
Moja Parafia | 1 

X X X  NIEDZIEL A Z W Y K Ł AX X X  NIEDZIEL A Z W Y K Ł A

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 919 
28/10/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
28 października 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Szymona, Tadeusza
LITURGIA SŁOWA: 
Jr 31, 7-9
PSALM 126, 1-2ab.2cd-3.4-5.6
Hbr 5, 1-6
EWANGELIA: Mk 10, 46-52 

29 października 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wioletty, Felicjana
LITURGIA SŁOWA:
Ef 5, 21-33
PSALM 1, 1-2.3.4 i 6
EWANGELIA: Łk 13, 10-17

30 października 2012 r. – WTOREK
Imieniny: Przemysława, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
Ef 5, 21-33
PSALM 128, 1-2.3.4-5
EWANGELIA: Łk 13, 18-21

31 października 2012 r. – ŚRODA
Imieniny: Krzysztofa, Urbana
LITURGIA SŁOWA: 
Ef 6, 1-9
PSALM 145, 10-11.12-13ab.13cd-14
EWANGELIA: Łk 13, 22-30

1 listopada 2012 r. – CZWARTEK
Wszystkich Świętych
Imieniny: Mieczysława, Nikodema
LITURGIA SŁOWA:
Ap 7, 2-4.9-14
PSALM 24, 1-6
1 J 3, 1-3
EWANGELIA: Mt 5, 1-12a 

2 listopada 2012 r. – PIĄTEK
Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych - Dzień Zaduszny
Imieniny: Ambrożego, Bożydara
LITURGIA SŁOWA:
Hi 19, 1.23-27a
PSALM 27, 1.4.7 i 8b i 9a. 13-14
1 Kor 15, 20-24a.25-28
EWANGELIA: Łk 23, 44-46.50.52-53;
24, 1-6a

3 listopada 2012 r. – SOBOTA
Św. Huberta - patrona myśliwych 
i leśników
Imieniny: Huberta, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Flp 1, 18b-26
PSALM 42, 2-3.5bcd
EWANGELIA: Łk 14, 1.7-11

EWA NGELI A: Mk 10,  46 - 52

„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.”

Niewidomy żebrak wołając „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną”, odzyskał wzrok. Ciekawa jest postawa uzdrowionego – „szedł 
za Nim drogą.” Czy nie jest to wzór do naśladowania? Czy czasami 
dusza nasza nie jest „niewidoma” i potrzebuje głośnego wołania 
„ulituj się nade mną”? Tak wołamy przy kratkach konfesjonału. 
W odpowiedzi słyszymy: „I ja odpuszczam tobie grzechy.” Został przy-
wrócony „wzrok” duszy. Podobnie jak ewangeliczny niewidomy że-
brak mamy iść za Jezusem. Pamiętajmy jeszcze o słowach Chrystusa: 
„Idź i nie grzesz więcej.” Wspomnijmy Ewangelię z ubiegłej niedzieli. 
Droga, którą mamy podążać za Zbawicielem, to droga wykonywania 
zadań postawionych przez Boga, często usłana krzyżami.  

Adam Żak

M Y Ś L 
   ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„A pełen bezpiecznej ufności w miłosierną 
Twą zgodę, pragnę prosić Cię teraz i zawsze, 
od całej wieczności i przez całą wieczność w 
każdej nieskończenie małej chwili, abyś Ty sam 
nieograniczoną swą potęgą, mądrością i do-
brocią, przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chry-
stusa, dla większego uświęcenia i wiecznego 
zbawienia wszystkich dusz zaradził wszelkim 
potrzebom duchowym i doczesnym, obecnym 
i przyszłym całego świata.”

„ Spieszmy się kochać ludzi  tak szybko odchodzą 
i co co nie odchodzą nie zawsze powrócą

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza„ 

Ks. Jan Twardowski
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Ś W I Ę C I  W  N I E B I E 
P O M A G A J Ą  M I 

N A  Z I E M I
Jestem na ziemi.
Żyję.
Doznaję opieki świętych na ziemi.
Oni są moimi łącznikami w modlitwie
do Boga w niebie.

Ogarnia mnie miłość.
Pomagają mi, abym lepiej poznał Boga.
Poznał niebo i Jego oblicze.

Od dzieciństwa modlę się do nich.
Wypraszając łaski potrzebne
na drodze do piękna niebiańskiego.

