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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 809
19/09/2010

X X V NIEDZIEL A  Z W Y K Ł A Kalendarz liturgiczny EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  18
19 września 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Januarego, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
Am 8, 4-7
PSALM 113     
1 Tm 2,1-8
EWANGELIA: Łk 16,1-13 (Łk 16, 10-13)

20  września 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Eustachego, Filipiny
LITURGIA SŁOWA:
Prz 3, 27-35
PSALM 15
EWANGELIA: Łk 8, 16-18  

21 września 2010 r. – WTOREK
Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Imieniny: Mateusza, Hipolita
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4, 1-7. 11-13
PSALM 19
EWANGELIA: Mt 9, 9-13

22 września 2010 r. – ŚRODA
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA: 
Prz 30, 5-9
PSALM 119
EWANGELIA: Łk 9, 1-6 

23 września 2010 r. – CZWARTEK
Św. Pio z Pietrelciny
Pierwszy dzień jesieni 
Imieniny: Bogusława, Tekli, Liwiusza
LITURGIA SŁOWA:
Koh 1, 2-11 
PSALM 90
EWANGELIA: Łk 9, 7-9

24 września 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Gerarda, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
Koh 3, 1-11
PSALM 144
EWANGELIA: Łk 9, 18-22

25 września 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Ładysława, Aurelii
LITURGIA SŁOWA:
Koh 11, 9-12,8
PSALM 90
EWANGELIA: Łk 9, 43b-45

EWA NGELI A: Łk 16,  1-13

„Żaden sługa nie może dwom panom służyć … Bogu i Mamonie”

Jesteśmy bardzo zaradni, kiedy chodzi o nasze sprawy materialne. 

Gorzej jest, kiedy chodzi o naszą duszę. Mamonie poświęcamy 

tyle czasu, że braknie go na modlitwę, udział we mszy św., spowiedzi.

Dla Boga pozostaje jedna setna naszego czasu. Chrystus stawia 

sprawę jasno – albo Bóg, albo Mamona. Obu panom służyć nie można. 

Przysłowie powiada: „Bogu świeczka, a diabłu ogarek” i „diabłu dwie 

świeczki, Bogu jedna”. Boże udziel łaski, abym palił świeczkę tylko Tobie.

I N F O R M A C J E
1. Dzisiaj nie będzie Mszy Św. o godz. 1530. Młodzież klas III gimnazjum 
 i ich rodziców, zapraszamy na spotkania od trzeciej niedzieli 

października. 

2. Również dzisiaj, o godz. 1700 nabożeństwo w intencji naszej 
 Ojczyzny.

3. Dzisiaj po każdej Mszy Św., przy wyjściu z kościoła można złożyć 
ofiary do puszek, na potrzeby pallotyńskiego nowicjatu 

 w Wadowicach.

4. W przyszłą niedzielę 26 września o godz. 1700 podczas 
nabożeństwa, modlić się będziemy śpiewem nieszporów ludowych. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W sobotę 9 października zapraszamy wszystkich Parafian, 
do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce, do naszego kościoła 
w Mazowszanach. W tym dniu w czasie Mszy Św. odpustowej, 
o godz. 1100 modlił się będzie z nami nasz Pasterz, J.E. Bp H. Tomasik. 
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SPRAWOZDANIE 

   Z PIERWSZEGO SPOTKANIA RADY PARAFIALNEJ

Dnia  06.09.2010r. w poniedziałek po raz pierwszy spotkała się Duszpasterska Rada Parafialna naszej

parafii, która powstała z inicjatywy ks. proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC.

Spotkanie to zostało poprzedzone nabożeństwem do Ducha Świętego i św. Józefa z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Rodziny. 

W czasie modlitwy zawierzyliśmy naszą parafię, członków rady, Panu Bogu, a także prosiliśmy, aby wszystkie 

decyzje, które będziemy podejmować, były zgodne z Jego wolą.  

 Posiedzenie Rady odbyło się w sali konferencyjnej domu parafialnego. Po powitaniu wszystkich 

członków Rady, ks. proboszcz przedstawił nowych wikariuszy, tj. ks. Tomasza Stefanowskiego SAC, 

ks. Dariusza Chałubińskiego SAC i ks. Rafała Czekalewskiego SAC, którzy od 25 sierpnia 2010 roku zamieszkali 

i pracują w naszej parafii. W dalszej części zebrania został omówiony plan posługi duszpasterskiej i kateche-

tycznej księży i sióstr opiewający zasadniczo rok szkolny 2010/2011. Ponadto ks. proboszcz określił cele i zadania 

do zrealizowania, jakie stoją przed parafią.

Kolejne zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej w listopadzie tego roku.   

