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31. NIEDZIELA ZWYKŁA

E W A N G E L I A : Mt 23, 1-12

JEZUS

„Jedynym waszym Mistrzem
jest Chrystus”.
Dzisiejsze przemówienie Jezusa do tłumów można nazwać
kazaniem, pouczeniem. Przypomina, że „miejsce Mojżesza w nauczaniu
zajęli nauczyciele Pisma i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie
wszystko, czego was uczą”. Całość tego nauczania dotyczy nas.
Czy my nie jesteśmy faryzeuszami? Czy nie zachowujemy się tak,
aby podobać się ludziom? Czy nie lubimy „zajmować pierwszych
miejsc” wśród naszych bliskich? Jakże często jesteśmy mądrzejsi
od innych i „pozwalamy nazywać się nauczycielami”. Ile razy mówimy
co innego, a robimy co innego? Lubimy otrzymywać odznaczenia,
być chwaleni, zajmować wyższe stanowiska. Ile w tym pychy i egoizmu.
Jezus przypomina, że „jedynym waszym Mistrzem (Nauczycielem) jest Chrystus. Największy z was niech się
stanie waszym sługą”. „Miłujmy przeto Boga, czcijmy Go czystym sercem i czystym umysłem, ponieważ tego
przede wszystkim pragnie” (św. Franciszek z Asyżu). „Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec
wszystkich. (…) Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (św. Paweł, 1Tes 5, 15.18).
Jezu, uwolnij mnie od pychy i egoizmu.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Jezus zachęca nas do dziecięcego zawierzenia Opatrzności”.

ŻYCZENIA
Naszemu drogiemu Księdzu Karolowi Świostkowi SAC
życzymy doświadczania piękna i miłości
w codziennej służbie Bogu i ludziom.
Niech bliskość Jezusa będzie dla Księdza
źródłem odwagi i męstwa.
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POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Żyjemy w społeczeństwie informatycznym, dostarczającym nam chaotycznie danych,
wszystkich na tym samym poziomie, i w końcu prowadzi to nas do straszliwej powierzchowności
w chwili postawienia kwestii moralnych”.

