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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 811
3/10/2010

X X V II  NIEDZIEL A  Z W Y K Ł A Kalendarz liturgiczny EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  18
 3 października 2010 r. – NIEDZIELA
Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia
Imieniny: Jana, Teresy, Ewalda
LITURGIA SŁOWA:
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
PSALM 95
2 Tm 1, 6-8. 13-14
EWANGELIA: Łk 17, 5-10

4 października 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Franciszka z Asyżu 
Imieniny: Franciszka, Rozalii, Edwina
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 6-12
PSALM 111
EWANGELIA: Łk 10, 25-37 

5 października 2010 r. – WTOREK
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Imieniny: Placyda, Flawii, Igora
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 13-24
PSALM 139
EWANGELIA: Łk 10, 38-42 

 6 października 2010 r. – ŚRODA
Św. Brunona, prezbitera
Imieniny: Artura, Brunona, Fryderyki
LITURGIA SŁOWA: 
Ga 2, 1-2.  7-14
PSALM 117
EWANGELIA: Łk 11, 1-4 

 7 października 2010 r. – CZWARTEK
NMP Różańcowej
Imieniny: Marii, Marka, Mirelli
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 12-14
PSALM Łk 1
EWANGELIA: Łk 1, 26-38 

 8 października 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Brygidy, Pelagii, Demetriusza
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 7-14
PSALM 111
EWANGELIA: Łk 11, 15-26 

 9 października 2010 r. – SOBOTA
Bł. Wincentego Kadłubka, bp
Imieniny: Wincentego, Dionizego, Amolda
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 22-29
PSALM 105
EWANGELIA: Łk 11, 27-28 

EWA NGELI A: Łk 17,  5-10

„Przymnóż nam wiary”
Panie, umocnij moją wiarę. Daj bym jej nie stracił. Wiara jest pierwszym 

i podstawowym krokiem do zbawienia. Następnie trzeba wiarę umacniać 
nadzieją aby wzrastała w nas miłość, która „nigdy nie ustaje” . Warunkiem 
dobrej budowy jest solidny fundament - fundamentem zbawienia jest wiara. 
Jeżeli Moja wiara będzie mocna, mogę śmiało pogłębiać nadzieję 
a owocem mojej budowli zbawienia będzie miłość. Przeczytam dziś 
trzynasty rozdział pierwszego listu św. Pawła do Koryntian i dokonam 
jego analizy przez pryzmat własnego życia.

Z okazji imienin 
SIOSTRY ZAKRYSTIANKI 

KATARZYNY FRANCISZKI RODZIEWICZ CR

składamy najserdeczniejsze 

życzenia imieninowe: 

dużo zdrowia, 

błogosławieństwa Bożego, 

pogody ducha, 

wiele radości każdego dnia.

Niech Zmartwychwstały Jezus 

prowadzi Siostrę 

drogą wiary i nadziei,

wspiera swą mocą i siłą.

Niech Siostry  praca przynosi obfite owoce

i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
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CZYM JEST DLA MNIE KOŚCIÓŁ I JAKĄ PEŁNIĘ W NIM ROLĘ?

Wielu ludzi dzisiaj uważa, że Kościół to budynek. Nie jest to biblijne znaczenie Kościoła. Słowo „Kościół” pochodzi od 
greckiego słowa „Ecclesia”, które oznacza „zgromadzenie” lub określa „ludzi powołanych”. Pierwsze znaczenie słowa 
„Kościół” nie dotyczyło budynku, ale ludzi. Jak na ironię, ludzie, których spytasz, z jakiego są kościoła, zazwyczaj mówią, 
że są z Kościoła Baptystycznego, Metodystycznego lub wymieniają inną denominację. Często odwołują się do 
denominacji lub do budynku. Przeczytaj List św. Pawła do Rzymian 16:5: „Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera 
w ich domu...” Paweł odwołuje się do Kościoła, który zbiera się w ich domu, nie do Kościoła jako budynku, ale do ciała 
wierzących.

 Związek królestwa Bożego  z Kościołem jest jednym z najistotniejszych elementów nauki chrześcijańskiej. 
Kościół bowiem niejako staje się początkiem Królestwa Bożego. 

