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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 868
 6/11/2011

XXXII NIEDZIELA ZW YKŁAK a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
6 listopada 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Feliksa, Leonarda   
LITURGIA SŁOWA: 
Mdr 6, 12-16
PSALM 63, 2-8
1 Tes 4, 13-18
EWANGELIA: Mt 25, 1-13

7 listopada 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Antoniego, Ernesta,  
                   Florencjusza
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 1, 1-7
PSALM  139, 1-5.7-10
EWANGELIA: Łk 17, 1-6

8 listopada 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Seweryna, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 23 - 3,9
PSALM 34, 2-3.16-19
EWANGELIA: Łk 17, 7-10

9 listopada 2011 r. – ŚRODA
Rocz. Pośw. Bazyliki Laterańskiej
Imieniny: Teodora, Ludwika
LITURGIA SŁOWA: 
Ez 47, 1-2.8-9.12 albo 1 Kor 3, 9-11.16-17
PSALM 46, 2-3.5-6.-9
EWANGELIA: J 2, 13-22

10 listopada 2011 r. – CZWARTEK
Św. Leona Wielkiego
Imieniny: Leny, Ludomira
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 22 - 8,1
PSALM 119, 89-91.130.135.175
EWANGELIA: Łk 17, 2-25

11 listopada 2011 r. – PIĄTEK
Święto Niepodległości
Św. Marcina z Tours
Imieniny: Marcina, Bartłomieja  
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 13, 1-9
PSALM 19, 2-5
EWANGELIA: Łk 17, 26-37 

12 listopada 2011 r. – SOBOTA
Imieniny: Renaty, Witolda  
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 18, 14-16; 19, 6-9
PSALM 105, 2-3.36-37.42-43
EWANGELIA: Łk 18, -8

EWA NGELIA: Mt 25, 1 -  13  

„Te, które były gotowe, 
weszły z nim na ucztę weselną.”

Do każdego znaczącego wydarzenia w życiu trzeba być 

odpowiednio przygotowanym. Ważny jest ubiór, nastrój i bardzo 

ważne nastawienie psychiczne. Najważniejszym wydarzeniem 

dla nas jest udział w „uczcie” jaką przygotował nam Chrystus. Aby być 

jej uczestnikiem, musimy do tego odpowiednio się przygotować. 

Zaproszenie otrzymaliśmy na chrzcie. Teraz musimy zadbać o gotowość 

wzięcia w niej udziału. Nie znamy konkretnego czasu wezwania, dlatego 

rozsądek nakazuje być gotowym w każdej chwili. Nie wolno zaspać. 

„Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny.”
Adam Żak

ŻYCZENIA
Księdzu Karolowi Świostkowi życzymy, 
by pełen Bożego pokoju i miłości
służył nam wszystkim długie lata.
Niech Jezus żywy i prawdziwy, 
którego codziennie trzyma w swych dłoniach
prowadzi w każdej chwili życia…

Bartłomiejowi Paduchowi,
w duchu wdzięczności 
za niestrudzoną i niezwykle gorliwą opiekę 
nad internetową stroną naszej Gazetki,
z okazji imienin życzymy,
by zawsze cieszył się Bożą obecnością w sercu,
by doświadczał życzliwości i duchowej bliskości od ludzi,
których Bóg stawia na drodze jego życia…



2 | Moja Parafia

JAK WAŻNA JEST OJCZYZNA
11 listopada niech będzie zachętą, by z głębi naszych serc popłynęła szczera i gorąca modlitwa za naszą 

Ojczyznę, za Polskę. 

Wielu z nas bardzo pragnie być świętymi. Chcemy, by życie nasze i naszych bliskich było piękne, dobre 
– Boże. Tak wiele zależy od tego, czy Ewangelia znajdzie swoje miejsce w życiu publicznym. Aby tak było, 
potrzeba, by prawa, jakie się ustanawia w Polsce – w naszym mieście, na naszym osiedlu, w szkole, do której 
uczęszczają dzieci i młodzież szanowały poglądy i pragnienia nas, katolików. Potrzeba nam mądrych praw 
ziemskich – zgodnych z prawem Bożym. Jeśli tak nie będzie – będziemy coraz częściej wzywani 
do męczeństwa za Imię Jezus. Czy jesteśmy na to gotowi?

