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26. NIEDZIELA ZWYKŁA
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EWANGELIA: Mk 9, 38-43.45.47-48

„Kto nie jest przeciwko nam,
jest z nami”.

Apostoł Jan informuje Jezusa, że „spotkaliśmy kogoś, kto
w Twoje imię wyrzucał demony i zabroniliśmy mu”. Odpowiedź
Jezusa jest konkretna: „Nie zabraniajcie mu! (...) Kto nie jest
przeciwko nam, jest z nami”. Dalsza część Ewangelii jest
ostrzeżeniem dla nas. Jezus przestrzega, abyśmy nie byli powodem do grzechu dla innych, aby nasze zachowanie nie
budziło zgorszenia. Wymienia następne przyczyny naszych
grzechów. „I jeśli twoja ręka... noga... oko... prowadzi cię do
upadku, wyłup je”. Nie należy czynić tego dokładnie. To wszystko,
co prowadzi do grzechu, powinno być zniszczone. Musimy
poszukać przyczyny naszych grzechów. Mówiąc o odcięciu,
wyłupaniu (odrzuceniu przyczyny), Jezus nie grozi nam ani nas nie straszy, pragnie jedynie, abyśmy stanęli
w prawdzie o naszych grzechach i słabościach. On zna nasze serca. Wie, że często są zatwardziałe i potrzebują
ostrzejszych słów upomnienia. Kocha nas bezgranicznie, dlatego domaga się żarliwości i cierpliwości w nawracaniu się. Pragnie, abyśmy odrzucili złe przyzwyczajenia („odcięli je”) i całkowicie otwarli się na Jego obecność.
Jeżeli nie zerwiemy z grzechem czeka nas straszna rzecz – będziemy skazani na potępienie, „gdzie ogień nie
gaśnie”. Jezu! Proszę Cię o łaskę dostrzegania przyczyn moich grzechów.
Adam Żak

ŻYCZENIA

„Bóg wszystko prowadzi,
a my jesteśmy tylko narzędziami w Jego rękach”
(bł. Celina Borzęcka)

Droga Siostro Tereso!
Niech Zmartwychwstały prowadzi Siostrę
w służbie przełożeńskiej
oraz w codziennej pracy z dziećmi.
Życzymy Siostrze
odnajdowania radości i spełnienia w codzienności.
Wiele Bożych łask i błogosławieństwa!
Niech Matka Najświętsza otacza opieką,
a Święta Tereska od Dzieciątka Jezus
oręduje za Siostrą w niebie!
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NOCNE CZUWANIE I DWIE ADORACJE

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa corocznie organizuje pielgrzymkę na
Święty Krzyż. Wyjątkiem był rok 2020,
w którym, z powodu pandemii, taka
pielgrzymka nie odbyła się.
Pielgrzymi podczas nocnego
czuwania adorują relikwie Krzyża
Świętego, uczestniczą w Eucharystii,
polecając Panu Bogu intencje Kościoła i Ojczyzny. Modlimy się o pokój
na świecie, w Ojczyźnie naszej, o ocalenie z pandemii Polski i świata.
Wznoszone są modlitwy za kapłanów,
przebłagania za zniewagi krzyża
Chrystusa i wizerunku Maryi. Prosimy o rychłą beatyfikację Służebnicy
Bożej Rozalii Celakówny. Modlimy
się za zmarłych, a szczególnie za
śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, Ojca Jana Mikruta – redemptorystę, Ewę (wieloletnią Krajową
Założycielką Wspólnot Intronizacji)
i Janusza Nasiadków oraz za zmarłych
członków Wspólnot dla Intronizacji
NSPJ i za zmarłych czcicieli Serca
Pana Jezusa.
Pomimo pandemii tegoroczne
czuwanie zgromadziło wielu członków
z kilkudziesięciu diecezji polskich.
We wtorek, 14 września, w Święto
Podwyższenia Krzyża, przed godziną 1730 pod nasz kościół podjechał
autokar. Członkowie i sympatycy
Wspólnoty zajęli miejsce, sprawdzono
listę obecności i – po błogosławieństwie kapłana – odjechaliśmy

