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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    „Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami”. Gałązka
rosnąć nie będzie i nie wyda owoców, jeżeli nie będzie 
zasilana sokami płynącymi z korzenia. Jezus to Źródło
Życia. On dostarcza nam potrzebnych do życia „witamin”.
Szczególnie ważna jest nasza dusza, która bez zjedno-
czenia z Jezusem nie osiągnie życia wiecznego. „Jeśli ktoś
nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązka i uschnie”.
Ścisłe zjednoczenie z Bogiem, to duchowe dojrzewanie,
które musi czerpać z tego Źródła siłę do wzrastania.
„Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Polskie przysłowie
powiada: „Bez Boga, ani do proga”. Musimy być świadomi,

że każde nasze działanie (dobre) jest działaniem kierowanym przez Boga. Naszymi złymi czynami kieruje Szatan.
Jesteśmy wtedy usychającą gałązką, pozbawioną łączności z krzewem. Jeśli trwamy w Bogu, wówczas nasze 
życie nabiera sensu. Panie Jezu, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

„Beze Mnie nic nie możecie uczynić”.

Adam Żak
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Z bukietem serdecznych życzeń spieszymy 
do naszej Redaktorki, Pani Katarzyny Wilczyńskiej,

z okazji jutrzejszych imienin. 
Niech Maryja, którą w sercu tak godnie Pani nosi 

dodaje sił w zmaganiu się z troskami dnia codziennego.
Życzymy życia w zdrowiu przez długie jeszcze lata 
i w nieustannym sławieniu Imion Jezusa i Maryi 

na łamach naszej parafialnej Gazetki.

ŻYCZEN IA

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Problemem osób pracujących w duszpasterstwie jest niekiedy nie tylko nadmiar aktywności, 

lecz przede wszystkim działalność przeżywana źle, bez odpowiedniej motywacji, 
bez duchowości przenikającej działanie i czyniącej je upragnionym. 

Sprawia to, że obowiązki męczą ponad granice rozsądku, a czasem prowadzą do choroby. 
Nie chodzi o trud pogodny, lecz uciążliwy, niedający zadowolenia i ostatecznie nieakceptowany”.
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Życie i apostolstwo Zjednoczenia
nakłada na wszystkich członków obo-
wiązek rzetelnej formacji wstępnej 
oraz permanentnej, aby mogli oni 
włączyć się w misję Chrystusa 
w Kościele i w świecie.

Formacja winna być priorytetem,
gdyż domaga się tego misja Zjedno-
czenia oraz przygotowanie członków
do współpracy z Bogiem i ze wszyst-
kimi ludźmi dobrej woli.

Każdy członek jest odpowiedzialny
za formację osobistą, aby mógł żyć
pełnią swego powołania w Zjedno-
czeniu oraz jak najlepiej służyć Kościo-
łowi i ludziom. Winien korzystać z 
pomocnych temu  środków zarówno
w Zjednoczeniu, jak też poza nim.

To na wspólnotach Zjednoczenia
spoczywa przede wszystkim zadanie
formacji wstępnej i permanentnej
swoich członków. W tym celu wspól-
noty korzystają z dostępnych pomocy
zarówno w Zjednoczeniu, jak też 
poza nim.

Generalna Rada Koordynacyjna
określa podstawowe zasady jedności
formacji dla całego Zjednoczenia,
ustala linie przewodnie i cele formacji.

Charyzmat Zjednoczenia, będący 
kościelnym wyrażeniem tego pierwot-
nego charyzmatu danego św.  Wincen-
temu Pallottiemu, jest jednocześnie 
– tak jak sam Kościół – rzeczywistością
widzialną i  niewidzialną.  Ten, kto
przynaglony miłością Chrystusa
wchodzi do rodziny Zjednoczenia, 

łączy się z nim osobiście i duchowo
i zostaje wcielony do jego widzialnej 
struktury.

Z tego wynika dla każdego członka:
a) podstawowe prawo do osobistego

uczestniczenia we wspólnej odpo-
wiedzialności za Zjednoczenie;

b) podstawowy obowiązek 
do aktywnego włączania się 
we wszystkie wspólnotowe formy
życia i apostolstwa Zjednoczenia,
stosownie do własnego stanu 
i sytuacji życiowej.

W Zjednoczeniu wszyscy człon-
kowie, o ile  Statut  Generalny ZAK
nie postanawia inaczej, posiadają 
te same prawa i obowiązki.

