TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz liturgiczny
18 listopada 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Karoliny, Romana
LITURGIA SŁOWA:
Dn 12, 1-3
PSALM 16, 518.9-10.11
Hbr 10, 11-14.18
EWANGELIA: Mk 13, 24-32
19 listopada 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Bł. Salomei, dziewicy
Imieniny: Salomei, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a
PSALM 1, 1-2.3.4 i 6
EWANGELIA: Łk 18, 35-43

Nr: 922
18/11/2012

XXXIII NIEDZIELA ZW YKŁA
EWA NGELI A: Mk 13, 24-34
„Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą.”

Początek dzisiejszej Ewangelii jest potwierdzeniem proroczych słów
Izajasza: „Oto dzień Pański nadchodzi okrutny (…), bo gwiazdy niebieskie
i Orion nie będą jaśniały swym światłem.” (Iz 13, 9-10) Potwierdza to sam
Jezus. Te znaki mają nam służyć, „że (Jezus) blisko jest, we drzwiach.”
20 listopada 2012 r. – WTOREK
W swej wymowie zapowiedź przyjścia Syna Człowieczego jest przeraŚw. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
żająca. „Moce na niebie będą wstrząśnięte.” Czy aby tak? Czy nie jest to
Imieniny: Rafała, Anatola
znak radosny, że Pan Jezus jest już blisko, „we drzwiach”? Codziennie
LITURGIA SŁOWA:
modlimy się, „przyjdź Królestwo Twoje” i ono nadchodzi. Czego się bać?
Ap 3, 1-6.14-22
PSALM 15, 1b-3a.3bc-4.5
„Zbierze swoich wybranych (…) od krańca ziemi aż do szczytu nieba.”
EWANGELIA: Łk 19, 1-10
Nastanie wielka radość, której warunkiem jest bycie wśród wybranych.
Daj, Panie, abym był wśród nich. Przeczytajmy 13 rozdział Księgi Izajasza
21 listopada 2012 r. – ŚRODA
Oﬁarowanie Najświętszej Panny Maryi i zastanówmy się nad jego treścią.
Imieniny: Janusza, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Ap 4, 1-11
PSALM 150, 1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Łk 19, 11-28

22 listopada 2012 r. – CZWARTEK
Św. Cecylii - patronki muzyki i śpiewu
kościelnego
Imieniny: Cecylii, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Ap 5, 1-10
PSALM 149, 1-2.3-4.5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 19, 41-44
23 listopada 2012 r. – PIĄTEK
Św. Klemensa I, papieża i męczennika
Imieniny: Felicyty, Klemensa
LITURGIA SŁOWA:
Ap 10, 8-11
PSALM 119, 14 i 24.72 i 103. 111 i 131
EWANGELIA: Łk 19, 45-48
24 listopada 2012 r. – SOBOTA
Imieniny: Flory, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 4-12
PSALM 144, 1a i 2bc.9-10
EWANGELIA: Łk 20, 27-40

