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XXX NIEDZIELA ZWYK£A  ROK C
Ewangelia: Mt 5, 1 - 12a

B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem oni
bêd¹ pocieszeni. B³ogos³awieni cisi, albowiem oni
na w³asnoæ posi¹d¹ ziemiê. B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoci, albowiem oni
bêd¹ nasyceni.

Program odnowy
Nasze ¿ycie
spo³eczne jest
zimne i twarde.
Mowa nasza pe³na
jest pogró¿ek, ordynarnoci i gwa³tu.
Protestujemy, rozkazujemy, domagamy siê, tyranizujemy. Cz³owiek nie
dostrzega dzi drugiego cz³owieka,
gardzi nim, nienawidzi i w koñcu
niszczy go.
Z tego kryzysu ludzkoæ musi
wyjæ zwyciêsko. A nast¹pi to tylko
wtedy, gdy bêdzie siê budowaæ na
zdrowych fundamentach chrzecijañ-

skiej m¹droci, gdy bêdzie siê ¿yæ
wy³¹cznie Chrystusem i Jego Dobr¹
Nowin¹, bo tylko dziêki niej mo¿na
budowaæ lepsze jutro.
Przyjacielu, to na co Chrystus
przedstawia nam dzisiaj w omiu b³ogos³awieñstwach jest wielkim programem odnowy. Program ten stanowi
jedyn¹ drogê do zaprowadzenia ³adu
w ka¿dym sercu, w ka¿dej rodzinie
i w ca³ej ludzkoci. Odnowê zacznij
od siebie.
ks. Ireneusz

wiêto przeciwko mierci nie
maj¹cej twarzy
Coraz wiêcej ludzi wyra¿a wolê, by byæ bezimiennie pochowanym na cmentarzu pozbawionym
krzy¿y i pomników. Uroczystoæ Wszystkich
wiêtych jest wiêtem przeciwko anonimowoci mierci: Wszyscy zmarli maj¹ twarz i imiê,
które Bóg zachowuje w pamiêci. Ka¿dy cz³owiek dalej ¿yje u Boga. Takie jest w³anie przes³anie uroczystoci Wszystkich wiêtych.
Gdyby trawa porastaj¹ca cmentarze mog³a
daæ wiadectwo tej wierze, ka¿d¹ mogi³ê,
nawet dawno ju¿ zapomnian¹, zdobi³yby
wyrane rysy ludzkich twarzy.
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Czy wiesz, ¿e
List do Rzymian (gr. Rome - wznios³y).
List w. Paw³a do chrzecijan mieszkaj¹cych w Rzymie. Zdumiewa fakt, ¿e tak
szczegó³owy i teologicznie przemylany
list w. Pawe³ kieruje do wspólnoty, której ani nie za³o¿y³, ani osobicie nie zna.
Powód zdaje siê jednak wskazywaæ on
sam w zakoñczeniu pisma. Swoj¹ misjê
w Azji Mniejszej i Grecji w. Pawe³ uwa¿a za zakoñczon¹ (Rz 15, 23). Planuje
podró¿ do Hiszpanii i prosi chrzecijan
rzymskich, by mu w niej pomogli. Zapewne jednak w Rzymie dyskutowano
równie¿ o jego dzia³alnoci misyjnej;
czynili to zarówno chrzecijanie pochodzenia ¿ydowskiego, jak i pogañskiego;
w licie w. Pawe³ pragnie wiêc wyjaniæ im swoje stanowisko, poparte g³êbok¹ refleksj¹ teologiczn¹ i pod ka¿dym
wzglêdem uzasadnione. St¹d m.in. temat
teologii usprawiedliwienia i mo¿liwoci
zbawienia Izraela (Rz 9 - 11). List do
Rzymian stanowi streszczenie nauczania
w. Paw³a i jego teologii. Niektórzy nazywaj¹ go testamentem w. Paw³a.

