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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Wszyscy to także ci, którym tydzień temu zapaliliśmy znicz, wspominaliśmy 
wspólnie przeżyte chwile, modliliśmy się za nich. Dla Boga wszyscy żyją, 
choć nasze ciała stają się prochem. Czy Bóg stworzył człowieka po to, aby 
go unicestwić? On jest źródłem i celem życia. On zwyciężył śmierć, aby 
przywrócić nam życie. Po przejściu przez bramę śmierci, nastąpi nasze 
przemienienie. „Będą równi aniołom.”  Bóg jest źródłem i celem życia. Człowiek 
przez grzech sprowadził śmierć. Nie był wierny Przymierzu. Bóg nie może 
być niewierny, nie może przeczyć samemu sobie. Ukochał człowieka do 
tego stopnia, że Syna swego wydał na śmierć, abyśmy życie mieli, życie 
wieczne. „Bóg jest Bogiem żywych”. Szuka zbłąkanej owcy, aby mogła iść 
właściwą drogą ku oczekującemu na nią Bogu. Nie pozwala, abyśmy zagubili 
się w drodze. Jezu! Ty powiedziałeś: „Ja jestem drogą i prawdą”, pomóż 
nam, abyśmy nie zbaczali z tej drogi i osiągnęli cel życia – bycie z Tobą.

Nr: 974
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Adam Żak

10 listopada 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Lena, Leon, Stefan
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 7, 1-2. 9-14
PSALM 17, 1.5-6.8 i 15
2 Tes 2,16 – 3,5 
EWANGELIA: Łk 20, 27-38

11 listopada 2013r. - PONIEDZIAŁEK
95 Rocznica Odzyskania Niepodległości
Imieniny: Bartłomiej, Maciej, Marcin
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 1, 1-7
PSALM 139, 1-3.4-5.7-8.9-10
EWANGELIA: Łk 17, 1-6

12 listopada 2013r. – WTOREK
Imieniny: Mateusz, Renata, Witold
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2,23 – 3,9
PSALM 34, 2-3.16-17.18-19
EWANGELIA: Łk 17, 7-10

13 listopada 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Arkadiusz, Jan, Stanisław
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 6,1-11
PSALM: 82, 3-4.6-7
EWANGELIA: Łk 17, 11-19

14 listopada 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Agata, Damian, Elżbieta
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 22 – 8, 1
PSALM 119, 89-90.91 i 130.135 i 175
EWANGELIA: Łk 17, 20-25

15 listopada 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Albert, Amelia
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 13, 1-9
PSALM 19, 2-3.4-5ab
EWANGELIA: Łk 17, 26-37

16 listopada 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Edmund, Marek, Maria
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 18, 14-16; 19, 6-9
PSALM 105, 2-3.36-37.42-43
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją.”

X X X I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A :  Łk 20, 27 - 38

Ż Y C Z E N I A

     Z okazji jutrzejszych imienin 
życzymy Panu Bartkowi, 

by we Wspólnocie świętego Kościoła
nieustannie przemieniał swoje serce, 
poznawał, czym jest piękno oddania,
 służby i troski o drugiego człowieka.

Niech Pan Bartek 
wzrasta codziennie w wierze 

i doświadcza umocnienia Bożą Miłością. 
Życzymy, by relacje z ludźmi 

przynosiły zawsze pokój, radość, 
wsparcie i ukojenie. 

Nie byłoby naszej Gazetki, 
gdyby nie wiele godzin pracy 

w każdym tygodniu 
      Pana Bartłomieja Paducha.Księże Marcinie!  

Życzymy, 
byś z wielką wrażliwością, 

zasłuchany w Słowa Jezusa 
i ogarnięty Jego Miłością 

pomagał ludziom 
być zawsze gotowymi 

na spotkanie 
ze Zmartwychwstałym. 

Życzymy, 
byś był święty 

i nieskalany 
przed obliczem Pana! 

