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„Jeśli ktoś chce być pierwszy,
niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich”.
„W dzisiejszych czasach, wszystko podlega prawom konkurencji,
przetrwania najlepiej przystosowanych, gdzie potężni żywią się
kosztem bezsilnych” (papież Franciszek). My określamy to,
jako „wyścig szczurów”. W tym wyścigu nie przestrzega się
żadnych norm. Bądź pierwszy, bogatszy – otrzymasz władzę.
Pokonaj tylko innych (polityka). Jezus mówi coś innego.
Chcesz być pierwszy – bądź ostatni. Ta wypowiedź uczy
pokory. „Wyścig szczurów” jest przepojony pychą i nienawiścią.
Słuchacze Jezusa nie zawsze rozumieli to, co do nich mówił.
Uczniowie dopiero po czasie zrozumieli to, czego nauczał.
Inni odchodzili, bo w ich mniemaniu było to nie do przyjęcia.
Czy dziś wszyscy przyjmują orędzie o zbawieniu? Chcemy
być pierwsi, lepsi, ale czy chcemy być sługami innych,
kochać ich? To trudna rzecz. Nie zniechęcajmy się jednak i dążmy do doskonałości stając się przepełnionymi
miłością sługami naszych braci w Chrystusie.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Bóg jest samą Prawdą i Miłością”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kto głosi Jezusa,
troszczy się o ziarno i nie traci spokoju z powodu kąkolu”.
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DROGI PANIE BOŻE!
PEWNIE WIDZIAŁEŚ
JAK W WAKACJE…

PIĘKNO PRZYRODY
WRZEŚNIOWEJ

...wyjechałem do Krynicy Morskiej z rodzicami i psem.
Był to najpiękniejszy czas z ostatnich miesięcy. Widziałeś,
jak bardzo szczęśliwy byłem spędzając całe dnie
z rodzicami spacerując po plaży, grając z tatą w piłkę
plażową, zwiedzając ciekawe miejsca na Wybrzeżu
i w ogóle będąc z nimi. Cieszę się i dziękuję Tobie,
że rodzice przez cały miesiąc byli tylko dla mnie.
Pozdrawiam.
Mikołaj

...czyściłam mojej rybce akwarium i pomagałam w opiece
nad dziećmi. Bardzo się cieszę, ponieważ moim dwóm
ciociom urodziły się małe dzieci. Chłopcy. Jeden
Tomaszek, a drugi Karolek. Pewnie widziałeś, jak
bardzo ta wiadomość mnie ucieszyła.

Pozdrawiam.
Magda

...pomagałem mamie w sprzątaniu, a tacie w robieniu
ogórków i sałatek. Po tym stałem się odpowiedzialny.
Pewnie widziałeś też, jak jednego dnia pomagałem tacie
w naprawie samochodu i potem dał mi się nim przejechać.
Pozdrawiam.
Tomek

...odpoczywałem, modliłem się codziennie, chodziłem
do kościoła, zwiedzałem Polskę. Wakacje nauczyły
mnie wypełniać swoje postanowienia modlitewne.
W domu też doświadczyłem Twojej obecności –
widziałem Ciebie w moich bliskich.
Pozdrawiam.
Janek

...chodziłam do kościoła, a potem, jak pojechałam do
Bułgarii i nie miałam takiej możliwości, lecz pamiętałam
o modlitwie. W Bułgarii bawiłam się w basenie, zwiedzaliśmy miasta, lecz najgorzej mi było bez kościoła.
W I piątek przeproszę Cię za grzechy na 100%. Gdy
przyjechałam do domu – marzyłam tylko o jednym
– o pójściu do kościoła.
Pozdrawiam.
Ola

...jeździłem rowerem do babci i spędzałem czas z rodziną,
jak pojechałem do Częstochowy do klasztoru Najświętszej Maryi Panny. Tam się długo modliłem. Widziałeś
też pewne mojego żółwika, którego kupiłem pod
koniec wakacji.
Pozdrawiam.
Damian

...dogadywałem się z mamą i się nie kłóciliśmy. Dokładnie
tydzień się nie kłóciliśmy. To był bardzo szczęśliwy
tydzień, ale potem jakoś było coraz gorzej. Teraz też
próbuje się dogadać i mi się to udaje. Z tatą chodzimy
na piłkę i na basen. Bardzo kocham swoją rodzinę.
Pozdrawiam.
Staś

2 | Moja Paraﬁa

W środku września
cichą nocą, bardzo piękną, ciepłą
Spadł na gaje, pola, lasy
deszcz ulewny, deszcz srebrzysty...
Zmoczył wszystko wokół;
No i rankiem, czy w południe
gdy już słońce wstało,
Wyskoczyły w bujnej trawie
śliczne leśne cuda:
Na bielutkich, długich nóżkach
krasne kapelusze gęsto nakrapiane
grudkami białymi
A te nóżki miały zdobne
każdy w lekką ﬁraneczkę...
Były bardzo, bardzo piękne
te grzybki kochane.
Tóż to przecież muchomory! - zawołacie głośno
Znamy je i podziwiamy,
Lecz, że zbierać ich nie wolno
o tym pamiętamy!
One piękne, lecz trujące
więc ich jeść nie wolno.
Niech więc rosną, ozdabiając
swą urodą
tę krainę leśno - polną.
One zachwyt wszak wzbudzają
wszystkich przechodzących...
Ach, jakie to wszystko piękne:
złoty wrzesień, zieleń sosen
i ciepłe, jesienne już niemal,
uśmiechnięte słońce!
Katarzyna Wilczyńska

