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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 766
22/11/2009

ROK KAPŁAŃSKI
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓL A Kalendarz liturgiczny

    EWA NGELI A: J   18,  33b -  3722 listopada 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Cecylii, Marka, Maura
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 13-14
PSALM 93
Ap 1, 5-8 
EWANGELIA: J 18, 33b-37 

23 listopada 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Klemansa, Felicyty, Adeli
LITURGIA SŁOWA:
Dn 1, 1-6. 8-20
PSALM Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 1-4 

24 listopada 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Flory, Andrzej 
LITURGIA SŁOWA:
Dn 2, 31-45
PSALM Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

25 listopada 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Katarzyna, Erazma, Józefa
LITURGIA SŁOWA: 
Dn 5, 1-6.13-14
PSALM Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 12-19 

26 listopada 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Konrada, Sylwestra, Delfiny
LITURGIA SŁOWA:
Dn 6, 12-28
PSALM Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 20-28 

27 listopada 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 2-147
PSALM Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

28 listopada 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Zdzisława, Lesława
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 15-27
PSALM Dn 3
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

                               
Swoje patronalne święto 
obchodzą dziś Księża Pallotyni
z Prowincji Wschodniej 
– Chrystusa Króla

Chcemy dziś ofiarować nasze modlitwy
w intencji naszych Księży Pallotynów 
za dar Chrystusowego Kapłaństwa.
Niech dobry  Jezus Chrystus
obdarza Księży zdrojem łask
i wszelkim błogosławieństwem
w trudnej pracy duszpasterskiej
i życiu osobistym.

Z całego serca  dziękujemy Wam – Kapłani za obecność w naszej parafii
          w odnajdywaniu istoty  bycia  z Jezusem. 
     Żadne słowa nie są w stanie wyrazić drodzy Księża
          jak wielką, często niedostrzegalną wartość 
       mają Wasze  modlitwy i starania, słowa i gesty
                 Przyjmijcie bukiet modlitw
 zanoszonych w dowód wdzięczności za kapłańską posługę
       w wypełnieniu dzieła zapoczątkowanego
              przez  św. Wincenty Pallottiego.                                                                                                             Szczęść Boże!

CHRISTUS VINCIT * CHRISTUS REGNAT * CHRISTUS IMPERAT
CHRYSTUS WODZEM* CHRYSTUS KRÓLEM * CHRYSTUS WŁADCĄ NAM

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia 
- wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania 
czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, 
Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. 
Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa 
jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono 
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje 
w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie 
w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 
Przyjdź królestwo Twoje!
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   „…Bo Twoje jest  królestwo i  potęga i  chwała na wieki”

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, którą przeżywamy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego,  zachęca nas 
do postawienia sobie bardzo ważnego pytania: Czy On –Jezus, jest naprawdę moim Królem?

Dzisiaj bardzo mocno widać jak świat jest podzielony. Uderza wręcz rozdział ludzkości na dwa obozy, na dwa 
królestwa: na królestwo Chrystusa i na królestwo antychrysta. Wielu niestety, jest takich, których postępowanie kuleje 
i utyka. W jednej ręce trzymają kaganek na cześć Chrystusa Króla, a w drugiej, kopcący się ogarek na cześć bożków 
tego świata, a tak przecież być nie powinno, bo jesteśmy wierzącymi ludźmi…

 

Papież Pius XI, widząc jak duch świata, duch antychrysta ogarnia społeczeństwa, wydał encyklikę, w której przestrzegł 
przed obojętnością dla spraw Bożych, nawołując do gorącego oddania się królowaniu Chrystusa. Ustanowił dla całego 
Kościoła uroczyste Święto Chrystusa-Króla. Papież prosił i wręcz wołał, by tron Chrystusa na nowo otrzymał przynależne 
mu pierwsze miejsce. Wiedziała o tym bardzo dobrze Służebnica Boża Rozalia Celakówna. W podzielonym świecie 
Rozalia tworzyła zapiski. W Jej pismach bardzo jasno widać, na czym ma polegać oddanie należnej czci Chrystusowi 
Królowi.  Chodzi o uznanie Chrystusowego Królowania, o przyjęcie królestwa Bożego, o Intronizację Jego Najświętszego 
Serca, czyli o wywyższenie w naszym życiu Jego miłości do nas. Skoro,…„tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał…”, to my ludzie, uznajmy wreszcie Jego miłościwe panowanie. Chrystus chce miłością królować 
w sercach naszych. Dzisiaj, niektóre grupy, chciałyby „intronizować” Chrystusa na Króla naszej Ojczyzny, na Króla 
świata. Głośno, uroczyście, z rozmachem, odświętnie…, ale czy On nie jest już Królem? Czy On nie jest Panem 
panujących i Królem królujących? Czy Chrystus nie chce panować raczej w sercach? Powiedział krótko: „Uczcie się ode 
mnie, bo Jestem cichy i pokornego serca”. Uznajmy Jego królowanie w naszych sercach. Uznajmy królowanie cichego 
Króla Pokory…, a świat stanie się lepszy…

