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Kalendarz liturgiczny
25 listopada 2012r. - NIEDZIELA
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 13-14
PSALM 93 (92), 1. 2 i 5
Ap 1, 5-8
EWANGELIA: J 18, 33b-37
26 listopada 2012r.- PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konrada, Leona, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
Ap 14, 1-3. 4b-5
Psalm 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

X X XI V NIEDZIEL A Z W Y K Ł A
U ROC Z YSTOŚĆ
J E Z USA CHRYST USA ,
K RÓL A WSZ ECHŚ W I ATA

E WA N G E L I A : J 1 8 , 3 3 b - 3 7
„Królestwo moje nie jest z tego świata.”

Chrystus chce być rozpoznawany jako król, ale ma się to stać jedynie
przez wolne uznanie Go w miłości i bez jakiegokolwiek przymusu lub
27 listopada 2012r. – WTOREK
nakazu. „Tak jestem królem. Ja się na to narodziłem (…), aby dać świadectwo
Imieniny: Dominika, Jarosława
prawdzie.” Dialog Piłata z Jezusem kończy się retorycznym pytaniem: „Cóż
LITURGIA SŁOWA:
to jest prawda?” Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii św. Jana: „Ja jestem
Ap 14, 14-20
drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6) „Tak, jestem królem.” W ubiegłą niedzielę
Psalm 96 (95), 10. 11-12. 13
usłyszeliśmy: „ale słowa moje nie przeminą” – są prawdą, wypełnią się, a
EWANGELIA: Łk 21, 5-11
więc Jezus jest królem, tylko, że niezbyt zgodnie z naszym rozumieniem
28 listopada 2012r. – ŚRODA
słowa król. Nauczał, że Królestwo nie tylko zostało obiecane, ale i zapowieImieniny: Grzegorza, Jakuba, Natalii
dziane jako działanie Boże, które domaga się skruchy. Tego Królestwa nie
LITURGIA SŁOWA:
należy sytuować w określonym czasie, w kategoriach kalendarza. Jest
Ap 15, 1-4
to Królestwo Miłości, którą jest Bóg. To Królestwo ma wzrastać i istnieć
PSALM: 98 (97), 1. 2-3ab. 7-8. 9
w naszych sercach.
EWANGELIA: Łk 21, 12-19
Adam Żak

29 listopada 2012r. – CZWARTEK
Imieniny: Blażeja, Przemyslawa
LITURGIA SŁOWA:
Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
PSALM 100 (99), 1-2. 3. 4-5
EWANGELIA: Łk 21, 20-28
30 listopada 2012r. – PIĄTEK
Św. Andrzeja, Apostoła
Imieniny: Andrzeja, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1-6
PSALM 19 (18), 2-3. 4-5ab
EWANGELIA: Mt 4, 18-22
1 grudnia 2012r. – SOBOTA
Imieniny: Edyty, Mariana
LITURGIA SŁOWA:
Ap 22, 1-7
PSALM: 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7ab
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

ŻYCZENIA
Z okazji dzisiejszej Uroczystości,
życzymy pallotynom warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla,
a więc także naszym radomskim Duszpasterzom,
pokoju serca, codziennego doświadczania miłości Boga,
odwagi w głoszeniu Ewangelii i życzliwości od ludzi.

