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U RO C Z Y S T OŚĆ J E Z US A CHRY S T US A
K RÓL A WSZ E CHŚ W I ATA
EWANGELIA: Łk 23, 35-43
„To jest Król żydowski”.
„A lud stał i patrzył”. Stał pod krzyżem, na którym wisiał Jezus, z którego
drwiono i nad Nim powieszono ironizujący napis: „To jest Król żydowski”.
Chcieliście króla, to macie. Krzyż to Jego tron. „Niechże teraz wybawi
siebie”. Jezus ukazuje się na krzyżu, jako Ten, który przegrywa. Milczy.
Tam, gdzie jest krzyż, nie ma miejsca na manifestację siły. Chce być
rozpoznawany, jako Król, ale ma się to stać przez uznanie Go w miłości
bez żadnego przymusu. „Dziś będziesz ze Mną w raju”. Słowa skierowane
do wiszącego obok złoczyńcy, który staje się pierwszym obywatelem
królestwa Chrystusa. „Jezus Chrystus jest Królem, który miłuje. Jest Królem
przez to, że miłuje. Przez to, że miłuje, uwolnił nas od grzechów, bo tylko
miłość zdolna jest uwalniać od grzechu. Nie przeminie Jego Królestwo.
I nie przeminie w Nim królowanie człowieka. Tylko w Nim” (św. Jan Paweł II).
Chrystus Król czeka na nas cierpliwie na krzyżu. Patrzmy oczyma wiary
w kierunku Królestwa Jezusa i powtarzajmy słowa: „Przyjdź Królestwo
Twoje”.
Adam Żak

Z okazji wtorkowego wspomnienia św. Cecylii
wyrażamy wdzięczność Panu Organiście Romanowi Danielewiczowi i jego Rodzinie,
chórowi „Gloria Dei”, Scholi Pallottiego, Scholi dziecięcej,
Scholi Mszy świętej hospicyjnej,
Animatorom Muzycznym „Białej 11”
i Wszystkim, którzy swoim śpiewem i muzyką
uświetniają Liturgię w naszej świątyni.
Dziękujemy, że prowadzicie nas ku przedsionkom nieba!
Trwajcie w miłości i pokoju swoich Wspólnot!
Cieszcie się tym, że Bóg Wam błogosławi,
czyli tym, że powiększa się Wasza jakość i liczba!!
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„GALILEA” ZAPRASZA KOBIETY
na kurs „Samarytanka”.

W najbliższą sobotę i niedzielę w kawiarence pod naszym kościołem.
Od godziny 815 do 2030 w sobotę i do 1400 w niedzielę.
Należy ubrać się w strój, w którym czujesz się kobieco.
Koszt: 80 zł od osoby (w cenie obiad i kolacja w sobotę oraz kawa, herbata, ciastka…)
Konto: Marcin Piechota, 30 1160 2202 0000 0002 6792 2509
(w tytule należy wpisać: Samarytanka oraz imię i nazwisko).
Informacje i zapisy: Ania, tel. 790 727 208.
Na kursie kobiety będą mówiły do
kobiet i o kobietach. Najważniejsze
jednak będzie „laboratorium”, czyli
doświadczenie spotkania z NIM.
Bez względu na to, czy wierzysz MU,
czy może masz wątpliwości – musisz
wiedzieć – JEMU zależy na Tobie.
Przyjdź i przejrzyj się w JEGO
pełnych miłości oczach, nie w oczach
świata... Będzie to dla Ciebie najlepszy czas na duchowe odświeżenie
– takie „małe SPA”.
Oto świadectwa kobiet, które
kiedyś uczestniczyły w tym kursie:
„W mojej głowie zawsze było przeświadczenie, że Bogu nie bardzo
zależy na tym, żebym była piękną,
spełnioną kobietą. Miałam wrażenie,
że nie powinnam Mu zawracać
głowy moimi kompleksami, trudnościami w zrozumieniu swojej
kobiecej natury oraz bycia piękną,
podziwianą, wspaniałą. Było to dla
mnie w kategoriach próżności.
Miałam być tylko chrześcijanką.
W czasie kursu Bóg pokazał mi, że
jest zupełnie inaczej – pozwolił mi
doświadczyć tego, że On sam uczynił
mnie kobietą i bardzo kocha moją
kobiecość. Doświadczyłam Boga
Oblubieńca, który zachwyca się
mną i najważniejsze, że pragnie
bym była w 100% wolną kobietą,

