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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 863
 02/10/2010

XXVII NIEDZIELA ZW YKŁA
K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y

2 października 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Teofila, Sławomira
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 5, 1-7
PSALM 80, 9.12-16.19-20
Flp 4, 6-9
EWANGELIA: Mt 21, 33-43

3 października 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Heliodora, Gerarda
LITURGIA SŁOWA:
Jon 1, 1 - 2,11
PSALM: Jon2, 3-5.8 
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

4 października 2011 r. – WTOREK
Św. Franciszka z Asyżu
Imieniny: Rozalii, Edwina, Konrada 
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1-10
PSALM 130, 1-4.7-8
EWANGELIA: Łk 10, 38-42 

5 października 2011 r. – ŚRODA
Św. Faustyny
Imieniny: Igora, Placyda, Apolinarego  
LITURGIA SŁOWA: 
Jon 4, 1-11
PSALM 86, 3-6.9-10
EWANGELIA: Łk 11, 1-4 

6 października 2011 r. – CZWARTEK
Św. Brunona
Imieniny: Artura
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 13-20a
PSALM 1, 1,4.6
EWANGELIA: Łk 11, 5-13  

7 października 2011 r. – PIĄTEK
Najświętszej Marii Panny Różańcowej
Imieniny:  Marka
LITURGIA SŁOWA:
Jl 1, 13-15; 2, 1-2
PSALM 9, 2-3.6.16.8-9
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

8 października 2011 r. – SOBOTA
Imieniny: Pelagii, Brygidy, Walerii  
LITURGIA SŁOWA:
Jl 4, 12-21
PSALM 97, 1-2.5-6.11-12
EWANGELIA: Łk 11, 27-28

EWANGELIA: Mt 21, 33 - 43  

„Założył winnicę (…), oddał ją w dzierżawę 
rolnikom i wyjechał.”

Tym razem ludzie otrzymują winnicę w dzierżawę. Mają w niej 
pracować, pielęgnować, chronić przed zagrażającymi nieszczęściami. 
Dzierżawca nie jest właścicielem powierzonego mu mienia. Od Boga 
otrzymaliśmy w dzierżawę Ziemię. „Czyńcie ją sobie poddaną.” Ludzie 
jednak poczuli się jej właścicielami. To nasza Ziemia! Róbmy z nią i na 
niej co nam się podoba. Zapomnieli o Właścicielu, Gospodarzu. Kie-
dy przyszedł do nas Jego Syn stwierdzili: „To jest Dziedzic; chodźcie, 
zabijmy Go, a posiądziemy Jego dziedzictwo.” Co zrobi w tej sytuacji 
Właściciel? „Nędzników marnie wytraci.” Z gospodarzenia majątkiem 
jaki otrzymaliśmy zostaniemy dokładnie rozliczeni. Jezu, pomóż mi 
być dobrym pracownikiem, aby nie znalazł się w gronie nędzników.

Adam Żak  

ŻYCZENIA
Siostrze Zakrystiance 

Katarzynie Franciszce,
z okazji imienin

składamy najserdeczniejsze życzenia:
niech Jezus Zmartwychwstały 

opromienia oblicze Siostry
i umacnia w posłudze zakonnej,

niech blask Jego miłości 
będzie drogowskazem w codzienności,       

niech Zbawiciel całego świata błogosławi
i obdarza wieloma łaskami.

                                  Życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń 
                                   i sił w pełnieniu posługi zakrystianki.  
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RÓŻANIEC – ŚWIĘTY SKARB
 

Rudo – wielkimi krokami przyszedł do nas złoty październik… 
Będzie teraz panował nad światem. 
Lecz przecież jest to miesiąc (tak jak maj i sierpień), 
poświęcony Matce Najświętszej – Królowej Wszechświata.
W tym to pięknym miesiącu, kiedy złote, brązowe i purpurowe liście 
cicho szeleszczą pod stopami, 
we wszystkich świątyniach katolickich Polski 
– czy to w maleńkich kościółkach, czy potężnych katedrach i bazylikach, 
będą się odprawiać piękne nabożeństwa różańcowe. 
Na te właśnie nabożeństwa z niecierpliwością czekają wierni 
– czciciele Matki Najświętszej. 
Będą w nich uczestniczyć dzieci szkolne, 
młodzież gimnazjów, liceów, studenci, 
oraz dorośli – w wieku średnim, czy też zupełnie staruszkowie… 
Słowem – wszyscy, dla których różaniec jest wielkim skarbem, 
a modlitwa różańcowa – najwspanialszą z modlitw. 
Może będą przychodzić i ci, którzy jeszcze do tej pory 
nie uczestniczyli w takich nabożeństwach?

Przez różaniec (pobożnie i z miłością odmawiany) można 
uprosić wszystko!
Matka Boże przekazała nam w swoich objawieniach, 
jak wielki, cudowny wpływ może mieć na nas różaniec święty.
Myślę, że wiele osób zgodzi się za mną, 
iż różaniec odmawiany z ufnością i wiarą 
to zawsze ratunek dla ludzi biednych, chorych, samotnych, nieszczęśliwych…
Jest on także pięknym hymnem uwielbienia na cześć Trójcy Przenajświętszej 
i ukochanej Maryi – Pani Wszechświata – dla wszystkich!