Sakrament chrztu świętego
w lipcu przyjęli:
Filip Grudzień
Marta Urbaniak
Julia Roguś
Wiktoria Socha
Emma Rusin

Zuza Korczak
Lena Kleczewska
Laura Krawczyk
David Czarkowski
Zuzanna Katarzyna Zdziech
Bruno Dawid Chołuj

Sakrament małżeństwa w lipcu przyjęli:
Edyta Grzywaczewska i Łukasz Maksymilian Oracz
Sylwia Małgorzata Markwat i Michał Jakub Popiel
Aneta Kwiatkowska i Łukasz Węglicki
Natalia Więckowska i Tomasz Grzegorz Kuśmierz
Anna Natalia Zalewska i Tomasz Jacek Marczewski
Aleksandra Wysocka i Łukasz Roman Chrzanowski

WIARY NIE MOŻNA
UTOŻSAMIAĆ Z EMOCJAMI

moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”
(Ewangelia wg. św. Jana). Nie staje się to prawdą
dlatego, że w to wierzymy, ale dlatego w to wierzymy,
że to jest Prawdą. W małym kawałku Chleba i w kilku
Wiara jest łaską, jaką otrzymujemy od Boga. Działanie kroplach Wina prawdziwie obecny jest Jezus. Przez
Ducha Świętego sprawia, że przyjmujemy prawdę Komunie świętą mamy możliwość bezpośredniego
o Bogu, zbawieniu i życiu wiecznym. O wiarę należy się kontaktu z Jezusem.
modlić i za nią dziękować.
Przytoczę wzruszającą, może się wydawać nawet nieco
Wiara to bardzo osobista, indywidualna relacja, jaką zabawną, opowieść o św. Filipie Nereuszu, o jego
mamy z Bogiem. Mimo, że Go nie widzimy, wiemy, potędze wiary w obecność Jezusa w Eucharystii.
że On jest przy nas, że zawsze możemy Jemu się
Któregoś razu św. Filip zobaczył kobietę wychodzącą
zwierzyć, poszukać u Niego rady i pomocy.
z kościoła zaraz po przyjęciu Komunii świętej, nie
Wiary nie można utożsamiać z emocjami. Zapytałam zważającą na obecność Chrystusa w swoim sercu.
kiedyś koleżankę ze szkolnej ławy: „Czy wierzysz Natychmiast posłał za nią dwóch ministrantów
w Boga?” Odpowiedziała: „W zależności od potrzeb” !!! z zapalonymi świecami, by szli obok niej przypominając,
Przerażona zamilkłam. Czy dobrze pojmujemy znaczenie że kobieta ta była ciągle jeszcze żywym tabernakulum
słów „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego”?
Wszechmocnego Boga.
Jeżeli nie otrzymujemy spodziewanych łask, tego, Czy wyobrażasz siebie w podobnej sytuacji?
o co Boga prosimy, to zaczynamy wątpić w Jego
istnienie… Wiara, to dar przemieniający całe nasze Zaprośmy Boga do uczestniczenia w naszym życiu,
życie, jeżeli z Bogiem współpracujmy. W życiu doświad- bądźmy z Nim w bliskich relacjach. Zaprośmy Go
czamy wielu cierpień i niechcianych sytuacji. Dopiero do naszego stołu, pokażmy Mu naszą pracę, szkołę,
naszą rodzinę. „Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich
po czasie dostrzegamy, że było to dobre dla nas.
drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki”
Nie można być katolikiem i nie wierzyć, że chleb (Przysłowia Salomona 3,6).
opr.
i wino stają się Ciałem i Krwią Jezusa. „Kto spożywa
Jadwiga Kulik

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Nie zapominaj o pochwałach, kiedy dzieci dobrze się sprawują”.