Jego córką. Zrozumiałam, że Bóg
jest pierwszą Osobą, która pragnie,
abym była piękną, wolną kobietą
i że jest jedyną Osobą, która może
mi to dać. Chcę Jemu zawierzyć
i oddać całe moje powołanie bycia
kobietą”.
Elżbieta, 24 lata
„Przyjechałam na ten kurs z myślą,
że nic nowego nie odkryję, jeśli
chodzi o moją kobiecość. Pan Jezus
kolejny raz mnie zaskoczył. Pokazał
mi, że ta kruchość, która jest we
mnie jest piękna i choć nie wszystko
poukładane jest w moim życiu, to
On zaprasza mnie do tańca, bym
poczuła że to On prowadzi mnie
mocną ręką. On zna kroki mojego
życia i On zawsze czeka. Pragnę
z nim tańczyć i czuć się królową”.
Anna, 39 lat

„Podczas kursu doświadczyłam
wewnętrznego spokoju i pokoju
w moim sercu. Poczułam po 56 latach
mojego życia, że naprawdę jestem
piękną kobietą. Gdy wstałam w
sobotę rano, po wejściu do łazienki
popatrzyłam w lusterko i usłyszałam
słowa „jaka ty jesteś piękna” i wiem,
że to były słowa Pana Jezusa,
wiem, że w jego oczach jestem
najpiękniejsza i nie jest ważne
kto co o mnie myśli, bo Pan Jezus
zawsze mnie prowadzi i będzie

FILM JEST!
Płyta, która była dołączona do naszej Gazetki w zeszłym tygodniu
jest ciągle do „wzięcia sobie”.
W naszej księgarni.
Jeśli ktoś wytrząsnął płytę z Gazetki; lub zrezygnował z niej,
a teraz jednak pragnie ją mieć,
to prosimy o zgłaszanie się do naszej księgarni.
Przypominamy także, że płyta jest w polskiej wersji językowej.
W opcjach należy wybrać „polski mikrofon”.
Redakcja
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prowadził, bo On jest moją
największą miłością”.

Bogusia, 56 lat

„Jestem matką pięciorga dzieci
i mam wspaniałego męża. To, że
tu jestem, na tym kursie, graniczy
z cudem. Byłam osobą bardzo
poranioną, skuloną, zalęknioną,
ciągle żebrzącą akceptacji, aprobaty
od innych. Zachowywałam się tak,
by innym się to podobało, chorobliwie bojącą się odrzucenia. Mimo
pięknej rodziny – byłam bardzo
samotna. Od pewnego czasu
wystąpiły dolegliwości, których
żaden lekarz nie umiał zdiagnozować. Czułam się bardzo wyczerpana,
bóle mięśniowe wraz z ciągłymi
odrętwieniami mięśni rąk, nóg
i sztywnością w karku. Ciągłe infekcje,
od pół roku bycie na antybiotykach,
doprowadziły, że ostatnie dwa
tygodnie spędziłam w łóżku. Prosiłam Boga, by jednak przyjechać tu.
Od wczoraj wszystko minęło, moje
ręce i nogi są zdrowe, ścierpnięcie
i wyczerpanie minęło. Doświadczyłam
Boga i Jego miłości. On nazwał
mnie swoją księżniczką, tą, która
była poniewierana, w swoich
oczach nic nie warta. Postanawiam
walczyć o siebie i swoje piękno
duchowe”.
Beata, 36 lat

TYLKO
DLA
DOROSŁYCH
„Postępowanie
wobec dziecka
twarde i zdecydowane
daje mu poczucie
bezpieczeństwa”.