Z³otówka
15 listopada uka¿e
siê Dwusetny numer
Mojej Parafii. Chcemy uczciæ ten jubileusz uroczyst¹ Msz¹
wiêt¹ i festynem dla
naszych Parafian. Kontynuujemy akcjê Z³otówka. Niech ta symboliczna moneta jednoz³otowa z³o¿ona do
puszki na gazetkê bêdzie wk³adem
ka¿dego z nas w uwietnienie wiêta Gazetki Parafialnej. Za wszystkie
ofiary serdecznie dziêkujemy.
Redakcja

KATECHEZA

Trójca wiêta wzorem wspólnoty
Jeli mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê
a Ojciec mój umi³uje go, i przyjdziemy do niego,
i bêdziemy u Niego przebywaæ.
J 14,23b
Bardzo istotnym rysem prawdy wiary o Trójcy wiêtej jest
wspólnotowoæ. Bóg Ojciec, Syn Bo¿y i Duch wiêty tworz¹ doskona³¹ wspólnotê, która jest przenikniêta mi³oci¹, jednoci¹ i wiêtoci¹. Bóg w Trójcy Jedyny jest dla cz³owieka wzorem otwartoci na
drug¹ osobê, za ca³a historia zbawienia to szereg niestrudzonych
zaproszeñ Boga do tego, abymy Go naladowali, abymy d¹¿yli do
wiêtoci.
wiêtoæ nie jest zarezerwowana dla w¹skiej grupy ludzi, zakonników, czy zakonnic, ksiê¿y, czy biskupów, ale jest wyzwaniem
dla ka¿dego z nas. I jedn¹ z dróg do osi¹gniêcia tej doskona³oci jest
w³anie wspólnota. O jak¹ wspólnotê tutaj chodzi? Czy mo¿e o wspólnotê parafialn¹ lub te¿ o jak¹ inn¹ wspólnotê - oazow¹, ró¿añcow¹,
ministranck¹, czy jeszcze inn¹? Zapewne wszystkie wymienione wy¿ej
wspólnoty s¹ ród³em wiêtoci, poniewa¿ gromadz¹ i skupiaj¹ ludzi
wokó³ Boga. Jednak wspólnoty te nie mog³yby zaistnieæ, gdyby nie
by³o najpierw wspólnoty, jak¹ jest rodzina. Wszyscy dowiadczamy,
jak bardzo rodzina potrzebuje jednoci, mi³oci i wiêtoci.
Bóg jest nie tylko wzorem wspólnoty, On nie tylko kieruje do
nas zaproszenie, abymy we wspólnocie z innymi szukali drogi zbawienia - Bóg w Trójcy Jedyny daje tak¿e wskazówki, które pomog¹
nam tê doskona³oæ osi¹gn¹æ. Bóg jest równie¿ ród³em otwartoci,
wzajemnego szacunku, koniecznego kompromisu, autentycznej mi³oci i zdolnoci do rezygnowania z siebie dla drugiego. Dlatego te¿
kolejny wniosek, a zarazem apel i proba do wszystkich rodzin, tych
ma³ych domowych kocio³ów, o odrodzenie wspólnotowej, rodzinnej modlitwy. To dziêki niej mo¿emy otwieraæ siê na Boga, ale i na
samych siebie i dziêki niej mo¿emy budowaæ wspólnotê z Bogiem
i dziêki niej On sam mo¿e przyjæ do naszych domów i z nami przebywaæ.
ks. Tomasz