Jutro ks. Marcin Sawicki SAC 
obchodzi swoje imieniny.
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MODLITWA 
DZIECKA

KATECHEZA XLI 
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA – AKLAMACJA „MISTERIUM FIDEI”, 
ANAMNESIS, MODLITWY WSTAWIENNICZE, DOKSOLOGIA KOŃCOWA 

Aklamacja po przeistoczeniu - „Misterium fidei”
Z języka łacińskiego aklamacja oznacza spontaniczne 
zawołanie ludu jako wyraz aprobaty i podziwu. Po 
przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa 
kapłan wypowiada słowa aklamacji, np. „Oto wielka 
tajemnica wiary”. Odpowiedź ludu: „Głosimy śmierć 
Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”, wylicza 
wielkie dzieła zbawcze dokonane przez Chrystusa, a 
przede wszystkim Jego śmierć, zmartwychwstanie 
i powtórne przyjście na końcu czasów.

Anamneza
Z języka greckiego słowo „anamnesis” oznacza wspo-
mnienie, pamiątkę, przypomnienie. Kościół święty 
wypełniając nakaz otrzymany od Chrystusa Pana, 
celebruje pamiątkę Pana i wspomina Jego wielkie 
dzieła zbawcze, szczególnie Jego błogosławioną 
mękę, śmierć, chwalebne zmartwychwstanie i wnie-
bowstąpienie.

W swojej istocie anamneza nie tylko przypomina 
minione wydarzenia zbawcze dokonane przez Jezusa, ale 
uobecnienia ona mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa – tu i teraz, dla wszystkich uczest-
ników Liturgii.

Modlitwy wstawiennicze
Eucharystia jest sprawowana w łączności z całym 
Kościołem w niebie i na ziemi. Ofiarę składa się za 
wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy 

zostali wezwani do uczestnictwa w odkupieniu 
i zbawieniu dokonanym przez Ciało i Krew Chrystusa. 
W modlitwach wstawienniczych modlimy się 
o błogosławieństwo Boże dla Kościoła i świata. 
W modlitwie za Kościół kapłan wymienia imię papieża 
oraz biskupa diecezjalnego. W prośbach tych wyraża
się powszechność Kościoła oraz obowiązek modlitwy 
chrześcijan za Kościół i jego pasterzy. Kolejna prośba 
dotyczy wszystkich wiernych zmarłych, aby zostali 
zbawieni. Na koniec prosimy o dar dopuszczenia 
żyjących do wspólnoty ze świętymi, którzy przed 
nimi przeszli pielgrzymkę wiary i mają udział w zmar-
twychwstaniu Chrystusa.

Doksologia końcowa
Z języka greckiego „doksa” oznacza wielkość, 
wspaniałość, szacunek. „Logos” – słowo. Jest to 
formuła uwielbiająca wspaniałość i wielkość Boga.

Doksologia jest podsumowaniem całej Modlitwy 
Eucharystycznej. W czasie śpiewu lub recytacji słów 
doksologii kapłan unosi w górę patenę oraz kielich. 
Jest to najstarszy gest podniesienia we Mszy świętej. 
Przez Chrystusa Kościół, który buduje Duch Święty, 
oddaje cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Uroczyste 
końcowe „Amen”, wypowiedziane przez wszystkich 
obecnych na Liturgii, wieńczy nie tylko doksologię, 
ale całą Modlitwę Eucharystyczną. Poprzez „Amen” 
wszyscy obecni włączają się w Modlitwę Euchary-
styczną odmawianą przez kapłana.

za: www.diecezja.radom.pl

„Dobro spełniane w pojedynkę jest ograniczone, niepełne i krótkotrwałe. 
Nawet najszlachetniejsze wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu, 

jeśli nie są zespolone i skierowane do wspólnego celu.”

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II
Zapraszamy 

na autokarową pielgrzymkę
do Włoch.

Termin: 
24 kwietnia – 2 maja 2014 roku.

Koszt: 1590 zł.
Wszelkie informacje 

u ks. Mariusza Wierzby SAC.

„Panie Boże, 
niech każdy ma swoje marzenia. 

I niech się spełniają. 
Niech każdy ma tę szansę

 w swoim życiu.” 
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O PRZYJAŹNI

„Jeśli dziecko doświadcza wrogości,  
uczy się walczyć.”

