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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Bóg jest wszechmocny – dokonuje cudownych uzdrowień. Dziesięciu 
ewangelicznych trędowatych zostało uzdrowionych. Mieli iść i pokazać się 
kapłanom. W drodze do świątyni zostali oczyszczeni. Cudu tego dokonał 
Jezus, którego uważano za wielkiego proroka, ale tylko za człowieka. Idą 
więc do świątyni dziękować Bogu za łaskę zdrowia. Jeden wraca. „Upadł na 
twarz do nóg Jego i dziękował Mu.” „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.” 
Wiara w co, w kogo? Ten Człowiek – Jezus – jest Bogiem. Pozostali uzdrowieni 
zapewne dziękowali Bogu. Zostali posłani do kapłanów, aby i oni uwierzyli 
w to, kim jest Jezus i jaka jest Jego misja na ziemi. Dziewięciu otrzymało 
zdrowie ciała. Samarytanin otrzymał coś więcej. Wiara uzdrowiła ciało i duszę, 
w której narodziła się potrzeba wyrażenia podziękowania. Pełna wiara to 
dziękczynienie za wszystko co otrzymujemy od Boga. Jaka jest moja postawa?
Czy dziękując nie oczekujemy jeszcze innych, następnych darów?  
Dziękczynienie ma być wyrazem chwały, a nie prośbą o jeszcze jedno.

Nr: 970
13/10/2013

Adam Żak

13 października 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Daniel, Edward
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 5, 14-17
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
2 Tm 2, 8-13
EWANGELIA: Łk 17, 11-19

14 października 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Dzień Nauczyciela (Edukacji Narodowej)
Imieniny: Bernard, Dominik, Kaja
LITURGIA SŁOWA:
Rz 1, 1-7
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: Łk 11, 29-32

15 października 2013r. – WTOREK
Imieniny: Brunon, Jadwiga, Teresa
LITURGIA SŁOWA:
Rz 1, 16-25
PSALM 19, 2-3. 4-5ab
EWANGELIA: Łk 11, 37-41

16 października 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Aurelia, Gerard, Grzegorz
LITURGIA SŁOWA:
Rz 2, 1-11
PSALM: 62, 2-3. 6-7. 9
EWANGELIA: Łk 11, 42-46

17 października 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Lucyna, Małgorzata, Marian
LITURGIA SŁOWA:
Rz 3,21-29
PSALM 130, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 11, 47-54

18 października 2013r. – PIĄTEK 
Św. Łukasza, Ewangelisty
Imieniny: Hanna, Julian, Łukasz
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4, 9-17a
PSALM 145, 10-11. 12-13ab. 17-18
EWANGELIA: 
Łk 10, 1-9

19 października 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Paweł, Pelagia, Ziemowit
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 13. 16-18
PSALM 105, 6-7. 8-9. 42-43
EWANGELIA: Łk 12, 8-12

 

„Jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, 
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem.”

X X V I I 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 17, 11-19

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Kościół przyjmuje i czci jako natchnione 

46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.”

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. 



2 | Moja Parafia

„Dziękuję Ci, Panie, że otworzyłeś mi drogę do 
szóstej klasy, że z Tobą doszedłem tak daleko. 

Dziękuję Ci za miłość, którą dawałeś, 
gdy źle się zachowywałem. Bez niej nie dałbym rady. 

Proszę, byś dawał mi teraz siły. 
Na końcu chcę Ci powiedzieć po prostu: dziękuję.”

MODLITWA 
MAŁEJ MŁODZIEŻY

„Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej.”

BŁ. JAN PAWEŁ II  ZAPRASZA NA RÓŻANIEC

W sobotę, 26 października, w dzień wspomnienia 
bł. Celiny Borzęckiej CR obchodzić będziemy setną 
rocznicę jej śmierci. 

W tym jubileuszowym roku, pragniemy zaprosić drogich 
Parafian i Czytelników „Mojej Parafii” do włączenia się
we wspólne z nami świętowanie.

Zapraszamy na:
1. Pielgrzymkę autokarową szlakiem Orlich Gniazd 
(Jędrzejów, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała) do Kęt 

– w dniach 26 - 27 października (sobota – niedziela).

W Kętach znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami 
Błogosławionej i pierwszy dom sióstr zmartwychwstanek 
na ziemiach polskich, budowany przez bł. Matkę Celinę. 
W niedzielę w kościele św. Katarzyny i Małgorzaty 
zostanie odprawiona uroczysta Msza święta odpustowa 
z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Księdza 
Arcybiskupa Celestino Migliore. 