To mój Anioł Stróż -
opiekun mojego życia.
Trwa nieustanna pomoc.
To dusza Zosieńki
ukazała mi mego Stróża.
Piękny młodzian
który zapewnia mi opiekę.

Wielka jest moja radość.
Opiekuje się moją duszą i ciałem.
Nie zostawia mnie samego.
Kocham cię Aniele, sługo Boży.
Dziękuję za pomoc anielską.

Na drodze mego życia jest 
mój święty Antoni.
Miłości do niego nauczył mnie mój
dziadek Antoni i mój Tata.
Pomoc trwa zawsze.
Pomaga mi w trudzie ziemskim.
Znajduję zagubione rzeczy.

Pomaga mi Ojciec Pio,
błogosławiony Jan Paweł II,
święty Krzysztof - opiekun
w poruszaniu się po ziemi.

Wzrasta pomoc dla mnie 
od innych świętych.
Kocham ich za to.
Miłość do nich trwa przez moje
długie ziemskie życie.

Pomagacie mi wszyscy.
Niech trwa pomoc na ziemi, a potem
spotkamy się w niebie.
Jestem z wami na zawsze.
Pamiętam!

Stefan Suwała 

POEMAT NA CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY

Królowo Wszechświata, o Pani Najświętsza!
Chcę Ci dzisiaj pokłon złożyć serdeczny, najgłębszy.
Jesteś tak Przecudna, tak dobroci pełna
a zarazem – majestatu.
Chcę więc dziś radośnie taką wieść wykrzyczeć światu,
że my, wszyscy ludzie, mamy tam Najświętszą, Przecudowną Mamę,
Hen ponad chmurami, tam, gdzie wzrok nie sięga,
(Płonie tam prześlicznie siedmiobarwna wstęga)...
Tę Przedobrą Matkę, sercami kochamy!
Lecz bardzo grzeszymy, a więc obrażamy
Naszą Dobrą Mamę...

Czemuż więc ranimy Ją, gdy, bardzo kochamy?
Otoczmy Mateczkę Niebiańską najczulszą miłością.
A ja powiem Jej: „Weź, Matko, co chcesz” - wszak Ty mnie ogarniasz
tak wielką czułością, jakiej nie doznałam od najlepszych ludzi...
O, Matko Najświętsza, gdy o Tobie myślę
Me serce topnieje z ogromnej miłości
A gardło napełnia się łzami wzruszenia.
Zdrowaś bądź Maryjo, Matko Pocieszenia!
Jesteś tak Przeczysta, bez grzechu poczęta,
W złoto - białej szacie cudnie uśmiechnięta.
Twoja Dusza bielsza od śniegów najbielszych
grzechem nie skalana, wciąż wielbiąca Boga.
Jesteś mi, o Matko, ponad wszystko Droga...
Chcę Ci więc, Matuchno, dać dar jak najszczerszy,
(Bo przecież za mało - taki sobie wierszyk...)

Chcę Ci oddać dzisiaj, o Niepokalana
całe swoje życie teraźniejsze, przeszłe
i to, co zostało w zamglonej przyszłości.
Niech w mej grzesznej duszy
czystość zawsze gości,
i płomień miłości niechaj ją rozpala
Twym kochanym dzieckiem jestem już w tej chwili,
Jestem już od zaraz...

Przepiękne spojrzenie Twych błękitnych oczu
Przenika do głębi moją biedną duszę...
O Matko Najświętsza! Podobną do Ciebie od dzisiaj być muszę!
Otul mnie swym płaszczem miękkim, ból kojącym
Ogrzej Twoim ciepłem, złocistym jak słońce.
O Niepokalana! Chcę Cię bardzo kochać
I być Twą na wieki.
Nie wypuść mnie Matko
Z Twej świętej Opieki!

Doprowadź mnie do Niebiańskiej Ojczyzny...
      

Katarzyna Wilczyńska
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W dniu 11 października 2012 roku papież Be-
nedykt XVI zainaugurował uroczyście Rok Wiary w 
Kościele. W homilii powiedział, że rozpoczynający się 
Rok Wiary jest konsekwentnie związany z całą dro-
gą Kościoła w minionych 50 latach – „od Soboru, 
poprzez Magisterium Sługi Bożego Pawła VI, który 
ogłosił Rok Wiary w 1967 roku, aż do Wielkiego Jubi-
leuszu roku 2000, poprzez który błogosławiony Jan Pa-
weł II zaproponował całej ludzkości na nowo Jezusa 
Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, wczoraj, dziś i 
na wieki”. Podczas Mszy świętej w Watykanie papież 
mówił o potrzebie pielęgnowania dziedzictwa na-
uczania soborowego na obecnej duchowej pustyni. 
Nadzieją w tej sytuacji mają być ludzie wiary.

„Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, 
którzy swoim własnym życiem wskazują drogę ku 
ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. 
Żywa wiara otwiera serce na łaskę Boga, która uwal-
nia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, 
ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowe-
go życia, życia przemienionego przez Boga, i w ten 
sposób odbywa się wskazywanie drogi   – powie-
dział Ojciec Święty Benedykt XVI.

Rok Wiary Ojciec Święty porównał do pielgrzymki 
„po pustyniach współczesnego świata”, w której nie 
trzeba „ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba”, 
ale Ewangelii i wiary Kościoła, której „jaśniejącym 
wyrazem” jest opublikowany przed dwudziestu laty 
Katechizm Kościoła Katolickiego oraz dokumenty 
Soboru Watykańskiego II.

W dniu 13 października 2012 roku, w sobotę, o 
godz. 11:00 w Katedrze p.w. Opieki Najświętszej 
Marii Panny w Radomiu odbyła się inauguracja 
Roku Wiary w diecezji radomskiej. Uroczystej Mszy 
świętej koncelebrowanej przewodniczył Ordyna-
riusz diecezji radomskiej  J.E. Ks. Bp Henryk Tomasik 
wraz z Ks. bpem Adamem Odzimkiem. W uroczysto-

ści tej wzięło udział wielu księży, sióstr zakonnych 
i wiernych reprezentujących  parafie z całej diece-
zji. Z naszej parafii delegatem był Ksiądz Proboszcz 
Zygmunt Rutkowski SAC. 

Zgodnie z życzeniem Stolicy Apostolskiej doko-
nana została podczas tej Mszy świętej intronizacja 
Katechizmu Kościoła Katolickiego i Dokumentów 
II Soboru Watykańskiego. Aby wiara była silna po-
trzebny jest fundament. Aby Boga ukochać i głębo-
ko Mu uwierzyć potrzeba Go najpierw poznać. Rok 
Wiary ma być zachętą, by zagłębiać się w tajemnice 
wiary, by bardziej świadomie ją przeżywać. Symbo-
lem naszego pragnienia poznawania Boga i nauki 
Kościoła jest Katechizm.

W homilii Biskup radomski podkreślił, że Rok Wia-
ry powinien być czasem naszego coraz lepszego, 
pełniejszego uczestnictwa we Mszy świętej. Eu-
charystia jest źródłem i zarazem szczytem całego 
chrześcijańskiego życia. W Najświętszej Eucharystii 
zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, w którym 
jest Jezus Chrystus. Szczególna odpowiedzialność 
spoczywa na rodzicach, którzy powinni pomagać 
swoim dzieciom w coniedzielnych spotkaniach 
z Jezusem we Mszy świętej. Rodzice, którzy chcą 
tworzyć rodzinę katolicką nie powinni ograniczać 
uczestnictwa dzieci we Mszy świętej tylko do dnia 
I Komunii świętej, ale powinni prowadzić dzieci do 
Jezusa w każdą niedzielę i powinni czynić to z coraz 
głębszym zaangażowaniem. Ksiądz Biskup Henryk 
Tomasik przypomniał też, jak bardzo ważnym zna-
kiem naszej wiary jest świadectwo życia chrześci-
jańskiego. 

Przed rozesłaniem przedstawiciele wszystkich 
parafii diecezji otrzymali egzemplarze Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, które zabrali do swoich 
wspólnot parafialnych. 

W dniu 14 października 2012 roku, o godz. 13:00 
w naszej parafii, odprawiona została uroczysta Msza 
święta, celebrowana przez Księdza Proboszcza Zyg-
munta Rutkowskiego SAC, która zapoczątkowała 
Rok Wiary. W procesji do ołtarza zostały wprowadzo-
ne: Ewangeliarz, Katechizm Kościoła Katolickiego i 
Dokumenty Soborowe. Został też zapalony Paschał, 
który symbolizuje żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za łaskę 
wiary i prosiliśmy o dar głębokiej, żywej i mądrej 
wiary dla nas wszystkich. Niech Jezus Chrystus w 
tym szczególnym Roku nam błogosławi i otwiera 
nasze serca na miłość Bożą, która jest zawarta w 
Słowie Bożym. 

