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33. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mt 25, 14 -30

„Każdemu bowiem kto ma,
będzie dodane”.

Każdy z nas otrzymał od Stwórcy pewne talenty, które
należy realizować w życiu. „Każdemu według jego zdolności”. W przypowieści słudzy otrzymali pewne kwoty,
które powinny przynieść zysk. Jeden z nich, leniwy, ukrył
talent w ziemi i ten nie przyniósł żadnego zysku. „Po dłuższym czasie pan powrócił i zaczął się rozliczać ze sługami”.
Ci, którzy pomnożyli swoje talenty, usłyszeli pochwałę
i teraz mają „radować się ze swoim panem”. Naszą radością
jest życie wieczne, przebywanie razem z Panem w niebie.
W momencie śmierci zostaniemy rozliczeni z „talentów”
(darów), jakie otrzymaliśmy od Boga. Największym darem
jest życie. Co z nim zrobiliśmy? Nikt z nas nie otrzymał
niczego ani za dużo, ani za mało. Wystarczy zaobserwować
działalność ludzi różnych zawodów. Jedni są bardzo dobrymi mistrzami w swojej dziedzinie, inni lepiej, aby
nie pracowali jako muzycy, lekarze, nauczyciele, itd. Jeżeli otrzymanego daru nie będziemy udoskonalać poprzez
studia, lekturę, praktykę, korzystanie z doświadczeń życiowych, nie będziemy starali być coraz lepsi duchowo,
możemy usłyszeć słowa: „nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności”. Bóg zna nasze serca.
Jeżeli widzi, że współpracujemy z otrzymanymi od Niego łaskami, będziemy otrzymywać ich więcej, zgodnie
z tym, że „każdemu bowiem kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze”. Musimy być świadomi tego,
że nasze uzdolnienia nie są własnością, ale możliwością ich przeżywania. Czyńmy tak na większą chwałę Boga.
Jezu, wspomagaj mnie w rozwijaniu mojego talentu, daru życiowego, otrzymanego od Ciebie.
Adam Żak

JA ZA CIEBIE, TY ZA MNIE
Taki czas, taka pogoda, taki nastrój, czujesz też niechęć do całego świata,
wszystko Cię drażni, denerwuje...
taka nostalgia...

lekkie”.
Wspomnij, że nie tylko Tobie jest
źle, ba, byli i są ludzie, którzy mają
znacznie gorszy los. Wspomnij tych,
którzy służyli i nieśli swe jarzmo do
końca, odchodząc bestialsko mordowani, poddawani torturom i eksperymentom, jak np. podczas II wojny
światowej.

Bywają dni, że po ludzku odechciewa się żyć... Nic się nie układa
i bolą nawet włosy i paznokcie.
Pomyśl wtedy o Chrystusie. Oczyma
Może nagle się wszystko posypało,
wyobraźni wpatruj się w Jego rany.
zdrowie szwankuje, może ktoś kochany właśnie odszedł, a może ten, On w Ewangelii mówi do Ciebie:
Pomyśl o tych, którzy teraz konają,
„Weź moje jarzmo na siebie i ucz się
kogo wyczekujesz, milczy...
będąc
być może odizolowani od najode Mnie, bo jestem cichy i pokorbliższych,
ze względu na epidemię.
A może po prostu czujesz do siebie ny sercem, a znajdziesz ukojenie
niechęć, ze względu na przeszłość dla swojej duszy. Albowiem jarzmo
i nie potrafisz siebie pokochać. Może moje jest słodkie, a moje brzmię
dokończenie na 2 stronie
Może to ten poranek, dzień, wieczór, ta noc, w której jest Ci ciężej
niż zwykle...
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KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
15 listopada 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Alberta, Amelii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31
PSALM 128, 1b-2. 3. 4-5
2. czytanie: 1 Tes 5, 1-6
EWANGELIA: Mt 25, 14-30
16 listopada 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marii, Marka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 18, 35-43
17 listopada 2020r. – WTOREK
Imieniny: Grzegorza, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 3, 1-6. 14-22
PSALM 15, 1b-2. 3 i 4b. 4c-5
EWANGELIA: Łk 19, 1-10

