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K

to oddala żonę swoją, a bierze
inną, popełnia cudzołóstwo
względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego,
popełnia cudzołóstwo.

Nie cudzołóż!

Słowa Chrystusa wskazują na równouprawnienie mężczyzny i kobiety. Jezus przyznaje, że również kobieta może opuścić swego męża. Daje obu stronom takie samo prawo, ale także wymaga od nich takiej samej odpowiedzialności za swoje czyny.
Drogi Przyjacielu! Każde rozejście się jest zadawaniem sobie nawzajem bolesnych ran,
niekiedy zbyt głębokich i po ludzku nieuleczalnych. Trzeba i powinno się walczyć o miłość
ludzi jako coś drogocennego, czego nigdy nie powinno się lekkomyślnie odrzucać.
Czyżby ta pierwsza i jedyna miłość była tylko na próbę i dla żartu? Gdzie znikła
wierność danemu słowu i przysiędze? A co z Bogiem, który jest Miłością?!
Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny
08 października 2006r. – NIEDZIELA

Imieniny: Ludwika, Pelagii, Brygidy,
Marcina, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 2, 18 – 24
Psalm 128
Hbr 2, 9 – 11
EWANGELIA: Mk 10, 2 – 16

09 października 2006 r. – PONIEDZIAŁEK

Imieniny: Wincentego, Arnolda, Sary,
Jakuba, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 6 – 12
Psalm 111
EWANGELIA: Łk 10, 25 – 37

10 października 2006 r. – WTOREK

Imieniny: Marii, Dionizego, Jana, Daniela,
Leona
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 13 – 24
Psalm 139
EWANGELIA: Łk 10, 38 – 42

11 października 2006 r. – ŚRODA

Imieniny: Brunona, Aleksandra, Aldony,
Emila, Dobromiły, Emiliana
LITURGIA SŁOWA:
Ga 2, 1 – 2. 7 – 14
Psalm 117
EWANGELIA: Łk 11, 1 – 4

12 października 2006r. – CZWARTEK

Imieniny: Jana, Edwina, Serafina, Witolda,
Euzebii
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 1 – 5
Psalm Łk 1, 68 – 75
EWANGELIA: Łk 11, 5 – 13

13 października 2006 r. – PIĄTEK

Kochać się nie znaczy bez przerwy wpatrywać
się w siebie, lecz wspólnie patrzeć w tym samym
kierunku. Antoine de Saint-Exupery
MYŚL TYGODNIA:

Małżeństwo jest i pozostaje najważniejszą podróżą odkrywczą, w jaką może wybrać się człowiek.
Soren Kierkegaard

Imieniny: Honorata, Teofila, Edwarda,
Januarego
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 7 – 14
Psalm 111
EWANGELIA: Łk 11, 15 – 26

14 października 2006 r. – SOBOTA

Dzień Nauczyciela
Imieniny: Kaliksta, Małgorzaty, Radzima
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 22 – 29
Psalm 105
EWANGELIA: Łk 11, 27 – 28

Dziękujemy
Takie proste, czterosylabowe słowo.
Dźwięczne, niezbyt ciężkie do wymówienia,
a jednak bardzo trudno przechodzi przez
gardło. Czasem warto podziękować. Warto
podziękować wszystkim nauczycielom za
to, ile muszą się napracować, żeby zrobić z
nas, chociaż coś podobnego do człowieka
wykształconego.
Warto podziękować pani od polskiego,
która ciśnie, bo uparła się, że mamy zrobić tą
straszną interpretacje wiersza jakby komuś
to było potrzebne. Pani od historii, która z
dziką satysfakcją patrzy jak jąkamy się przypominając sobie te wszystkie daty. Nauczycielowi w-fu za to, że postanowił zrobić z
nas olimpijczyków i wcale nie przejmuje się
naszymi naciągnięciami, naderwaniami i zakwasami. A i pani od fizyki przydałoby się
posłać jakiś przelotny uśmiech. W końcu to
ona nauczyła, żeby nie wtykać dwóch drucików do kontaktu. Może tego dnia spójrzmy
inaczej na tych wszystkich tyranów. Warto
o nich pomyśleć, chociaż raz w roku. Bo
oni całe noce spędzają wystawiając pała za
pałą ze sprawdzianu. Oni całe dnie spędzają
wśród rozwrzeszczanego i niewdzięcznego
czegoś zwanego młodzieżą.
14 października. Dzień nauczyciela.
Dzień człowieka, który całe życie poświęca na robienie z nas ludzi. 14 października,
dzień, w którym chcemy życzyć Wam, aby
chociaż połowa z tych, dla których tracicie
głosy, nie przesypiacie nocy i którzy zostawili lub jeszcze zostawią trwałe piętno na
waszej psychice, spoglądając wstecz powiedzieli: ta to była żyleta, Bogu dzięki, że
zmusiła mnie wtedy do nauki.
2 | Moja Paraﬁa

