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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK B
Ewangelia: Mk 12, 28b - 34
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Będziesz
miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Nie ma większego przykazania od tych”.

Czego słucha świat?
Świat współczesny jest światem wojny i
nienawiści, pełen bestialskiego okrucieństwa
i egoizmu, który rodzi nienawiść. O miłości do
Boga i do człowieka nie chce nawet słyszeć.
„Jeżeli chcecie, żeby was ludzie nie słuchali,
mówcie im o czystości i miłości” (R. Plus).
Współczesny świat i Jezus Chrystus nie mogą
się w żaden sposób porozumieć. Świat staje się
zwierzyńcem i lunaparkiem, gdzie obowiązuje
jedynie prawo pięści, gdzie jedynym prawem
są instynkty cielesne, a tymczasem Chrystus
domaga się godności ludzkiej osoby i ducha,

oraz świętego, czystego i moralnego życia.
Domaga się doskonałego poświęcenia z
miłości.
Przyjacielu! Jesteś dzieckiem Boga!
Powinieneś kierować się obowiązkiem
miłości względem Boga i człowieka, który
jest Twoim bratem i dzieckiem tego samego
Ojca w niebie. Posłuchaj co Chrystus mówi
do Ciebie w najtajniejszych pokładach
Twojego jestestwa i nie ograniczaj Miłości.
Ks. Sylwester

Drodzy Czytelnicy!
W przyszłą niedzielę zostanie
wydany 300 numer Mojej Parafii.
Świętowanie Jubileuszu rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie
18.00, po której zapraszamy na
montaż słowno-muzyczny „Nie
przyszedłem nawracać”.
Redakcja

Czy wiesz, że…
Kantor (łac. cantare − śpiewać).
Odpowiednio wykształcony muzyk,
którego zadaniem jest prowadzenie
śpiewu liturgicznego, kierownik chóru kościelnego i scholi, najczęściej
jednocześnie organista.
Kantyk (łac. canticium − śpiew,
pieśń). Poetycki fragment Pisma
Świętego nie pochodzący z Księgi
Psalmów. Do najbardziej znanych
kantyków należą Magnificat (Łk 1,
47 − 55) i Benedictus (Łk 1, 68 − 79).
Kapelan (łac. capellanus). Kapłan
pełniący funkcje liturgiczne w kaplicach zamkniętych (np. zakonnej,
szpitalnej) lub oddelegowany przez
władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej wyodrębnionej grupy (np.
kapelan wojskowy, więzienny) czy
poszczególnych osób. Kapelanem
biskupa nazywa się kapłana pomagającego w czynnościach biskupich
i zwykle pełniącego też funkcję jego
sekretarza.
Kapituła (łac. capitulum − główka,
rozdział). Kolegium kanoników przy
katedrze lub kolegiacie, stanowiące
jak gdyby radę przyboczną biskupa
i kierujące diecezją po jego śmierci
lub przeniesieniu za pośrednictwem
wikariusza kapitulnego. Kapituła
może stanowić również przeciwwagę wobec autorytarnych tendencji
biskupa. Będąc początkowo jedynie
organem skupiającym duchowieństwo z miasta biskupiego, kapituła
stała się z czasem ważnym ciałem
współrządzącym w diecezji. Członkowie kapituły są kanonikami.

