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Kalendarz liturgiczny
16 października 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jadwigi, Gawła, Florentyny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 45, 1.4-6
PSALM 96, 1.3-5.7-10
1 Tes 1, 1-5b
EWANGELIA: Mt 22, 15 - 21
17 października 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Ignacego Antiocheńskiego
Imieniny: Małgorzaty, Wiktora, Lucyny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 20-25
PSALM: Łk 1, 68-75
EWANGELIA: Łk 12, 13-21
18 października 2011 r. – WTOREK
Św. Łukasza Ewangelisty
Imieniny: Juliusza, Bogumiła
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4,9-17
PSALM 145, 10-13.17-18
EWANGELIA: Łk 10, 1-9
19 października 2011 r. – ŚRODA
Św. Pawła od Krzyża
Imieniny: Pelagii, Piotra, Ziemowita
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 12-18
PSALM 124, 1-8
EWANGELIA: Łk 12, 39-48
20 października 2011 r. – CZWARTEK
Św. Jana Kantego
Imieniny: Ireny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 19-23
PSALM 1, 1-4.6
EWANGELIA: Łk 12, 49-53
21 października 2011 r. – PIĄTEK
Bł. Jakuba Strzemię
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 7, 18-24
PSALM 119, 66.68.76-77.93-94
EWANGELIA: Łk 12, 54-59
22 października 2011 r. – SOBOTA
Bł. Jan Paweł II
Imieniny: Filipa, Salomei
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 1-11
PSALM 24, 1-6
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

X XIX NIEDZIEL A Z W Y K Ł A
EWA NGELIA: Mt 22, 15 - 21
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.”
Bogu należy się wszystko, cokolwiek mamy – całe nasze życie, nasza
dusza. Bóg stworzył nas na Swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy Jego
własnością. A co mamy oddać człowiekowi? W bliźnim mamy widzieć
Boga. Nie wolno tylko z człowieka robić Boga. Człowiek nie może
zastąpić Boga. Właściwa relacja, to przez człowieka do Boga. Bycie
sprawiedliwym, uczciwym, kochającym drugiego jest jednocześnie
oddawaniem Bogu tego, co do Niego należy. Miłość okazana człowiekowi jest cząstką miłości okazywanej Bogu. Oddajmy zatem Stwórcy
to, co On nam oﬁarował – miłość.
Adam Żak

„Odmawiajcie codziennie różaniec”
– to apel Matki Bożej z Fatimy.

Serdecznie zapraszamy
na nabożeństwa różańcowe.
Dla młodzieży i dorosłych codziennie
o godz. 1730.
Dla dzieci od poniedziałku do piątku
o godz. 1645.
W niedziele nabożeństwo różańcowe
o godz. 1700.

10 rocznica śmierci
Biskupa Radomskiego
Jana Chrapka 1948-2001
Mottem śp. bp Jana Chrapka było:

„Idź przez życie tak,
a b y ś l a d y T w oi c h
s tó p p r z e t r w a ł y C i ę ”
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18 PAŹDZIERNIKA 2011 –
X ROCZNICA ŚMIERCI KSIĘDZA BISKUPA JANA CHRAPKA
To już 10 lat od chwili, kiedy Ordynariusz Radomski Ksiądz Biskup Jan
Chrapek zginął tragicznie w wypadku w Sieklukach koło Białobrzegów. Wiadomość ta zaszokowała wszystkich Polaków, biskup Jan bowiem znany był
w całym kraju. Emerytowany biskup radomski – Edward Materski na wieść
o wypadku natychmiast udał się na miejsce zdarzenia. „To był dobry
człowiek” – mówił.
Biskup Jan traﬁł na swą krótką misję do Radomia w 1999 roku, kiedy to Jan
Paweł II mianował go ordynariuszem radomskim w miejsce wspomnianego
Edwarda Materskiego. Wcześniej pełnił posługę biskupa pomocniczego
w Drohiczynie i Toruniu. Wszędzie kochany i doceniany.
Biskup Jan Chrapek miał niezwykły dar – był pełen uroku w kontaktach osobistych; nie pilnował swoich interesów; nadrzędne dla niego było dobro człowieka, a cieszył się, gdy ono utożsamiało się z dobrem Kościoła czy Ojczyzny.
Był znakomitym organizatorem – w 1999 roku był odpowiedzialny za organizowanie wizyty papieża w Polsce.
Był biskupem na nasze czasy. Mierzył siły na zamiary, nie wycofywał się z podjętych funkcji i obowiązków.
Był uczynny i otwarty na każdego, choć najbardziej cenił sobie bliskie kontakty z ludźmi mediów. Często powtarzał, że to środowisko, łącznie ze studentami dziennikarstwa, którym służył, ubogaca go. Zaufanie ludzi
zdobywał przede wszystkim tym, że był ludzki, prosty, otwarty, pracowity, zatroskany o innych. „Wcześnie
osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.” (Mdr 4,13-14a).
W jego pogrzebie uczestniczyło 50 tys. osób. Dokładnie 10 lat temu, w czwartek, 18 października,
biskup wracał do Radomia z zajęć prowadzonych dla
studentów dziennikarstwa w Warszawie. Spieszył się
na Mszę świętą, którą miał odprawić o godz. 1800.
Na wysokości miejscowości Siekluki, dokładnie
ok. godz. 1715, zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu prosto pod ciężarowego stara. Późniejsze badania wykazały, że żył jeszcze przez godzinę.
Świadkowie wypadku próbowali wydobyć biskupa
z rozbitego samochodu, jednak gdy przyjechała ka(pomnik w Sieklukach)
retka, już nie żył. Wcześniej sakramentu namaszczenia chorych udzielił mu kapłan z pobliskiego kościoła. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że biskup przed
wyruszeniem w podróż zjadł bardzo skromny obiad. Od roku miał podwyższony poziom cukru we krwi,
do tego był przepracowany. To mogło doprowadzić do zasłabnięcia.
Biskup Chrapek został pochowany w specjalnie wybudowanej krypcie w kruchcie katedry po lewej stronie. Na
przedniej ścianie sarkofagu widnieje napis:„Jego Ekscelencja Biskup Jan Chrapek. Ur. 18 VII 1948 r. – zm. 18 X 2001.
Ordynariusz Diecezji Radomskiej 1999-2001. „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”.”
Rozpoczynając uroczystości pogrzebowe, nuncjusz apostolski odczytał telegram przesłany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym papież wspomina biskupa Jana
jako człowieka pogodnego i kompetentnego, który „posiadał
mądrość człowieka i pasterza, i stał się godnym.” Był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego
Przekazu. Odpowiadał z ramienia Rady Konferencji Biskupich
Europejskich (CCEE) za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był też członkiem Rady Programowej Katolickiej
Agencji Informacyjnej.
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Bernard Pająk

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI
Radomskie amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek „DANA”, które swoją siedzibę ma na terenie naszej paraﬁi zachęcają wszystkie kobiety do udziału
w Marszu Życia i Nadziei, który rozpocznie się przed
wejściem do Poradni Chorób Piersi, ul. Lekarska 4,
w piątek, 21 października 2011 roku, o godzinie 1530.
Kobiety przemaszerują ulicami Radomia promując świadomość prozdrowotną. Marsz zakończy
się krótkim happeningiem na pl. Corazziego przed

Urzędem Miejskim.
Nie bez powodu Marsz Życia i Nadziei odbywa
się w październiku, ponieważ ten miesiąc jest uznany za miesiąc walki z rakiem piersi. Dlatego może warto
zrobić coś dla samej siebie i w tym czasie zadbać o swoje
zdrowie, udając się na kontrolne badania do specjalisty. Bo przecież dbanie o zdrowie, to życie z czystym
sumieniem – przestrzeganie V przykazania.
SK-M

SOBOTA, 22 PAŹDZIERNIKA 2011 –
PIERWSZE LITURGICZNE WSPOMNIENIE BŁ. JANA PAWŁA II.
BĄDŹMY TEGO DNIA RAZEM PRZY OŁTARZU
Po raz pierwszy w Liturgii Kościoła będziemy obchodzić wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II.
Będzie to dnia 22 października, czyli w rocznicę inauguracji pontyﬁkatu Jana Pawła II.
Oto tekst kolekty – modlitwy, która będzie odmawiana podczas
Mszy świętej odprawianej ku czci nowego błogosławionego:
Boże bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Nasza radość jest tym większa, że nasza paraﬁa otrzymała relikwie Błogosławionego Papieża. Te relikwie, to papieski włos. Zapraszamy wszystkich
wiernych na uroczystą Mszę świętą, połączoną z wniesieniem i oddaniem
czci relikwiom papieża. Msza święta zostanie odprawiona w sobotę, 22 października, o godz. 1800.