Nasi zmarli nas uprzedzili
Po¿egnalimy siê
z nimi tylko na jaki
czas. Nadal s¹ cz³onkami Kocio³a ¿yj¹cego. Z tego powodu
pójcie na cmentarz
nie tyle ma charakter
wspominkowy, ile odwiedzin tych, którzy
pozostali nam drodzy.
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Skarbnica modlitw
Przewodnik: Módlmy siê za zmar³ych: Bo¿e,
którego dobroæ w nagradzaniu jest bez granic,
a którego sprawiedliwoæ w s¹dzeniu i zarazem
mi³osierdzie w odpuszczaniu przewy¿sza nasze
s³abe pojêcia.
Wszyscy: Przez wielkie mi³osierdzie swoje,
przez Najdro¿sz¹ Krew Syna Swego i zas³ugi
wszystkich wiêtych odpuæ ³askawie winy
wiernych zmar³ych i przez wiêtych Anio³ów
racz doprowadziæ ich do wiecznej radoci ogl¹dania Oblicza Twego. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
P.: Duchu wiêty, Bo¿e Ojcze ubogich, zmi³uj
siê nad duszami wiernych zmar³ych!
W.: Niech bêdzie na wieki pochwalone, Panie,
Twoje przebaczaj¹ce i zarazem oczyszczaj¹ce
mi³osierdzie. Amen.
Listopad jest wielk¹ jednoci¹ z tymi,
którzy przeszli na drug¹ stronê. Listopad jest
rozwietlony zniczami grobowymi. Listopad
jest przepe³niony têsknym piewem: Dobry
Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Jeszcze bardziej powszechn¹ jest modlitwa: Wieczny odpoczynek racz im daæ, Panie,
a wiat³oæ wiekuista niechaj im wieci, niech
odpoczywaj¹ w pokoju. Amen. W skarbnicach
modlitewnych ró¿nych zakonów s¹ modlitwy,
które odbiegaj¹ od modlitw powszechnie u¿ywanych. W zakonnym modlitewniku misjonarzy werbistów znajduje siê przytoczona na pocz¹tku modlitwa za zmar³ych, która jest g³êboko zakorzeniona w teologii i tradycji Kocio³a.
W pierwszej czêci przewodnik wiedzie nas pod
p³aszcz dobroci Boga, który bezgranicznie wynagradza wszelkie dobro. Natychmiast jednak
ukazuje sprawiedliwoæ Bo¿¹ w s¹dzeniu i mi³osierdzie Bo¿e w odpuszczaniu. Wszyscy modl¹cy siê podchwytuj¹ tê zachêtê i wstawiaj¹
siê za zmar³ymi, odwo³uj¹c siê do mi³osierdzia
Bo¿ego, do najdro¿szej Krwi Chrystusowej i do
zas³ug wszystkich wiêtych. Teraz wskazuje siê
na pogodny i napawaj¹cy otuch¹ obraz Anio³ów prowadz¹cych naszych zmar³ych do radoci ogl¹dania Oblicza Bo¿ego. Wszyscy pe³ni
ufnoci, ¿e wstawiennicza modlitwa zosta³a
wys³uchana, z weselem wielbi¹ imiê Pana, który
jest mi³osierdziem, przebaczaj¹cym i oczyszczaj¹cym.

Listopadowe refleksje liryczne
Rozdzwoni³ siê listopad kryszta³owym deszczem
Idzie wolniutko przez pola
Smutno zamylony,
W starym, wytartym p³aszczu,
rze w wielkich i ma³ych
w przemoczonych butach
miastach i wioskach w te liI na wilgotnych ga³êziach
stopadowe dni. Pierwszy liWiesza mgie³ welony
stopada jest przecie¿ powiêTak, tak
Zawita³ cony Wszystkim wiêtym,
wiêc do nas listopad. Dzi którzy po piêknym, choæ
w³anie mamy pierwszy jego mo¿e trudnym ¿yciu, ciesz¹
dzieñ. Ale ten pierwszy listo- siê teraz wieczn¹ chwa³¹ i
pada jest radosny (choæ pó- szczêciem i radonie piewanojesienny). Mieni siê têcz¹ j¹ hymny pochwalne Panu
barw jesiennych kwiatów: Bogu Najwy¿szemu.
Pierwszy dzieñ listopyszni¹ siê bukiety bia³ych,
z³ocistych i ró¿owych chry- pada jest wiêc dniem pe³nym
zantem, ró¿nobarwnych spokojnej radoci i ufnoci, ¿e
astrów i piêknych (bo jesien- i na nas czeka w cudownym
nych), herbacianych, amaran- Niebie Mi³osierny Ojciec, któtowych i nie¿nobia³ych ró¿. ry przygarnie nas do swojego
Wród tej powodzi kwiatów serca.
A Niebo jest miejp³on¹ jasnym, uroczystym
blaskiem, wiat³a wiec i zni- scem, o którym pisz¹ poeci:
Ani ucho nie s³ysza³o, ani
czów.
A w powietrzu uno- oko nie widzia³o, ile cudowsz¹ siê westchnienia i modli- nych rzeczy zobaczymy
twy do Dobrego Boga za tych, w Niebie.
Przede wszystkim
którzy odeszli do Nieba przed
nami. Tak wygl¹daj¹ cmenta- spotkamy siê tam z Bogiem