„Taki duży, taki mały może Świętym być…”
Jak głoszą słowa piosenki zespołu Arka Noego:
„Taki duży, taki mały może Świętym być,
taki gruby, taki chudy może Świętym być,
taki ja i taki ty może Świętym być.”
Świętość wydaje się nam tak niedostępna, nieosiągalna, a przecież każdego z nas Pan Bóg stworzył
do świętości, abyśmy z Nim królowali w niebie:
I odtąd już nocy już nocy nie będzie
A nie potrzeba im światła lampy
i światła słońca,
bo Pan Bóg będzie święcił nad nimi
i będą królować na wieki wieków (Ap 22,5)
Zatem Bóg przygotował dla nas miejsce w niebie
i czeka, ale czy my odpowiemy na Jego wezwanie?
Jak żyć, co czynić, aby dołączyć w wieczności do
grona świętych?
Świętość to słuchanie natchnień Bożych, życie
według przykazań, życie na chwałę Boga i w służbie
ludziom. Świętość przychodzi do nas w błogosławieństwie pracy, a nie przeklinaniu, w ciągłym zwracaniu się do Boga z naszymi przeróżnymi sprawami.
Świętość to modlitwa i czyn. Ten czyn powinien
wynikać z modlitwy i miłości. Świętość na co dzień,
to zobaczenie ludzkich spraw i problemów w taki
sposób, jakby były moimi, pomoc bliźniemu w jego
konkretnej sytuacji, uśmiech na twarzy, wyciągnięta
z pomocą dłoń, zarówno do dziecka, jak i do starca,
do chorego, niepełnosprawnego lub biedaka.
Niech każdy z nas pamięta, że jest ukochanym
dzieckiem Boga i Jego Najlepszy Ojciec czaka na
niego w niebie. Nie ma innej drogi do niebieskiego
Królestwa, jak przez Jezusa Chrystusa, Jego Mękę,
Śmierć i Zmartwychwstanie, „Nie przyszedłem,
powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk
2,17)
Kiedy naszym codziennym pokarmem będzie Ciało i Krew Jezusa, a codzienną lekturą Słowo Boże,
Duch Święty będzie przemieniał nas i prowadził
do świętości. Natura ludzka jest bardzo przewrotna, szuka łatwych dróg, szatan kusi każdego z nas,
dlatego zwracajmy się często o pomoc do naszej
Najlepszej Matki Maryi, do świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów.
Pamiętajmy o Świętych obcowaniu, bo właśnie tak
liczny zastęp Świętych daje nam Bóg ku pomocy.
Poszukajmy dla siebie w kościele wspólnoty i
tą drogą idźmy do świętości, a wtedy będzie nam
łatwiej.
Iwona Biel
Maria Sowińska
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Tydzień Kultury
5 listopada (niedziela)
16.00 − Projekcja filmu „Życie jako
śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” w reżyserii
K. Zanussiego − bilety w cenie
promocyjnej 10 zł − Kino HEL.
18.00 − Msza św. inauguracyjna pod
przewodnictwem ks. bpa Jana
Chrapka (Katedra).
18.00 − W K.C.M. „Arka” Koncert
poezji śpiewanej w wykonaniu
K. Haczewskiej i zespołu „Przez
okno”.
19.00 − Koncert Chóru Miasta Radomia Sancti Casimiri
Cantores Radomienses pod dyrekcją ks. prof. Wojciecha Szarego (katedra).
6 listopada (poniedziałek)
12.00 − Wernisaż wystawy malarstwa uczniów Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego pt. „Rodzina” − hol na
I piętrze Miejskiego Urzędu.
16.00 Projekcja filmu „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” w reżyserii K. Zanussiego
(Kino HEL).
17.00 − Otwarcie wystawy fotografii uczniów Z.S. Plastycznych pt. „Oblicza trzeciego wieku” K.C.M. „Arka”.
18.00 –„Veritatis splendor a postmodernizm. Na rozdrożach
etyki końca wieku” − wykład dra L. Wianowskiego
(Duszpasterstwo Akademickie, ul. Waryńskiego 4).
18.00 − Koncert zespołu „Jezus Sound” (K.C.M. „Arka”)
18.30 − Spektakl teatralny „Cudnalińscy” w wykonaniu
młodzieży ze świetlicy terapeutycznej ANCORA
(sala przy parafii św. Rafała na radomskim Ustroniu).
7 listopada (wtorek)
17.00 – „Jan Kochanowski a kultura klasyczna” − wykład
poprowadzi prof. dr hab. Z. Kubiak (K.C.M. „Arka”).
18.00 − Poezja ks. J. Twardowskiego w opracowaniu muzycznym Zbigniewa Bidzińskiego w wykonaniu
młodzieży K.C.M. ARKA (Aula Jana Pawła II w
WSD).
18.00 – Wystawa „Kapłan” − dotycząca ks. Jerzego Popiełuszki (Budynek Lasów Państwowych w Radomiu).
8 listopada (środa)
10.00 − Uroczyste otwarcie radomskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. Mszy świętej przewodniczył
będzie Józef Kardynał Glemp (gmach WSD).
11.15 − Wykład inauguracyjny „Demokracja a neutralność
etyczna państwa” wygłosi ks. prof. dr hab. St. Kowalczyk.

