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33. NIEDZIELA ZWYKŁA

„JA
JESTEM

EWANGELIA: Mk 13, 24-32

DROGA,

I PRAWDA,
,

„Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie przeminą”.

I
.
ZYCIEM”
JEZUS

Ewangelia dzisiejsza stawia nam przed oczy przewroty mające
wstrząsnąć całą ziemią, gdyż ukaże się Sędzia, który odda każdemu
według jego uczynków. „Słońce się zaćmi, księżyc straci blask i gwiazdy
będą spadały z nieba”. Nastąpi koniec świata. Najczęściej wyobrażamy
sobie, że będzie to wielka katastrofa, wszystko się rozwali. Tak,
wszystko co złe przeminie, a ukaże się to co dobre. „Wtedy ujrzą
Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą”.
Najważniejsze są jednak słowa Jezusa: „Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą”. Wszystko co mówił Zbawiciel jest
prawdą, z którą zapoznał nas swoim nauczaniem. W mowie o rzeczach
ostatecznych maluje obraz zburzenia Jerozolimy. Ten fakt dokonał się
40 lat po proroctwie i jest dla nas dowodem, że przyjście Chrystusa
jest niezawodne, bo Jego „słowa nie przeminą”. Krzyż i Ewangelia,
które co dzień w tajemnicy Eucharystii wspominamy, będą zawsze
stały, nawet wtedy, gdy świat w proch się rozsypie. Na oczach każdego
pokolenia zawala się jakiś świat złych ludzi.

Oto poetycka wizja końca świata:
„A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
(…)
Nikt nie wierzy, że staje się już

Tylko siwy staruszek (...)
powiada (…):
Innego końca świata nie będzie”.
/Czesław Miłosz, „Piosenka o końcu świata”/
Adam Żak

DZIĘKI CI, PANIE,
ZA 15 LAT HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW...
APOSTOŁÓW...
DZIĘKI CI, PANIE,
ZA 10 LAT CHÓRU „GLORIA DEI”...

BĄDŹ UWIELBIONY!
ROZPALAJ SERCA NASZYCH PARAFIAN
PIĘKNEM SŁUŻBY I MODLITWY…
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11 LISTOPADA – WSPOMNIENIE
Dzisiaj setna rocznica od chwili,
kiedy staliśmy się znów, po aż 123
latach, wolnym narodem w niepodległej Ojczyźnie.
Nadchodzi wczesny listopadowy
wieczór. Pora Mszy św. za Ojczyznę
u Królowej Apostołów. Napełnieni
przeżyciami z różnych uroczystości
oraz największego chyba w historii
Ojczyźnianego Marszu, idziemy, w
kilkoro z naszego bloku, podziękować
Bogu za to, że możemy czcić ten
dzień w wolnej Polsce.
Uroczysta Msza święta. Do jej
celebracji dołącza nasz chór „Gloria
Dei”, co obchodzi właśnie swe
dziesięciolecie.
Rozpoczyna pieśnią „Błękitne
rozwińmy sztandary”. Jego śpiew
przy akompaniamencie organów
i wiernych wypełnia całą świątynię,
niejako unosi nas wszystkich. Wzruszenie i widać i słychać.
Ten nastrój trwa do końca Mszy
świętej, a wyraża się szczególnie,
gdy wybrzmiewają kolejne pieśni
i przekazujemy sobie znak pokoju.
Nie dziw, że prawie wszyscy pozostają w kościele, wszak za chwilę
zapowiedziany wieczór pieśni
patriotycznych.
„Gaude Mater Polonia” („Raduj się,
Matko Polsko”) i „Bogurodzica” na
początek. Pieśni sprzed prawie

