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Drodzy Paraﬁanie z ogromnym żalem pragniemy przekazać smutną wiadomość,
że w dniu 26 października 2011 roku,
przeżywszy niemalże 82 lata, odszedł do domu Ojca,
wieloletni duszpasterz paraﬁi św. Józefa Oblubieńca N.M.P.

ŚP. KS. ZYGMUNT ZYMLIŃSKI SAC
(*1929 +2011)
Urodził się 1 grudnia 1929 roku w Kłobucku jako syn Stanisława i Marianny
z d. Malina. Dnia 3 grudnia 1929 r przyjął sakrament chrztu św. w rodzinnej
paraﬁi Kłobuck (diec. częstochowska). Sakramentu bierzmowania udzielił mu
ks. bp Teodor Kubina, pierwszy ordynariusz diecezji częstochowskiej, w
miejscowości Kłobuck.
Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił we wrześniu 1949r.,
a 8 września tego samego roku przyjął strój Stowarzyszenia w Ołtarzewie
z rąk ks. prowincjała Stanisława Czapli SAC. Słowa pierwszej konsekracji
wypowiedział 15 sierpnia 1951 r. w Wadowicach, w obecności ówczesnego prowincjała ks. Stanisława Czapli SAC.
A po pięciu kolejnych latach odnawiania konsekracji czasowej, dnia 12 czerwca 1954 r. w Ołtarzewie, złożył
konsekrację wieczną na ręce radcy prowincjalnego ks. Józefa Wróbla SAC.
Studia z zakresu filozofii (1950-1952) i teologii (1952-1956) odbył w pallotyńskim Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.
Tzw. święcenia niższe, ks. Zygmunt Zymliński otrzymał na etapie formacji seminaryjnej. Dnia 10 grudnia 1952 r.
przyjął tonsurę, zaś święceń subdiakontu udzielił mu w 1954 r. warszawski biskup pomocniczy Zygmunt Choromański.
Dnia 24 czerwca 1955 r., ks. Zygmunt przyjął – udzielony przez posługę pasterską ks. bp. Zygmunta Choromańskiego – sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.
Swoją posługę kapłańską ks. Zygmunt Zymliński SAC rozpoczął w Ołtarzewie pełniąc obowiązki ekonomiczne oraz
wspomagając miejscowych duszpasterzy.
Od 1957 r. podejmował obowiązki duszpasterskie w następujących wspólnotach pallotyńskich:
-1957 r. - 1963 r. w Otwock – duszpasterstwo w szpitalach
- 1963 r. – 1968 r. w Gdańsku (Elżbietańska)
- 1968 r. – 1973 r. w Radomiu – duszpasterz
- 1973 r. – 1977 r. w Chełmnie – duszpasterz
- 1977 r. – 1983 r. rektor w Otwocku (promotor duszpasterstwa powołań)
- 1983 r. – 1984 r. w Poznaniu – wikariusz (jako duszpasterz akademicki swoją aktywną działalnością wpisał
się w pamięć studentów tego ośrodka akademickiego, którzy kierowali pisma do władz
Stowarzyszenia prosząc o pozostawienie ks. Zygmunta w tej palcówce)
- 1984 r. w Lublewie – administrator paraﬁi
- 1984 r. – 1991 r. w Chełmnie – duszpasterz
- 1991 r. – 1992 r. w Anielinie – kapelan sióstr Franciszkanek od Cierpiących
- 1992 r. w Radomiu – duszpasterz
Oprócz zleconych obowiązków duszpasterskich ks. Zygmunt wielokrotnie pełnił funkcje wicerektora
i radcy domowego w pallotyńskich Wspólnotach: w Otwocku, Radomiu i Chełmnie.
Przez około 30 lat zmagał się z różnymi chorobami m.in. chorobą reumatyczną i nerek.
Ks. Zygmunt Zymliński SAC odszedł do Pana w 82 roku życia, przeżywszy w Stowarzyszeniu 60 lata,
z czego 56 w kapłaństwie.
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Kalendarz liturgiczny
30 października 2011r.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Rocznica poświęcenia własnego
kościoła
Imieniny: Przemysława, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
Ml 1, 14b-2, 2b.8-10
PSALM 131, 1-3
1 Tes 2, 7b-9.13
EWANGELIA: Mt 23, 1-12
31 października2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Saturnina, Krzysztofa,
Urbana
LITURGIA SŁOWA:
Rz 11, 29-36
PSALM 69, 30-31.33-34.36-37
EWANGELIA: Łk 14, 12-14
1 listopada 2011 r. – WTOREK
DZIEŃ WSZYSTKICH ZMARŁYCH
Imieniny: Juliana, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
Ap 7, 2-4.-14
PSALM 24, 1-6
1 J 3, 1-3
EWANGELIA: Mt 5, 1-12
2 listopada 2011 r. – ŚRODA
DZIEŃ ZADUSZNY
Imieniny: Bohdana, Tobiasza
LITURGIA SŁOWA:
1. Msza: Hi 19, 1.23-27; Ps 27, 1.4.7-9.13-14;
1 Kor 15, 20-28;
Łk 23, 44-46.50.52-53;24,1-6
2. Msza: Dn 12, 1-3; Ps 42, 2-3.5;43,34;
Rz 6, 3-9; J 11, 32-46
3. Msza: Mdr 3, 1-6.9; Ps 103, 8.10.13-18;
2 Kor 4, 14-5,1; J 14, 1-6
3 listopada 2011 r. – CZWARTEK
Św. Marcina de Porres
Imieniny: Sylwii, Huberta, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Rz 14, 7-12
PSALM 27, 1.4.13-14
EWANGELIA: Łk 15, 1-10
4 listopada 2011 r. – PIĄTEK
Św. Karola Boromeusza
Imieniny: Olgierda, Karola
LITURGIA SŁOWA:
Rz 15, 14-21
PSALM 98, 1-4
EWANGELIA: Łk 16, 1-8
5 listopada 2011 r. – SOBOTA
Imieniny: Elżbiety, Sławomira
LITURGIA SŁOWA:
Rz 16, 3-9.22-27
PSALM 145, 2-5.10-11
EWANGELIA: Łk 16, 9-15
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E WA NGE L I A : Mt 2 3 , 1 - 12
„Bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.”
Mistrz, to człowiek, którego obiera się za wzór – nauczyciel.
Przewyższa on innych biegłością i umiejętnością w jakiejś dziedzinie.
Jezus poleca, aby nie pozwalać nazywać się mistrzem, nauczycielem,
a nawet ojcem. Nie chodzi o nazwę. Ważna jest postawa tych, których
nazywamy nauczycielami, mistrzami. Dla nich również „jest tylko
jeden Mistrz, Chrystus.” W tym nazywaniu siebie mistrzem, ukryta
jest pycha. Jestem lepszy, muszą mnie słuchać. A Jezus mówi: „kto
się wywyższa, będzie poniżony.” Potrzebna jest nam pokora. Naszym
obowiązkiem jest czerpanie wzoru z Mistrza, Chrystusa. Czerpanie,
naśladowanie i staranie się o jak najlepsze wypełnianie Jego nauki.
Jeżeli to możliwe zapoznajmy się z dziełem „O naśladowaniu Chrystusa”.
Czytamy tam: „Kto całą nadzieją złożył w Bogu, tego nie poruszą żadne
pochwały!”
Adam Żak