Ja sama bardzo wierzę w moc różańca świętego. 
Kiedy np. czuję się gorzej i znikąd nie mam pomocy, 
zaczynam modlić się na różańcu i za chwilę czuję się o wiele lepiej. 
Dla mnie (a sądzę że i dla innych ludzi także) różaniec święty
i modlitwa na nim jest „światełkiem w tunelu”, 
tunelu mrocznym i ciemnym 
– w chwilach niemocy i smutku (na skutek choroby).
Starajmy się codziennie odmawiać różaniec 
– nie tylko w złotym październiku (miesiącu Maryi), 
lecz zawsze, przez całe życie. 
Różaniec – jak sama nazwa wskazuje jest wieńcem róż, 
który ofiarujemy w hołdzie uwielbienia
Najświętszej Pani i najlepszej z Matek, 
żyjąc tu, na Ziemi! 
Jak dobrze, że czynią to codziennie 
członkowie Kół Żywego Różańca: dorosłych, młodzieży i dzieci. 
Bądź pozdrowiona, Królowo Różańca Świętego, 
Matko nasza, Maryjo i Pani Wszechświata!

Katarzyna Wilczyńska
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JESTEM Z TOBĄ, BOŻE
Jestem z Tobą, Boże, na wieki.
Jesteś, Boże mój, radością niepojętą.
Myślę o Tobie przez całe moje ziemskie życie.

Dałeś mi życie!
Cieszę się nim ogromnie.
Uwielbiam Pana od dzieciństwa 
aż do chwili obecnej.

Chwalę Cię, Boże. 
Kocham i miłuję na wieki.
Ty, Boże, jesteś moim dobrem
tu na ziemi jak i w niebie.

Wysławiam Twoją Bożą moc.
Niech będzie chwała Bogu na wysokości.
Ogarnia mnie radość, 
że Bóg darzy mnie zdrowiem i talentem poetyckim.

Niech moja modlitwa płynie do nieba 
– prosto do tronu Bożego.
Wysłuchaj mnie Boże!

Daj szczęście na Ziemi, 
dla całej mojej rodziny. 
Pełnię radosnego życia.

Ufam Tobie Boże na wieki 
– Twoje Miłosierdzie.
Niech płynie siła, że Pan Bóg pamięta o mnie,
abym po rozstaniu z Ziemią oglądał oblicze Boga 
w niebie.
By radowała się dusza moja.
Boże – Dobro nieskończone teraz i na wieki.

 Stefan Suwała

PROGRAM PIERWSZOPIĄTKOWEJ
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

7 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

9:00 –10:30   Koła Żywego Różańca 
                           - Tajemnice Radosne
10:30 –12:00 Ruch Rodzin Nazaretańskich
                           - Tajemnice Światła
12:00 –13:30  Domowy Kościół - Tajemnice Bolesne
13:30 –15:00  Wspólnota Intronizacyjna 
                           - Tajemnice Chwalebne
15:00 – 16:00  Msza święta
16:00 – 17:30  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
                            „ Magnificat” –  Tajemnice Radosne
18:00 – 18:30  Msza święta 
18:30 – 19:15  Konferencja

           19:30 – 20:00 Adoracja w ciszy 
           20:00 – 20:40 Adoracja prowadzona przez księży, 
                                                                                       indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
                        21:00  Apel Jasnogórski
           21:30  Rozesłanie
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. „Odmawiajcie codziennie różaniec” – to apel Matki Bożej z Fatimy. Serdecznie zapraszamy na nabo-

żeństwa różańcowe. Dla młodzieży i dorosłych odprawiamy je codziennie o godz. 1730. Dla dzieci od 
poniedziałku do piątku o godz. 1645. W niedziele nabożeństwo różańcowe o godz. 1700.

2. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji s. Katarzyny Franciszki, naszej zakry-
stianki, z racji jej imienin. Solenizantkę polecamy modlitwom wiernych.

3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

4. Jutro o 1730 wypominki roczne, a następnie Msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach.

5. Jutro, 3 października, w Domu parafialnym odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek zapraszamy na godz. 1730 na nabo-
żeństwo w intencji świętych powołań kapłańskich i zakonnych. O godz. 1800 Msza święta w tej intencji. 
W  piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1730. 
Spowiedź dla dzieci od godz. 1630, następnie o godz. 1645 Nabożeństwo różańcowe z Komunią świętą 
dla dzieci. Do chorych udajemy się po porannych Mszach świętych. Jak w każdy I piątek zapraszamy 
na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakoń-
czenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Po wieczornej Mszy świętej w Kaplicy Świętej Rodziny kon-
ferencja formacyjna dla wszystkich czcicieli Serca Jezusowego. Temat konferencji: Grzech chciwości.

7. W przyszłą niedzielę, 9 października, przypada XI Dzień Papieski, pod hasłem „Jan Paweł II – człowiek 
modlitwy”. Podczas nabożeństwa o godz. 1700, będziemy dziękować za beatyfikację Jana Pawła II. Przez
całą niedzielę do puszek będą zbierane ofiary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Natomiast o
godz. 1800 Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”. 

8. W przyszłą niedzielę, 9 października, o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przy-
jęcia Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców. W czasie tej Mszy świętej dzieci otrzymają różańce.

9. W kancelarii parafialnej jest już dostępna księga intencji na 2012 rok.

10. Serdecznie wszystkich zapraszamy na sobotę, 8 października, na Pieszą Pielgrzymkę i odpust do kościoła 
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Mazowszanach. 

      
Program uroczystości przedstawia się następująco:

godz. 8.30 – wyjście Pieszej Pielgrzymki z parkingu przed kościołem
godz. 10.15 – wyjazd autokarów z parkingu przed kościołem 
godz. 11.00 – przywitanie pielgrzymów
godz. 11.10 – konferencja formacyjna
godz. 11.25 – różaniec święty
godz. 12.00 – Msza święta pod przewodnictwem Księdza Dziekana Czesława Wawrzyńczaka. 
Po Mszy świętej wspólna agapa.
Po skończonych uroczystościach autokary odwiozą chętnych przed nasz kościół.