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ

Ojciec Pio nazywał ks. Dolindo
„świętym”. Podobne przekonanie
miał wyrazić kiedyś także św. Jan
Paweł II, gdy dotarł do dowodów
na to, że tamten nieznany szerszemu
światu ksiądz z południa Włoch, na
trzynaście lat przed jego wyborem
na Stolicę Piotrową przewidział jego
ponty�kat, imię oraz rolę, jaką odegra
w zmaganiu z wojującym komunistycznym ateizmem.
„Dolindo” w dialekcie neapolitańskim znaczy „ból”. Ks. Dolindo
przecierpiał wiele. Od dzieciństwa
musiał znieść wiele chorób i materialną
nędzę, łącznie z głodem. Ponadto
jego ojciec był człowiekiem szorstkim
i gniewnym, zresztą niebawem porzucił
rodzinę. W 1905 roku Dolindo przyjął
święcenia kapłańskie, następnie uczył
teologii i śpiewu gregoriańskiego
seminarzystów Zgromadzenia Księży
Misjonarzy. Po dwóch latach kapłaństwa został poddany poważnej próbie
życia przez Opatrzność. Oskarżony
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o rozsiewanie błędów teologicznych
i herezji został suspendowany i poddany wieloletniemu dochodzeniu
sądowemu prowadzonemu przez
watykańskie Święte O�cjum. Poddano go także upokarzającym
badaniom psychiatrycznym, z których,
oczywiście, nie wyniknęło żadne
negatywne świadectwo o stanie jego
umysłu. Miano go nie tylko za wariata,
ale i opętanego, przymuszając w imię
świętego posłuszeństwa do poddania się obrzędom egzorcyzmu.
(...) Zamknij oczy i pozwól Mi
Nie trzeba dodawać, jak bardzo do
działać,
zamknij oczy i pomyśl o
jego tortur psychicznych dołożyła się
teraźniejszości, odwróć wzrok od
lokalna prasa.
przyszłości jak od pokusy; odpocznij
Czas ciężkiej próby wiary i pokory, we Mnie, ufając w Moją dobroć,
ks. Dolindo przetrzymał dzięki szcze- a zapewniam cię na Moją miłość, że
gólnej relacji z Bogiem i Maryją. kiedy zwrócisz się do Mnie słowami:
Ostatecznie został zrehabilitowany „Ty się tym zajmij”, oddam się tej
i oczyszczony z wszelkich zarzutów sprawie całkowicie, pocieszę cię,
przez Stolicę Apostolską w 1937 roku, wyzwolę i poprowadzę. I kiedy będę
po trzydziestoletniej gehennie po- musiał poprowadzić cię inną drogą
mówień i przykrości. Przywrócony niż tą, którą zaplanowałeś, będę ci
w pełni do kapłańskiej aktywności przewodnikiem, wezmę na ramiona,
powrócił do Neapolu wyposażony przeprowadzę cię, niosąc jak matka
w nadprzyrodzony dar rozróżniania, niemowlę na rękach, na drugi brzeg.
umiejętność czytania w ludzkich To twój racjonalizm, tok rozumosercach oraz wyjątkowe zamiłowa- wania, zamartwianie się i chęć, by
nie do analizowania Ksiąg Pisma za wszelką cenę zająć się tym, co cię
Świętego i przeżywania Eucharystii. trapi, wprowadza zamęt i jest poPrzyjmował tłumy osób pragnących wodem trudnego do zniesienia bólu.
spowiedzi lub słowa pocieszenia, Ileż to mogę zdziałać, mając na
odwiedzał chorych, opiekował się względzie potrzeby duchowe, czy
biedakami z ulicy, przyciągał do też materialne, kiedy dusza zwróci
siebie kazaniami i konferencjami się do mnie słowami: „Ty się tym
młodych wykształconych studen- zajmij”, kiedy zamknie oczy i się
tów Neapolu.
uspokoi.
W jaki sposób Chrystus nawiedza
Otrzymujecie niewiele łask, kiedy
tego kapłana – nie wiadomo. Po się zamartwiacie. Wiele zaś łask spada
bolesnych doświadczeniach ze Świę- na was, jeśli tylko modlitwa wasza
tym O�cjum, ks. Dolindo nie dzieli się staje się pełnym zawierzeniem i oddatym z nikim. W jego autobiogra�i niem się Mi. W bólu i cierpieniu
pojawia się nagle taka nota: „Oto prosisz, bym działał, ale tak jak ty
słowa dla ludzkości, słowa, które tego chcesz... Nie zwracasz się do
prosił przekazać mi Jezus. Były mi Mnie, a chcesz jedynie, bym się
pomocą w każdym cierpieniu: Jezus dopasował do twoich potrzeb i
mówi: „Z jakiegoż to powodu wzbu- zamysłów. Nie jesteś chory, skoro
rzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi prosząc lekarza o pomoc, sugeruswoje sprawy, a wszystko się ułoży jesz mu leczenie.
i uspokoi. Zaprawdę powiadam wam,
dokończenie na 3 stronie



„Pozbieraj potłuczone kawałki
swojego życia i zanieś je Jezusowi”.
Kiedyś usłyszałam to zdanie. Aż się
prosi, aby w tym miejscu dodać: „Jezu,
Ty się tym zajmij”. Kiedy do św. Ojca
Pio przychodziły tłumy, mówił: „Idźcie
lepiej do ks. Dolindo!” Ten kapłan
mieszkał w Neapolu. Był mistykiem.
Zostawił nam wszystkim modlitwę,
którą podyktował mu sam Jezus.
Poznajmy historię tej potężnej modlitwy, porównywanej z objawioną
św. Siostrze Faustynie modlitwą „Jezu
ufam Tobie”. Jezus podyktował słowa
modlitwy o. Dolindo Ruotolo w latach
czterdziestych XX wieku. Dolindo
Ruotolo urodził się 6 października
1882 roku w Neapolu. Zmarł 19
listopada 1970 roku. Był włoskim
kapłanem oraz tercjarzem franciszkańskim. Kościół święty ogłosił go
Sługą Bożym. To do niego św. o. Pio
kierował ludzi, a o. Dolindo wręczał
im „Akt całkowitego oddania Jezusowi”. „Nie kombinuj nic, tylko módl
się tak, jak Jezus prosi” – dodawał.

każdy akt prawdziwego oddania
i zawierzenia Mi przyniesie owoc
i rozwiąże napięte sytuacje. Całkowicie zdać się na Mnie oznacza nie
zadręczać się i nie wzburzać, nie
popadać w desperację, nie napinać
się nerwowo, prosząc Mnie, bym
idąc waszym zamysłem, przemienił
wzburzenie w modlitwę. Całkowicie
zdać się na Mnie znaczy zamknąć
ze spokojem oczy duszy, odwrócić
niespokojną myśl i zamęt i zdać się
tylko na Mnie, modląc się słowami:
„Ty się tym zajmij”.

