TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 713

16/11/2008

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A
Ewangelia : Mt 25, 14 - 30

Święta Cecylia

Z

królestwem niebieskim podobnie
jest jak z pewnym człowiekiem, który
mając się udać w podróż, przywołał
swoje sługi i przekazał im swój majątek.

INFORMACJA
Pragniemy poinformować,
że z przyczyn od nas niezależnych
gazetka z zeszłego tygodnia
nr 712 z dnia 9 listopada 2008 r.
nie ukazała się
Z wyrazami szacunku
Redakcja wraz z Opiekunem

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

Patronka chórzystów, lutników,
muzyków, organistów,
zespołów wokalno-muzycznych,
muzyki kościelnej.
Jest jedną z najsławniejszych
męczennic Kościoła rzymskiego.
Żyła najprawdopodobniej na
przełomie II i III wieku.
Niestety, w zachowanych opisach
jej męczeństwa trudno odróżnić
fakty historyczne od legend.
Cecylia jako chrześcijanka złożyła
ślub czystości. Mimo że zmuszono
ją do małżeństwa z poganinem
Walerianem, nie tylko nie złamała
ślubu, lecz jeszcze pozyskała
dla Chrystusa swego męża
i jego brata. Wszyscy troje ponieśli
śmierć męczeńską przez ścięcie.
Jej ciało odnaleziono w roku
822 w katakumbach i przeniesiono
do bazyliki na Zatybrzu.

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch
Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany
do Polaków u progu pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co
uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem
może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać
jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich,
Chrystusowego Kościoła”.
Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu
oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski
8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu. Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb.
Zawołaniem są słowa „Nie lękajcie się!” często wypowiadane przez Chrystusa,
a także często przywoływane przez Jana Pawła II. Przypominają one członkom
Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni
człowieka niewolnikiem. Krzyż to znak Krucjaty wyprawy krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej
tajemnicy wolności. Litera „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję wzór naszego oddania się
Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. Małe „m” po drugiej stronie krzyża to „my”, którzy stajemy na zawołanie Papieża, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (Totus Tuus) w oddaniu się Chrystusowi.
Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka nazywana jest także Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła.
Księga Czynów Wyzwolenia zawiera nazwiska tych, którzy zadeklarowali swoją abstynencję
i przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Sługa Boży Jan Paweł II wpisał do niej swoje
błogosławieństwo 7 czerwca 1979 r. w Oświęcimiu, po modlitwie w celi śmierci św. Maksymiliana Marii
Kolbego, Patrona Krucjaty. Swoim błogosławieństwem Ojciec Święty objął tych,
których nazwiska już widniały w Księdze, jak i tych, których nazwiska znajdą się
w niej w przyszłości. Pierwsza Księga Czynów Wyzwolenia znajduje się w Stanicy
Nr 1. Obecnie lokalne stanice mają własne (diecezjalne) Księgi Czynów Wyzwolenia.
Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie
z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Przez abstynencję
Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się
alkoholu. Deﬁnicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np.
jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych.
Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod
pojęcie abstynencji. Z tak określonej deﬁnicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu
jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia
celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych
obyczajach. Dzieło krucjaty można podjąć w czyjejś intencji. Nie koniecznie musi to być modlitwa
w intencji osoby zniewolonej przez alkohol. Intencję wybieramy dowolną. Modlitwa KWC działa
cuda i pomaga narodowi Polskiemu wyzwolić się od pijaństwa.
Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom,
może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem
odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne.
opr. Bernard Pająk
Bóg dopuszcza różne doświadczenia w tym celu, żeby człowiek zrozumiał,
że sam sobie nie może wystarczać, że sam sobie nie może pomóc, że sam siebie nie może zwalczyć.
Różne doświadczenia, różne sytuacje jak gdyby zmuszają człowieka do tego, żeby do Boga się zwracał.
ks. Franciszek Blachnicki
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OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie
narodzone - oﬁarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie
i oddawano kapłanowi, który oﬁarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko.
Złożyła Bogu obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało
miejsce oﬁarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata.
Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi
Zachariaszowi. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat.
Chociaż wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia historycznego, przynosi ono ważną reﬂeksję: Maryja,
od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie
w świątyni, przez całe życie była oddana Bogu. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek
świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia
wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela przez samo to stała się darem dla Ojca.
W naszych czasach nie ma już zwyczaju oﬁarowywania swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak
zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w czasie Chrztu świętego. Nie powinniśmy
zapominać o tamtym wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu
i szukaniu Jego woli. W tym roku to Święto obchodzimy 21 listopada.
Opr. Renata Ochalska

