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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 789
02/05/2010

ROK KAPŁAŃSKI
V NIEDZIEL A   W IELK A NOCNA

Kalendarz liturgiczny
EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  1802 maja2010r. – NIEDZIELA

Imieniny: Zygmunta, Atanazego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 14, 21-27
PSALM 145
Ap 21, 1-5a
EWANGELIA: J 13, 31-33a. 34-35  

03 maja 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Święto Konstytucji 3 Maja
NMP, Królowej Polski
Imieniny: Marii, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a.10ab
PSALM Jdt 13
Kol 1, 12-16
EWANGELIA: J 19, 25-27 

04 maja 2010r. – WTOREK
Św. Floriana, męczennik
Imieniny: Floriana, Moniki
LITURGIA SŁOWA:
Dz 14, 19-28
PSALM 145
EWANGELIA: J 14, 27-31a

05 maja 2010r. – ŚRODA     
Bł. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
Imieniny: Ireny, Waldemara, Irydy
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 15, 1-6
PSALM 122
EWANGELIA: J 15, 1-8

06 maja 2010r. – CZWARTEK
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Imieniny: Filipa, Jakuba, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 15, 1-8
PSALM 19
EWANGELIA: J 14, 6-14

07 maja 2010r. – PIĄTEK
Imieniny: Ludmiły, Benedykta, Gizeli
LITURGIA SŁOWA:
Dz 15, 22-31
PSALM 57
EWANGELIA: J 15, 12-17

 08 maja 2010r. – SOBOTA
Św. Stanisława, bp. i męczennika 
patron Polski
Imieniny: Stanisława, Wiktora, Lizy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
PSALM 100 
Rz 8, 31b-39
EWANGELIA: J 10, 11-16

Z  ok azj i  imienin Ks ięż y :  
K S .  P R O B O S Z C Z A   ZYGMUNTA RUTKOWSKIEGO SAC 
KS. ZYGMUNTA ZYMLIŃSKIEGO SAC 
KS. STANISŁAWA BARCIKOWSKIEGO SAC
Życzymy, aby dobry Pan Bóg z nieba,
z Panną Świętą, Matką Bożą,
dał Wam wszystko,
 co potrzeba,
nade wszystko zdrowie.

Niechaj wszelkie dary Ducha
dziś na Was spoczywają,
byście posługą swą na ziemi
sięgnęli szczęścia 
w blaskach nieba.

Żyjcie nam sto lat, albo dłużej
Niech Wasze słowa serca nasze zmieniają.
Niech w codzienności Was prowadzi Bóg miłości,
a Maryja Wspomożeniem.
         Szczęść Boże!

Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35 
„  Pr z yk azanie  nowe daję  wam”

Już Stary Testament w Dekalogu polecał miłować bliźniego. Nowość 
przykazania z Dekalogu polego na dodaniu Słów - „ tak jak Ja umiłowałem .” 
A Jezus umiłował nas aż do śmierci. Zapomnieć o sobie, myśląc o Nim. 
„ Kochaj, a będą cię kochali.” Jaka powinna być miłość przeczytaj dziś 
rozdział 13 z Listu Św. Pawła do Koryntian.
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WIELKA MAJÓWKA 
Miesiąc maj kojarzy nam się 

z miesiącem, w którym wszystko 
odradza się na nowo – cały świat 
i my! Kiedy wszystko w przyrodzie 
kwitnie, pachnie i śpiewa, zwracamy 
się do Matki Jezusowej. Aż chce się 
nam żyć w pełni miłości, nadziei 
i radości. Maj jest przepełniony 
Świętością Maryjną. Zaczyna się 
wspomnieniem św. Józefa Robotnika. 
Pierwszego dnia tego miesiąca 
wspominamy męża Maryi i Opiekuna 
Zbawiciela. Przywołanie jednej z 