Zasadniczo obowiązki członków
są równocześnie ich prawami i jed-
nocześnie obowiązkami i prawami
samego Zjednoczenia. Należy do nich
przede wszystkim zobowiązanie
każdego członka do:
a) troski o rozwój własnych 

umiejętności ludzkich, duchowych 
i zawodowych, aby odpowiedzieć 
w Zjednoczeniu na wyzwania
apostolskie Kościoła;

b) aktywnego włączenia się 
we własną wspólnotę;

c) pobudzania, stosownie 
do własnych możliwości, 
apostolskiego powołania 
wszystkich ludzi;

d) wspierania działań apostolskich
Zjednoczenia w Kościele lokalnym,
odpowiednio do własnego stanu 
i warunków życia;

e) zaangażowania się w szerzenie
Zjednoczenia;

f) otwartości na bezinteresowne
podejmowanie zadań w Zjedno-
czeniu i w Kościele lokalnym;

g) współpracy w zdobywaniu dóbr 
oczesnych, potrzebnych 
do apostolstwa Zjednoczenia;

h) uczestniczenia w corocznym
obrzędzie odnowienia aktu 
zaangażowania w apostolstwo
powszechne Zjednoczenia.

Wszyscy członkowie uczestniczą 
w dobrach duchowych Zjednoczenia.

Członkowie  indywidualni, człon-
kowie należący do jednej ze wspólnot
Zjednoczenia oraz same wspólnoty
przestają do niego należeć przez
dobrowolne odejście lub na mocy 
decyzji kompetentnej władzy.

Wraz z opuszczeniem Zjednoczenia
przez jedną z jego wspólnot, kończy
się także przynależność wszystkich 
jej członków do samego Zjednoczenia.

Wydalenie ze Zjednoczenia winno
być poprzedzone przynajmniej
jednorazowym upomnieniem,  zawie-
rającym formalną zachętę do zanie-
chania niewłaściwego postępowania.

Członków indywidualnych, członków
należących do wspólnot Zjednoczenia
oraz same wspólnoty, po opuszczeniu
Zjednoczenia można na nowo do 
niego przyjąć, jeżeli o to poproszą 
oraz jeżeli spełniają warunki okre-
ślone w Statucie Generalnym ZAK.

cdn.

ZJEDNOCZENIE /9/

za: www.zak-pallotti.pl

Sługa Boży Kardynał August Hlond,
Prymas Polski, na łożu śmierci wy-
powiedział te słowa: „Zwycięstwo 
– gdy przyjdzie – przyjdzie przez
Maryję”. 

Od wieków losy naszego kraju 
ściśle wiązały się z dziejami Kościoła.
Szczególnie Matka Boża odgrywała
ważną rolę w kształtowaniu ducha 
patriotycznego i religijnego Narodu.
Zawsze czuwała nad nami. Dodawała
sił całemu Narodowi, jednoczyła go,
zagrzewała do walki, jednocześnie 
wzywając do modlitwy. Nie opuściła

nas podczas Potopu szwedzkiego,
w czasach zaborów, powstań i wojen.

„Rzeczypospolitej Polskiej bądź
Królową i Panią!” /Sługa Boży Kardynał
August Hlond/ 

W niedzielę, 8 września 1946 roku,
na Jasnej Górze pod przewodnictwem
Prymasa Polski, Sługi Bożego Księdza
Kardynała Augusta Hlonda, z udziałem
Episkopatu Polski oraz ponad mi-
lionowej rzeszy pielgrzymów miało
miejsce epokowe wydarzenie. 
Dokonano aktu oddania Narodu
Polskiego Niepokalanemu Sercu

Maryi. Od tego momentu Kościół
w Polsce pozostawał w sposób
szczególny „pod znakiem Maryi”.
Inicjatywy podejmowane przez Sługę
Bożego Księdza Kardynała Augusta 
Hlonda oraz przez jego następcę
Sługę Bożego Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego prowadziły 
przede wszystkim do ugruntowania
wiary i polskości. Po raz pierwszy 
w historii jasnogórskie zawierzenie
Matce Bożej nabrało tak powszech-
nego i ogólnonarodowego znaczenia. 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BĄDŹ KRÓLOWĄ I PANIĄ

dokończenie na 4 stronie
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CZY WIESZ, ŻE MARYJA SAMA KRÓLOWĄ POLSKI SIĘ NAZWAŁA
Cześć Matki Bożej w Polsce jest 

tak stara jak dzieje samego Narodu. 
W roku 1656 król Jan Kazimierz

w lwowskiej katedrze uroczyście
uznał Matkę Bożą za Królową Polski
i złożył śluby zawierzenia Maryi całego
Narodu polskiego. Śluby zostały
złożone w czasie Potopu szwedzkiego
niedługo po zwycięskiej obronie
Jasnej Góry przed Szwedami. Pomysł,
aby Polskę oddać opiece Maryi nie 
pochodził od króla. Idea ta pojawiła
się już pół wieku wcześniej i została
przekazana Polakom przez o. Giulio
Mancinellego… 

Poniżej nieco zapomniana historia,
która świadczy o tym, że to Matka 
Boża sama Królową Polski się nazwała.
Stało się to we Włoszech, 
w 1608 roku...

