T Y G O D N I K PA R A F I I Ś W. J Ó Z E FA W R A D O M I U

Nr.: 1128
23/10/2016

30. N I E DZ I E L A Z W Y K Ł A
E W A N G E L I A : Ł k 18 , 9 -1 4
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
W dzisiejszej Ewangelii pokazane jest, jaka modlitwa
dociera do Boga. „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się
modlić”, faryzeusz i celnik. Ten pierwszy uosabia modlitwę,
która jest zadowolona z siebie, próżna i oddana samouwielbieniu. Jego modlitwa wyraża zadowolenie z siebie. Zobacz
Boże, jaki jestem lepszy od innych: „nie jestem jak inni”.
To nie jest modlitwa do Boga. Faryzeusz sam wysłuchuje
swojej modlitwy. Czeka na pochwałę za to, że takim jest.
Cała sprawiedliwość faryzeusza zbudowana jest na własnych
osiągnięciach. Przeciwnie celnik. Jego modlitwa jest skromna,
wypowiedziana ze świadomością własnej nędzy. „Nie śmiał
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi”. Uznaje się
za grzesznika i prosi „miej litość dla mnie”, dzięki czemu „odszedł do domu usprawiedliwiony”. Faryzeusz pycha, celnik - pokora. „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Panie! „Niech
przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie; oczy Twoje widzą to, co prawe” (Ps 17, 2).
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość,
ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy.
Jest ono stworzone „w drodze” do ostatecznej doskonałości”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jeśli niektóre aspekty obecnej rzeczywistości nie znajdą właściwych rozwiązań,
mogą dać początek procesom dehumanizacji, z których niełatwo
będzie się później wycofać”.
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ŚWIĘCI SZYMON I JUDA TADEUSZ
W najbliższy piątek obchodzimy
Święto dwóch Apostołów: Szymona
i Judy Tadeusza.

o zbawienie dusz, zyskał sobie nazwę
„Zeloty” czyli „Gorliwego”. Tradycja
łączy Szymona Gorliwego ze
św. Judą Tadeuszem tylko dlatego,
Szymona (nie należy utożsamiać jakoby miał z nim głosić Ewangego z Szymonem Piotrem, pierwszym lię nad Morzem Czerwonym i w
z Apostołów) nazywano „Kananej- Babilonii, a nawet w Egipcie. Poza
czykiem”. Prawdopodobnie to on Palestyną razem z nim miał ponieść
był owym panem młodym, którego śmierć.
gody ślubne uczcili swą obecnością
Apostoł Juda Tadeusz nosił
Jezus i Maryja w Kanie Galilejskiej.
przydomek
„Odważny”, aby odróżCud przemiany wody w wino był,
jak głosi podanie, powodem, że nić go od Judasza Iskarioty. Niektórzy
Szymon za zezwoleniem panny uważają, że Juda Tadeusz był tym
młodej poszedł za Chrystusem Apostołem, który przekazał płótna
i odznaczając się wielką gorliwością grobowe Pana Jezusa (Całun
w głoszeniu Ewangelii i staraniu się Turyński) królowi Abgarowi w Edessie.

Juda Tadeusz został powszechnie
obwołany w Kościele jako patron
od spraw beznadziejnych. Jest
patronem szpitali i personelu
medycznego. Święty Juda przywraca
nadzieję, oddala trwogę, chroni
od rozpaczy, a nierzadko wyjednuje
u Boga dokładnie tę łaskę, o którą
Go prosimy.
Być Apostołem Jezusa to bez
wątpienia wielki zaszczyt. W Święto
Apostołów prośmy Pana o nowe
powołania do służby Bożej.
opr. Jadwiga Kulik

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„W Starym Testamencie, przykazanie dotyczące „szabatu” wiąże się nie tylko
z tajemniczym „odpoczynkiem” Boga po dniach twórczego działania,
ale także z wybawieniem, jakie Bóg ofiarował Izraelowi przez wyzwolenie go z niewoli egipskiej”.