i Jego Przenajwiêtsz¹ Matk¹!
Spotkamy siê z tymi naszymi
Ukochanymi z naszych rodzin, z naszymi przyjació³mi,
którzy wczeniej od nas zakoñczyli ziemskie pielgrzymowanie.
Im to w³anie, Zmar³ym, powiêcony jest drugi
dzieñ listopada w szczególnoci, ale nie tylko Listopad
to miesi¹c Zmar³ych i w te
pochmurne, deszczowe, a mo¿e czasem jeszcze z³ote, s³oneczne dni, bêdziemy odmawiaæ codziennie modlitwy ró¿añcowe za dusze tych, którzy ¿yj¹ gdzie w zawiatach,
choæ odeszli od nas ~ mo¿e
ju¿ dawno, kilkanacie lat
temu, a mo¿e przed miesi¹cem, czy przed tygodniem
A dogmat o wiêtych
Obcowaniu pozwala nam cieszyæ siê, ¿e wszyscy kiedy
spotkamy siê w Niebie i ¿yæ
bêdziemy w wiecznej szczêliwoci, s³awi¹c Boga Najwy¿szego!
Katarzyna Wilczyñska

Oazowa akcja Znicz
Chyba ka¿dy z nas zwróci³ uwagê na m³odych ludzi, którzy przez dwa tygodnie sprzedawali znicze przed kocio³em. By³a to akcja
prowadzona przez oazowiczów i ministrantów. Opiekuna oazy, a zarazem osobê nadzoruj¹c¹ tê akcjê, ks. Tadeusz Nowka poprosi³am o
krótk¹ rozmowê.
Redakcja: Czy móg³by Ksi¹dz przypomnieæ czytelnikom cel przeprowadzonej akcji Znicz?
Ks. Tadeusz: Akcja ta mia³a na celu przede wszystkim pomóc ludziom z oazy wyjechaæ na rekolekcje wakacyjne, szczególnie tym z rodzin
biedniejszym. Chcielimy zarobiæ trochê pieniêdzy, aby u³atwiæ dzieciom i m³odzie¿y wyjazd na oazê w przysz³ym roku.
Red.: Czy móg³by Ksi¹dz, w przybli¿eniu podaæ ile osób potrzebuje pomocy, aby wyjechaæ na wakacje?
Ks. T.: Trudno powiedzieæ. Mogê tylko podaæ, ¿e w tamtym roku dofinansowalimy ponad 30 osób z naszej parafii na ³¹czn¹ sumê ok.
2500 nowych z³otych. W³anie dziêki takim akcj¹, jak sprzeda¿ palm, czy te¿ g³oszenie rekolekcji staramy siê równie¿ w jaki sposób
zarobiæ na wyjazd na rekolekcje wakacyjne.
Red.: Czy planowane bêd¹ jeszcze jakie akcje, które mia³yby podobny cel?
Ks. T.: Na pewno na wiosnê, przy okazji Niedzieli Palmowej, m³odzie¿ bêdzie sprzedawaæ palmy, a w
miêdzyczasie mo¿e co przy okazji Bo¿ego Narodzenia, ale musimy siê zastanowiæ.
Red.: Jakie podejcie maj¹ do tych akcji oazowicze? Czy chêtnie bior¹ w nich udzia³?
Ks. T.: Raczej tak. Po perswazji z mojej strony zaanga¿owali siê, chocia¿ na pocz¹tku nie wszyscy chêtnie
do tego podchodzili. Mo¿e dlatego, ¿e nie ka¿dy ma talent kupiecki. Jednak teraz widz¹c celowoæ tej
akcji anga¿uj¹ siê chêtniej. Dziêkujê ministrantom i oazie za pomoc w sprzeda¿y zniczy.
Red.: A jak reaguj¹ parafianie?
Ks. T.: Wielu parafian odpowiedzia³o pozytywnie chêtnie kupuj¹c nasze znicze. W imieniu oazy i ministrantów dziêkujê za ka¿dy datek.
Red.: Mam nadziejê, ¿e dziêki tym wszystkim akcjom coraz wiêcej m³odzie¿y i dzieci bêdzie mia³o mo¿liwoæ wyjazdu na rekolekcje
wakacyjne. Dziêkujê bardzo za rozmowê.
Rozmawia³a Sylwia Buchacz
3