xP

KATECHEZA XXIII 
FUNKCJE LITURGICZNE WIERNYCH 

Zgromadzenie liturgiczne tworzy wspólnota wiernych. Gromadzi się ona, aby pod przewodnictwem 
kapłana uczestniczyć w tajemnicy ofiarowania się Jezusa Ojcu. We Mszy świętej lud oddaje chwałę Bogu,
uczy się ofiarowywać siebie we wzajemnej miłości i równości w słuchaniu słowa Bożego, w modlitwie
i śpiewie, wykonywaniu wspólnych gestów i znaków, poprzez które wyraża się głęboka jedność. W niej 
każdy odnajduje swój udział i swoją aktywność w różnych funkcjach. Pod przewodnictwem celebransa, 
którego zastąpić nie można, dokonuje się na mocy powszechnego kapłaństwa służba jednemu Bogu.

Wymienimy szczególne funkcje liturgiczne świeckich podczas Mszy świętej i ich zakres. 
Najbardziej widoczni są ministranci, czyli ci, którzy służą przy ołtarzu. Każde ich gesty i wykonywane 

czynności pozwalają nam wszystkim na aktywne i pobożne uczestnictwo we Mszy świętej.

Pośród nich jest akolita, który przygotowuje ołtarz i naczynia liturgiczne. On wnosi krzyż w procesji do ołtarza, 
podaje księgę, rozkłada na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i Mszał. Pomaga kapłanowi przy
przyjmowaniu darów. Jeśli podczas Mszy świętej używane jest kadzidło, to on podaje kadzielnicę kapłanowi 
i asystuje mu przy okadzaniu, a następnie okadza kapłana i lud. Jeśli jest to akolita ustanowiony obrzędem 
przez biskupa, może on, jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, pomagać kapłanowi w rozdawaniu 
jej ludowi. Jeśli nie ma diakona on również pomaga w oczyszczeniu i uporządkowaniu naczyń liturgicznych. 

Lektor czyta fragmenty Pisma Świętego przewidziane w liturgii (z wyjątkiem Ewangelii) oraz może podawać 
intencje modlitwy powszechnej. Natomiast zadaniem psałterzysty jest wykonanie psalmu międzylekcyjnego 
lub pieśni biblijnej między czytaniami.

Odrębną funkcję pełni kantor lub dyrygent chóru, którzy podtrzymują śpiew i nim kierują. Im podlega 
chór lub zespół śpiewaków, którzy starannie wykonują należyte pieśni, aby wierni brali czynny udział w śpiewie. 
Tu bardzo ważną rolę pełni organista. 

Komentator, stojący poza amboną, przez krótkie, jasne i starannie przygotowane uwagi lub pouczenia 
objaśnia i wprowadza w zrozumienie poszczególnych części liturgii. 

Funkcja zakrystiana zakłada znajomość ksiąg, szat liturgicznych i odpowiednie ich przygotowanie na dany 
okres liturgiczny lub poszczególne święta. Zakrystian żyje rytmem roku liturgicznego. Do funkcji liturgicznych 
należy zaliczyć także tych, którzy przynoszą dary, zbierają ofiary w kościele oraz pilnują w czasie nabożeństwa 
albo w czasie procesji porządku. 

W kościołach, w których dba się o piękno liturgii, jest odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii 
(ceremoniarz). Dyskretnie wykonuje swoje zadania, aby w sposób skoordynowany, w należytym porządku 
i pobożnie przebiegała celebracja. Ceremoniarz obejmuje swoją troską całość liturgii i ma znajomość 
zadań poszczególnych funkcyjnych. 

Proboszcz lub Rektor kościoła powierza funkcje liturgiczne poprzez liturgiczne błogosławieństwo 
lub upoważnienie na określony czas wcześniej odpowiednio przygotowanym kandydatom. Dobrze 
jest, gdy do każdej czynności jest inna osoba.

za: www.diecezja.radom.pl
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POWOŁANIE, POWOŁANIE…
Pochodzę z małej wsi Jadwisin (powiat Wołomin k. Warszawy). 