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Czas płynie, a ty z nim przemijasz. Piętnaście,
dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat już minęło
i nie powróci. A ile ich jeszcze będzie? Tego nie wiesz,
lecz wiesz, że niewiele. Czas jest krótki, i stwierdzasz
to sam, że dni ulatują tak, iż tego się nie dostrzega.
W odniesieniu zaś do wieczności czas nie tylko jest
czymś krótkim, ale prawie niczym.”
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„LUBIĘ SPOTYKAĆ SIĘ Z LUDŹMI, KTÓRZY WIERZĄ”
PO CO KOMU ODNOWA
W sobotę, 27 października 2012 roku, w Skarżysku
Katolickie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym są
– Kamiennej odbyło się 20. Spotkanie Wspólnot Odnowy coraz bardziej popularne na świecie i w Polsce. Wierzący
w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej.
odkrywają, trochę zapomnianą, trzecią Osobę Trójcy
Świętej – Ducha Świętego. Ponadto uczą się korzystać
Zima zaskoczyła drogowców, ale nie gorliwych z różnych darów pełnych mocy, których udziela Duch
chrześcijan, którzy mimo trudności, dojechali do Ożywiciel. Dzięki Niemu ożywia się wiara, a głoszenie
paraﬁi Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Ewangelii staje się skuteczne i jest potwierdzane przez
Panny, prowadzonej przez braci franciszkanów. Na znaki pełne mocy.
początku, około 9.30, czekał na wszystkich poczęstunek
– Wiarę trzeba pielęgnować. Wspólnoty Odnowy
i gorąca herbata lub kawa. Potem przywitanie i krótka w Duchu Świętym bardzo w tym pomagają. Życie we
prezentacja wszystkich wspólnot diecezji radomskiej. wspólnocie umacnia wiarę. Pierwsi chrześcijanie żyli
Oprócz Radomia, przedstawiciele wspólnot przyjecha- we wspólnotach. Człowiek nie jest samotną wyspą
li z: Opoczna, Skarżyska, Końskich, Zwolenia, Iłży i Pio- – mówił Tomasz Wziątek, koordynator wspólnot Odnowy w
nek.
Duchu Świętym w diecezji radomskiej.
– Przyjechałam tu z wdzięczności do Pana Jezusa.
– Obecnie jest dziesięć wspólnot w naszej diece- On mnie uzdrowił. W Odnowie można mocniej wielbić
zji. Dziesięć i pół, bo kolejna się rodzi. Niech ten Rok Pana Boga. Na tym spotkaniu jestem czwarty raz. Jest
Wiary będzie okazją do „rodzenia” kolejnych dziesięciu nas coraz więcej – mówiła Halina Kucharska z radomwspólnot – zachęcał ks. Sławomir Płusa, duszpasterz skiej wspólnoty „Magniﬁcat”.
diecezjalny Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
– Kocham Ducha Świętego! Jest niesamowity. Lubię
spotykać się z ludźmi, którzy wierzą i dzielą się swoją
JEZUS = UZDROWIENIE
wiarą. To mnie umacnia. Na spotkaniu jestem drugi raz
Po radosnym uwielbieniu Pana Boga ks. Artur, – zapewniała nauczycielka, Anna Adamiec.
franciszkanin, wygłosił konferencję. Mówił o kondycji
człowieka po grzechu pierworodnym. Wskazywał, że
NOWA EWANGELIZACJA
wyznane na spowiedzi i odpuszczone grzechy zostaW dzisiejszym świecie media odgrywają ogromną
wiają rany i skutki w człowieku.
rolę. Trudno byłoby funkcjonować, gdyby nie mieć
– Te rany, to braki miłości w naszym życiu. Oprócz czasem dostępu do telewizji, radia lub Internetu. Da
rozgrzeszenia często potrzeba modlitwy o uwolnienie, się bez tego żyć, ale ciężko. Każdy człowiek wierzący
aby Jezus Chrystus uleczył skutki naszych grzechów powinien słyszeć codziennie Dobrą Nowinę. Oprócz
– mówił ksiądz Artur.
budynku kościoła, chciałby ją słyszeć wszędzie: w
– Modlimy się o uzdrowienie i uwolnienie na telewizji, radiu i Internecie! Jak promować Ewangelię
poziomie ciała, duszy i ducha. Jezus Chrystus jest dziś?
najlepszym Lekarzem, On uzdrawia. My tylko się mo– Żeby promować Ewangelię potrzebna jest Nowa
dlimy o to, by Pan Jezus przyszedł. Zachęcamy też Ewangelizacja. Tak, jak mówił Jan Paweł II: „ta sama
ludzi, aby w Jego imię wyrzekali się złych duchów. Na Ewangelia, ale głoszona poprzez nowoczesne środki,
tym polega modlitwa o uwolnienie – tłumaczył ks. nowe formy i nowy zapał” – oświadczał Mariusz TrzmieSławomir Płusa, egzorcysta diecezji radomskiej.
lewski, lider wspólnoty „Jezus żyje!”.
Po konferencji siedmiu księży wyszło przed
– Staramy się promować Ewangelię. Organizujemy
ołtarz, aby modlić się o uwolnienie i błogosławić rekolekcje, na które zapraszamy wędrownych kaznopodchodzących uczestników. Kolejki były duże. Zespół dziei pełnych mocy Bożej. Mamy też zespół muzyczny.
muzyczny „Jezus żyje!” modlił się w tym czasie o Ducha Chwalimy Pana i głosimy Go również poprzez muzykę
Świętego i uwielbiał Pana. Potem można było skorzy- – dodawał Mariusz Trzmielewski, gitarzysta zespołu
stać z sakramentu pokuty i pojednania oraz porozma- „Jezus żyje!”.
wiać z kapłanami.
– Za rok będziemy świętować 30-lecie Odnowy w
Centralnym punktem była Eucharystia. Po niej Duchu Świętym w naszej diecezji. Zobaczymy, gdzie
pyszny obiad. Godzina obiadowa była świetnym cza- będzie spotkanie. Termin podobny, czyli w październiku.
sem do budowania relacji pomiędzy członkami róż- Już teraz gorąco zapraszam na ten Jubileusz – zapranych wspólnot.
szał Tomasz Wziątek, świecki koordynator Odnowy w
Duchu Świętym diecezji radomskiej.
Paweł
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O LISTOPADOWEJ MALWIE – PRZYPRÓSZONEJ ŚNIEGIEM
...A zobaczyłam dziś rzecz piękną,
choć smutną może nieco:
Patrzyła na mnie - malwa
drżąca z chodu cała...
Rosnąc przy oknie domu.
Powoli przykrywane śnieżnobiałym puchem
ciemnoróżowe i cytrynowe płatki
płakały bezgłośnie;
Bo czuły - że to - koniec
(zima wszak się zbliża)
A biedna, biedna malwa
patrząc w ołów nieba
i myśląc: „to listopad”...
Marzyła o wiośnie...
I żal mi było kwiatu, co tak z chłodem walczył;
choć jednocześnie - piękna była
malwa delikatna,
marząca swym kwiecistym, kochającym sercem

