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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 661
18/11/2007

XXXIII Niedziela Zwykła ·  ROK C
  Ewangelia: Łk 21, 5 – 19

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i 
będą was prześladować. Wydadzą was do syna-
gog i do więzień oraz z powodu mojego imie-

nia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie 
to dla was sposobność do składnia świadectwa.         

18 listopada 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Karoliny, Romana, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 19 –20a
Ps 98
2 Tes 3, 7 – 12 
EWANGELIA: Łk 21, 5 – 19

19 listopada 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Maksyma, Seweryna, Elżbiety 
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 1, 10 – 15.41 – 43. 54 – 57.62 - 64
Psalm 119
EWANGELIA: Łk 18, 35 – 43 

20 listopada 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Rafała, Feliksa, Amelii
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 6, 18 – 31
Psalm 3
EWANGELIA: Łk 19, 1 – 10

21 listopada 2007 r. – ŚRODA
Ofiarowanie NMP
Imieniny: Konrada, Alberta, Janusza
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 7, 1. 20 – 31
Psalm 17
EWANGELIA: Łk 19, 11 – 28

22 listopada 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Cecylii, Marka, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 2, 15 – 29  
Psalm 50
EWANGELIA: Łk 19, 41 – 44

23 listopada 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Klemensa, Felicyty, Adeliny
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 4, 36 – 37. 52 – 59 
Psalm  1 Krn  29
EWANGELIA: Łk 19, 45 – 48 

24 listopada 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Andrzeja, Jana, Emmy
LITURGIA SŁOWA:
1 Mch 6, 1 – 13
Ps 9
EWANGELIA: Łk 20, 27 – 40

MYŚL TYGODNIA:

Nie słuchaj złowieszczych        
tonów proroków wieszczących 
koniec świata. Ich piszczałki są 
wystrugane z drewna „zawsze 
i wszystko lepiej wiedzących 
i mających rację”,  a ich pieśni 
monotonnie,  jak katarynki, 
opowiadają o katastrofach i 
wojnach. Ich rytmem jest lęk, 
a  ich taniec jest naznaczony 
gwałtem. A gdzie jest miłość 
Boga?                

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgiczny

Ostatnia melodia

Z okazji Imienin Siostry Karoliny Jurek CR 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia, 
opieki Matki Bożej Królowej Apostołów, 

siły potrzebnej na drodze powołania zakonnego oraz dużo uśmiechu 
i życzliwości od spotkanych na codziennej drodze ludzi.

Redakcja
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Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, 
tam wszystko jest na swoim miejscu.

św. Augustyn
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OFIAROWANIE NMP
Według apokryficznej Protoewangelii św. Jakuba, kiedy Najświętsza Maryja Panna miała 3 lata, została 

przez swoich rodziców św. Joachima i św. Annę ofiarowana w świątyni. Miała przebywać tam aż do swoich 
zaślubin ze św. Józefem. 

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie 
narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w 
Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało 
dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i 
asystowało podczas nabożeństw.

Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga 
o dziecko. Złożyła Bogu obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu 
latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie 
mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopo-
dobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą 
Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilka lat później stał się ojcem św. Jana 
Chrzciciela. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Informacje o nim pochodzą w dużej mierze z pism apo-
kryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.

Maryja została obdarzona przez Boga pełnią łaski. Wspomnienie ofiarowania Maryi Bogu należy widzieć 
w szerokim kontekście jej wybrania, Niepokalanego Poczęcia i jej narodzenia. Wydarzenie - ofiarowanie Maryi 
Bogu, chce nam powiedzieć, że całe jej życie ukształtowało się w blasku Bożej łaski. Maryja została wybrana 
przez Boga i włączona w historię zbawienia. Bóg przygotował ją na doskonałe wypełnienie Jego woli i zadań, 
które miała wypełnić jako Bogarodzica. Ufni w szczególne wybraństwo Maryi, w święto jej ofiarowania prosi-
my, abyśmy mogli uczestniczyć w pełni jej łaski.

Maryja najdoskonalej wypełniła wolę Ojca. Ta, która w wierze zaufała i w wierze poczęła, najpierw została 
wybrana przez Boga samego, aby z Niej narodziło się dla ludzi zbawienie. Maryja od początku swego życia 
jest błogosławiona, gdyż słuchała słowa Bożego i wiernie je zachowywała. Świętowanie wspomnienia Ofiaro-
wania Maryi w świątyni, jest wezwaniem dla każdego ucznia Chrystusa po postawy słuchania słowa Bożego i 
wypełniania go w codziennym życiu, na wzór Maryi.

