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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 651
09/09/2007

XXIII Niedziela Zwykła ·  ROK C
Ewangelia: Łk 15, 1 – 32 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając 
dziesięć drachm, zgubi jedną 
drachmę, czyż nie zapala świa-

tła, nie wymiata domu i nie szuka sta-
rannie, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, 
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 

„Cieszcie się ze mną”.

Kalendarz liturgiczny

16 września 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Korneliusza, Edyty, 
Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7 – 11. 13 – 14 
Psalm 51
1 Tm 1, 12 – 17 
EWANGELIA: Łk 15, 1 – 32 

17 września 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Roberta, Hildegardy
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 2, 1 – 8 
Psalm 28
EWANGELIA: Łk 7, 1 – 10 

18 września 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Stanisława, Stefanii
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 4, 7 – 15 
Psalm 148 
EWANGELIA: Łk 2, 41 – 52 

19 września 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Januarego, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 3, 14 – 16 
Psalm 111
EWANGELIA: Łk 7, 31 – 35               

20 września 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Eustachego, Filipiny
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 4, 12 – 16 
Psalm 111  
EWANGELIA: Łk 7, 36 – 50

21 września 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Mateusza, Hipolita
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1 – 7. 11 – 13 
Psalm 19
EWANGELIA: Mt 9, 9 – 13 

22 września 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA:
1 Tm 6, 13 – 16 
Psalm  100
EWANGELIA: Łk 8, 4 – 15 Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest 

tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

MYŚL TYGODNIA:

Wspierać się 
nawzajem, 

ufając dłoni, 
która nas 

podtrzymuje.
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Beatyfikacja Sługi Bożej, Celiny z Chludzińskich Borzęckiej – 
 Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek

27 X 2007 roku w Bazylice św. Jana na Lateranie o godz. 1600 przeżywać będziemy Beatyfikację Założy-
cielki naszego Zgromadzenia, Matki Celiny Borzęckiej.

 Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1964 roku, a 18 lat później Jan Paweł II podpisał dekret o 
heroiczności Jej cnót.

16 XII Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekret uznający cud przypisany wstawiennictwu 
Matki. Modliłyśmy się o zdrowie  dla Andrzeja Mecherzyńskiego, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Leka-
rze nie ukrywali, że nie ma nadziei na przeżycie. Po odprawieniu nowenny do Matki Celiny, Andrzej odzy-
skał przytomność, a po 9 dniach o własnych siłach wyszedł ze szpitala.

 Matka Celina zmarła w Krakowie, 26 X 1913 roku, zostawiając nam duchowy testament „Świętymi 
bądźcie”. Została pochowana na cmentarzu w Kętach, koło swej córki Jadwigi, współzałożycielki Zgroma-
dzenia. W roku 1937 doczesne szczątki Matek przeniesiono do krypty pod kaplicę klasztorną, a w roku 
2001 do sarkofagu w kościele parafialnym w Kętach.

 Droga Celiny Borzęckiej do założenia naszego Zgromadzenia (stało się to 6 I 1891 roku w Rzymie) 
była długa i dość nietypowa. Urodzona w bogatej rodzinie ziemiańskiej 28 X 1833 roku w Antowilu koło 
Orszy na Białorusi, otrzymała staranne wykształcenie i wychowanie zgodnie z jej pozycją społeczną.

Nasza Założycielka już w młodości pragnęła poświęcić swoje życie Bogu, ale posłuszna woli rodziców, 
poślubiła Józefa Borzęckiego.

Życie rodzinne Celiny przerwała śmierć męża i ten fakt głęboko zaważył na dalszym Jej losie. W sercu 
odżyło pragnienie życia zakonnego. Stało się to możliwe, gdy w Rzymie (dokąd przybyła z córkami Celiną 
i Jadwigą) poznała ks. Piotra Semenenkę, generała Księży Zmartwychwstańców. To on odkrył w swojej 
penitentce przyszłą Założycielkę żeńskiej linii Zgromadzenia.

  W jednym z listów w roku 1879 Celina Borzęcka pisała:  „Otóż jednego razu podczas  Mszy św. 
poczułam się zatopiona w myślach, nie czując co się koło mnie dzieje i widziałam bardzo wyraźnie przesu-
wające się zakonnice w sukniach z długimi welonami. Sama powiedziałam sobie: Zmartwychwstanki”.

