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EWANGELIA: Mk 10, 35-45

„Kto by chciał stać się wielki (...)
niech będzie waszym sługą”.

Myśl dzisiejszej Ewangelii nawiązuje do myśli Ewangelii
z niedzieli, 19 września. Jest tylko pewna różnica. Przykładem takiego zachowania wyrażonego przez św. Marka
w rozdziale 9, wersy 30-37, jest sam Jezus. Uniżył się i jako
sługa staje na ostatnim miejscu. Zostaje ukrzyżowany.
Dzisiejszy fragment przedstawia uczniów Jezusa, którzy
chcą być usatysfakcjonowani tym, aby zasiąść w chwale
Jezusa po Jego „prawej i lewej stronie”. Swoją przyszłość
wiążą z Mistrzem. Nie jest to nic złego. Jezus jednak upomina ich, że „kto by chciał stać się wielki między wami,
niech będzie waszym sługą”. Jakub i Jan są ambitni, pragną
władzy i chwały. Jednak „ci, którzy są uznawani za władców
narodów ciemiężą je”. „Nie tak powinno być wśród was”. Przypomina, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu”. Drugi raz podaje siebie jako wzór do
naśladowania. Aby mieć udział w zmartwychwstaniu i chwale Jezusa, musimy być gotowymi do służenia innym.
Być sługą tzn. być gotowym do pomocy bliźniemu. Każdy chrześcijanin, który chce „zasiąść po prawej lub
lewej stronie” Chrystusa, powinien pozbyć się własnych wygórowanych ambicji, stać się pokornym sługą.
Jezu! Przemień moje serce abym dobrze rozumiał, dlaczego muszę być „sługą” i swoje życie wykorzystał na
służbę Tobie.
Adam Żak

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

„Chrześcijanin winien zatem pamiętać,
że chociaż przestały obowiązywać dla niego żydowskie formy świętowania szabatu,
gdyż został on „wypełniony” przez niedzielę,
pozostają w mocy istotne motywy nakazujące świętowanie „dnia Pańskiego”,
utrwalone w uroczystych słowach Dekalogu, które należy odczytywać także w świetle teologii
i duchowości niedzieli: „Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,
lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego.
Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa,
ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy,
który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój,
ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu”.
Zachowywanie szabatu ujawnia tu swą głęboką więź
z dziełem wyzwolenia, jakiego Bóg dokonał dla swego ludu”.
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UKRYJ SWOJE DZIECKO
W SERCU JEZUSA
W środę, 27 października, o godz. 1215, w kaplicy Świętej Rodziny
Msza święta i Adoracja z błogosławieństwem najmniejszych dzieci.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
daj nam odwagę przejść przez życie drogą świętości!

CAŁODOBOWA ADORACJA
SERCA JEZUSA
wtorek, 26 października

godz. 1800 Msza święta
godz. 1900 Różaniec dla rodzin
godz. 1930 Adoracja ze św. Małgorzatą
Marią Alacoque
00
godz. 20 Wspólnota „Galilea”
godz. 2100 Adoracja mężczyzn
godz. 2130 Chór „Gloria Dei”
godz. 2200 Wspólnota Ruchu
Rodzin Nazaretańskich
godz. 2300 Wspólnota Odnowy
w Duchu Świętym