JEZUITA HONOROWYM OBYWATELEM RADOMIA
Ojciec Hubert Czuma, jezuita, otrzymał 15 września Zawsze starałem się tak postępować, by to miało sens,
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia.
by było wartościowe, nawet w więzieniu wiedziałem,
że nie tracę czasu, po prostu się modliłem. W Radomiu
Podczas Uroczystości J.E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik trudno nie było, bo spotykałem życzliwych, serdeczpowiedział: „Każde społeczeństwo potrzebuje auto- nych ludzi.”
rytetów. Autorytety odgrywają niezwykle ważną rolę
w wychowaniu, szczególnie młodego pokolenia. O. Hubert Czuma SI od wielu lat mieszka w Radomiu.
O. Hubert Czuma był takim autorytetem dla studentów. Jego działalność, szczególnie w smutnych latach 80.,
Był autorytetem i jest dla ludzi pracy. Jest jednym dawała radomianom nadzieję. Ówcześni opozycjoniści,
z tych, który kształtował także postawy kapłanów. jak i również studenci, znajdowali oparcie w Mszach
Wspominam tę postawę o. Huberta, który dla nas, świętych, które o. Czuma organizował za Ojczyznę.
wówczas młodych duszpasterzy akademickich, był Swoją niezłomną postawą, umiłowaniem najwyższych
wielkim, pięknym autorytetem. Bardzo dobrze się stało, wartości, wywarł ogromny wpływ na wszystkich, którzy
że władze miasta dostrzegły te osobę i przyznały ten tytuł”. spotykają go na swojej drodze. Dla wielu młodych,
jego postawa, uczciwość, bezinteresowność, umieO. Hubert Czuma SI nie krył wzruszenia odbierając jętność jasnego mówienia o rzeczach trudnych, są
dyplom Honorowego Obywatela Miasta Radomia prawdziwym drogowskazem. Wskazywał, że warto
i pamiątkowy medal. Powiedział: „Ludzie mi ufają. narażać się, by Polska była wolna.
opr.
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„Czy wszyscy księża i siostry zakonne pójdą do nieba?”
To wie tylko Bóg. Każda siostra zakonna i każdy ksiądz są grzesznikami,
jak każdy, i muszą bezgranicznie ufać miłosierdziu Boga.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
20 września 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Filipina, Renaty
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 12. 17-20
PSALM 54, 3-4. 5. 6 i 8
Jk 3, 16 – 4, 3
EWANGELIA: Mk 9, 30-37
21 września 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Imieniny: Mateusza, Hipolita, Darii
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1-7. 11-13
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Mt 9, 9-13
22 września 2015r. – WTOREK
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA:
Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20
PSALM 122, 1-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 8, 19-21
23 września 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Bogusława, Tekli
LITURGIA SŁOWA:
Ezd 9, 5-9
PSALM Tb 13, 2. 3b-4abc. 7. 8
EWANGELIA: Łk 9, 1-6
24 września 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Teodora, Gerarda
LITURGIA SŁOWA:
Ag 1, 1-8
PSALM 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 9, 7-9
25 września 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Kamila, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
Ag 1, 15b – 2, 9
PSALM 43, 1. 2. 3. 4
EWANGELIA: Łk 9, 18-22
26 września 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Cypriana, Łucji, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Za 2, 5-9. 14-15a
PSALM Jr 31, 10. 11-12ab. 13
EWANGELIA: Łk 9, 43b-45

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
W zakrystii będziemy prowadzili zapisy młodzieży, która nie uczy się
w Gimnazjum nr 2, a pragnie przygotować się do tego sakramentu
w naszej paraﬁi. W tygodniu zapisać się można w kancelarii.
2. Dzisiaj na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. Środa w Tradycji Kościoła jest poświęcona św. Józefowi. Zapraszamy
wszystkich do uczczenia Patrona naszej paraﬁi. W każdą środę po
Mszy świętej wieczornej będzie specjalne Nabożeństwo, podczas
którego będziemy się modlić w podanych intencjach. Kartki będzie
można składać w środę przed Mszą świętą do wystawionego
na balustradzie koszyka.
4. Zapraszamy do zapisywania dzieci do Świetlicy Środowiskowej Caritas
Pallotyńska. Nasza Świetlica, to bezpieczne miejsce, gdzie dzieci
w wieku od 3 do 18 lat, pod opieką wykwaliﬁkowanych pedagogów
i wychowawców, od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 - 1700
mogą miło i owocnie spędzić czas. Zapisy są prowadzone w biurze
Caritas Pallotyńska Zespół Radom /pod kancelarią/.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„„W godzinie śmierci wezwij mnie, Panie, i każ mi przyjść do Siebie”.
Jest to modlitwa chrześcijańskiej nadziei, która w niczym
nie umniejsza radości obecnej chwili,
a przyszłość zawierza opiece Bożej dobroci”.

Odeszli w lipcu do Pana:
Grzegorz Drobiecki
Zbigniew Orlicki /l. 39/
Mirosław Andrzej Swęd /l. 50/
Ewa Barbara Werowska /l. 54/
Marek Jan Słabiak /l. 58/
Zbigniew Wojciech Czerniak /l. 59/
Henryka Janina Wichowska /l. 60/
Krystyna Jurkiewicz /l. 65/
Anna Joanna Tom /l. 68/
Jan Stysiek /l. 68/

Jadwiga Krzemińska /l. 69/
Alina Karlikowska /l. 69/
Halina Barbara Palacz /l. 70/
Barbara Teresa Kaługa /l. 75/
Krystyna Aleksandra Golaś /l. 77/
Regina Pańczak /l. 83/
Janina Smitkiewicz /l. 85/
Jan Piotr Krajewski /l. 86/
Rozalia Drabik /l. 87/
Jadwiga Starska /l. 89/

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM,
KTÓRYM LOSY NASZEJ GAZETKI NIE SĄ OBOJĘTNE.
JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O DALSZE WSPARCIE
I FINANSOWY UDZIAŁ W JEJ TWORZENIU.
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