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2 3. N I E DZ I E L A Z W Y K Ł A
EWANGELIA: Łk 14, 25-33
„Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada,
nie może być moim uczniem”.
Dzisiejsza Ewangelia podaje szokującą wypowiedź Jezusa:
„Jeżeli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści
swego ojca i matki... nie może być moim uczniem”. Czy Bóg,
który jest Miłością, mógł postawić taki warunek? Jak to
możliwe? „Nienawiść” w języku św. Łukasza oznacza
po prostu „mniej kochać”. Nie można mniej kochać Chrystusa
niż swego ojca i matkę. Kto ważniejszy w moim życiu?
Wybór musi wyrażać absolutne pierwszeństwo Chrystusowi.
Mamy miłować Jezusa całym sercem, umysłem i ze
wszystkich sił. Przykład takiej miłości dał nam sam Jezus.
Mając w „nienawiści” samego siebie, wziął krzyż i nas
zbawił. A przykazanie miłości bliźniego? Nie można
nie miłować bliźniego, miłując Boga. Ta miłość zawiera
w sobie wszystkie aspekty miłości. Aby być uczniem Jezusa, trzeba wyrzec się wszystkiego, co nie jest zgodne
z wolą Bożą. Decyzja pójścia za Chrystusem wyklucza kompromisy i własną taktykę. Konieczna jest rewizja
wartości dominujących w życiu. Jezu, pragnę miłować Cię nade wszystko, „boś Ty dobro nieskończone”.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest głębszy od tego, co w człowieku najgłębsze”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„„Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował” (Rdz 2, 2).
Przez ten opis „pracy” Boga Biblia (…) rzuca światło na zadanie,
jakie człowiek ma do spełnienia wobec świata.
„Praca” Boga jest niejako przykładem dla człowieka. Jest on jest powołany nie tylko do tego,
by mieszkać w świecie, ale by go „budować”, stając się w ten sposób „współpracownikiem” Boga”.
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to będzie i jakie to dobro będzie.
Jeśli Bóg kładzie Ci na oczy błoto
popełnił grzechu, to chyba nigdy niewiedzy, to nie po to, by pozbawić
by się nie zdobył na tak wielką Cię wzroku, ale byś lepiej widział
pokorę. Także i Magdalena nie i by Cię uczynić wspaniałym, godnym
miłowałaby tak gorąco Jezusa, gdyby miłości i podziwu wobec aniołów.
nie zostały jej przebaczone liczne Może Bóg chce Tobą wstrząsnąć,
grzechy. Rozważaj więc wielkie jak ongiś sprawił, że św. Paweł
Boże miłosierdzie – ono przemie- spadł z konia?
nia nasze nędze w dzieło swojej
Nie trać więc nadziei i odwagi
dobroci i łaskawości. Ono z naszej
z
tego
powodu, że upadasz, ale
złości i jadu nieprawości potraﬁ
uczyń
wielki
akt pokory, ożywiając
wysączyć zbawcze soki dla naszych
dusz. Czyż więc On nie potraﬁ tego i odnawiając nadzieję. Tracić otuuczynić z naszych utrapień, trosk chę i niecierpliwić się po upadku – to
i doświadczeń? I dlatego nie trzeba sztuczka i zasadzka nieprzyjaciela,
dręczyć się utrapieniami, jakiekol- to oddanie mu broni i pozwolenie
wiek by one nie były, a tylko starać się mu na odniesienie zwycięstwa.
z całego serca kochać Boga, a A więc nie czyń nigdy tego, gdyż
wszystko wyjdzie na dobre. Nawet łaska Pana zawsze jest gotowa,
nie trzeba za dużo przemyśliwać by Cię podźwignąć.
nad tym, co z tego będzie, kiedy

PIERWSZA RADA OJCA PIO
Mój ukochany św. Ojciec Pio, który
jest mi przewodnikiem na ziemskich
drogach, przewodnikiem w życiu
duchowym, pozostawił nam wszystkim kilka drogocennych rad. Warto
wprowadzać je w czyn. Dziś pierwsza
rada, a będzie ich pięć.
„Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich
dobra”. To zdanie św. Pawła Apostoła (Rz 8,28).To prawda, że Bóg
potraﬁ nawet zło przemienić w dobro,
ale pod warunkiem, że człowiek
będzie Mu oddany bez żadnych
zastrzeżeń. A więc także i błędy, od
których nie zawsze Cię Bóg zachowa,
On w swej Opatrzności potraﬁ
obrócić w dobro, jeśli Mu będziesz
służył. I tak, gdyby król Dawid nie

opr. eg

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kogo Kościół powinien uprzywilejować?
Gdy czytamy Ewangelię, znajdujemy jasne wskazanie: nie tyle przyjaciele i bogaci sąsiedzi,
lecz przede wszystkim ubodzy i chorzy, ci, którzy często są pogardzani i zapomniani”.