WIELKA CAŁODOBOWA NOWENNA ADORACYJNA
Przygotowaniem do Uroczystości Chrystusa Króla są podejmowane w paraﬁach 24-godzinne Adoracje
Najświętszego Sakramentu. W tym roku już po raz 13 Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów, podejmuje
ten radosny trud, aby modlić się wspólnie z całą Polską i upraszać łaski dla siebie
i paraﬁi, przy której istnieje dana grupa oraz wynagradzać Bożemu Sercu
za grzechy.
Nowenna rozpoczęła się w wigilię Święta Podwyższenia Krzyża Świętego
w dniu 13 września br. i potrwa do 20 listopada br. tj. do Uroczystości
Chrystusa Króla.
Całodobowe czuwanie w naszej paraﬁi rozpocznie się w środę, 26 października, Mszą świętą o godz. 1800 i potrwa do 27 października.
Szczegółowy plan czuwania całodobowego,
podamy w kolejnym numerze naszej Gazetki
Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy paraﬁi p.w. Św. Józefa w Radomiu
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj na Mszy świętej o godz. 1045 będziemy modlić się w intencji nauczycieli i katechetów oraz
w intencji wszystkich pracowników szkół.
2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
3. Nabożeństwo różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 1730. Dla dzieci od poniedziałku
do piątku o godz. 1645. Nabożeństwo w niedziele o godz. 1700.
4. We wtorek, 18 października, na godz. 1800 zapraszamy katechetów naszej parafii na Mszę świętą.
Po Mszy świętej konferencja i spotkanie w domu parafialnym.
5. W sobotę, 22 października, młodzież naszej parafii udaje się wraz z ks. Rafałem Czekalewskim SAC
do Częstochowy na Pallotyńskie Czuwanie Młodych.
6. W sobotę, 22 października, przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Nasza radość jest tym
większa, że otrzymaliśmy relikwie Błogosławionego Papieża. Te relikwie, to papieski włos. Zapraszamy
wszystkich wiernych na uroczystą Mszę świętą połączoną z wniesieniem i oddaniem czci relikwiom
naszego papieża. Msza święta zostanie odprawiona o godz. 1800. Od jutra podczas wieczornych Mszy
świętych będziemy się przygotowywali do tego wydarzenia. Bądźmy w tych dniach razem przy
Chrystusowym ołtarzu.
7. W przyszłą niedzielę, 23 października, o godz. 10 45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji
ks. Rafała Czekalewskiego SAC z okazji Jego imienin. Solenizanta polecamy modlitewnej pamięci wiernych.
8. W przyszłą niedzielę, 23 października, młodzież oazowa będzie rozprowadzać przed kościołem znicze.
Całkowity dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na doﬁnansowanie letnich wyjazdów oazowych
dla dzieci i młodzieży z naszej paraﬁi.
9. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się za zmarłych. Imiona naszych bliskich
zmarłych – zapisane na kartkach – można od jutra składać w kancelarii paraﬁalnej w godzinach jej
urzędowania. W przyszłą niedzielę kartki można będzie składać w holu przy zakrystii.

Zaproszenie
Wszystkich członków i chętnych pragnących poznać
Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w dniach skupienia, które poprowadzi
ks. Marek Tomulczuk SAC
w Domu Księży Pallotynów w Świętej Katarzynie k/
Kielc w dniach 21-22 października 2011r (piątek-sobota).
Koszt: 60 zł.
Wyjazd sprzed Kaplicy Świętej Rodziny
o godz. 15:00 w piątek.

KANCELARIA
PARAFIALNA
czynna:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:
8:00 - 10:00
16:00 - 18:00
W SOBOTĘ:
8:00 - 10:00
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