List do Efezjan 1:22-23 mówi: „I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko 
Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami”. 

Oto kilka wypowiedzi szóstoklasistów PSP nr 23 w Radomiu czym dla nich jest Kościół: „Kościół jest wspólnotą ludzi 
i miłości. Kojarzy mi się z Chrztem Św., Pierwszą Komunią, spowiedzią i modlitwą. Kościół to nie tylko budynek 
ale wspólnota przebywających w nim ludzi. Każdy kto do niej należy powinien uczęszczać na Mszę Św. i przyjmować 
Pana Jezusa do swego serca ”- piszą Asia Wojcieszak, Marlena Chojecka i Anna Stajniak dodaje: „Kościół jest dla 
mnie podporą i schronieniem. Dlaczego podporą? Dlatego, że mogę tam wyżalić się myślą i słowem Panu Jezusowi
i Matce Bożej. Mogę tam znaleźć schronienie w tym czasie gdy w domu jest napięta atmosfera, bądź gdy w szkole 
nie poszło mi najlepiej ze sprawdzianem. Dla niektórych osób jest to miejsce spotkań z przyjaciółmi na pogaduszki. 
Niektórzy „chodzą bo muszą”. Nie zapominajmy o najważniejszym - Kościół jest Domem Bożym.” Dla Kuby 
Krawczykowskiego „Kościół jest miejscem, w którym może porozmawiać z Bogiem. Jest to miejsce święte, drugi dom.” 

 W kwestii roli jaką odgrywają oni jako uczniowie w Kościele padają następujące odpowiedzi: „By pomóc 
kościołowi mogę zostać ministrantem, który będzie czytał Pismo Święte, pomagał zapalać świece”- mówi Norbert 
Chrząszcz uczeń klasy 6. Według Jakuba Gębskiego istotnym wkładem w budowanie wspólnoty Kościoła jest 
„przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjmowanie Ciała Chrystusa w intencji tych co się w życiu pogubili” .  
Według Agnieszki Wójcik  „Moją rolą w tej wspólnocie miłości jest uczestniczenie w Niedzielnej Mszy Świętej, odprawiania 
pierwszych piątków miesiąca, wspomaganie misji i biednych rodzin, angażowanie się w Życie Kościoła - oaza, schola.”
 „Moim zadaniem jako chrześcijanina w Kościele jest: mówienie o Bogu innym, modlenie się, pomaganie bliźnim, 
składanie ofiar na misje” - dodaje Ola Maj uczennica klasy 6 PSP nr 23 w Radomiu. 

Jak naucza nasz umiłowany rodak papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici „w Kościele 
świeccy uczestniczą w misji służenia człowiekowi i społeczeństwu. Ostatecznym celem Kościoła jest oczywiście Królestwo 
Boże, którego Kościół «stanowi zalążek oraz zaczątek (…) na ziemi», a więc jest całkowicie poświęcony chwale Ojca. Królestwo 
jest jednak również źródłem pełnego wyzwolenia i całkowitego zbawienia dla ludzi; przeto z nimi Kościół przebywa swą 
drogę i żyje, zachowując w ciągu dziejów rzeczywistą i głęboką solidarność z ich dziejami. Tak więc zgodnie z otrzymanym 
zadaniem Kościół objawia światu tajemnicę Boga jaśniejącą w Jezusie Chrystusie, a równocześnie objawia człowieka 
jemu samemu, ukazuje mu sens jego istnienia, otwiera go na całą prawdę o tym, kim jest i jakie jest jego przeznaczenie. 
W tej perspektywie staje się jasne, że Kościół – na mocy swojej misji ewangelizacyjnej – jest wezwany do tego, 
by służyć człowiekowi. Służba ta wyrasta przede wszystkim z owego cudownego i poruszającego do głębi faktu, 
że «Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem». Dlatego człowiek «jest pierwszą 
drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą 
Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicę Wcielenia 
i Odkupienia”. Każdy i każda z nas musi odpowiedzieć sobie na jakże istotne pytanie: czy ja deklarujący się jako 
osoba wierząca i praktykująca dobrze wypełniam powierzone mi zadania w Kościele? Podkreślenie wagi Kościoła 
nie oznacza dla nas jego zamknięcia w swoim własnym świecie, ale ma za zadanie nas nauczyć jego właściwego 
zrozumienia. Konieczne jest głębokie umiłowanie Kościoła, które pozwala kochać i stworzyć wspólnotę ze wszystkimi, 
którzy do niego należą. Nie należy bać się świętości, która jest ideałem zarówno pojedynczego człowieka, jak   
i Kościoła, który wszyscy razem tworzymy. Naszym zadaniem jest poszerzać horyzonty parafii, jednocześnie zwracając 
się w stronę diecezji, wszystkich innych Kościołów, aż po kres jakim jest spełnienie nadziei wynikającej z naszej wiary, 
którym będzie niebieskie Jeruzalem. Jesteśmy wezwani by żyć i ożywić Kościół, „który karmi się pismami Apostołów, 
słowami papieża, biskupów, który czuwa nad zgodnością nauki z tradycją apostolska, gdyż każda odnowa dokonująca 
się w Kościele rodzi się z odkrywania na nowo jego korzeni  apostolskich. Nasze spojrzenie na Kościół  musi iść w parze 
z naszym postępowaniem zgodnym z Ewangelią, którą pozostawił nam Jezus Chrystus.

