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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 762
25/10/2009

ROK KAPŁAŃSKI
XXX  NIEDZIELA   ZWYKŁA  Kalendarz liturgiczny

    EWANGELIA: Mt  16, 13 - 19

„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”

W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli spotykamy człowieka odważnego. Kiedy Boski 
Mistrz stawia mu pytanie, co chcesz, abym ci uczynił, człowiek niewidomy uderza 
w samo sedno swoich najskrytszych potrzeb. „Rabbuni, żebym przejrzał”. 
Najpierw musiał uznać swoją ślepotę, później określić ją jako dolegliwość, coś, 
czego należy się pozbyć, a dopiero później pomyślał o metodzie. Najczęściej 
skupiamy się na tym ostatnim.

Pan Jezus uzdrowił niewidomego, zapewniając, że tak naprawdę uzdrowiła go 
wiara. Dzisiejsza Liturgia Słowa jest okazją do stawiania sobie pytań o jej istotę. 
Nawet szatan uznaje prawdę, że Bóg istnieje. Człowiek wierzący w tym Bogu uznaje 
swojego Pana. Ma do Niego zaufanie i powierza Mu wszystkie swoje słabości. 
Skazując się na ślepotę wiary, popełniamy poważny grzech zaniedbania.

16 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI 
mianował Ks. Biskupa Henryka Tomasika, nowym ordynariuszem 
diecezji radomskiej. 

Od 1992 r. Biskup Nominat pełnił funkcję biskupa pomocniczego 
diecezji siedleckiej, a w strukturach Episkopatu Polski 
przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, jest 
Krajowym Duszpasterzem Młodzieży, delegatem ds. Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży oraz delegatem ds. Światowych Dni 
Młodzieży. 

HABEMUS …

25 października 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Darii, Ingi, Wilhelminy
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 8, 22 – 23. 27 – 30  
PSALM 84
1 Kor 3, 9b – 11. 16 – 17  
EWANGELIA: Mt 16, 13 – 19  

26 października 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Łucjana, Ewarysta
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 12 – 17
PSALM 68
EWANGELIA: Łk 13, 10 – 17 

27 października 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Sabiny, Iwony, Florencjusza 
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 18 – 25 
PSALM 126
EWANGELIA: Łk 13, 18 – 21 

28 października 2009 r. – ŚRODA
Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, święto
Imieniny: Szymona, Tadeusza 
LITURGIA SŁOWA: 
Ef 2, 19 – 22
PSALM 19
EWANGELIA: Łk 6, 12 – 19 

29 października 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Wioletty, Felicjana, Euzebii
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 31b – 39   
PSALM 109
EWANGELIA: Łk 13, 31 – 35

30 października 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Przemysława, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
Rz 9, 1– 5
PSALM 147B
EWANGELIA: Łk 14, 1 – 6

31 października 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Urbana, Wolfganga
LITURGIA SŁOWA:
Rz 11, 1 – 2a. 11 – 22. 25 – 29   
PSALM 94
EWANGELIA: Łk 14, 1. 7 – 9
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H O S P I C J U M  K R Ó L OW E J  A P O S T O Ł Ó W

Obudził mnie uporczywy dźwięk budzika. Oj, jak ciężko wstać! Dobrze, że autobus się odrobinę spóźnił 
i zdążyłam punktualnie na 9-tą do Hospicjum. Doktor Iza i pielęgniarz Grzesiek już czekają.

Wyjeżdżamy daleko, aż za Błotnicę. Nasz podopieczny odszedł o 6 rano. Modlimy się wspólnie z Rodziną przy 
trumnie, lekarz wypisuje potrzebne dokumenty, zapraszamy na Mszę Św. w każdą I-szą niedzielę miesiąca.

Kilka kilometrów dalej jest nasz drugi podopieczny. Próba podania kroplówki nie do końca się powiodła, 
ale mamy nadzieję, że i tak to co zostało podane, pomoże. Miło upływa czas z całą, zgromadzoną Rodziną 
(żona, 3 córki i 10-letni wnuczek). Żegnaliśmy się jak starzy, dobrzy znajomi z nadzieją na kolejne spotkanie..