Chrześcijańskiej
17.00 − Procesja różańcowa ulicami
miasta z modlitwą w intencji
rozwoju w naszej Ojczyźnie
cywilizacji życia (Od kościoła Świętej Trójcy do katedry).
17.00 − Wystawa fotografii Emila
Boryczko „Krzyże i kapliczki
w dorzeczu Zagożdżonki”
(K.C.M. „Arka”).
19.00 Koncert zespołu ORATORIUM (Katedra).
9 listopada (czwartek)
17.00 − „Aktualność mistyki” wykład o. prof. dra hab. Jana
Andrzeja Kloczowskiego OP
(K.C.M. „Arka”).
19.00 − „Gość oczekiwany” − spektakl teatralny w wykonaniu
młodzieży z grupy przyparafialnej z Drzewicy (Aula Jana
Pawła II w gmachu WSD).
10 listopada (piątek)
17.00 − „Budownictwo sakralne w Radomiu w latach
1890−1939” wykład mgra
Piotra Rogólskiego (Duszpasterstwo Akademickie ul.
Waryńskiego 4).
17.00 − „Dziennikarskie ABC” −
spotkanie z Jolantą Pieńkowską (K.C.M. „Arka”).
19.00 − „Treny” Jana Kochanowskiego w wykonaniu Chóru
Miasta Radomia Sancti Casimiri Cantores Radomienses
pod dyrekcją ks. prof. Wojciecha Szarego (Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu).
11 listopada (sobota)
10.00 − Msza św. w intencji Ojczyzny w rocznicę odzyskania
niepodległości (Katedra).
12 listopada (niedziela)
17.00 − Koncert Mieczysława
Szcześniaka (Sala Koncertowa MUW ul . Żeromskiego
53). Bilety w cenie 12 zł. do
nabycia w K.C.M. „Arka”
oraz kasie Sali Koncertowej.

