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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 659
04/11/2007

XXXI Niedziela Zwykła ·  ROK C
Ewangelia: Łk 18, 9 – 14

Natomiast celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku nie-
bu, lecz bił się w piersi i mówił : „ 

Boże, mniej litość dla mnie, grzesznika!” 
Powiadam wam :  Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony”.   

Kalendarz liturgiczny

4 listopada 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Karola, Olgierda, Karoliny
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 11, 22 – 12, 2
Ps 145
2 Tes 1, 11 – 2, 2 
EWANGELIA: Łk 19, 1 – 10

5 listopada 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Elżbiety, Sławomira, 
Dominika
LITURGIA SŁOWA:
Rz  11, 29 – 36 
Psalm 69
EWANGELIA: Łk 14, 12 – 14 

6 listopada 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Leonarda, Feliksa, Beaty
LITURGIA SŁOWA:
Rz 12, 5 – 16a
Psalm 131
EWANGELIA: Łk 14, 15 – 24

7 listopada 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Ernesta, 
Kariny
LITURGIA SŁOWA:
Rz  13, 8 – 10
Psalm 112
EWANGELIA: Łk 14, 25 – 33 

8 listopada 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Bogdana, Wiktora, 
Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Rz 14, 7 – 12  
Psalm 27
EWANGELIA: Łk 15, 1 – 10

9 listopada 2007 r. – PIĄTEK
Rocznica Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej
Imieniny: Ludwika, Teodora, 
Genowefy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1 – 2. 8 – 9. 12
Psalm  46
EWANGELIA: J 2, 13 – 22  

10 listopada 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Andrzeja, Ludomira, Leny
LITURGIA SŁOWA:
Rz 16, 3 – 9.16.22 – 27  
Ps 105

Modlitwa nie zmienia postanowień Boga, 
ale zmienia tego, kto się modli.

  Soren Kierkegaard  

MYŚL TYGODNIA:

Dla chrześcijan nie ma obcych ludzi. Każdy czło-
wiek, ten którego spotykamy i który nas potrzebuje, 
jest  bliźnim, obojętnie czy jest krewnym  czy nie, 
czy go lubimy czy nie, czy moralnie jest godzien po-
mocy czy nie.

Zejdź
Jezus przyszedł na świat, aby  z 

dumnych i nieszczęśliwych bogów 
uczynić prawdziwych ludzi.
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Beatyfikacja matki Celiny Borzęckiej  Założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 

Pańskiego 
W rzymskiej bazylice świętego Jana na Lateranie odbyła się 

beatyfikacja matki Celiny z Chludzińskich Borzęckiej, założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. 

Mszy w imieniu papieża Benedykta XVI przewodniczył prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Jose Saraiva Martins. 
Na mszę przybyła delegacja polskiego episkopatu na czele z metro-
politą krakowskim kardynałem Stanisławem Dziwiszem i kardyna-
łem Franciszkiem Macharskim. Była też liczna grupa polskich sióstr 
zmartwychwstanek oraz kilkuset polskich pielgrzymów. Sylwetkę 
przyszłej błogosławionej przedstawili - po włosku - wikariusz pa-
pieski dla diecezji rzymskiej kardynał Camillo Ruini, a po polsku - 
kardynał Dziwisz. W kazaniu kardynał Martins  przypomniał  życie  
założycielki  zgromadzenia zmartwychwstanek  jako  żony, matki i 
zakonnicy. 

- Poprzez beatyfikację matki Celiny stajemy się dzisiaj jeszcze bardziej uczestnikami historii życia 
kobiety, która potraktowała tak poważnie nauczanie Jezusa, że chciała go naśladować jak najdoskonalej 
przeżywając cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym i stając się w ten sposób godną tego, by jej 
imię zostało wpisane do grona błogosławionych - podkreślił portugalski purpurat. Przypomniał, że nowa 
błogosławiona musiała wyjść za mąż, bo taka była wola jej rodziny. 

Jak mówił: „Oto 20-letniej Celinie, odczuwającej głębokie pragnienie oddania się Panu Bogu w ży-
ciu konsekrowanym, a więc życiu klauzurowym, zostaje obwieszczona wola rodziców, zgodnie z którą 
ma wyjść za mąż”. Dodał następnie: „To modlitwa sprawiła, że Celina wytrwała przy Bogu i przyjęła mał-
żeństwo jako część Bożego planu wobec niej. Ufna modlitwa towarzyszyła jej w byciu żoną i matką, 
szczególnie wówczas, gdy dwukrotnie radość z narodzin dzieci szybko została ugaszona przez żal po ich 
śmierci”.