Opr. Paweł Grzesiak 

Mała Leśna Kapliczka
Mała niewielka kapliczka    Kąpiele w Horyńcu Zdroju
Z której źródełko wypływa   Też ulgę chorym przynoszą
Matka Najświętsza przy nim   Jeżeli w małej, leśnej kapliczce
Cierpiącym rany obmywa   Maryję o to uproszą
 Woda z ran spływa obficie          Proszę Cię Matko Najświętsza
 Strumykiem co obok płynie        U źródła Twojej Dobroci
 Obok kapliczki, małej kapliczki       W małej kapliczce, leśnej kapliczce
 W przepięknej leśnej krainie        Otwartej w dzień i w nocy
Powiedz nam Matko Najświętsza  Pokój daj naszej Ojczyźnie
Dlaczego w tym miejscu stoisz   Błądzącym wskaż drogę nową
W małej kapliczce, leśnej kapliczce  Do Twej Świątyni, w leśnej kapliczce
Spragnionych wodą Swą poisz?   Tu zawsze bądź naszą Królową
 Źródło to, chorym wskazałam                    Proszę Cię Matko Najświętsza
 Niech Ono cuda w nich czyni       Stokrotne dzięki Ci składam
 Źródełko w małej, leśnej kapliczce                    Weź w Swą opiekę, moje dziateczki
 Oazą jest na pustyni         Wszak ja już nimi nie władam
Kto do źródełka przyjść zdoła   Tu się do Ciebie Matko modlimy
I wody się z niego napije    Przebywszy tyle życiowych dróg,
Matka Najświętsza w Leśnej kapliczce  Ty nasze prośby, kieruj do nieba
Duszę mu z grzechów obmyje   Niech Miłosierdzie okaże Bóg.

          Cz. Opiłowski
 

Wiersz ten - moją 
modlitwę, napisałem w 
czasie pobytu w sanato-
rium w Horyńcu Zdroju 
w roku 1980 w maju. W 
odległości 5-ciu km od 
Horyńca Zdroju, znaj-
duje się Leśna Kaplicz-
ka, do której niemal co-
dziennie, przebywałem 
tę odległość, przeważ-
nie grupowo. Co później 
wydarzyło się w moim 
życiu, czym Matka Boża 
mnie obdarzyła, jest nie 
do opisania ludzkim ję-
zykiem. 

Przeto wdzięczny za 
ten dar, pragnę tylko być 
zawsze blisko Jej serca i 
dziękować za wszystko 
co mi przyniosą dalsze 
dni mojego życia. Matko 
Boża z Leśnej Kapliczki, 
oręduj za nami w niebie 
u Boga. Amen
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Miesiąc listopad dla mnie jak i dla większości z nas jest miesią-
cem zadumy i refleksji nad sensem życia, śmiercią i wiecznością. 
W tych dniach szczególnie wspominamy bliskich, którzy od nas 
odeszli. Odwiedzamy groby naszych zmarłych, polecamy ich w 
wypominkach listopadowych. Ci, którzy już od nas odeszli pozo-
stawili cząstkę siebie w naszych sercach.  To oni nas uczyli jak trze-
ba żyć, aby dostąpić życia wiecznego, jakich błędów nie popełniać 
w życiu, czego unikać. Sam Jezus Chrystus daje nam odpowiedź, 
czym jest życie wieczne: „Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i 
wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”, – bo życie to Jezus Chrystus. 
Wieczny jest tylko Bóg. Nieśmiertelny jest tylko Duch, a wszystko 
inne przemija. 

To Jezus daje nam życie tu na ziemi i życie wieczne. Tylko od nas 
będzie zależeć, co zrobimy, aby dostąpić Królestwa Bożego. Szcze-
gólnie w tym miesiącu powinniśmy zrobić rachunek sumienia i za-
stanowić się nad swoim życiem, jak można go bardziej uświęcić, 
czy jesteśmy gotowi do przekroczenia bram rajskich.

 Kiedy staniemy przed Obliczem Pana Najwyższego będziemy 
sądzeni z tego, jaki był nasz stosunek do Boga i ludzi, jakie były 
nasze myśli, pragnienia, słowa, czyny, całe nasze życie, ile w nas 
dobra, ile zła. Będziemy sądzeni z miłości. Śmierć jest końcem na-
szego ziemskiego życia. Czy jest spodziewana czy nagła, pochodzi 
od Boga, objęta Bożą dobrocią, miłosierdziem i sprawiedliwością. 
Niektórzy z nas boją się śmierci i chcą przed nią uciec, a przecież 
dzięki śmierci mamy życie wieczne. Dlatego powinniśmy burzyć 
wszystkie mury, obawy, lęki, które w nas się rodzą. Jeśli oddamy  to 
wszystko z ufnością Bogu, który jest Najwyższym Dobrem i Miło-
ścią, nasze obawy przed śmiercią ustąpią. Jeśli nasza wiara będzie 
gorąca i budowana na fundamencie miłości wtedy z Bożą pomocą 
możemy uczynić wszystko. Życie wieczne mogą osiągnąć wszyscy, 
zarówno wierzący jak i niewierzący w Jezusa Chrystusa. Nie ważne 
kim jesteśmy, ale ważne jest to, czy żyjemy w zgodzie ze swoim 
sumieniem, a także z jaką miłością służymy innym ludziom. Wzór 
świętego życia zostawił nam nasz kochany rodak papież Jan Paweł 
II , który wielkim sercem otulał cały świat. To od Niego możemy się 
uczyć prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Był człowiekiem dobrym, 
wszystkich potrzebujących otaczał opieką i modlitwą, w każdym 
napotkanym człowieku widział Jezusa Chrystusa. Był wierny Bogu 
i Maryi do końca swego życia, a teraz z okna Pana Naszego błogo-
sławi nas i przytula do swego serca. 