WITAJ PIĘKNA Z LA SALETTE
W ostatnią niedzielę, przy naszym
kościele, została poświęcona �gura
Matki Bożej z La Salette.
Witaj piękna Salentyńska Pani!
Po dłuższej nieobecności powróciłaś
do naszej para�alnej Wspólnoty.
Pamiętamy Ciebie, jak pogrążona
w zadumie, w cieniu rozłożystej,
przydrożnej wierzby, czuwałaś nad
naszym maleńkim kościołem przy
ulicy Wiejskiej. Z nostalgią powracaliśmy do tamtych dni.
Maryjo, piękna Pani z La Salette,
jak to się stało, że w tamtych latach
przebyłaś drogę do naszej para�i,
do Radomia – dumnego ze swej
historii miasta Kazimierza Jagiellończyka – z maleńkiej mieściny
położonej u podnóża francuskich
Alp? W dostępnej mi historii Para�i
nie znalazłam wzmianki na ten
temat. Na pewno coś przeoczyłam.
Temat pozostawmy do wyjaśnienia
naszym para�alnym kronikarzom.
Salentyńska Pani, dzięki staraniom
naszego Księdza Proboszcza Lucjana

Rożka SAC, błogosławisz nam jak
dawniej. Jak dawniej siedzisz zatroskana pod krzyżem Chrystusa. Gdzież
indziej szukać Ciebie, Maryjo, jak nie
u boku Syna? Jak niegdyś, kierujemy
ku Tobie nasze spojrzenia, nadzieje
i serca.
Księże Lucjanie, sprowadzając
„na powrót” Maryję, w Jej jakże
pamiętniej dla nas �gurze, uratowałeś kawałek para�alnej historii.
Dziękujemy.
A jak to było w La Salette?

Zaczęła ona powoli się otwierać,
aż w jej wnętrzu dostrzegli skuloną,
płaczącą kobietę, która po chwili
wstała i przemówiła do dzieci w
miejscowym dialekcie: „Zbliżcie się
moje dzieci, nie bójcie się! Jestem
tutaj, aby przekazać wam ważne
Orędzie. Jeżeli mój lud nie zechce
się poddać, będę zmuszona puścić
ramię Mojego Syna. Jest ono tak
ciężkie i tak przygniatające, że już
dłużej nie będę mogła go podtrzymywać. Od jak dawna już cierpię
z waszego powodu! Chcąc, aby
Mój Syn was nie opuścił, jestem
zmuszona nieustannie wstawiać się
za wami. Ale wy sobie nic z tego
nie robicie. Choćbyście wiele się
modlili i czynili, nigdy nie zdołacie
wynagrodzić mi trudu, którego się
dla was podjęłam. Dałam wam
sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam sobie, i nie chcą mi go przyznać.
To właśnie czyni ramię Mego Syna
tak ciężkim”.

Jest 19 września 1846 roku. Matka
Boża ukazała się jeden jedyny raz
w wiosce La Salette we Francji,
dokładnie we francuskich Alpach.
Maryję widziało dwoje pastuszków
wypasających bydło: 15-letnia
Melania Calvat i 11-letni Maksymin
Giraud. Dzieci znały się ze sobą
zaledwie kilka dni; oboje pracowali
u gospodarzy z sąsiednich miejscoObjawienie z La Salette zostało
wości. Kiedy pastuszkowie wracali o�cjalnie uznane przez Kościół
do wioski, zobaczyli w wąwozie 19 września 1851 roku.
opr.
świetlistą kulę.
Jadwiga Kulik

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„„Dzień odpoczynku zawdzięcza swój charakter przede wszystkim temu,
że Bóg go „pobłogosławił” i „uświęcił”, to znaczy oddzielił od pozostałych dni,
aby był pośród nich „dniem Pańskim””.

KUP
DOBRĄ PŁYTĘ
Zachęcamy, szczególnie młodzież,
do nabywania
w naszej księgarni w cenie 20 zł

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

1. Co podawali do picia Jezusowi żołnierze?
Odpowiedź: ...........................................................................

płyty „Wiecznego”

z hiphopową muzyką chrześcijańską.

2. W jakich językach był napis
nad Jezusem na krzyżu?

Dochód jest przeznaczony
na rehabilitacje Julii – córki autora płyty.

Odpowiedź: .............................................................................