Różaniec rozwiązuje
wszystkie problemy
„W różańcu zawiera się nasze zbawienie. Niegodny następca Piotra, który pragnie korzystać z niezmierzonych bogactw Chrystusa, odczuwa ogromną
potrzebę waszej pomocy, waszej modlitwy i waszego poświecenia i oto najpokorniej was prosi”
Jan Paweł II

„Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką
żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile starczy czasu Różaniec,
a błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.”
Św. Ludwik Maria Grignom de Montfort

„Gdyby Polacy bez przerwy odmawiali Różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć
o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną.”
Błogosławiony O. Honorat Koźmiński

„Polska i dzisiaj, gdyby cały Naród i każdy z osobna nie czekając na drugiego, zaczął
odmawiać Różaniec święty, uwolniłaby się
z tego upodlenia, poniżenia i wynarodowienia,
jakie niesie nam legalizacja ludobójstwa nienarodzonych dzieci, pornografia, pijaństwo, narkomania, egoizm, materializm itp., inspirowane
przez prasę, radio, telewizję i różnych innych
jawnych i ukrytych wrogów Kościoła Świętego
i Narodu Polskiego.”
„Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. Módlcie się, módlcie się wiele,
czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż wiele dusz
idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.”
Słowa Matki Bożej, Fatima 13. 10. 1917 r.

„Kto się nie modli, ten jest zwierzęciem
albo szatanem.”
Św. Teresa z Avilla

Modlitwa dla średnio zaawansowanych W hołdzie Mateczce
Miłosny fundament…
Wydaje mi się, że nikt na świecie nie
mógłby się podpisać pod słowami: „Jestem
mistrzem modlitwy i nie potrzebuję się niczego uczyć, ponieważ modlę się dobrze i
nie mam żadnych problemów z modlitwą”.
Najczęściej w naszym życiu modlitewnym
napotykamy na trudności, które świadczą
o czymś zupełnie innym. Dlatego, jeżeli rzeczywiście pragniemy pogłębić życie
modlitewne, jesteśmy otwarci na porady
ludzi, którzy pragną podzielić się swoim
doświadczeniem. Oczywiście ja sam – choć
ciągle staram się pogłębiać swoje życie modlitewne – widzę, że brakuje mi wiele do
ideału, jaki jest moim pragnieniem. Jednak
myślę, że jako zakonnik – i to jeszcze kapucyn – mam prawo do podzielenia się swoim
doświadczeniem, które może pomóc komuś, kto będzie czytał ten cykl artykułów
poświęconych modlitwie.
Jeden z biografów św. Franciszka określił go jako człowieka obdarowanego przez
Boga łaską, dzięki której wszystko stawało
się odkrywaniem miłości Boga. Modlitwa
dla biedaczyny z Asyżu była czymś więcej
niż tylko rozmyślaniem o Bogu lub wypowiadaniem pięknych słów wyuczonych w
dzieciństwie. Franciszek traktował modlitwę jako miłujące przebywanie przed Bogiem, zatapianie się w Jego miłości. Dlatego mówi się, że modlitwa franciszkańska to
modlitwa serca. U jej podstaw leży prawda
o miłości Boga. Nie może się więc dobrze
modlić ten, kto w swoim życiu nie odkrył
Jego odwiecznej miłości. Święty Jan w
jednym ze swoich listów pisze: „Bóg jest
miłością”. Izaak z Niniwy kilka wieków
później doda: „Bóg, który jest miłością, nie
może dawać niczego innego jak tylko miłość”. Odkrycie tej miłości i zachwyt nad
nią jest podstawą życia modlitewnego. Nie
można przecież kontemplować osoby, której obraz wręcz przeraża i rodzi lęk. Bóg
przez wieki starał się odkrywać swoje miłosne oblicze i dawał ludziom możliwość
poznawania Jego szalonej miłości. Miłość
objawiana człowiekowi jest miłością oblu-