Żył wtedy w Neapolu sławny ze
swej świętości i Bożych darów jezuita,

KONKURS DLA DZIECI
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o. Giulio - Juliusz Mancinelli (1537-1618), bliski 
przyjaciel polskiego króla – Zygmunta III Wazy. 
Odznaczał się wielkim nabożeństwem do Niepo-
kalanej i świętych polskich, szczególnie zaś czcił 
św. Stanisława, biskupa i św. Stanisława Kostkę. 
Modlił się też często za Polskę. 

Pewnego dnia o. Giulio zatopiony w modlitwie
zobaczył Matkę Bożą. Widział też klęczącego u stóp
Maryi Współbrata z Nowicjatu, Stanisława Kostkę,
a przypadała wtedy jego czterdziesta rocznica
śmierci. Na ten widok o. Mancinelli zawołał: „Królowo
Wniebowzięta, módl się za nami”, na co Matka Boża
odpowiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie
Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam
i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ 
osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. 
Po tych słowach o. Giulio zakrzyknął: „Królowo
Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!”. Wówczas
Maryja miłosiernie spojrzała na klęczącego przed 
Nią Stanisława Kostkę, potem na o. Mancinellego 
i powiedziała: „Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz,
mój Giulio”. Radość niezwykła napełniła serce
zakonnika po tym widzeniu. Od tej chwili modlił się:
„Królowo Polski, módl się za nami” i wielokrotnie 
powtarzał: „Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków
zamierza”.

O. Mancinelli o swoim widzeniu powiedział 
przełożonym zakonu oraz polskim jezuitom.  Pytał
też Współbraci, gdzie jest to królestwo, którego 
Matka Boża zechciała być Królową. Władze kościelne
powołały komisję do zbadania objawienia. Po roku
wydała ona orzeczenie – objawienie jest praw-
dziwe. Wówczas o. Giulio – mimo swoich 72 lat

 – rozpoczął pieszą pielgrzymkę do 
kraju, o którym mówiła Maryja. 

   8 maja 1610 roku przybył do Krakowa,
witany przez króla Zygmunta III Wazę,
biskupów i przedstawicieli wszyst-
kich stanów. W ich asyście przekroczył
próg katedry wawelskiej. Sprawując
Najświętszą Ofiarę przy grobie 
św. Stanisława, biskupa, zakonnik miał
kolejne objawienie. Maryja stanęła 
przed nim w wielkim majestacie 
i po raz kolejny powiedziała: „Ja 
jestem Królową Polski. Jestem Matką
tego Narodu, który jest Mi bardzo 
drogi, wstawiaj się więc do Mnie 
za nim, o pomyślność tej ziemi”. 
Poprosiła również, aby w Krakowie, 
na znak, że jest Królową, ustanowić 
widzialny symbol Jej królowania. 

W 1628 r. mieszkańcy Krakowa
spełnili tę prośbę, zdobiąc wieżę 

Bazyliki Mariackiej królewską koroną.
W 1666 roku – w dziesiątą rocznicę
ślubów Jana Kazimierza – założono
nową, większą. Z Krakowa o. Giulio 
Mancinelli udał się jeszcze do Lwowa,
by potem powrócić do Neapolu,
gdzie zmarł 14 sierpnia 1618 roku.

1 kwietnia 1656 roku w atmosferze
powszechnego wzruszenia wiernych,
król Jan Kazimierz, otoczony bisku-
pami i senatorami, w obecności
legata papieskiego, urzędowo i uro-
czyście ogłosił Maryję Królową Polski.
Chwiejącą się na głowie ostatnich 
królów koronę przeniesiono na 
skronie Matki Zbawiciela. Wtedy to 
po raz pierwszy podczas publicz-
nego odmawiania przez nuncjusza
papieskiego Litanii loretańskiej
padło wezwanie: „Królowo Korony 
Polskiej”. opr. 

