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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

 
XXV  NIEDZIELA  ZWYKA

Ewangelia : Mt 20,1-16a

Królestwo moje podobne jest 
do   gospodarza, który wyszedł 
wczesnym rankiem, aby nająć                

robotników do swej winnicy. Umówił 
się z robotnikami o denara za dzień i 

posłał ich do winnicy.

21 wrzesień 2008r – NIEDZIELA
Imieniny: Mateusza, Hipolita
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55, 6 - 9
PSALM 145
Flp 1, 20c-24.27a
Mt 20, 1- 16a

22 wrzesień 2008r – PONIEDZIEŁEK
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA:
Prz 3, 27 -35
PSALM 15
Łk 8, 16-18

23 wrzesień 2008r –WTOREK
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liwiusza
LITURGIA SŁOWA:
Prz 21,1-6. 10-13
PSALM 119
Łk 8, 19-21

24 wrzesień 2008r –ŚRODA
Imieniny: Gerarda, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
Prz 30,5-9
PSALM 119
Łk 9,1-6

25 wrzesień 2008r - CZWARTEK
Imieniny: Ładysława, Aurelii 
LITURGIA SŁOWA:
Koh 1,2-11
PSALM 90
Łk 6, 7 – 9 

26  wrzesień 2008r – PIĘTEK
Imieniny: Justyny, Damiana, Kosmy
LITURGIA SŁOWA:
Koh 3,1-11
PSALM 144
Łk 9,18-22

27 wrzesień 2008r – SOBOTA
Imieniny: Wincentego, Amadeusza
LITURGIA SŁOWA:
Koh 11,9-12, 8
PSALM 90
Łk 9,43b-45

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgiczny

PROSZĘ TRZYMAJ MNIE!
Wybacz mi ojcze, bo zgrzeszyłem 

wiem, że twoja łaska nie ma końca 
ocal mnie przed stanem w którym sie znajduję 

znów odsunąłem się od ciebie 
większej miłości nie odnajdę 

oddałeś swojego syna za ludzkość 
klęcząc przed krzyżem 

nie jestem już dłużej zagubiony 
och Boże, dajesz mi tak wiele miłości 

och Boże, ocaliłeś mnie wyłewając swoją krew 
jestem spragniony, tak spragniony ciebie 

znasz mnie lepiej niż ja sam 
uratowałeś mnie zanim zatonąłem 

zagubiona owieczka została odnaleziona 
tylko prawda mnie wyzwoli 

więc Duchu Świety przybądz do mnie 
weź moje życie w swoje ręce 

czegokolwiek to znaczy
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UMIŁOWANY ŚWIĘTY OJCZE PIO, OPIEKUJ SIĘ NAMI 

I ZAPROWADŹ NAS DO NIEBA! 

                O św. Ojcu Pio usłyszałam dokładnie 40 lat temu, tuż przed Jego 
śmiercią ( zmarł 23 września 1968 r ). Ja właśnie tamtych dniach zapadłam na 
ciężką chorobę, którą trudno było wyleczyć… Cała moja rodzina gorąco modliła 
się za mnie, błagając o łaskę zdrowia za wstawiennictwem Ojca Pio.

Ja sama rozczytałam się w literaturze na temat  tego wielkiego świętego i 
coraz mocniej zachwycałam się Nim. Minęły 3 miesiące i choroba ustąpiła.   
Cudem znalazłam wspaniałego lekarza i skuteczne lekarstwa. Jestem 
przekonana, że sprawił to święty Ojciec Pio. Dziękuję Mu gorąco. 

Rodzice tegoż świętego nadali mu imię Francesco na cześć Świętego 
Franciszka z Asyżu, którego matka chłopczyka darzyła szczególną czcią. 
Kościół św. Anny w Pietrelcinie ( Włochy) był dla chłopca ( później Ojca Pio), 
ulubionym miejscem spotkań z Panem Bogiem. To tu, gdy miał 5 lat doznał            
objawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa, które ukazało mu się ponad 
ołtarzem głównym.

 Ojciec Pio otrzymał od Boga dar stygmatów. Były to krwawiące bardzo 
bolesne rany na dłoniach. Dlatego prawie zawsze nosił rękawiczki. Ojciec Pio 

przez całe życie ogromnie cierpiał, cały czas był chory. Ale uczynił ze swojego cierpienia misję. 
  Chciałby inni uczyli się od Niego cierpienia, żeby umieli nieść swój Krzyż.
Na szczególną uwagę zasługuje wspomnienie, czym było dla Ojca Pio odprawianie każdej Mszy Świętej. 