Koszt pielgrzymki: 95 zł. 
Zapisy: w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

2. Mszę świętą z udziałem Księdza Biskupa Henryka 
Tomasika w katedrze radomskiej – dnia 20 października 
(niedziela) o godz. 930.

3. Mszę świętą z uczczeniem relikwii w dniu wspomnienia 
bł. Matki Celiny w naszym kościele – dnia  26 października 
(sobota) o godz. 1800.

Niech bł. Matka Celina wyprasza błogosławieństwo 
Chrystusa Zmartwychwstałego rodzinom naszej parafii, 
wszystkim rozeznającym swoje powołanie życiowe 
i modlącym się przez jej pośrednictwo.

SIOSTRY ZAKONNE 
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

siostry zmartwychwstanki

MIŁOŚĆ PŁYNĄCA Z WIARY
Na łamach „Mojej Parafii” pragnę podzielić się z
wiernymi, z mieszkańcami Ustronia i Młodzianowa,
świadectwem mojej wiary i doświadczenia ogromnej 
miłości. Tak jak Apostołowie, zdaję sobie sprawę, że 
moja wiara nie jest doskonała, dlatego proszę Jezusa 
o jej przymnożenie.

Myślę, że naprawdę wiarę przejmuje się „w genach” – od 
tych, którzy wychowują od dziecka. Ja pochodzę z 
rodziny głęboko wierzącej – często widziałam 
rodziców, którzy przeszli już do wieczności, 
modlących się, wybierających się razem do świątyni. 
Mój tata był fotografem – robił zdjęcia dzieciom 
przystępującym do I Komunii świętej w Radomiu i 
w całym naszym powiecie.

Szczególnie doświadczyłam Bożej miłości przez... 
cierpienie. Gdyby nie siedmioletnia choroba 
nowotworowa ś.p. mojego Męża Jana, nie 
poznałabym Hospicjantów obdarzonych da-
rem świadczenia bezinteresownej miłości. Myślę 
przede wszystkim o Pani Doktor Marii Cygan 
i ks. Marku Kujawskim SAC. Prawdą jest to, co 
powiedział jeden z wieszczów, że najpiękniejszym 
darem jaki można złożyć drugiemu człowiekowi 
jest obecność przy nim i wiara w jego zbawienie.

I tak Wolontariusze towarzyszyli mnie i rodzinie już od 
pierwszych dni choroby mojego ś.p. Małżonka,
aż do końca... tj. do 12 października 2012 roku. 
Szli razem nie swoją, ale jego drogą. Wsłuchiwali się 
w słowa swojego Podopiecznego – gesty, twarz, 
ręce, całe ciało, które było bardziej czytelne niż 
słowa. Byli bardzo blisko niego, a wtedy ś.p. Mąż 
czuł się lepiej i bezpieczniej, dużo mówił o 
swoich kłopotach zdrowotnych, o radościach... 
Cieszył się każdą chwilą życia...

Od Wolontariuszy ja i najbliższa rodzina dostała 
ogromną szansę na: radość, wiarę, pokorę, wraż-
liwość, spokój, czystą miłość do bliźniego – bo tak 
wiele otrzymujemy od tych, którzy nam 
pomagają.

Dziękuję Wolontariuszom, Pani Doktor Marii, 
ks. Markowi za wielkie angażowanie się w służbę 
Panu Bogu poprzez posługę bliźnim i ułatwienie 
chorym „przejścia do Chrystusa.”

Wierząc w Boga, a bardziej – Bogu, łatwiej 
dźwigamy codzienny krzyż, łatwiej mierzymy się 
z trudnościami, jesteśmy wrażliwsi na to, by 
dawać i przyjmować piękną miłość.