mentu powstania, pieśń „Żeby Polska
była Polską” – hymn patriotów.
ośmiuset lat. Trwają nieprzerwanie. Słuchana w naszej świątyni przywołuje
Świadczą o niezniszczalności funda- postać Księdza Antoniego Czulaka,
mentów, na jakich powstało Państwo który „w czasach, kiedy i wielcy
Polskie, przetrwało kataklizmy i trwa stawali się mali” „w dobrych zawow wolności.
dach wystąpił, (…) wiary ustrzegł”.
Przykładem
jest nam za dyktatu
Narratorka wydarzeń, Pani Iwona
Machniewska, wprowadza nas w i w czasie wolności.
logikę, po mistrzowsku ułożonych,
Ostatnim akordem wieczoru był
kolejnych etapów występu. Chór tak wiersz „Duma honor ambicja” recyumiejętnie dopełnia ich wyraz, że towany przez autorkę, Jadwigę Kulik,
wszyscy wspólnie śpiewamy wiele która właśnie ten wybrała ze swej
pieśni.
Encyklopedii Poezji. To jakby kontyWzruszającą niespodzianką jest nuacja śpiewanych na otwarcie
występ dziesięcioletniego Pawła koncertu pieśni. Dwuwiersz „Polska
Kapciaka, solisty, w piosence „Dziś Krzyża się nie lęka, Polska przed
idę walczyć, Mamo!” napisanej przez Krzyżem klęka” jasno określa, co jest
dwudziestolatka rannego w czasie naszą mocą i gwarancją na przyszłość.
Powstania na Starówce, tam gdzie
Spektakl, który przeżyliśmy pełni
stoi teraz Pomnik Małego Powstańca. wrażeń i wzruszeń, który pozostanie
Czysty, dziecinny, ale jakże poważny w pamięci na długo, powstał w Naszej
głos powoduje, że dwuwiersz: „Ja Para�alnej Rodzinie. To wśród nas
w Polskę, Mamo, tak bardzo wierzę znalazły się utalentowane różnorodnie
i w świętość naszej sprawy” zapisany osoby z trzech pokoleń. Poświęciły
został w naszych sercach na długo. czas na próby, wyzwoliły ciekawość
Pewnie i w sercu Pawełka.
i zaspokoiły nasze potrzeby duchowe
Aplauz wywołuje także brawurowe w tak wyjątkowe Święto.
wykonanie hymnu młodego pokoDziękując Wszystkim za ich występ,
lenia z okresu stanu wojennego sądzę, że szczególnie nisko winniśmy
– pieśni „Mury” – przez Piotra Dyjo, się ukłonić reżyserowi profesjonaliście
z towarzyszeniem chóru i spajają- Panu Organiście Romanowi Daniecych muzyką cały koncert: Romanem lewiczowi.
Danielewiczem (klawisze), Joanną
Świostek (gitara) i Bartłomiejem Prosimy, nie ustawajcie w swych
pasjach! Czekamy na następne
Wąsikiem (bębny).
koncerty!
Wreszcie, nieśmiertelna od moMichał Jakaczyński

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Kult jest wpisany w porządek stworzenia”.
Jako przedstawiciele naszej Para�i
dziękowaliśmy Księdzu Antoniemu
1 września 2018 roku minęło 50 lat, za całokształt. Przede wszystkim za to,
jak ks. Antoni Czulak SAC przybył do że przez kilka pokoleń troszczy się
Radomia. Jako Redakcja naszej Gazetki o radomskie dusze i swoją młodością
bardzo pragnęliśmy spotkać się z i pogodą ducha umacnia nas w wierKsiędzem Antonim, by powspominać ności Bogu i Ojczyźnie.
te pół wieku i inne czasy.
Jeśli nie wszyscy Czytelnicy wiedzą,
Gdy cała Redakcja zjechała już to właśnie za proboszczowania
z wakacji – pod koniec października Księdza Antoniego powstała nasza
– zasiedliśmy do pięknie przygo- Gazetka, której błogosławił od jej
towanego stołu, by dzielić radość prapoczątków i wiercił i wierci
„tego, co było” i „tego, co jest”.
konieczne dziury w brzuchu Redaktorów, by była i mogła być.

