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E W A N G E L I A : M k 10, 3 5-45
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu”.
Kto to zrozumiał, zrozumiał czym jest chrześcijaństwo.
Chrześcijanin ma służyć innym. Służyć dobrym słowem,
pomocą, a przede wszystkim przykładem swego życia.
Wzorem pod tym względem jest Jezus. Jego ziemskie
życie było przykładem służby drugiemu człowiekowi,
służby kończącej się śmiercią - oﬁarą, okupem za wielu.
Warto przypomnieć sobie uczynki miłości bliźniego względem duszy i względem ciała. Bardzo ściśle wypełniał je
Jezus tu na ziemi. Grzeszących upomniał, pouczał, pocieszał,
dobrze radził, głodnych nakarmił, chorych nie tylko
nawiedzał, ale uzdrawiał. Jeśli będziemy naśladować
Chrystusa pod tym względem i iść taką drogą, będziemy
pewni, że zbawienie jest w naszym zasięgu. Warto od czasu
do czasu zajrzeć do książeczki, modlitewnika i przypomnieć sobie zasady życia chrześcijańskiego. Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Czcimy i wyznajemy nie jakiegoś Boga jakby samotnego”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Panie życia, gdy nadejdzie chwila ostatecznego „przejścia”,
pozwól, abyśmy umieli ją powitać z pokojem w sercu”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków,
aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia,
które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są”.
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ZŁOTY PAŹDZIERNIK
MIESIĄCEM
MATKI RÓŻAŃCOWEJ
To śmieją się, to płaczą ze szczęścia
złociste, brzozowe gaje!
I każdej brzozie wysmukłej
Serce z zachwytu ustaje;
Bo dzisiaj, właśnie dziś w ten dzień październikowy
Mateńka Najświętsza znów przyszła...
Spójrz... Widzisz Ją? Nie? To przecież Ona!
Jej Postać okryta welonem,
Dłoń z dłonią pobożnie złożone,
Oto idzie powoli przez złotą lasów przestrzeń
Zdaje się, iż słucha, że swym kochanym uśmiechem
powitalnych brzóz westchnień
Kurzawa barwnych listków tańczy
w błękitnym powietrzu...
Łaskocząc je, śmieje się do nich
jesienny, ﬁglarny wietrzyk.
Szata Jej mieni się w słońcu
wszystkimi barwami tęczy;
Choć niewidzialna dla oka
A we wszystkich Świątyniach
lud Boży z czcią wielką na ziemi klęczy
i szepcząc: „Zdrowaś Maryjo”
W opiekę Jej się oddaje.
Tymczasem Matka Najświętsza
mija brzozowe gaje, a w delikatnych dłoniach
Przepiękny różaniec ze świeżych (herbacianych,
śnieżnobiałych) róż trzyma
(Ach, trudno wyrazić Jej piękno
w prostszego wiersza rymach!)
A Matka Boża przyszła
By cały cichy październik
być blisko dzieci swoich...
Patrzy na nas z miłością
...Bardzo się o nie boi...
Tak pragnie naszego zbawienia!
Prosi nas wszystkich z czułością:
„MÓDLCIE SIĘ, DZIECI, SERCEM!”
A złote listki brzóz śnieżnych
ścielą się miękkim kobiercem
pod stopy Pani Wszechświata
I w zasłuchaniu sennym
One też modlą się sercem
szepcąc: „Zdrowaś Maryja”
Tak złoty dzień października
Jeden za drugim mija;
Różaniec naszym ratunkiem!
Pamiętajmy więc o tym;
I czcijmy Panią Wszechświata
Komunią świętą, pieśnią, kwiatami...
A przede wszystkim - sercem.
Królowo Święta! Prosimy... Módl się
I wstaw się u Boga za nami!
Katarzyna Wilczyńska
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ZANIM KUPISZ DYNIĘ
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. To pierwsze
zdanie Pisma Świętego. Niebo już istniało, zanim Bóg
stworzył ziemię. Z nieba przyszedł na ziemię Jezus
i tam powrócił po swoim Zmartwychwstaniu.
Niebo jest synonimem doskonałości. Święci przebywający
w niebie są tam właśnie dlatego, że mają coś z doskonałości
samego Boga.
Zbliża się listopad – miesiąc, w którym z nostalgią patrzymy
w niebo. Rozpoczynamy go Uroczystością Wszystkich
Świętych i Dniem Zadusznym – dniem modlitw za zmarłych.
Niestety, coraz częściej te świąteczne dni są utożsamiane
z pogańskim i satanistycznym „świętem” Halloween, które
wbrew pozorom nie jest nowością, ale sięga swymi
korzeniami czasów starożytnych kultur pogańskich. Nie jest
też niewinną zabawą bez znaczenia dla naszego życia
duchowego. Halloween szydzi z chrześcijaństwa i Kościoła.
W żaden sposób nie może być utożsamiane ze Świętem
obchodzonym przez Kościół katolicki.