bieńczą. Bóg – Oblubieniec kocha swoją
oblubienicę Kościół – kocha każdego z nas.
Przymierza, jakie przez wieki zawierał Bóg
z Izraelem, zawsze nosiły znamiona przymierza małżeńskiego. Apogeum tej miłości
nastąpiło w Jezusie Chrystusie, który oddał
za nas życie i własną krwią przypieczętował Nowe Przymierze. Świadomość jego
oblubieńczego charakteru była tak mocno
zakorzeniona w wierzących, że ojcowie
Kościoła piszący w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa uznawali, że krzyż stał się
czymś w rodzaju łoża małżeńskiego, na
którym dokonało się swoistego rodzaju wyznanie miłości. Ktoś kiedyś powiedział, że
Jezus na krzyżu powiedział tylko jedno słowo: „Kocham”, które do dziś rozbrzmiewa
w świecie i sprawia, że ludzie nie przestają
kontemplować prawdy z niego płynącej.
Dlatego pierwsza lekcja modlitwy
musi się zacząć od sprawdzenia wiadomości
z dotychczasowego życia wiary. Każdy, kto
klęka, aby spędzić czas na modlitwie, powinien zadać sobie pytanie: „Czy wierzysz w
to, że Bóg jest miłością?”. Od odpowiedzi
na nie zależy wszystko! Jeżeli odpowiedź
jest pozytywna, można robić kolejny krok.
Jeśli negatywna, nie pozostaje nic innego
jak zburzenie w sobie obrazów Boga, które
tak właściwie są Jego karykaturami. Człowiek jest w stanie kochać, kiedy odkrywa,
że sam jest kochany. Jego pragnienie bycia
z drugą osobą jest tym większe, im większa
jest świadomość, że nie jest się dla niej obojętnym. Święty Franciszek pisał do braci:
„Nie miejmy więc innych tęsknot, innych
pragnień, innych przyjemności i radości
oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego jedynego prawdziwego Boga,
który jest pełnią dobra, wszelkim dobrem,
całym dobrem, prawdziwym i najwyższym
dobrem, który sam jeden jest dobry”. Tylko człowiek odkrywający prawdę o miłości
Boga może wypowiedzieć takie słowa. Odkrycie miłości Boga jest fundamentem, na
którym przy pomocy Boga człowiek może
postawić budowlę nie tylko życia modlitewnego, ale całego swojego życia, które
wypływa z miłości i na miłości się kończy.
Rafał Szymkowiak OFM Cap.

Rafał Szymkowiak OFM Cap. – dr teologii (specjalizacja katechetyka), wykładowca
w WSD kapucynów w Krakowie, współpracownik Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe w Gdyni (praca z młodzieżą trudną i subkulturami), a także
Centrum Edukacyjnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie (profilaktyka uzależnień i praca z młodzieżą), absolwent studiów dziennikarskich
Papieskiej Akademii Teologicznej, współorganizator Spotkania Młodych w Wołczynie
i uczestnik Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”, duszpasterz
młodzieży alternatywnej i akademickiej, prowadzi rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży, współautor książek metodycznych do katechezy i autor wielu artykułów w czasopiśmie „Katecheta”, współautor Encyklopedii Szóstoklasisty, od 7 lat prowadzi Msze
Święte z udziałem dzieci.

Bożej Różańcowej
Bladożółty październik pogrąża polską
przyrodę
w ciszy łagodnej
Gasną letnie wspomnienia...
Lecz to nie znaczy wcale