 Ziemskie życie naszej Założycielki niejednokrotnie wymagało od Niej heroicznego „fiat” w zgadza-
niu się na Wolę Bożą wbrew wewnętrznym przekonaniom – małżeństwo z Józefem Borzęckim, śmierć w 
niemowlęctwie dwójki dzieci, utrata najbliższych z rodziny, wreszcie śmierć męża.

 Celina Borzęcka borykała się z ludzkim niezrozumieniem, gdy pragnęła założyć nowe zgromadze-
nie. Wdowa, matka dorastających córek – budziła powszechną niechęć. Czuła jednak głębokie działanie 
Boże w duszy i zwykła mawiać:  „Nie ma takiej rzeczy, której by dusza z miłości do Pana Jezusa nie wytrzy-
mała”.  Tak właśnie zareagowała na fakt niespodziewanej śmierci młodszej córki Jadwigi, Współzałożycielki 
Zgromadzenia, która zmarła nagle w Kętach, w wieku 42 lat.

 Po odejściu Jadwigi, Matka Celina jeszcze przez 7 lat kierowała Zgromadzeniem, pozostając jedno-
cześnie duchową podporą dla starszej córki Celiny, która wyszła za mąż i założyła rodzinę.

 27 X 2007 roku Celina Borzęcka dołączy do grona Błogosławionych.
Matka – wdowa – zakonnica, założycielka polskiego Zgromadzenia w Rzymie stanie się już na zawsze 

Orędowniczką na ołtarzu wszystkich naszych spraw zanoszonych za Jej wstawiennictwem. A dla nas – jej 
duchowych córek...?

Przeżywamy ogromną wdzięczność Bogu za dar Jej Beatyfikacji. Pragniemy, by wyniesienie na ołtarze 
naszej Matki pokazało raz jeszcze światu jak wielkie rzeczy Bóg może uczynić z ludzkim sercem i jak prze-
dziwnie realizują się w tym życiu zamiary Boże.

Nasza Matka Założycielka jest ziemskim dowodem ogromnego zaufania i ukochania woli Boga nade 
wszystko. Dlatego na naszych krzyżach profesyjnych widnieje napis: „Przez krzyż i śmierć do zmartwych-
wstania i chwały”.

Cieszymy się zbliżającym się dniem Beatyfikacji Założycielki naszego Zgromadzenia, Celiny z Chlu-
dzińskich Borzęckiej. Do chwały Błogosławionych dołączy kolejna, polska siostra zakonna – nasza Matka 
Założycielka – przedziwne połączenie Krzyża i Miłości. Miłości wiecznej Boga... nade wszystko...!

Siostry Zmartwychwstanki
 w Radomiu, ul. Brzozowa 8
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Założycielka Zgromadzenia 
Matka Celina Borzęcka

Pierwszy dom zakonny 
założony przez Matkę w Polsce - Kęty, 

Obecnie Dom Nowicjatu

Sarkofag w kościele w Kętach 
gdzie spoczywają doczesne szczątki 
Matek Załżycielek

Młodsza Córka Celiny Borzęckiej, Jadwiga
       Współzałożycielka Zgromadzenia 

Siostry przygotowujące się do zycia w 
Zgromadzeniu - Postulantki

Zgromadzenie dzisiaj
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INFORMACJE W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dziś Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji Ojczyzny o godz. 
17.00.

2. Także dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski.

3. Spotkania kandydatów na Ministrantów będą się odbywały w 
każdy wtorek o godz. 16.30 przed wejściem do kaplicy Świętej 
Rodziny

4. Zapraszamy wszystkich chętnych młodych na spotkania scho-
li  do salki młodzieżowej w soboty o godz. 15.00 i w niedziele o 
godz. 8. 30 w kościele.

5. Zapraszamy na bezpłatne badania na osteoporozę (objawy 
– uporczywe bóle pleców – kręgosłupa oraz podatność na zła-
mania kości). Jest to choroba pozbawiająca kości wapnia. Stwier-
dza się ją u co trzeciej kobiety po 50 roku życia. Dotyczy również 
mężczyzn po 60 roku życia. Wykryć ją można badaniem gęstości 
kości – całkowicie bezpiecznym i bezbolesnym. Badanie można 
zrobić w przychodni na ul. Gajowej 66 w dniu 12 pażdziernika 
bież. Roku w godz. od 9.00 do 18.00.

