TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 817
14/11/2010

Kalendarz liturgiczny
14 listopada 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Seraﬁna, Wawrzyńca
LITURGIA SŁOWA:
Mt 3, 19-20a
PSALM 98
2 Tes 3, 7-12
EWANGELIA: Łk 21, 5-19
15 listopada 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Alberta Wielkiego, bp. i dr Kościoła
Imieniny: Alberta, Leopolda, Idalii
LITURGIA SŁOWA:
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a
PSALM 1
EWANGELIA: Łk 18, 35-43
16 listopada 2010 r. – WTOREK
Rocznica poświęcenia bazyliki św.
Apostołów Piotra i Pawła
Imieniny: Edmunda, Gertrudy
LITURGIA SŁOWA:
Ap 3, 1-6. 14-22
PSALM 15
EWANGELIA: Łk 19, 1-10
17 listopada 2010 r. – ŚRODA
Imieniny: Elżbiety, Grzegorza, Zbysława
LITURGIA SŁOWA:
Ap 4, 1-11
PSALM 150
EWANGELIA: Łk 19, 11-28
18 listopada 2010 r. – CZWARTEK
Imieniny: Karoliny, Romana, Klaudyny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 5, 1-10
PSALM 149
EWANGELIA: Łk 19, 41-44
19 listopada 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Salomei, Seweryna, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
Ap 10, 8-11
PSALM 119
EWANGELIA: Łk 19, 45-48
20 listopada 2010 r. – SOBOTA
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Imieniny: Anatola, Feliksa, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 4-12
PSALM 144
EWANGELIA: Łk 20, 27-40

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA: Łk 21, 5-19
„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.”
Dobry obserwator kojarzący fakty dziejące się tu i teraz na
ziemi, nie powinien być nimi zdziwiony. Słowa Jezusa nie przemijają. „Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza”.
W Księdze Koheleta 2, 17 czytamy: „przykre mi były wszystkie
sprawy, jakie się dzieją pod słońcem; bo wszystko marność i
pogoń za wiatrem”. Rzeczy materialne giną bezpowrotnie, ciała
rozsypują się w proch. Ks. T. Kuczyński w „Istnieniu świata” pisze:
„Człowiek doświadcza zarazem kruchości i przemijalności istnienia, (…) doskonale wie, że nie panuje nad własnym istnieniem, lecz „istnienie posiada””. Dlatego „przez swoją wytrwałość
(w wierze) ocalicie wasze życie”.
Adam Żak

Źródło

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków...
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie
ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś
być —
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie
jesteś, źródło?!
Cisza...
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza — dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.
Jan Paweł II
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MIEJSCE BOGA W NASZYM ŻYCIU
Często się zastanawiam, jak wygląda nasze życie duchowe, jakie ono jest naprawdę?
Na którym miejscu jest Bóg? Ile procent naszej codzienności zajmuje? Dlaczego tak się dzieje, że kiedy nam jest dobrze w życiu, kiedy mamy wszystko –pieniądze, stanowisko; kiedy
w rodzinie wszystko dobrze się układa, kiedy jesteśmy szczęśliwi, to wtedy zapominamy o
Bogu. Zaniedbujemy modlitwę, przestajemy chodzić do kościoła (bo i po co, skoro wszystko jest super!). Skreślamy Go ze swojego życia, zapominamy, co w życiu chrześcijanina jest
ważne. Ale kiedy dotyka nas cierpienie, pojawiają się krzyże, dzieje nam się krzywda, przychodzi niepowodzenie, porażka życiowa, po prostu wali nam się cały świat… Co wtedy?
Wówczas nie chce nam się żyć, myślimy o śmierci, popadamy w depresję, w nerwicę. Jesteśmy w totalnym dołku, na skraju wytrzymałości. W tym właśnie momencie odnajdujemy
drogę do Boga. Mamy czas na modlitwę, częściej sięgamy po różaniec, zaczynamy chodzić
do kościoła. Szukamy Go wszędzie, wzywamy Go w dzień i w nocy, nieustannie. Przypomina
mi się znane przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga”.
Nauczmy się ufać do końca naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Pamiętajmy,
że Jezus w ciężkich chwilach jest zawsze przy nas. W tym czasie On nas umacnia i dźwiga nasze krzyże, jak to zrobił w dniu swej męki. Wziął na ramiona krzyż – krzyż naszych grzechów
i dał nam zbawienie, życie wieczne.
Uczmy się od Jezusa miłości i głębokiej wiary. Bo tylko On wie, co dla nas jest dobre.
Dziękujmy Mu za chwile radosne i smutne w naszym życiu, zawsze trwajmy w jedności z
Nim. Bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Agnieszka

