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ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERA ŃSKIEJ ROK A
Ewangelia : J 2, 13 – 22

W

ówczas sporządziwszy sobie bicz ze
sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł:
Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie
targowiska !

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ IMIENIN

Kalendarz liturgiczny
9 LISTOPADA 2008 r. – NIEDZIELA
IMIENINY: Elżbiety, Genowefy, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47,1-2.8-9.12
PSALM 46
1 Kor 3,9b-11.16-17
J 2, 13 – 22
10 LISTOPADA 2008 r. – PONIEDZIAŁEK
IMIENINY: Andrzeja, Stefana, Leny
LITURGIA SŁOWA:
Tt 1,1-9
PSALM 24
Łk 17,1-6
11 LISTOPADA 2008 r. –WTOREK
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
IMIENINY: Marcina, Bartłomieja, Anastazji
LITURGIA SŁOWA:
Tt 2,1-8.11-14
PSALM 23
Łk 17,7-10

KS. MARCINA
SAWICKIEGO SAC
składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, radości, opieki Matki Bożej
w trudzie posługi kapłańskiej,
Bożego błogosławieństwa
i wszelkich potrzebnych Darów Ducha Świętego.

Z okazji imienin naszym współredaktorom
Marcinowi Boryczce, Renacie Ochalskiej
oraz administratorowi strony
www.mojaparaﬁa.za.pl Bartłomiejowi Paduchowi
składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, uśmiechu na twarzy,
spełnienia marzeń, pogody ducha i wszystkiego co najlepsze.

12 LISTOPADA 2008 r. –ŚRODA
IMIENINY: Mateusza, Jana, Renaty
LITURGIA SŁOWA:
Tt 3,1-7
PSALM 23
Łk 17,11-19
13 LISTOPADA 2008 r. - CZWARTEK
IMIENINY: Arkadiusza, Benedykta, Liwii
LITURGIA SŁOWA:
Flm 7-20
PSALM 146
Łk 17,20-25
14 LISTOPADA 2008 r. – PIĄTEK
IMIENINY: Agaty Judyty, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
2 J 4-9
PSALM 119
Łk 26,17-37
15 LISTOPADA 2008 r. – SOBOTA
IMIENINY: Alberta. Leopolda, Idalii
LITURGIA SŁOWA:
3 J 5-8
PSALM 112
Łk 18,1-8