w kierunku katedry radomskiej. Tam
dosiadło się dwóch kapłanów i inni
pielgrzymi. Ruszyliśmy na południe
– na Święty Krzyż. Pielgrzymów
w autokarze powitał Diecezjalny Opiekun Wspólnot Intronizacji, ks. Dariusz
Sałek, oraz diecezjalna animatorka
– Lucyna Wiśniewska. Nastąpiła
wspólna modlitwa oraz przekazanie
informacji dotyczących nocnego
czuwania. W drodze odmówiliśmy
różaniec święty – tajemnice bolesne.
O godz. 2000 weszliśmy na teren
klasztoru. Zobaczyliśmy dziesiątki
proporców i pielgrzymów, a potem
zajęliśmy miejsca. Słowo powitania
skierował do nas Kustosz Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.
Następnie odbył się Apel Jasnogórski, a słowo do czuwających wygłosił
ks. Stanisław Olszówka. Następnie
wystawiony został Najświętszy Sakrament, potem modlitwa różańcowa
prowadzona przez poszczególne
diecezje.
Centralnym punktem świętokrzyskiego spotkania była Eucharystia
celebrowana przez J. E. Księdza
Biskupa Edwarda Frankowskiego.
W koncelebrze wzięło udział 12
kapłanów, a słowo Boże wygłosił
redemptorysta, ks. Waldemar
Sójka CSSR.
Po Mszy świętej Ksiądz Biskup
podziękował Wspólnotom za tak liczny
udział w czuwaniu, za Adorację Najświętszego Sakramentu w diecezjach,

PROGRAM ADORACJI
W I PIĄTEK PAŹDZIERNIKA
g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec /Ruch Rodzin Nazaretańskich/
g. 1100 cisza /RRN/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza święta i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1715 cisza
g. 2000 młodzieżowa Schola Pallottiego lub cisza
g. 2045 indywidualne błogosławieństwo
i Apel Jasnogórski

za modlitwy za Kościół i za kapłanów.
Następnie poświęcone zostały 4 nowe
proporce. Dziękujemy Bogu, że powstają w naszej Ojczyźnie nowe
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ksiądz Biskup wspominał także
śp. Ewę Nasiadkę, która odeszła tak
niespodziewanie. Mówił też o zbliżającej się narodowej Intronizacji.
Następnie miała miejsce Adoracja
Krzyża Świętego – ekspiacyjna za jego
znieważanie. Adorację poprowadziły
kolejne Wspólnoty. Odmówiona
została kolejna część różańca świętego. Później Droga Krzyżowa, w której
prosiliśmy Ducha Świętego o światło dla rodziców w wychowywaniu
dzieci i młodzieży, o przekazywanie
im wiary i tradycji chrześcijańskiej.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej
odmówiliśmy Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, którą prowadziły różne
diecezje, w tym nasza radomska.
Przed godz. 400 w nocy żegnamy
świętokrzyską ziemię. Umocnieni
łaską Bożą i darami Ducha Świętego,
wracamy szczęśliwi do naszych
rodzin.
Od Święta Podwyższenia Krzyża
(14 września) do Uroczystości Chrystusa Króla (21 listopada), jako Wspólnoty
dla Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa, przeżywamy szczególny modlitewny czas. Otóż przez
te miesiące trwa w Polsce nieustanna
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w m.in. takich intencjach: Pasterzy
Kościoła; o powołania; za Polskę;
wynagradzających za grzechy, a szczególnie za przeprowadzane aborcje,
profanowanie krzyży i wizerunków
Matki Bożej; o dary Ducha Świętego
dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. W naszej parafii taka
całodobowa Adoracja będzie 26
i 27 października (wtorek/środa),
na którą serdecznie zapraszamy
wszystkich Czytelników Gazetki,
Parafian i Sympatyków naszego
kościoła. Oczywiście pamiętamy też
o całodobowym Jerychu Rodzin,
które odbędzie się u nas 13 i 14
listopada (sobota/niedziela).
Króluj nam Chryste!
Czcicielka NSPJ
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Wakacje minęły, lato się skończyło...
Jednak my zatrzymajmy się jeszcze
na chwilę wśród biblijnej zieleni.
Po wędrówce szlakiem Starego Testamentu, posmakujmy owoców,
znalezionych w ogrodach ukazanych
na kartach Ewangelii...
Tego miejsca przedstawiać nie
trzeba. Getsemani... Ogród, który poznał Mękę Pana. To jego „zielone
dłonie” zdawały się ocierać krwawy
pot z twarzy i ramion Jezusa, zatopionego w modlitwie pełnej cierpienia.To jego delikatny, nocny „oddech”
starał się koić skołatane serce Zbawiciela, kiedy wdzierały się w nie strach
i trwoga. To szum jego drzew próbował dodawać otuchy, gdy szatan
(jak podaje bł. Katarzyna Emmerich
w „Pasji”) w przewrotny sposób kusił
Boga-Człowieka. Ogród, którego najpiękniejszym owocem jest PRAWDA.