że nie zobaczysz już złotych, jesiennych dni,
trochę do lata podobnych!
Pyszny październik kasztanowo – złoto –
czerwony
To przecież już od wieków
Maryi – Mateńce Najświętszej poświęcony!
Wszyscy czciciele Tej z Matek Najlepszej
czując aromat październikowy w powietrzu
Toż to przecież teraz, ponad dni trzydzieści,
z Różańcem w dłoni
będziemy mogli codziennie śpieszyć do Niej
i w maleńkich kościołach
i w świątyniach ogromnych
wielbić Polski Królową,
Wypraszać łask tysiące...
Wspominając, jak niegdyś czynili to
Franciszek, Łucja, Hiacynta
u stóp Fatimskiej Pani
I Bernadeta Soubirous przed swą Niepokalaną.
Tym świętym dzieciom, polecając
odmawiać wciąż Różaniec,
Pokazała Matuchna Boża,
Jak modlić się potrzeba,
Ukazując im tym samym
niezawodny klucz do przepięknego Nieba;
Lecz z klucza tego nie tylko w pażdzierniku
korzystać możemy...
Przecież to najpiękniejsza z modlitw
A jednocześnie – tak prosta, tak łatwa
Jakże lekko przyswoić ją sobie może
nawet – tak zwana – maleńka polska „dziatwa”.
Odmawiając Różaniec, obsypujemy
róż tysiącem Tę, nad Której Głową
lśni bosko uśmiechnięte
Promieniste, złote słońce
Katarzyna Wilczyńska
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Dzisiaj, na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, zbierana jest taca na Caritas Diecezji Radomskiej.
Dzieci klas II-ich, przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich Rodziców, zapraszamy dzisiaj na Mszę świętą o godz. 16.00, podczas której zostaną poświecone różańce.
Dzisiaj w Katedrze Opieki NMP w Radomiu koncert w 5 rocznicę śmierci Bpa Jana Chrapka oraz
w 30 rocznicę wydarzeń radomskich czerwca’76, o godz. 16.00. Wykonawcy: Chór Polskiego Radia
w Krakowie, dyryguje Krzysztof Penderecki oraz Robert Grudzień – organy. Serdecznie zapraszamy.
Nabożeństwa Różańcowe:
•
w niedziele o godz. 17.00 – dla wszystkich;
•
w dni powszednie:
- dla dzieci: od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;
- dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. W sobotę nabożeństwo w kaplicy Świętej Rodziny.
Wszystkich pielgrzymów zapraszamy dzisiaj na Różaniec na godz. 17.00, przy wejściu do
świątyni składamy na kartkach intencje do modlitwy różańcowej tak, jak podczas pielgrzymki.
Po Różancu Msza święta w intencji pielgrzymów o godzinie 18.00.
W piątek, 13 października, Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, cierpiących i osób starszych. Msza
święta o godz. 9.00, po kazaniu będzie udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych i po Mszy świętej
błogosławieństwo ogólne Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi od 8.30.
Również w piątek, 13 października, ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie dla Wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. O godz. 17.30 odczytanie próśb i podziękowań. O godz.
18.00 Msza święta z kazaniem, Nabożeństwo Różańcowe i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Przez udział w tym nabożeństwie pragniemy wypraszać potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego, naszych Rodzin i Ojczyzny. Bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą na procesję zabezpieczonych uprzednio przed kapaniem wosku świec.
Wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli indywidualne ofiary na budowę kościoła na
Mazowszanach, składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać!
W przyszłą niedzielę, 15 października, Msza święta dla młodzieży klas III-ich Gimnazjum,
przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i Rodziców o godz. 16.00.
W przyszłą niedzielę, 15 października, przypada VI Dzień Papieski. Jak co roku w tym dniu, są
zbierane ofiary do puszek na kształcenie utalentowanej, ubogiej młodzieży. Jest to także dzień
modlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, z tej racji zapraszamy do wspólnej modlitwy na
Apelu Jasnogórskim o godz. 20.30.
Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa na weekend rekolekcyjny poświęcony odnowieniu więzi małżeńskiej w dniach 20 – 22 października br. w domu rekolekcyjnym w miejscowości Studzianna-Poświętne, przy sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej od piątku godz. 18.00 do niedzieli godz.
15.00. Koszt uczestnictwa: 90 zł od osoby.Zgłoszenia przyjmuje Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa
Rodzin - tel. 048/ 34 06 235 oraz Ks. Artur Lach - tel. 0602 879 662 lub 048/ 381 01 37.
Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w pierwszą niedzielę listopada, czyli 5
listopada, o godz. 14.00 w kancelarii parafialnej.
W listopadzie odprawiać będziemy codziennie o godz. 18.00 Msze święte i odmawiać Różaniec za zmarłych, których imiona będą nam podane w wypominkach listopadowych. Ponadto,
za tych zmarłych będziemy codziennie odprawiać w naszych kościołach pallotyńskich, przez
cały miesiąc listopad, 24 Msze święte. Wypominki roczne połączone z Mszą świętą wieczorną i
Różańcem świętym w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Wypominki listopadowe i roczne
można składać w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Serdecznie zachęcamy do pamięci modlitewnej o zmarłych.

