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31. 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 19 , 1-10
„Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło”.
Zwierzchnik celników Zacheusz „chciał koniecznie zobaczyć Jezusa”.
Nie mógł tego dokonać, bo był małego wzrostu. Wchodzi na drzewo.
Jako celnik był znienawidzony przez Żydów. W jego życiu pieniądze
grały pierwszą rolę. Coś musiało zaiskrzyć w sercu tego grzesznika,
skoro koniecznie chciał zobaczyć Jezusa. Kto kogo zobaczył pierwszy?
Zacheusz Jezusa, czy Jezus Zacheusza? „Zejdź prędko, albowiem dziś
muszę się zatrzymać w twoim domu”. Jest to odpowiedź Jezusa na
tęsknotę grzesznego człowieka, aby zbliżyć się do Boga. Uczestnicy tego
wydarzenia są zgorszeni: „do grzesznika poszedł w gościnę”. Zacheusz
natychmiast reaguje na okazaną mu miłość, miłością bliźniego. Nie używa
wyznania „Ty jesteś Chrystus, Syn Boży”, ale ogłasza: „Panie, oto połowę
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem,
zwracam poczwórnie!” Nic więc dziwnego, że „zbawienie stało się
udziałem tego domu”. To nie Zacheusz szukał Boga, to „Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. I znalazł. Czy my potrafimy
tęsknić za Jezusem? Czy potrafimy pokonać trudności „wspinania się na drzewo”, aby lepiej dojrzeć Bożą
miłość i wyrazić ją w okazywaniu miłości bliźniemu?
Adam Żak

Księdzu Karolowi Świostkowi SAC
składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe!
Księże Karolu, razem z Tobą dziękujemy dobremu Bogu
za Twoją posługę w naszej parafii, szczególnie w konfesjonale.
Twój uśmiech i serdeczny kontakt z ludźmi
przysparza Panu przyjaciół!
Żyj nam 100 lat w zdrowiu,
aby wciąż powiększało się grono tych,
którzy przyjmą Jezusa do swego domu i serca.

ŻYCZENIA
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bożą Opatrznością nazywamy zrządzenia,
przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do ostatecznej doskonałości”.

PAŹDZIERNIKOWA JESIEŃ
Kiedy już wstało październikowe słońce
otworzyły się kolczaste baryłeczki
I na świat ten Boży - choć jesienny, lecz piękny
mnóstwo lśniących kulek kasztanów wyjrzało!
Miały wielką ochotę, psotniki
już pożegnać się z zielonymi, kłującymi domkami
I zatańczyć w złotym, jeszcze ciepłym powietrzu
piękny taniec z liśćmi klonu, brzozy, kasztanowca.
Właśnie o tym, o ruchu w błękicie
Rozbawione dzieci kasztanowca
Jeszcze nocą gwieździstą myślały...
Stary kasztan, co przycupnął przy drodze
kilka łez żywicznych uronił, myśląc z żalem:
To już jesień, mój Boże!
Któżby teraz ten czas ziemski dogonił.
A dopiero niedawno tak było,
że krzyczałem ze szczęścia, kwiatami,
które w słońcu płonęły jak świece.
Tak kremowo, różowo, złociście;
A me czarne prastare konary
zieleniły się puszkiem delikatnym,
bo pokryły je, wiosną pachnące, mięciutkie,
ach, jakżeż czarujące
młodziutkie, szmaragdowe liście.
Jestem stary, niejedno widziałem - tyle wiosen
i lat kolorowych
i jesieni purpurowozłocistych;
Zimą zaś pod srebrno - błękitną pierzynką śniegu
swe niemłode już kości wygrzewałem
Taak... zamyślił się kasztanowiec głęboko
otarł z oczu łzy pachnące, żywiczne
Po czym spojrzał pod swe stopy na ścieżkę,
gdzie kasztanki śmiejąc się perliście
swą jesienną piosenkę śpiewały
i zanosząc się śmiechem radości
jakąś swą kasztanową poleczkę
na piaszczystej ścieżce tak rytmicznie,
tak wesoło tańcząc - wystukiwały!
No i stało się na świecie radośnie
Słońce złotą twarz uśmiechem rozjaśniło...
Świat pojaśniał; stało się tak miło.
Roztańczyły się w powietrzu złoto - purpurową ulewą
niemal wszystkie spadające z drzew liście.
Jesień tyle piękna ma w sobie... Tyle chwil złotych
Z babim latem, z ogniskami, z zadumą...
Póki trwa w takich pysznych, wręcz cudownych kolorach,
Nie ma sensu wciąż rozmyślać o wiośnie
Dobry Pan Bóg to sprawi, że ona wróci - chyba to rozumiesz?
Katarzyna Wilczyńska
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PRZYPOMNIENIA
NA LISTOPAD
„Myśl jest święta i zbawienna modlić się za umarłych”
- słowa te zaczerpnięte z Księgi Machabejskiej,
wyrażają wielką prawdę o potrzebie niesienia pomocy
tym, którzy odeszli z tego świata.
Dobrze jest pamiętać o zmarłych przy okazji
codziennej modlitwy. Miłość sięga nawet poza grób.
Jeżeli kogoś kochamy, to nie zapomnimy o nim nigdy.
Często po śmierci sprawdza się wartość miłości
żony do zmarłego męża, czy dzieci do swoich zmarłych
rodziców. Zmarli dzięki modlitwie przechodzą z
czyśćca do nieba i stają się szczególnymi orędownikami tych, którzy się za nich modlili na ziemi.
Modlitwa za zmarłych jest o tyle cenna, że ci
którzy są już po drugiej stronie życia, nie mogą na
swoje zbawienie już zasługiwać, bo czas ich zasługiwania ustał z chwilą śmierci. Od tego momentu
mogą liczyć jedynie na naszą pomoc. Szczególną
pomocą jest o�arowanie odpustu – wielkiego daru
miłosierdzia Bożego. Wystarczy przez pierwsze
8 dni listopada pobożnie odwiedzić cmentarz.
Wiele razy w świątyni wpatrujemy się w Paschał.
To świeca, która nam towarzyszy choćby przy okazji
chrztu. Stoi przy ołtarzu przez cały Okres Wielkanocny.
Stoi także przy trumnie na pogrzebie. Przypomina
nam ona, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał
i tylko On jest Światłem. Wszystkie lampki, znicze,
które zapalamy na cmentarzach są symbolem
światła zmartwychwstania.
Gdy pochylamy się nad grobami naszych bliskich
- przypominajmy sobie słowa św. Maksymiliana:
„Życie jest krótkie, cierpienie jest krótkie,
a potem Niebo, Niebo, Niebo”.
opr. Bartłomiej Paduch