Podsumowując, Kościół nie jest budynkiem, lub jakąś konkretną denominacją. Według Biblii Kościół to Ciało 
Chrystusa – ci wszyscy, którzy uwierzyli w zbawienie przez Jezusa Chrystusa (J 3:16; 1 Kor 12:13). to członkowie 
uniwersalnego Kościoła (Ciała Chrystusa) w lokalnych Kościołach.        al. Karol Kwiatkowski
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Rozpoczęcie nowego roku pracy Ruchu Światło-Życie i Ministrantów

W sobotę, 25 września odbyła się inauguracja nowego roku pracy 
Ruchu Światło-Życie i Ministrantów. Tradycyjnie, rozpoczęliśmy Mszą 
świętą którą koncelebrowali ksiądz Marek Tomulczuk SAC – opiekun 
ministrantów i Rafał Czekalewski SAC – moderator oazowy. 
    Po Mszy świętej podczas której piękne kazanie wygłosił ksiądz Rafał, 
udaliśmy się do parafialnej kawiarenki. Tam dzieci i młodzież zapisując 
się, mogli stać się członkiem Ruchu Światło-Życie. Przybyło dużo nowych 
osób z czego bardzo się cieszymy. Czas na przyłączenie się do tego 
pięknego dzieła jest przez cały rok. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam 
do włączenia się w aktywne budowanie Kościoła poprzez wspólnoty. 

Oaza to nie tylko modlitwa, to także czas 
na przebywanie w wesołym towarzystwie, 
zatem po zapisach przyszedł czas na zabawy. 
Dzieci doskonale bawiły się pod czujnym 
okiem animatorów. Wiele nowych dla dzieci 
i młodzieży zabaw sprawiło, że ich radości 
nie było końca. Po pierwszym zmęczeniu, 
dzieci mogły zjeść coś słodkiego co 
spotęgowało ich radość. Mamy nadzieję, 
że poprzez ten czas w którym próbowaliśmy pokazać jak wygląda 
Oaza od wewnątrz, młodzież nabierze ochoty i zapału do uczestniczenia 
w tym Ruchu.

Jeśli masz jakiś problem, nie wiesz jak sobie z nim poradzić lub chcesz 
po prostu miło spędzić czas i poznać wielu nowych ludzi, to zapraszamy 
Cię serdecznie do przyłączenia się w tworzenie Wspólnoty. Wszelkich 
informacji i na wszystkie pytania odpowie Ci ksiądz Rafał Czekalewski SAC 
oraz animatorzy.