Historia Hospicjum Królowej Apostołów - 5 lat istnienia
W listopadzie 2003r. kilkadziesiąt osób zebrało się w byłym kościółku paraﬁalnym
księży Pallotynów przy ul. Wiejskiej 2 aby powołać do życia Hospicjum Królowej
Apostołów i rozpocząć posługę hospicyjną w naszym mieście.
Twórcą i inicjatorem tego „Dzieła” był ksiądz Marek Kujawski SAC. 19 października
2003r. głosząc Słowo Boże na niedzielnej Mszy Świętej zaprosił wszystkich, którzy
chcieliby zostać wolontariuszami Hospicjum na listopadowe spotkanie. Trzeba
zanieść miłość tym najbiedniejszym z biednych, których wyleczyć się nie da, a którzy
do końca powinni żyć godnie, nie cierpiąc otoczeni gronem rodziny i przyjaciół.
Tak powstało Hospicjum Królowej Apostołów. „Wspólnota” ludzi świeckich
reprezentujących różne zawody, w różnym wieku, od uczniów, studentów, po lekarzy,
pielęgniarki i emerytów, z przesłaniem, że każdy może pomóc i to skutecznie oﬁarując
swój czas, serce, ciepło rąk i uśmiech.
Aby ukoić ból i cierpienie 1 lipca 2004r. powstał Gościniec Królowej Apostołów.
Jedynym lekarzem, który przybył do nas z daleka i pozostał w Radomiu była dr Maria
Cygan. To ona tworząc zespoły hospicyjne posługujące przy chorych pokazała nam
wolontariuszom jak powinniśmy zajmować się ludźmi cierpiącymi. Jest dla nas
wzorem ogromnego oddania i bezinteresownej miłości w tej trudnej służbie.
Szkoleniem i przygotowaniem nas do hospicyjnej posługi zajęła się wspaniała i oddana swoim chorym dzieciom
lekarka Jola Markowska i jej personel medyczny z Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach. Ich ogromne doświadczenie
i piękna hospicyjna posługa uświadomiły nam na początku naszej służby jak ważna jest obecność i trwanie przy łóżku
umierającego człowieka. Każdy z Zespołu Hospicyjnego w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, wolontariusz
niemedyczny i kapelan ma do spełnienia misję w rodzinie, która nas zaprasza. Najważniejszą osobą jest umierający chory
człowiek, któremu pomagamy przejść na „drugi brzeg” bez bólu, cierpienia i lęku. Praca takiego zespołu nie kończy się
z chwilą odejścia do Pana chorego nowotworowo. W okresie żałoby i osamotnienia potrzebni jesteśmy rodzinie,
a szczególnie dzieciom, które bez mamy lub taty nie potraﬁą się odnaleźć i zaakceptować tej trudnej dla nich rzeczywistości.
Dla nich od 5 lat organizujemy kolonie, obozy, wycieczki, spotkanie mikołajkowe, również pomoc materialną.
Wolontariusze za swoją służbę nie otrzymują wynagrodzenia, pracują na etacie Pana Boga. Nam wszystkim wystarczy
uśmiech szczęśliwego nie cierpiącego człowieka, pogodzonego z Bogiem i ludźmi i dobrze przygotowanego na
spotkanie Pana.
Z pod naszej opieki odeszło do Pana ponad 400 osób, czyli nasza Hospicyjna Rodzina powiększyła się o 400
rodzin osieroconych. Z nimi modlimy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz na rocznicowych Mszach Świętych
we Wrzosowie. A spotkania po Mszach Świętych pozwalają nam na rozmowy i pracę z ludźmi osieroconymi potrzebującymi
wsparcia wolontariuszy przybywających do ich domów.
Wolontariusze nasi to ludzie modlitwy. Na modlitwie Bóg daje światło, siłę i łaskę, których potrzebujemy by dokonać
tego, czego On od nas oczekuje. Spotykamy się więc na rekolekcjach. Uczestniczymy w spotkaniach Hospicyjnego Kręgu.
Jeździmy na szkolenia i zjazdy, aby wymienić doświadczenia z tymi, którzy od lat służą bliźnim.
Zaczynając naszą posługę otrzymaliśmy teren plebanii i salek katechetycznych księży Pallotynów przy ul. Wiejskiej
2. Mieliśmy też możliwość uczestnictwa we Mszach Świętych w starym kościółku. Są to stare budynki wymagające
remontu od podstaw. Przez okres 5 lat w niedogrzanych budynkach trwaliśmy na posterunku, gdyż zawsze postacią
pierwszoplanową był chory i jego udręczona, bezradna rodzina czekająca na pomoc Hospicjum. Gromadziliśmy
w różny sposób lekarstwa, środki higieniczne, sprzęt medyczny, aby w sposób profesjonalny zająć się chorymi
nowotworowo dziećmi i dorosłymi. Natomiast remont rozpoczęliśmy dopiero w tym roku.
W trzecim roku naszej posługi dołączyła do nas dr Izabela Bober, która przybyła do nas z Hospicjum Mysłowice.
Konsultantem jeśli chodzi o choroby urologiczne jest dr Jerzy Molga, a w ostatnim czasie dołączyła do naszej hospicyjnej
rodziny dr Urszula Żyłka. Przez te 5 lat przewinęło się przez nasze Hospicjum bardzo dużo różnych osób (300), którzy
pragnęli zostać wolontariuszami hospicyjnymi. Jedni dłużej inni krócej posługiwali. Tajemnica śmierci i cierpienia człowieka
wymaga od osób otaczających go postawy zatrzymania się i pochylenia.
Wolontariusz to osoba, która z własnej woli, bezinteresownie zgłasza gotowość podjęcia służby na rzecz potrzebujących,
nieuleczalnie chorych na raka.
Wszystkim którzy wytrwali i trwają w tej służbie pragnę z całego serca podziękować, a w sposób szczególny dziękuję
ks. Markowi Kujawskiemu SAC, że stworzył w Radomiu „przystań” dla umierających i sprawił, że chociaż część chorych
nowotworowo w Momocie odchodzenia do Pana znajdowało dłoń bliźniego, która łagodnie pomoże im żyć godnie aż
do końca. Bóg Ci zapłać kapelanie.

A.Dutkowska
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Odzyskanie przez Polskę niepodległości - 11 listopada 1918 r.
Józef Piłsudski zdecydowany rzecznik odrodzenia Polski twórca paramilitarnych i polskiej siły
zbrojnej ( Legionów Polskich ) w okresie pierwszej wojny światowej ( 1914 – 1918). Polska odzyskała
niepodległość: stało się to możliwe wobec klęski państwa centralnych ( Niemiec, Austrii) oraz wycofania
się z wojny Rosji Radzieckiej, która zawarła separatystyczny układ z Niemcami ( marzec 1918) pozbawiając
się możliwości udziału w paryskiej konferencji pokojowej wydana przez II Wszechrosyjski Zjazd
Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ( 1917) „ Dekleracja praw narodów Rosji” i Dekret Komisarzy
Ludowych ( 1918) nie miały wpływu na odbudowę polskiej państwowości, za datę odzyskania
niepodległości uważa się 11 listopada 1918 r., dzień przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę
Regencyjną naczelnego dowództwa nad wojskiem polskim i powierzenia mu misji utworzenia rządu
po rozwiązaniu się Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej w Lublinie. Granice państwa polskiego
ukształtowały się w wyniku powstań śląskich ( 1919 – 1921 ) powstania wielkopolskiego ( 1918 – 1919),
walk z Ukraincami w Galicji Wschodniej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko bolszewickiej
(1919 – 1920).
O przebiegu granic zdecydowały plebiscyty 1920- 1921 pod nadzorem Ligi Narodów.
Od 1989 r. dzień 11 listopada obchodzony jest w Polsce jako święto Państwowe.
opr. Katarzyna Wilczyńska