środa, 27 października
godz. 0 Wspólnota Domowego Kościoła
godz. 100 Adoracja w ciszy
godz. 300 Wspólnota Intronizacji NSPJ
godz. 400 Wolontariusze Hospicjum
Królowej Apostołów
00
godz. 5 Adoracja w ciszy
godz. 630 Msza święta
godz. 700 Msza święta
godz. 730 Adoracja w ciszy
godz. 800 Msza święta
godz. 830 Adoracja w ciszy
godz. 1000 Wspólnota Żywego Różańca
godz. 1100 Wspólnota Odnowy
w Duchu Świętym
godz. 1200 Modlitwa „Anioł Pański”
godz. 1215 Msza św. z błogosławieństwem
najmniejszych dzieci
00
godz. 13 Adoracja w ciszy
godz. 1400 Wspólnota Intronizacji NSPJ
godz. 1500 Koronka do Bożego
Miłosierdzia, Adoracja w ciszy
00
godz. 16 Adoracja dzieci
godz. 1630 Różaniec dla dzieci
godz. 1720 Różaniec dla młodzieży
i dorosłych
00
godz. 18 Msza święta
00
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PAPIEŻ FRANCISZEK
O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
„Przyjaciele paralityka wykazali się twórczą odwagą,
kiedy przedstawiali go Jezusowi,
spuszczając go z dachu.
Trudność nie powstrzymała śmiałości
i uporu owych przyjaciół.
Byli przekonani, że Jezus może uzdrowić chorego
i „nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób
go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę
spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.
On widząc ich wiarę rzekł:
„Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy””.
Jezus docenia twórczą wiarę, z jaką ci ludzie starają się
przyprowadzić do Niego swego chorego przyjaciela.
Ewangelia nie podaje żadnych informacji
na temat tego, jak długo Maryja i Józef
pozostali z Dzieciątkiem w Egipcie.
Na pewno jednak musieli jeść, znaleźć dom, pracę.
Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby wypełnić milczenie
Ewangelii na ten temat. Święta Rodzina musiała
zmierzyć się z konkretnymi problemami, jak wszystkie
inne rodziny, jak wielu naszych braci i sióstr migrantów,
którzy także i dziś narażają swe życie,
zmuszeni przez nieszczęścia i głód.
W tym sensie uważam, że św. Józef
jest doprawdy szczególnym patronem tych wszystkich,
którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi
z powodu wojny, nienawiści, prześladowań i nędzy.
Na końcu każdej historii, której Józef jest bohaterem,
Ewangelia zauważa, że wstaje on,
zabiera ze sobą Dziecię i Jego Matkę,
i czyni to, co Bóg mu nakazał.
Istotnie, Jezus i Maryja, Jego Matka,
są najcenniejszym skarbem naszej wiary.
W planie zbawienia nie można oddzielać
Syna od Matki, od Tej, która „postępowała naprzód
w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie
swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża””.

NOC PRZY SERCU JEZUSA
Dzieci, które pięć miesięcy temu
przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa do swego serca,
uczestniczą w świętowaniu
pierwszych piątków miesiąca,
o których powiedziała nam
św. Małgorzata Maria Alacoque.

Poznaj Małgorzatę
i przyjdź na Adorację przy Sercu Pana Jezusa!
wtorek, 26 października, godz. 1930
Zapraszamy Dzieci Rocznicowe (klasy 4)
wraz z Rodzinami!

AŻ DO GRANIC
BÓLU

Dobry Boże

KONKURS DLA DZIECI
Drogie Dzieci, już wkrótce rozdanie nagród z Konkursu
z pytaniami o różańcu,
na które odpowiadaliście we wrześniu i na początku października.
Chodzi o te kupony konkursowe,
na których pisaliście także numer telefonu.
Tylko do najbliższej środy, 20 października,
czekamy na zaległe kupony, jeśli jakieś macie.
Na im więcej pytań odpowiecie – tym lepsza będzie nagroda.
Prosimy, by te kupony wrzucać do naszej skarbonki na stoliku Gazetki.
A oto Konkurs, którego losowanie nagród odbędzie się
w piątek, 22 października, podczas różańca o godz. 1630:

Z węzłów życia
ciasno nanizanych jeden na drugi
zaciśniętych do granic bólu
osobliwy różaniec tworzę

1. Sutannę jakiego koloru nosi papież?

W tajemnicach radosnych
sławię Maryję za Jej TAK
ja TAK mówić nie umiem

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

Tajemnice światła
Eucharystyczny Panie
Pomóż mi rozsupłać węzły
uwierają mnie w drodze do Nieba
Chrystusie dziękuję
żeś Niepokalaną za Matkę
i Królową nam dał
Matka uczy przy krzyżu Syna stać
a ja krzyża wciąż nie pojmuję
O mój Jezu
przebacz mi moje winy
Chcę w miłości przy Tobie trwać
Potrzebuję Twojego Miłosierdzia
AŻ
do granic bólu
Jadwiga Kulik

2. Jak się nazywała ulubiona modlitwa św. Jana Pawła II?
Odpowiedź: .......................................................................................................
Imię i nazwisko: .......................................................................................................
Szkoła: .......................................................................................................................
Klasa: ...........................................................................................................................

