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Kalendarz liturgiczny
13 września 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Eugenii, Aureliusza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 50, 5 – 9a
PSALM 116A
Jk 2, 14 – 18
EWANGELIA: Mk 8, 27 – 35
14 września 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bernarda, Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4b – 9
PSALM 78
EWANGELIA: J 3, 13 – 17
15 września 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Marii, Albina, Nikodema
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 5, 7 – 9
PSALM 31
EWANGELIA: J 19, 25 – 27
16 września 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Korneliusza, Edyty, Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 3, 14 – 16
PSALM 111
EWANGELIA: Łk 7, 31 – 35
17 września 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Roberta, Hildegardy
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 4, 12 – 16
PSALM 111
EWANGELIA: Łk 7, 36 – 50
18 września 2009 r. – PIĄTEK
Święto Św. Stanisława Kostki
Imieniny: Stanisława, Stefanii, Irmy
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 4, 7 – 15
PSALM 148
EWANGELIA: Łk 2, 41 – 52
19 września 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Januarego, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 6, 13 – 16
PSALM 100
EWANGELIA: Łk 8, 4 – 15

ROK KAPŁAŃSKI
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mk 8, 27-35
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachowywać swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.
Otoczmy troską życie
„Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej
rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze
nie narodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć
wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno
mu milczeć dzisiaj, gdy obok dawnych niesprawiedliwości społecznych,
niestety nie wszędzie jeszcze przezwyciężonych, w wielu częściach świata
obserwujemy zjawiska większej jeszcze niesprawiedliwości i ucisku, mylnie
nieraz uważane za dowód postępu na drodze do ustanowienia nowego
porządku światowego”. Z encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae”, nr 5.

Opr. Łukasz Bator

Młody jak my, wesoły jak my… ŚWIĘTY
Święty Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie

pod Przasnyszem (na Mazowszu) w końcu grudnia
1550 r. W wieku 14 lat wyjechał razem ze starszym
bratem, Pawłem do Wiednia. Uczęszczał tam do
gimnazjum. Początkowo nauka szła Mu trudno.
Ale pod koniec trzeciego roku należał do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem
łacińskim i niemieckim, rozumiał również język
grecki. Pobożny i pilny uczeń był często
wyśmiewany przez kolegów. Znosił cierpliwie
te przymówki i łagodnie odpowiadał:
„Urodziłem się nie dla tego świata, lecz dla
wieczności. Dlatego żyję i żyć będę tak, jak się Bogu podoba”. Poza tym, gdzie
nie widział nic złego, okazywał jak największe posłuszeństwo; dał się nawet
nakłonić do nauki tańca. Gdy w grudniu 1565r. popadł w krótką, lecz niebezpieczną chorobę, jego duchowość zaznaczyła się wielkimi przeżyciami, związanymi
z jego gorącym nabożeństwem do Matki Bożej. W sierpniu 1567 r. zgłosił się
do św. Piotra Kanizego. To on rozpoznał w nim te same wartości, co wychowawcy
w Wiedniu. Skierował więc obiecującego młodzieńca do Rzymu. W październiku
1567 r. Stanisław został przyjęty do zakonu Jezuitów. W sierpniu gwałtownie
rozchorował się i po kilku zaledwie dniach zmarł. Było to późnym wieczorem
w wigilię Wniebowzięcia. Na początku XX w. św. Stanisława ogłoszono patronem
polskich dzieci i młodzieży.
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WYWIAD Z NOWĄ SIOSTRĄ ZAKRYSTIANKĄ
WITAMY W NASZEJ PARAFII !!!
Serdecznie witamy w Naszej Paraﬁi nową Siostrę zakrystiankę
Katarzynę Franciszkę Rodziewicz CR
Redakcja: Szczęść Boże Siostro.
Siostra: Szczęść Boże
R: Siostro proszę powiedzieć coś o sobie i przybliżyć swoją osobę
paraﬁanom.
S: Pochodzę z Warszawy, tu się urodziłam i wychowałam.
Mam rodziców i dwoje rodzeństwa - o rok starszego brata
i 11 lat młodszą siostrę
R: Kiedy siostra odkryła swoje powołanie i dlaczego Zmartwychwstanki?
S: Dlaczego Zmartwychwstanki? Ja się nie zastanawiałam nigdy
dlaczego akurat Zmartwychwstanki. Podchodzę do tego jako do
Wielkiej Tajemnicy. W wieku 17-18 lat nie myślałam w ogóle o zakonie. To Bóg mnie powołał i wybrał - ON tak chciał abym, była Jego Zmartwychwstanką. Jako dziecko wzrastałam
wśród księży Zmartwychwstańców. Może to był początek mojego powołania? Od nich się uczyłam katechezy i bycia we wspólnocie Ruchu Światło - Życie, byłam animatorką w OAZIE, tam odnalazłam Miłość Boga
i tęsknotę do tej Miłości, która nie pozwalała mi ustać w dążeniu do przyjęcia Go w posłudze zakonnej
i w podjęciu życiowej decyzji – powiedzenia Bogu TAK. To Bóg powołuje a nie człowiek wybiera. Dziękuje
Panu Bogu za każdy dzień mojego życia w Zgromadzeniu, za to że zechciał mnie i umacnia mnie w moim
powołaniu, że udziela mi potrzebnych łask, abym Jemu służyła i odpowiadała na Jego wezwania z miłością.
R: Ile lat jest Siostra w zakonie? Jaką funkcję pełniła wcześniej?
S: W zakonie jestem 10 lat. Postulat, nowicjat odbyłam w Kętach, rok byłam w Częstochowie, a po ślubach
wieczystych jestem już 2 lata. Ostatnią moją placówką były Szczekociny, gdzie pełniłam funkcję zakrystianki.
Dziś jestem w Radomiu i także z radością podejmuję posługę zakrystianki w naszej paraﬁi.
R: Jakie ma Siostra zainteresowania?
S: Lubię dużo rzeczy! Najbardziej lubię słuchać dobrej muzyki, która mnie relaksuje  czytam książki, kocham
góry, to w nich odnajduję spokój i bliskość z Panem Bogiem.
R: Czy poznała już Siostra nasze miasto i co sądzi o naszej paraﬁi?
S: Radomia i paraﬁi jeszcze nie znam, nie miałam czasu się rozejrzeć, ale mam nadzieję, że wkrótce poznam
i miasto i paraﬁę.
Redakcja : Dziękuje siostrze za miłą rozmowę i życzę siostrze wielu łask Bożych.
Niech Maryja ma w swej opiece, a Zmartwychwstały Chrystus obdarza swoją miłością
i uświęca Siostrę w dalszej posłudze zakonnej.
Szczęść Boże
Bóg zapłać za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
2 | Moja Paraﬁa