Cierpiał wówczas tak jak Ukrzyżowany Jezus Chrystus. 
Zatapiał się całkowicie w modlitwie, modlitwie obcowaniu ze 
swoim Panem na Krzyżu. ( szczegóły w przepiekanej książce 
„ Msza Święta – Ojca Pio”) kto raz przeczyta tę pozycję, nie 
będzie mógł obojętnie słuchać Eucharystii. Kiedy Ojciec Pio 
celebrował Eucharystię, wokół ołtarza gromadziły się tłumy 
wiernych.

Ten święty Kapłan był tak zmęczony po każdej Mszy św., 
że nie zawsze samodzielnie mógł dojść do zakrystii. Święty 
Ojciec Pio był „niewolnikiem” konfesjonału. Spowiadał 
niezliczone rzesze penitentów, często przez cały dzień i co 
ciekawe wiedział czy dana osoba szczerze wyznała wszystkie 
grzechy. Jeśli ktoś próbował zataić jakiś grzech, Ojciec Pio 
sam przypominał penitentowi popełnione winy. Bywało i 
tak, że odprawiał z niczym kogoś, kto usiłował źle się 
wyspowiadać. Był wtedy niesłychanie surowy.

 Ojciec Pio czuł niezwykłą cześć, miłość i uwielbienie dla 
Matki Najświętszej. Rozmowa z Nią sprawiała Mu niezwykłą 
radość. Ojciec Pio to wielki cudotwórca. Czynił cuda za życia, 
ale i po śmierci także. Ileż można by pisać o tym cudownym 
świętym. Niestety nie starcza tu miejsca.

Wszystkich jednak gorąco zachęcam do zapoznania się 
z życiem i działalnością tego niezwykłego świetnego. Jest tyle wspaniałej literatury na Jego temat.

O, Święty Ojcze Pio, prowadź nas wszystkich do Nieba i pomagaj nam zawsze! 
Katarzyna Wilczyńska 
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Wywiad z Siostrą Lidią Śpiewak CR
Redakcja: Witamy serdecznie Siostrę w naszej Parafii i prosimy
powiedzieć kilka słów o sobie
Siostra : Mam na imię Siostra Lidia Śpiewak CR. Pochodzę z wielodzietnej 
rodziny, była nas czwórka. Mieszkałam w Częstochowie. Przebywałam już 
na wielu placówkach
R. Skąd Siostra do nas przyjechała?
S. Ostatnia moja placówka to Sochaczew koło Warszawy wcześniej byłam 
w Kętach, Koniecpolu, Warszawie, w Szczekocinach…
R. Siostro, proszę powiedzieć, kiedy wstąpiła Siostra do 
Zgromadzenia?
S. Do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek wstąpiłam w 1990 roku 
czyli już 18 lat temu.
R. A jak było z odkrywaniem powołania?
S. Już od dziecka myślałam o powołaniu zakonnym ale głównie szkoła 
średnia naznaczyła się odczytywaniem powołania. Ponieważ pochodzę z 

Częstochowy, często chodziłam na Jasną Górę, odwiedzałam różne święte miejsca miedzy innymi Dolinę 
Miłosierdzia, jak również różne znaczne kościoły w mieście. Szczególnie jednak na Jasnej Górze spowiednicy 
mówili mi , że mam powołanie ale ja uciekałam od tego i z tego tytułu nie chodziłam przez pół roku do 
Kaplicy Cudownego Obrazu, by nie słuchać tego. 
Pamiętam jak moja Matka Chrzestna opowiadała mi,  że kiedy byłam małym dzieckiem miałam wtedy 5 lat 
byłam niegrzeczna więc upomniała mnie że jak będę niegrzeczna to nie znajdę sobie męża a ja jej 
odpowiedziałam wtedy, że będę siostrą zakonną – śmiałyśmy się z tego. 
Na pewno okres szkoły średniej, omadlanie nauki i wtedy tak bardziej poczułam,  że pragnę innego życia.
R. Dlaczego  akurat  Siostry Zmartwychwstanki?
S. Siostry Zmartwychwstanki pracowały w mojej parafii, tam gdzie ja po maturze przez trzy lata byłam 
katechetka świecką. Przyglądałam się im. Powolutku poznawałam Siostry , podobała mi się ich postawa 
wewnętrzna i zewnętrzna, radość życia i pomyślałam sobie, że może warto iść na siostrę zakonną i w takim 
życiu służyć Bogu. Znałam inne różne zgromadzenia, jeździłam na rekolekcje. a siostry Zmartwychwstanki 
poznawałam wykładach na studiach teologicznych, i może to też miało wpływ na to że je wybrałam. Urzekła 
mnie ich postawa.
R. Czym zajmuje się Siostra w naszej parafii?
S. Katechizuję w Szkole Podstawowej nr. 23, sprawuje opiekę nad osobami, chorymi, będę ich odwiedzać, 
rozmawiać z nimi - taką duchową. Prowadzić także będę Bielanki – dziewczynki sypiące na różnych 
uroczystościach kwiatki.
R. Jakie ma Siostra zainteresowania, pasje?
S. Lubię słuchać muzyk każdej i tej współczesnej, młodzieżowej i tej poważnej, dużo czytam a najbardziej 
lubię jeździć na rowerze. 
R. Jak podoba się Siostrze Radom?
S. Radom już trochę poznałam. Podoba mi się w Radomiu taka duża życzliwość ludzka. Wszędzie gdzie 
byłam załatwiając różne formalności spotkałam się z ogromną życzliwością od ludzi.
R. A w naszej parafii?
S. wchodzę dopiero w parafię. Po miesiącu mogę powiedzieć, że parafia jest rozmodlona, duża ilość ludzi na 
mszach świętych w niedziele ale i w dni powszednie. Msze dziecięce mi się podobają dużo dzieci z rodzicami 
taka miła atmosfera.
R. Dziękujemy Siostrze za rozmowę. Życzymy wszelkich potrzebnych łask na czas pracy w naszej parafii.
Niech Matka Najświętsza ma Siostrę w swojej opiece.