NIEDOSTATECZNY ARGUMENT
Nowy rok szkolny to nowe
wyzwania, nowe nadzieje. Jednak
sam człowiek mimo najlepszych
chęci niewiele może, bowiem
„pomyślność pochodzi od Boga”
(Psalm 127). Pan Bóg dał nam rozum
i umiejętności [czytaj: talenty]. Nie
zmarnujmy Bożych darów. Kiedyś
będziemy musieli się z nich rozliczyć.
Jeżeli masz ładny głos, zgłoś się
do naszego paraﬁalnego Chóru
„Gloria Dei”. Nie obowiązuje żadna
granica wieku, ważne abyś dobrze
śpiewał. Na dzień dzisiejszy potrzebujemy ludzi już we wszystkich
głosach!!! Nade wszystko mężczyzn!!!
Święty Bazyli Wielki przyznał:
„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy
i początkiem pokoju. Uspokaja
tumult i wzburzenie myśli, uśmierza
gniew. Przygotowuje ludzi do miłości,
łączy odstępców, godzi wrogów”.
Możesz to wszystko mieć za darmo

– tylko zacznij śpiewać - oczywiście
w naszym Chórze.
Przyjacielu drogi, jak wspomniałam
[a Ty dobrze o tym wiesz] Twoja
pomyślność zależy nie od Ciebie,
lecz od Boga, więc nie mów „nie
mam czasu, aby jeszcze i śpiewać
w jakimś tam w chórze” [taką
odpowiedź otrzymujemy, gdy
osobiście zapraszamy ludzi do
udziału w naszym Chórze]. Przede
wszystkim to nie „jakiś” tam chór,
lecz to Twój paraﬁalny Chór. Powinno
Tobie zależeć, aby było pięknie
podczas Eucharystii oraz innych
uroczystości religijnych w naszym
kościele. Proszę więc, nie mów,
że nie masz czasu, bo to średniej
klasy argument. To prawda,
i rozumiemy, że w dzisiejszych
czasach na brak czasu narzekają
wszyscy. Jednak warto czasem się
zatrzymać i pomyśleć jaki jest sens

naszej gonitwy? Co tak naprawdę
w życiu się liczy? Zajęcia chóru
odbywają się tylko raz w tygodniu,
próba chóru trwa tylko jedną godzinę.
Jak duży dom zbudujesz przez
godzinę? Tak niewiele potrzeba,
abyś miał i radość w sercu - zacznij
śpiewać - w naszym, w TWOIM
Chórze!!! Czy oddasz Panu Bogu
tę jedną godzinę? Mimo licznych
apeli, z naszej kilkunastotysięcznej
społeczności paraﬁalnej nie zgłosił
się od dłuższego czasu nikt nowy,
aby wzmocnić Chór, aby uwielbiać
Boga pieśnią. Jak to jest możliwe?!
Czy brak czasu tak bardzo rządzi
naszym życiem?
Jak będzie tym razem? Zaskocz nas,
przyjdź lub zadzwoń pod numer
513 900 311 lub skontaktuj się
z Panem Organistą, a uzyskasz
więcej informacji. Pamiętaj - jeżeli
„Pan domu nie zbuduje, na próżno
się trudzą ci, którzy go wznoszą”
(Ps 127) .
Jadwiga Kulik, chórzystka

2 | Moja Paraﬁa

26 sierpnia cała nasza Parafia
– od Dworca PKP aż po Godów –
została zawierzona Matce Bożej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli wtedy do świątyni.
Maryjo, prowadź nas, strzeż i dodawaj sił!
Umacniaj wszystkie rodziny, wszystkich mieszkańców
naszej Parafii.
Otaczaj opieką tych, którzy w naszym kościele
przyjmują święte sakramenty.
Prosimy Cię szczególnie za rodziny
dzieci pierwszokomunijnych i kandydatów do bierzmowania.
Prosimy Cię za tych, którzy oddalili się od Twojej miłości.
Amen.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – UZALEŻNIENIA
Do 1 października Caritas Pallotyńska Zespół Radom
zaprasza wszystkich potrzebujących pomocy
na darmowe poradnictwo specjalistyczne
z zakresu terapii uzależnień, współﬁnansowanego
przez
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

TELEFON ZAUFANIA
CARITAS PALLOTYŃSKIEJ

48 377 32 70

Fachowych porad udziela terapeuta uzależnień
mgr Mirosława Grzeszczyk.

1 czerwca br. Caritas Pallotyńska Zespół Radom
uruchomiła telefon zaufania!

Spotkania odbywają się w Biurze Caritas Pallotyńskiej
(pod kancelarią paraﬁalną)

Z problemami, pytaniami, wątpliwościami
można dzwonić
00
w godz. 9 - 1300 od poniedziałku do piątku.

we wszystkie piątki września w godz. 1530 - 1830
oraz we wszystkie soboty września i 1 października
w godz. 1000 - 1400.

Gwarantujemy fachową pomoc oraz pełną dyskrecję.

Caritas Pallotyńska

Caritas Pallotyńska

ZAPROSZENIE
Jutro o godz. 1630 w sali przy kancelarii parafialnej
pierwsze powakacyjne spotkanie Redakcji „Mojej Parafii”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego.
Napisać coś czasem, czy poklikać w komputerze,
by nasza Gazetka mogła być.

