TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1234
28/10/2018

„JA
JESTEM

DROGA,

I PRAWDA,
,

I
.
ZYCIEM”
JEZUS

30. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mk 10, 46-52

„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Niewidomy żebrak usłyszał, że obok przechodzi Jezus. Zaczął głośno krzyczeć:
„Synu Dawida, zmiłuj się nade mną”. W podobnej sytuacji może znaleźć się
każdy z nas. Stajemy się niewidomymi na duszy, popełniwszy grzech ciężki.
Jeżeli zaczynamy żebrać „zmiłuj się nade mną”, to jest to pierwszym krokiem
pozbycia się ułomności naszej duszy. Żal za popełniony grzech jest krzykiem,
wołaniem o pomoc. Mamy inną sytuację niż Bartymeusz. Jezus nie przechodzi
obok, czeka w znanym nam miejscu i mówi: „co chcesz, abym ci uczynił”.
Jeżeli z całą świadomością odpowiem: „abym przejrzał”, w konfesjonale
usłyszę słowa „Bóg, Ojciec miłosierdzia niech ci udzieli przebaczenia i pokoju
przez posługę Kościoła... Idź w pokoju”, bo „twoja wiara cię uzdrowiła”.
Bartymeusz „zaraz przejrzał i szedł drogą za Nim”. Uzyskawszy przebaczenie
powinniśmy iść za Jezusem naśladując Go. Zastanowię się, czy moje przyrzeczenia poprawy są realizowane i zgodne z tym, że „moja wiara uzdrowiła”
mnie. Jaka jest moja wiara? „Jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa
jest sama w sobie. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie
uczynków, a nie samej tylko wiary” (Jk 2, 17.24). Postaram się przeczytać
przynajmniej drugi rozdział Listu św. Jakuba.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg nadał stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe,
na których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Katecheci winni zadbać o to, aby program formacji dzieci
powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie
do uczestnictwa we Mszy świętej, oraz wyjaśnić im,
jakie jest istotne uzasadnienie obowiązku niedzielnego.
Może się do tego przyczynić - w sprzyjających okolicznościach
- także celebracja Mszy świętych dla dzieci w różnych formach
przewidzianych przez przepisy liturgiczne”.
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„Musicie być
mocni mocą
wiary, nadziei
i miłości…”

/św. Jan Paweł II/

Nie wiem, czy potra�ę rozmawiać
Waszym... naszym językiem włoskim.
Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie.
Przedstawiam się Wam wszystkim
dzisiaj, by wyznać naszą wspólną
wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność
pokładaną w Matce Chrystusa
i Kościoła z pomocą Pana Boga
i z pomocą ludzi” /św. Jan Paweł II/.
Chciałem dziś podzielić się z Wami,
Drodzy Czytelnicy „Mojej Para�i”,
opisem dnia, w którym czuwał
nade mną św. Jan Paweł II.
Jechałem do Krakowa (już prawie
dwa tygodnie temu), gdzie właśnie
on wszystko mi ustawił i zaplanował.
Nie miałem ani sekundy wytchnienia,
ale wiedziałam, że on czuwa nade mną.
Zaczęło się od autobusu linii 124,
którym dotarłem na sam koniec, na
Osiedle Podwawelskie, gdzie od razu
już miałem podstawiony autobus 112.
W autobusie spotkałem ojca benedyktyna. Wiedziałem, że jedzie do
Tyńca, więc wysiadłem razem z nim.
Chciałem dotrzymać mu kroku i po
chwili już rozmawialiśmy. Powiedziałem skąd jestem i po co tu
przyjeżdżam, na co opowiedział mi,
co mogę zobaczyć w Opactwie
Tynieckim.
Zacząłem od kościoła i krypty
poświęconej św. Janowi Pawłowi II