Malwina Stęniewska
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KOLOROWE PARASOLE
W październikowy dzień mgłą srebrzystą zasłany,
Kiedy na drogach, dróżkach, trawnikach
rozścieliły się złoto-brązowo-czerwonym kobiercem
prześliczne kolorowe liści dywany
Z brzuchatych chmur, nisko nad ziemią wiszących,
gdy w żaden sposób nie mogło się przebić przez nie
tęczowe gorące słońce,
Sypnął dzwoniącym, srebrzystym maczkiem
jesienny kapuśniaczek.
Był bardzo gęsty, zimny, przesłaniał cały świat
Kropił na świerki, sosny, modrzew, igły,
i oczywiście na drzewa liściaste, drżące z chłodu
na purpurowe jarzębin grona.
Wydawać by się mogło, że rozsmucony do głębi jesienią
cały świat po prostu w rozpaczy kona...
Aż nagle, w jednej dosłownie chwili
Jesienny smutny świat rozkwitł tysiącem różnobarwnych
parasoli: złocistożółtych, czerwonych, błękitnych
granatowych, kilkoma zielonymi, czarnymi
I naraz w rozpłakanym parku zrobiło się radośnie!
Zziębnięte, mokre drzewa wspomniały o wiośnie,
o zieleni wiosennej, o czystym, błękitnym niebie...
A smoliste gawrony siedzące wysoko, w konarach drzew,
Ze zdumienia, zachwytu, radości pomyślały:
„Jakie śliczne są te parasole...
Choć to jesień, to jest tak kolorowo, 
jakby świat rozpromienił się wiosną
jej radością, miłością do świata...
Ten jesienny dzień też może być śliczny,
z przepięknymi kolorowymi parasolami
całkiem, całkiem jest sympatyczny!”

Dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła?

Czy ja potrafiłbym odpowiedzieć na to pytanie? 
Nie umiem chyba. Myślę, że raczej nie chodzą z 
lenistwa, a potem dorabiają do tego różne dziwne 
teorie: że nie wierzą w Boga, że w dzisiejszych czasach 
to niemodne, że wiara w Boga nie przetrwa...

Ja jestem młodym człowiekiem – mam 13 lat, dzisiaj 
– wspaniałą rodzinę, mogę realizować swoje marzenia. 
Tylko, ze nie zawsze tak było. 

Wiele razy przychodziłem do kościoła, żeby w ciszy 
płakać i żeby nikt mnie wtedy nie widział. Patrzyłem 
na wiszącego na krzyżu Jezusa i myślałem sobie, że 
Jego też ktoś bardzo skrzywdził. Mówiłem coś do 
Niego, ale On nic nie odpowiadał... Tylko tak jakoś 
na mnie patrzył, że czułem się tak... Do dzisiaj nie 
umiem tego uczucia wytłumaczyć. Wiem tylko jedno 
– zawsze, kiedy przychodzę do kościoła – patrzę na 
krzyż i czuję się tak, że mógłbym góry przenosić. 

To przecież tak niewiele – przyjść do kościoła. 
A tyle można zyskać. Spróbuj! To naprawdę działa. 

Sylwek

Kończy się Rok Wiary. Zachęcamy Drogich Czytel-
ników, by podzielić się świadectwem swojej wiary 
na łamach „Mojej Parafii”. Nic tak nie umacnia wiary, 
jak wiedza, że gdzieś niedaleko nas żyje ktoś, kto 
naprawdę pięknie wierzy. Odważnych świadków 
wiary – pisarzy prosimy o kontakt z nami.

Redakcja

POSZUKAJ UCZUĆ 
W KOŚCIELE

Katarzyna Wilczyńska

Sakrament chrztu świętego 
we wrześniu przyjęli:

Kalina Kornaszewska
Alan Cencelewicz
Amelia Oliwia Smętek
Jan Rojek
Sebastian Gierasiński
Zofia Anna Cibor
Maja Niewola
Nikola Izabela Pawlik
Mikołaj Lik
Fabian Wolak
Hanna Chaniecka
Ewa Curyło
Gabriela Zofia Winiarska
Olivier Janiec
Pola Solińska

Urszula Barbara Walkiewicz /l. 65/
Jadwiga Irena Chudzik /l. 72/
Leonard Tadeusz Wojnowski /l. 72/
Helena Wyszomierska /l. 79/
Eugeniusz Mróz /l. 81/
Stanisława Jasik /l. 83/
Wiesław Wójcik /l. 84/
Marianna Bojanowicz /l. 92/

 Sakrament małżeństwa we wrześniu zawarli:

Odeszli we wrześniu do Pana:

Anna Elżbieta Okoń i Łukasz Leszczyński
Karolina Ilona Magiera i Jarosław Łapiński
Karolina Solecka i Łukasz Pyrka
Katarzyna Anastazja Gajownik i Daniel Nowicki
Monika Anna Wilczyńska i Daniel Mateusz Krzyszczak
Katarzyna Ablewska i Emil Przemysław Szczepaniak
Iwona Monika Kacperczyk i Łukasz Sebastian Głogowski
Paulina Justyna Teper i Michał Piotr Żyła
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w całej naszej Ojczyźnie obchodzimy XIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – papież dialogu”. 