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

Jakże to pięknie brzmi, króciutkie słowo: „Przyjaźń”.
Dzieci przedszkolne poznając się, czują szybko do siebie sympatię
I wtedy już tam, w przedszkolu, bawiąc się razem, dokazując,
Okazują sobie wzajemnie właśnie przyjaźń...
Stając się wkrótce potem w szkole prawdziwymi uczniami,
też na mocy wzajemnego zrozumienia - dobierają się parami,
grupkami, tworząc grona zaprzyjaźnionych ze sobą młodych ludzi.
Niejednokrotnie w ich młodziutkich gorących sercach
coś żywszego i może piękniejszego stopniowo się budzi...
To przecież jest „zadurzenie”, lub miłość nawet po prostu.
Miłość taka jest gorąca i chyba zawsze szczera.
No cóż... Jednak ona kapryśna jest...
I chociaż chłopak dziewczynę i vice versa - dziewczyna chłopaka
wśród wielu innych wybiera, 
to jednak sprawy tu się niekiedy komplikują.
Młodzi ludzie czując do siebie sympatię, 
czy jak wspomniałam - miłość,
sprostać swemu poczuciu nie zawsze umieją.
I po krótszym lub dłuższym czasie nudzą się sobą wzajemnie
i rozchodząc się w różne strony, po krótkim słowie: „Cześć!”
To prawda. 
Zostają czasem przyjaciółmi, lecz nie zawsze tak przecież bywa.
Obie strony - chłopak i dziewczyna - myślą:
„Jestem szczęśliwy (szczęśliwa), 
że już nie musimy razem przebywać.
To wszystko w naszej miłości było nie tak.”
„Samo życie”, jak ktoś mądry powiedział.
Ktoś, kto doświadczył wiele, 
toteż dużo o problemach ludzkiego życia wiedział.
Bywa też w życiu inaczej. Ludzie długo się kochają
i powierzają swe życie Bogu - 40, 50 i więcej lat 
we wspólnym życiu trwają.
Jest jednak przyjaźń taka, która trwa wiecznie.
Może od pierwszej chwili stać się gorącą i szczerą miłością. 
Tak jest często, moi mili.
Jest to jednak Łaska dana nam od Boga.
I tak jest najszczęśliwiej dla nas ludzi, żyjących ta, na Ziemi.
To jest miłość, gorąca miłość do Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Jego Ojca Najświętszego Boga i naturalnie do Ducha Świętego,
Aniołów, Przecudnej Bożej Matki, 
no i do całego wymarzonego Nieba.
Kochać Boga, to nasza największa potrzeba.
I przyjaźnić się z Nim codziennie przez życie całe.
Przyjmować Go do czystego serca, także najlepiej codziennie.
To takie piękne i doskonałe...
I kochać Go, kochać, kochać miłością prawdziwą, niezmienną.
Wszak jak gdzieś przeczytałam: 
„On szaleje za nami, ludźmi, z miłości.” 
Oddajmy się Mu więc całkowicie,
postawmy Go na pierwszym miejscu. 
Tak będzie dla nas najszczęśliwiej
i najprościej dla naszego życia.
Umieć prawdziwie kochać Najukochańszego Boga 
- to takie piękne i takie szczęście!

TO NAJDOSKONALSZA, NIEZAWODNA PRZYJAŹŃ!
Katarzyna Wilczyńska

NIE DAJ SIĘ SZATANOWI /1/
Temat egzorcyzmów w ostatnim czasie stał 
się dość popularny. Może ze względu na 
pewne kontrowersje, jakie budzi w niektórych 
ludziach; może trochę przez mgiełkę tajem-
niczości; klimat strachu, jaki wokół tych 
modlitw próbuje się stworzyć. Takie podejście 
jest dość płytkie i przypomina raczej film 
grozy. To zagadnienie posiada wymiar wielo-
aspektowy. Dlatego warto mu się dokładniej 
przyjrzeć. 

Należałoby zacząć od samej osoby Diabła. 
Jest to Anioł, który zbuntował się przeciw 
Bogu uważając, że może się z Nim równać. 
Musiał opuścić niebo i utracił bezpowrotnie 
możliwość przebywania z Bogiem. Jest pełen 
pychy, która nie pozwala mu oddać chwały 
Stwórcy. Cechuje go upór, który każe trwać w 
tym buncie. Zżera go nienawiść, która powoduje, 
że zemściłby się na Bogu, gdyby tylko mógł 
Go dosięgnąć. 