W DOJRZAŁOŚĆ Z PALLOTTIM...
W ostatnią sobotę października w Dolnie Miłosierdzia oraz na Jasnej Górze odbyło się
Pallotyńskie czuwanie Młodzieży na które przybyło ok. 500 młodych ludzi z różnych stron Polski.
Nie zabrakło młodzieży z Radomia, która mimo trudnych decyzji postanowiła wybrać jasny,
przejrzysty kierunek – Jasną Górę.
Na Czuwanie wyruszyliśmy nie tylko po to by coś zyskać dla samego siebie,
ale przede wszystkim pokłonić się panience Jasnogórskiej, Matce Bożej i Królowej,
oddając jej wszystkie swoje sprawy, myśli związane z wyborem drogi – swojej drogi życiowej. Choć dla nie których
uczestników czuwania, czas na podjęcie decyzji z wyborem własnej drogi życiowej został odłożony na drugi plan.
Czuwanie rozpoczęliśmy od słów powitania ks. Przemysława Krawca SAC i siostry Urszuli Kukuć SAC, którzy poprowadzili
całe czuwanie, kierując nasze myśli i serca na życie i pasję Wincentego Pallottiego. Po krótkim zawiązaniu przybyłych
wspólnot, w godzinie miłosierdzia modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadziła grupa z Kutna.
Po koronce przyszedł czas na chwalenie Pana Boga tańcem – tańcem belgijskim, poniekąd – „ od siebie do siebie” – czas
ten należał do młodych z Wałbrzycha, którzy przysporzyli młodym tancerzom mocy i radości na dalsze godziny czuwania.
Kolejnym punktem programu była „ Galeria pozytywnie zakręconych”, która w tym roku zwróciła szczególną uwagę na
nasze pasje. Każdy z nas posiada różne zainteresowania do których stara się dążyć, do których stara się upodobnić…
wyjątkowym w swojej pasji dążenia do Boga był Św. Wincenty Pallotti: „Sam nic nie potraﬁę, lecz z Bogiem mogę wszystko”.
Po długiej i dość bogatej w pasje – „Galerii pozytywnie zakręconych” – przyszedł czas na gorący i smaczny bigos.
Najbardziej wyczekiwanym momentem był koncert zespołu La Pallotina, którego liderem jest pallotyn ks. Andrzej
Daniewicz SAC. Koncert był dla młodych nie tylko uwielbieniem Pana Boga – tańcem, skakaniem, ale był okazją do
wsłuchania się w słowa, które każdy z nas może wybierać i w ciszy swego serca rozważać. Po koncercie zespołu La Pallotina
przeszliśmy na Jasną Górę, aby uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim.
Po Apelu śpiewem i konferencją zaczęliśmy drugą część naszego czuwania przed wizerunkiem Matki Bożej , Pani
Jasnogórskiej. Po skończonej konferencji wystawiono Najświętszy Sakrament by podczas adoracji – rozmowy z Jezusem
Eucharystycznym wyrzucić wszelkie poplątania – grzechy. Trwanie w grzechu jest droga krętą nie mającą żadnego
określonego celu, prowadzącą nas donikąd. Wyrzucony bagaż grzechów u kratek konfesjonału jest jakby perłą, diamentem
duszy, której nic nie ciąży.
Podczas Adoracji klerycy naszego pallotyńskiego Seminarium z Ołtarzewa poprowadzili uwielbienie i rachunek
sumienia, aby wiele serc pojednało się z Bogiem – Ojcem. Po zakończonej Adoracji; w nabożeństwie odnowiliśmy nasze
przyrzeczenia i obietnice unikania zła i grzechu.
Najważniejszym momentem naszego czuwania była Eucharystia, która rozpoczęła się około godz. 1.00, której
przewodniczył ks. Lesław Gwarek SAC a kazanie wygłosił Piotr Banach SAC. Po zakończonej Eucharystii odbyło się jeszcze
nabożeństwo rozesłania, po którym każdy z nas otrzymał „ Pallotyński Dowód Osobisty”, który ma pogłębić naszą
znajomość do Pisma Świętego i według niego żyć.
Piotr Dyjo
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INFORMACJE i

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAWARLI:

DNIA 8 LISTOPADA

1. Składamy podziękowanie za złożone w ubiegłą niedzielę
indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła
w Mazowszanach.
2. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński,
dziś o godz. 1400 spotkanie w kancelarii paraﬁalnej.

Agnieszka Wielocha
i McEntegart Raymond Anthony

Co Bóg złączył
człowiek niech nie rozdziela…
OCHRZCZENI ZOSTALI:

3. Dzisiaj o godz. 16 Msza Święta dla młodzieży przygotowującej
się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców.
00

4. 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.
5. Nasze Hospicjum Królowej Apostołów w tym roku obchodzi
5 rocznicę powstania. W związku z tym wydarzeniem
w przyszłą niedzielę 23 listopada Ks. Marek Kujawski SAC,
na wszystkich Mszach będzie głosił Słowo Boże.
A przed wejściem do kościoła będą zbierane oﬁary do puszek.

10 PRZYKAZAŃ DLA KIEROWCÓW
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam.
Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze pamiętaj:

DNIA 9 LISTOPADA
Maja Dębska
Maja Róża Palewicz
Aleksandra Anna Sawicka
DNIA 15 LISTOPADA
Bartosz Grzegorz Ciesak
DNIA 16 LISTOPADA
Bartłomiej Wilk
Dominika Suchanowska
Natalia Monika Zajda

Dzieckiem Bożym jestem ja…
ODESZLI DO PANA:

Barbara Słowińska ( l. 56) –
6 listopada 2008 r.
Zbigniew Smerda ( l. 83) –
10 listopada 2008 r.
Stanisław Nogaj ( l. 78) –
13 listopada 2008 r.

Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...

1. Nie bądź egoistą na drodze.
2. Nie bądź ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę.
Umiej też podziękować za szczęśliwie zakończoną podróż.
4. Szanuj pieszych.
5. Bądź trzeźwy.

KANCELARIA
PARAFIALNA
czynna:
od poniedziałku do piątku:

6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczniejszy.

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.

w sobotę:

9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych i szanuj pracę naszej policji.

8.00 - 10.00
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