BYŁY LODY
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Dziękujemy Księdzu Antoniemu
za każde dobre słowo, dobrą myśl
i dobry pomysł, a przede wszystkim
za nieustającą modlitwę.
W wywiadzie na Wielkanoc 2017 r.
(Gazetka nr 1153) podpytywaliśmy
Księdza Antoniego, czy na Jubileusz
50-lecia przybycia do Radomia będą
lody. Były! Zamówione w Krakowie
przyszły kurierem z Katowic. Otwierana paka aż się dymiła od zimna.
Jedyne takie lody w Radomiu!
Jeśli ktoś chce ich zasmakować...
zapraszamy do naszej Redakcji.
cb

KULINARIA /3/

Drodzy Czytelnicy! Dziś słów kilka
o kaszy jaglanej.
Wszyscy wiemy, że kasze są zdrowe.
Niestety, szczególnie dzieci nie reagują
na ten argument i wykrzywiają w
grymasie buzie.
Kiedy ja chodziłam do przedszkola,
kasze serwowano bardzo często
pod wieloma postaciami. Na całe
szczęście, miałam zawsze przy posiłkach siedzącą obok, słusznych rozmiarów radosną koleżankę Jolę, która
wsuwała po kolei swoje i moje dania.
O tyle, ile w krupniku przemycę
moim smykom kasze jęczmienną, tak
gryczaną nie ma szans. Ale za to...
moi drodzy, dzięki znajomej, która
zachwalała przepis na kaszkę jaglaną,
po której jej dzieci były zdrowe jak
rydz, dzień w dzień od 7 lat gotuję
jaglankę moim maluchom. Dwaj starsi

JESTEM JAK TEN
LIŚĆ NA WIETRZE
Jakoś niezbyt Cię lubię
Dżdżysty listopadzie
Jesteś jakiś taki szarobury
Drzewa z liści odarte
Nagością zawstydzone
Niecierpliwie na maj czekają
Smutno wyglądają
Z jednym liściem
Na obumarłej gałęzi
Liść
Ostatnie soki z drzewa spija
Kurczowo życia się trzyma
Jak ja
Kruki w czarne fraki strojone
Drwią i z mojej nostalgii
Za słońcem
Za miłością
Nad głowami krążą
Kraczą i kraczą
Memento mori
I memento mori
Pamiętaj o śmierci
Pamiętam
W modlitewnej zadumie
Nad grobem Przyjaciela stanę
Zapalę światło
Może łatwiej Ci będzie Przyjacielu
Tra�ć w ramiona Chrystusa
Listopad taki ponury Jadwiga Kulik

patrzą z politowaniem jak młodsze
wciągają po całej miseczce, jednak
sprawdza się tu przysłowie: „czego
Jaś się nie nauczy, tego Jan robił nie
będzie”. Moje smyki znają ten smak
od maleństwa i uznają kaszkę za
pyszną, natomiast starszaki nie mogą
na to patrzeć.
Szczerze, dla mnie kasza jaglana
też jest lekko muląca, chyba że
urozmaicę ją dodatkami. W każdym
razie jest zdrowa i tego będę się
trzymać.
A więc – odkąd dzieci skończyły
pół roku wcinają jaglaną tzw. żółtą
kaszkę każdego dnia. A robię ją tak:
pół szklanki kaszy płuczę w kilku
wodach, by wypłukać lekko gorzki
smak, zalewam dwoma szklankami
wody, stawiam na gaz, dodaję łyżeczkę
kurkumy (doskonała na układ trawienny, posiada przeciwutleniacze),
pół łyżeczki imbiru (rozgrzewa),

szczyptę tymianku (na drogi oddechowe), pół łyżki masła, doprowadzam
do wrzenia i potem gotuję na małym
ogniu ok. 15 minut, aby była miękka.
W razie potrzeby dolewam wody,
tak by się nie przypaliła i miała możliwość napęcznieć. Po ostygnięciu
dodaję łyżkę miodu, łyżkę soku z
cytryny, blenderuję i wylewam na
talerzyki. Można dodawać - jak kto
lubi - banany, maliny (zblenderować), bądź rodzynki, śliwki itd.
Dla odważnych mam proponuję
po wyłączeniu ognia dodać dwa
żółtka z jajek (umytych wcześniej
i przelanych wrzątkiem), jedynie
wymieszać, a wtedy przy towarzystwie soku z cytryny, żelazo z żółtek
wchłania się aż miło.
To na tyle dzisiejszych kulinariów.
Życzę wszystkim smacznego!
Zostańcie z Bogiem!
eg

Bardzo prosimy o symboliczną
złotówkę lub pół złotówki
na Gazetkę, by mogła być.