Z pielgrzymką u Matki Bożej Wychowawczyni
Dnia 5 sierpnia 2009 roku świętowaliśmy w Czarnej dziesiątą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej
Wychowawczyni. Z naszej paraﬁi wyruszyły dwie pielgrzymki rowerowa i autokarowa. Rowerzystów czekała
do przebycia droga około siedemdziesięciu kilometrów. Po walce ze wzniesieniami, które czekały po drodze,
przemoczeni dotarli do sanktuarium. Z pielgrzymką autokarową wyruszył ksiądz Marek Tomulczuk SAC,
a rowerową ksiądz Zbigniew Kołodziej SAC oraz ksiądz Łukasz Gąsiorowski SAC.
Mimo złej pogody zebrała się ogromna rzesza ludzi emocjonalnie związanych z tym miejscem. Podczas
całej uroczystości była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, konfesjonały były rozmieszczone na placu
kościoła. Z tego sakramentu skorzystało wiele osób. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Kardynał Józef
Glemp, homilię zaś wygłosił Biskup Senior Edward Materski.
W tym dniu miało miejsce jeszcze jedno wzruszające wydarzenie. Biskup Edward Materski otrzymał
od Rektora i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej Ks. Marka Gulbinowicza SAC
relikwiarz ze szczątkami błogosławionego pallotyna ks. Józefa Stanka SAC. „Jest to dla mnie wyjątkowa
pamiątka, ponieważ razem z ks. Stankiem współpracowaliśmy w czasie powstania warszawskiego, spotykaliśmy
się codziennie. Bł. ks. Józefa Stanka - wspominam jako gorliwego kapłana, spowiednika, który całymi godzinami
wysłuchiwał powstańców. Bóg pozwolił mi poznać, nie tylko strach, cierpienie i głód powstańczy, ale również
człowieka świętego - z wyraźnym wzruszeniem podkreślił Ks. biskup Materski, który użyczył swojej sutanny
kapelanowi powstania i w której to Ks. Stanek został powieszony przez hitlerowców.
O godzinie 15.00 nastąpiło rozesłanie wszystkich pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski, których
w tych godzinach zjednoczyła Matka Boża Wychowawczyni.

Marcin Boryczka

P.S . 17 września br, podczas Mszy świętej w radomskiej katedrze wierni będą mieli możliwość uczczenia

relikwii bł. ks. Józefa Stanka.