Przyjdź! Zapraszamy! Potrzebujemy Cię!
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KALENDARZ
LITURGICZNY
4 września 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Rocha, Idy, Liliany
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 9, 13-18b
PSALM 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17
Flm 9b-10. 12-17
EWANGELIA: Łk 14, 25-33
5 września 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wawrzyńca, Doroty, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 5, 1-8
PSALM 5, 5-6a. 6b-7. 12
EWANGELIA: Łk 6, 6-11
6 września 2016r. – WTOREK
Imieniny: Zachariasza, Beaty, Eugeniusza
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 6, 1-11
PSALM: 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 6, 12-19
7 września 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Ryszarda, Reginy, Marka
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 7, 25-31
PSALM 45, 11-12. 14-15. 16-17
EWANGELIA: Łk 6, 20-26
8 września 2016r. – CZWARTEK
NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
Imieniny: Nestora, Radosława, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Mi 5, 1-4a
PSALM 13, 6
EWANGELIA: Mt 1, 1-16. 18-23
9 września 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Aldony, Piotra, Sergiusza
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 9, 16-19. 22-27
PSALM 84, 3-4. 5-6. 12
EWANGELIA: Łk 6, 39-42
10 września 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Łukasza, Irmy, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA
1 Kor 10, 14-22
PSALM 116B, 12-13. 17-18
EWANGELIA: Łk 6, 43-49

TYLKO
DLA
DOROSŁYCH
„Wspieraj dziecko,
ale pozwól, by samo
znalazło rozwiązanie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W wakacje w naszej Paraﬁi nastąpiły zmiany personalne we Wspólnocie
kapłanów. Ks. Marian Łagód SAC pracuje teraz w pallotyńskiej paraﬁi
w Bóbrce w Bieszczadach, a ks. Stanisław Goliszek SAC dalej będzie nas
wspierał, w miarę możliwości, w pracy w naszej paraﬁi, ale z powodu
choroby rodziców mieszka w swoich rodzinnych stronach. Dziękujemy
ks. Stanisławowi i ks. Marianowi za posługę pośród nas, za głoszone
Słowo i święte sakramenty. Z pallotyńskiej paraﬁi z Otwocka przybył
do nas ks. Ryszard Robakiewicz SAC. Wypraszajmy mu moc Ducha Świętego!
2. Wszystkim Czytelnikom naszej Gazetki pragniemy przypomnieć,
że pełną i ostateczną wersję ogłoszeń duszpasterskich słyszymy
pod koniec niedzielnych Mszy świętych. Niekiedy następują zmiany
lub są znajdowane w ogłoszeniach przeoczenia (za co przepraszamy)
już po oddaniu Gazetki do druku.
3. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że w piątki
w naszej Paraﬁi sprawowana jest Msza święta o godz. 1500. Dotyczy to
dni z porządkiem powszednim i półświątecznym (jak to miało miejsce
np. w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej). Przypominamy także,
że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje w te piątki
w ciągu całego roku, w które wypada jakakolwiek uroczystość, np. Matki
Bożej Częstochowskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa… W inne
piątki dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych może
udzielić tylko Ksiądz Biskup lub Ksiądz Proboszcz. Czyni to odgórnie
lub na konkretną prośbę każdego z nas. Pamiętajmy o tym, kiedy
w piątki organizujemy lub uczestniczymy w przyjęciach.
4. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic
dla Wspólnoty Żywego Różańca. Natomiast o godz. 1720 w kościele
Nabożeństwo różańcowe w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców.
Serdecznie zapraszamy.
5. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne,
a następnie Msza święta za zmarłych.
6. W środę, 7 września, o godz. 1850, po wakacyjnej przerwie rozpoczyna
swoje zajęcia nasz paraﬁalny Chór „Gloria Dei”. Zapraszamy nowe osoby,
które chcą wielbić Boga pięknym śpiewem.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona pierwsza
w tym roku szkolnym Msza święta dla dzieci klas trzecich przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.
8. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza św.
dla Pielgrzymów „Białej 11”. Po Mszy świętej w kawiarence wieczór
wspomnień z tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę.
9. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1900 odbędzie się projekcja ﬁlmu
pt.: „Ufam Tobie”. To ﬁlm o miłości Boga, która nie zna granic.
Po projekcji ﬁlmu Adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą
zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu.
10. W dniach 2-4 października naszą świątynię nawiedzi Figura św. Michała
Archanioła z Gargano. Przed każdą niedzielną Mszą św., razem z Panem
Organistą uczymy się pieśni ku czci św. Michała. Od dzisiaj na zakończenie
każdej Mszy świętej będziemy modlić się egzorcyzmem św. Leona XIII.
11. Wszystkim Paraﬁanom i Gościom życzymy obﬁtości darów nieba
przez wstawiennictwo nowej Świętej Kościoła – Matki Teresy z Kalkuty.
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