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI
„Bóg, który odpoczywa siódmego dnia,
radując się swoim stworzeniem,
jest tym samym Bogiem, który objawia swą chwałę
wyzwalając swe dzieci z ucisku faraona.
W jednym i w drugim przypadku (…) Bóg objawia się
jako oblubieniec wobec swojej oblubienicy”.

PROŚBA O POMOC
DLA CARITAS
Caritas Pallotyńska
zwraca się z prośbą do Para�an
i wszystkich Dobrych Ludzi
o pomoc �nansową.
* Żeby wysłać dzieci, których rodziców
na to nie stać, na kolonie…
* Żeby kupić kredki, farby i kartki do świetlicy…
* Żeby zapewnić podopiecznym wykwali�kowanych opiekunów…
* Żeby dać codziennie ciepły posiłek dzieciom…
* I wiele innych, równie ważnych „żeby”…
Na to wszystko potrzebujemy środków.
Staramy się pozyskiwać �nanse z projektów
miejskich i wojewódzkich. Ale – po pierwsze
– przeważnie są one celowe, a więc musimy je
spożytkować z konkretnym, wąskim przeznaczeniem. Po drugie – coraz trudniej je zdobyć,
z wielu powodów.
W tym roku byliśmy zmuszeni
np. odwołać kolonie dla dzieci.
Idzie zima – martwimy się o pokrycie kosztów
ogrzewania Świetlicy, w której przebywają
przez tydzień nasi mali podopieczni.
Już myślimy o akcji
paczek bożonarodzeniowych dla ubogich…
Mamy różne scenariusze, ale nie chcielibyśmy
rezygnować z naszej misji. Nie chcemy dopuścić
do tego, by Świetlicę z sympatyczną gromadką
naszych wychowanków zamknąć na kłódkę
z powodu braku pieniędzy…
Dlatego apelujemy do Państwa o darowizny.
Każdy grosz jest ważny, aby nasza misja mogła
trwać. Każda złotówka jest u nas na wagę złota
i każda wpłata pomaga.
Dla ułatwienia podpowiadamy, że wystarczy
odcinek wpłaty bankowej uzupełnić kwotą
i zanieść do banku lub do okienka pocztowego.
Można także przelać darowiznę na konto.

Nasze dane:
BGŻ BNP PARIBAS,
nr konta:
21 2030 0045 1110 0000 0105 0140,
tytuł przelewu:
„Darowizna na cele charytatywnej
działalności Caritas Pallotyńska”.
Nasz adres:
Caritas Pallotyńska
Prowincji Chrystusa Króla SAK Zespół Radom,
26-600 Radom, ul. Młodzianowska 124.