Wierni, którzy pojawili się w Watykanie o godzinie 1818 zobaczyli biały
dym symbolizujący wybór nowego
papieża. O godzinie 1844 kardynał
Pericle Felici ogłosił: „Annuntio vobis
gaudium magnum – Habemus Papam
– Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum... (zawiesił
głos) Carolum Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalem Wojtyla, qui sibi
nimen imposiut loannis Pauli” (Oznajmiam wam radość wielką – mamy
Papieża – Najczcigodniejszego
i Najprzewielebniejszego Pana
– Pana Karola Kardynała Świętego
Rzymskiego Kościoła Wojtyłę – który
przybrał sobie imię Jana Pawła).
Powołali go z dalekiego kraju...
„Z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego
przez łączność w wierze i tradycji
chrześcijańskiej. Bałem się przyjąć
ten wybór, jednak przyjąłem go w
duchu posłuszeństwa dla Pana naszego
Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej
– od tego, który dziś obchodził w niebie
Maryi Pannie.
W NIEDZIELĘ, 11 LISTOPADA,
W SETNĄ ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
ZAPRASZAMY NA GODZ. 1800
NA MSZĘ ŚWIĘTĄ W INTENCJI:
O OPIEKĘ MATKI BOŻEJ,
POKÓJ I POMYŚLNOŚĆ
DLA NASZEJ OJCZYZNY
ORAZ O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO
DLA RZĄDZĄCYCH.
ODDAJMY CHWAŁĘ BOGU
ZA WOLNĄ POLSKĘ!
PO MSZY ŚWIĘTEJ
WIECZÓR PATRIOTYCZNY,
NA KTÓRY ZAPRASZA
CHÓR „GLORIA DEI”.
NASTĘPNA MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ
TO PASTERKA, 25 GRUDNIA.
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40-lecie swojego wyboru na Stolicę
Piotrową. Pomodliłem się, wpisałem
do księgi pamiątkowej. Wychodząc,
jeszcze tylko spojrzenie na płynąca
Wisełkę i z powrotem na autobus,
choć nie wiedziałem, o której jest...
Następnie tramwajem linii 22 udało
mi się dotrzeć do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego na Koronkę,
kiedy wybiła dokładnie godzina 1500.
Skorzystałem jeszcze ze Studni Miłosierdzia, a więc z sakramentu pokuty.
Następnie udałem się na parking
przy ul. Motarskiego i drogą okrężną
doszedłem do Sanktuarium św. Jana
Pawła II na Białych Morzach. Niestety,
musiałem oczekiwać na wejście, gdyż
tego dnia organizatorzy zatrzymywali
wszystkich chcących wejść przed
bramki, którymi było zabezpieczone
Sanktuarium. I tak oczekiwałem na
wejście prawie do godz. 1630, o której
miała się zacząć uroczysta Msza św..
Mogłem za to dokładnie przyjrzeć się
wszystkim zaproszonym gościom.
Niektórych znałem z widzenia.
Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo
– metropolita częstochowski, który
podszedł do ludzi i się przywitał.
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
– metropolita warszawski, Ksiądz
Kardynał Stanisław Dziwisz, Ksiądz
Arcybiskup Marek Jędraszewski
– obecny metropolita krakowski i nasz
ordynariusz diecezji radomskiej
– Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.
dokończenie na 3 stronie



„HABEMUS PAPAM” PO 40 LATACH…

16
Sakrament małżeństwa w czerwcu przyjęło
pięć par. 5

Sakrament chrztu świętego w czerwcu przyjęło
szesnaścioro dzieci.

Odeszli w czerwcu do Pana:
Szymon Midzio /l. 1/
Jakub Filip Róg /l. 13/
Ewa Katarzyna Okulska /l. 39/
Maciej Molęda /l. 43/
Elżbieta Teresa Sałasz /l. 62/
Zenon Witold Koptas /l. 62/
Halina Maria Kacprzak /l. 66/
Andrzej Mieczysław
Kołodziejczyk /l. 66/
Kazimierz Krzysztof
Błeszyński /l. 66/
Anna Zo�a Krzyżanowska /l. 68/
Wiesław Jan Staniszewski /l. 68/

Adam Bronisław Skała /l. 72/
Grażyna Elżbieta
Jarosińska /l. 73/
Piotr Muszyński /l. 74/
Wiktoria Zo�a Wyrwińska /l. 75/
Helena Władysława Ziętek /l. 75/
Adam Zdzisław Broda /l. 75/
Elżbieta Jadwiga
Warszakowska /l. 83/
Halina Barbara Adamus /l. 84/
Henryk Jarosławski /l. 85/
Marianna Rudnicka /l. 87/
Regina Genowefa Sytka /l. 90/