Teraz naszą żółtą karetką mkniemy przez Wolanów i inne miejscowości do Wierzbicy. Dookoła piękne słońce, 
przyroda budzi się do życia. Po raz pierwszy jedziemy w takim składzie, więc po drodze jest czas na pogawędkę, 
poznanie siebie nawzajem. Najbardziej jednak zbliża sam chory, kiedy stajemy razem oko w oko z cierpieniem, z chorobą.

Pana Kazia bardzo męczą wymioty. Zmianą opatrunku przy gastrostomii zajmują się medycy. Doktor Iza ma 
twardy orzech do zgryzienia. Stara się jak może aby wymioty tak nie męczyły. Chory w pewnym momencie wyprasza 
żonę i zdradza mnie i Grześkowi sekret( chyba pomylił mnie z doktor Izą). Ale, że to sekret, to chyba nie powinnam 
o tym mówić?!

Przy herbacie i cieście rozmawiamy z żoną, w tym czasie podawana jest kroplówka. Tłumaczymy żonie p. Kazimierza, 
że musi zaangażować do opieki przy chorym całą Rodzinę i  oszczędzać siły. Kolejne nie przespane noce dadzą 
o sobie znać szybciej niż myśli.

Dalsza trasa wiedzie do Antoniówki. Bliscy już dzwonili do doktor o radę, bo chorą, panią Jadzię, męczy wysoka 
gorączka i jest prawdopodobnie nieprzytomna. Opiekuje się Nią mąż i syn.

Widok naszej podopiecznej przypomina mi inną panią Jadzię, która zmarła przy nas. Na zmianę z lekarzem 
staram się przekonać członków Rodziny, że powinni teraz być przy Mamie, mówić do Niej, trzymać za rękę, bo to 
już ostatnie chwile. Mają szansę powiedzieć to, czego jeszcze nie zdążyli. Oni jednak nie wierzą. Już kilka razy było 
źle i za każdym razem się żegnali. Nie chcą tego po raz kolejny. Synowa, która w ogóle nie opiekowała się teściową, 
ucieka przestraszona na górę. Nie chce słuchać naszych wyjaśnień, że chora odchodzi całkiem spokojnie i nie ma 
się czego bać. Odmawiamy Litanie i inne modlitwy. Żegnamy się z Rodziną, ale wiem że jeszcze tu wrócimy.

Teraz pani Daniela, 75-letnia chora. Córka w Warszawie, wnuki lekarze, nie ma nikogo, tylko opiekunka. 
We trzy zmieniamy pampersa i podmywamy chorą. Jest bardzo wyniszczona i obolała. Pani Ania zostaje przeszkolona 
jak podawać lek do motylka (cieniutka igła założona pod skórę). Dostajemy wiadomość, że odeszła pani Jadzia.

Musimy jeszcze pojechać do pana Wiesława. Tu żona i córki nie są przygotowane do odejścia członka Rodziny. 
Martwią się, czy nie za mało jedzenia dostaje, czy podają choremu wystarczająca ilość kalorii? (jedzenie podawane 
przez sondę). Czy wszystko dobrze zrobiły? A co by było gdyby...?

Doktor próbuje jakoś załagodzić dolegliwości chorego, a razem próbujemy uspokoić resztę domowników.
Jest już późno. Idąc do samochodu, doktor Iza pyta, czy nas odwieść do domu? Zgodnie jak „3 Muszkieterowie” 

odpowiadamy, że jesteśmy do końca. „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”
Wracamy do pani Jadzi. Jest już ubrana. Odeszła bardzo spokojnie, nie odzyskawszy przytomności. Zgromadziła 

się reszta Rodziny. Mimo łez, widziałam też w ich oczach wdzięczność za to, że byli przy łóżku swojej najbliższej, 
że nie odchodziła sama.