Szatan nie jest w stanie uczynić najmniej-
szego choćby zła samemu Bogu, zatem robi 
wszystko, aby skrzywdzić człowieka, którego 
Bóg umiłował. Czasem mu się to niestety 
udaje. Diabeł pragnie, aby człowiek zgrzeszył 
i w ten sposób oddalił się od Źródła Miłości. 
Pociąga do grzechu przez kuszenie, a potem 
pierwszy domaga się potępienia dla grzesznika. 

Oddziaływanie Szatana można podzielić 
na trzy grupy... 

ciąg dalszy nastąpi...

ks. Tomasz

Wypominki i różaniec za zmarłych 
przez cały listopad, 

w dni powszednie – o godz. 1730.
W niedziele – o godz. 1700.

PRZYJDŹ 
NA MODLITWĘ 
ZA ZMARŁYCH
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji ks. Marcina Sawickiego SAC 

z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

2. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej rozpocznie się kurs przedmałżeński.

3. Przez cały listopad codziennie o godz. 1730 odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą 
w intencji zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. W niedziele wypominki i Nabożeństwo 
o godz. 1700.

4. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”.

5. Jutro, 11 listopada, przypada rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W sposób szczególny 
tego dnia pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej umiłowanej Ojczyźnie oraz o tych, którzy ceną 
życia okupili jej wolność. Nie zapomnijmy także udekorować naszych domów flagami narodowymi.
Msze święte będą odprawiane o godz.: 630, 800, 930 i 1800.

6. W środę, 13 listopada, zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. 
Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta.

7. W piątek, 15 listopada, po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny będzie miała miejsce 
konferencja, przełożona z racji Uroczystości Wszystkich Świętych. Tematem konferencji będzie:
 „Judasz - budowanie zdrady”. Konferencję wygłosi ks. Marek.

8. W dniach 15-16 i 21 listopada przeżywać będziemy w naszej wspólnocie wizytację generalną. Wizytować 
nas będą radcy: ks. François Harelimana SAC i ks. Martin Manus SAC oraz Ksiądz Generał pallotynów 
- ks. Jacob Nampudakam SAC. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich Parafian na Mszę świętą
z okazji wizytacji - w sobotę, 16 listopada, o godz. 1800.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona kolejna Msza święta dla kandydatów do 
bierzmowania i ich rodziców.

10. Również w przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafialnej wspólnocie ks. Tadeusza Nowka SAC,
który wygłosi do nas Słowo Boże. Po wszystkich Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę do puszek
na budowę pallotyńskiego kościoła w Sandomierzu.
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Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Agnieszka Kołodziejska, Renata Ochalska, Aleksandra Faryna, Adam Żak, 
Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.

JAK CHCE REŻYSER
Czasem jest gwałt. Straszna sprawa. 

Czasem rodzice w dosyć porządnej rodzinie mówią 
dziecku, jak ma np. 14 lat: „Bardzo nie chcieliśmy, 
żebyś się urodził.” Albo: „Twoje narodziny zniszczyły 
mi życie.”

Strasznie czasem bywa w życiu człowieka. 

Ale bywa też i tak: Zapłakany tato kilka minut po 
zakończonych uroczystościach święceń kapłańskich 
swego syna mówi mu: „Miałeś się nie urodzić. Bardzo 
na Ciebie z mamą czekaliśmy, ale lekarze nie mogli 
wychwycić twego pulsu. Mówili, że się już nie urodzisz,
że jesteś martwy... A ty jesteś teraz kapłanem Boga 
Najwyższego.”

Więc bywa i wzruszająco. 

Bywa tak i owak. I nie jesteśmy kompetentni, by 
DECYDOWAĆ jak ma być. KTOŚ INNY jest Reżyserem. 
KTOŚ inny wie, jak ma być. I ma swoje drogi, by nam 
dać poczucie szczęścia, że ZNAMY PRAWDĘ o sprawach, 
rzeczach i przypadkach.

Przypadków nie ma. Nawet, gdy czujesz się bardzo 
niepotrzebny i bardzo nie na miejscu, to wiedz, że 
skoro jesteś TAKI i TU, to znaczy, że KTOŚ tego bardzo 
chciał i bardzo chce. Tylko grzechu nie chce.

To nie kolega z planu decyduje, czy zagrane przez 
Ciebie sceny spełniają oczekiwania, ale Reżyser. 

Pozwolisz Mu dopieścić każdy szczegół?
xp

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego.”