6. Są już do odebrania wyniki badań mammograficznych w zakry-
stii - w dniu dzisiejszym po każdej mszy świętej, a w tygodniu w 
kancelarii parafialnej w godzinach jej dyżurów.

stwo Eucharystyczne w intencji Ojczyzny o godz. 
i Ochrzczenie zostali:  

Kaja Zawadzińska
Krzyszof Pachniewski

Filip Kacper Smitkiewicz
Joanna Teresa Buchart

Emilia Olivia Płońska
Alan Michał Skóra

Nicole Francesca Vargas
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:

Małgorzata Zakrzewska i Leszek Zdrzalik
Małgorzata Ewa Mroziewicz i Jarosław 

Górnik
Anita Siewierska i Sebastian Płackta

Marzena Ewa Malarska i Konrad Maciej 
Fila

Jadwiga Danuta Włodarczyk i Jerzy 
Antoni Majewski

Ewa Maria Ludwińska i Maciej Łukasz 
Jarzyński

Co Bóg złączył człowiek niech nie 
rozdziela…

Odeszli do Pana:

Elżbieta Maria Chodakowska
Elżbieta Orzechowska

Wacław Marchewka
Marianna Dźwiarek

Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie…

W 57. rocznicę ślubu Ireny i Tadeusza
w 50. rocznicę ślubu Ireny i Leonarda
w 50. rocznicę ślubu Pelagii i Zdzisława
w 50. rocznicę ślubu Marii i Adama
w 33. rocznicę ślubu Zofii i Ryszarda
w 29. rocznicę ślubu Danuty i Sylwestra
w 25. rocznicę ślubu Urszuli i Wiesława
w 22. rocznicę ślubu Elżbiety i Mirosława
w 10. rocznicę ślubu Artura i Iwony
w 10. rocznicę ślubu Marzeny i Pawła
w 4. rocznicę ślubu Magdaleny i Michała
w 3. rocznicę ślubu Magdaleny i Marka
w 70. rocznicę urodzin Barbary 
w 70. rocznicę urodzin Zygmunta
w 18. rocznicę urodzin Malwiny
w 15. rocznicę urodzin Tomasza
w 11. rocznicę urodzin Ryszarda
łaski zdrowia, Bożego 
błogosławieństwa, spełnienia marzeń, 
darów Ducha Świętego, opieki Matki 
Najświętszej i wszelkich potrzebnych 
łask na każdy dzień życzy Redakcja

ŻYCZENIA

Ilustrowany przewodnik dla dzieci 
Niezastąpiona pomoc dla katechetów,  
rodziców i wychowawców

                  Książka posiada imprimatur

Książka ta powstała specjalnie dla 
dzieci. Jest przewodnikiem, który po-
może aktywnie uczestniczyć we Mszy 
świętej. Innym celem, i to wcale nie dru-
gorzędnym, jest zaznajomienie z Mszą 
świętą, zrozumienie jej oraz autentycz-

ne i radosne przeżywanie przez dzieci. Pojęcia zostały maksymalnie 
uproszczone i wyrażone w zrozumiałym języku, a dostosowana do 
nich, oryginalna struktura pozwoli na wykorzystanie książki do róż-
nych celów. Pozycja jest bogato ilustrowana, a obrazy eksponują róż-
ne momenty sprawowania Eucharystii. Z każdym z nich zestawione 
są bardzo kolorowe obrazki przedstawiające uroczystość w domu 
dziadków. Dzięki temu dzieci nauczą się rozumienia gestów rytu-
alnych i liturgicznych wspomagane przez paralelizm - porównanie 
- między sprawowaniem Eucharystii a przeżywaniem uroczystości 
rodzinnej.

oprawa miękka, stron 56, format 188x265 mm, 
cena detaliczna  24,90 zł

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
tel. (048) 384 66 66, 384 66 50, 366 56 23

www.polwen.pl, polwen@polwen.pl
ul. Wiejska 21, 26-606 Radom