FATIMA 13 WRZEŚNIA
Kolejne objawienie miało miejsce 13 września 1917 r.. Do doliny Cova da
Iria przyszły dzieci, a wraz z nimi ponad dwadzieścia pięć tysięcy ludzi. Obecni
zwracali się do dzieci z licznymi prośbami. Nadszedł oczekiwany moment i przyszła
ukochana Pani. Objawiając się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi powiedziała:
módlcie się, nadal odmawiajcie różaniec.
Dalej zapowiedziała: w październiku przyjdę z Jezusem i świętym Józefem,
aby świat pobłogosławić. Oznajmiła jednocześnie, że Pan Jezus jest zadowolony
z ich oﬁar, ale nie chce, aby spały skrępowane powrozem pokutnym.
Mogą go nosić tylko w ciągu dnia.
W toku cudownego spotkania Łucja zwróciła się do ukochanej Pani z prośba
o uzdrowienie chorych, w tym głuchoniemego. Na to usłyszała odpowiedź: Niektórych uzdrowię, innych nie.
W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi Pani obiecała, że da w październiku przekonywujący znak, spełni
wielki cud, aby wszyscy uwierzyli w prawdziwość Jej objawień. Po chwili Pani zaczęła wznosić się w górę,
a dzieci jeszcze długo stały wpatrzone w niebo.
Zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących, starszych na nabożeństwo fatimskie,
w poniedziałek, 14.09.2009 r. od godz. 8:30 (różaniec i Msza św. i błogosławieństwo Najswiętszym Sakramentem)
oraz wszystkich paraﬁan: dzieci, młodzież dorosłych na spotkanie z Panią Fatimską w piątek, 18.09.2009 r.
o godz. 18:30 przedstawienie intencji, Msza Święta z kazaniem i procesja różańcowa z ﬁgura Matki Bożej.
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INFORMACJE i

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako adoracyjną.
Zamiast kazania będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Prośmy Chrystusa w sposób szczególny o dary Ducha Świętego
dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców, którzy rozpoczęli
nowy rok szkolny.
2. Dzisiaj, o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
Ks. Łukasza Gąsiorowskiego z okazji jego imienin.
Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

W MINIONYM T YGODNIU
Ochrzczeni zostali
5 września
Alicja Ewelina Dorosz

6 września

Hanna Liwanowska
Adrianna Olga Bilska
3. Dzisiaj o godz. 1800 Msza Św. o szybką beatyﬁkację Sługi Bożego,
Ojca Świętego Jana Pawła II. Na tę Mszę Św. zapraszamy wszystkich Iga Kępczyńska
Igor Michał Mieszczak
pielgrzymów z naszej „Białej Jedenastki”,
Po Mszy Św. wieczór wspomnień z tegorocznego pielgrzymowania Hubert Marek Kopeć
na Jasną Górę.
4. Od dzisiaj, Msza św. dla dzieci odprawiana będzie o godz. 12:00;
dla Młodzieży o godz. 10:45; Na msze św. o godz. 6:30; 8:00; 9:30;
13:00 i 18:00 zapraszamy wszystkich dorosłych.
5. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona pierwsza w tym roku
szkolnym Msza Święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców. Obecność obowiązkowa.

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli
5 września

6. Dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego
w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców.
7. Jutro, w poniedziałek, 13 września, Nabożeństwo Fatimskie dla
osób starszych, chorych i cierpiących. Od godziny 830 Różaniec
i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza Święta,
a po niej błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem.
8. W piątek 18 września, Nabożeństwo Fatimskie dla: dzieci, młodzieży
i dorosłych. Godz. 1830 odczytanie próśb i podziękowań.
O godz. 1900 Msza Święta z homilią, a po niej procesja z ﬁgurą
Matki Bożej Fatimskiej. Prosimy o przyniesienie na procesję świec
i zabezpieczenie ich przed wylewaniem się wosku.
9. W przyszłą niedzielę, 20 września Mszą Świętą o godz. 1530
rozpoczynamy w naszej Paraﬁi czas przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania. Na tę Mszę Świętą zapraszamy Młodzież z klas
trzecich gimnazjum i ich rodziców. Po Mszy Świętej ci, którzy
uczęszczają do innych szkół niż Gimnazjum nr 2 będą mogli zgłosić
swoją kandydaturę.

Katarzyna Stańczyk i Tomasz Starzyński
Anna Osińska i Mateusz Pawlikowski
Magdalena Amanowska i Rafał Domański
Bernadetta Winiarska i Piotr Maroszek
Co Bóg złączył człowiek
niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana

10. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za złożone w ubiegłą niedzielę
indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
11. Już dzisiaj chcemy skierować zaproszenie do wszystkich Paraﬁan
na dzień 4 października, na pieszą pielgrzymkę w dzień odpustu,
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej do naszego kościoła
w Mazowszanach. W tym dniu w czasie Mszy św. o godz. 14:00
zostanie poświęcony nowy kościół.

Wanda Skwarek l. 75
Eugenia Mularska l. 84
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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