Zatrwożony, lecz mocny. Umęczony,
jednak piękny. Osamotniony, a zarazem szukający wsparcia u bliskich.
Taka jest prawda o człowieku. Niektórzy nazywają to wieloaspektowością życia, inni - bogactwem
człowieczeństwa. Każdy z nas zbudowany jest z wielu „nut”. Oby tylko
wszystkie „dźwięki”, mimo swej różnorodności, tworzyły symfonię, a nie
kakofonię. Kiedy w duszy szaleje
burza i kiedy trwa flauta.

Czy jednak spośród wielu spraw,
które tworzą ludzki portret, można
odnaleźć jakiś jeden najważniejszy
rys? To na pewno miłość. Tak uczy
Ewangelia. Nie ma większego przykazania niż miłość, więc ona musi
być wyznacznikiem, miarą człowieczeństwa. Jednak miłość ma różne
twarze. Ogrójec ukazuje nam szczególnie jedną z nich. Taką, której dziś
Chrystus w Ogrójcu... Ecce Homo. często wstydzą się albo boją się ludzie.

KONKURS
„MOJA
PARAFIA
EXTRA”
Gorąco zapraszamy
do naszego Konkursu!
Oto mały regulamin:
1. Konkurs jest przeznaczony
dla dzieci i młodzieży – od
przedszkola do klasy maturalnej.
2. Dzieciom do klasy czwartej
szkoły podstawowej w rozwiązywaniu konkursów mogą
pomagać osoby od nich starsze.
3. Aby odebrać nagrody główne
– wszystkie konkursy należy
rozwiązać bezbłędnie.
4. Konkursy z quizizz można
(a nawet trzeba, jeżeli pragnieniem
jest odebranie nagród głównych)
rozwiązywać wiele razy.
5. Nagrody odbieramy osobiście
w naszej parafii.
Od 5 września jest dostępny quiz
„ZACZĘŁO SIĘ W ZUZELI”.
Sprawdź na mojaparafia24.pl
kolejne zadanie
– „NOWI BŁOGOSŁAWIENI”.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!
Konkursy przygotowuje Zuzia Cichoń

Pokora, czyli uznanie prawdy o sobie.
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus
powiedziała: „Szukałam prawdy. Zrozumiałam pokorę”. Dwa słowa, spojone
wzajemnie. Tak bardzo obecne
w Getsemani...
I jeszcze jedna myśl, związana
z tym Ogrodem. Nawet dzieci wiedzą,
jakie drzewa tam rosną. Oliwki...
A drzewa oliwne mają bardzo ciekawą cechę. Ścięte, odradzają się
od korzeni. Jeśli więc kiedyś przyjdzie
w życiu chwila, w której będziesz
czuł, że leżysz jak Jezus w prochu
ziemi, otoczony pokusami, osądami,
bólem... nie trać nadziei. W Twoim
Ogrójcu także rosną „Boże oliwki”.
I one mogą odrodzić się w Tobie.
Mogą zagoić się rany, odbudować
relacje. Może przyjść nawrócenie,
pokonanie nałogu i odnalezienie
sensu cierpienia. Tylko nie zakładaj
masek. Przed Bogiem, ludźmi, którzy
Cię kochają i sobą samym. Prawda
i pokora dokonają cudu.
ms

COŚ DLA TATY

„Kiedy kochasz przestajesz żyć dla siebie,
żyjesz dla innej osoby”

KONKURS DLA DZIECI
Oto czwarty Konkurs:

1. Jak nazywa się Ogród, w którym przed śmiercią
modlił się Jezus?

Odpowiedź: .......................................................................................................
Imię i nazwisko: .......................................................................................................
Szkoła i klasa: ...........................................................................................................
Numer telefonu: ......................................................................................................