ZAPROSZENIE
„Galilea” zaprasza wszystkich
odważnych mężczyzn na

Kurs „Jakub”
Odnajdź w sobie mężczyznę!

Termin: piątek – niedziela, 17-19 listopada
Miejsce: „Eremy” Kałków k. Starachowic

Zapisy: www.radom.galilea.pl
lub u Marcina – tel. 600 380 220
Koszt: 160 zł
Zaliczka: 60 zł wpłacona na konto:
30 1160 2202 0000 0002 6792 2509
z podaniem imienia i nazwiska
oraz dopiskiem „Kurs Jakub”

Oto świadectwa mężczyzn,
którzy ukończyli ten Kurs:

„Z Kursu wyjeżdżam z mocnym
postanowieniem uzdrowienia moich
relacji z ojcem, i żebym mógł po„Uświadomiłem sobie, że nieza- głębić relację z Bogiem. Zrozumiałem,
leżnie od swojej historii, od poczęcia że bez uzdrowienia relacji z ziemto Bóg jest Panem czasu i może skim ojcem nie będę mógł wypełnić
uzupełnić wszystkie moje braki jako powołania do bycia oblubieńcem
męża, ojca, syna. Nie muszę wszyst- i ojcem. Zamierzam informować
kiego brać na swoje barki, ale polecić wszystkich mężczyzn, których znam,
i zawierzyć Jemu, bo On chce mnie o tym Kursie”.
Piotr, lat 34
prowadzić. Niesamowita moc wspólnej
modlitwy mężczyzn i doświadczenia
„Zrozumiałem, że przez długi czas
łagodnej i męskiej roli w życiu
nosiłem w sercu dużo goryczy po
Kościoła”.
trudnych doświadczeniach. Bóg Ojciec
Rafał, lat 29

Dziękuję, Panie, za to, że uczestniczyłem w Kursie. Doświadczyłem
wspólnoty mężczyzn, wspólnej modlitwy, Boga jako Ojca, odnowienia
relacji z synem. Inaczej patrzę na
rzeczywistość, która mnie otacza”.
Krzysztof, lat 45

„Po Kursie zabieram do domu
Pokój, Radość i Nadzieję. Nie jestem
sam. Moje doświadczenia na Kursie
były Mocne! Tyle darów otrzymałem,
że jeszcze myślę co dalej. Wiem,
że jestem obok Boga Żywego”.

mówi do mnie: „Nie potępiam Cię!”

Bogusław, lat 53

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Kościół nadał chrześcijański sens określeniu „dzień słońca”,
używanemu przez Rzymian na oznaczenie niedzieli i do dziś obecnemu w niektórych językach europejskich;
w ten sposób chronił wiernych przed niebezpiecznym wpływem kultów oddających boską cześć słońcu
oraz sprawiał, że celebracja tego dnia zwracała się ku Chrystusowi jako prawdziwemu „słońcu” ludzkości”.
Módlcie się tak, jak was nauczyłem: „święć się
imię Twoje”, czyli bądź pochwalony, uwielbiony
w mojej potrzebie. „Przyjdź królestwo Twoje”,
czyli niech wszystko, co się dzieje, przyczynia się
do stwarzania Twojego królestwa w nas i na
świecie. „Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na
ziemi”, czyli to Ty wejdź i działaj w tej mojej potrzebie, (…) Jeśli powiesz mi naprawdę: „bądź
wola Twoja”, czyli jakbyś mówił: „Ty się tym
zajmij”, wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę
najtrudniejsze sytuacje. (…) Powiadam ci, że się
tym zajmę i podejmę działania jak lekarz.
Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne.
Masz wrażenie, że sytuacja się pogarsza? Nie
burz się; zamknij oczy i mów: „Ty się zajmij”.
Powtarzam ci, że się tym zajmę, że nie ma potężniejszego lekarstwa niż Moje działanie z miłości””.
Zatem pozbierajmy potłuczone kawałki
swojego życia i z ufnością oddajmy je Jezusowi.
ON już będzie wiedział co z nimi zrobić. opr.