Jadwiga Kulik
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KALENDARZ
LITURGICZNY

29 kwietnia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Roberta, Piotra, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 9, 26-31
PSALM 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32
2. czytanie: 1 J 3, 18-24
EWANGELIA: J 15, 1-8

30 kwietnia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Mariana, Katarzyny, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 14, 5-18
PSALM 115, 1-2. 3-4. 15-16
EWANGELIA: J 14, 21-26

1 maja 2018r. – WTOREK
Imieniny: Józefa, Jeremiasza, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 14, 19-28
PSALM 145, 10-11. 12-13. 21
EWANGELIA: J 14, 27-31a

2 maja 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Zygmunta, Anatola, Anastazego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 15, 1-6
PSALM 122, 1b-2. 4-5
EWANGELIA: J 15, 1-8

3 maja 2018r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
Imieniny: Aleksandra, Marii, Niny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab
PSALM Jdt 13, 18bcda. 19-20
2. czytanie: Kol 1, 12-16
EWANGELIA: J 19, 25-27

4 maja 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Malwiny, Floriana, Moniki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 15, 22-31
PSALM 57, 8 i 10. 11-12
EWANGELIA: J 15, 12-17

5 maja 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Ireny, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 1-10
PSALM 100, 2-3. 4-5
EWANGELIA: J 15, 18-21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Witamy w naszej Wspólnocie para�alnej nowego kapłana – ks. Grzegorza

Wiktora SAC, który ostatnio pracował w pallotyńskiej para�i w Kielcach.
Życzymy mu wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

2. We wtorek rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. 
Zapraszamy na Nabożeństwa majowe – w dni powszednie o godz. 1730,
a w niedziele o godz. 1720. Zadbajmy o wizerunki Matki Bożej w naszych
domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się 
przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni Maryjnych, 
różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski. 

3. W I czwartek miesiąca, 3 maja, przypada Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. 
Porządek Mszy świętych – jak w każdą niedzielę. O godz. 1720 
Nabożeństwo majowe w intencji nowych świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych.

4. W I piątek, 4 maja, spowiedź podczas porannych Mszy świętych 
oraz od godz. 1730 /także dla dzieci/. Do chorych kapłani udadzą się 
po porannych Mszach świętych. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w kaplicy Świętej Rodziny w godz. 830 – 2100. Od godz. 2000 Adoracja 
z młodzieżową Scholą Pallottiego, zakończona indywidualnym 
błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.

5. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1700. O godz. 1730 Nabożeństwo majowe.

6. W najbliższą sobotę, w Ołtarzewie, przez posługę J.E. Księdza Arcybiskupa
Tadeusza Wojdy SAC, metropolity białostockiego, sakrament święceń

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
BĄDŹ KRÓLOWĄ I PANIĄ
dokończenie z 2 strony

opr. 
Jadwiga Kulik

Papież św. Jan Paweł II podczas
apostolskich pielgrzymek do Polski
kilkakrotnie powoływał się na pro-
roczą wizję Prymasa Hlonda. Wyznał,
że jego słowa inspirowały go i kształ-
towały oraz wywarły wpływ na jego
własne, całkowite zawierzenie Maryi.
Zauważył też, że akt oddania Polski
Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany
8 września 1946 roku, zgodnie z zamy-
słem Sługi Bożego Prymasa Augusta
Hlonda, stał się znaczącym w historii

Polski i świata. Realizacja zobowiązań
wynikających z tego aktu jest warun-
kiem społecznej dojrzałości Polaków
i właściwego miejsca Polski w zjedno-
czonej Europie.

Rzeczypospolitej Polskiej Królowo,
uproś Narodowi polskiemu stałość 
w wierze, świętość życia i zrozumienie
posłannictwa. Złącz go w zgodzie 
i bratniej miłości. Rzeczypospolitej 
Polskiej bądź Królową i Panią, 
natchnieniem i Patronką.

w stopniu prezbiteratu przyjmie nasz Para�anin, dk. Wojciech Winek SAC. Pamiętajmy o modlitwie w jego 
intencji. Msza święta prymicyjna w naszym kościele będzie w niedzielę, 27 maja, o godz. 1300.

7. W przyszłą niedzielę, 6 maja, podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 9
będą przeżywały Uroczystość I Komunii świętej. Osoby, które nie są zainteresowane tą Uroczystością prosimy,
by przyszły do kościoła na inne godziny.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC i ks. Grzegorza 
Wiktora SAC z okazji ich imienin.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana 
tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.