KATECHEZA XXII
ZNACZENIE ŚPIEWU I MILCZENIA
W LITURGII
Liturgia jest szczególnym i uprzywilejowanym miejscem
spotkania z Chrystusem. Gdy gromadzimy się na jej celebrowaniu,
sam Pan jest pośród nas obecny i doświadczamy Jego mocy we
wspólnocie wierzących. Czynne uczestnictwo w liturgii wymaga
od nas konkretnego zaangażowania i włączenia się w celebrowaną
rzeczywistość. Jednym ze sposobów czynnego udziału w liturgii
jest śpiew. Już św. Augustyn pisał: „Kto kocha – ten śpiewa.” Śpiew
jest więc odpowiedzią naszego serca na Miłość, która obecna jest
w Eucharystii.
Śpiewem własnym liturgii rzymskiej jest chorał gregoriański
– jednogłosowy śpiew z łacińskim tekstem. Zachęca się, aby nadal
uczyć śpiewać wiernych niektórych części Mszy świętej w języku
łacińskim (OWMR 41). Dziś w naszych kościołach śpiewa się różne
pieśni wielogłosowe w językach narodowych. Warto pamiętać, że
śpiew ma pomagać każdemu z nas w przeżywaniu liturgii. Trzeba
zwrócić uwagę, aby śpiew wykonywać w odpowiednim tempie.
Nie należy wyprzedzać ani zwalniać, a także nie przekrzykiwać innych.
Duże znaczenie w celebracji liturgii posiada także milczenie.
Jest ono konieczne już przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby
dobrze przygotować się do spotkania z Chrystusem i wejść
w atmosferę skupienia. Warto pamiętać, że nie rozmawiamy
po wejściu do kościoła, aby nie przeszkadzać i nie rozpraszać
obecnych i modlących się.
ciąg dalszy na 3 stronie