osób Świętej Rodziny w naturalny sposób kieruje myśli i skojarzenia 
ku pozostałym jej członkom. 
Trzeciego maja w naszej Ojczyźnie obchodzimy rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Liturgicznie jest to uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski. Ta właśnie uroczystość już na dobre wprowadza nas w „maryjny 
miesiąc”.  Nie zapomnijmy również o Pani z Fatimy, która swym płaszczem 
miłości osłoniła od kuli wymierzonej do sługi Bożego Jana Pawła II, 
ten dzień będziemy świętować 13 maja. W tym miesiącu będziemy 
również zanosić modlitwy  do naszej Matki Maryi za wszystkie nasze 
kochane mamy w dniu ich święta – 26 maja.    
Przez cały miesiąc w naszych kościołach będziemy uczestniczyć 
w nabożeństwach majowych  i wysławiać 
Naszą Panią w Litanii Loretańskiej. Wezwania 
litanii przypominają jedną z najważniejszych 
prawd: Maryja jest człowiekiem wybranym 
przez Boga, sama z siebie nie może nam 
nic „dać”, ale może wiele łask wypraszać. 
Dlatego tak bardzo ważna jest nasza modlitwa 
przez Jej pośrednictwo i razem z Nią. „Módl 
się za nami” – będziemy powtarzać.  Modlimy 
się z Maryją nie tylko w kościołach. Ważnym 
i pięknym elementem naszej maryjnej 
pobożności w maju są wspomniane już 
wcześniej  modl i t w y pr z y  k r z yżach 
przydrożnych, figurkach i kapliczkach. 
Niestety, ta forma nabożeństw maryjnych 
trochę przygasa, a szkoda, bo to zwyczaj 
bardzo ważny, pomagający budować wspólnotę kościoła.

  Maj, najpiękniejszy chyba z miesięcy, poświęcony został przez 
naszych przodków w wierze Matce Boga - Człowieka i Matce nas 
wszystkich. W naszej ojczyźnie szczególnie mocno o tym pamiętamy 
i kultywujemy tę piękną tradycję. I niech tak pozostanie. Bo Maryja 
ma szczególny dar prowadzenia nas do Jezusa. I chce nam tym darem 
służyć, przypominając nieustannie: „Zróbcie wszystko, co Syn mój 
wam powie”.

Agnieszka

Akt Osobistego 
Oddania się Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico 
Dziewico, obieram sobie dzisiaj 

Ciebie za Panią,
Orędowniczkę, Patronkę, 
Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno 
i przyrzekam, że Cię nigdy

 nie opuszczę, nie powiem i nie 
uczynię nic przeciwko Tobie.

Nie pozwolę nigdy, 
a by inni cokolwiek czynili,
co uwłaczałoby czci Twojej.
Błagam Cię, przyjmij mnie 

na zawsze za sługę i dziecko swoje.
Bądź mi pomocą we wszystkich 

moich potrzebach duszy i ciała 
oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, 
całkowicie w niewolę, a jako Twój 

niewolnik poświęcam Ci ciało 
i duszę moją, dobra wewnętrzne

 i zewnętrzne, nawet wartość 
dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych 
i przyszłych, pozostawiając Ci 

całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i wszystkim 
bez wyjątku, co do mnie należy, 

według Twego upodobania,
ku większej chwale Boga,
 w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, 
w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym 
Syna Twojego, któremu Ty,

 o Matko, oddaj mnie w niewolę,
jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę,
przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,
oddaję ku chwale Trójcy Świętej 

- Soli Deo!
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj 

mnie w pracy codziennej
i okaż swe czyste Oblicze 
w godzinę śmierci mojej.

Amen.

ks. kard. Stefan Wyszyński
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Maryja - Królową Polski
„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła.

