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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 736
26/04/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

  

E W A N G E L I A

III NIEDZIELA   
        WIELKANOCNA

  Łk 24, 35- 48

„Macie tu coś do jedzenia ? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby”. 
Zmartwychwstały Chrystus nie jest zjawą , duchem. Chce mu się 
jeść. Jest w pełni żyjącym człowiekiem. Czy ja w to wierzę ? Czy nie 
budzą się wątpliwości natury logicznej ? Umarł – zmartwychwstał – kim 
jest  ? „Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Panie 
oświeć mnie, abym zrozumiał Pisma i utwierdził się w wierze. 

Krzysztof

„A gdy rozmawiali o tym, On  sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 
Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha”.

Kalendarz liturgiczny
26 kwietnia 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 3,13 – 15.17 – 19 
PSALM 4
1 J 2,1 – 5a
EWANGELIA: Łk 24, 35 – 48

27 kwietnia 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Zyty, Teofila, Felicji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8 – 15 
PSALM 119
EWANGELIA: J 6, 22 – 29 

28 kwietnia 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Pawła, Walerii, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Dz 7, 51 – 59; 8,1 
PSALM 31
EWANGELIA: J 6,30 – 35

29 kwietnia 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Katarzyny, Rity, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
1 J 1, 15 – 2,2
PSALM 103
EWANGELIA: Mt 11 ,25 – 30 

30 kwietnia 2009 r. - CZWARTEK
Imieniny: Mariana, Chwalisławy, Donata
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26 – 40 
PSALM 66
EWANGELIA: J 6, 44 – 51 

01 maja 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Józefa, Filipa, Jeremiego
LITURGIA SŁOWA:
Dz9,1-20  
PSALM 117
EWANGELIA: J 6, 52 – 59 

02 maja 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Zygmunta, Atanazego, Anatola
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9,31 – 42 
Psalm 116 B
EWANGELIA: J 6, 55. 60 – 69 

 Nabożeństwo Majowe 
         od poniedziałku
             do piątku
               o godz. 19.00

W niedziele 
Nabożeństwo Majowe
               o godz. 17.00

      „Matka, 
      która wszystko rozumie,
      Sercem 
      ogarnia każdego z nas”. 
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CZY  WIESZ CO  NOSISZ  ?

 Jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela      
i Obrońcy człowieka. To niezwykle rozpowszechniony współcześnie amulet. Wedle popularyzujących 
go ulotek, moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę i nietykalność przed agresją i złem z zewnątrz, 
przed wypadkami, kradzieżami, także przed klątwą i urokami. We wszystkich takich sytuacjach 
ujawniają się radiestezyjno - okultystyczne cechy martwych przedmiotów.

Wzór pierścienia Atlantów
Pierścień Atlantów

P I E R Ś C I E Ń  A T L A N T Ó W

PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY
  W dniu 06-04-2009r odbyło się kolejne spotkanie parafialnego zespołu synodalnego. Temat spotkania brzmiał: 
„ Kościół wspólnota wiary, miłości i życia sakramentalnego.”
Spotkaniu przewodniczył Ksiądz Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC, który rozpoczął nasze spotkanie - modlitwą.
 Następnie jak zwykle nastąpiło odczytanie sprawozdania z ostatniego spotkania – parafialnego zespołu synodalnego. 
Później Ksiądz Proboszcz przekazał głos ks. Marcinowi Sawickiemu SAC. Ks. Marcin przybliżył nam temat spotkania 
i dokonał wprowadzenie w dyskusję.
Prelegent ukazał Kościół święty przede wszystkim, jako wspólnotę wiary, która jest oparta na Chrystusie – głowicy węgła
 i apostolskim fundamencie. Również Kościół został ukazany, jako świadek wiary pośród ludów i narodów, oraz jako ten, 
który niezachwianie strzeże depozytu wiary otrzymanego od Chrystusa i Apostołów.
Następnie w kroczyliśmy w Kościół, który jest wspólnotą miłości, czyli barci i sióstr, którzy nawzajem brzemiona swoje noszą. 
Ale też, jako wspólnota, która jest szkołą prawdziwej miłości płynącej od Chrystusa Jezusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Wspólnotą, która chce realizować w codzienności przykazanie „będziesz miłował”.
Życie sakramentalne jest zwornikiem Kościoła – ciała mistycznego Chrystusa, które to ciało posila się w Eucharystii 
rzeczywistym Ciałem Uwielbionego Pana. Kościół przez sakramenty uświęca Lud Boże i cały świat.
Zostały też ukazane problemy z percepcją Kościoła, prawd wiary i z postępującą laicyzacją.

Pod dyskusję zostały przedstawione następujące pytania:
1. Jak chrześcijanin może przeciwdziałać laicyzacji życia
2. Jak możemy uczestniczyć w dziele ewangelizacji 
3. Co to znaczy, że Eucharystia buduje wspólnotę rodziny i Kościoła
4. Jakie są możliwości zaangażowania w dzieła charytatywne
5. Jak przygotować wiernych.

