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Kalendarz liturgiczny
25 września 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18, 25-28
PSALM 25, 4-9
Flp 2, 1-11
EWANGELIA: Mt 21, 28-32

X X V I NIEDZIEL A Z W Y K Ł A
EWA NGELIA: Mt 21, 28 - 32

26 września 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Kosmy i Damiana, św. Wawrzyńca Ruiz
i Towarzyszy
Imieniny: Justyny, Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
Jakże często nie udaje się nam od razu odpowiedzieć Bogu
Za 8, 1-8
„Idę Panie!” I co wtedy? Bóg czeka. Czeka cierpliwie. Czeka na nasze
PSALM 102, 16-23.29
opamiętanie i przyjęcie woli Ojca. A co z tym co powiedział „Idę Panie!”,
EWANGELIA: Łk 9, 46-50

„Później jednak opamiętał się i poszedł”

27 września 2011 r. – WTOREK
Św. Wincentego a Paulo
Imieniny: Damiana, Amadeusza
LITURGIA SŁOWA:
Za 8, 20-23
PSALM 87, 2-7
EWANGELIA: Łk 9, 51-56
28 września 2011 r. – ŚRODA
Imieniny: Tymona, Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Ne 2, 1-8
PSALM 137, 1-6
EWANGELIA: Łk 9, 57-62
29 września 2011 r. – CZWARTEK
Św. Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała
Imieniny: Rafała, Michała, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 9-10.13-14 albo Ap 12, 7-12
PSALM 138, 1-5
EWANGELIA: J 1, 47-51
30 września 2011 r. – PIĄTEK
Św. Hieronima
Imieniny: Wery, Felicji
LITURGIA SŁOWA:
Ba 1, 15-22
PSALM 79, 1-5.8-9
EWANGELIA: Łk 10, 13-16
1 października 2011 r. – SOBOTA
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Imieniny: Danuty, Remigiusza
LITURGIA SŁOWA:
Da 4, 5-12.27-29
PSALM 69, 33-37
EWANGELIA: Łk 10, 17-24

lecz nie poszedł? Bóg też czeka. Kościół poucza jak skrócić czekanie
Boga i przyspieszyć nasze opamiętanie. Jeżeli jesteśmy w sytuacji
drugiego syna to rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź
i Komunia św., pozwalają nam odpowiedzieć ze zrozumieniem na
wolę Bożą. Pełnić wolę Bożą oznacza być dobrym, odsłaniać w sobie
dobro, emanować dobrem. Jezu! Pomóż, abym się „opamiętał
i poszedł” drogą wskazaną przez Ciebie.
Adam Żak

MODLITWY DO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW:
Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł,
zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?,
zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i
uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w
ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo
zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś błogosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy
doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa,
Pana Naszego. Amen
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Program Adoracji
Najświętszego Sakramentu
7 października 2011roku.
9:00 – 10:30

Koła Żywego Różańca
– Tajemnica Radosna
10:30 – 12:00 Ruch Rodzin Nazaratańskich
– Tajemnica Światła
12:00 – 13:30 Domowy Kościół
– Tajemnica Bolesna
13:30 – 15:00 Wspólnota Intronizacyjna
– Tajemnica Chwalebna
15:00 –
16:00 –
18:00 –
18:30 –
19:30 –
20:00 –
21:00
21:30

16:00
17:30
18:30
19:15
20:00
20:40

Msza Święta
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magniﬁcat” – Tajemnica Radosna
Msza Święta
Konferencja
Adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem
Adoracja prowadzona przez Księży – Błogosławieństwo indy wizualne
Apel
Rozesłanie.

W całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu,
która odbędzie się
w pierwszy piątek miesiąca października,
będziemy wynagradzać
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Będziemy prosić:
O Miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny, naszej paraﬁi i rodzin.
Prosić o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, prosić o to, aby Serce Jezusa królowało
w naszych sercach.
O wyniesienie na ołtarze Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej, przez którą Pan Jezus woła do nas:
„Dziecko, Małgorzata Maria dała poznać światu Moje Serce, wy zaś kształtujcie dusze na modłę
mojego Serca”.
„Intronizacja to nie jest tylko formułka zewnętrzna, ale ma się ona odbyć w każdy duszy”(s.234)
„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości – inaczej moje dziecko nie ostoi się.”(s.88)
„Jasna Góra jest stolicą Maryj. Przez Maryje przyszedł Syn Boże na świat i tu również przez Maryję
przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.”(s.207)
Rozalia Celakówna: Wyznania z przeżyć wewnętrznych (Kraków 2007r.)
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KATECHEZA XXI
KADZIDŁO, OKADZENIE
Wśród wielu przedmiotów, których się używa podczas liturgii
w Kościele Katolickim jest kadzielnica. Podczas uroczystych Mszy
świętych oraz różnych nabożeństw, kapłan lub diakon dokonują
okadzenia Najświętszego Sakramentu, ołtarza, krzyża, Paschału,
Ewangeliarza, trumny. Ktoś zupełnie nieświadomy, stojący z boku,
obserwujący zachowanie kapłana lub ministranta mógłby stwierdzić, że jest to czynność, poprzez którą odpędza się złego ducha.
Jest to błędne myślenie, nie mające nic wspólnego z treścią tego
znaku. Używanie kadzielnicy i kadzidła jest znakiem, przez który
Kościół pragnie podkreślić żywą i prawdziwą obecność Boga.
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego uświadamia
nam, że okadzenie jest znakiem „modlitwy i oﬁary Kościoła, które
wznoszą się jak dym kadzielny przed oblicze Boga.” Jest to symbolika powszechnie znana i mająca swe źródło w Biblii. W Starym
Testamencie oﬁara kadzenia, którą składali kapłani była najczystszym uwielbieniem Boga Jahwe. Spalanie kadzidła przyczyniło się
w wypadku Aarona do przebłagania Boga, w wyniku czego ustała
plaga (Lb 17, 11). Kadzidło było też ważnym elementem żydowskiego Dnia Pojednania, kiedy kapłan wstępował do Miejsca Najświętszego, by prosić Boga o miłość i pojednanie Izraela.
W Nowy Testamencie obrzęd okadzenia otrzymuje nowy sens. To Jezus staje się w pełni oﬁarą i wonią
miłą Bogu. Św. Paweł napisze: „Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał
za nas w oﬁerze i dani na wdzięczną wonność Bogu.” (Ef 5, 2). Zaś na innym miejscu ten wielki Apostoł wyraża wdzięczność Bogu, że pozwala nam „zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach
woń Jego poznania.” (2 Kor 2, 14). Gest okadzenia wyraża cześć i szacunek względem Chrystusa. Apokalipsa
wyjaśnia nam precyzyjnie znaczenie dymiącego kadzidła. „I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając
złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w oﬁerze jako modlitwy wszystkich świętych,
na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła
przed Bogiem.” (Ap 8, 3-4). Dymiąca kadzielnica jest zatem znakiem modlitwy wstawienniczej, która unosi
się przed tron Boży. Tak rozumiał to psalmista Pański mówiąc: „Niech wznosi się ku Tobie moja modlitwa jak
kadzidło.” (Ps 141, 2).
Kadzidło używane w liturgii ma pochodzenie roślinne. Drzewka kadzidła rosną w Arabii, Indiach i Somalii. Nacinając korę tych drzew otrzymuje się żywicę, która wydaje przy spalaniu balsamiczny zapach. Różnorodność żywic daje całą mozaikę zapachową używaną podczas liturgii. Ale przecież nie o wrażenia zapachowe tutaj chodzi. Nie byłoby woni kadzidła ani wznoszącego się w górę dymu, gdyby nie proces spalania. Jeśli