Podczas Mszy św. zachowujemy milczenie:
- po wezwaniu do aktu pokuty – uświadamiamy sobie wtedy naszą słabość i wzbudzamy akt żalu za popełnione grzechy
- po wezwaniu „Módlmy się” przed kolektą – w ciszy serca wypowiadamy intencję, z jaką przychodzimy na Eucharystię,
a celebrans, który przewodniczy liturgii „zbiera” je i przedstawia Bogu
- po homilii (kazaniu) – rozważamy usłyszane treści
- po Komunii świętej – wychwalamy Boga obecnego w naszym sercu i przedstawiamy Mu nasze prośby.
Aby dobrze i owocnie przeżywać liturgię potrzebna jest świadomość ważności i doniosłości śpiewu i odpowiedzi na
wezwania celebransa. Śpiew jest wyrazem naszej radości. Od chrześcijańskiej starożytności powtarzane jest powiedzenie:
„kto dobrze śpiewa, ten podwójnie się modli.” Niech ono zachęci nas do gorliwości w wyrażaniu radości naszego serca
z obecności Pana. Także, aby wejść w głębię przeżywanej tajemnicy, konieczne jest zachowanie w odpowiednich momentach
Mszy świętej pełnego czci milczenia i skupienia. Pamiętajmy o tym i postarajmy się zwrócić szczególną uwagę na te elementy
podczas Eucharystii.
za: www.diecezja.radom.pl

JESIENNE ROZWAŻANIA
O UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKACH
I oto przychodzi do nas czas listopada, miesiąca smutnego może, ale mającego jakiś swoisty, niepowtarzalny urok. Listopad zaczyna się pięknym
dniem poświęconym wszystkim świętym, którzy
poprzedzili nas w drodze do niebieskiej Ojczyzny,
tej w niebie.
Dzień 1 listopada jest więc dla nas nie, jak
wspomniałam, smutny, ale przeciwnie – radosny.
W dniu tym wspominamy z czułością tych wszystkich
naszych najbliższych, którzy zupełnie niedawno
albo też przed laty odeszli do Pana – Ojca naszego w
niebie – po wieczną nagrodę. I w tym dniu, tj. 1 listopada, obchodzą swoje wielkie święto już tam, w niebieskiej Ojczyźnie. Jakaż radość panuje tego dnia
wśród tych, którzy przez wieczność będą chwalić
i wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Jego
Najświętszą Matkę – Niepokalaną Dziewicę Maryję, Panią Wszechświata,, wszystkie Chóry Anielskie
– Aniołów, Archaniołów, Cherubinów, Seraﬁnów.
Och, jakie to musi być cudowne widzieć tę świętą
radość, słyszeć przecudne śpiewy i grę na niebiańskich instrumentach. Przeciętny mieszkaniec Ziemi,
nie może sobie nawet wyobrazić, jak tam musi być
pięknie i dobrze… Zgodnie z tą maksymą: „Ani ucho
nie słyszało, ani oko nie widziało” tego piękna niebios.
A przecież i my, żyjący jeszcze na Ziemi tam zdążamy, bo od wieków Pan Bóg Najświętszy ustanowił dla nas właśnie w niebie cudowne mieszkania.
Tak więc, po jak najlepiej przeżytych swoich dniach
tu na Ziemi, własnymi oczami będziemy oglądać
Boga, Aniołów, wszystkich Świętych… Jakie to radosne! Dlatego więc w dniu 1 listopada udamy się
na cmentarze, by przystroić grobowce jesiennymi,
kolorowymi astrami, jesiennymi różami i innymi
wielobarwnymi kwiatami oraz jedliną, gałązkami
świerków i zapalimy całe morze świateł, czyli znicze,

