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XXII Niedziela Zwykła · ROK C
Ewangelia: Łk 14, 1. 7 – 14

K

Kalendarz liturgiczny
02 września 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Stefana, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Syr 3, 17 – 18. 20. 28 – 29
Psalm 68
Hbr 12, 18 – 19. 22 – 24a
EWANGELIA: Łk 14 1, 7 – 14

iedy urządzasz przyjęcie zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i
niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się od03 września 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
wdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz Imieniny: Grzegorza, Izabeli,
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Szymona
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 4, 13 – 18
Psalm 96
EWANGELIA: Łk 4, 16 – 30

04 września 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Rozalii, Róży, Idy
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 5, 9 – 11
Psalm 27
EWANGELIA: łk 4, 31 – 37
05 września 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Doroty, Wawrzyńca
LITURGIA SŁOWA:
Kol 1, 1 – 8
Psalm 52
EWANGELIA: Łk 4, 38 – 44

Serdecznie witamy w szkole. Wchodź i nie trać czasu. Pewnego dnia zrozumiesz, jak wiele trzeba by się
nauczyć, a jak niewiele jest czasu…
Pierwszy dzień w szkole jest przełomem w życiu dziecka i rodziców. Jest też początkiem edukacji
trwającej całe życie. Niech nowy rok szkolny będzie
dla wszystkich uczniów rokiem pełnym sukcesów.

MYŚL TYGODNIA:

Tajemnica sukcesu to wytrwałość w postanowieniach.