Jesteśmy zawsze Polakami –
mija 90- ta rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
Mija już 90 lat
od chwili odzyskania
niepodległości przez Polskę
Ważna rocznica
w dziejach narodu polskiego.
Naród, który
walczył, cierpiałginął od kul zaborcy.
Nasza to była walka.
Tęskniliśmy za wolnością Polski.
Mazurek Dąbrowskiego
zachęcał nas do
czynu zbrojnego.
Walka o niepodległość
dodawała nam otuchy
i wiary w zwycięstwo.
Przelana Krew na
różnych frontach świata
nie poszła na marne.
Ginęli Polacy w powstaniach
i w czasie okupacji.
Niewola

Nie szczędziliśmy własnej
krwi dla Ojczyzny.
Szła walka.
Szła nadzieja na
Jej wyzwolenie.
Będzie znów wolna.
Oto nadszedł pamiętny
dzień – 11 listopad 1918 roku.
Stała się radość.
Po 123 latach niewoli
staliśmy się krajem
wolnym i niepodległym.
Chwała i cześć Ojczyźnie.
Kochamy Cię Polsko –
ziemia krwią zbryzgana.
Jesteśmy zawsze Polakami.
Żyjemy na naszej
ziemi, w naszej Ojczyźnie.
Wierni w Jej służbie.

Stefan Suwała
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INFORMACJE i

OCHRZCZENI ZOSTALI:
Dnia 9 listopada

1. Dzisiaj Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę
naszego kościoła w Mazowszanach.
2. Dziś o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
Księdza Marcina Sawickiego z okazji jego imienin. Solenizanta
polecamy pamięci modlitewnej.
3. Również dzisiaj o godz. 1700 będzie nabożeństwo w intencji
zmarłych pielgrzymów a o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza
Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą beatyfikację
i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.
4. Dziś o godz. 1400 Msza Święta z okazji 5 rocznicy powstania
Hospicjum Królowej Apostołów.
5. Dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci przygotowujących
się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.
Obecność obowiązkowa.
6. Spotkanie Żywego Różańca – zmiana tajemnic – dzisiaj po
nabożeństwie wieczornym około godz. 1745.
7. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński,
dziś o godz. 1400 spotkanie w kancelarii paraﬁalnej.
8. Przez cały listopad codziennie o godz.1700 odmawiamy różaniec,
a o godz. 1730 – w tygodniu – 1800 – w niedzielę sprawujemy
Mszę Świętą w intencji zmarłych, poleconych naszym modlitwą w
wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych, przez
cały listopad w naszych pallotyńskich kościołach są codziennie
odprawiane 24 Msze Święte.
9. We wtorek 11 listopada, przypada 90 Rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Msze Święte w naszym kościele
będą sprawowane o godz. 630, 800, 930 i 1800. W sposób szczególny
tego dnia pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej umiłowanej
Ojczyźnie, oraz o tych, którzy ceną życia okupili Jej wolność.
Nie zapomnijmy także udekorować naszych domów flagami
narodowymi. Nabożeństwo wypominkowe tego dnia o godz. 1700.
10. We czwartek 13 listopada, Nabożeństwo Fatimskie dla osób
starszych, chorych i cierpiących. Od godziny 830 Różaniec i okazja
do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza Święta.
11. W przyszłą niedzielę 18 listopada o godz. 1600 Msza Święta dla
młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania
i ich rodziców.

Patryk Janusz
Dominik Janusz
Adam Władysław Kornacki

Dzieckiem Bożym jestem ja…
ODESZLI DO PANA:
Tomasz Kotliński ( l. 37)
– 31. 10. 2008 r.
Marianna Dygas ( l. 89)
– 31.10.2008 r.
Władysław Pardus ( l. 73)
– 5.11.2008 r.
Ryszard Kaliczyński ( l. 83)
– 5.11.2008 r.
Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…

ŻYCZENIA
w 40. rocznicę ślubu Teresy i Zdzisława
w 60. rocznicę urodzin Zoﬁi
w 30. rocznicę urodzin Sylwii
w 5. rocznicę urodzin Julii
w 4. rocznicę urodzin Aleksandry
w 2. rocznicę urodzin Nikolii

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej
i wszelkich potrzebnych łask

Różaniec za zmarłych
polecanych
w wypominkach listopadowych
codziennie o godz. 17.00
Msza św. wypominkowa
o godz. 17.30
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