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Ofiarować w posiadanie królestwo może tylko jego władca, król. „Piłat zadał 

Jezusowi pytanie: „A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem 

królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata””. Jest ono przygotowane 

dla nas „od początku świata”, od chwili jego stworzenia. Jest to królestwo 

prawdy, miłości, łaski i przebaczenia. Bóg jest Królem, bo jest Stwórcą. Chrystus 

jest Królem przez to, że miłuje. My również jesteśmy zaproszeni do królowania. 

Trzeba tylko wykazać się miłością do bliźniego. Głodnemu dać jeść, spragnionego

napoić, przybysza przyjąć w swój dom, nagiego przyodziać, o chorego zatrosz-

czyć się. Królować z Jezusem to kochać jak On. „Patrzmy dzisiaj oczyma wiary 

w kierunku Królestwa Chrystusa i powtarzajmy słowa, którymi tenże Chrystus 

nauczył nas zwracać się do Ojca: „Przyjdź królestwo Twoje”” /św. Jan Paweł II/.

E WA N G E L I A :  Mt  2 5 ,  3 1- 4 6

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane dla was od początku świata!”

N IEDZIEL A JE ZUSA CHRYST USA ,
K RÓL A WSZECHŚW I ATA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest Początkiem i Końcem wszystkiego”.

Nr: 1028
23/11/2014

Najbliższy czwartek, 27 listopada 2014 roku, 
to dzień szczególny. Otóż tego dnia, 
dokładanie   20 LAT temu, 
wyszedł pierwszy numer „Mojej Parafii”.

CHWAŁA OJCU I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU!
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Na początku października, tysiące pielgrzymów 
(w tym grupa z naszej parafii na czele z Księdzem 
Proboszczem Lucjanem Rożkiem SAC), wzięły 
udział w obchodach 40. rocznicy koronacji 
i 330. rocznicy obecności w Wysokim Kole łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej Różańcowej. 

Cudowny obraz w Sanktuarium w Wysokim Kole, 
namalowany został na wzór wizerunku Madonny 
z Częstochowy. Czczony jest od 1684 roku. Koronacja 
miała miejsce 18 sierpnia 1974 roku, a przewodniczył 
jej Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński.

ZGODA I MIŁOŚĆ WZAJEMNA 
TO SZCZĘŚCIE NA ZIEMI!

„Homo homini lupus est”
czyli: „Człowiek człowiekowi wilkiem jest”.
Tak głosi łacińska maksyma.
Ja jednak myślę, że nie jest tak...
Inaczej - czy świat wszechpanującą w nim wrogość,
zazdrość, złość…
Czy świat nasz by to długo wytrzymał?!
Stworzył nas wszystkich Jeden Bóg
Do Niego wszyscy zmierzamy.
Dlatego z serc swych wyrzućmy
wszelką nienawiść, pychę, srogi gniew.
Jednego Kochanego Ojca w Niebieskiej Ojczyźnie mamy.
On prosi nas przez Matkę Swą:
Kochajcie się wzajemnie!
Niech dłoń swą poda bratu brat
Wówczas rozbłyśnie tęczowe zgody słońce
I stanie się spokojnie, bezpiecznie, przyjemnie.
Miłość rozpali serca gorące,
Umilkną działa hen, gdzieś w Iraku
Huk bomb ucichnie wreszcie
Ucichnie małych dzieci płacz...
Od ludzi wszak zależy to
Od ludzkości los świata zależy, czyż nie tak?
Do serca sobie to weźcie
Modlitwą rozpocznijcie dzień
I módlcie się gorąco.
A wtedy Bóg zlituje się
I zniknie z Ziemi wszelkie zło
Zapłonie miłości słońce!
Porzućcie obojętność złą
I spójrzcie dookoła:
Bo tego brata samotność zżera
Znów tamten z głodu i nędzy kona.
Ten - płacze gorzko, bo mu źle;
Bo zmarła nagle żona...
Ludzie! Ta obojętność zniszczy nas,
Gdy zło się tak szerzy wszędzie.
Powiedzmy temu: Dość już, raz!
Od dziś inaczej będzie.
Planeta Ziemia Matką nam,
Niech wszędzie dźwięczy dziecięcy śmiech
A Ziemia tonie w kwiatach.
Ludzie radością podzielą się i chlebem...
Wtedy to, wtedy najmilsi bracia
Nasz świat, ten szary, smutny świat
Stanie się cudownym, wymarzonym Niebem!