Wychodząc z domu, nie przypuszczałam, że ten dzień będzie taki trudny. Grzesiek zasypiał przy każdej 
nadarzającej się okazji, mnie żołądek przykleił się do kręgosłupa, a doktor Iza? Uśmiechała się do nas, widać jednak 
było zmęczenie.

W drodze do domu, dziękujemy sobie wzajemnie za cały dyżur. Śmiejemy się, że był to prawdziwy maraton. 
Przejechaliśmy dziś ok. 200 kilometrów.

Pierwszą rzeczą którą zrobiłam po przyjściu do domu, to zajrzałam do lodówki. Oprócz śniadania, kawy, jabłek 
i 2 kanapek, piłam tylko herbatę, bo w poście nie jadam ciasta.

Kiedy kładę się spać jest godzina 01.00, a przed oczami mam piękne słońce, budzącą się do życia przyrodę 
i naszych gasnących podopiecznych.  

Wasz  korespondent  hospicyjny
Monika Wężyk
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„Chciałabym(...), aby Opatrzność przez moje pośrednictwo 
waszymi krokami kierowała.”

bł. Matka Celina Borzęcka CR
 z „Pamiętnika dla córek”

                                                                                 Modlitwa
    o łaski za wstawiennictwem 
Błogosławionej Matki Celiny

Bądź uwielbiony, Panie Jezu,
który udzieliłeś błogosławionej Celinie

daru szczególnego
umiłowania tajemnicy paschalnej

i pragnienia wypełnienia Twojej świętej woli.
Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas,

prosimy Cię za jej wstawiennictwem
 o łaskę...

Spraw, o Panie, aby Kościół mógł się radować
zaliczeniem służebnicy Twojej Celiny

 do grona świętych dla większej chwały Twojej
                                      i naszego dobra.

                                           Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem,
                                         w jedności Ducha Świętego,

                                            Bóg przez wszystkie wieki wieków.
                                          Amen.

27 października przypada druga rocznica beatyfikacji Matki Celiny 
Borzęckiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. 

Jej liturgiczne wspomnienie przypada 
26 października. Tego dnia w naszym Kościele 
o godzinie 18.00, odprawiona będzie Msza 

Święta z uczczeniem relikwii błogosławionej, 
na którą zapraszamy wszystkich parafian.

Błogosławiona Matka Celina nie tylko dla nas sióstr zmartwychwstanek 
jest wzorem i przykładem wiernego kroczenia za Chrystusem. Przez bogactwo 
swego życia, w którym przeszła przez różne jego etapy – będąc żoną, 
matką, wdową i siostrą zakonną staje się przykładem i orędowniczką dla 
wszystkich:

- dla ludzi młodych, poszukujących i rozeznających powołanie;
- dla matek i ojców wychowujących dzieci;
- dla małżeństw dotkniętych chorobą współmałżonka;
- dla ludzi samotnych i starszych żyjących we  wdowieństwie.

„Bóg prowadził ją przez różne koleje życia(...)Swoim przykładem 
uczy nas, że każde powołanie służy uświęceniu i apostolstwu. Niech jej 
fascynacja Chrystusem Zmartwychwstałym umacnia naszą nadzieję”.

Ojciec Święty Benedykt XVI - 28.10.2007r.

Błogosławiona Matko Celino! módl się za nami!
Siostry Zmartwychwstanki

 

Matka Najświętsza
 – Opiekunka ludzi

Matka Boża –
Matka Najświętsza.
Opiekunka ludzi.
Już na krzyżu –
Jezus Chrystus
oddaje nas pod
opiekę Matki Bożej.

Zwróci się do ucznia,
którego bardzo miłował: -
„ Oto Matka Twoja” –
wziął Ją do siebie.

Znosiłaś trud opiekuńczo
wychowawczy nad Małym
Jezusem.
Staranna opiekunka,
byłaś najtroskliwszą
z Matek Jezusa Boga.
Jesteś naszą Wspomożycielką
i Orędowniczką przed
Bogiem.