Halloween jest „świętem” wywodzącym się z kręgów
satanistycznych. Satanizm to kult Szatana. Towarzyszy mu
agresja w stosunku do rzeczy świętych i dobrych, wyrażająca się w mowie, gestach, czynach. Satanistyczna symbolika
nierzadko jest niczym innym jak złośliwą karykaturą symboli
chrześcijańskich, np. odwrócony krzyż. W miejsce wartości
promujących życie, dobro, miłość, satanizm proponuje
mrok, czerń, ponury nastrój, „oﬁary” ze zwierząt, a zdarza się,
że i z ludzi. Kult ten jest więc absolutnym zaprzeczeniem
naszej chrześcijańskiej wiary, w której podstawowym
przykazaniem jest miłość do Boga i bliźnich.
Dynia – tak popularna podczas Halloween – w rękach
satanisty to nie pyszne warzywo, ale wydrążona w środku
jest symbolem potępionej duszy, a podświetlona od środka
jest znakiem rozpoznawczym czcicieli Szatana. Halloween,
to ważne święto dla czcicieli Szatana. Gdyby chrześcijanie
zachowywali się jak na chrześcijan przystało, wówczas nie
przyszłoby im do głowy „zabawianie się” w Halloween.
Amerykański zwyczaj wycinania dyni, niestety, na dobre
zagościł w naszej katolickiej Ojczyźnie. Coraz więcej osób
ozdabia nimi ogrody, parapety, a czasem – o zgrozo – groby
swoich bliskich zmarłych. Mając rozum i dobrą wolę
możemy dokonać wyboru: podświetlona dynia – znak
rozpoznawczy czcicieli Szatana, czy zapalony znicz – światło
Chrystusa? W podjęciu decyzji niech nam pomoże napomnienie św. Pawła: „Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego
z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha
demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy
stole demonów” (1 Kor 10, 20-21).
Walka o nasze dusze wciąż trwa! Niepostrzeżenie. Bądźmy
rozważni! Halloween nie jest niewinną zabawą.
Pomyśl o tym, zanim kupisz dynię.
opr.
Jadwiga Kulik

ŚWIĘTA JADWIGA
I KOLOROWY JESIENNY SAD

MSZE ŚWIĘTE
ZA NASZĄ OJCZYZNĘ

Spójrz dookoła: Miedzianolistny październik
Już sennie chyli się na drugą połowę...
Dni coraz krótsze, raz mgliste, to znów złocisto
słoneczne
- Ach, to już piętnasty dzień tego miesiąca?
- Tak. Właśnie. Oto prześliczna, młodziutka św. Jadwiga
Tam, w cudownie pięknym niebie
Siedząc blisko Matki Najświętszej
Tuli do Jej nóg z miłością ogromną
Swą zawsze tak młodą jasnowłosą głowę
I coś Jej cicho delikatnym głosem śpiewa.
W zasłuchaniu, ciekawie nadstawiają uszu
Wszystkie, spowite w śnieżno-różane kwiaty,
niebiańskie prześliczne drzewa,
W każdą trzecią środę miesiąca (z małymi wyjątkami)
chcąc tę melodię usłyszeć.
o godz. 1800 w naszym kościele będą sprawowane
Chmary ptaków ukryte w kolorowym listowiu drzew owych
Msze święte za Polskę.
otwierają w zachwycie dziobki, takie cudowne piękne
Serdecznie zapraszamy wszystkich drogich Paraﬁan
bajecznie kolorowe i z uniesieniem
i Czytelników do uczestnictwa.
radosny koncert jesienny na różne głosy śpiewają.
Słyszysz? (Tak wiele można usłyszeć
Rozpoczynamy w najbliższą środę,
W tej październikowej, złoto - błękitnej ciszy).
21 października.
To jedno jest pewne: Ptaszęta niebiańskie,
ile sił w gardziołkach i uczucia w swych serduszkach
Przyjdźmy i wspólnie podziękujmy Panu za nasz kraj.
na swój sposób Matuchnę Bożą
Pomódlmy się, by nasza Ojczyzna była
i towarzyszącą Jej zawsze świętą Jadwigę
dla
wszystkich
Polaków po Bogu najwyższym dobrem,
Z nieopisaną radością i miłością ogromną wysławiają!
o mądrość i ochronę dla rządzących naszym krajem
A tymczasem u nas, tu na Bożej Ziemi
i o lepsze jutro dla nas wszystkich.
trwa spokojna praca:
Dorośli ludzie i mali chłopcy o roześmianych oczach
Oto terminy Mszy świętych za Ojczyznę
i dziewczynki w kolorowych sukieneczkach
w naszym kościele:
z rumianymi, opalonymi buziami, niebieskimi,
czarnymi, czy zielonymi oczami
2015 rok:
i płowymi, niesfornymi czuprynkami
21
października
Pod zielonymi jabłoniami
Słodko - kwaskowe, soczyste jabłka
listopada (II środa miesiąca)
11
do swych plecionych koszyczków pilnie zbierają.