Adam Żak

WYPOMINKI

L I S TO PA D O WE

Gorąco zapraszamy do wspólnej
modlitwy za zmarłych!
Różaniec i czytanie imion zmarłych
– w dni powszednie o godz. 17:30,
a w niedziele o godz. 17:00.
O godz. 18:00 – Msza święta za
zmarłych poleconych w wypominkach.
Zmarli tylko od nas mogą
oczekiwać pomocy.
Przez modlitwę wybaczmy im
wszystko, bo nasze złe myśli
zamykają im niebo.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF
MICHALIK
Wracamy do naszego cyklu „Kościół i świat”.
Po przerwie chciałbym przedstawić kolejną sylwetkę, tym razem, będzie to Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski – Ksiądz Arcybiskup
Józef Michalik.
Rocznik 1941. Urodzony w diecezji łomżyńskiej. Od 1958 kleryk Łomżyńskiego Seminarium
Duchownego i tam, 6 lat później, został wyświęcony na kapłana. Studiował na ATK w Warszawie
oraz w Rzymie, gdzie zdobył doktorat z teologii.
Pełnił posługę jako wicekanclerz Kurii Biskupiej w
Łomży, a także jako rektor Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie. W 1985 roku został szefem
Biura ds. Młodzieży w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. 1 października 1986 roku otrzymał od bł.
Jana Pawła II nominację na biskupa diecezji gorzowskiej. Sakry biskupiej udzielił mu osobiście
Papież, w Rzymie 16 października 1986 roku. 17
kwietnia 1993 roku Papież mianował go arcybiskupem metropolitą przemyskim. Od 1999 roku
zasiada w zarządzie Episkopatu Polski, najpierw
jako jej wiceprzewodniczący, a od 2004 roku jako
Przewodniczący Episkopatu Polski. Zasiadał w
szeregu rad i komisji Episkopatu. Od 2011 roku
jest Wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupów Europy. Jest członkiem Kongregacji ds.
Biskupów, która, jak pamiętamy z poprzednich
artykułów, odpowiedzialna jest m.in. za przygotowanie papieżowi kandydatów godnych do
przyjęcia sakry biskupiej.
Człowiek skromny i oddany swojej pracy.
Po jego wyborze na kolejną kadencję na Przewodniczącego Episkopatu powiedział: „Myślę, że
państwo są równie rozczarowani, jak i ja.”. Ciężko
przedstawić poglądy i osobę Księdza Arcybiskupa Józefa w krótkim tekście, bo próbując napisać
dużo, można pominąć wszystko. Niech krótkim
opisem jego wspaniałego zaangażowania w odnowę wiary w ludziach będą jego słowa: „Niestety, bez ascezy, bez pracy nad sobą prędzej czy
później będziemy skazani na grę naszych namiętności. Asceza praktykowana z miłości, to właściwie codzienny, powolny, systematyczny i trwały
rozwój wiary, to droga do coraz większej intymności z Bogiem i ludźmi, to sposób na naprawdę
niezwykle skuteczne duszpasterstwo.”
Bernard
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Sakrament chrztu świętego
w październiku przyjęli:
Gabriela Włoskowicz
Juliusz Antonkiewicz
Wojciech Sobański
Piotr Suwała
Igor Paweł Kiraga
Anna Lidia Nowak
Krzysztof Mosek
Mateusz Krawczyk
Piotr Wojciechowski
Antoni Szczodry

Sakrament małżeństwa
w październiku zawarli:
Dagmara Dorota Sznajder i Robert Niedźwiedzki
Agnieszka Woźniak i Mariusz Grzeszczyk
Anna Maria Brandt i Jacek Kwieciński
Beata Agnieszka Kajdan i Marek Beresiński
Katarzyna Jadwiga Piątek i Jacek Marek Wichnera
Katarzyna Malwina Głogowska i Adrian Rafał Poźniak
Izabela Grażyna Wróbel i Rafał Fryszkowski

PRZYJMIJ PANIE JEZU
DUSZĘ MOJĄ DO NIEBA
PO ROZSTANIU Z ZIEMIĄ
Stworzył mnie Pan,
Bóg mój.
Na podobieństwo swoje.
Obdarzył mnie duszą
nieśmiertelną.

Jestem pełen życia.
Pamiętasz o mnie.
Miłość do Ciebie trwa.

Po rozstaniu z ziemią
przyjmij moją duszę
Spędzam moje życie
wśród społeczności ludz- do radości niebiańskiej.
Abym oglądał Cię,
kiej.
Boże, twarzą w twarz.
Zgłębiam Twoje
Oblicze, Boże.
Radość moja
Kocham.
niech trwa na wieki.
Wyróżniłeś mnie wśród
wszystkich istot żyjących. Bądź mile pozdrowiony
przeze mnie, Panie Jezu.
Uwielbiam Twoją moc
Spełnisz moją obietnicę.
i chwałę przez moje
Będzie miejsce mojej
długie ziemskie życie.
duszy w niebie.
Raduję się moja dusza
pełna błogosławieństwa
Stefan Suwała
Bożego.