Czy przypadkiem nie zapomniano o jednej ważnej kwestii?
Z zapisków Rozalii Celakównej jasno wynika, że „Intronizacja Chrystusa Króla” dosłownie oznaczałaby, że Chrystusa, 

który w sposób oczywisty jest już Królem i został takim ogłoszony, ponownie ogłasza się królem. Służebnica Boża 
podkreśla, że Chrystusa Króla nie trzeba intronizować, czyli na nowo wprowadzać na tron, należy raczej uznać, że On 
jest już Królem, że jest na tronie, trzeba to Królestwo uznać. Uznać, że jest Królem mojego serca, mojej małej ojczyzny. 
Przecież w Ewangelii św. Marka czytamy słowa Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. A na pytanie Piłata: „Czy Ty jesteś Królem?”, Jezus odpowiada twierdząco: „Tak Ja Jestem Królem”. 
Wraz z przyjściem Chrystusa na ziemię, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie nastało królowanie Jezusa wśród nas. 
Nie trzeba obwoływać Go Królem. Należy bardziej posprzątać w królestwie swojego serca i na nowo uznać Go Królem.

Przypomnijmy sobie słowa Jezusa: „Nie możecie dwom panom służyć…”,i  powiedzmy wyraźnie któremu z nich 
chcemy służyć, określmy, kto ma być naszym przewodnikiem. Kończąc rok liturgiczny, konkretnie zdecydujmy, czy 
pójdziemy za Chrystusem, czy też przeciwko Niemu, trzeciej możliwości nie ma. 

Jezus Król, bardzo jasno postawił kwestie, gdy wyrzekł słowa: „Kto nie jest za Mną, jest przeciwko mnie”, „Kto nie 
zbiera ze Mną, rozprasza”. Jeśli więc jestem katolikiem, trzeba bym był nim wszędzie i zawsze. Trzeba bym myślał po 
katolicku, mówił po katolicku i wszędzie występował odważnie po katolicku. Wtedy On będzie na 100% Królem…  
mojego życia.        Ks. Marek Tomulczuk SAC
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„Przyjdź Królestwo Twoje”
Ingres Biskupa Radomskiego Henryka 

Tomasika do Katedry Radomskiej odbył się 
w sobotę, 14 listopada 2009r. 

W uroczystości objęcia przez nowego 
ordynariusza diecezji radomskiej Katedry 
pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny udział 
wzięło 37 biskupów z Polski i zagranicy, a także 
ok. 400 księży, w tym kapłani z Włoch, Niemiec 
i USA. Obecni byli przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych oraz liczni 
goście.

Przy wejściu do katedry, ks. proboszcz Edward Poniewierski 
podał bp. Henrykowi Tomasikowi klucze i krzyż do ucałowania 
oraz wodę święconą. Po pokropieniu zgromadzonych wiernych,
 ks. Biskup udał się na krótką modlitwę do grobu bpa Jana Chrapka.
 Gestu przekazania pastorału (znaku pasterskiej i przewodniej funkcji 
wobec ludu Bożego) dokonali abp Zygmunt Zimowski przewodniczącym 
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie, 
abp Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz abp Stanisław 
Nowak. Metropolita częstochowski. 

Podczas homilii abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący 
Episkopatu Polski, zauważył, ze Ingres jest odpowiednią chwilą, 
ażeby poruszyć temat biskupstwa, nieczęsto rozważanego w roku 
liturgicznym Kościoła. „W ciągu roku mamy wiele okazji, aby mówić 
o kapłaństwie, lecz stosunkowo mało, by zastanowić się nad doniosłością 
urzędu biskupiego dla życia Kościoła” – mówił w pierwszych słowach 
swego kazania. Dodał, że to także zapowiedź trudu pasterza poszukującego 
zagubionych owiec a zarazem ofiary Baranka, który daje swoje życie za owce. 

Na zakończenie Ingresu przemówił Bp Henryk Tomasik. Podziękował 
wszystkim obecnym a także osobom, które do tej pory spotkał na swej 
kapłańskiej drodze oraz w czasie posługi biskupiej. Prosił diecezjan 
o aktywne włączanie się w dzieło kształtowania diecezji. Wspomniał też 
wszystkich zasłużonych kapłanów diecezji, szczególnie ks. Romana Kotlarza, 
legendarnego kapelana robotników radomskiego Czerwca ‘76. Zaznaczył, że 
jego troską będzie rodzina i młodzież, w którą wierzy. Wszystkich zaprosił 
do wsłuchiwania się w słowo Boże tak, by kształtowało ono umysły i serca. 
„Z wiarą w Bożą pomoc, z ufnością w Opiekę NMP, staję dziś przed Diecezją 
Radomską. Przyjęta misja ma także wymiar ludzki, dlatego też ponawiam, 
wypowiedzianą już w Seminarium, prośbę pełną nadziei: „Proszę, przyjmijcie 
mnie.” Te słowa nowego Ks. Biskupa wywołały oklaski wiernych i były 
najpiękniejszą spontaniczną odpowiedzią na jego słowa. 