16
grudnia
A rozmawiają ze sobą tak:
- Czy wiesz? To już św. Jadwigi,
2016 rok:
a jak mówi śliczne przysłowie:
21
stycznia (czwartek)
„Święta Jadwiga w wiklinowym koszu
złociste, czerwone i zielonkawe jabłka dźwiga...”
17
lutego
Tak. Jesień w całej pełni.
16
marca
W powietrzu uroczysta cisza
20
kwietnia
I ziemskie ptaki trwają w milczeniu;
JADZIE! JADZIULKI! „JADŹKI!”!
18
maja
Ileż słodyczy w waszym imieniu!
15
czerwca
I tyle dobra, słodyczy, piękna...
20
lipca
Tym wszystkim Dobry Bóg was obdarzył;
W dniu swej Patronki - Świętej Jadwigi
17
sierpnia
Przyjmijcie dobre życzenia w darze!
21
września
Niech wam się szczęści zawsze i wszędzie
A Matka Boża Waszą Najlepszą i Najsłodszą
19
października
Opiekunką na wieki będzie!
16
listopada
Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań
21
grudnia
i Dziewczynek o imieniu Jadwiga!
Ewa Gawor
Katarzyna Wilczyńska
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KALENDARZ
LITURGICZNY
18 października 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Łukasza, Bogumiły, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 53, 10-11
PSALM 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
Hbr 4, 14-16
EWANGELIA: Mk 10, 35-45
19 października 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
LITURGIA SŁOWA:
Rz 4, 20-25
PSALM Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75
EWANGELIA: Łk 12, 13-21
20 października 2015r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Kleopatry, Ireny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 17
EWANGELIA: Łk 12, 35-38
21 października 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Celiny, Urszuli, Hilarego
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 12-18
PSALM 124, 1-2. 3-5. 6-8
EWANGELIA: Łk 12, 39-48
22 października 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Przybysława, Halki, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Rz 6, 19-23
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 12, 49-53
23 października 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Rz 7, 18-24
PSALM 119, 66 i 68. 76-77. 93-94
EWANGELIA: Łk 12, 54-59
24 października 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Marty, Marcina, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
Rz 8, 1-11
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 13, 1-9
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Bo chciał, by Jego
najcudowniejsza miłość
była lepiej widoczna.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.
2. Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe.
* Młodzież i dorosłych – codziennie o godz. 1720,
* dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.
3. W czwartek, 22 października, po Mszy świętej wieczornej będzie można
ucałować relikwie św. Jana Pawła II.
4. Wspólnota „Galilea” zaprasza na kurs ewangelizacyjny „Nowe życie”,
który odbędzie się w naszej paraﬁi w dniach 23 - 25 października
/piątek – niedziela/. Kurs jest dobrą okazją do tego, aby na nowo, bardziej
świadomie, spotkać Jezusa i dostrzec Jego obecność w swoim życiu.
Dokładne informacje można znaleźć na plakatach, ulotkach przy wyjściu
z kościoła, na stronie Facebook Galilea Radom oraz u ks. Tomasza.
5. W dniach 24/25 października odbędzie się w Częstochowie Pallotyńskie
Czuwanie Młodych pod hasłem: „Chce się żyć”. Zapisać się można dzisiaj
w zakrystii – po Mszach świętych, a w tygodniu – w kancelarii bądź też
u ks. Marka. Koszt: 25 zł.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta
„trydencka”.
7. W przyszłą niedzielę młodzież oazowa będzie rozprowadzać przed
kościołem znicze. Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony
na doﬁnansowanie letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży z naszej paraﬁi.
8. Od Święta Podwyższenia Krzyża do Uroczystości Chrystusa Króla,
w kościołach naszej Ojczyzny trwa nieustanna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcamy wszystkich Paraﬁan do wzięcia udziału
w całodobowej wynagradzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu
w naszej paraﬁi. Rozpoczęcie w poniedziałek, 26 października,
po Mszy Świętej wieczornej, a zakończenie we wtorek, 27 października
Mszą świętą wieczorną. Program Adoracji znajduje się na tablicach
ogłoszeń, a w przyszłą niedzielę ukaże się też w Gazetce.
9. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się
za zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych – zapisane na kartkach
– można składać dzisiaj i w przyszłą niedzielę w holu przy zakrystii,
a w tygodniu w kancelarii paraﬁalnej w godzinach urzędowania.
10. W sobotę, 7 listopada, Grupa pielgrzymkowa „Biała 11” organizuje
wyjazd autokarowy do Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni
w Czarnej. Wyjazd o godz. 900 sprzed kościoła. Pobyt w Sanktuarium
zakończy się modlitewnym czuwaniem i Apelem Jasnogórskim.
Koszt pielgrzymki: 25 zł. Zapisy – dziś po Mszach świętych w zakrystii,
a w tygodniu – w kancelarii.
11. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy:
we wtorek – św. Jana Kantego; w środę – bł. Jakuba Strzemię;
w czwartek – św. Jana Pawła II.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Mów: „słucham”, kiedy słuchasz”.
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