Krakowska Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
Króla Królów i Pana Panów
GORĄCO DZIĘKUJE
Parafianom, Grupom Modlitewnym i ich Opiekunom, jak też osobom przybyłym,
a szczególnie Księdzu Proboszczowi Zygmuntowi Rutkowskiemu SAC za udział w dniach 24/25 września br. w
Wielkiej Całodobowej Nowennie Adoracyjnej trwającej: Od Święta Podwyższenia Krzyża 14. 09. 2006 r. do
Święta Chrystusa Króla 26. 11. 2006 r.
Wspólnoty uczestniczące:
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek
Ruch Światło–Życie Oaza Młodzieżowa
Grupa Pielgrzymkowa
Młodzieżowe Koło Rodziny Radio Maryja
Ruch Świtało–Życie Domowy Kościół
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
Rodziny Nazaretańskie

Wspólnota Intronizacyjna
Koła Żywego Różańca
Społeczny Komitet Budowy Kościoła
Grupa Ojców Ministrantów
Wszystkich ponownie zapraszamy 24/25 października
2006 r.
Króluj nam Chryste!

W MINIONYM
TYGODNIU

Odeszli do Pana:

30. 09. 2006 r. – Tadeusz Tomkiewicz (l. 69)
30. 09. 2006 r. – Józef Lipka (l. 74)
04. 10. 2006 r. – Józefa Kowalczyk (l. 90)
04. 10. 2006 r. – Marian Krukowski (l. 71)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Oliwia Bilska
Miłosz Minda
Dominik Szymański
Roksana Chodyczko
Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związek małżeński zawarli:
Magdalena Marczuk i Rafał Lewicki
Anna Pogoda i Krzysztof Skiba
Aneta Świgoń i Dawid Łobodzin
Iwona Górka i Rafał Wojciechowski
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

ŻYCZENIA

W 45. rocznicę ślubu Kazimiery i Franciszka
w 40. rocznicę ślubu Barbary i Kazimierza
w 40. rocznicę ślubu Barbary i Stanisława
w 40. rocznicę ślubu Marianny i Jana
w 38. rocznicę ślubu Krystyny i Piotra
w 30. rocznicę ślubu Ewy i Marka
w 30. rocznicę ślubu Marii i Jana
w 25. rocznicę ślubu Stefanii i Ludwika
w 20. rocznicę ślubu Grażyny i Dariusza
w 10. rocznicę ślubu Igi i Michała
w 5. rocznicę ślubu Katarzyny i Piotra
w 5. rocznicę ślubu Agnieszki i Marcina
w 80. rocznicę urodzin Edmunda
w 75. rocznicę urodzin Antoniego
w 30. rocznicę urodzin Krzysztofa
w 22. rocznicę urodzin Dominika
w 18. rocznicę urodzin Aleksandry
w 18. rocznicę urodzin Elizy
w 14. rocznicę urodzin Remigiusza
w 5. rocznicę urodzin Igi
w 1. rocznicę urodzin Igora
w 7. miesiąc od urodzenia Ady
wszelkich łask potrzebnych w życiu, darów Ducha
Świętego, obfitego Bożego błogosławieństwa,
zdrowia, radości, szczęścia i miłości oraz opieki
Matki Najświętszej Królowej
Różańca Świętego życzy
Redakcja

Jan Paweł II

słowa do Polaków
Wpatrujemy się we wzór Maryi, prosząc, ażeby
Ona – Przewodniczka wiary – uczyła nas słuchać
i zachowywać każde słowo, jakie Bóg do nas
kieruje. „Błogosławieni bowiem są ci, którzy
słuchają Słowa Bożego i zachowują je”. Niech
błogosławieństwo, które spoczęło na Maryi,
stanie się naszym udziałem! Obyśmy słuchając
i zachowując Słowo Boże, jak Maryja, jak Ona
stawali się świadkami Boga, który „jest miłością”!
Rozważania przed modlitwą „Anioł Pański
Pelplin, 6 czerwca 1999r.

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl; www.jozef.radom.opoka.org.pl
Redaktor Naczelny: Małgorzata Zawisza, Opiekun duchowy: Ks. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Marek Gos, Piotr Dyjo,
Daria Płokita, Agnieszka Kołodziejska, Katarzyna Langowska, Wioleta Stańczak, ks. Grzegorz Zieliński Monika Grzesiak, Paweł Grzesiak, Szczepan Zięba.

4 | Moja Paraﬁa

druk: Polskie Zakłady Graficzne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