DRUGA RADA
OJCA PIO
Bóg jest naszym
Ojcem. Czy jest
więc sens bać się
takiego Ojca, który
powiedział i zapewnił nas, że
bez Jego woli i
Opatrzności
nawet włos z głowy nam nie
spadnie? Jest to naprawdę wspaniałe, że będąc dziećmi takiego
Ojca, mamy i powinniśmy spełnić
kolejne zadanie: kochać Go
i służyć Mu! Wypełniajmy więc
swe obowiązki i nie martwmy się
o nic więcej. Gdy tak będziemy
układali swoje życie, to Jezus sam
zatroszczy się o nas. „Myśl o Mnie,
a Ja będę myślał o tobie” – powiedział kiedyś Jezus do św. Katarzyny
ze Sieny. Opatrzność Boża rządzi
wszystkim.
opr. eg
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CHODŹ DO KOMUNII /10/
Jak przeczytałam w pięknej
książce „Kiedy niebo jest na ziemi”,
„tego, kto nie korzysta z ofiary
Mszy świętej i nie przystępuje do
Komunii świętej, nie korzysta z Bożej
łaskawości, nie przyjmuje Bożych
darów; omija Boskie działanie,
a w jego duszy pozostaje smutek”.
Św. Siostra Faustyna napisała w
„Dzienniczku”: „Widzę się tak słabą,
że gdyby nie Komunia święta,
upadałabym ustawicznie. Sama
siebie się lękam. Jezus utajony w
Hostii Świętej jest mi wszystkim.
Z tabernakulum czerpię siłę, moc,
Na Mszy świętej i Adoracji okazujemy miłość bliźnim modląc się za odwagę, światło; tu w chwilach
nich – za przyjaciół i nieprzyjaciół, udręki szukam ukojenia. Nie umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym
za zmarłych, za cierpiących w czyśćcu. nie miała w sercu Eucharystii”.
Po śmierci będziemy sądzeni przez A Pan Jezus skarży się św. Siostrze
Ojca Niebieskiego z miłości, jaką Faustynie: „Ach, jak mnie to boli,
okazywaliśmy Bogu i ludziom w że dusze tak mało łączą się ze mną
ciągu naszego życia. Pomocą, by w Komunii świętej. Kocham je tak
trwać w Bożej miłości na zawsze, czule i szczerze, a one mi nie dowiejest jak najczęściej przyjmowana rzają. Chcę je obsypać łaskami, one
przyjąć ich nie chcą”.
Komunia święta.

Bóg od początku naszych dni
życzy nam, abyśmy dostąpili zbawienia, osiągnęli niebo. Będzie to
możliwe tylko wtedy, jeśli żyjąc tu
na ziemi, będziemy kochali Boga
całym swoim sercem, jeśli będziemy
wierzyli Mu, ufali Mu, jeśli będziemy
unikali grzechów (nawet tych najmniejszych), jeśli będziemy kochali
wszystkich. Nieprzyjaciół też. Bóg
okazuje nam codziennie miłość.
Pragnie, abyśmy i my okazywali
miłość naszym bliźnim.

opr. Katarzyna Wilczyńska

CAŁODOBOWA
ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU

ADORUJĄC JEZUSA
Francuski pisarz François Mauriac (1885 – 1970),
jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku,
laureat literackiej Nagrody Nobla (1952)
w powieści „Życie Jezusa” w jednym z fragmentów pyta: „Co rozumieli uczniowie, którzy przed
chwilą spożywali to Ciało i tę Krew? Syn
Człowieczy był z nimi przy stole i jednocześnie
każdy z nich czuł Go w sobie samym, czuł, jak
pulsuje życiem, jak goreje niby płomień, który
jest orzeźwieniem i rozkoszą. Po raz pierwszy
na tym świecie dokonał się cud posiadania
Tego, którego się umiłowało, wcielenia się
w Niego, żywienia się Nim, zjednoczenia się
z Jego istotą, przekształcenia się w Jego żywą
miłość.
Adorując Jezusa módlmy się, aby i w nas
dokonał się cud posiadania Tego, którego pragniemy miłować, wcielenia się w Niego, żywienia się
Nim, zjednoczenia się z Jego istotą, przekształcenia się w Jego żywą miłość”.
Przed Najświętszym Sakramentem pytajmy
siebie, jak wygląda moje przymierze z Bogiem?
Nie stawiajmy Panu Bogu pytań. Przeanalizujmy
raczej – jakie zawiedzione nadzieje, interesy
przeszkadzają nam być blisko Niego. Panie Jezu,
wzywasz mnie nie do tego, abym od razu coś
robił, lecz abym był z Tobą. Mogę być organizatorem wielkich uroczystości religijnych jak
np. ŚDM, a jestem daleko od Boga. Może widzę
w tym jakiś interes? Mogę działać, ale najważniejszy jest mój osobisty kontakt z Bogiem.
Nie mogę jednoczyć ludzi z Bogiem, jeżeli
moje przymierze z Bogiem jest zerwane. Czy
nie jestem zbytnio nastawiony na sukces?
Jak zachowuję się w obliczu porażki? Dobrze
przeżyta porażka uczy więcej niż sukces. Czy
nie zabiegam, aby ludziom się przypodobać?
Jeżeli ludzie poklaszczą, to już otrzymaliśmy
nagrodę. W niebie już jej nie będzie. Są ludzie,
którzy nic nie robią, a których jedynym zajęciem
jest mieć za złe. Czy nie należysz do nich?
Nie przerzucajmy na innych swoich emocji,
jak się nam coś nie udało. Prośmy o wolność
serca. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce
moje według Serca Twego.
Adorując Jezusa przezwyciężajmy przyzwyczajenia, nawet pewną religijną rutynę. Zachowujmy ciszę i skupienie. Pozwólmy Jezusowi
działać.

środa, 26 października
18
1900
2030
2200
00

– Msza święta
– lektorzy, Schola Pallottiego, Ruch Światło - Życie
– chór „Gloria Dei”
– Odnowa w Duchu Świętym

czwartek, 27 października
000 – Msza święta
100 – Żywy Różaniec – I grupa
230 – Żywy Różaniec – II grupa
400 – Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
530 – siostry zmartwychwstanki
630 – Msza święta
700 – Msza święta
800 – Msza święta
830 – Kościół Domowy
1000 – Adoracja w ciszy dla wszystkich chętnych
1130 – Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
1300 – Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego
„Galilea”
1500 – Godzina Miłosierdzia,
Koronka do Miłosierdzia Bożego, księża pallotyni
1600 – Redakcja „Mojej Para�i” i ministranci
1645 – Nabożeństwo różańcowe dla dzieci,
Schola dziecięca
20
17 – Nabożeństwo różańcowe dla młodzieży
i dorosłych, ojcowie ministranci
00
18 – Msza święta

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Ilu ludzi przyszło do świątyni?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Czyjej modlitwy Pan Bóg wysłuchał?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................

opr. Jadwiga Kulik
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KALENDARZ
LITURGICZNY
23 października 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Syr 35, 12-14. 16-18
PSALM 34, 2-3. 17-18. 19 i 23
2 Tm 4, 6-9. 16-18
EWANGELIA: Łk 18, 9-14
24 października 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marty, Marcina, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 32-5, 8
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 13, 10-17
25 października 2016r. – WTOREK
Imieniny: Ingi, Darii
LITURGIA SŁOWA:
Ef 5, 21-33
PSALM: 128, 1-2. 3. 4-5
EWANGELIA: Łk 13, 18-21
26 października 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Lucjana, Lucyny, Łucjana
LITURGIA SŁOWA:
Ef 6, 1-9
PSALM 145, 10-11. 12-13ab. 13cd-14
EWANGELIA: Łk 13, 22-30
27 października 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Wincentego, Iwony, Sabiny
LITURGIA SŁOWA:
Ef 6, 10-20
PSALM 144, la i 2abc. 9-10
EWANGELIA: Łk 13, 31-35
28 października 2016r. – PIĄTEK
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 19-22
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Łk 6, 12-19
29 października 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Wioletty, Felicjana, Sera�na
LITURGIA SŁOWA
Flp 1, 18b-26
PSALM 42, 2-3. 5bcd
EWANGELIA: Łk 14, 1. 7-11