Moi rodzice mają niewielkie gospodarstwo rolne i ja całe swoje życie 
spędziłem na wsi pomagając im jak tylko potrafiłem. Kocham wieś 
i tę ciszę i spokój, gdzie można usłyszeć głos Boga w sercu. 

Moja pierwsza myśl o powołaniu kapłańskim pojawiła się pod 
koniec szkoły podstawowej. Było to na Eucharystii, kiedy towarzyszyło 
mi ogromne pragnienie zostania kapłanem. Jednak to pragnienie 
szybko gdzieś uleciało, bo moim marzeniem było także  zostanie 
weterynarzem. 

Pod koniec szkoły zawodowej kolejny raz takie myśli przychodziły 
mi do głowy, ale ja nie chciałem tego w ogóle słuchać, ani myśleć o tym, 
bo miałem swoje plany. Poznałem piękną dziewczynę, planowałem 
sobie powoli z nią przyszłość, a w tym czasie mojego życia miejsca 
dla Pana Boga nie było dużo. Ważniejsze były spotkania z kolegami, imprezy, praca w sklepie, a nie 
modlitwa i Kościół. Myślałem sobie, że kapłaństwo, to nie dla takiego człowieka jak ja, dla człowieka, który 
pochodzi ze wsi. W technikum Pan Bóg upomniał się o mnie jeszcze bardziej i coraz mocniej przy-
chodziły mi myśli o kapłaństwie. Im bardziej odrzucałem możliwość zostania księdzem, tym mocniej 
jeszcze ona przychodziła. Zacząłem ponownie się modlić, prosząc Jezusa o jakieś światło dla mnie. 
I  wtedy przyśnił mi się Jan Paweł II, dokładnie trzy razy i za każdym razem mówił mi, że  zostanę księdzem. 
Zacząłem zastanawiać się wtedy już poważnie nad kapłaństwem i szukałem jakiejś pomocy. W domu 
miałem kalendarz pallotyński i tam wyczytałem kilka informacji o św. Wincentym Pallottim, duchowości 
i charyzmacie pallotyńskim. Zapisałem się na rekolekcję powołaniowe i tak poznałem pallotynów. 
Motywacją bycia pallotynem była dla mnie możliwość pracy w krajach misyjnych. Ta myśl towarzyszy 
mi do dnia dzisiejszego. 

Po postulacie pojawiły się kolejne wątpliwości. Moi przyjaciele jechali do Częstochowy na 15 sierpnia 
i ja postanowiłem, że pojadę z nimi. Jechałem w to święte miejsce z pewną intencją, prosząc Maryję 
o jakiś znak dla mnie… Otrzymałem ten znak od Maryi i już nie miąłem wątpliwości kim chcę być w życiu. 
Nowicjat w Wadowicach na Kopcu, to  najwspanialszy czas, jaki przeżyłem. Wtedy umierał też Jan Paweł II. 
Kiedy w tym roku był beatyfikowany, ja – zostałem wyświęcony na kapłana i trafiłem do Radomia. 

Na początku bałem się tego wszystkiego, tych wszystkich zadań i obowiązków. Jednak wierzę 
mocno w to, że tylko z Jezusem uda mi się spełnić swoją posługę w tej parafii. Czuję się tu bardzo dobrze 
wśród swoich współbraci i wspólnoty parafialnej. Dziękuje wszystkim za ciepłe przyjęcie mnie, 
za uśmiech i dobre słowo. Proszę jedynie o modlitwę, abym mógł realizować te wszystkie apostolskie 
zadania z Jezusem zgodne z charyzmatem pallotyńskim. 

ks. Mariusz Wierzba SAC 

K AT E C H E Z A  X X I V 
P R O C E S J A 

Wyrażenie „procesja” pochodzi od łacińskiego 
słowa „procedere”. Oznacza ono „podążanie”, 
„kroczenie w oznaczonym kierunku”. Jest to akt 
religijny o charakterze wspólnotowym. Procesji 
towarzyszą  śpiewy i modlitwy, które mają formę 
błagalną lub formę uwielbienia.

