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Kalendarz liturgiczny

17 października 2010 r. – NIEDZIELA
Niedziela Misyjna
Imieniny: Małgorzaty, Ignacego,
LITURGIA SŁOWA:
Wj 17, 8-13
PSALM 121
2 Tm 3, 14-4, 2
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

XXIX

N IEDZ IEL A Z W Y K Ł A

EWA NGEL I A : Ł k 18, 1- 8
„ Powiedział mi też przypowieść o tym, że zawsze
powinni się modlić i nie ustawać ”

18 października 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Łukasza, Ewangelisty
Imieniny: Łukasza, Juliana
Modlitwa jest osobistym związkiem z Bogiem, rozmową z Nim,
LITURGIA SŁOWA:
mówieniem Mu o wszystkim. Dla św. Teresy od Dzieciątka Jezus„modlitwa
2 Tm 4, 9-17a
PSALM 145
jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem
EWANGELIA: Łk 10, 1-9
wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”. Do rozmowy
19 października 2010 r. – WTOREK
z Bogiem nie potrzebna nam komórka. Możemy rozmawiać 24 godz.
Św. Pawła od Krzyża, prezbitera
na dobę bez ładowania. Modlitwa to nie tylko słowa, ale przede wszystkim
Imieniny: Jana. Pawła, Izaaka
nieustanne trwanie przy Bogu.
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 12-22
PSALM 85
EWANGELIA: Łk 12, 35-38
20 października 2010 r. – ŚRODA
Św. Jana Kantego, prezbitera
Imieniny: Jana, Ireny, Kleopatry
LITURGIA SŁOWA:
E f 3, 2-12
PSALM Iz 12
EWANGELIA: Łk 12, 39-48
21 października 2010 r. – CZWARTEK
Imieniny: Jakuba, Urszuli, Hilarego
LITURGIA SŁOWA:
Ef 3, 14-21
PSALM 33
EWANGELIA: Łk 12, 49-53
22 października 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Filipa, Halki, Korduli
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1-6
PSALM 24
EWANGELIA: Łk 12, 54-59
23 października 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Honorata, Jana, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 7-16
PSALM 122
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

Modlitwa Jana Pawła II o Ducha Misyjnego
Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów,
aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa
Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”.
Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski,
by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!
Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów,
kapłanów i osoby konsekrowane.
Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych,
którzy realizują swój ideał życiowy
w pełnym oddaniu się Twej służbie.
Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.
Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól,

by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie
sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby.
Amen.
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MAZOWSZAŃSKIE ZAKOŃCZENIE WIZYTACJI KANONICZNEJ
W NASZEJ PARAFII
9 października br. w Mazowszanach miało miejsce zakończenie – rozpoczętej
w marcu – wizytacji kanonicznej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Henryka
Mariana Tomasika w naszej paraﬁi.
Jak pamiętamy, na przełomie zimy i wiosny
Kościół Matki Bożej Różańcowej
w Mazowszanach
Ksiądz Biskup wizytował nasze placówki radomskie:
kościół, dom księży, klasztor sióstr, świetlicę socjoterapeutyczną, kuchnię dla ubogich, Ośrodek szkolno – wychowawczy, Szkołę
Podstawową nr 23 oraz Hospicjum Królowej Apostołów.
Teraz – jesienią, do odwiedzenia pozostały: szkoła oraz kościół Matki
Bożej Różańcowej w Mazowszanach, w którym to właśnie 9 października
Kościół Królowej Apostołów
o godzinie 11 00, nasz Pasterz celebrował wraz
w Radomiu
z Księdzem Proboszczem Zygmuntem Rutkowskim SAC
oraz Księdzem Seniorem Antonim Czulakiem SAC uroczystą Mszę świętą. Wśród
przybyłych gości, byli m.in.: Dziekan naszego dekanatu Radom-Południe, Ksiądz
Infułat Jerzy Banaśkiewicz oraz Wicedziekan Ksiądz Kanonik Czesław Wawrzyńczak.
Piękna homilia Ordynariusza poruszyła zebranych
w świątyni. Ksiądz Biskup przypomniał historię święta Matki
Bożej Różańcowej. Mówił też o wzorze Maryi opierając się
o Adhortację Apostolską Pawła VI „Signum Magnum”.
Matka Boża według nauki tego dokumentu jest Dziewicą
zasłuchaną w Słowo Boże, wielbiącą przez adorację narodzone Dziecię. Już wcześniej jej Magniﬁcat było pięknym wyrazem tego uwielbienia.
Oﬁarując Jezusa w świątyni, udając się do Betlejem, składając swoje serce, życie,
stojąc pod krzyżem, staje się najlepszym wzorem do naśladowania, idealną drogą
odkupionej miłości.
Po Mszy świętej udało nam się porozmawiać chwilę z naszym Pasterzem.
Ksiądz Biskup powiedział: „Każda wizytacja to przede wszystkim czas modlitwy. To jest modlitwa w intencji paraﬁi. Modlitwa o to,
żebyśmy byli żywym, Bożym Kościołem, ale przede
wszystkim dziękczynienie za tajemnicę odkupienia
i wielką wspólnotę wiary. W czasie wizytacji dostrzegamy nasze zadania, dostrzegamy nasze miejsce
w Kościele, to co możemy uczynić, aby tworzyła się
jeszcze bardziej prawdziwa wspólnota wiary. Życzę
Bożego światła i Bożego błogosławieństwa wszystkim w
odkrywaniu własnego miejsca w Kościele. Życzę owocnego zaangażowania w budowanie prawdziwego
Kościoła w tej paraﬁi. Szczęść Boże!”
Poprosiliśmy również o komentarz naszego duszpasterza w Mazowszanach,
księdza Zbigniewa Kołodzieja SAC: „Niewątpliwie życzliwość Księdza Biskupa – mówił
ksiądz Zbigniew – do naszej pallotyńskiej wspólnoty dała się odczuć na Młodzianowie
i tutaj w Mazowszanach. Szczególnie ta jego serdeczność wczoraj w szkole, gdzie spotkał się
z dziećmi, nauczycielami i dziś, kiedy wspólnie razem świętujemy zakończenie tej wizytacji”.
Po Eucharystii, wszyscy zebrani – ci, którzy przybyli w pieszej pielgrzymce oraz autokarami z Radomia, jak i miejscowi – udali się na agapę. Można było posilić się pysznym
bigosem i grochówką oraz zjeść smaczne ciasto. Za przygotowanie poczęstunku bardzo
serdecznie dziękujemy mieszkańcom Mazowszan, a za wspólną modlitwę z serca
płynące Bóg zapłać dla wszystkich paraﬁan!
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Bernard Pająk