Dar wolności
Pragniemy dziś dziękować za dar odzyskanej przed laty, w dniu 11 listopada
1918 roku, Niepodległości.
„Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie
Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie
Jedno wiem tylko: Polska Zmartwychwstanie”. /Zygmunt Krasicki/
W listopadowy, jesienny dzień 1918 roku zrealizowała się nadzieja polskich
pokoleń, a kształt polskiej rezurekcji budowała ówczesna aktywność politycznych elit, samoorganizacja społeczeństwa, zbrojna siła narodowa, dzięki której
można było wytyczyć granice państwa i ocalić − w 1920 roku − zagrożoną
śmiertelnie młodą niepodległość. Również entuzjazm tysięcy obywateli, którzy
skupiali się wokół polskich znaków i poczęli zagospodarowywać przestrzeń
odzyskanej wolności. Naród polski, potykający się przez tyle lat w ciemnościach
niewoli, znowu „ujrzał światłość wielką” - zorzę wolności, blask Niepodległości!
O odzyskanej wtedy wolności powie po latach pierwszy z rodu Polaków, Papież
Jan Paweł II, że była ona „dojmującym owocem duchowego dojrzewania oraz
heroicznych poświęceń „.
Wiek XIX przynosił liczne przykłady duchowego dojrzewania Narodu, którego
liczni synowie i córki trwali na modlitwie, wolnego ludu śpiew niosąc przed
Boga tron. A heroizm poświęceń dla Ojczyzny realizował się na tylu polach: w
powstańczych czynach, więziennym poniżeniu, na syberyjskim zesłaniu. Bywało
przecież i tak, że czyny orężne dla Polski i trud modlitwy w jej intencjach splatały się w jeden węzeł miłości. Tak rodziła się świętość Rafała Kalinowskiego
i Adama Chmielowskiego , żołnierzy Powstania Styczniowego.
II Rzeczpospolita pielęgnowała i umacniała w Narodzie dziedzictwo 11 listopada. Lata II wojny światowej pokazały, jak silna była wola trwania przy
narodowych znakach, jak wielki był duch ofiary. Z ducha dnia 11 listopada
wyrosło to wspaniałe pokolenie ludzi II Rzeczypospolitej, które egzamin z miłości Ojczyzny zdało podczas wojny. Pokolenie ludzi wielkodusznych, otwartych,
mężnych, które potrafiło i umiało dziękować Kościołowi, za to, co zrobił dla
obrony polskich wartości poprzez cały wiek narodowej niewoli.
Przeciw dziedzictwu 11 listopada sprzysięgli się w 1939 roku dwaj dyktatorzy,
przeciw temu dziedzictwu skierowany został jałtański dyktat i długie powojenne lata, podczas których próbowano zniewolić ducha Narodu, wtłoczyć go w
koleiny nowych, obcych tej ziemi pseudowartości.
Dziedzictwo 11 listopada trwało w sercach, myślach, a często i odważnych czynach ludzi tej ziemi. To właśnie o jego realizację upominał się , w przejmujący
sposób ,w czerwcu 1979 roku na warszawskim Placu Zwycięstwa Jan Paweł II,
przypominając pogodzonym z dyktatem Jałty, że „nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie „. O wewnętrzny wymiar polskiej
wolności, o poszanowanie polskiej tożsamości, o życie Narodu w prawdzie o
samym sobie i swej własnej przeszłości, o zasady, które można wyprowadzić z
dziedzictwa 11 listopada, upominał się niestrudzenie przez lata Kardynał Stefan
Wyszyński, wpatrzony w światło nadziei, które ponad odmętami czerwonego
morza, jaśniało znad Jasnej Góry, tam „gdzie bije serce Narodu w sercu Matki”
/Jan Paweł II/.
„Pan da siłę swojemu ludowi” /por. Ps 68.36/. Drogami Bożych przeznaczeń
doszliśmy − po wielu latach − do brzegu wolności. Znowu w dniu 11 listopada
łopoczą na wietrze biało−czerwone sztandary. A w świątyniach naszych − inaczej
niż przed kilku jeszcze laty − śpiewamy: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.
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INFORMACJE
1. Dziś o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny Msza Św. w intencji
Rodzin.
2. O godz. 17.00 − Nabożeństwo Różańcowe w intencji zmarłych
poleconych na wypominki roczne i listopadowe. Różaniec za
zmarłych z wypominkami w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie o godz.
17.30.
3. Dziś rozpoczynamy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Program w gazetce parafialnej, którą można nabyć przed kościołem.
4. W sobotę, 11 listopada − Święto Niepodległości. Msze Św. będą o godz. 6.30,
8.00, 9.30 i 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny.
5. Wspólnotę Ruchu Światło−Życie zapraszamy na Mszę św. w sobotę, 11 listopada
o godz. 15.00 do kaplicy św. Rodziny.
6. Dzieci klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszę Św. w przyszłą niedzielę,
12 listopada na godz. 16.00.
7. Grupę pielgrzymkową zapraszamy na Mszę Św. w przyszłą niedzielę na godz.
18.00.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy katechezy przedmałżeńskie. Spotkania
będą po Mszy Św. odprawianej o godz. 13.00 w sali katechetycznej w podwórzu
plebani.
9. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace na zapleczu
i wokół kościoła.
10.
Dziś przed kościołem można nabyć kalendarze z Papieżem na rok 2001.
Cena 2 zł.
11.
Od wtorku, 21 listopada rozpoczniemy roznosić opłatki wigilijne. Opłatki –
podobnie jak w ubiegłe lata – roznosić będą znani parafianie. Zwracamy uwagę
na oszustów, którzy każdego roku próbują roznosić opłatki.
12.
Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie
w środę, 8 listopada o godz. 16.30 w kaplicy Św. Rodziny.

