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32 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

E W A N G E L I A :  Ł k  2 0 ,  2 7 - 3 8

      Kolejna pułapka zastawiona na Jezusa, aby po prostu
ośmieszyć wiarę w życie po śmierci. Sytuacja przed-
stawiona przez saduceuszów jest �kcyjna. „Było siedmiu
braci”. Umarli kolejno, biorąc za żonę (zgodnie z prawem
lewiratu) tę samą kobietę. „Przy zmartwychwstaniu
więc którego z nich będzie żoną?” Błędne wyobrażenie
sobie życia wiecznego. Przecież nie jest ono przedłu-
żeniem istnienia ziemskiego. Jezus wyjaśnia: „w świecie
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi”.
Życie po zmartwychwstaniu będzie poświęcone chwale

i dziękczynieniu w pełnej wspólnocie z Bogiem. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych”. Zaufanie Bogu 
pozwala nam być przekonanymi, że jesteśmy stworzeni do życia. Bóg jest źródłem i celem życia. Przez zmar-
twychwstanie Jezusa śmierć została pokonana. Panie, utwierdź moją wiarę w życie wieczne, abym z pełnym 
przekonaniem wierzył, że „gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga”.

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych”.

Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wszystko odkryte jest przed oczami Boga, 

nawet to, co się ma stać w przyszłości z wolnego działania stworzeń”.

Księdzu Marcinowi Sawickiemu SAC
składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe!

Księże Marcinie, głosząc Jezusa, szczególnie młodzieży,
odnajduj zawsze ludzką wdzięczność, serdeczność i pokój!

Życzymy Ci, byś prowadził wszystkich do Nieba!

ŻYCZEN IA
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W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić dzień
szczególnej modlitwy za chrześcijan prześladowanych
na całym świecie. Aby dobrze przygotować się „na za 
tydzień”, rozważmy tekst piosenki „Nielegal” naszego 
radomskiego rapera „Wiecznego”:

wyobraź sobie, jesteś na Mszy w kościele,
czujesz się dobrze, Święta, Boże Narodzenie,
bliscy są z Tobą, są też Twoi przyjaciele
radośnie wokoło, czuć świąteczną atmosferę
organista gra kolędę, dzieciństwa wspomnienie,
jest świetnie, obok ciebie rodzina, przyjaciele.

gdy nagle... eksploduje bomba!
w tej chwili połowa kościoła spotyka Boga,
druga połowa albo skona z ran w szpitalu,
albo będzie dźwigać krzyż, żyjąc tą traumą.

tak to wygląda, to jak fotki z Nigerii,
w innych krajach podobne sceny, bez przerwy
nasi bracia mordowani za wierność Ewangelii
ich krzyk zagłuszany przez prace ra�nerii,
niestety...

Hostia nielegal! Biblia nielegal!
Krzyż nielegal! Msza nielegal!
Habit nielegal! Modlitwa nielegal!
Jezus nielegal! Chrystus nielegal!

mamy 2016 rok, XXI wiek, a ludzie wciąż giną 
za Chrystusa, za wiarę
aha, dokładnie tak.

sto tysięcy w roku mordowanych za Chrystusa,
do tego exodus ludzi chcących dożyć jutra
Ciebie to nie rusza, nie obchodzi Cię ich śmierć.
masz co pić, co jeść, dach nad głową, internet,
nie grozi Ci masakra, nie ciąży żadna fatwa

masz wolność wyznania, nie spotka Cię za to kara
nie chcesz być wyśmiany, dlatego wstydzisz się wiary?

ich za to wyznanie sąsiad gotowy jest zabić!
z domu wypędzić, pobić, zgwałcić nie raz!
Jezus nie Allach, ich czeka za to kat

gdy na ołtarzu wino w Krew się przemienia,
męczennicy giną, a ich krew wchłania ziemia
dając nam tutaj heroiczne świadectwo,
że Bóg to wszystko, a nie wszystko jedno!
nie, nie wszystko jedno
a co się dzieje u nas? niewiele lepiej jest

w zachodniej Europie pod płaszczem tolerancji
za krzyż na szyi możesz wylecieć z pracy,
za poglądy zgodne ze swoim sumieniem,
[czytaj: mowę nienawiści] ukażą cię więzieniem.
małymi krokami wolność jest nam odbierana
gdzie jest ta wolność w prawie zapisana,
skoro w jej imię każą chodzić nam w kagańcach?

to symptomy, że dociera do nas fala, która chce 
zrobić z chrześcijaństwa nielegala
zrobić z Boga w naszym świecie nielagala

Biblia, Jezus - temat zakazany, wyśmiewany,
przeklinany, opluwany, wyszydzany 
pamiętaj słowa: „Mnie prześladowali, 
was prześladować będą”
w dzisiejszych czasach wierzyć nie jest lekko
my niezrozumiani, opluwani, wyszydzani
w tych ciężkich chwilach nigdy nie jesteśmy sami
pamiętajmy

w swojej godzinie żaden, nie będzie sam - mówi Pan.
mówi Pan, dokładnie tak mówi Pan!