Katarzyna Wilczyńska

NASZA DIECEZJA 
W RĘKACH MARYI

Kult cudownego obrazu związany jest z historią 
człowieka, który podczas kilkutygodniowej choroby 
zeznał, że to właśnie cudowny wizerunek Matki 
Bożej dodał mu sił. Obraz na krótki czas trafił 
w okolice Zamościa. Po pewnym czasie jednak, 
uzdrowionemu człowiekowi trzykrotnie przyśniła
się Matka Boża i nakazywała mu przeniesienie Jej 
wizerunku do „pustego kościoła w Wysokim Kole”.
W 1684 roku obraz został uroczyście wprowa-
dzony do wyznaczonej przez Maryję świątyni. Od 
tego czasu zaczął słynąć z objawień, uzdrowień 
i wielu innych łask. 

W diecezji radomskiej jest wiele obrazów Matki 
Bożej słynących łaskami: Świętorodzinna 
w Studziannie, Wychowawczyni w Czarnej, 
Matka Pocieszenia w Błotnicy. 
Jesteśmy w rękach Maryi.

OBRAZ 
MATKI BOŻEJ 
KRÓLOWEJ 
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
W WYSOKIM KOLE

 opr. Bartłomiej Paduch

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Rozumiem osoby skłaniające się do smutku z powodu doświadczania poważnych 
trudności, jednak trzeba pozwolić, aby powoli zaczęła się budzić radość wiary 

jako tajemnicza, ale mocna ufność, nawet pośród najgorszej udręki.”



Moja Parafia | 3 

Może należysz do grona osób, które od razu powiedzą:
 „Tak, to moje klimaty!” Albo jednak pomyślisz: „To nie 
dla mnie… bo wiek, bo zainteresowania, bo możliwości.”

Mimo wszystko – za kogokolwiek siebie uważasz, 
nie odrzucaj „z gruntu” czegoś, co może okazać się 
niezwykłą przygodą, prezentem od Nieba i motywem 
do działania. Przecież niezależnie, czy utożsamiasz się 
z młodzieżą, czy też nie – z pewnością chętnie poska-
kałbyś z radości 28 lipca 2013 roku, kiedy papież 
Franciszek ogłosił w Rio de Janeiro:

„Drodzy Młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie 
na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 roku 
w Krakowie, w Polsce”.

Spróbujmy razem przez najbliższe miesiące wyjść 
naprzeciw temu wydarzeniu. Obowiązki gospodarza 
wzywają. Nie tylko do zorganizowania Spotkania 
i przyjęcia Ojca Świętego oraz młodzieży z całego 
świata, ale też do zagłębienia się w nauczanie skiero-
wane podczas ŚDM przez ukochanego św. Jana Pawła II,
Benedykta XVI, a także Franciszka. 

Jeśli rzeczywiście przyjmiemy zaproszenie do rozwa-
żania, dostrzeżemy, że tak naprawdę każdy z nas może 
odnieść do siebie słowa naszego drogiego Świętego, 
który umierając, powiedział: „Szukałem Was, teraz Wy 
przyszliście do mnie”.

ms

WYŚPIEWAĆ NAJPIEKNIEJSZĄ PIEŚŃ
Wczoraj wspominaliśmy w Kościele św. Cecylię 
– Patronkę chórzystów, muzyków, organistów. Jest 
jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzym-
skiego. Cecylia urodziła się na początku III wieku. 
Pochodziła ze znakomitej rzymskiej rodziny. Była 
olśniewająco piękna. Jako młoda dziewczyna Cecylia 
zakochała się… w Jezusie. Jemu ślubowała wierność 
bez względu na wszystko. Św. Cecylia wyśpiewała 
swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale 
Boga. 

Od najmłodszych lat, od chrztu świętego, w zakamarku 
Twojego serca znajduje się przepiękne zaproszenie. 
Już wtedy zostałeś WYBRANY – zaproszony do współ-
tworzenia Kościoła.

Otrzymałeś od Boga talenty – zostałeś stworzony, 
aby być dobrym rzemieślnikiem... kierowcą... dostałeś 
dar kierowania ludźmi…

A może otrzymałeś dar pięknego głosu? 

Raduj się, zostałeś WYBRANY. 

Za wzorem świętej Cecylii możesz wyśpiewać swoim 
życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. 
ON na Ciebie liczy.

Nasz parafialny chór od sześciu lat czeka na Ciebie, 
Czeka, abyś go wzmocnił. Nieustannie zapraszamy 
ludzi muzycznie uzdolnionych… 

I czekamy, czekamy, czekamy…

Bardzo potrzebujemy mężczyzn, tenorów…

Jak wykorzystujesz dar, który dał Ci Bóg?