złoty, ciepły. Wszak to miesiąc
poświęcony Mateczce Bożej
Różańcowej. Tak jak szmaragdowy
maj jest miesiącem poświęconym
tej Najlepszej z Matek. A maj jest
zawsze taki cudowny.

RÓŻANIEC
– CUDOWNY SKARB.
ZŁOTY PAŹDZIERNIK
– MIESIĄCEM
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.
I tak nadszedł jesieni czas. Dni stały się o wiele,
wiele krótsze. No i słońce – ta piękna dzienna gwiazda –
wędruje po nieboskłonie coraz niżej, przy tym – choć
piękna jest i teraz, jesienią – grzeje jednak słabiej, niż
to latem bywało.

W październiku przeżywamy
ogromną radość. Codziennie.
Wszak to każdego dnia, wspólnie, w malutkich kościołach
i w wielkich świątyniach, zbiera się lud Boży, aby
odmawiać różaniec święty.
A różaniec – to nasz cudowny
skarb. Modląc się na różańcu
– wszystko można wyprosić u Matki Najświętszej i Jej
umiłowanego Syna – Jezusa.

Ale przed nami ciągle jeszcze (jeśli Pan Bóg pozwoli),
przepiękna złota jesień! Jakże ślicznie wyglądają
jesienne drzewa! Płonące złotem klony, cudowne
Chyba każdy z nas już wie
białokore brzozy o złocistych liściach, potężne dęby
grające cudownym brązem swojego listowia, buki, – że sama nazwa – „różaniec”,
które czerwienią się tak pięknie na tle zielonych iglastych pochodzi od słowa „róża”. Jakie to piękne…
lasów, i wiele innych drzew. W złotobłękitnym powietrzu
września i października, podświetlone słońcem wnoszą
Różaniec jest ukochaną
się srebrzystobiałe, cieniutkie niteczki „babiego lata”.
modlitwą wielu zwyczajnych
Jednak cudowna jest ta złota polska jesień! Nawet
i wielu sławnych, pobożnych
kilka lat temu była modna taka piękna piosenka:
ludzi. Módlmy się wszyscy
„Złota polska jesień, jesień przebogata, słońcem cię
na różańcu! Matka Boża
nie zmęczy, tak jak środek lata…”.
o to nas prosi.
Przyszło mi teraz na myśl, że październik, choć tak
jesienny, może być przepiękny! Dobry, kochany Boże!
Spraw, żeby tegoroczny październik był piękny,