Na początku rozdano nam plany
całej Uroczystości, a więc od „Śpiewu
na wejście” aż po „rozesłanie” – tak
jak na Watykanie.
Zbliżała się godzina 1630... Wreszcie
ktoś z Służby Sanktuarium dał znak,
że otwierają bramki i tak wszedłem
do Sanktuarium. Przed wejściem był
telebim dla ludzi, którzy nie mogli
wejść oraz wozy transmisyjne Telewizji Polskiej. Uroczystej Mszy świętej
przewodniczył Nuncjusz Apostolski
w Polsce, Ksiądz Arcybiskup Salvatore
Pennacchio. Eucharystię sprawował
w języku polskim. Homilię wygłosił
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
– osoba, która była przy św. Janie
Pawle II przez 27 lat ponty�katu.
Podczas homilii Ksiądz Kardynał
Stanisław Dziwisz przypomniał, że
po czterdziestu latach wspólnego
wędrowania z Papieżem, jak również
po jego błogosławionej śmierci, nie
tylko wspominamy i dziękujemy,
ale myślimy o tym, jak czerpać ze
źródeł, do których prowadził Papież
Polak. „Myślimy o tym, jak w naszym
niełatwym, pełnym napięć i kon�iktów świecie rozpalać płomienie
wiary i miłości, które on w nas rozpalał.
Dar Jana Pawła II wiąże się więc z
codziennym podejmowaniem przez
nas zadań w duchu tych wartości,
postaw oraz inspiracji, które on nam
przekazał” – mówił.

Na Uroczystości było wielu biskupów, kapłanów z całej Polski i tłumy
wiernych. Po zakończeniu Mszy św.
zszedłem na dół Sanktuarium i pomodliłem się przy relikwiach św. Jana
Pawła II. Wychodząc zostawiłem tam
u Papieża trzy intencje za całą swoją
rodzinę.
Postanowiłem, że wejdę jeszcze
do kaplicy, w której miał być różaniec.
Wszedłem na samo jego rozpoczęcie.
Następnie udałem się na ul. Franciszkańską 3, gdzie za trzy minuty
miała rozpocząć się niezwykła projekcja
multimedialna w technologii 3D z
wykorzystaniem archiwalnych nagrań.
Cała ulica była wygaszona, wszędzie
pełno ludzi, a ja przez drzewo
oglądałem przepiękny pokaz na
fasadzie Pałacu Arcybiskupów krakowskich, który przedstawiał całe życie
Karola Wojtyły. Obecna była tam też
Para Prezydencka.
Później nastąpiło odsłonięcie
odrestaurowanego Okna Papieskiego.
Wizerunek św. Jana Pawła II wykonany został ze szkła weneckiego.
Autorką mozaiki jest Magdalena
Czeska. Jednym z fundatorów dzieła
była polonia amerykańska.
Następnie wszyscy przeszliśmy
na Rynek, gdzie o 2100 zaczął się koncert
„Ojcze Święty, dziękujemy”, którego
organizatorami byli: Instytut Dialogu

POSŁUCHAJ
PAPIEŻA FRANCISZKA
„Nawet z bolesną świadomością
własnej kruchości, trzeba kroczyć
naprzód i nie poddawać się
oraz przypominać sobie to,
co Pan powiedział do św. Pawła:
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem
w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9)”.

Bardzo prosimy
o symboliczną złotówkę
lub pół złotówki
na Gazetkę,
by mogła być.

Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie oraz Kuria Metropolitalna
Archidiecezji Krakowskiej. Wystąpili
m.in.: Alicja Węgorzewska, Beata
Bednarz, Kasia Moś, Magda Steczkowska, Natalia Niemen, Mateusz
Ziółko, Trzecia Godzina Dnia, Zakopower oraz Chór Rodzinny im. Jana
Pawła II Instytutu Dialogu Międzykulturowego i orkiestra pod dyrekcją
Grzegorza Urbana. I tak do godziny 2230...
Potem powrót na dworzec
autobusowy...
Jestem przekonany, że to św. Jan
Paweł II dla mnie wszystko przygotował, zaplanował dla mnie każdą
minutę. Pomyślałem, że jestem jego
świadkiem, świadkiem Miłosierdzia
Bożego…
A zaczęło się to, gdy jeszcze byłem
mały i nie wszystko rozumiałem.
Wtedy w 1991 roku na ul. Kościuszki
w Radomiu brat mnie podniósł na
rękach i wtedy Papież Jan Paweł II
nas pobłogosławił. Później pogrzeb,
beaty�kacja, kanonizacja – nigdy
nie zapomnę tych chwil i przeżyć.
On zawsze ze mną jest i wszystkie
te znaki w Krakowie były na pewno,
wiem to, od niego samego.
Czyżbym był jego świadkiem
na każdej większej uroczystości?
Tak, chcę być jego świadkiem,
świadkiem Bożego Miłosierdzia.
Piotr Dyjo

ZADANIE DLA DZIECI
Napisz imiona (i ewentualnie nazwiska)
swoich trzech ulubionych świętych.
Losowanie nagród za tydzień.