Podczas Nabożeństwa różańcowego o godz. 1700 będziemy dziękować za decyzję Ojca Świętego 
Franciszka o kanonizacji Jana Pawła II. Przez całą niedzielę do puszek zbierane są ofiary na fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

2. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

3. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.

4. Jutro, 14 października, odprawimy Nabożeństwo fatimskie dla starszych, chorych i samotnych. 
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza święta z sakramentem namaszczenia chorych.

5. Jutro przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkich nauczycieli, katechetów i pracowników szkolnictwa 
zapraszamy na Mszę święta o godz. 1800.

6. Nabożeństwo różańcowe dla młodzieży i dorosłych odprawiamy codziennie o godz. 1730, dla dzieci - od 
poniedziałku do piątku o godz. 1645. W niedzielę Nabożeństwo dla wszystkich o godz. 1700.

7. We wtorek, 15 października, po Mszy świętej wieczornej w salkach będzie miało miejsce spotkanie 
odpowiedzialnych za wspólnoty parafialne działające przy naszej parafii.

8. W środę, 16 października, przypada 35. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową bł. Jana Pawła II. 
Zapraszamy na dziękczynny różaniec o godz. 1730.

9. W piątek, 18 października, ostatnie w tym roku Nabożeństwo fatimskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Jest to dzień modlitw w intencji Służby Zdrowia. O godz. 1730 odczytanie próśb i podziękowań, 
o godz. 1800 Msza święta z homilią. Ze względu na Nabożeństwo fatimskie, różaniec odmówimy po 
Mszy świętej, a po różańcu wyruszymy w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Prosimy o przyniesienie
na procesję świec i zabezpieczenie ich przed wylewaniem się wosku.

10. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się za zmarłych. Imiona naszych 
bliskich zmarłych – zapisane na kartkach – można w tygodniu składać w kancelarii, a w niedzielę w zakrystii.

11. Siostry zmartwychwstanki zapraszają w dniach 26-27 października na pielgrzymkę autokarową Szlakiem 
Orlich Gniazd (Jędrzejów, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała) do Kęt. Głównym celem pielgrzymki jest 
Uroczystość 100-lecia śmierci bł. Celiny Borzęckiej i Msza święta w Kętach z udziałem Nuncjusza 
Apostolskiego Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore. Koszt: 95 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.
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MODLITWA DZIECKA
„Ojcze, do Ciebie się modlę. Wybacz mi grzechy. 

Modlę się z całą rodziną. Amen.”
„Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone,  

uczy się doceniać innych.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH

Nie ściemniaj! Na pewno w coś wierzysz! Na przykład 
w to, że w piątek obejrzysz dobry mecz, że Twoja 
drużyna wygra... Że jakoś przetrwasz to, że teraz 
brakuje Ci kasy... Wierzysz w to, że dziś smacznie zjesz, 
że będziesz miał święty spokój, że nikt nie będzie Ci się 
wtryniał w Twoje sprawy, Twoje hobby, Twoje pasje...

A może wierzysz w to, że naprawdę wszystko będzie 
dobrze. Że ktoś zawsze się o Ciebie zatroszczy, że 
Twoje dzieci czy wnuki będą piękne i szczęśliwe...

Jakże intrygująca jest wiara chrześcijan. Wierzymy w 
to, że Ktoś nad nami czuwa, że ma co do nas swoje 
plany... I ma te plany właśnie teraz. Ma w każdej chwili, w 
każdej sekundzie. Chce, byś się modlił, byś szukał 
miłości... Chce, byś zerwał z grzechem... Bo tylko 
grzech jest nie od Niego...  

A: mecz, dobra drużyna, dobrzy ludzie troszczący się 
o Ciebie, smaczne jedzenie, spokojny odpoczynek, 
szczęście dzielenia swego życia z drugim człowie-
kiem – zawsze pochodzi od Niego.

W CO WIERZĘ?

xp

„Modlitwa jest oddechem wiary: w relacji zaufania, miłości, nie może brakować dialogu, 
a modlitwa jest dialogiem duszy z Bogiem.”

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ...

Wydanie II poprawione