KOLEJNE SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO ODBĘDZIE SIĘ 04.05.2009 r.
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Handlarze pierścieniami atlantów zapewniają, że talizman ten stwarza niezwykle skuteczną ochronę 
przed wszelkiego rodzaju złem: agresją, wypadkami, kradzieżą, a także przed klątwami i urokami. Ponadto 
– według nich – przedmiot ten zapobiega wielu (jeśli nie wszystkim) chorobom czy wręcz z nich uwalnia. 
Jednym słowem, pierścień ten przynosić ma szczęście. Wielu ludzi w to wierzy, skoro go kupuje i zakłada na 
palec. Spontanicznie nasuwa się pytanie: co lub kto, albo jakaż siła miałaby tu tak cudownie działać? 
W przypadku poświęconego krzyżyka lub medalika z wizerunkiem Pana Jezusa, Matki Bożej czy świętych 

nie ma problemu z odpowiedzią na pytanie: dlaczego nosimy te dewocjonalia? Noszę medalik na znak mojego 
zawierzenia się Matce Bożej. Jej wizerunek pomaga mi ufać w Jej nieustanną obecność przy mnie, szczególnie 
w chwilach pokus, zwątpień, przeciwności itd. Nie wierzę, aby medalik ten „magicznie” chronił mnie przed 
napadem, kradzieżą, chorobą, itd., lecz z całego serca ufam, że w tych czy innych nieszczęściach – jeśli opatrzność 
Boża je dopuści – nie spotka mnie prawdziwe i najgorsze nieszczęście: odrzucenie Pana Boga i utrata życia wiecznego.

Nosząc medalik nie proszę o szczęście, lecz abym wytrwał przy Panu Bogu w każdej, nawet najgorszej 
sytuacji, to będzie mym największym szczęściem. Zastanawiam się, w kim pokładają swoją ufność ludzie 
ochrzczeni, którzy na swój palec zakładają pierścień atlantów? Pewnie sami dokładnie nie wiedzą. W każdym 
razie, amulet ten wydaje się być znakiem nieufności wobec Pana Boga, jako mego Ojca, w którego rękach 
spoczywa całe moje życie. Jeśli oczekuję, że noszenie tego czy innego amuletu przyniesie mi szczęście, to 
znaczy iż wiarę moją można wyrazić w słowach: Ufam nie Tobie, Boże, lecz komuś lub czemuś innemu, oczekuję 
pomyślności w życiu nie od Ciebie, lecz od kogoś lub czegoś innego. Być może, nie od razu tego rodzaju 
postawa duchowa owocuje porzuceniem praktyk religijnych, lecz żywa wiara nieuchronnie przemienia się 
w „praktykowanie” chrześcijaństwa z sercem odwróconym od Boga staje się pusta. Jaką wartość miałaby 
modlitwa Ojcze nasz, gdyby w żaden sposób nie ożywiał jej duch dziecięctwa Bożego?

Nadzieja, iż magiczny pierścień uchroni mnie od przeciwności i zagwarantuje pomyślność, jest 
oszustwem, które żeruje na naszej ludzkiej skłonności do wierzenia czasami w byle co. Czy jednak w życiu 
można się uchronić od jakiejkolwiek przeciwności, trudności i cierpień? Codzienne doświadczenie przekonuje, 
iż nie, i żaden amulet faktu tego nie zmieni. Lecz przywiązanie do niego, naiwna wiara w jego skuteczność, 
niszczy zdolność stawiania czoła przeciwnościom, w sposób chrześcijański, czyli z ufnością, że każdy krzyż 
codzienności ma w sobie głęboki, zbawczy sens. Wielokrotnie owego sensu nie widzimy, lecz właśnie wtedy 
ufność w Bożą miłość – niejako wbrew poczuciu opuszczenia i samotności – okazuje się środkiem ratującym 
życie. Właśnie tę najważniejszą i najdelikatniejszą tkankę naszej religijności, czyli zdolność do ufnego zawierzenia 
Bogu, chrześcijanin niszczy poprzez noszenie amuletów. Spustoszenie w dziedzinie duchowej i cielesnej nie 
od razu, być może, daje się zauważyć. Jednakże dokonuje się ono nieuchronnie, czego pierwszym świadectwem 
jest nieprzezwyciężona niechęć do modlitwy. Stopniowo także pojawiają się nieuzasadnione lęki, tajemnicze 
dolegliwości fizyczne i psychiczne. Ponadto, kto nosi pierścień atlantów, bardzo łatwo zwraca swe zaintere-
sowania ku horoskopom, tarotowi, magii, czy innym podobnym praktykom, które otwarcie sprzeciwiają się 
pierwszemu przykazaniu.

Dla księży egzorcystów (przynajmniej w Polsce) pierścień atlantów jest rekwizytem bardzo dobrze znanym. 
Na ogół był on gdzieś na początku uwikłania się ludzi w rozmaite formy okultyzmu, który z kolei doprowadził 
ich do stanu opętania przez złe duchy. W przypadku pewnej dziewiętnastoletniej dziewczyny wyjątkowo 
jasno można było się przekonać do jakiego stopnia zły duch wywierał panowanie nad osobą, która od kilku 
lat nie rozstawała się z pierścieniem atlantów. Dla swojego uwolnienia duchowego uczyniła bardzo wiele: 
wyspowiadała się, pomimo walki duchowej wyrzekła się praktyk okultystycznych, nawet przyjęła Komunię 
św. Gdy jednak proszono ją o zdjęcie z palca pierścienia, chowała dłonie za siebie i gorączkowo protestowała 
krzycząc i nienaturalnie wykrzywiając buzię. Znowu okropnie dręczona jest przez diabła i obecnie przebywa 
w zakładzie psychiatrycznym.