Celina Borzęcka urodziła się w 1833 roku w Antowilu koło Orszy w rodzinie ziemiańskiej. Była wzoro-
wą żoną i matką czworga dzieci, z których dwoje przedwcześnie zmarło. Prowadziła działalność charyta-
tywną wśród biednej ludności, a podczas powstania styczniowego w 1863 roku ukrywała powstańców, 
za co została aresztowana.. Po śmierci męża w 1874 roku pojechała do Rzymu. Tam w 1882 roku założyła 
wraz z córką Jadwigą zgromadzenie zmartwychwstanek, którego celem było wychowanie młodzieży i 
religijno-moralne odrodzenie społeczeństwa polskiego, zwłaszcza kobiet. Swą pracę w Wiecznym Mie-
ście zaczęła od otwarcia szkoły i przedszkola.

W 1891 roku matka Borzęcka założyła w Kętach koło Bielska- Białej pierwszy na ziemiach polskich 
dom zakonny i nowicjat. W następnych latach pełniła misję w Bułgarii wśród unitów i tamtejszych prawo-
sławnych. Na przełomie XIX i XX wieku założyła domy zakonne w Częstochowie oraz w Warszawie, któ-
rych działalność utajniono przed władzami zaborczymi. W 1900 roku podjęła pracę religijno-oświatową 
w Chicago. Zmarła w 1913 roku w Krakowie. Starania o jej beatyfikację trwały od 1944 roku. Jan Paweł 
II podpisał dekret o heroiczności jej cnót w 1982 roku. Dekret o cudzie, dokonanym za jej wstawiennic-
twem podpisał zaś Benedykt XVI w 2006 roku.

Za cud potrzebny do beatyfikacji uznano przypadek uzdrowienia urodzonego w 1984 roku Andrzeja
Mecherzyńskiego-Wiktora z Krakowa, uprawiającego wspinaczkę sportową prapraprawnuka matki Celi-
ny, obecnie studenta matematyki i filozofii. Jako nastolatek doznał on tragicznego wypadku odpadając 
od ściany, na którą się wspinał. Był w bardzo ciężkim stanie, nie wiadomo, było, czy przeżyje. Po dzie-
więciu dniach wybudził się ze śpiączki, odzyskał siły i powrócił do domu. O jego uzdrowienie modlił się 
wtedy cały zakon sióstr zmartwychwstanek.

Opr. Piotr Dyjo
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Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Projekt „RODZIC NA MEDAL”
Rodzicielstwo jest wspaniałe, lecz jednocześnie trudne. W obecnych czasach jest ono pewnego rodzaju 

wyzwaniem. Można mu sprostać lub nie. Czy Twoje przygotowanie do roli rodzica jest solidne? A może będąc 
już rodzicem masz wątpliwości?

Projekt „Rodzic na Medal” stworzyliśmy właśnie po to, by swoją fachową wiedzą pomagać wszystkim tym, 
którzy tego potrzebują. Nieistotne jest to czy dopiero planujesz zostać rodzicem lub jesteś nim od dawna, czy 
teraz stoisz przed tym faktem. Niezależnie od wieku i doświadczenia w każdej chwili ze swoim problemem 
możesz się zwrócić do nas. 

Zarówno przyszłych jak i obecnych rodziców serdecznie zapraszamy!
Koordynatorzy projektu z ramienia CARITAS PALLOTYŃSKA: 
Zapisy chętnych rodziców 
Aneta Rola tel. (0-48) 502 43 54 68 lub osobiście w siedzibie Świetlicy Caritas Pallotyńskiej przy ul. Mło-

dzianowskiej 124 w Radomiu (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-16.30). 

Projekt „Rodzic na Medal” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych  
i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontak-
tach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą 
wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wza-
jemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.  
 
Główne motto brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. 
 
      Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słucha-
ły. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w 
zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej 
rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. 
Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. 
Projekt „Rodzic na Medal” uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.  
 