Tego kuponu nie wrzucaj do skarbonki!
Połóż go do koszyka przed ołtarzem w piątek, 22 października.
Konkurs przygotowała Redakcja
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KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
17 października 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Lucyny, Wiktora, Małgorzaty
1. czytanie: Iz 53, 10-11
PSALM 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
2. czytanie: Hbr 4, 14-16
EWANGELIA: Mk 10, 35-45
18 października 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Łukasza, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tm 4, 9-17a
PSALM 145, 10-11. 12-13ab. 17-18
EWANGELIA: Łk 10, 1-9
19 października 2021r. - WTOREK
Imieniny: Piotra, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
PSALM 39, 7-8a. 8b-10. 17
EWANGELIA: Łk 12, 35-38
20 października 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Ireny, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 6, 12-181
PSALM 124, 1b-3. 4-6. 7-8
EWANGELIA: Łk 12, 39-48
21 października 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Urszuli, Celiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 6, 19-23
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 12, 49-53
22 października 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Filipa, Przybysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 7, 18-25a
PSALM 119, 66 i 68. 76-77. 93-94
EWANGELIA: Łk 12, 54-59
23 października 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Seweryna, Marleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 8, 1-11
PSALM 24, 1b-2. 3-4b. 5-6
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

PALLOTYŃSKIE
CZUWANIE MŁODYCH

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przez cały październik zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe.
Dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720.
Dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1630.
Od poniedziałku do środy o godz. 1900 jest różaniec dla rodzin.
2. Młodzieży zapraszamy na Pallotyńskie Czuwanie Młodych
na Jasnej Górze. Wyjazd w najbliższą sobotę, 23 października,
o godz. 1100. Koszt: 50 zł. Zapisy w kancelarii i u ks. Tomasza
do najbliższej środy.
3. Zbliża się listopad – czas pamięci i szczególnej modlitwy za zmarłych.
Wypominki listopadowe i roczne przyjmujemy w zakrystii
i w kancelarii parafialnej.
4. W przyszły wtorek, 26 października, rozpocznie się w naszej parafii
całodobowa Adoracja ku czci Serca Jezusowego. Będziemy błagać
o potrzebne łaski dla Kościoła, naszej Ojczyzny, o jedność Polaków
i o pokój dla świata. Zachęcamy wszystkich do włączenia się
w modlitwę. O godz. 2100 będzie Adoracja dla mężczyzn,
a w środę o godz. 1215 Msza święta i Adoracja z błogosławieństwem
małych dzieci. Szczegółowy program jest w gablocie, internecie
i w przedsionku kaplicy Świętej Rodziny.
5. 9 października papież Franciszek rozpoczął XVI Zgromadzenie
Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo i misja”, w którego prace ma się włączyć
cały Kościół Powszechny – także i nasza radomska diecezja.
Ksiądz Biskup Marek Solarczyk serdecznie prosi, aby w naszych parafiach,
wspólnotach i osobistych intencjach, nie ustawała modlitwa
o dobre owoce Synodu.

KONKURS
„MOJA PARAFIA EXTRA”
Dzieci i młodzież zapraszamy do konkursów
o św. Siostrze Faustynie oraz o bł. ks. Jerzym Popiełuszko.
Szczegóły na mojaparafia24.pl.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Zuzia Cichoń

CZĘSTOCHOWA
23-24 PAŹDZIERNIKA 2021
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