kadzidło ma oznaczać obecność Boga, to jest to zawsze Bóg spalający się dla nas bez reszty. Woń kadzidła,
przenikając nasze zmysły, ma nas sprowokować do przemyślenia, na ile, tak jak Jezus, potraﬁmy spalać się z
miłości do Boga i ludzi. Kadzidło nie jest więc tylko dla duchowych uniesień, ale jest zaproszeniem do spalania się dla Boga.
Wielki zachwyt o kadzidle wyraża w „Znakach Świętych” Romano Guardini: „Ileż w tym wzniosłego piękna, gdy jasne ziarenka kadzidła padną na żarzące się węgle i gdy z rozkołysanego trybularza popłynie wonny
dym! Jest to jakby melodia opanowanego ruchu i miłego zapachu. Czynność pozbawiona wszelkiego praktycznego celu, czysta jak pieśń, oﬁarna, hojna, wszystkiego się wyrzekająca miłość.”
A zatem, niech spalające się kadzidło będzie dla nas wezwaniem, abyśmy spalając się dla Chrystusa,
razem z Nim oﬁarowali nasze życie Bogu.
za: www.diecezja.radom.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1530, zostanie odprawiona pierwsza w tym roku szkolnym Msza Święta dla młodzieży
klas III gimnazjum i ich rodziców. Tą Eucharystią rozpoczynamy w naszej Paraﬁi czas przygotowania
do Sakramentu Bierzmowania.
2. Dziś o godz. 1700 Nabożeństwo Eucharystyczne.
3. W sobotę rozpoczyna się październik, miesiąc, w którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę – Królową
Różańca Świętego. W naszej paraﬁi Nabożeństwa Różańcowe dla dorosłych i młodzieży codziennie
o godz. 1730. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci; od poniedziałku do piątku o godz. 1645. Zwracamy
się z serdeczną prośbą, aby rodzice zadbali o obecność dzieci na tych nabożeństwach. W niedzielę
Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 1700.
4. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież oazową oraz osoby chcące należeć do Ruchu Światło – Życie,
na Mszą Świętą rozpoczynającą rok formacyjny. Msza Św. odbędzie się w sobotę 1 października,
o godz. 1600 w kaplicy Św. Rodziny. Po Mszy Św. agapa.
5. W tym tygodniu przypada I Sobota Miesiąca. Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1730 a następnie Msza Święta.
6. Przyszła niedziela, 2 października, jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca. W naszym kościele zamiast kazania
– Adoracja Najświętszego Sakramentu.
7. Także w przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji S. Katarzyny Franciszki,
naszej zakrystianki, z racji Jej imienin. Solenizantkę polecamy modlitwom wiernych.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.
9. Od początku października w kancelarii paraﬁalnej będzie wyłożona książka intencji na rok 2012.
10. Jak już ogłaszaliśmy w ubiegłą niedzielę, zapraszamy wszystkich Paraﬁan na dzień 8 października, na
pieszą pielgrzymkę, w dzień odpustu, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej do naszego kościoła
w Mazowszanach.
Program Uroczystości przedstawia się następująco:
godz. 1100 –
godz. 1110 –
godz. 1125 –
godz. 1200 –

przywitanie pielgrzymów
konferencja formacyjna
Różaniec Święty
Msza Św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Czesława Wawrzyńczaka. Po Mszy Św. wspólna
agapa.

Wyjście pieszej pielgrzymki nastąpi o godz. 8 30 z parkingu przed kościołem. O godz. 10 15 wyjadą
z parkingu przed kościołem autokary na uroczystości odpustowe.

ZAPROSZENIE
W pierwszą sobotę miesiąca dnia 1 października 2011 roku, po Mszy Świętej o godz. 18:00,
odbędzie się spotkanie Wspólnoty Intronizacyjnej, na które wszystkich sympatyków serdecznie
zapraszamy do salki pod plebanią.
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