                                                                              Animator Bernard Pająk

Październik miesiącem Matki Boskiej Różańcowej

Jest już październik - miesiąc Królowej Różańca Świętego. Pamiętamy 
o nim. Pamiętamy o naszym różańcu. To nasza codzienna modlitwa.
Odmawiamy go od dzieciństwa. Cieszymy się. Matka Boża jest Królową 
nieba i ziemi. Jakże Cię nie kochać - za tyle  dobroci, która płynie 
dla nas z nieba. Wspomożycielko i Orędowniczko przed Bogiem.
Módl się za nami. Ratuj nas przed złem. Darzysz nas wszystkich 
miłością Bożą. Udajemy się o ratunek do Pani naszej w niebie.
Daj łaski i potrzeby. Tyś nadzieją naszą w godzinach naszego rozstania 
z ziemią. Bądź pozdrowiona Maryjo. Uproś Syna Jezusa, aby dał 
nam po rozstaniu wieczne zbawienie. Króluj nam, miej litość nad 
nami. Rozważajmy tajemnice różańca Najświętszej Maryi Panny, 
Byśmy - co wyrażają - w życiu naśladowali. Módl się za nami Zdrowaś 
Maryjo. Żebyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie naszej. Pani nasza, 
Opiekunko nasza i świata. Niech pamięć o Tobie zawsze słynie 
w naszych domach, rodzinach i u mnie. Chwała Pani naszej trwać 
będzie na wieki w naszych sercach ludzkich. Pozostań z nami Matko 
Najświętsza - Różańcowa na zawsze. 

Radom, październik AD 2010.
Stefan Suwała

Boże Miłosierdzie a s. Faustyna Kowalska

Rozbłysło jaśniej słońce, 
dzwony się rozdzwoniły
I, drogi przyjacielu czy ty temu dasz wiarę
Z nieba tak błękitnego, że aż trudno pojąć
iż może taki błękit zaistnieć na świecie
spadło niby deszcz szczęścia 
mnóstwo kwiatów złotych
I nie umiem z radości po prostu pisać o tym
Lecz było to najprawdziwsze święto 
w Niebieskiej Krainie
A szczęście tak podniosłego święta 
na Ziemię spłynęło, Niebo się uśmiechnęło, 
słońce rozjarzyło to właśnie 
we wspomnianą przeze mnie niedzielę
Stała się rzecz wspaniała, coś niepojętego, 
która uradowała nas ludzi, a tam w Niebie 
wszystkich Aniołów Pańskich i każdego, 
Świętego! W tamtą właśnie niedzielę, 
w Święto Miłosierdzia, Błogosławiona Siostra 
Faustyna Świętą ogłoszona została.
O Dobry, Przenajświętszy, Miłosierny Panie 
osoba Siostry Faustyny znana jest na świecie
I śmiem wątpić, czy drugą taką wspaniałą 
postać kiedykolwiek znajdziecie…
Ona to właśnie przez krótkie swoje 
ziemskie życie z całej duszy 
uwielbiała Miłosierdzie Boże
Wiedziała Kim jest Miłosierny Chrystus dla 
biednych grzeszników, 
wiedziała o tym znakomicie…
I do Niej to właśnie Miłosierny Chrystus 
przychodził 
Rozmawiał z nią, wskazówki wciąż nowe 
dawał
Jak żyć mówił jej Jezus, a w tym, co jej 
przekazywał, sama Prawda była
I z tych wspaniałych spotkań z Żywym 
Chrystusem spłynęła na Faustynę 
jakaś niepojęta siła. 
To właśnie Siostrze, o której mowa przekazał 
Sam Bóg te wspaniałe, pamiętne słowa:
„Każ namalować obraz Miłosierdzia Tegoż…
Kto będzie czcił ten obraz, nie zginie na wieki
I nie wypuszczą go nigdy spod swej Świętej 
Opieki”
Młodziutka Siostra Faustyna uwielbiała Pana
Kochała jego Świętą Matkę, wszak to Matka 
Boża Niepokalana. Ta pilna uczennica Chrystusa 
Miłosiernego. Czci Go dzisiaj w Niebiosach
Wielbi Go, jak tylko umie najlepiej
Daje nam przykład wspaniały 
Jak żyć, by podobać się Jezusowi, 
A po ziemskim życiu dojść
 do Wiecznej Chwały!
Czcijmy wszyscy Miłosierdzie Boże…
Ono nam we wszystkim pomoże!