Miej też na względzie ten ocean
bez dna ludzkich dramatów, kryjących
się w czterech ścianach większości
domów świata... Pomyśl o ludziach,
którzy umierają z braku jedzenia, wody
i podstawowych środków do życia...
Bo widzisz, każdy człowiek ma
swój Wielki Piątek. Ale Wielki Piątek
się skończy, przyjdzie Wielka Sobota

i triumf Wielkiej Niedzieli! Tymczasem,
jedni drugich brzemiona nośmy. Ja
pomodlę się za Ciebie, Ty za mnie,
ktoś za kogoś. I w ten sposób, z miłości bliźniego będziemy czerpać siłę,
dojdziemy do celu, gdzie każdy z nas
odetchnie z ulgą. Będzie dobrze!
Będzie Wielka Niedziela!
eg

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Ewangelizacja jest zadaniem Kościoła. Ale ten podmiot ewangelizacji
jest czymś więcej niż instytucją ukonstytuowaną i hierarchiczną.
Jest on przede wszystkim ludem zmierzającym ku Bogu.
Z pewnością jest to misterium sięgające korzeniami Trójcy Świętej,
ale ma ono swój konkretny wymiar historyczny w pielgrzymującym
i ewangelizującym ludzie, przekraczającym wszelki, choć niezbędny
wyraz instytucjonalny. Kościół ma swą ostateczną podstawę
w wolnej i bezinteresownej inicjatywie Boga”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u jednego
z księży naszej parafii, pallotyńska Wspólnota z Młodzianowa
od piątku, 6 listopada 2020 roku, przebywa na kwarantannie i w izolacji.
Dziękujemy ks. Zbigniewowi Stankowi SAC z Mazowszan,
ks. Grzegorzowi Marczukowi SAC i ks. Ryszardowi Robakiewiczowi SAC
z Wrzosowa oraz ks. Danielowi Wiecheciowi z parafii Macierzyństwa NMP
19 listopada 2020r. – CZWARTEK
na Koziej Górze w Radomiu, a także kapłanom innych parafii,
Imieniny: Elżbiety, Seweryna
za posługę w naszej świątyni.
LITURGIA SŁOWA:
2. Msze święte w naszym kościele są sprawowane według stałego porządku,
1. czytanie: Ap 5, 1-10
ale z następującymi zmianami: na każdej Mszy świętej w kościele
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 19, 41-44
jest odprawiana tylko jedna intencja. Msze święte w pozostałych
intencjach są odprawiane w danym dniu, ale w kaplicy domowej
20 listopada 2020r. – PIĄTEK
przez księży z pallotyńskiej Wspólnoty. W razie pytań odnośnie intencji,
Imieniny: Edyty, Edmunda
można kontaktować się telefonicznie lub mailowo z parafią
LITURGIA SŁOWA:
(48 366 81 03, jozef@jozef.alte.pl).
1. czytanie: Ap 10, 8-11
PSALM 119, 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131
3. W tych dniach nie ma w naszym kościele spowiedzi świętej.
EWANGELIA: Łk 19, 45-48
Również na razie nie ma w kościele modlitwy różańcowej za zmarłych
poleconych w wypominkach listopadowych. Te modlitwę przedłużymy
21 listopada 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Konrada, Janusza
na pierwsze dni grudnia. Msze święte za zmarłych poleconych
LITURGIA SŁOWA:
w wypominkach listopadowych są odprawiane codziennie na bieżąco
1. czytanie: Ap 11, 4-12
w kaplicy domowej.
PSALM 144, 1b-2. 9-10
4. Generalnie kancelaria parafialna jest nieczynna. W sprawach ważnych,
EWANGELIA: Łk 20, 27-40
takich jak np. pogrzeb, prosimy o kontakt telefoniczny.
5. Ufamy, że pod koniec tego tygodnia, kapłani powrócą do gorliwej pracy duszpasterskiej. Dziękujemy
wszystkim za modlitwę, wsparcie oraz za wszelką pomoc i życzliwość wobec pallotyńskiej Wspólnoty.
6. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie w listopadzie cmentarza i za odmówienie modlitw
za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
Z racji epidemii, Ojciec Święty Franciszek przedłużył w tym roku czas uzyskania odpustu z pierwszego
tygodnia listopada na cały miesiąc. Odpust możemy uzyskać przez 8 dni, nie muszą to być dni kolejne.
7. Jako Redakcja „Mojej Parafii” zwracamy uwagę na to, że z racji dynamicznie zmieniającej się sytuacji
z epidemią, niektóre ogłoszenia mogły ulec korekcie już po oddaniu Gazetki do druku. Prosimy o uważne
wysłuchanie ogłoszeń w kościele lub sprawdzenie ich w gablocie oraz na stronie jozef.alte.pl.
18 listopada 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Anieli, Romana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 4, 1-11
PSALM 150, 1b-2. 3-4. 5-6a
EWANGELIA: Łk 19, 11-28
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