Rozmawiały Agnieszka Kołodziejska i Monika Grzesiak
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W MINIONYM 
T Y G O D N I U

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:  
  

8.00 - 10.00  

Związek małżeński zawarli:

Magda Kaczorowska i Stefan Gil
Ewelina Neska i Piotr Król

Anna Kos i Mariusz Świgoń
Monika Czyżewska i Dominik 

Zdziesiński

Co Bóg złączył człowiek niech nie 
rozdziela…

Ochrzczeni zostali:

Tymoteusz Łopiński
Wiktoria Chaniecka

Bartosz Piotr Bromowicz
Filip Gibała

Oliwia Karina Tomczyk
Krzysztof Bienek

Marcin Boćkowski
Nadia Anna Piwońska

Wojciech Piotr Fryśkowski
Bartłomiej Skopek

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Janina Kosiór ( l. 81)
Władysława Słowińska  (l. 99)

Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie…

1. Dziś Katedrze Radomskiej o godz. 1230 zostanie odprawiona uroczysta 
Msza Święta dziękczynna za dar beatyfikacji M. Celiny Borzęckiej. 
Jest to założycielka Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, 
które pracują w naszej parafii. Wraz z Siostrami zapraszamy na 
tę uroczystość.

2. Dzisiaj o godz. 1600, zostanie odprawiona pierwsza w tym roku 
szkolnym Msza Święta dla młodzieży klas III gimnazjum i ich 
rodziców. Tą Mszą Świętą rozpoczynamy w naszej Parafii czas 
przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Po tej Mszy ci, 
którzy uczęszczają do innych szkół niż gimnazjum nr 2 będą mogli w 
zakrystii zgłosić swoją kandydaturę do przyjęcia tego sakramentu.

3. Również dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo Eucharystyczne w 
intencji naszej Ojczyzny.

4. Już dzisiaj chcemy skierować zaproszenie do wszystkich Parafian
na dzień 5 października, na pieszą pielgrzymkę, w dzień odpustu 
Najświętszej Maryj Panny Różańcowej, do naszego kościoła w 
Mazowszanach. W tym dniu zostanie po raz pierwszy odprawiona 
w budowanym kościele Msza Święta odpustowa; przez Księdza 
Prowincjała Józefa Lasaka SAC. Szczegółowe informacje na temat 
pielgrzymki zostaną podane w przyszłą niedzielę. Zapowiadając 
to wydarzenie w życiu naszej Parafii, chcemy zaprosić od obejrzenia 
wystawy składającej się ze zdjęć pokazujących stan prac przy naszym 
kościele w Mazowszanach jak również projektów witraży. Witraże 
te przedstawiają sceny tajemnic różańcowych. Informujemy również, 
że jest możliwość ufundowania witraża do kościoła – bliższych 
informacji udziela Ksiądz Proboszcz.

40 rocznica ślubu Elżbiety i Bogusława
39 rocznica ślubu Ewy i Andrzeja
34 rocznica ślubu Ewy i Edwarda

30 rocznica ślubu Barbary i Antoniego
25 rocznica ślubu Urszuli i Stanisława 

20 rocznica ślubu Marii i Witolda
20 rocznica ślubu Anny i Grzegorza 
15 rocznica ślubu Barbary i Dariusza

5 rocznica ślubu Małgorzaty i Marcina
1 rocznica ślubu Katarzyny i Marcina
1 rocznica ślubu Katarzyny i Tomasza

88 rocznica urodzin Joanny
75 rocznica urodzin Daniela

30 urodzin Dominiki
18 rocznica urodzin Dariusza
18 rocznica urodzin Justyny

18 rocznica urodzin Rafała
15 rocznica urodzin Damiana

Łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, darów  Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej i wszelkich potrzebnych łask na każdy 

dzień 