Tematyka zajęć: 
 
        Część I – Budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, 
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, 
• aktywne, wspierające słuchanie, 
• motywowanie dziecka do współdziałania, 
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, 
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, 
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, 
• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, 
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) 
relacji między dziećmi                
• rywalizacja i zazdrość między dziećmi, 
• kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności, 
• problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, 
• wpływ ról na relacje między dziećmi. 
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dziś – pierwsza niedziela miesiąca – zamiast kazania – Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 

- O godz. 14.30 – Msza święta Hospicyjna;
- O godz. 16.00 – Msza święta w Intencji Rodzin – w Kaplicy Świę-

tej Rodziny;
- Dziś Komitet budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę 

Naszego Kościoła w Mazowszanach.
2. Dniem dzisiejszym rozpoczynamy Kurs Przedmałżeński w Na-

szej Parafii. Spotkania będą obywać się o godz. 14.00 – przy 
Kancelarii Parafialnej.

3. W przyszłą niedzielę – 11 listopada, o godz. 10.45 zostanie od-
prawiona Msza święta w intencji Księdza Diakona – Marcina 
Sawickiego, z okazji Jego Imienin. Serdecznie zapraszamy do 
udziału i pamięci o Solenizancie.

- O godz. 16.00 – w przyszłą niedzielę – Msza święta dla Dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i 
Ich Rodziców.

4. Księża Pallotyni w bieżącym roku obchodzą Jubileusz 100. lecia 
obecności na ziemiach polskich. Z głębi serca dziękujemy Bogu 
za dar charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, za Zjednocze-
nie Apostolstwa Katolickiego, za dokonanie dzieła, powołania, 
za nasze rodziny i wszystkich przyjaciół. Z radością zapraszamy 
do świętowania razem z nami zakończenia Roku Jubileuszowe-
go w niedzielę, 11 listopada 2007 r. w WSD Księży Pallotynów w 
Ołtarzewie.

5. Dziś różaniec za zmarłych, połączony z wypominkami o 
godz.17:00. W tygodniu różaniec i wypominki za zmarłych o 
godz.17.00. Codziennie Msza Święta o godz. 17.30 w czasie 
której będziemy modlić się za zmarłych poleconych w wypo-
minkach.

Adoracja 
i Ochrzczeni zostali:

Krzysztof Pawelczyk
Oliwia Agnieszka Kustra

Nikola Liliana Giermasińska
Wiktor Julian Wiśniewski

Szymon Wilczyński
Maria Antonina Marchewka

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Krzysztof Janusz Hernik (l. 55)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W 80. rocznicę urodzin Bogusławy

w 70. rocznicę urodzin Cecylii

w 25. rocznicę urodzin Aleksandry

w 5. rocznicę urodzin Weroniki

łaski zdrowia, Bożego

 błogosławieństwa, spełnienia

 marzeń, darów Ducha Świętego,
 

opieki Matki Najświętszej i wszelkich
 

potrzebnych łask na każdy dzień
 

życzy Redakcja

ŻYCZENIA

Wszelkie ogłoszenia, a także prośby 
można zgłaszać po numerem telefonu 
502 435 468.

Szukam:   
                                                      
 - Tapczanu;    
 - Lodówki;

Oddam:

- Łóżeczko dla dziecka
- pralkę automatyczną
- łóżko pojedyńcze
- fotel dwuosobowy rozkładany

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl;  www.mojaparafia.za.pl
Redaktor Naczelny: Małgorzata Zawisza, Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC. 
Odpowiedzialni: Piotr Dyjo, Monika Grzesiak,  Marek Gos, Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, 
Szczepan Zięba, Katarzyna Wilczyńska, Wioleta Stańczak, Katarzyna Puternicka.

Krakowska Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Króla Królów i Pana panujących

Gorąco Dziękuję

Parafianom, Grupom Modlitewnym i ich Opiekunom
a szczególnie Księdzu Proboszczowi

Zygmuntowi Rutkowskiemu SAC
za udział w Wielkiej Całodobowej Nowennie Adoracyjnej

trwającej od Święta Podwyższenia Krzyża Świętego
14 września do 25 listopada Święta Chrystusa Króla Wszechświata

 
Ruch Światło-Życie Oaza Młodzieżowa

Grupa Pielgrzymkowa i Młodzieżowe Koło Rodziny Radia Maryja
Ruch Światło-Życie Domowy Kościół

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ,,Magnificat”
Ruch Rodzin Nazaretańskich

Koła Żywego Różańca
Społeczny Komitet Budowy Kościoła

Grupa Ojcowie Ministranci
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego ,,Galilea”

                                                                          Króluj nam Chryste!


