
wesoły śliczny, kolorowy kwiecień,
Maj, tak puszyście zielony
cudownie bzami, narcyzami i tulipanami przystrojony,
Czerwiec tak purpurowy od krasnych korali czereśni
skłania nas do śpiewu radosnej piosenki czy po-
chwalnej pieśni.
Lato takie kochane, w złocie lip i błękicie nieba
Dyszy żarem nad światem. Czegoż więcej trzeba?
Lipiec - lipami tańczy, ścisły ich kwiatami,
Sierpień szczyci się pięknie pachnącym wrzosem,
soczystymi śliwami.
Wrzesień - to syn jesieni. On sierpniowi pomaga
I mówi do nas ludzi: Wprawdzie to koniec lata
lecz i jesień jest piękna, złota, kapiąca purpurą, dzwoniąca.
Preludium deszczowym.
Świat zmienia się wtedy w czarodziejski kalejdoskop 
kolorowy.
No a Zima błękitno-biała, kiedy wszystko przystroi
w długie lodu sople,
I zachęca narciarzy do szybkiego biegu
Ma w sobie tyle piękna, że zachwyca każdego. 
Skłania do radości
I swoistym wdziękiem to sprawia
że nie można, no nie można po prostu się złościć (na nią).
Każdy dzień w ciągu życia przynosi tyle dobrego,
a dzieje się tak za sprawą Ukochanego Boga
mój malutki, czy stareńki już kolego.
Chwała Mu!

Katarzyna Wilczyńska

RADOŚĆ

„Grzech przeszkadza nam 
w osiągnięciu naszego celu.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO 

PALLOTTIEGO
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NIEPRZYZIEMNA ŚRODA
W środę, 18 września, odbyła się w naszym kościele 
uroczysta Msza święta z okazji imienin św. Stanisława 
Kostki, Patrona dzieci i młodzieży.

Św. Stanisław był bardzo pobożny, kochał ponad 
wszystko Boga i pragnął zostać księdzem. Jego 
mottem życiowym było: „Do większych rzeczy zostałem 
stworzony.” Ja rozumiem to tak, że najważniejsze 
w naszym życiu są sprawy duchowe, takie jak: 
modlitwa, obecność w kościele, robienie dobrych 
uczynków; a mniejszą wagę należy przywiązywać 
do spraw przyziemnych - jedzenia, ubrania, telewizora, 
komputera czy zabawek.

Po Mszy świętej przyjęliśmy specjalne błogosławieństwo, 
a po nim zeszliśmy na zabawę do kawiarenki. Razem 
z nami byli tam także księża: ks. Marek, ks. Mariusz 
i ks. Paweł. Tańczyliśmy „Macarenę”, bawiliśmy się 
w zamki i księżniczki, jedliśmy słodycze i inne smakołyki. 
Było tam bardzo miło, wesoło i sympatycznie.

Mam nadzieję, że za rok będzie równie dobrze.

Drodzy Czytelnicy naszej Gazetki!

Wczesnym latem pojawił się w naszej Gazetce pewien 
artykuł (refleksja) zatytułowany „Niewinny koszyk” 
– w numerze 954 z 23 czerwca. 

Chodzi o to, że piękną sprawą jest, gdy – gdzie jak 
gdzie, ale w świątyni – możemy wszyscy cieszyć się 
zaufaniem, uprzejmością, uczciwością. Uważamy, że 
to bardzo piękne, gdy –  składając ofiarę za naszą 
Gazetkę – czynią to Państwo swobodnie, wygodnie, 
bez najmniejszych trudności. Pisząc wprost – to bardzo 
miłe i wygodne, gdy dobrowolną ofiarę za Gazetkę 
wrzucają Państwo do koszyka.

Niestety – jako Redakcja „Mojej Parafii” – zostaliśmy 
zmuszeni do tego, by „niewinny” koszyk zamienić 
na skarbonkę. A kto lubi skarbonki? Skarbonka 
wymaga sporej precyzji, skupienia, wydłuża czas 
złożenia ofiary...

I właśnie dlatego mamy OGROMNĄ PROŚBĘ. 

Z naszą skarbonką bywają kłopoty, których nie da się 
przewidzieć. I czasem nie mają Państwo możliwości 
złożenia do niej ofiary. Bardzo prosimy, by w takiej 
sytuacji ofiarę składać w naszym parafialnym sklepiku. 