Do kogo pójdziemy 
jak nie do Ciebie Matko.
Słyszysz nasz płacz –
o litość wołamy.
Zlituj się, zlituj
nad nami !

Czułe serce służy
każdemu, który Cię
o opiekę wzywa w chwilach
ciężkich naszego życia.
Osłaniaj nas płaszczem
panieńskim od złego.

W godzinie rozstania 
módl się do Boga
o drogę do nieba.
Niech radość w krainie 
niebiańskiej Pani –
trwa zawsze z nami.
Tyś nasza Boża
Opiekunka w niebie
i na ziemi

Stefan Suwała
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W MINIONYM T YGODNIU

Związek małżeński zawarli

Ochrzczeni zostali
18 października

Kajetan Pęksyk

Łucja Dzwonka

Magdalena 

Łyżwa

Krzysztof 

Walkiewicz

Zuzanna Helena 

Siewierska

Dzieckiem Bożym jestem ja…

 17 października

 Małgorzata Marcinkiewicz i Jacek Zelga

 Anna Pająk  i Rafał Sekita

 Weronika Woźniak i Maciej Pawelec

          Co Bóg złączył 
  człowiek niech nie rozdziela…

   Odeszli do Pana
  Halina Wróbel ( l. 70)

Irena Dąbek ( l. 88)
Helena Bąba ( l. 88)

    Czesław Zaborowski ( l. 87)
Teresa Danis ( l. 70)

Janina Dembowska ( l. 78)
Marianna Duchnik ( l. 75)
Michalina Woźniak ( l. 88)

Jerzy Molga ( l. 75)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

1. Dzisiaj, młodzież oazowa rozprowadza znicze przed kościołem. 
Całkowity dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na 
dofinansowanie letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży 
z naszej parafii.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się listopad, czas, w którym 
stajemy przy grobach naszych bliskich zmarłych. Powracamy 
pamięcią do chwil, które razem spędziliśmy. Pięknym darem 
dla naszych zmarłych jest modlitwa zanoszona w ich intencji 
do dobrego Boga. Przez cały listopad codziennie o godz.1730 
będziemy odmawiać różaniec, a o godz. 1800 sprawować Mszę 
Świętą w intencji zmarłych, których imiona będą nam podane 
w wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych, 
przez cały listopad w naszych pallotyńskich kościołach 
będziemy codziennie odprawiać 24 Msze Święte. Wypominki 
listopadowe i roczne można składać w zakrystii i w kancelarii 
parafialnej.

3. W niedzielę, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Wypominki o godz. 1700. Msze Święte na cmentarzach przy 
ul. Limanowskiego i na Firleju będą o godz. 1500, rozpoczęcie 
procesji od bram cmentarzy o godz. 1430.

4. W drugą niedzielę listopada w naszej parafii rozpoczynamy 
Katechizację Przedmałżeńską, tzw. „Kurs Przedmałżeński” 
pierwsze spotkanie 8 listopada o godz. 1400 w kancelarii 
parafialnej.

5. W niedzielę 1 listopada nie będzie Mszy św. w kaplicy 
św. Rodziny o godz. 1600

6. Ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych, Komitet 
Budowy Kościoła w Mazowszanach, indywidualne ofiary na 
budowę naszej świątyni, będzie przyjmował w drugą niedzielę 
– 8 listopada.

7. Również ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych 
zmiana tajemnic różańcowych, będzie w drugą niedzielę miesiąca, 
8 listopada.

8.    W poniedziałek 26 października przypada liturgiczne wspomnienie
      Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek bł. Celiny
      Borzęckiej CR. O godz. 1800   w tym dniu będzie Msza Święta 
       z uczczeniem relikwi Błogosławionej na którą serdecznie zapraszamy.

Dobiega końca październik,  
          miesiąc Różańca Świętego. 

             Warto by się zastanowić 
czy przynajmniej raz uczestniczyłem                        

w tym Maryjnym nabożeństwie. 
Nabożeństwo Różańcowe dla dorosłych i młodzieży 

codziennie o godz. 1730,
 natomiast dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1645.