„Wieczny”, czyli pan Łukasz Wieczorek,
często modli się z całą swoją rodziną
w naszej świątyni.
Redakcja

.....................................................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
20 listopada 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Edmunda, Edyty, Anatola
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 5, 1-3
PSALM 122, 1-2. 4-5
Kol 1, 12-20
EWANGELIA: Łk 23, 35-43
21 listopada 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Janusza, Konrada, Alberta
LITURGIA SŁOWA:
Ap 14, 1-3. 4b-5
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 21, 1-4
22 listopada 2016r. – WTOREK
Imieniny: Cecylii, Jonatana, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Ap 14, 14-20
PSALM: 96, 10. 11-12. 13
EWANGELIA: Łk 21, 5-11
23 listopada 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Adeli, Klemensa, Felicyty
LITURGIA SŁOWA:
Ap 15, 1-4
PSALM 98, 1. 2-3ab. 7-8. 9
EWANGELIA: Łk 21, 12-19
24 listopada 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Romana, Flory
LITURGIA SŁOWA:
Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
PSALM 100, 1-2. 3. 4-5
EWANGELIA: Łk 21, 20-28
25 listopada 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Klemensa, Katarzyny, Erazma
LITURGIA SŁOWA:
Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2
PSALM 84, 3-4. 5-6a i 8a
EWANGELIA: Łk 21, 29-33
26 listopada 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Sylwestra, Konrada, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
Ap 22, 1-7
PSALM 95, 1-2. 3-5. 6-7ab
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Jest to patronalne święto warszawskiej Prowincji księży i braci pallotynów.
Dzisiaj po każdej Mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem
każda para�a przyjmuje Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Króla.
2. Dzisiaj o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania
i ich rodziców. Po Mszy świętej konferencja.
3. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii para�alnej kurs przedmałżeński.
4. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720 różaniec, a o godz. 1800
Msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych.
5. W sobotę, 26 listopada, o godz. 1500 w kaplicy Świętej Rodziny
Msza święta dla Scholi dziecięcej i młodzieżowej, Oazy i Liturgicznej
Służby Ołtarza. Po Mszy świętej zabawa andrzejkowa dla dzieci
i młodzieży. Serdecznie zapraszamy.
6. W przyszłą niedzielę, 27 listopada, rozpoczynamy Adwent – czas
szczególnego przygotowania na powtórne przyjście Jezusa,
i czas przygotowania do dobrego, religijnego przeżycia Świąt Bożego
Narodzenia. Rekolekcje adwentowe dla dorosłych i dzieci poprowadzi
w tym roku ks. Robert Kaim SAC z Ostrołęki. Pierwsze nauki już
w przyszłą niedzielę.
7. Tradycją minionych lat, od I Niedzieli Adwentu, ojcowie ministranci
będą rozprowadzać opłatki wigilijne do wszystkich rodzin naszej para�i.
W razie wątpliwości, można poprosić od rozprowadzających opłatki
pisemnego upoważnienia od Księdza Proboszcza.
8. Zachęcamy, szczególnie młodzież, do nabywania w naszej księgarni
w cenie 20 zł płyty „Wiecznego” z hiphopową muzyką chrześcijańską.
Dochód jest przeznaczony na rehabilitację Julii – córki autora płyty.
„Wieczny”, czyli pan Łukasz Wieczorek, często modli się z całą swoją
rodziną w naszej świątyni.
9. W naszej księgarni są do nabycia lampiony na Roraty dla dzieci
oraz kalendarze i rozważania Ewangelii na 2017 rok.

PROŚBA O POMOC DLA CARITAS

Caritas Pallotyńska działająca przy naszej para�i niesie pomoc ludziom
zagrożonym wykluczeniem społecznym wynikającym m.in. z ubóstwa,
bezdomności, nałogów. Ważną grupę stanowią także dzieci i młodzież
uczęszczająca do Świetlicy, a także ich rodzice i opiekunowie. Sporą grupę
podopiecznych stanowią także seniorzy.
Corocznie Caritas Pallotyńska organizuje dla wszystkich podopiecznych spotkanie wigilijne (ok. 50 rodzin)
połączone z prezentami świątecznymi (ok. 150 paczek). Wspólna wieczerza połączona z kolędowaniem
i dzieleniem się opłatkiem daje, zwłaszcza dzieciom, możliwość doświadczenia prawdziwej radości
z przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, gdyż w domu rodzinnym jest to często ograniczone,
a niekiedy wręcz niemożliwe.
Dlatego apelujemy do Czytelników naszej para�alnej Gazetki o pomoc w realizacji zaplanowanych
przez Caritas Pallotyńską dobroczynnych przedsięwzięć. Za każdy grosz będziemy bardzo wdzięczni.
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.
ks. Artur Wierzbicki SAC

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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