SPOTKANIE PALLOTYŃSKICH RAD PARAFIALNYCH
W dniach 9 - 11 listopada 2012 roku, w klasztorze na Karczówce w Kielcach odbyło się kolejne
spotkanie przedstawicieli rad paraﬁalnych z pallotyńskich placówek naszej warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla. Organizatorem spotkania był
Sekretarz ds. Apostolstwa tejże Prowincji – ks. Jan
Oleszko SAC.
Spotkanie rozpoczęło się w piątek o godz. 19:00
wspólną kolacją. Następnie zapoznaliśmy się z programem spotkania, którego myślą przewodnią była
kwestia naszej duchowości w Roku Wiary. Tematem
naszego spotkania, było „Przynoszę Ci moją wiarę”.
Zastanawialiśmy się nad sensem naszej wiary; nad
tym, jak ją ożywiać w codzienności naszych paraﬁach; jak ukazać najcenniejsze wartości chrześcijaństwa młodzieży; jak zachęcić młodzież do
spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii; co
zrobić, by każdy posilał się Ciałem Jezusa.
Na Karczówce wzięło udział 22 osoby –
przedstawiciele z: Ożarowa Mazowieckiego, Kutna (z ks. Leszkiem Judą SAC), Sierpca (z Księdzem
Proboszczem Stanisławem Zarosą SAC), Radomia
oraz Kielc (z Księdzem Proboszczem Lucjanem Rożkiem SAC).
W piątek wieczorem obejrzeliśmy ﬁlm z misji
ks. Zbigniewa Kłosa SAC pt. „Strefa Boga”, który
ukazywał wiarę Afrykańczyków oraz pracę misjonarzy na Wybrzeżu Kości Słoniowej w czasie wojny
domowej.

Zastanawialiśmy się, jaki wymiar ma wiara we
współczesnym świecie. Rozmawialiśmy o sukcesach i problemach, jakie pojawiają się w naszych
paraﬁach. Debatowaliśmy, jak można ulepszyć
pracę duszpasterską i rozwój wiary w Kościele.
Kolejnym punktem naszego programu było
spotkanie z misjonarzem ks. Zbigniewem Wasińskim SAC, pracującym od 23 lat w Korei Południowej. Przedstawił on nam strukturę, działalność i
zaangażowanie ludzi świeckich we Wspólnotę Kościoła w dalekiej Azji.
O godz. 15:00 rozpoczęliśmy spotkanie z
dr Marią Sroczyńską, socjologiem religii. Pani
Doktor wygłosiła prelekcję nt. zaangażowania
młodzieży w Kościele. Przedstawiła sondaże dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu religijnym;
ukazywała, jaki jest ich stosunek do wiary i Kościoła; jak młodzież odbiera Kościół… Szukaliśmy
rozwiązania, jak budować i pogłębiać wiarę naszą
i młodzieży. Doszliśmy do takich wniosków: młodzież potrzebuje autentycznych świadków wyznających wiarę Chrystusową, musimy żyć zgodnie ze
słowami, które głosimy. Trzeba mocno podkreślić,
że bardzo ważna rolę w życiu młodzieży pełnią: rodzice, nauczyciele i księża. To oni są wzorcami w
dorastaniu i fundamentem w budowaniu żywego
Bożego Kościoła.

Sobotnią część spotkania zakończyliśmy Eucharystią,
powierzając Bogu nasze paraﬁe i rodziny.
Drugi dzień Spotkania rozpoczęliśmy Modlitwą Jubileuszową przygotowującą do stycznioTrzeci dzień, to ostatnie rozmowy z członkami
wego Jubileuszu 50-lecia kanonizacji św. Wincen- rad paraﬁalnych. Dzień rozpoczęliśmy od uczesttego Pallottiego. Ostatnie słowa Modlitwy brzmią: nictwa we Mszy świętej. Po podsumowaniu spo„Święty Wincenty Pallotti, wspieraj nas, abyśmy żyli tkania i pożegnaniach, ubogaceni nowymi doduchem miłosierdzia, miłości braterskiej i komunii, świadczeniami, udaliśmy się do swoich domów.
służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie.”
Członkowie Rady Paraﬁalnej

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Jezu mój, Miłosierdzie me bezmierne, nieskończone i niepojęte! Tyś w Miłosierdziu swym powiedział: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.” Przez nieskończone Twe Miłosierdzie, przez nieprzebrane zasługi Twoje, przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi, wszystkich
Aniołów i wszystkich Świętych, racz zgasić we mnie pragnienie rzeczy ziemskich,
a daj mi głód i pragnienie Twej świętości i doskonałości, coraz bardziej rosnącej i
potęgującej się. I jest moim pragnieniem, by Przedwiecznemu Bogu Ojcu oﬁarować, tak w przeszłości, jak też od całej wieczności i przez całą wieczność wszystkie
Twe, o mój Jezu, zasługi na podziękowanie, jak gdybyś przekształcał mnie całego w
trawiący Ciebie głód i pragnienie nieskończonej świętości i doskonałości.”
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Modlitwa o wiarę

WOŁANIE DO NIEBA
W DZIEŃ ŚWIĘTEJ CECYLII

O Boże! O Jezu!
To, że Ty Jesteś, jest we mnie
czymś pewniejszym niż to, że ja jestem.
W Twoją obecność we wszechświecie
wierzę mocniej niż w to,
że chodzę po tej ziemi.
Ale wspomóż moją wiarę!
O Jezu!