06 września 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Beaty, Eugeniusza, Kornelii
LITURGIA SŁOWA:
Kol 1, 9 – 14
Psalm 98
EWANGELIA: Łk 5, 1 – 11
07 września 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Melchiora, Reginy,
Ryszardy
LITURGIA SŁOWA:
Kol 1, 15 – 20
Psalm 100
EWANGELIA: Łk 5, 33 – 39
08 września 2007 r. – SOBOTA
Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny
Imieniny: Marii, Adrianny,
Klementyny
LITURGIA SŁOWA:
Mi 5, 1 – 4a
Psalm 96
EWANGELIA: Mt 1, 1 – 16
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„ Nie mów mi jak mnie kochasz
Pokaż mi to poświęcając mi swój czas”
9.07.2007 Mszą Św. rozpoczynamy wyjazd na kolonię w Bieszczady do Ustrzyk Dol. z dziećmi hospicyjnymi. Są to ci,
którym zmarli rodzice lub najbliżsi. W sumie 16 osób, 8 chłopców i 8 dziewczynek w wieku 9-13 lat.
Jeszcze trochę przestraszeni, zapłakani...
Bieszczady witają nas chłodem i deszczem. Każdy dzień wygląda podobnie tzn. gimnastyka poranna, śniadanie, wypad w plener, obiad, basen, Msza Św., kolacja a w międzyczasie zabawa.
Każdy dzień podobny, a każdy inny, bo: zdobywamy górę Żuków, wjeżdżamy wyciągiem na Kamienną Lawortę, oglądamy Bieszczady z okien samochodów jadąc Pętlą Bieszczadzką (wszystkie dzieci dostały na drogę proszek nasenny- aviomarin, żeby jakoś przeżyć podróż i się pospały), zwiedzamy synagogę, cerkwie, zaglądamy we wszystkie kąty u strażaków
w Ustrzykach, próbujemy sił na konikach, płyniemy statkiem po Solinie, marzniemy w podziemiach elektrowni solińskiej.
A do tego: ogniska, wizyty w restauracji i pizzerii! Codziennie też wszyscy wspólnie odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. No, powiem Wam, że na kolonii nie da się schudnąć! I to wszystko dzięki ks. Markowi i naszym dobroczyńcom,
przed którymi chylimy czoło.
Jest fajnie i wesoło- lek na bolące ucho?-... czopek, niekoniecznie pomoże, ale na pewno wejdzie!- przepis wymyślony
przez nasze dzieci.
Ale... pewnego wieczoru 13-letnia Karolina płacze. „Zgarniamy” Ją do nas. Okazuje się, że tęskni za Mamą. Jaki problem zadzwonić, prawda? Ano jest problem, bo nie znamy numeru tel. do nieba. Mama Karoliny zmarła 4 miesiące temu.
Jak Ją pocieszyć? Łzy kręcą się w oczach, w gardle kamień... Przytulamy, tłumaczymy. Można przykleić plasterek na tę
ranę, ale nie da się jej tak szybko zagoić!
Karolinko! Choć nie widzisz swojej Mamy, to Ona jest ciągle przy Tobie. Odchodząc z tego świata oddała Cię Matce
Niebieskiej. To Ona całuje Cię na dobranoc, jest z Tobą w trudnych chwilach, przytula i błogosławi. Musisz Jej tylko zaufać!
Może będzie to łatwiejsze teraz, kiedy Karolina i inne dzieci przystąpiły do szkaplerza.
Co to znaczy? Każdy z nas zobowiązał się do:
1. Naśladowania cnót Matki Najświętszej i szerzenia Jej czci.
2. Noszenia dniem i nocą na sobie szkaplerza.
3. Odmawiania codziennie modlitwy naznaczonej w dniu przyjęcia do Szkaplerza.
4. Czynienia dobrze bliźnim.
A Maryja obiecuje nam, że:
1. Każdy, kto umrze odziany szkaplerzem świętym nie zazna ognia piekielnego.
2. Noszący szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną
pomoc w godzinie śmierci.
3. Każdy kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w sobotę po
swojej śmierci.
4. Ci, którzy przyjęli szkaplerz są złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za
życia i po śmierci.
Dwa tygodnie szybko mijają. A my coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. Są nawet tacy, co nie chcą wracać do Radomia.
Ale co dobre, szybko się kończy.
Żegnamy gościnne Ustrzyki.
Teraz po powrocie jedna z mam mówi, że jej córka wróciła jakaś odmieniona, wyciszona, po prostu inna. Mam tylko
nadzieję, że dla innych były to też nie zapomniane chwile.
A na koniec najśmieszniejsze cyt. z kronik prowadzonych przez dzieci:
„...Cała podróż przebiegała dość szybko, ponieważ wszędzie były piękne widoki...”, „...Dzisiaj byliśmy w Kalwarii Pacławskiej i chodziliśmy do tyłu...”, ...Zwiedzaliśmy kościół prawosławny, który przeszedł generalne ulepszenia z powodu II
wojny światowej...”, „...Pani Helenka bała się zjechać z rury, ale na siłę ją tam wepchnęliśmy. Gdy zjechała była bardzo szczęśliwa...”, „...Wraz z nadejściem godz.18wszyscy zebrali się w kaplicy, zjedli kolację, choć nie wszystkim smakowały pyszne
kanapki przygotowane przez dorosłe osoby...”
z pierwszej ręki
wasz korespondent hospicyjny
Monika Wężyk
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Impreza u świętych
czyli Eucharystia