Dlatego też w tym miesiącu uczyńmy refleksję nad naszym 
życiem, niech będzie to czas wypełniony zadumą nad sensem 
naszego istnienia. Poświęćmy więcej czasu Bogu w osobistej 
modlitwie, lekturze Pisma Świętego. Nie zapominajmy o duszach 
w czyśćcu cierpiących. One potrzebują naszego modlitewnego 
wsparcia.    

Agnieszka  Kołodziejska

PRZEMIJANIE Symbole chrześcijańskie 

        Alfa i Omega 

Alfa symbolizuje początek, Omega 
– koniec i zarazem początek doskona-
łości. Chrystus sam siebie nazywa Alfą i 
Omegą (Ap). Łączenie tych liter  z  mo-
nogramem Chrystusa stało się zwycza-
jem IV w.

                  Miecz
W Biblii symbol wojny i śmierci. W 

ręku Boga jest znakiem Jego władzy 
wymierzania kary. W sensie przeno-
śnym słowo „miecz” oznacza przenikli-
wość słowa. Na przedstawieniach sądu 
ostatecznego miecz wychodzący z ust 
Boga Sędziego jest symbolem osta-
tecznego wyroku.

                        Chleb
Chleb krzepi ciało i duszę. Pod-

czas Eucharystii chleb staje się ciałem 
Chrystusa. Według św. Pawła przaśny, 
czyli niekwaszony, chleb jest symbo-
lem czystości, w przeciwieństwie do 
kwasu, zaczynu, który oznacza ducho-
we zepsucie i to, co nieczyste.     
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dziś o godz. 10.45 – Msza św. w intencji Siostry Karoliny 
Jurek CR z okazji Jej Imienin. 

2. Przez cały miesiąc listopad – o godzinie 17.00 będzie-
my odmawiali różaniec w intencji zmarłych polecanych 
nam w wypominkach; msza święta wypominkowa – w 
tygodniu o godz. 17.30 – w niedzielę o godz. 18.00.

3. Dziś o godz. 16.00 - Msza św. dla przygotowujących się 
do Sakramentu Bierzmowania oraz Ich rodziców..

4. Kurs przedmałżeński w naszej parafii – o godz. 14.00 w 
Kancelarii Parafialnej.

i Ochrzczeni zostali:
Katarzyna Głogowska 

Joanna Matejek

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:
Anna Beata Gibała i Rafał Paweł Leszczyński

Monika Ewelina Ofiara i Karol Pietrasik

Co Bóg złączył człowiek  niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana:
Teresa Zielińska (l. 75)

Zofia Jarosz ( l. 94 )
Paweł Drużcz ( l. 54 )

Stanisław Rydz ( l. 78)
Krystyna Sołoducho ( l. 46)

Bogumiła Czajkowska ( l. 51)
Helena Kiraga ( l. 71)

Władysław Majewski ( l. 84)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W 30. rocznicę ślubu Katarzyny i Tadeusza
w 25. rocznicę ślubu Doroty i Andrzeja

w 78. rocznicę urodzin Mieczysława
w 60. rocznicę urodzin Włodzimierza

w 18. rocznicę urodzin Karola
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej i wszelkich 
potrzebnych łask na każdy dzień  

ŻYCZENIA

  
    Wszelkie ogłoszenia, a także prośby 
można zgłaszać po numerem telefonu 

502 435 468.

Szukam:                             Oddam:
                                                                  

- Lodówka               - Łóżko pojedyńcze
                                                                  

                                - Łóżeczko dla dziecka 
                                     

                          - 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, Z - ca Redaktora Naczelnego: Piotr Dyjo, Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC. 
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak,  Marek Gos,  Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, 
Szczepan Zięba, Wioleta Stańczak, Katarzyna Puternicka.

Modlitwa Internauty
Wszechmocny i wieczny Boże,

Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie 

Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,

pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,

abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, 

co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy

przez Chrystusa Pana naszego.
 Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

J.T. Zuhlsdorf

życzy Redakcja

Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza mło-
dzież i słuchaczy na spotkania formacyjne w każdy piątek o 
godz. 17:00 do salek parafialnych

KANCELARIA PARAFIALNA czynna:
od poniedziałku do piątku: 8.00 – 10.00
                                                    16.00 – 18.00
                                w sobotę:    8.00 - 10.00  
 