Kupon konkursowy złóż i wrzuć do skarbonki,
która jest na stoliku Gazetki.
Rozdanie lub losowanie i rozdanie nagród przewidujemy jesienią
lub później.
Konkursy przygotowuje Amelia Faryna
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KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
26 września 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Justyny, Łucji
1. czytanie: Lb 11, 25-29
PSALM 19, 8 i 10. 12-13. 14
2. czytanie: Jk 5, 1-6
EWANGELIA: Mk 9, 38-43. 45. 47-48
27 września 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Kosmy, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 8, 1-8
PSALM:
102, 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23
EWANGELIA: Łk 9, 46-50
28 września 2021r. - WTOREK
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 8, 20-23
PSALM 87, 1b-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 9, 51-56
29 września 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Rafała, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14
PSALM 138, 1-2a. 2b-3. 4-5
EWANGELIA: J 1, 47-51
30 września 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Wery, Zofii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
PSALM 19, 8-9. 10-11
EWANGELIA: Łk 10, 1-12
1 października 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Igora, Remigiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ba 1, 15-22
PSALM 79, 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9
EWANGELIA: Łk 10, 13-16
2 października 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Stanimira, Teofila
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 23, 20-23
PSALM 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11
EWANGELIA: Mt 18, 1-5. 10

PRZYJDŹ
NA RÓŹANIEC
Zapraszamy codziennie
dorosłych i młodzież
– na godz. 1720.
Różaniec dla dzieci
w ten piątek o godz. 1630.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś są zbierane ofiary do puszek na Caritas Diecezji Radomskiej.
Termin zbiórki, który przypada zawsze w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, został w tym roku przeniesiony z powodu epidemii.
2. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.
4. W I piątek rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik.
Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe:
dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720;
dzieci - w tym tygodniu w piątek na godz. 1630.
5. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1720.
Od godz. 1615 – spowiedź dla dzieci. Po różańcu dla dzieci – Komunia św.
pierwszopiątkowa. Tego dnia kapłani odwiedzą chorych w ich domach.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 830 – 2100 w kaplicy
Świętej Rodziny. O godz. 1500 – jak w każdy piątek – Msza święta
i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Przed godz. 2100 indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Apel Maryjny.
6. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Matki Bożej o godz. 1700.
7. Msza święta w intencji Siostry Przełożonej sióstr zmartwychwstanek,
s. Teresy Genowefy Ozimek CR, z okazji jej imienin
– w przyszłą niedzielę o godz. 1100.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna,
a o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty
Żywego Różańca. O godz. 1715 rozpocznie się różaniec.
9. W przyszłą niedzielę, 3 października, o godz. 1800 Msza święta
dla kandydatów do bierzmowania. Po Mszy świętej katecheza.
10. W naszej diecezji trwa Jerycho Rodzin, czyli całodobowa modlitwa
w poszczególnych parafiach. W naszym kościele odbędzie się ona
13 i 14 listopada (sobota-niedziela).

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Świętując „odpoczynek Boga”,
człowiek odnajduje w pełni samego siebie,
co pozwala nam dostrzec, że dzień Pański
jest do głębi przeniknięty Bożym błogosławieństwem
i dzięki temu obdarzony
— podobnie jak ludzie i zwierzęta
— swoistą „płodnością”; wyraża się ona nade wszystko w tym,
że ożywia i w pewnym sensie „pomnaża” sam czas,
podsycając w człowieku — przez pamięć o żywym Bogu
— radość życia oraz pragnienie rozwijania i dawania życia”.
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Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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