Nigdym od ciebie nie odjęła lica.
Jam po dawnemu, moc twoja i siła, Bogurodzica!” /Maria Konopnicka/

 3 maja w naszej polskiej tradycji narodowej, obok rocznicy uchwalenia przez Sejm 
Czteroletni Konstytucji Trzeciego Maja, jest również – a dla nas katolików przede wszystkim 
– przeżywany w atmosferze Uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. To właśnie 
Niepokalanej Matce Kościoła Polacy zawdzięczają cudowną obronę Jasnej Góry i Polski 
podczas najazdu Szwedów. I na pamiątkę tego właśnie wydarzenia król Jan Kazimierz 

postanowił cały nasz kraj oddać pod opiekę Matki Bożej, aby Ona dla każdego z nas była szczególną królową.
Królewskość Matki Najświętszej potwierdza Pismo Święte. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio ludzie Kościoła 
mają prawo do tego, aby w owej „Niewieście obleczonej w słońce” wiedzieć samą Maryję. Pewnie, że autor 
Apokalipsy zapisując z natchnienia Ducha Świętego ten tekst, chciał ukazać ludziom przede wszystkim obraz 
przyszłego Kościoła, Kościoła naszych czasów. Ale z uwagi na fakt, że mamy prawo do szerszej interpretacji 
tego tekstu, widzimy w nim również Maryję.
Niewiasta obleczona w słońce, mająca księżyc pod stopami pozwala nam upatrywać w sobie symbol zwycięstwa. 
Słońce zawsze jest synonimem światła. Księżyc jest zawsze synonimem ciemności. Zatem niewiasta mająca 
słońce, a depcząca księżyc pozostaje tą, która zwycięża. Pozostaje królową. I taką królową jest Kościół święty, 
który mocą Chrystusa zwycięża grzech, śmierć, szatana. Taką królową jest również Maryja, która jako „Nowa 
Ewa” pragnie naprawić to, co ta pierwsza zniszczyła. Pierwsza Ewa pozwoliła, aby manipulował nią szatan, 
aby manipulował nią zły duch. Nowa Ewa – Maryja podeptała głowę węża, czyli diabła przez fakt, że zrodziła 
Odkupiciela i dawcę życia Jezusa Chrystusa. Jest ona zatem w tym rozumieniu nie tylko współodkupicielką, 
ale również królową, bo uczestniczy w królestwie swojego Syna – Jezusa Chrystusa. Mamy zatem prawo – my 
Polacy – zwracać się do Maryi tytułem: Królowo Polski.
  Jezus rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej 
godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Również i my – jako uczniowie Chrystusa – bierzemy Maryję ze sobą: w nasze życie, do naszych domów. 
Biorąc Maryję do siebie, nazywając Ją naszą Królową i Matką wołamy jednocześnie za Sługą Bożym Janem 
Pawłem Wielkim: Maria, Totus Tuus! Maryjo, Cały jestem Twój! Amen.     

wtj

DZIEŃ FLAGI RP - 2 MAJA

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych, obchodzony 
jest w Polsce 2 maja. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień 
Flagi ustanowił Sejm w 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, 
którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.
Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je 
w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru 
czerwonego.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie 
pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. 
Od 2004 roku, kiedy to Sejm znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole 
narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Oznacza to, że mogą być one użyte kiedy tylko chcemy, pod 
jednym warunkiem - że otoczy się je należną czcią i szacunkiem.
Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji 
czy Estonii. Najczęściej w tym dniu ozdabia się budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach 
czy w oknach wiele osób wciąż podchodzi z dystansem. Nie brakuje takich, którzy twierdzą, że święto flagi 
wymyślono jedynie po to, aby narodowych barw nie trzeba było ściągać pomiędzy 1 maja (Święto Pracy), 
a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja). Są jednak tacy, którzy w ten sposób chcą manifestować swój patriotyzm 
oraz podkreślać więź z własnym krajem. 

wtj
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Ochrzczeni zostali

Odeszli 

 do Pana

Dzieckiem Bożym 
jestem ja...

Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie...