1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................
..................................................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
28 października 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Szymona, Tadeusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 31, 7-9
PSALM 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6
2. czytanie: Hbr 5, 1-6
EWANGELIA: Mk 10, 46-52
29 października 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wioletty, Felicjana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ef 4, 32 – 5, 8
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 13, 10-17
30 października 2018r. – WTOREK
Imieniny: Edmunda, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ef 5, 21-33
PSALM 128, 1b-2. 3. 4-5
EWANGELIA: Łk 13, 18-21
31 października 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Urbana, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ef 6, 1-9
PSALM 145, 10-11. 12-13. 14 i 17
EWANGELIA: Łk 13, 22-30
1 listopada 2018r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Imieniny: Jakuba, Julianny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 7, 2-4. 9-14
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
2. czytanie: 1 J 3, 1-3
EWANGELIA: Mt 5, 1-12a
2 listopada 2018r. – PIĄTEK
WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Imieniny: Tobiasza, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hi 19, 1. 23-27a
PSALM 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14
2. czytanie: 1 Kor 15, 20-24a. 25-28
EWANGELIA:
Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
3 listopada 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Huberta, Sylwii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Flp 1, 18b-26
PSALM 42, 2-3. 5
EWANGELIA: Łk 14, 1. 7-11

Oni odeszli,
My pamiętamy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W ubiegłą (misyjną) niedzielę gościliśmy w naszej Para�i Siostry Pallotynki
z Warszawy: s. Małgorzatę Wyrodek SAC, która dzieliła się z nami
świadectwem swojej pracy w Kamerunie oraz s. Monikę Cecot SAC.
Drogim Siostrom dziękujemy za świadectwo wiary, nadziei i miłości,
a wszystkim Para�anom za modlitwę w intencji misji oraz za złożone
do puszek o�ary na ten cel.
2. Dzisiaj przed kościołem młodzież oazowa rozprowadza znicze.
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na do�nansowanie letnich
wyjazdów dzieci i młodzieży z naszej para�i.
3. Zapraszamy na ostatnie październikowe Nabożeństwa różańcowe
codziennie o godz. 1720.
4. W czwartek, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze święte wg porządku
niedzielnego. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa tego dnia
we Mszy świętej. Można uczestniczyć w niej także na cmentarzach.
5. 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 będą codziennie
sprawowane 24 Msze święte. Wypominki listopadowe i roczne można
dziś składać w holu przy zakrystii, a w tygodniu w kancelarii para�alnej.
Wypominki roczne zapisujemy na specjalnych kartach dostępnych
w holu i kancelarii para�alnej.
6. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach
1-8 listopada i za odmówienie modlitwy za zmarłych, można uzyskać
odpust zupełny, który można o�arować wyłącznie za zmarłych.
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek, we Wszystkich Świętych, o godz. 1720 podczas wypominek
będziemy modlić się za zmarłych kapłanów i siostry zakonne.
O godz. 1800 Msza święta o nowe powołania do służby Bożej.
8. W I piątek, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli
w Dzień Zaduszny, Msze święte o godz. 630, 800, 930, 1645 i 1800.
Spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych Mszy świętych
oraz od godz. 1720. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. Do chorych
kapłani udadzą się w sobotę, 3 listopada. W Dzień Zaduszny nie będzie
Mszy świętej o godz. 1500 oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu.
9. W I sobotę, po porannych Mszach świętych kapłani udadzą się do chorych.
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej
o godz. 1700. O godz. 1720 wypominki i różaniec.
10. W przyszłą niedzielę, 4 listopada, o godz. 1030 zostanie odprawiona
Msza święta w intencji ks. Karola Świostka SAC z okazji jego imienin.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta, a następnie katecheza
dla kandydatów do bierzmowania.
13. W niedzielę, 11 listopada, uroczysta Msza święta za Ojczyznę o godz. 1800.
Po Mszy świętej nasz chór „Gloria Dei” zaprasza na wieczór patriotyczny.
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