Wakacyjne Spotkania Młodzieży Pallotyńskiej
Podczas wakacji nasza parafialna młodzież spotkała się na różnych formach katolickiego wypoczynku w całej 

Polsce. Wspólnota z Oazy wyruszyła na dwutygodniowe rekolekcje pod opieką animatorów i księży. Każdy 
mógł pojechać na rekolekcje stosowne do swojego wieku i zapotrzebowania duchowego. Jednak Oaza to nie 
tylko modlitwa i codzienne Msze Święte, to także wypoczynek i rekreacja. Codziennie dzieje się coś nowego, 
coś ciekawego. Nasza młodzież modli się, śpiewa, tańczy, gra na rozmaitych instrumentach oraz bawi się. Na tego 
rodzaju rekolekcjach dowiadujemy się więcej o naszej wierze i o Bogu. Rozszerzamy naszą wiedzę religijną. 
Wychwalamy Boga i oddajemy mu Jego należną cześć poprzez modlitwę, śpiew i muzykę. Chłopcy, którzy są 
ministrantami służą podczas codziennej Eucharystii. Raz w tygodniu jest adoracja podczas której można się 
wyciszyć i porozmawiać z Bogiem oraz przystąpić do spowiedzi. Jest także okazja skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. Na spotkaniach z animatorami poruszane są tematy wiary - każdy wyraża swoje myśli i odczucia. 
Wszyscy próbują sobie nawzajem pomóc wykonując jakieś obowiązki w grupach – sprzątanie, zmywanie 
- każdy zawsze ma coś do zaoferowania drugiej osobie. Dzień wyjazdu jest najsmutniejszym dniem podczas 
Oazy. Po dwóch tygodniach, kiedy już wszyscy zdążyli się do siebie przyzwyczaić i zaprzyjaźnić trzeba wyjechać. 
Na szczęście Pallotyni umożliwiają takie spotkanie organizując w ostatni weekend sierpnia w Wyższym 
Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie Pallotyńskie Spotkanie Młodych. Tegoroczne 
spotkanie odbyło się pod hasłem „KOCHAM”.

 Młodzież z Radomia też tam była. Wyruszyła do Ołtarzewa pod opieką ks. Rafała Czekalewskiego SAC, 
który jest nowym moderatorem Oazy w naszej parafii. Zawitali tam nie tylko przedstawiciele Ruch Światło-Życie, 
Liturgicznej Służby Ołtarza, Wspólnoty Wieczernikowe, ale również innych wspólnot z Polski, Ukrainy, 
Białorusi oraz Czech. Dwa dni obfitowały we wspólną modlitwę, uwielbieniem Boga, rozmowami, wymianą 
doświadczeń z wakacji itd.. Pierwszego dnia można było wziąć udział w spotkaniach na temat miłości 
i wyrozumiałości, a wieczorem kilka grup dało wspaniały koncert. Zwieńczeniem drugiego dnia - jednocześnie 
zakończeniem PSM - była Msza Święta, której przewodniczył  i homilię wygłosił bp Krzysztof Zadarko (biskup 
pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej). Następnie przyszedł czas pożegnań i smutków, bo to już koniec 
wakacyjnych rekolekcji i spotkań młodych. Nadeszła pora by zabrać się do pracy, ponieważ nadchodzi nowy, 
wymagający rok, przez który każdy będzie próbował utrzymać się w dobrych postanowieniach.

Życzę wszystkim wspaniałych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.
Jakub Horbacz
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DOGMATY WIARY - CZĘŚĆ 2
Jakim prawem Kościół żąda od nas przyjęcia dogmatów? 

 
Jeszcze dwa inne niepokoje formułowane są w związku z dogmatami: Jakim prawem Kościół żąda od nas 

przyjęcia dogmatów? Może faktycznie narusza to naszą umysłową suwerenność? A ponadto: Czy nieomylność, 
którą Kościół przypisuje głoszonym przez siebie dogmatom, może być cechą w ogóle jakichkolwiek ludzkich 
twierdzeń?

Oba pytania dają okazję do przypomnienia tego, co jest absolutnie jedyne i niepowtarzalne w wierze 
chrześcijańskiej. Mianowicie nasza wiara chrześcijańska nie jest dziełem ludzi, jej początkiem jest dar, jaki 
ludzkość rzeczywiście – a nie w jakichś wyobrażeniach życzeniowych – otrzymała od Boga w osobie Jego 
Syna. Po prostu to się stało naprawdę, że Bóg „Syna swego Jednorodzonego nam dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

 
Gdyby Pan Jezus był tylko genialnym mędrcem, obdarzonym nadzwyczajną charyzmą religijną, to Jego 

nauki – podobnie jak nauczanie innych wielkich ludzi, również tych najmądrzejszych – nie byłyby nieomylne 
i można by je było poprawiać oraz uzupełniać. Przyjmowanie wówczas jakichkolwiek dogmatów świadczyłoby 
o duchowej niedojrzałości albo i gorzej – o umysłowym zniewoleniu. Dlatego nie trzeba się dziwić temu, 
że ludzie niewierzący niekiedy w ogóle nie są w stanie zrozumieć jak to możliwe, że ich wierzący znajomi, 
których nieraz podziwiają za ich intelektualną samodzielność, aprobują dogmaty wiary, co więcej – wcale się 
tego nie wstydzą.