Wspólnoty Naszej Parafii
Msza Święta dla wszystkich Wspólnot – pierwszy Czwartek Miesiąca o godz. 18.00
Akcja Katolicka

Oaza – Ruch Domowego Kościoła

3 poniedziałek miesiąca o godz. 18.45 w salce w podwórzu plebani

3 niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 15.30
w kaplicy św. Rodziny

Rodzina Radia Maryja

Ruch Rodzin Nazaretańskich

4 sobota miesiąca w kaplicy Świętej Rodziny: o godz. 16.00 – Różaniec, o godz.
16.30 − Msza św.

wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. w
salce w podwórzu plebani

Grupa Pielgrzymkowa

poniedziałki po wieczornej Mszy św. w pokoiku przy kancelarii parafialnej

2 niedziela miesiąca − Msza św. w kościele
o godz. 18.00

Gazetka „Moja Parafia”

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Ernest Borkowski
Michał Adam Jenżak
Przemysław Głogowski
Krystian Wiktor Wiosna
Wiktoria Żurek
Filip Jakub Cieślik
Krystian Urbański
Związek małżeński zawarli:
Ilona Szymanowicz
i Mariusz Piotr Marczak
Iwona Madej
i Paweł Dominik Janas
Anna Leszczyńska
i Bartłomiej Marcin Świątek
Odeszli do Pana:
Zofia Wojtala – l. 49
Kazimierz Antoni Gaj – l. 81
Jadwiga Zofia Gierat – l. 93

ŻYCZENIA
W 45. rocznicę ślubu Marii i Zygmunta,
w 35. rocznicę ślubu Teresy i Kazimierza,
w 33. rocznicę ślubu Danuty i Kazimierza,
w 25. rocznicę ślubu Grażyny i Ryszarda,
w 20. rocznicę ślubu Zofii i Edwarda,
w 55. rocznicę urodzin Barbary,
w 29. rocznicę urodzin Jarosława,
w 25. rocznicę urodzin Wojciecha,
w 20. rocznicę urodzin Anny,
w 18. rocznicę urodzin Justyny,
w 18. rocznicę urodzin Kamili
błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Maryi Panny życzy
Redakcja
dwórzu plebani
II grupa – poniedziałki o godz.
16.30 w salce nr 7 w podwórzu
plebani
III grupa – piątki o godz. 16.00
w salce nr 7 w podwórzu plebani

Schola dziecięca
soboty godz. 14.00 w salce w podwórzu
plebani

Grupa AA „Na Wiejskiej”

Koła – Róże Żywego Różańca

o godz. 17.00 w sali nr 7 w podwórzu plebani

Nabożeństwie o godz. 17.00
− dzieci – druga niedziela miesiąca po Mszy
św. o godz. 10.45

Grupa Odnowy w Duchu Świętym mitingi otwarte – ostatnia niedziela miesiąca − dorośli – pierwsza niedziela miesiąca po

2 (Msza św.) i 4 (spotkanie modlitewne)
środa miesiąca o godz. 19.00 w kaplicy św.
Rodziny

Oaza – Ruch Światło-Życie
2 sobota miesiąca – Msza św. o godz. 15.00
w kaplicy św. Rodziny

Służba liturgiczna
młodzież – poniedziałki o godz. 19.00 w salce
w podwórzu plebani
ministranci młodsi – środy godz. 16.30 w salce nr 7 w podwórzu plebani
aspiranci –
I grupa – poniedziałki o
godz. 15.30 w salce nr 7 w po-

Apostolstwo Ludzi Chorych
13 dzień każdego miesiąca o godz. 8.30
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