Na koniec uroczystości Ks. Biskup Ordynariusz udzielił wszystkim 
zebranym oraz wszystkim diecezjanom pasterskiego błogosławieństwa.

al. Marcin Zieliński
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Pod egidą Świętej Cecylii 
1. Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

– patronalne święto Polskiej Prowincji Księży i Braci Pallotynów. 
W tym szczególnym dla nas dniu polecamy się waszym 
modlitwom. Uroczystość ta jest również świętem Akcji Katolickiej 
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Dzisiejsza niedziela 
jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym.

2. Kolejne spotkanie w ramach tzw. „kursu przedmałżeńskiego”, 
dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej.

3. Przez cały listopad codziennie o godz.1730 odmawiamy 
różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę Świętą w intencji 
zmarłych, poleconych naszym modlitwom w wypominkach 
listopadowych.

4. W przyszłą niedzielę 29 listopada rozpocznie się Adwent 
– czas szczególnego przygotowania się na powtórne przyjście 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ale też czas przygoto-
wania się do dobrego, religijnego przeżycia Świąt Bożego 
Narodzenia. Wspólnym przygotowaniem będą Rekolekcje 
Parafialne, Msze Święte Roratnie oraz od 16 do 24 grudnia 
Nowenna do Dzieciątka Jezus.

5. Rekolekcje Adwentowe, dla dorosłych i dzieci, w naszej parafii 
rozpoczynamy w przyszłą niedzielę 29 grudnia. Poprowadzi 
je Ks. Krzysztof Wojda SAC – pallotyn, proboszcz parafii św. Józefa 
w Otwocku. 

6. Tradycją minionych lat w czasie Adwentu, ojcowie ministranci, 
będą rozprowadzać opłatki wigilijne do wszystkich rodzin 
naszej parafii. W razie wątpliwości można zażądać od rozpro-
wadzających opłatki pisemnego upoważnienia od Księdza 
Proboszcza. Ofiary złożone z tej okazji będą przeznaczone na 
budowę naszego kościoła w Mazowszanach.

7. Wszystkie dzieci zapraszamy na bal kostiumowy – zabawę 
andrzejkową organizowana przez Oazę – w sobotę, 28 listopada 
2009 r. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 1530 zakończenie o 1830.

8. Młodzieżowa schola wznawia, z lekkim opóźnieniem, swoją 
działalność, dlatego gorąco zapraszamy wszystkich grających 
i śpiewających w wieku do 30 lat, do zasilenia jej składu 

         zarówno instrumentalnego jak i wokalnego. Chętnych zapraszamy 
na próbę w sobotę, 28 listopada o godz. 14.00  

Dzień 22 listopada jest dniem liturgicznego 
wspomnienia Św. Cecylii, patronki muzyki sakralnej.
Św. Cecylia żyła na przełomie II i III wieku. 
Zmuszona do małżeństwa z poganinem, nie tylko 
nie złamała złożonego wcześniej ślubu czystości, 
lecz jeszcze nawróciła męża. Obydwoje w obronie 
wiary ponieśli śmierć męczeńską. Ciało św. Cecylii 
znaleziono w Katakumbach św. Kaliksta. 
Obecnie spoczywa w bazylice na rzymskim Zatybrzu, 
wybudowanej w miejscu, gdzie znajdował się jej 
dom. Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, 
muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-
-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na 
organach.

Jednymi z podopiecznych świętej Cecylii w naszej 
parafii jest Chór Parafialny Gloria Dei. Idea chóru 
narodziła się w październiku 2008 roku z inicjatywy 
księdza proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC, 
przy pomocy organisty Romana Danielewicza 
i późniejszego opiekuna ks. Marcina Sawickiego SAC. 
Pierwszą próbę chór miał właśnie w przeddzień 
Święta Św. Cecylii - w piątek 21 listopada 2008 roku. 
Niedługo potem miał pierwszą okazję uświetnienia 
śpiewem liturgii z okazji Bożego Narodzenia. 

Występujemy najczęściej przy okazji ważniejszych 
świąt parafialnych i kościelnych. W kilkanaście 
rozśpiewanych osób (nadal z przewagą pań...) 
mamy próby przeważnie raz w tygodniu. W naszym 
repertuarze jest już gruby plik kilkudziesięciu 
rozpisanych na 4 głosy pieśni w tym stałych elementów 
mszy jak Alleluja, Kyrie, Gloria czy Agnus Dei, 
pieśni wielkopostnych, na zmartwychwstanie, 
maryjnych i na cześć patronów Parafii. Opiekunem 
duchowym chóru jest ks. Marek Tomulczuk SAC. 
Poza, czasem ciężką pracą na próbach, niezbędnymi 
kontaktami w sprawie nut i nagrań głosów i wspólnymi 
występami, spotykamy się na gruncie prywatnym, 
czy to na ogniskach czy innych spotkaniach - 
czasem nawet rozśpiewanych.

                                                                                     Ochrzczeni zostali

                                                       
 Maja Karolina Winiarska    

                                                                        Jakub Hernik 

                                          Dzieckiem Bożym jestem ja…
Odeszli do Pana

Edmund Babicki ( l. 58)

Krzysztof Opałka( l. 58)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

W minionym  tygodniu

   15  listopada