Czy jesteś gotowy, zginąć za to w co wierzysz?
Czy jesteś gotowy? Weź to przemyśl!
Czy jesteś gotowy wiary do końca bronić,
czując zimną lufę przystawioną do skroni?

Tyle piosenka. Płytę z jej wykonaniem będzie można 
wkrótce nabyć w naszej para�alnej księgarni.

Swoje imieniny w piątek ma także Pan Bartek Paduch.
Bartku, dziękujemy za ogromne zaangażowanie

w sprawy naszej Gazetki.
Podtrzymuj w sobie Bożego Ducha!

Dziękujemy za Twoją dobroć i życzliwość!
Niech każdy Twój dzień będzie pełny miłości i radości!

Nie ustawaj w swojej posłudze
wypełnionej pokorą i prostotą serca!

Niech Matka Boża wyprasza potrzebne łaski!

ŻYCZEN IA

NIELEGAL

opr.

„Ludzkość przeżywa w tym momencie historyczny przełom, 
który możemy dostrzec w postępie dokonującym się na różnych polach”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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1. Ilu braci miało tę samą kobietę za żonę?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Bóg jest Bogiem umarłych, czy żywych?

Odpowiedź: .............................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

opr. eg

TRZECIA RADA OJCA PIOWSZYSTKO MA 
SWÓJ CZAS

Przyznaję 
Niezbyt cię lubię dżdżysty listopadzie

Z klepsydry życia ziarnko po ziarnku
Wprost do rąk moich spada

Kartki z kalendarza bezszelestnie wiatr zrywa

Przyroda 
Też jakby sprzysięgła się przeciwko mnie 
Wydaje się drwić z moich marzeń 

Nieodparte mam wrażenie że nawet liście
Szepczą mi wprost do ucha Memento Mori
Memento Mori 

Wszystko ma swój czas

Tak naprawdę to dobrze że jesteś listopadzie
Przypominasz mi że pora zadać sobie pytanie 
Co zrobiłam z życiem które dałeś mi Panie

Gdzie zapodziałam miłość do tych
Których nigdy nie pokochałam

Muszę odgarnąć pożółkłe liście 
Odszukać wzgardzoną Miłość 
Pozwolić jej oddychać 
Skoro 
Dajesz mi jeszcze czas 

Na miłowanie

     Bez pieniędzy, bez obuwia, bez ubrania
 – tylko w jednej tunice posłał Jezus 
swych uczniów w świat. Pytał ich potem:
„Czy brak wam było czego?” (Łk 22,35). 
Uczniowie odpowiedzieli, że niczego im 
nie brakowało. Warto dobrze rozważyć
ten tekst. Kiedy ogarnia nas zmęczenie
i zniechęcenie, i nie odczuwamy żadnej

ufności względem Boga, to czy ten trud powalił nas
kiedyś? Raczej nie. Czemu więc nie staramy się ochoczym
sercem pokonać przeciwności? Jeśli Bóg nie opuścił
nas w przeszłości, to jakże mógłby nas opuścić 
w przyszłości? Przecież w przyszłości będziemy do Niego
należeli bardziej, niż w przeszłości. Nie trzeba więc 
trwożyć się tym, co w przyszłości ma się stać w świecie. 
Może zło w ogóle nie przyjdzie? A choćby przyszło, to Bóg 
da nam siły do wytrzymania i zniesienia go. Boski Mistrz 
polecił św. Piotrowi, by szedł po falach morskich. Św. Piotr 
uląkł się, gdy zawiał wiatr i zaczął tonąć. A Boski Mistrz podał
mu rękę i rzekł: „Małej wiary, czemu zwątpiłeś?”(Mt 14, 31).
Jeśli Bóg każe nam chodzić po wzburzonych falach, to nie 
trzeba wątpić, nie trzeba się lękać. Bóg jest z nami. 
Miejmy odwagę, a cieszyć się będziemy wolnością.

Jadwiga Kulik

DZIĘKUJEMY, MARYJO, 
ZA NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ!