Amulety wbrew swej pozornej niewinności, poprzez swoją symbolikę są zielonym światłem danym przecież 
nie Panu Bogu, lecz duchowemu złu. W ostateczności, także i pierścień atlantów jest niczym innym, jak znakiem 
otwarcia się i przynależności do jego wrogiego nam świata. Jako istoty odkupione, nie warto, abyśmy, nawet 
w najbardziej niewinny sposób, ze światem tym się zadawali.

ISTNIEJĄ TEŻ INNE SYMBOLE ZŁA I ZNAKI DZIAŁANIA  ZŁEGO DUCHA - NIE STOSOWNE DLA 
KATOLIKÓW I CHRZEŚCIJAN, PONIEWAŻ ZASADNICZO SŁUŻĄ OŚMIESZENIU CHRYSTUSA, 

NASZEJ WIARY I KOŚCIOŁA. DLATEGO PODCZAS WAKACJI BĘDZIEMY CYKLICZNIE 
ZAMIESZCZAĆ ARTYKUŁY DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ I ZNIEWOLENIA CZŁOWIEKA.
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W M I N I O N Y M 
T Y G O D N I U

Ochrzczeni zostali

12 kwietnia

Jacek  Mikołaj Świątek
Julia Agnieszka Hernik
Kacper Paweł Borowiec
Paulina Płatos 

18 kwietnia 

Zuzanna Zamiat

19 kwietnia

Julia Amelia Śmiechowska
Jakub Sebastian Mienkina
Michalina  Jodzisz
Adam Marcin Wojtasik

Kto uwierzy i przyjmie chrzest 
                                    będzie zbawiony…

Związek małżeński zawarli

12 kwietnia 

Anna Gazda i Michał Zieliński

18 kwietnia
Marta Kopczyńska i Artur Ziębakowski

Emilia Wojtowicz i Adam  Gac 

Magdalena Słomka i Łukasz  Witkowski

Co Bóg złączył 

               człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana

15 kwietnia
Klementyna Łosiak ( l. 78 )

16 kwietnia 
Jan Cieśliński ( l. 61 )

19 kwietnia 
Zbigniew Czubak ( l.51 )

  W domu Ojca mojego
                                jest mieszkań wiele…

1. Przy wejściu do kościoła dziś są zbierane ofiary do puszek na 
rzecz ofiar poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w L’Aquila 

      w regonie Abruzja we Włoszech. Za każdy dar serca składamy 
gorące „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj nabożeństwo o godz. 1700.

3. Próby przed uroczystością I Komunii Świętej dla dzieci ze 
szkoły podstawowej nr 9 odbędą się: 27, 28 i 30 kwietnia. 
Zbiórka przed kościołem. Wszystkie próby będą się rozpoczynały 
o godz. 1630.

4. W piątek – rozpoczynamy maj – miesiąc szczególnie poświęcony 
Najświętszej Maryi Pannie. Nabożeństwa Majowe: 

       w dni powszednie o godz. 1900; w niedzielę o godz. 1700.

5. W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota Miesiąca. 
       W I piątek, 1 maja, przypada liturgiczne wspomnienie św. Józefa 

Rzemieślnika – Msze Święte tego dnia o godz.: 630, 800, 930 i 1800. 
Spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas wszystkich 
Mszy Świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na Mszę 
Świętą o godz. 1630, spowiedź dla nich od godz. 1600. 

      Do chorych udajemy się od godz. 900. Również w I Piątek 
      zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 
      Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800,
       zakończenie Mszą Św. o północy.

6. Sobota, 2 maja, jest dniem imienin Księdza Proboszcza 
Zygmunta Rutkowskiego i Ks. Zygmunta Zymlińskiego. 

      Uroczysta Msza Święta w intencji Czcigodnych Solenizantów 
zostanie odprawiona w niedzielę, 3 maja, o godz. 1045. 

       Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.

7. W przyszłą niedzielę, 3 maja, będziemy gościć Kleryków 
       z Radomskiego Seminarium Duchownego. Będą dzielić się 
       z nami doświadczeniem powołania do kapłaństwa.

8. Także w przyszłą niedzielę, 3 maja, podczas Mszy Świętej 
        o godz. 930, dzieci z klas drugich ze szkoły podstawowej nr 9, 

przystąpią do I Komunii Świętej. Wszystkich niezaintereso-
wanych tą uroczystością prosimy o przyjście do kościoła na 
Msze Święte w innych godzinach.

9. Również w przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie 
przyjmował indywidualne ofiary na budowę naszego 
kościoła w Mazowszanach.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna, 
       a o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 

Msza Święta w intencji Rodzin.