Możesz uświetnić Kościół święty 
swoim pięknym głosem…

Jadwiga Kulik

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY...

„Pamiętaj o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju 
– sposób, w jaki traktujesz jedno i który jest dla niego zupełnie w porządku, 

dla drugiego może być niewłaściwy”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH

„Panie Boże, uczyń moją rodzinę rodziną bez grzechu”.

MODLITWA DZIECKA
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23 listopada 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Adeli, Klemensa, Felicyty
LITURGIA SŁOWA:
Ez 34, 11-12. 15-17
PSALM 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6
1 Kor 15, 20-26. 28
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

24 listopada 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jana, Romana
LITURGIA SŁOWA:
Ap 14, 1-3. 4b-5
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

25 listopada 2014r. – WTOREK
Imieniny: Klemensa, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 14, 14-20
PSALM 96, 10. 11-12. 13
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

26 listopada 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Konrada, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
Ap 15, 1-4
PSALM 98, 1. 2-3ab. 7-8. 9
EWANGELIA: Łk 21, 12-19

27 listopada 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Waleriana, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
PSALM 100, 1-2. 3. 4-5
EWANGELIA: Łk 21, 20-28

28 listopada 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Zdzisława, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2
PSALM 84, 3-4. 5-6a i 8a
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

29 listopada 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Fryderyka, Błażeja
LITURGIA SŁOWA:
Ap 22, 1-7
PSALM 95, 1-2. 3-5. 6-7ab
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
 – patronalne Święto Polskiej Prowincji Księży i Braci Pallotynów. Dzisiejsza 
niedziela jest ostatnią niedzielą w Roku Liturgicznym. 

2. Kolejne spotkanie w ramach tzw. „kursu przedmałżeńskiego” 
dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej.

3. Przez cały listopad codziennie o godz. 1720 odmawiamy różaniec, 
a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą w intencji zmarłych poleconych 
naszym modlitwom w wypominkach listopadowych.

4. W sobotę, 29 listopada, o godz. 1400 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się 
Msza święta dla Scholi – dziecięcej i młodzieżowej, Oazy i Liturgicznej 
Służby Ołtarza. Po Mszy świętej w Świetlicy Caritas odbędzie się zabawa 
andrzejkowa dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy.

5. W przyszłą niedzielę, 30 listopada, podczas Mszy świętej o godz. 630 
będziemy modlić się w intencji s. Barbary, zmartwychwstanki, 
a o godz. 1045 – w intencji Księdza Proboszcza Lucjana Andrzeja Rożka SAC 
z okazji ich imienin.

6. W przyszłą niedzielę, 30 listopada, rozpocznie się Adwent – czas 
szczególnego przygotowania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, 
ale też czas przygotowania do dobrego, religijnego przeżycia Świąt 
Bożego Narodzenia. Wspólnym przygotowaniem będą rekolekcje 
parafialne, Msze święte roratnie oraz trwająca od 16 do 24 grudnia 
Nowenna do Dzieciątka Jezus. Rekolekcje adwentowe dla dorosłych 
i dzieci w naszej parafii rozpoczynamy w przyszłą niedzielę. 

7. Tradycją minionych lat, ojcowie ministranci będą rozprowadzać opłatki 
wigilijne do wszystkich rodzin naszej parafii. W razie wątpliwości można 
zażądać od rozprowadzających opłatki pisemnego upoważnienia 
od Księdza Proboszcza.

8. Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Specjalnej przy ul. Grzecznarowskiego, 
zwracają się z prośbą o pomoc. Potrzebne są przybory szkolne i biurowe:  
papier kolorowy i biały, bloki techniczne, kredki, klej, nożyczki, nożyki 
introligatorskie, malowanki, plastelina, gry planszowe. Materiały można 
składać w kartonie znajdującym się w przedsionku kościoła, od dzisiaj 
do przyszłej niedzieli. Za każdą pomoc z całego serca dziękujemy.

Oni odeszli,
My pamiętamy.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Zdarzają się jednak sytuacje, w których okoliczności zalecają lub nakazują 
umieszczenie człowieka starego w „domu starców”, aby mógł przebywać 

w towarzystwie innych osób i korzystać ze specjalistycznej opieki. 
Instytucje te zasługują zatem na uznanie, doświadczenie zaś poucza nas, 

że ich posługa może być bardzo cenna, pod warunkiem, że kierują się 
nie tylko kryteriami sprawności organizacyjnej, ale dobrocią i wrażliwością”.