ZAPROSZENIE
Dnia 18 listopada (czwartek)
o godz. 16:00
Wspólnota Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa
zaprasza chętnych do przyjęcia szkaplerza
na spotkanie - najpierw w kawiarence,
a potem w kościele na Mszę świętą.
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA DUSZPASTERSKIEJ RADY
PARAFIALNEJ
Dnia 8 listopada br. odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Paraﬁalnej. Przybyłych przywitał Ksiądz Proboszcz. Na początku spotkania głos zabrały osoby uczestniczące w Pallotyńskim Kongresie Rad Paraﬁalnych, który odbył się w dniach 17 – 19 września w Konstancinie
– Jeziornej. W dalszej części zebrania ks. Rafał przedstawił program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na lata 2010 – 2013, którego hasło brzmi: „Kościół domem i szkołą komunii”.
Oto tematy duszpasterskie poszczególnych lat:
- rok 2010/2011 - „W komunii z Bogiem”
- rok 2011/2012 - „Kościół naszym domem”
- rok 2012/2013 - „Być solą ziemi”.
Kolejne zebranie Duszpasterskiej Rady Paraﬁalnej będzie w lutym 2011 roku.

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM KURSIE BIBLIJNYM
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoﬁczno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie
poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy
zainteresowany Pismem Świętym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
adresem internetowym:
www.ignatianum.edu.pl - Wydział Pedagogiczny - Studia podyplomowe i kursy

lub adresem pocztowym:

ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”
Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na powyższy adres albo e-mail:
zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

SŁUŻYLI NAM

1. Składamy podziękowanie za złożone w ubiegłą niedzielę indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła w
Mazowszanach.

A ODESZLI JUŻ DO PANA…

2. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński”,
dziś o godz. 1400. Spotkanie w kancelarii paraﬁalnej.
3. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i ich rodziców.
4. Dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo w intencji zmarłych pielgrzymów, a o godz. 1800 Msza święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą beatyﬁkację i kanonizację Sługi Bożego
Ojca Świętego Jana Pawła II. Po Mszy świętej zapraszamy na
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

W RADOMIU,

s. Celesta Kroplewska (+1972)
s. Cyryla Matuszczak (+1999)
s. Donata Banasiak (+1973)
s. Emilianna Pawlita (+1976)
s. Eugenia Pindus (+1978)
s. Germana Ossowska (+1981)
s. Ignacja Kawecka (+1993)
s. Jolanta Dudziak (+1975)
s. Józefa Komarnicka (+1983)
s. Julianna Karnicka (+1993)
s. Julitta Kubiaczyk (+1995)
ks. Stanisław Mikulski (1919-1984)

5. Przez cały listopad codziennie o godz.17 odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą w intencji
zmarłych poleconych naszym modlitwom w wypominkach listopadowych. W niedzielę nabożeństwo za zmarłych
o godz. 1700.
30

ks. Marian Bartos (1930-2001)
ks. Leon Forycki (1908-1991)
ks. Eugeniusz Skarżyński
(1935-1999)
br. Józef Górowicz (1906-1990)

6. Serdecznie zapraszamy młodzież chcącą ubogacić swoim głosem i talentem naszą scholę. Próby odbywają się
w każdą sobotę o godz. 1600 w salce oazowej.

ks. Paweł Drews (1908-1988)

7. Zapraszamy do scholi dziecięcej, prowadzonej przez
s. Samuelę. Próby w każdą sobotę o godz. 1400 w salkach
paraﬁalnych.

ks. Bogdan Boniewicz (1925-2003)

ks. Konstanty Kobielus
(1914-1984)

8. Spotkania kandydatów na ministrantów odbywają się w
każdą sobotę o godz. 1630 w salkach paraﬁalnych. Ministranci młodsi spotykają się w sobotę, także o 1630, w zakrystii. Spotkania ministrantów starszych w każdą sobotę
po Mszy świętej wieczornej. Spotkanie ministrantów
z ks. Tomaszem będzie miało miejsce w kaplicy Świętej
Rodziny w poniedziałek, 22 listopada, po Mszy świętej wieczornej.
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