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.
1. O czyjej katedrze mówi Jezus?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Kto jest naszym jedynym Mistrzem?
Odpowiedź: ...........................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................

Jadwiga Kulik
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KALENDARZ
LITURGICZNY
5 listopada 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Sławomira, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10
PSALM 131, 1bcde. 2-3
2. czytanie: 1 Tes 2, 7b-9. 13
EWANGELIA: Mt 23, 1-12
6 listopada 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ziemowita, Feliksa, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 11, 29-36
PSALM 69, 30-31. 33-34. 36-37
EWANGELIA: Łk 14, 12-14

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Karola Świostka SAC
z okazji jego imienin. Polecajmy dostojnego Solenizanta Bogu także
w osobistej modlitwie.
2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
3. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic
różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.
4. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, odmawiamy różaniec,
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą za zmarłych poleconych
w wypominkach listopadowych. Wypominki listopadowe i roczne
można składać w zakrystii i w kancelarii para�alnej.

7 listopada 2017r. – WTOREK
Imieniny: Ernesta, Kariny, Rudolfa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 12, 5-16a
PSALM 131, 1bcde. 2-3
EWANGELIA: Łk 14, 15-24

5. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne.

8 listopada 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Seweryna, Wiktorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 13, 8-10
PSALM 112, 1b-2. 4-5. 9
EWANGELIA: Łk 14, 25-33

7. W sobotę, 11 listopada, przypada 99. rocznica Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane
o godz. 630, 800, 930 i 1800. Nie zapomnijmy udekorować naszych domów
�agami narodowymi.

9 listopada 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Teodora, Genowefy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 47, 1-2. 8-9. 12
PSALM 46, 2-3. 5-6. 8-9
2. czytanie: 1 Kor 3, 9b-11. 16-17
EWANGELIA: J 2, 13-22
10 listopada 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Andrzeja, Leona, Natalii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 15, 14-21
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: Łk 16, 1-8
11 listopada 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Bartłomieja, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 16, 3-9. 16. 22-27
PSALM 145, 2-3. 4-5. 10-11
EWANGELIA: Łk 16, 9-15

PRZYJDŹ
POMÓC TYM,
KTÓRZY
SOBIE SAMI
POMÓC
JUŻ NIE MOGĄ…

WYPOMINKI, GODZ. 1720

6. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach
1-8 listopada i za odmówienie modlitw za zmarłych można uzyskać
codziennie odpust zupełny, który można o�arować wyłącznie za zmarłych.

8. W przyszłą niedzielę, 12 listopada, o godz. 1500 Msza święta dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowujących się do przyjęcia
I Komunii świętej oraz dla ich rodziców.
9. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 1800 spotkanie
w kawiarence dla Pielgrzymów „Białej 11”.

WIATREM NIESIONE
Wiatr. Od kilku dób stale obecny. Miejscami groźny. Niszczycielski.
Prowokuje do krytyki.
Czy tylko zło przynosi i złem się chwali?
To tutaj właśnie, w Radomiu, nieco ponad 26 lat temu usłyszeliśmy:
„Wiatr towarzyszy mi od pierwszego momentu przybycia na ziemię polską…”.
Papież wierzy w wiatr, w ten z Wieczernika, w ten z Pięćdziesiątnicy.
Wierzy, że słowa rzucane na ten polski wiatr nie zostaną poniesione
w niewiadomym kierunku, tylko pójdą tak, jak to słowo Boże, które
z Wieczernika na wszystkie krańce ziemi pchnął potężny wiatr Ducha
Świętego.
Czy to nie ten Wiatr wcześniej jeszcze „rozdmuchał” od nas, na całą kulę
ziemską: Boże Miłosierdzie, Światowe Dni Młodzieży?
Czy to nie dzięki wsłuchaniu się Weń stawiliśmy się do pokuty u stóp
Królowej Polski, opletliśmy Ojczyznę modlitwą Królowej Różańca Świętego?
Czy to nie On przywiał potrzebę obrony Krzyża przed ludźmi, którzy
myślą, że jak usuną Jego widzialny znak, to zniknie?
Boże! Ile Wiatru jeszcze potrzeba, by wszyscy, co „najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia”, usłyszeli ten Głos.
Michał Jakaczyński
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