Na skarbonce jest napis: „Ofiara NA Gazetkę”, a nie 
„Ofiara ZA Gazetkę”. Bardzo cieszymy się, że tak wiele 
egzemplarzy „Mojej Parafii” w każdą niedzielę trafia 
do domów naszych Czytelników. Oby trafiało jak 
najwięcej – nakład w każdej chwili chętnie zwiększymy! 
Każdy, kto pragnie pogłębiać swoją wiarę, dowiadywać 
się co się dzieje w sercach ludzi i we Wspólnocie 
Świętego Kościoła na świecie, w Polsce, w Radomiu, 
na Ustroniu i Młodzianowie – niech czyta „Moją Parafię”. 
Gazetka w niedzielę prawie zawsze jest dostępna i jej 
nabycie nie wiąże się z bezwzględnym złożeniem za 
nią ofiary.

Ofiara, która Państwo składają jest NA Gazetkę – na 
to, by mogła się ukazywać, by była coraz lepsza i 
piękniejsza. Za każdy najmniejszy pieniążek składamy 
serdeczne podziękowania. Nie ukrywamy, że takiego 
wsparcia naprawdę potrzebujemy. Zapewniamy też 
o naszej modlitwie za Was i Waszych Bliskich
i o modlitwę prosimy.

Dziękujemy też wszystkim, którzy zechcą wesprzeć 
„Moją Parafię” jakimś szczególnie hojnym darem 
serca. Wszak technologie idą do przodu, a i już wkrótce 
spore święto – tysięczny numer naszej Gazetki.

SERDECZNA PROŚBA

Redakcja

Ola Faryna

„Panie Jezu, 
dziękuję, że nigdy Cię nie opuściłem. 

Proszę, byś błogosławił na ten rok szkolny. 
Nie chcę nikomu zrobić krzywdy. 
Chcę być dla każdego grzeczny, 

miły i przyjazny.”

MODLITWA 
MAŁEJ MŁODZIEŻY

MODLITWA 
DZIECKA

„Panie Boże, 
proszę o zdrowie i radość, 

żebym był dobrym uczniem. 
Niech mama i tato 

będą ze mnie dumni.”
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji s. Katarzyny Franciszki, 

naszej Zakrystianki, z racji jej imienin.

2. Dzisiaj o godz. 1700 modlić się będziemy śpiewem Nieszporów ludowych.

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. „Odmawiajcie codziennie różaniec” – to apel Matki Bożej z Fatimy. We wtorek zaczynamy październik 
i Nabożeństwa różańcowe. Młodzież i dorosłych zapraszamy na różaniec codziennie na godz. 1730,
dzieci - od poniedziałku do piątku  na godz. 1645. W niedziele Nabożeństwo różańcowe o godz. 1700.

5. Od wtorku w kancelarii parafialnej będzie dostępna księga intencji na 2014 rok.

6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na rekolekcje: „Panie wierzę, zaradź memu niedowiarstwu”. 
Spotkania odbywać się będą w każdą środę o godz. 1900, w kaplicy Świętej Rodziny.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo 
różańcowe w intencji świętych powołań kapłańskich i zakonnych, następnie Msza święta w tej intencji.

8. W piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1730.
Spowiedź dla dzieci od godz. 1615, następnie o godz. 1645 Msza święta z Komunią świętą wynagradzającą. 
Do chorych udajemy się po porannych Mszach świętych. Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną 
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem 
Jasnogórskim o godz. 2100. Po wieczornej Mszy świętej w kaplicy Świętej Rodziny będzie miała miejsce 
konferencja formacyjna na temat: „Odpowiedź Piotra i Judasza na wybór Jezusa”. Po konferencji 
wznowienie Adoracji Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo indywidualne.

9. W sobotę Nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1730.

10. W sobotę zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej Różańcowej w Mazowszanach. 
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.

11. W przyszłą niedzielę, 6 października, o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
ks. Artura Wierzbickiego SAC z okazji jego imienin.

12. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.
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PRZYJDŹ NA RÓŹANIEC 
Weź udział w ulubionej modlitwie bł. Jana Pawła II! 

Przez paciorki różańca wciągamy się jakby po linie do nieba! 

Różaniec dla dzieci 
od poniedziałku do piątku 

o godz. 1645.

Zapraszamy w październiku  
w dni powszednie na godz. 1730, 

w niedziele – na godz. 1700. 