Szatan: „Zdradzę ci kilka tajnych informacji na temat Boga. Bóg
lubi obserwować. To żartowniś. Daje człowiekowi instynkty. Daje ci
ten niezwykły dar i co potem? Przysięgam, że dla własnej uciechy,
dla potrzeb własnej kosmicznej uciechy ustala wszelkie zasady na
opak. Żart wszechczasów: Patrz, ale nie dotykaj. Dotknij, ale nie próbuj. Spróbuj, ale nie połykaj. Kiedy ty przestępujesz z nogi na nogę,
co on robi? Zrywa boki ze śmiechu! To sztywniak! Sadysta! Wiecznie
nieobecny gospodarz! Jego mam czcić? Nigdy!” (z ﬁlmu „Adwokat
diabła”).
Czy Bóg jest „sztywniakiem”? Czy jest „sadystą”? Z pewnością nie.
Ale znaleźliby się i tacy „wierzący” w naszych paraﬁach, którzy podpisaliby się pod powyższym tekstem. Szatan jest bardzo przebiegły.
Chce nam wmówić, że Bóg nas ciemięży, męczy, że nas stworzył i
przeznaczył do niewoli. Niektórzy tak właśnie czują się, kiedy mają
iść do kościoła – jak do niewoli. „Trzeba, musisz, nie ma dyskusji”
– mówią rodzice. Czy na tym polega radość bycia chrześcijaninem?
Dlaczego nie słychać raczej: „Idziemy świętować, chodź z nami”, albo:
„Będziemy śpiewać naszemu Bogu”, albo: „W niedzielę będzie uczta!”
Dlaczego w ten sposób nie patrzy się na spotkania w kościele?
Przecież może być zupełnie inaczej. Wszak wierzymy w zmartwychwstanie, czyli happy end; wierzymy w pomoc aniołów i świętych z nieba (choćby tych ulubionych); wierzymy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a zatem mamy miejsce przygotowane u Tatusia (Abba) w
niebie; wierzymy, że Bóg jest po naszej stronie, że nam przebacza, że
troszczy się, opiekuje; mówimy: „Jezu, ufam Tobie…” itd. Obracamy
się wciąż wokół tych pięknych spraw, dobrych nadziei.
Bóg stworzył nas do szczęścia, do wolności, do tańca! Lubimy
śpiewać, zwiedzać, poznawać, nawet uczyć się, odkrywać. Przecież
to wszystko mamy w Kościele! Wiara jest żywa, ciekawa, piękna i
bogata, wciąż niezgłębiona. Łatwiej tego doświadczyć w małych
wspólnotach: w neokatechumenacie, Oazie, grupie pielgrzymkowej,
na spotkaniach Taizé i innych. Może warto spróbować?
Proszę się nie martwić, nie zabraknie okazji do krzyża, do cierpienia, do miłości miłosiernej i wymagającej. Dlatego dobrze jest słuchać kapłana, kiedy zachęca: W górę serca!

o. Łukasz cMf

Niebiańskie zjawisko po
burzy – siedmiobarwna tęcza
…Gdy rozszalały się nagle
żywioły,
Brzuchate, siwe chmury
taniec szaleńczy rozpoczęły.
Nieboskłon płonął blaskiem
fosforycznym,
siatkami, zygzakami błyskawic
choć grożnych, a przecież
ślicznych!
Hałas był tak niesamowity,
jakby po niebie tysiące rydwanów
mitycznych się przetaczało.
I – jakby tego jeszcze było mało
ciemności gęste (choć dzień był przecież letni)
szczelnie świat spowiły
Może to koniec świata ? –
- pytały przerażone ziemskie stworzenia
Ratuj nas, Panie Boże Miły!
Nie niszcz naszego istnienia!
Ryki, grzmoty, trzaski, huki
straszyły świat trzy godziny
(i ulewa wielka przy tym)
Kiedy wszystko
ścichło wreszcie
Chmury znikły
gdzieś w przestworzach…
Na piękny lazuryt Nieba gwiazda
Słońca wypłynęła,
jak na spokojną toń morza.
I – popatrzcie co za cud:
Wszystko pachnie (jak po burzy)
Liście świeże, mokre czyste
I w tej ciszy uroczystej
tęcza wypływa powoli
siedmiobarwna cudna wstęga.
Od krańca do krańca błękitnego Nieba siega.
A na jej tle tęczowym
stado gołębi
biało – różowych widnieje.
Widzisz?
Nie było czego się bać…
Świat lipcowy już się śmieje!
(Po burzy wyjrzy zawsze słońce)
Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE

i

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni Niedziela Eucharystyczna. Po każdej Mszy świętej, zamiast kazania, krótka Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
2. Dziś Msza święta w intencji Rodzin w kaplicy Świętej Rodziny o
godz. 16.00.
3. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego, połączone z Adoracją
Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Po Nabożeństwie zmiana tajemnic dla Kół Żywego Różańca.
4. Dzisiaj Mszy świętej o godz. 20.00 już nie będzie!.
5. Jutro, 3 września, Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku
Szkolnego o godz. 8.00. Spowiedź od godz. 7.30. Przedszkolaków
oraz Dzieci z klas 0-II zapraszamy na Mszę świętą o godz. 16.30,
podczas której poświęcone zostaną przybory szkolne, książki i
tornistry uczniom klas pierwszych.
6. W środę, 5 września Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na pierwsze po wakacyjne spotkanie do kaplicy Św. Rodziny
na godz.19:00.
7. W sobotę, 8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte będą: o godz. 6.30; 8.00; 9.30 i 18.00.
8. Dziewczynki, które mają słuch muzyczny i pragną śpiewać Panu
Jezusowi w scholii zapraszamy na spotkanie w sobotę, 8 września,
o godz. 14.00 do salki na plebani.
9. Rozpoczęcie nowego roku pracy dla ministrantów i Ruchu Światło-Życie, będzie miało miejsce w sobotę, 8 września, o godz.
15.00 Mszą świętą w kaplicy Świętej Rodziny. Na tę Mszę świętą
zapraszamy także wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać
ministrantami, tych, którzy brali udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych oraz młodzież pragnącą wstąpić do Oazy. Zapraszamy również Rodziców.
10. W nastepną niedzielę 09. 09. 2007 r. o godz. 18. 00 Msza Święta
z prośba o rychłą beatyﬁkację Sługi Bożego Jana Pawła II. Na tę
Mszę Świetą zapraszamy Pielgrzymów, po niej jedenastkowe spotkanie wspomnień (ciasto, itp.)

ŻYCZENIA
W 30. rocznicę ślubu Grażyny i Romana
w 25. rocznicę ślubu Alicji i Andrzeja
w 10. rocznicę ślubu Beaty i Janusza
w 8. rocznicę ślubu Anny i Roberta
w 5. rocznicę ślubu Doroty i Leszka
w 4. rocznicę ślubu Moniki i Adama
w 1. rocznicę ślubu Karoliny i Jakuba
w 1. rocznicę ślubu Luizy i Tomasza
w 86. rocznicę urodzin Marianny
w 75. rocznicę urodzin Zoﬁi
w 57. rocznicę urodzin Włodzimierza
w 15. rocznicę urodzin Krystiana
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa, spełnienia marzeń, darów
Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej i wszelkich potrzebnych łask
na każdy dzień życzy Redakcja
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Ochrzczenie zostali:
Brajan Sebastian Szymanowicz
Michalina Maria Kucharska
Oliwia Czarnota
Aleksandra Fularska
Kacper Piotr Pypeć
Adam Krzysztof Leszczyński
Weronika Mital
Damian Andrzej Celej
Dominika Szewczyk
Arkadia Oliwia Pijanowska
Kacper Rajca
Maciej Dusiński
Kacper Cieślak
Eryk Wiktor Suski
Konrad Grzegorz Dryja
Bartosz Karol Niedbała
Joanna Sylwia Wójcik
Jakub Sikora Alicja Gałązka
Martyna Swęd
Aleksandra Kacprzak
Jakub Kisiel
Dzieckiem Bożym jestem ja…
Związek małżeński zawarli:
Agnieszka Pyrka i Łukasz Spasiński
Marzena Iwona Szczepaniak i Michał Kornacki
Dagmara Agnieszka Falińska i Daniel Piwoński
Magdalena Ewa Karwowska i Paweł Szymański
Anna Maria Matelska i Mirosław Nędzi
Agnieszka Ryszkowska i Fruert Figura
Iwona Katarzyna Hydzik i Karol Stanisław
Lackowski
Anna Maria Dębicka i Gautier Graslin
Dorota Anna Kowalczyk i Łukasz Marcin Stasik
Co Bóg złączył człowiek niech nie
rozdziela..
Odeszli do Pana:
01. 07. 2007 r. – Stanisław Trzos
01. 07. 2007 r. – Kazimierz Aaraszmowicz
04. 07. 2007 r. – Anna Starczewska
05. 07. 2007 r. – Filip Szczepański
06. 07. 2007 r. – Tomasz Czesław Gawlik
09. 07. 2007 r. – Tadeusz Masiarz
14. 07. 2007 r. – Stefania Szuszkiewicz
20. 07. 2007 r. – Tadeusz Piotr Mirosław
23. 07. 2007 r. – Stanisłwaw Więckowski
27. 07. 2007 r. – Zuzanna Czerwińska
28. 07. 2007 r. – Jan Zygmunt Kozieł
30. 07. 2007 r. – Józef Kępka
Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

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