Katarzyna Wilczyńska
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 Co Bóg złączył 
niech człowiek nie rozdziela...

Sakrament małżeństwa 

 w sierpniu oraz we wrześniu zawarli:

Mateusz Tereszkiewicz i Paulina Witkus

Adrian Tąder i Kinga Chrzanowska

Sylwester Osiński i Anna Ciesielska

Dariusz Włodarczyk i Izabela Maciejewska

Radosław Głogowski i Monika Sobolewska

Dawid Tomczyk i Anna  Leszczyńska

Kacper Niewiadomski i Edyta Zielińska

Dominik Wójcik i Anna Tusin

Daniel Płatos i Marta Szmidt

Wojciech Wojtysiak i Izabela Jarosz

Radosław Budzik i Magdalena Orlik

Sebastian Byzdra i Agnieszka Harcińska

Łukasz Gawlak i Małgorzata Żyła

Michał Roda i Agnieszka Śmietana

Łukasz Figura i Barbara Pająk

Piotr Skórnicki i Katarzyna Wiśniewska

Mateusz Chojnacki i Barbara Białkowska

Daniel Sęderowki i Sylwia Rzepka

Mariusz Gadajski i Anna Wawrzyn

Michał Brażyna i Małgorzata Kalenik

Jan Wasiak i Julia Szeląg

Ernest Węgrzycki i Ewelina Łapczyńska

 Ponownie przedstawiamy listę 
osób, które zawarły związek małżeński 
w sierpniu, gdyż lista, która ukazała się 
w poprzednim numerze była błędna. 
Za pomyłkę przepraszamy.   Redakcja

I N F O R M A C J E
1. Ze względu na przeznaczony na dzisiejszą niedzielę list Biskupów 
o dniu papieskim, adoracja Najświętszego Sakramentu zostaje 
przeniesiona na następną niedzielę.

2. Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie 
o godz. 1730. Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1645. 
W niedziele, o godz. 1700.

3. W dniu dzisiejszym podczas Mszy Św. o godz. 1045 modlimy się 
w intencji S. Katarzyny Franciszki – naszej zakrystianki, która jutro 
obchodzi swoje imieniny.

4. Dziś o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.

5. Również dzisiaj komitet budowy przyjmuje ofiary na budowę
kościoła w Mazowszanach.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 1730 
nabożeństwo różańcowe w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

7. W przyszłą niedzielę 10 października – przypada X Dzień Papieski 
pod hasłem „Jan Paweł II – odwaga świętości”. Podczas wieczornego 
nabożeństwa, które się rozpocznie o godz. 1700 będziemy się modlić 
o  beatyfikację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Przez całą 
niedzielę do puszek będą zbierane ofiary na fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” Natomiast o godz. 1800 – Msza Święta w intencji  
beatyfikacji Jana Pawła II oraz Pielgrzymów Pieszej pielgrzymki 
na Jasną Górę.

8. W przyszłą niedzielę, 10 października o godz. 1530 Msza Święta 
dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej i ich rodziców. W czasie tej Mszy św. dzieci otrzymają różańce.

9. Od jutra w kancelarii parafialnej będzie dostępna księga intencji
na 2011 rok.

10. Od dzisiaj prowadzimy zapisy młodzieży, nie będącej uczniami 
Publicznego Gimnazjum nr 2, która pragnie przygotować się do 
Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii. Zgłoszenia i zapisy
przyjmujemy po każdej niedzielnej Mszy Św. w zakrystii, a także 
w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

11. Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w Pallotyńskim Czuwaniu 
Młodych, które odbędzie się z 23 na 24 października w Częstochowie. 
Zgłoszenia na wyjazd przyjmuje Ks. Rafał. Koszt podróży wynosi 35 zł.

12. W sobotę, 9 października, wyruszymy na pieszą pielgrzymkę 
do naszego kościoła w Mazowszanach. Wyjście sprzed naszego 
kościoła o godz. 900. O godz. 1000 odjadą autokary, którymi można 
będzie także wrócić. Mszy Św. o godz. 1100 przewodniczył będzie 
J.E. Ks. Bp H. Tomasik. 