Agnieszka Kołodziejska

I N A U G U R A C J A  R O K U  W I A R Y 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Wszystkich zapraszamy na ostatnie nabożeństwa różańcowe, 

dzisiaj  o godz. 17:00, natomiast do środy o godz. 17:30. Nabo-
żeństw dla dzieci w tym tygodniu już nie będzie.

2. Dzisiaj młodzież oazowa rozprowadza znicze przed kościołem. 
Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinanso-
wanie letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.

3. W czwartek rozpoczynamy miesiąc szczególnej pamięci o naszych 
zmarłych. Przez cały listopad, w dni powszednie o godz. 17:30, 
będziemy odmawiać różaniec, a o godz. 18:00 sprawować 
Mszę świętą w intencji zmarłych, których imiona będą nam 
podane w wypominkach listopadowych. W listopadowe nie-
dziele, zapraszamy na wypominki  o godz. 17:00. Wypominki 
listopadowe i roczne można składać dzisiaj w korytarzu przy 
zakrystii, a w tygodniu – w kancelarii parafialnej.

4. W czwartek, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Porządek Mszy świętych – jak w każdą niedzielę. Pro-
cesja na cmentarzach Limanowskiego i Firlej o 14:30. Msze 
święte tam o godz. 15:00.

5. W piątek, 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Msze święte z kazaniem 
o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 15:00 i 18:00.

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 (1 listopada), o godz. 17:30, podczas wypominek 

będziemy się modlić za zmarłych kapłanów, siostry zakonne i 
braci zakonnych. Następnie o godz. 18:00 Msza święta w inten-
cji powołań. 

• W I piątek (2 listopada) spowiedź dla wszystkich: dzieci, doro-
słych i młodzieży – podczas Mszy świętych oraz od godz. 17:30. 
Z racji Dnia Zadusznego, nie będzie Mszy świętej dla dzieci 
o 16:45. Do chorych udajemy się po godzinie 8:00. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po Mszy świętej 
o godz. 15:00, a zakończy przed Nabożeństwem wypominko-
wym. Nie będzie konferencji.

• W I Sobotę (3 listopada) Nabożeństwo wynagradzające Niepoka-
lanemu Sercu NMP podczas różańca za zmarłych o godz. 17:30.

8. W przyszłą niedzielę, 4 listopada, podczas Mszy świętej o godz. 10:45 
modlić się będziemy w intencji ks. Karola Świostka SAC z okazji 
jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej 
wiernych.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 14:00 w kancelarii parafialnej roz-
pocznie się kurs przedmałżeński.

10. Również w przyszłą niedzielę o godz. 14:30 zostanie odpra-
wiona Msza święta hospicyjna.

PIĘKNO, PŁONĄCEGO 
ZŁOTEM, JESIENNEGO 

KLONU…

Zapłonął klon…
złociście, purpurowo;
I nagle – we mgle srebrzystej, chłodnej
stało się pięknie, kolorowo,
baśniowo – choć przecież jesiennie, 
bo już – „październikowo”
… Zapłonął klon w parku złocistym
I płonął blaskiem złotym na granato-
wym niemal czystym nieba tle… 
Choć zrozpaczony był i krzyczał swoim 
pięknem że już tak niedługo – bez-
litosna zima pozbawi go wszystkich 
witalnych sił rozkaże mu – roztrwo-
nić cały przepych – - złote liście…
Dlatego – może być – „gorzał” tak 
ogniście w niemym, bezsilnym pro-
teście swym;
A piękna swego ogromem sprawiał,
że – w parku (już jesiennym)
było tak uroczyście…
I chciało się uklęknąć przed Bożym 
Majestatem zapatrzyć się… 
i umrzeć w zachwyceniu.
Po cóż więc pisać o tym?
Nie lepiej trwać po prostu 
w zadumanym milczeniu,
że może coś na świecie 
tak cudnego być?
I dla takiego dnia złocistego
(Być może, już ostatniego), powiedz 
– nie warto żyć?
Zapłonął klon złociście
I stało się baśniowo,
tak nierealnie, jak w nieuchwytnym 
śnie;
Jak więc wyrazić niewysłowione 
piękno jesiennego klonu…
Czy da się je opisać nieudolnym sło-
wem?
Po stokroć – nie!
Zapłonął klon nieziemsko pięknie;
Trzeba więc trwać w zachwyconym 
milczeniu…
Boże! Dziękuję Ci za piękno!
Chcę przed Tobą Boże, uklęknąć 
i modlić się w uwielbieniu…

    
Katarzyna Wilczyńska