INFORMACJE

1. Dzi Ró¿aniec za zmar³ych o godz. 17.00. Po nabo¿eñstwie
ró¿añcowym zmiana tajemnic dla Kó³ek ¯ywego Ró¿añca.
2. Nabo¿eñstwo na cmentarzach: przy ul. Limanowskiego i na Firleju o godz. 15.00.
3. Jutro Dzieñ Zaduszny. Msze w. bêd¹ o godz. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 16.30
i 18.00. Dzieci zapraszamy na Msze w. o godz. 16.30, m³odzie¿ na godz. 18.00.
Jutro wszystkie Msze w. w du¿ym kociele.
4. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Pi¹tek oraz Sobota Miesi¹ca. Okazja do
spowiedzi dla doros³ych podczas wszystkich Mszy w. i Nabo¿eñstw.
Spowied dzieci:
- w rodê od godz. 15.30 - dla dzieci z klas IV i V,
- w czwartek od godz. 15.30 - dla dzieci z klas VI i VII,
- w pi¹tek od godz. 15.30 - dla dzieci z klas III.
Ka¿dego dnia bezporednio po spowiedzi Nabo¿eñstwo i Komunia wiêta.
Spowied dla m³odzie¿y z klas VIII i szkó³ rednich - w pi¹tek od godz. 17.30.
5. W przysz³¹ niedzielê Komitet Budowy bêdzie przyjmowa³ indywidualne ofiary
na budowê kocio³a.
6. Kurs przedma³¿eñski w naszej parafii rozpocznie siê w przysz³¹ niedzielê tj.
8 listopada po Mszy w. odprawianej o godz. 13.00 w sali katechetycznej w podwórzu plebanii. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
7. Msza wiêta dla dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii Swiêtej i ich rodziców odbêdzie siê 8 listopada, w niedzielê o godz. 16.00 w du¿ym kociele.
8. Wszystkich pielgrzymów zapraszamy w przysz³¹ niedzielê, 8 listopada na Mszê
wiêt¹ o godz. 18.00.

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Marcin Micha³ Podkowa,
Filip Franciszek Wojciechowski,
Przemys³aw Piwoñski.
Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:
Wioleta Karpiñska
i Grzegorz Mariusz Bilski
Joanna Janaszek
i Bernard Siekañski
Agnieszka Zych
i Robert Molenda
Ewa Moskwa
i Marcin Stachowicz
Aneta Buja³a
i Piotr Czy¿
Kinga Kola
i Rafa³ Lipiñski
Odeszli do Pana:
Halina Antonina Aleksandrek - l. 61
Krystyna Teresa Rosiñska - l. 64

M³odzie¿owe Czuwanie - Jasna Góra - 21/22 listopada 1998 r.
do 18.30 - przyjazd
19.00 - kolacja (m³odzie¿ przywozi ze sob¹ suchy prowiant)
20.00 - spotkanie w Dolinie Mi³osierdzia /zawi¹zanie wspólnoty/
20.30 - wyjcie na Jasn¹ Górê
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - wprowadzenie do czuwania /Nauczycielu dobry, co mam czyniæ? - Mt 18, 18-23/
21.45 - konferencja
22.15 - nabo¿eñstwo pokutne
23.40 - przygotowanie do Eucharystii
24.00 - EUCHARYSTIA
1.00 - czas wolny
1.30 - Droga Krzy¿owa
2.15 - modlitwa i wiadectwa (prowadz¹: postulantki Sióstr Pallotynek i klerycy WSD)
4.30 - zakoñczenie czuwania
- herbata w Dolinie Mi³osierdzia
Pallotynki i Pallotyni zapraszaj¹!
Kontakt: Aposto³, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa, skr. poczt.
225, tel. 0-22/818-27-51 lub Ksiê¿a Pallotyni, ul. Kordeckiego 49, 42200 Czêstochowa, tel. 0-34/365-64-53
Drukarnia Virgo s.c. tel. 0601 31 51 67, 0601 97 02 72
Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Wiejska 2, tel. 366-81-44
Redaktor naczelny: Agnieszka Gawlik, Z-ca redaktora naczelnego: S³awomir Soliñski
Dyrektor techniczny: Grzegorz Stêpieñ, Opiekun duchowy: Ks. Ireneusz Chmielowski SAC
Odpowiedzialni: Dorota Soliñska, Katarzyna Wilczyñska, Halina Siczek, £ukasz Grzeszczyk, Marcin Ciosek, Marcin Durasiewicz.
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