Sakrament małżeństwa
we wrześniu przyjęli:
Magdalena Kiełbasa i Mateusz Małysa
Paulina Anna Dąbrowska i Sebastian Romanowski
Katarzyna Anna Kościelniak i Lech Grzegorz Rusek

Sakrament chrztu świętego
we wrześniu przyjęli:
Piotr Stawczyk
Tymon Kucharski
Kinga Posłuszna
Hanna Skrzypek
Remigiusz Natora
Jan Nowiński
Miłosz Czyżewski
Maja Król

Oliwia Sobczak
Zuzanna Krzyszczak
Adam Piotr Leszczyński
Maria Barbara Leszczyńska
Monika Małgorzata Swat
Helena Maria Kucharska
Borys Niziałek
Igor Kołodziejczyk
Maja Reluchin

Odeszli we wrześniu do Pana:
Andrzej Piotr Lis /l. 50/
Ryszard Badowski /l. 61/
Jan Ryszard Kowalski /l. 76/
Leon Cinal /l. 77/
Edward Czesław Drabik /l. 79/
Krystyna Zelga /l. 82/
Wacław Farys /l. 83/
Krystyna Łęcka /l. 86/
Józef Bryła /l. 90/
Egidiusz Ignacy Bil /l. 97/

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

1. Jaki zawód wykonywał Zacheusz?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Na jakie drzewo wspiął się Zacheusz?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................

ks. Artur Wierzbicki SAC
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KALENDARZ
LITURGICZNY

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. We wtorek, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze święte
wg porządku niedzielnego. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa
we Mszy świętej tego dnia. Na cmentarzach przy ul. Limanowskiego
i na Firleju o godz. 1430 procesje, a o godz. 1500 Msze święte.
31 października 2016r. - PONIEDZIAŁEK
3. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, będziemy odmawiać różaniec,
Imieniny: Urbana, Łukasza
a o godz. 1800 sprawować Mszę świętą za zmarłych poleconych
LITURGIA SŁOWA:
Flp 2, 1-4
w wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych przez cały
PSALM 131, 1. 2-3
listopad w naszych pallotyńskich kościołach będziemy codziennie
EWANGELIA: Łk 14, 12-14
sprawowali 24 Msze święte. Wypominki listopadowe i roczne można
składać w zakrystii i w kancelarii para�alnej.
1 listopada 2016r. – WTOREK
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
4. W środę, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
Imieniny: Julianny, Nikoli
czyli w Dzień Zaduszny, Msze święte o godz. 630, 800, 930 i 1800.
LITURGIA SŁOWA:
Ap 7, 2-4. 9-14
5. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach
PSALM: 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
1-8 listopada i za odmówienie modlitwy za zmarłych, można uzyskać
1 J 3, 1-3
odpust zupełny, który można o�arować wyłącznie za zmarłych.
EWANGELIA: Mt 5, 1-12a
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek I sobota miesiąca.
2 listopada 2016r. – ŚRODA
W I czwartek o godz. 1720 podczas wypominek będziemy modlić się
WSPOMNIENIE
za zmarłych kapłanów i siostry zakonne. O godz. 1800 Msza święta
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Imieniny: Tobiasza, Bohdana
o nowe powołania do służby Bożej oraz za rodziny osób powołanych.
LITURGIA SŁOWA:
7. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych
Hi 19, 1. 23-27a
Mszy świętych oraz od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615.
PSALM 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14
1 Kor 15, 20-24a. 25-28
Msza św. dla nich o godz. 1645. Do chorych udajemy się po porannych
EWANGELIA:
Mszach świętych. Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną
Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej
o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100.
3 listopada 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Huberta, Marcina, Sylwi
O godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny konferencja dla czcicieli
LITURGIA SŁOWA:
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po konferencji, o godz. 2000 Adoracja
Flp 3, 3-8a
ze Scholą Pallottiego i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
Sakramentem.
EWANGELIA: Łk 15, 1-10
8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
4 listopada 2016r. – PIĄTEK
o godz. 1700. O godz. 1720 wypominki i różaniec.
Imieniny: Olgierda, Karola
LITURGIA SŁOWA:
9. W przyszłą niedzielę, 6 listopada, o godz. 1030 zostanie odprawiona
Flp 3, 17 – 4, 1
Msza święta w intencji ks. Karola Świostka SAC z okazji jego imienin.
PSALM 122, 1-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 16, 1-8
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
30 października 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Edmunda, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 11, 22 – 12, 2
PSALM 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
2 Tes 1, 11 – 2, 2
EWANGELIA: Łk 19, 1-10

5 listopada 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Sławomira, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA
Flp 4, 10-19
PSALM 112, 1-2. 5-6. 8a i 9
EWANGELIA: Łk 16, 9-15

11. 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.

12. 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
TYLKO
w chrześcijaństwie? Czy ja potrzebuję zbawienia? Dlaczego Bóg mnie
DLA DOROSŁYCH
nie wysłuchuje? Po co mi Kościół? Dlaczego ludzie cierpią? Czy Boga
„Aby dobrze wychować dziecko
można spotkać? Jak się przekonać, że Bóg jest? Koszt kursu 140 zł.
– nie staraj się
Informacje pod nr tel. 575 262 630 oraz na stronie www.radom.galilea.pl.
Zapisy do środy, 9 listopada.
być samowytarczalna/y”.
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
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