Bo sens i wartość dogmatów wiary można zobaczyć dopiero w wierze, że Pan Jezus jest Synem Bożym, 
przez którego świat został stworzony i który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, po dokonaniu zaś 
naszego odkupienia przez mękę i śmierć na krzyżu, zmartwychwstał. Stało się to w ściśle określonym miejscu 
i czasie, ale stało się to dla zbawienia wszystkich ludzi, wszystkich kolejnych pokoleń aż do końca świata.

Otóż jeżeli naprawdę Ojciec Przedwieczny posunął swoją miłość aż do tego, że dał nam własnego Syna, to 
niewątpliwie dał nam Go w taki sposób, ażeby wszyscy ludzie – niezależnie od tego, w jakim miejscu i czasie 
się znajdują – mogli mieć autentyczny dostęp do Niego i do Jego darów. I niewątpliwie potrafił zatroszczyć
się o to, ażeby Jego Ewangelia w ciągu wieków i tysiącleci nie uległa przeinaczeniu.

Po to właśnie Jezus Chrystus wybrał apostołów i założył Kościół, ażeby był on depozytariuszem prawdy o 
Nim („Kto was słucha, Mnie słucha”, Łk 10,16), a także szafarzem Jego przebaczenia („Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone”, J 20,23) oraz realnej Jego obecności, w sakramencie Eucharystii, wśród tych, którzy w Niego 
uwierzyli („To czyńcie na moją pamiątkę”, Łk 22,19).

Rzecz jasna, ludzie różnie patrzą na Kościół. Ponieważ jednak Kościół naprawdę (a nie tylko w przeświadczeniach 
katolików) jest darem Bożym, zapewniającym nam duchową przestrzeń, w której wierzący mają realny dostęp 
do nauki i łaski naszego Zbawiciela, a nawet do Niego samego, dobrze jest naszą wiarę w Niego, w Jezusa 
Chrystusa, rozciągnąć również na Kościół. Wtedy natychmiast zrozumiemy, że dogmatów wiary nikt nam nie 
narzuca, ale są one niedającą się przecenić pomocą samego Ducha Świętego (por. J 14,26), żebyśmy mogli 
autentycznie i coraz głębiej rozumieć Ewangelię.

wtj

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAWARLI - LIPIEC

Kamil Giezgało i Anna Sztobrgn
Łukasz Bliski i Ewelina Kosiec
Grzegorz Jaśko i Agnieszka Olczykowska 
Michał Nowak i Kamila Stępień
Arkadiusz Kuc i Agnieszka Dróżdż
Christof Gaida i Renata Stępień

Marcin Kowalski i Krystyna Szmulkis
Jacek Zgutka i Dorota Dziurzyńska
Paweł Ogarowski i Paulina Jakubiak
Łukasz Garwolski i Ewelina Idziak
Michał Rusek i Anna Fokt
Ireneusz Olenderski i Karolina Olszewska
Jarosław Rusin i Justyna Olszewska
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Ochrzczeni zostali

Odeszli do Pana

Dzieckiem Bożym  jestem ja...

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie...

Żywy obraz dobroci Boga Najświętszego – Św. Ojciec Pio
Św. Ojciec Pio te jedna z najbardziej znanych postaci Kościoła XX i XXI w.  

Znany jest przede wszystkim z tego, że od czasów młodości był  obdarzony 
przez Boga nadzwyczajnym darem p pięcioma stygmatami – czyli ranami Chrystusowymi.

W ten sposób miliony wiernych widziało w nim żywy obraz Pana Jezusa. 
Rany te do końca życia Świętego nie goiły się a przeciwnie – były bardzo bolesne 
i wciąż się odnawiały – krwawiąc. Dlatego Ojciec Pio musiał nosić ochronne rękawiczki.  
Nigdy się jednak nie uskarżał na tak ciężką dolegliwość.

Stygmaty na dłoniach Świętego były żywym obrazem Dobroci Boga. Święty  
Ojciec Pio były „niewolnikiem” konfesjonału. Już od bladego świtu ustawiały się 
przed Jego konfesjonałem długie kolejki wiernych i to nie tylko  z Włoch. Penitenci 
przybywali do spowiedzi św. U Świętego Ojca Pio z całego świata!

Ciekawą  rzeczą jest to, że pewnego razu przybył, aby się wyspowiadać – sam 
diabeł. Ojciec Pio natychmiast wyczuł obecność diabła przy konfesjonale, i ten 
umknął szybko. W ogóle Święty Ojciec Pio był dręczony przez szatana po całych 
nocach, co uniemożliwiło mu spokojny sen i wypoczynek. Wracając jeszcze do 
sprawy spowiedzi u ojca Pio chcę dodać, że Ojciec znał dokładnie stan duszy 
(danego) każdego penitenta. I gdy ktoś wstydząc się wyznać jakiś grzech – Ojciec 
Pio pytał: Synu (córko), czy już wszystkie grzechy wyznałeś? Czy nic się nie przypomina? 
Wtedy zawstydzony penitent ze skruchą wyznawał dany grzech, (który chciał zostawić).

W ogóle Ojciec Pio odnosił się do sakramentu Pokuty i Pojednania bardzo 
poważnie. Jeśli np. ktoś powiedział Mu na spowiedzi, że właściwie nie ma grzechów 
– Św. Ojciec Pio unosił się gniewem, mówiąc, niemal krzycząc, że wszystkie grzechy, 
nawet najdrobniejsze, sprawiają Dobremu bogu jednakowy ból i obrażają Go. 
Jeśli natomiast Ojciec Pio wyczuł, że penitent boi się spowiedzi, odnosił się do niego 
łagodnie i z wielką dobrocią, co sprawiało, że dany penitent otwierał się całkowicie 
przed tym świętym kapłanem i szczerze wyznawał wszystkie grzechy.

W książce „kwiatki Ojca Pio” można przeczytać, iż Ojciec Pio znał myśli swoich 
podwładnych księży. I tak np. podczas jednej wspólnej modlitwy z młodymi 
księżmi, skierował się na modlitwę jednego z nich, który modlił się tylko wargami, 
a myślami  miał zaprzątnięte jakąś mało ważną sprawą. Po zakończeniu modlitwy 
podszedł do owego księdza i powiedział mu że: „słyszał jego myśli podczas modlitwy”. 
Zganił do surowo, że młody ksiądz nie myślał o Bogu, wyjawiając mu na czym 
skupiał ysię jego myśli. Było to niesamowite!

I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa dotycząca Ojca Pio. Msza Święta była dla 
niego największym skarbem. Przezywał Ją zupełnie tak, jakby z Chrystusem 
cierpiał na Krzyżu. Odczuwał ten sam ból, strach i mękę niemal mdlejąc pod 
naporem tych uczuć. Zdarzało się bardzo często, że po zakończeniu Mszy Św. 
Nie było w stanie samodzielnie odejść od ołtarza. Jego współbracia musieli mu pomóc 
odejść do zakrystii lub – jeśli nie mógł iść samodzielnie, wynoszono Go na specjalnym 
fotelu.(patrz książka pt. „Msza św. Ojca Pio”- autor Tarcisio z Cerwinara OFM Cap.) 

Na koniec chcę dodać, że Ojciec Pio miał wiele duchowych synów i córek. 
Troszczył się o nich, jak o własne dzieci (o ich ciała i duszę). Myślę sobie często, 
jakby dobrze  było być Jego duchową córką!Ojcze Pio! Weź mnie pod swą opieką 
do końca moich dni i w wieczności. Polecam się na zawsze. W 1968r. – jesienią 
Święty Ojciec Pio wyleczył mnie z bardzo poważnej chorobie. Wierzę że Bóg dał 
mu tę łaskę za wstawiennictwo tego świętego! Katarzyna Wilczyńska

L I P I E C
Mateusz Jakub Maruszak
Alicja Marczewska
Zuzanna Antonina Bąk
Amelia Czerwińska
Wiktor Kołacz
Maja Duchnik
Victor Stępień
Zofia Brzoza
Karolina Krystyna Czerw
Eryk Zaciura
Błażej Paweł Derleta
Oskar Filip Szczepański
Gracjan Strzelecki
Aneta Śpiewak 
Roksana Domagała
Laura Urban

L I P I E C

Andrzej Wlazło  (l. 58)

Zbigniew Więcaszek   (l. 62)

Jan Waniek   (l. 65)

Henryk Zakrzewski (l. 65)

Jerzy Rumieńczyk  (l. 56)

Wanda Rogulska  (l. 57)

Blaudyna Kołodziejska  (l. 78)

Kazimierz Towarek  (l. 82)

Marianna Dobrasiewicz  (l. 72)

Krzysztof Głodo  (l. 65)

Władysław Iwaszczukiewicz  

   (l. 87)