o słońcu, o miłości gorącej,
o cieple lipcowym,
o letnich promieniach,
które w lata wieczory
dały jej takie masy
dobroczynnego światła.
Dziś - tego wszystkiego wszakże kwiatu brak!
Malwa w płatkach śniegowych...
Coś dziwnego zgoła...
Ta malwa, kwiat mój ulubiony
o czymś opowiada...
Jest wzruszająco piękna: ostatni kwiat w śniegu;
Jej zmarznięte serduszko
cichnie, zwalnia w przedśmiertelnym biegu...
Kwiatuszku! Jakiż żal...
Katarzyna Wilczyńska
6 listopada 2012 roku

KRZYŻÓWKA O LISTOPADZIE, UMIERANIU I WIECZNOŚCI
Rozwiązał/a/: ................................................................. ............. ...............
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/klasa/ /szkoła/
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Wspominaliśmy tę świętą w listopadowy czwartek…
Najbardziej cierpi, gdy umiera dziecko…
6
Kwiat na grób…
Mieszkają tam tylko święci…
7
„Łóżko” dla zmarłego…
Jesteśmy do niego podobni po śmierci…
8
O Jej śmierci mówi się „zaśnięcie”…
Zapalany często w listopadzie…

Na wszystkie (!) dzieci do lat 11, które przyniosą wyciętą z Gazetki całą krzyżówkę wraz z poprawnie wpisanymi
wszystkimi (!) odpowiedziami czekają nagrody. Zbieranie krzyżówek i wręczenie nagród podczas Rorat dla dzieci
(w grudniu).
Krzyżówkę ułożyły dzieci:
Julia Banaszkiewicz, Natalia Firlej, Ola Goguła, Kacper Grochowalski, Gosia Grymuła,
Julia Jabłońska, Wiktoria Kietla, Asia Michalczewska, Martyna Turek i Karolina Tuzimek
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – patronalne święto warszawskiej
Prowincji księży pallotynów. W tym szczególnym dla nas dniu polecamy się Waszym modlitwom.
Uroczystość ta jest również świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Dzisiejsza
niedziela jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym.
2. Kolejne spotkanie w ramach tzw. „kursu przedmałżeńskiego” dzisiaj o godz. 14:00 w kancelarii
parafialnej.
3. Jutro, 26 listopada, po Mszy świętej wieczornej będzie miało miejsce spotkanie Paraﬁalnej Rady
Duszpasterskiej.
4. Do piątku, codziennie o godz. 17:30, odmawiamy różaniec, a o godz. 18:00 sprawujemy Mszę świętą
w intencji zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. Dzisiaj różaniec o godz. 17:00.
5. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
NMP o godz. 17:30.
6. W przyszłą niedzielę, 2 grudnia, rozpocznie się Adwent – czas szczególnego przygotowania na
powtórne przyjście Chrystusa, ale też czas przygotowania do dobrego, religijnego, przeżycia
Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnym naszym przygotowaniem niech będą rekolekcje paraﬁalne,
Msze święte roratnie oraz Nowenna do Dzieciątka Jezus.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Poprowadzi je ks. Wojciech Świderski SAC – pallotyn ze Świętej Katarzyny. Nauki rekolekcyjne będą głoszone
podczas wszystkich Mszy świętych.
8. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 6:30 modlić się będziemy w intencji s. Barbary
z okazji jej imienin. Solenizantkę polecamy modlitwom wiernych.
9. Także w przyszłą niedzielę, o godz. 14:30, zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.
10. Tradycją minionych lat, ojcowie ministranci będą rozprowadzać opłatki wigilijne do wszystkich rodzin
naszej paraﬁi. W razie wątpliwości, można poprosić od rozprowadzających opłatki pisemnego
upoważnienia od Księdza Proboszcza.
11. Od lat na naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS – świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Są one do nabycia w naszej księgarni.
12. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” Pani Elizie Lesiak - Wojszko, która namalowała i podarowała nam
obraz Chrystusa Króla. Niech Jezus wynagrodzi za ten dar serca.
13. Jak zauważyliśmy, w naszej świątyni zawisł obraz bł. Jana Pawła II. W styczniu, po drugiej stronie,
zawiśnie obraz św. Wincentego Pallottiego. Pod Obrazami pragniemy umieścić relikwiarze, które
zostały zaprojektowane i wkrótce zostaną zrobione. Chcemy, by były one godne tak wielkich Postaci.
Aby zatem zmniejszyć koszt wykonania relikwiarzy, zwracamy się do Was z prośbą i ogłaszamy zbiórkę
srebra. Potrzebne jest około 1,5 kg srebra. Srebro można przynosić do zakrystii bądź też kancelarii
paraﬁalnej. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać.”
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