Katarzyna Wilczyńska

„NADZIEJA ZAWIEŚĆ NIE MOŻE”
3 października br. odbyła się na Jasnej Górze XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek,
w której uczestniczyły – wraz ze swoimi opiekunami: dr Danutą Krajewską, rehabilitantką
Teresą Wojciechowską oraz ks. Mirosławem Bandosem – radomskie amazonki ze stowarzyszenia „Dana”. Siedziba stowarzyszenia mieści się Klubie Osiedlowym Ustronie
na terenie naszej paraﬁi.
Do Częstochowy licznie przybyły Amazonki nie tylko z Polski, były też panie ze Słowacji,
Czech i Niemiec. Mszy Świętej przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Amazonki
modliły się w intencji pątniczek i tych pań, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne na Jasnej Górze,
wspominając też te, które odeszły do domu Pana.
W tym roku pielgrzymce towarzyszyło hasło „Nadzieja zawieść nie może”. Patrząc
na roześmiane twarze amazonek można było śmiało powiedzieć, że ich wiara jest
wielka i wiele uczynić może. W czasie Mszy świętej czasem na twarzach pojawiały się łzy
– tak jak na niebie pojawiały się ciemne chmury, przez które jednak przebijało się słońce
dające nadzieję na to, że i w życiu mimo cierpienia i łez też pojawia się pokój i radość. To
było piękne, bo właśnie tak bywało w życiu chyba każdej kobiety dotkniętej rakiem piersi.
Po Mszy świętej kobiety złożyły kwiaty i zapaliły symboliczny znicz pod pomnikiem Jana Pawła II. Później był czas
na małą zadumę i chwilkę odpoczynku, po którym miała miejsce Droga Krzyżowa, którą poprowadził opiekun
duchowy radomskich amazonek ks. Mirosław Bandos – kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu.
Przed powrotem jeszcze tylko ostatnie spojrzenie na Cudowną Panią, podziękowanie i pożegnanie.
Do zobaczenia za rok.
Amazonki
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Pamięć o Ojcu Świętym
Janie Pawle II Wielkim trwa.
Mijają lata, mijają dni Twojego odejścia do Pana
Boga. Nie ma Ciebie!
Jesteśmy smutni.
Smutny jest naród,
który wciąż Cię kocha. Chociaż Twoje
serce nie bije, jesteś
duchowo z nami.
Modlisz się, orędujesz za nami w
niebie. Twojej pomocy potrzebuje naród, świat.
Maryja dała Ci, Ojcze berło na ziemi, abyś przewodził
duchowo światem. Pragniesz miłosierdzia dla nas
wszystkich. Modlimy się wszyscy na świecie,
a szczególnie my – Polacy.
Wkrótce wypełni się nasza nadzieja i Bóg wysłucha
naszego wołania i będzie beatyﬁkacja i kanonizacja

Sługi Bożego Jana Pawła II Wielkiego. To będzie
ogromna radość dla Polaków i ludzi na świecie.
Staniesz się błogosławionym, świętym dla nieba
i ziemi. Mocno biją nasze serca. Czekamy na ten
dzień. Powoli zbliża się. Rośnie nadzieja, rosną oczekiwania. Polak – Jan Paweł II Wielki będzie kolejnym
świętym. Bogu niech będą dzięki za naszą radość.
Stefan Suwała

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1 7 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 0 r.
O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
1. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 1045 będziemy się modlić w intencji wszystkich Nauczycieli i Katechetów
oraz w intencji wszystkich pracowników szkół.
2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza Święta dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i ich
Rodziców.
3. W przyszłą niedzielę, 24 października, młodzież oazowa będzie rozprowadzać znicze przed kościołem.
Całkowity dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na doﬁnansowanie letnich wyjazdów oazowych
dla dzieci i młodzieży z naszej paraﬁi.
4. W przyszłą niedzielę przypada dzień imienin ks. Rafała Czekalewskiego. Podczas Mszy Św. o godz. 1045
modlić się będziemy za Solenizanta.
5. Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 1730. Dla dzieci od poniedziałku
do piątku o godz. 1645.
6. Zachęcamy do wzięcia udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się w niedzielę
24.10. br, po Mszy Świętej wieczornej i potrwa do poniedziałku 25.10 br. do godz. 1700. Program adoracji
znajduje się w gazetce paraﬁalnej. Ze względu na adorację, Msze Święte poranne w poniedziałek, będą
odprawiane w dużym kościele.
7. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się za zmarłych. Imiona naszych bliskich
zmarłych – zapisane na kartkach – można składać w Kancelarii Paraﬁalnej, w godzinach urzędowania.
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