Kiedy noc zmęczona
Malowaniem gwiazd na niebie
Na spoczynek iść zamierza
Jakiś ptak bez pozwolenia
Swym świergotem dzień zaczyna
Kiedy snu z powiek odpędzić
Jeszcze nie jestem w stanie
Ręce do pacierza
Jeszcze niezdarnie składam
A już wołam – DAJ Mi Panie
I listę życzeń do Ciebie układam

Nie z człowieka jest moja wiara w Ciebie.
I nie z człowieka jest wytrwanie w niej do końca.
Wspomagaj moją wiarę!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolejne spotkanie w ramach tzw. „kursu przedmałżeńskiego” dzisiaj
o godz. 14:00 w kancelarii paraﬁalnej.
2. Dzisiaj o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
3. Dzisiaj o godz. 19:00 odbędzie się w naszej świątyni „Wieczór chwały”,
który rozpocznie się Mszą świętą, której przewodniczyć będzie
ks. Krzysztof Kralka SAC z Lublina. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
i uwielbiania Pana obecnego z nami w Najświętszym Sakramencie.

Jadwiga Kulik

ŻYCZENIA

4. Przez cały listopad, codziennie o godz. 17:30, czytamy imiona
zmarłych polecone w wypominkach i odmawiamy różaniec w ich intencji,
a o godz. 18:00 sprawujemy Mszę świętą za zmarłych. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy. W niedzielę wypominki i różaniec o godz. 17:00.
5. W sobotę, 24 listopada, zapraszamy dzieci i młodzież, na Mszę Św.
o godz. 15:30, po Mszy Św. będzie miała miejsce zabawa.
Zabawę organizuje Ruch Światło – Życie.
6. W przyszłą niedzielę, 25 listopada, przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata – patronalne święto warszawskiej Prowincji księży
pallotynów. W tym szczególnym dla nas dniu polecamy się Waszym modlitwom. Uroczystość ta jest również świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodych. Niedziela Chrystusa Króla jest ostatnią niedzielą
w roku liturgicznym. Wysłuchamy Listu Episkopatu Polski o królowaniu
Jezusa Chrystusa.

Z okazji zbliżającego się dnia
Patronki śpiewu i muzyki sakralnej
– świętej Cecylii – życzymy Panu Organiście Romanowi Danielewiczowi
i całej jego rodzinie,
Chórowi „Gloria Dei”,
Scholom: dziecięcej, młodzieżowej,
hospicyjnej i pielgrzymkowej
oraz wszystkim zespołom muzycznym
działającym w naszym kościele,
aby śpiewanie dla Pana było zawsze
wielką radością
i wytchnieniem w codziennym życiu.
SERDECZNA PROŚBA CHÓRU
„GLORIA DEI”

Odeszli w październiku do Pana:
Stanisława Prygiel /l. 96/
Marianna Dziura /l. 94/
Helena Rałowiec /l. 92/
Marianna Greczkowska /l. 75/
Stanisław Wiatr /l. 74/
Ryszard Kosmala /l. 63/
Władysława Poneta /l. 80/
Wiesław Drużdż /l. 50/

Słonko już wysoko
Na modlitwie ciągle trwam
Pośród wielu próśb do Ciebie
Tę jedną specjalną mam
Zechciej Boże –
Proszę chciej
Nasz chór GLORIA DEI
W swej opiece Boskiej miej

Stefan Pacek /l. 84/
Ryszard Staniewski /l. 86/
Jan Stępniewski /l. 73/
Paweł Dubik /l. 42/
Helena Grabowska /l. 97/
Zdzisław Kmiotek /l. 58/
Mirosław Mazurkiewicz /l. 87/
Zbigniew Głowacki /l. 79/

Kochani Paraﬁanie (i nie tylko)!
Gorąco prosimy!
Dołączcie do naszego chóru!
Prośbę kierujemy zwłaszcza do mężczyzn.
Pomóżcie nam wielbić Boga pieśnią.
Próby chóru odbywają się w każdy czwartek
o godzinie 18.30 w salkach paraﬁalnych.
To tylko jedna godzina w tygodniu.
Informacje pod nr tel. 513 900 311
i u Pana Organisty
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