Związek małżeński zawarli

Co Bóg złączy 
niech człowiek 
nie rozdziela

1. Piąta niedziela wielkanocna wprowadziła nas w maj, miesiąc dedykowany 
Matce Najświętszej. Ożywmy w tym miesiącu nasze dziecięce oddanie 
Matce Jezusa, odmawiając Litanię loretańską podczas nabożeństw 
majowych czy też indywidualnie, bądź w gronie sąsiadów. 
2. Nabożeństwa Majowe: w dni powszednie o godz. 1900; w niedzielę 
o godz. 1700.
3. Dziś obchodzimy też święto Polonii i Polaków za granicą. Pamiętajmy 
w naszych modlitwach o bliskich, którzy z różnych przyczyn musieli 
wyjechać, prośmy też w intencji duszpasterzy i sióstr zakonnych, którzy 
pracują wśród Polonii.  
4. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 930 dzieci ze szkoły podstawowej nr 9 
przystąpią do I Komunii Świętej.
5. Również dzisiaj, godz. 1045, zostanie odprawiona uroczysta Msza 
Święta w intencji Czcigodnych solenizantów: Księdza Proboszcza 
Zygmunta Rutkowskiego SAC, Ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC 
i Ks. Stanisława Barcikowskiego SAC. Solenizantów polecamy 
waszym modlitwom.
6. Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną 
kartę miłości naszego Narodu do Maryi. Msze św. odprawiane w porządku 
niedzielnym;
7. Próba przed uroczystością I Komunii Świętej dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 odbędzie się we wtorek, 4 maja o godz. 16:30
8. W czwartek, 6 maja przypada pierwszy czwartek miesiąca, kiedy to 
wspominamy ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy tego 
dnia na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17:30 w kościele 
oraz Mszę św. o powołania kapłańskie i zakonne.
9. W piątek, 7 maja obchodzić będziemy pierwszy piątek miesiąca. Jest 
to dzień przebłagania, zwłaszcza przez przyjęcie Komunii Świętej 
wynagradzającej za grzechy nasze osobiste oraz całego świata. 
Chorych odwiedzimy po Mszach św. porannych. Spowiedź dla 
dorosłych i Młodzieży podczas wszystkich Mszy Świętych i od godz. 1730. 
Dzieci zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1645, spowiedź dla nich od 
godz. 1630. Również w I Piątek zapraszamy na całodzienną Adorację 
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800, 
zakończenie Mszą Św. o północy.
10.  W sobotę Uroczystość Świętego Stanisława, Patrona Polski. 
11.  W przyszłą niedzielę 9 maja, podczas Mszy Świętej o godz. 930, dzieci 
z klas drugich ze szkoły podstawowej nr 23, przystąpią do I Komunii 
Świętej. Wszystkich niezainteresowanych tą uroczystością prosimy 
o przyjście do kościoła na Msze Święte w innych godzinach.
12.  Również w przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.  
13. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”, zaprasza na XVI 
Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Św. do Częstochowy, dnia 
15 maja w sobotę. Wyjazd o godz. 530. Koszt 35zł. Zapisy w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej, po każdej Mszy Świętej. 

„Myśląc Ojczyzna...”

Ojczyzna - kiedy 
myślę - wówczas 
wyobrażam sobie
i zakorzeniam,
mówi mi o tym 
serce, jakby ukryta 
granica, która ze 
mnie przebiega ku 
innym aby wszystkich ogarniać w 
przeszłość dawniejszą
niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę 
Ojczyzna - by zamknąć
ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, 
jak poszerzać tę przestrzeń,
którą wypełnia.
                       KAROL WOJTYŁA

Grzegorz 
Piotr 

Winiarski

Zbigniew Piwowarczyk 
   i Mirosława Szukiewicz

Jarosław Tuzimek i Katarzyna Polcyn

Robert Faliszewski
   i Małgorzata Farbiś

Przemysław Król i Julita Słomka

Tadeusz Sadowski l. 56
Marian Choinka l. 83
Tadeusz Woźniak l. 69
Kazimierz Głuch l. 73
Edward Rosik l. 59
Aleksandra Pająk l. 53
Gabriela Drapała l. 76