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Aby zrozumieć istotę „szabatu”, Bożego „odpoczynku”, 

należy uświadomić sobie głęboko oblubieńczy charakter więzi, 
jaka (…) łączy Boga z Jego ludem”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

6 listopada 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Feliksa, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 7, 1-2. 9-14
PSALM 17, 1. 5-6. 8 i 15
2 Tes 2, 16 – 3, 5
EWANGELIA: Łk 20, 27-38

7 listopada 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ernesta, Rudolfa
LITURGIA SŁOWA:
Tt 1, 1-9
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 17, 1-6

8 listopada 2016r. – WTOREK
Imieniny: Seweryna, Wiktorii
LITURGIA SŁOWA:
Tt 2, 1-8. 11-14
PSALM: 37, 3-4. 18 i 23. 27 i 29
EWANGELIA: Łk 17, 7-10

9 listopada 2016r. – ŚRODA
ROCZNICA POŚWIĘCENIA 
BAZYLIKI LATERAŃSKIEj
Imieniny: Teodora, Genowefy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1-2. 8-9. 12
PSALM 46, 2-3. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 2, 13-22

10 listopada 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Andrzeja, Leona, Natalii
LITURGIA SŁOWA:
Flm 7-20
PSALM 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10
EWANGELIA: Łk 17, 20-25

11 listopada 2016r. – PIĄTEK
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Imieniny: Bartłomieja, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
2 J 4-9
PSALM 119, 1-2. 10-11. 17-18
EWANGELIA: Łk 17, 26-37

12 listopada 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Renaty, Witolda
LITURGIA SŁOWA:
3 J 5-8
PSALM 112, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Karola Świostka SAC 
z okazji jego imienin. Polecajmy dostojnego Solenizanta Bogu 
także w osobistej modlitwie.

2. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii para�alnej rozpocznie się 
kurs przedmałżeński.

3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

4. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca.

5. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, odmawiamy różaniec, 
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą za zmarłych poleconych 
w wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych przez cały 
listopad w naszych pallotyńskich kościołach codziennie są sprawowane 
24 Msze święte. Wypominki listopadowe i roczne można składać 
w zakrystii i w kancelarii para�alnej.

6. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne.

7. Przypominamy, że za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 
1-8 listopada i za odmówienie modlitw za zmarłych można uzyskać 
odpust zupełny, który można o�arować wyłącznie za zmarłych.

8. W czwartek, 10 listopada, po Mszy świętej wieczornej rozpoczniemy
Nowennę przed Narodową Intronizacją, czyli przyjęciem i uznaniem 
Jezusa Chrystusa za naszego Pana i Króla. Narodowy Akt Intronizacji
odbędzie się w Krakowie w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla. 
Zachęcamy do licznego udziału w Nowennie wszystkich Para�an 
i modlących się w naszej świątyni.

9. W piątek, 11 listopada, przypada 98. rocznica Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane 
o godz. 630, 800, 930, 1500 i 1800. Nie zapomnijmy udekorować naszych domów
�agami narodowymi.

10. W przyszłą niedzielę, 13 listopada, o godz. 1530 Msza święta dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.

11. W przyszłą niedzielę, 13 listopada, o godz. 1720 Nabożeństwo
w intencji zmarłych pielgrzymów, a o godz. 1800 Msza święta 
dla pielgrzymów „Białej 11”.

12. Caritas Pallotyńska zaprasza na bezpłatne konsultacje i ćwiczenia 
logopedyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia  poprowadzi specjalista 
z zakresu korekty wad wymowy. Szczegółowe informacje o zapisach 
w Biurze Caritas oraz w Świetlicy i na plakatach reklamowych.

13. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” zaprasza 
w dniach 11-13 listopada na kurs „Nowe Życie” do Kałkowa k. Starachowic.
Podczas kursu można znaleźć odpowiedź na pytania: O co właściwie 
chodzi w chrześcijaństwie? Czy ja potrzebuję zbawienia? Dlaczego Bóg 
mnie nie wysłuchuje? Po co mi Kościół? Dlaczego ludzie cierpią? 
Czy Boga można spotkać? Jak się przekonać, że Bóg jest? Koszt kursu 140 zł.
Informacje pod nr tel. 575 262 630 oraz na stronie www.radom.galilea.pl.
Zapisy do środy, 9 listopada.

„Nie psuj dziecka, 
dając mu wszystko, o co prosi. 

Niektórymi prośbami 
dziecko jedynie wystawia Cię 

na próbę”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH


