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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Kończący się rok liturgiczny przypomina mowę Jezusa na temat rzeczywi-
stości czasów ostatecznych. „To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi 
koniec.” I staje się. „Będą silne trzęsienia ziemi (i są), a miejscami głód 
i zaraza (i są).” Te sądne dni sprowokowane są przez ludzi (wojny, przewroty), 
ale nie ma przybliżonego czasu trwania. „Najpierw” - to słowo klucz dla 
nas, sygnał ostrzegawczy, abyśmy nie zostali zwiedzeni. Trzeba z ufnością 
przeżyć cały ten czas „najpierw”, łącznie z prześladowaniami, które są
„sposobnością do składania świadectwa”, świadectwa wiary. „Życie 
chrześcijanina ma swój punkt równowagi w konkretnych, poważnych 
i pogodnych, działaniach codzienności, kiedy należy unikać postaw 
ekstremalnych - fanatyzmu albo bierności.” (Aleksander Pronzato)

„W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,

Rybak naprawia błyszczącą sieć. (...)
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb

Nie wierzą, że staje się już.” 
(Czesław Miłosz, „Koniec świata”)

Nr: 975
17/11/2013

Adam Żak

17 listopada 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Elżbieta, Grzegorz
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 19-20a
PSALM 98, 5-6.7-8.9
2 Tes 3, 7-12
EWANGELIA: Łk 21, 5-19

18 listopada 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Karolina, Roman, Tomasz
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64
PSALM 119, 53 i 61.134 i 150.155 i 158
EWANGELIA: Łk 18, 35-43

19 listopada 2013r. – WTOREK
Imieniny: Elżbieta, Paweł, Seweryn
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 6, 18-31
PSALM 3, 2-3.4-5.6-7
EWANGELIA: Łk 19, 1-10

20 listopada 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Amelia, Feliks, Rafał
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 7, 1. 20-31
PSALM: 17, 1.5-6.8 i 15
EWANGELIA: Łk 19, 11-28

21 listopada 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Albert, Janusz, Oliwier
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 2, 15-29
PSALM 50, 1-2.5-6.14-15
EWANGELIA: Łk 19, 41-44

22 listopada 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Cecylia, Marek
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 4, 36-37. 52-59
PSALM 1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12
EWANGELIA: Łk 19, 45-48

23 listopada 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Adela, Klemens
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 6, 1-13
PSALM 9, 2-3.4 i 6.16 i 19
EWANGELIA: Łk 20, 27-40

 

„Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce 
i będą was prześladować. (...) Będzie to dla was 

sposobność do składania świadectwa.”

X X X 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 21, 5 -  19

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Aby wiarę można było w sobie obudzić, 

potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga.”

„Rozpoczynając jakąkolwiek z naszych codziennych prac 
winniśmy zastanowić się, co nasz Pan, Jezus Chrystus, 

myślałby i czuł, gdyby był na naszym miejscu.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
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Sługa Boży Piotr Gołębiowski urodził się 10 czerwca 
1902 r. w Jedlińsku koło Radomia. Jako szesnastolatek 
doznał łaski uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej, 
a rok później wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu. Pracował jako wikariusz 
w katedrze sandomierskiej, pełnił różne obowiązki 
w kurii biskupiej, był ojcem duchownym alumnów, 
proboszczem w Baćkowicach, rektorem kościoła 
pw. Świętej Trójcy w Radomiu, proboszczem 
i dziekanem w Koprzywnicy. 

W roku 1957 r. papież Pius XII mianował go biskupem 
pomocniczym sandomierskim. Papież Paweł VI 
mianował go administratorem apostolskim diecezji 
sandomierskiej. 

Zmarł 2 listopada 1980 r., sprawując Eucharystię 
w Nałęczowie. Został pochowany w podziemiach 
bazyliki katedralnej w Sandomierzu.

Biskup Gołębiowski wykazywał nieprzejednaną 
postawę w obronie jedności Kościoła. Za nią nie 
otrzymał od władz komunistycznych paszportu i był 
jedynym polskim biskupem, który nie wziął udziału 
w żadnej sesji Soboru Watykańskiego II.  

Głównym celem polityki wyznaniowej władz komu-
nistycznych w Polsce wobec Kościoła katolickiego 
było rozbijanie jedności, które miało ułatwić niszczenie 
Kościoła. Działania dezintegracyjne były podejmo-
wane na różnych płaszczyznach: próbowano rozbijać 
jedność episkopatu, duchowieństwa, ale także 
parafii. 

W roku 1962 r. polem doświadczalnym, określonym 
przez Władysława Gomułkę jako „eksperyment”, stała 
się parafia w Wierzbicy, gdzie władzom udało się 
doprowadzić do podziału wśród parafian. Dzięki 
nieugiętej postawie, w Wielki Piątek 1968 r. udało się 
bp. Gołębiowskiemu odzyskać kościół i przywrócić 

pojednanie. Sprawa ta miała tak doniosłe znaczenie 
dla Kościoła w Polsce, że po latach, podczas koronacji 
obrazu Matki Bożej w Błotnicy w 1977 r., kard. Karol 
Wojtyła mówił do bp. Gołębiowskiego: „Pozwól, 
jeszcze raz tutaj w imieniu wszystkich, a zwłaszcza 
wszystkich przybyłych tu z całej Polski biskupów, 
złożę Ci i z Tobą razem Bogu ogólne podziękowanie 
za to, co w ostatnich dziesięcioleciach dokonało się 
właśnie w Twojej diecezji. Dziękuję, że tutaj, na ziemi 
radomskiej, przed kilkunastu laty została zażegnana 
bardzo niebezpieczna dążność do rozbijania jedności 
Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie.”

Sakrament małżeństwa 
w październiku zawarli:

NIE DAJ SIĘ SZATANOWI /2/
Oddziaływanie Szatana można podzielić na trzy 
grupy. Pierwsza, to kuszenie. Dotyczy ono praktycznie 
każdego człowieka. Nawet Chrystus doświadczył 
kuszenia. 

Drugi sposób oddziaływania Diabła, to zniewolenie. 
Ma miejsce wtedy, kiedy człowiek staje się niewol-
nikiem jakiegoś grzechu, zwłaszcza ciężkiego. Często 
są to nałogi np. alkoholizm czy narkomania, a także 
grzechy związane z życiem płciowym. Człowiek 
zniewolony doświadcza kuszenia ponad miarę i zły 
duch często podsuwa mu myśli mówiące o tym, że 
nie zasługuje na Miłosierdzie Boże. Demon próbuje 
wmówić, że Jezus nie dla niego umarł na krzyżu, że 
już nic mu nie pomoże i czeka go wieczne potępienie
w piekle. To doprowadza do myśli samobójczych,

a w wielu przypadkach do samobójstwa. Niektórzy 
ludzie mogą doświadczać niezawinionego dręczenia. 
Bóg dopuszcza do takich sytuacji ze względu na 
udoskonalenie i uświęcenie człowieka. Przykładem 
może być tu św. Jan Maria Vianney, czy św. o. Pio. 
W tym wypadku wystarczy modlitwa o uwolnienie, 
którą poprowadzić może każdy kapłan.  

Trzecim, najmocniejszym rodzajem oddziaływania 
złego ducha jest opętanie. Szatan wchodzi w ciało 
człowieka i jest w nim, używając analogii, jak ręka 
lalkarza wewnątrz pacynki. Porusza tym ciałem, 
posługując się nim jak swoją własnością. W tym 
trzecim przypadku potrzebna jest pomoc egzorcysty 
i egzorcyzmów.  

ks. Tomasz

Sakrament chrztu świętego 
w październiku przyjęli:

Pola Helena Orzechowska
Hanna Krakowska
Marcel Jakub Król
Julia Wójtowicz
Ziemowit Wróbel
Jagoda Pierzchalska
Laura Ewa Krzemińska
Kacper Woźniak
Julia Bartel
Szymon Rusek
Alicja Młynarska
Amelia Górka

Agata Paulina Zgrzywa i Karol Skup
Monika Izabela Głogowska i Daniel Wójcicki
Malwina Cieślak i Adam Krzysztof Szafarczyk
Katarzyna Barbara Musiałek i Ireneusz Błasiński

opr.

ciąg dalszy nastąpi...

SŁUGA BOŻY NASZEJ DIECEZJI



Moja Para�a | 3

KOLOROWANKA DLA DZIECI
Jest listopad - miesiąc naszej serdecznej pamięci o zmarłych. Dużo się za nich modlimy i zapalamy im na 
grobach znicze, aby rozświetlić im drogę do nieba – aby MOGLI ŻYĆ W NAJCUDOWNIEJSZEJ ŚWIATŁOŚCI. 

Zapraszamy wszystkie dzieci do lat 8, aby – najpiękniej, jak potrafią – pokolorowały obrazek, który jest
poniżej. W czasie kolorowania trzeba koniecznie pomodlić się za zmarłych, by mogli wejść do nieba. 

Podczas pracy używamy takich kolorów:
1. Brązowy.
2. Czarny.
3. Pomarańczowy.
4. Żółty.  
5. Niebieski.

Na wszystkie (!) dzieci do lat 8, które pięknie pokolorują obrazek, czekają nagrody. 
Obrazki przyjmujemy tylko i wyłącznie w zakrystii, w niedzielę, 24 listopada, po każdej Mszy świętej.

kolorowankę przygotowały
Gosia Grymuła i Asia Michalczewska

Obrazek pokolorował/a/:

Imię i nazwisko: .............................................................
Rok urodzenia: ...............................................................
Telefon kontaktowy: ....................................................
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj gościmy w naszej parafialnej wspólnocie ks. Tadeusza Nowka SAC, proboszcza z Sandomierza, 

który głosi do nas Słowo Boże. Po wszystkich Mszach świętych można złożyć ofiarę do puszek na budowę 
pallotyńskiego kościoła w Sandomierzu.

2. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego.

3. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania i ich rodziców.

4. Przez cały listopad codziennie o godz. 1730 odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą 
w intencji zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. W niedziele wypominki i Nabożeństwo 
o godz. 1700.

5.  W przyszłą niedzielę, 24 listopada, przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne 
święto warszawskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - księży i braci pallotynów. 
Uroczystość ta jest również świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Niedziela 
Chrystusa Króla jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym. Za tydzień kończy się także Rok Wiary. 
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Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.

Wypominki i różaniec za zmarłych 
przez cały listopad, 

w dni powszednie – o godz. 1730.
W niedziele – o godz. 1700.

SZYKUJ SIĘ
Ponoć jest tam o niebo lepiej. Znaczy się w niebie. 
Bardzo pięknie, cudownie, anielsko, spokojnie, 
szczęśliwie. Bez łez i bólu. Sama MIŁOŚC W CZYSTEJ 
POSTACI. 

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przy-
gotował Bóg tym, którzy Go miłują.” To chyba 
najbardziej konkretne zdanie z Pisma Świętego 
o niebie (Pierwszy List do Koryntian 2, 9).

Jest tam tak pięknie, że nie da się tego wyobrazić. 

Jest tam tak cudownie, jak najcudowniejsze jest coś 
na ziemi, tylko nieskończenie cudowniej. 

A co dla Ciebie jest tu najcudowniejsze? To bardzo 
ważne pytanie. W niebie żyje się w MIŁOŚCI. 
Z Bogiem i ludźmi. 

Czy Twój dom, Twoje hobby, Twoja praca, Twój wolny 
czas, to klimat MIŁOŚCI dla innych? Jeśli nie, zacznij 
się w końcu do nieba szykować, bo tam nieprzyszy-
kowanych nie przyjmują...

xp

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II
Zapraszamy 

na autokarową pielgrzymkę 
do Włoch.

Termin: 
24 kwietnia – 2 maja 2014 roku.
Koszt: 1590 zł. + 100 euro

Wszelkie informacje 
u ks. Mariusza Wierzby SAC.

Za błędną w poprzednim numerze 
informację o kosztach przepraszamy.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„Jeśli dziecko żyje 
w atmosferze uczciwości,  
uczy się sprawiedliwości.”

MODLITWA 
DZIECKA

„Dziękuję Ci, Boże, że żyję.”

Marian Gibała /l. 78/
Elżbieta Ludwika Staniszewska /l. 83/

Kazimierz Stanisław Stanicki /l. 84/
Krystyna Roczniak /l. 86/

Natalia Anna Szpotowicz /l. 87/
Zofia Tyrcz /l. 92/

Marianna Salicka /l. 101/

Edward Piotr Michalec /l. 56/
Lidia Malczewska /l. 61/
Ireneusz Sałasz /l. 62/
Marianna Elżbieta Stępień /l. 63/
Zbigniew Ordowski /l. 67/
Andrzej Edward Wiktorowski /l. 72/

Odeszli w październiku do Pana: PRZYJDŹ NA MODLITWĘ 
ZA ZMARŁYCH