PRZYJDŹ NA RÓŹANIEC
Zapraszamy
w październiku
codziennie
– na godz. 1720.
Różaniec dla dzieci
od poniedziałku do czwartku
o godz. 1645.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj młodzież oazowa rozprowadza znicze przed kościołem. Całkowity
dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na do�nansowanie letnich
wyjazdów dla dzieci i młodzieży z naszej para�i.
2. Dzisiaj o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny Msza święta „trydencka”.
3. Nabożeństwa różańcowe w październiku:
dla dorosłych i młodzieży – codziennie o godz. 1720;
natomiast dla dzieci – od poniedziałku do czwartku o godz. 1645.
Zakończenie Nabożeństw różańcowych dla dzieci w najbliższy czwartek.
4. W środę, 26 października, o godz. 1700 Mszę świętą w naszym kościele
będzie sprawował o. Józef Witko OFM (franciszkanin). Po Mszy świętej
o. Józef poprowadzi Nabożeństwo, podczas którego będziemy modlić się
o dar uzdrowienia.
5. W środę, 26 października, przypada liturgiczne wspomnienie Założycielki
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, bł. Celiny Borzęckiej CR.
Po Mszy świętej wieczornej będzie można oddać cześć relikwiom
Błogosławionej.
6. Od Święta Podwyższenia Krzyża do Uroczystości Chrystusa Króla,
w kościołach naszej Ojczyzny trwa nieustanna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcamy wszystkich Para�an do wzięcia udziału
w całodobowej wynagradzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu,
która rozpocznie się w naszej para�i w środę, 26 października, po Mszy
świętej wieczornej i potrwa do czwartku, 27 października, również
do Mszy świętej wieczornej. Program Adoracji znajduje się w Gazetce.
7. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, będziemy odmawiać różaniec,
a o godz. 1800 sprawować Mszę świętą za zmarłych poleconych
w wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych przez cały
listopad w naszych pallotyńskich kościołach będziemy codziennie
sprawowali 24 Msze święte. Wypominki listopadowe i roczne można
składać na holu przy zakrystii i w kancelarii para�alnej.
8. Zachęcamy do nabywania w naszej księgarni kalendarzy na 2017 rok
oraz rozważań Słowa Bożego na każdy dzień nowego roku.
9. Caritas Pallotyńska zaprasza na bezpłatne konsultacje i ćwiczenia
logopedyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadzi specjalista
z zakresu korekty wad wymowy. Szczegółowe informacje o zapisach
w Biurze Caritas oraz w Świetlicy i na plakatach reklamowych.
10. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” zaprasza
w dniach 11-13 listopada na kurs „Nowe Życie” do Kałkowa k. Starachowic.
Podczas kursu można znaleźć odpowiedź na pytania: O co właściwie
chodzi w chrześcijaństwie? Czy ja potrzebuję zbawienia? Dlaczego Bóg
mnie nie wysłuchuje? Po co mi Kościół? Dlaczego ludzie cierpią?
Czy Boga można spotkać? Jak się przekonać, że Bóg jest?
Koszt kursu 140 zł. Informacje pod nr tel. 575 262 630 oraz na stronie
www.radom.galilea.pl. Zapisy do środy, 9 listopada.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„To jakim dorosłym będzie Twoje dziecko
– w ogromnej mierze zależy od Ciebie”.

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, www.mojaparaﬁa.za.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

4 | Moja Para�a