kolorowe świece małe i duże. Smutny cmentarz będzie się w listopadzie zamieniał w przepiękny, kolorowy ogród, mieniący się światłami.
W listopadzie w powietrze uniosą się słowa
szeptanych przez nas modlitw za tych, którzy odeszli do Pana. Modląc się za naszych zmarłych przy
ich grobach, uzyskamy odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Oni będą nam wdzięczni za każdą modlitwę, za każde westchnienie do Pana Boga
w ich intencji. To wszystko ma dla nich ogromne
znaczenie. Ci, którzy jeszcze pokutują w czyśćcu,
będą mogli dzięki naszym modlitwom prędzej dostać się do nieba. Starajmy się uczestniczyć w listopadowych nabożeństwach różańcowych, właśnie
naszym drogim zmarłym poświęconych. Odwiedzajmy w tym miesiącu ich groby i to nie tylko w
dniach 1 i 2 listopada, ale znacznie częściej i przede
wszystkim – módlmy się, módlmy się za nich. Oni
sami już nie mogą sobie pomóc, liczą więc na nas.
Cierpiący w czyśćcu są bardzo wdzięczni za modlitwę.
Oni pomagają nam w różny sposób, wiedząc, że nie
zawsze możemy sobie poradzić z naszymi sprawami
tu, na Ziemi. Ta pomoc z zaświatów jest dla nas bardzo
cenna.
„Idzie rudy listopad
w kaloszach brązowych
I mówi cicho do nas:
„Módlcie się za swych zmarłych
i wierzcie, niezłomnie wierzcie
w pomoc dusz czyśćcowych.””
Tak. Ten miesiąc całkowicie poświęćmy pamięci
naszych zmarłych, a także tym, za których nikt z bliskich się nie modli, a którzy tej modlitwy tak bardzo
potrzebują. Listopad sprzyja naszym reﬂeksjom na
temat życia ziemskiego, śmierci i życia naprawdę
pięknego – tam, w niebie…
Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na ostatnie Nabożeństwa różańcowe. Dziś o godz. 1700, jutro o godz. 1730.
Jutro Nabożeństwa dla dzieci nie będzie.
2. Dzisiaj młodzież oazowa rozprowadza przed kościołem znicze. Całkowity dochód ze sprzedaży jest
przeznaczony na doﬁnansowanie letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży z naszej paraﬁi.
3. We wtorek rozpoczynamy miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Przez cały listopad
– w dni powszednie o godz. 1730, a w niedziele i uroczystości o godz. 1700 – będziemy odmawiać
różaniec, a o godz. 1800 sprawować Mszę świętą w intencji zmarłych, których imiona będą nam podane
na kartkach z wypominkami. Kartki z wypominkami listopadowymi i rocznymi można składać dziś
w holu przy zakrystii, a od jutra w kancelarii paraﬁalnej.
4. We wtorek, 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy świętych w naszym kościele
jak w niedziele. Procesje na cmentarzach: Limanowskiego i Firlej o godz. 1430, a o godz. 1500 zostaną
tam odprawione Msze święte.
5. W środę, 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny.
Msze święte z kazaniem w naszym kościele o godz. 630, 800, 930 i 1800.
6. Przypominamy że, za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i za odmówienie modlitw
za zmarłych – można uzyskać odpust zupełny, który można oﬁarować wyłącznie za zmarłych.
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek o godz. 1730 podczas
wypominek będziemy się modlić za zmarłych kapłanów, siostry zakonne i braci zakonnych. Następnie
o godz. 1800 Msza święta w intencji nowych i świętych powołań. W I piątek spowiedź dla dorosłych
i młodzieży podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615,
następnie Msza święta dla nich o godz. 1645. Do chorych udajemy się po Mszach świętych porannych.
Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie
po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej
zapraszamy wszystkich czcicieli NSPJ, na kolejną konferencję. Tematem konferencji będzie grzech
nieczystości. W I sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP podczas różańca
za zmarłych o godz. 1730.
8. W przyszłą niedzielę, 6 listopada, podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji
ks. Karola Świostka SAC z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej wiernych.
9. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 będzie nabożeństwo w intencji zmarłych pielgrzymów, a o godz. 1800
zostanie odprawiona Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”.

ŻYCZENIA
Z okazji imienin redaktora naszej Gazetki

Sylwii Klochowicz-Matłackiej

życzymy, aby w jej sercu nigdy nie zgasło pragnienie przebywania z Jezusem
i czerpania Miłości od Niego.
Niech Święta Rodzina będzie wzorem do naśladowania
i umacnia całą rodzinę.
Życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha,
sił do pokonywania wszelkich
trudności, które niesie życie.
MOJA PARAFIA. Paraﬁa św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03
www.mojaparaﬁa.za.pl, mojaparaﬁa@gmail.com
Opiekun duchowy: ks. Paweł Śliżewski SAC
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