KONKURS DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.

1. Korzystając z artykułu „Stulecie wiary”
(poprzedni numer Gazetki)
dopisz do imion nazwiska prymasów Polski.
Ks. Kardynał August .......................................................................................
Ks. Kardynał Stefan .........................................................................................
ks. Kardynał Józef ............................................................................................

2. Który z nich jest nazywany Prymasem Tysiąclecia?
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Szkoła i klasa: .......................................................................................................
Konkurs opracowały: Zuzia Cichoń i Natalia Wojcieszak
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KALENDARZ
LITURGICZNY
I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
18 listopada 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Anieli, Romana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 12, 1-3
PSALM 16, 5 i 8. 9-10. 11
2. czytanie: Hbr 10, 11-14. 18
EWANGELIA: Mk 13, 24-32
19 listopada 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Elżbiety, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 18, 35-43
20 listopada 2018r. – WTOREK
Imieniny: Edyty, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 3, 1-6. 14-22
PSALM 15, 1b-2. 3 i 4b. 4c-5
EWANGELIA: Łk 19, 1-10

1. Dzisiaj o godz. 915 Msza święta dziękczynna za 10 lat istnienia naszego
chóru „Gloria Dei”. Dziękujemy wszystkim śpiewającym za tak ob�cie
poświęcany czas na próby, za troskę o piękno Liturgii w naszej świątyni,
za rozsławianie naszej para�i i także za ostatni wieczór patriotyczny.
2. Dzisiaj na godz. 1430 Hospicjum Królowej Apostołów zaprasza na Mszę świętą
z okazji 15-lecia swego istnienia. Do wspólnego dziękczynienia Bogu
za o�arną służbę Hospicjum zapraszamy wszystkich jego przyjaciół
i dobrodziejów. Liturgii będzie przewodniczył Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Piotr Turzyński.
3. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, odmawiamy różaniec,
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą za zmarłych poleconych
w wypominkach listopadowych.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza święta w intencji Księdza
Proboszcza Lucjana Andrzeja Rożka SAC z okazji jego imienin.
5. Od stycznia 2019 roku będzie w naszej para�i obowiązywał nowy
porządek Mszy świętych niedzielnych. Powodów tych zmian jest kilka,
ale przede wszystkim przy tej okazji bardzo prosimy o szczerą głęboką
modlitwę za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.

21 listopada 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Konrada, Janusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 4, 1-11
PSALM 150, 1b-2. 3-4. 5-6a
EWANGELIA: Łk 19, 11-28

Sakrament chrztu świętego we wrześniu przyjęło
dwadzieścia troje dzieci.

22 listopada 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Cecylii, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 5, 1-10
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Łk 19, 41-44
23 listopada 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Klemensa, Felicyty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 10, 8-11
PSALM 119, 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131
EWANGELIA: Łk 19, 45-48
24 listopada 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Flory
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 11, 4-12
PSALM 144, 1b-2. 9-10
EWANGELIA: Łk 20, 27-40

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Sakrament małżeństwa we wrześniu przyjęło
siedem par.
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Odeszli we wrześniu do Pana:
Iwona Sylwia Marek /l. 41/
Krzysztof Socha /l. 60/
Grażyna Anna Cybulska /l. 63/
Zenon Małaczek /l. 64/
Jerzy Krzysztof Wdowski /l. 67/
Jerzy Ludwik Folik /l. 71/
Maria Wróbel /l. 76/
Maria Stefania Marsula /l. 76/

Franciszek Kacperczyk /l. 78/
Zo�a Walkiewicz /l. 79/
Jerzy Mieczysław Kupidurski /l. 84/
Stefan Szewczyk /l. 84/
Stanisław Lackowski /l. 87/
Irena Zasowska /l. 90/
Genowefa Zakrzewska /l. 94/

Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych
od stycznia 2019 roku:

630, 800, 930, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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