 Procesje opisane w Biblii są celebracjami, które 
wpisują się w historię zbawienia. Ukazują obraz 
pielgrzymującego ludu i są znakiem jego przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. Wyjście Narodu Wybranego 
z niewoli jest przedstawione jako wielka procesja 
w kierunku Ziemi Obiecanej.            

ciąg dalszy na stronie 4
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji ks. Karola Świostka SAC z okazji 

jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

3. Spotkanie Żywego Różańca i zmiana tajemnic dzisiaj po Nabożeństwie wypominkowym, ok. godz. 1745.

4. Przez cały listopad – w dni powszednie o godz. 1730, a w niedziele o godz. 1700 – odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 
sprawujemy Mszę świętą w intencji zmarłych, których imiona zostały nam podane w  wypominkach.

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

6. W piątek, 11 listopada, przypada 93. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Msze święte w naszym 
kościele będą sprawowane o godz. 630, 800, 930, 1500 i 1800. W sposób szczególny tego dnia pamiętajmy w naszych 
modlitwach o naszej umiłowanej Ojczyźnie oraz o tych, którzy ceną życia okupili jej wolność. Nie zapomnijmy 
także udekorować naszych domów flagami narodowymi.

7. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński”, będzie się odbywał od przyszłej niedzieli w kancelarii 
parafialnej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 1400.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia 
Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców.

9. W przyszłą niedzielę (a nie dzisiaj – jak omyłkowo podaliśmy w ostatnim numerze Gazetki; za pomyłkę 
przepraszamy) o godz. 1700 będzie nabożeństwo w intencji zmarłych pielgrzymów, a o godz. 1800 zostanie 
odprawiona Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”. 

Zdobycie Jerycha (por. Joz 6, 1-16) dokonuje się 
podczas wielkiej  „procesji Pana”. Arce, niesionej 
przez kapłanów, towarzyszy dźwięk trąb, a przed nią 
kroczy lud. Obchodzenie murów miasta przez siedem 
kolejnych dni ma przede wszystkim charakter błagalny. 
Procesja kończy się celebracją zwycięstwa Boga.

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy jest procesją, podczas 
której Mesjasz jest przedstawiony jako zdobywca. 
Wjeżdża na osiołku, ponieważ jest Królem pokornym 
i Sługą Pańskim. Towarzyszy jej śpiew „hosanna” 
oraz palmowe gałązki, będące znakiem zwycięstwa.

 Procesje liturgiczne symbolizują pielgrzymowanie 
człowieka  w kierunku nowej rzeczywistości, 
w kierunku nowego świata i Pana Boga. Są także 
znakiem obecności Pana Boga wśród swego ludu.

 Procesje liturgiczne możemy podzielić na trzy 
grupy:

1. Procesje nawiązujące do zbawczych wydarzeń 
Jezusa Chrystusa: procesja w święto Ofiarowania
Pańskiego (2 lutego), procesja w Niedzielę Palmową, 
procesja w Wigilię Paschalną, procesja w uroczystość 
Bożego Ciała.

2. Procesje, które są częścią innych obrzędów, np. 
podczas udzielania sakramentu chrztu świętego.

3. Procesje w czasie sprawowania Eucharystii: 
procesja wejścia, procesja z Ewangeliarzem, procesja 
z darami, procesja komunijna.

 „Procesja wejścia” na początku Mszy świętej. 
Uczestniczą w niej tylko celebrans, koncelebransi 

i ministranci. W interpretacji niektórych Ojców 
Kościoła jest ona ikoną (obrazem) pierwszego 
przyjścia Chrystusa, czyli Jego Wcielenia z jasnym 
wskazaniem na wędrówkę ku wypełnieniu się czasów. 
Jest symbolem pielgrzymującego Kościoła. Wyraża 
ona również radosne wędrowanie na spotkanie 
z Panem, zgodnie ze słowami psalmu 122: 
„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy 
do domu Pańskiego!»” (Ps 122, 1).

 Podczas „procesji na wejście” intonuje się 
„śpiew na wejście”. Śpiew ten rozpoczyna celebrację, 
umacnia jedność zgromadzonych, wprowadza ich 
umysły w przeżywanie misterium okresu liturgicznego 
lub święta. Jest naszą wspólną modlitwą na 
początku Mszy świętej.

za: www.diecezja.radom.pl


