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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

VI    NIEDZIELA    WIELKANOCNA    •   R O K   A

Z okazji zbliżającego się Dnia Imienin 
Księdza Proboszcza, Zygmunta Rutkowskiego SAC 

oraz Ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC

Czcigodnym Solenizantom składamy serdeczne 
życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, wielu łask 
w kapłańskim życiu, oraz opieki Matki Najświętszej na 

każdy dzień w pełnieniu posługi przy Naszej Parafii  
Św. Józefa w Radomiu.

Z okazji zbliżającej się 75 Rocznicy Urodzin 
KS. ANTONIEGO CZULAKA SAC

Czcigodnemu Jubilatowi składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, wielu łask Bożych, opieki Maryi Królowej 
Apostołów oraz nieustannego wstawiennictwa Świętego 
Wincentego Pallottiego na drogach kapłańskiego 
życia w służbie Bogu i człowiekowi.

ŚWIĘTY ZYGMUNT 

Był synem Gundobalda, króla 
Burgundii (+ 516). Jeszcze za życia ojca 
rządził częścią państwa. Był arianinem. 
Pod wpływem nauk św. Awita, biskupa 
Vienne, przeszedł na katolicyzm (po 501 r.).

Gdy w 516 roku objął tron po swoim 
ojcu, jego obyczaje były jeszcze dalekie 
od ideału chrześcijańskiego. Za namową 
swej drugiej żony dopuścił się zbrodni. 
Macocha doniosła mu, że jego syn 
z pierwszej żony, Sigeryk, knuje przeciw 
niemu spisek. Król uwierzył w oskarżenie 
i kazał syna udusić. 
Gdy się opamiętał, gorzko tego żałował, 
z rozpaczą rzucił się na zwłoki syna. 
Potem pokutował w ufundowanym 
przez siebie klasztorze świętego Maurycego. 
Jednak o śmierć wnuka upomniał się 
Teodoryk Wielki. Sprzymierzył się 
z królami frankońskimi. Zygmunt opuścił 
klasztor i udał się na pole walki. Przegrał 
wojnę i został zmuszony do ucieczki 
z żoną i dziećmi. Schronił się w klasztorze. 
Zdradzony i ujęty razem z żoną i synami 
wrzucony do studni, gdzie 1 maja 524 
roku zmarli. Po śmierci Zygmunt zasłynął 
cudami. Ciało św. Zygmunta pochowano 
w klasztorze św. Maurycego, w którym 
pokutował za swój grzech.
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Ksiądz doktor Albert Warso będzie pracował w Kongregacji 
Nauki Wiary. Jego praca zwiąże się przede wszystkim z zasobami 
archiwum kongregacji. W Archiwum Kongregacji Nauki  Wiary  
w  którym pracować będzie ks. Dr Warso, znajdują się bardzo 
ważne dokumenty. Są tam m.in. pisma dotyczące objawień 
fatimskich, trzech tajemnic przekazanych wtedy pastuszkom 
przez Matkę Bożą. 

35-letni ks. Albert Warso pochodzi z parafii Jastrząb koło 
Szydłowca. W 1992 roku wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Radomiu. 12 maja 1998 r. obronił na Wydziale 

Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pracę magisterską pt. „Parafia Wierzbica w latach 1962-1968”.
Święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1998 roku w katedrze radomskiej z rąk bp. Edwarda Materskiego. 

Przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Rok później rozpoczął  studia 
w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył też specjalizację z archiwistyki na 
Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W roku akademickim 2002/2003 przebywał we Włoszech, w Mediolanie, uczęszczając 
m.in. na wykłady w tamtejszym Instytucie Teologicznym. W 2003 roku bp Zygmunt Zimowski mianował go 
diecezjalnym duszpasterzem służby liturgicznej i moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie. 
W okresie studiów uczestniczył w kursach językowych: języka włoskiego w Perugi i języka niemieckiego w Monachium. 
        Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ostatnich dwóch wieków historii Kościoła w Polsce, 
a zwłaszcza okresu po II wojnie światowej. – Cieszę się, że skierowanie ks. Alberta zbiega się z 25. rocznicą powołania 
mnie do pracy w Kongregacji Doktryny Wiary- mówił biskup Zygmunt Zimowski w chwilę po przekazaniu oficjalnej
informacji o skierowaniu ks. Warso do pracy w Watykanie. – Albert, prosimy Cię, bez sakry nie wracaj- powiedział wówczas 
jeden z księży wykładowców radomskiego seminarium, słuchających tego ogłoszenia.                      Opr. Bernard Pająk

Święta Katarzyna Sieneńska jest jedną z trzech kobiet, którym przyznano 
tytuł Doktora. Zważywszy na fakt, że w chwili śmierci miała 33 lata jej życie 
musiało być naprawdę intensywne i bogate. 

Dorastała w licznej rodzinie - jej rodzice mieli 25 dzieci – w takiej 
gromadzie trudno czuć się indywidualną jednostką a w domu trudno liczyć 
na spokój i odosobnienie (ojciec zajęty był zarabianiem na życie rodziny,
matka obowiązkami domowymi – do których niekoniecznie należało 
kształcenie dzieci – Katarzyna nie umiała pisać).

Katarzyna więc od najmłodszych lat poszukiwała samotności poza 
rodziną. Na jej żywą wyobraźnię być może miał też wpływ fakt, że jej dziadek 
– Nuccio Pagenti – był poetą. W każdym razie trochę odstające od rodziny 
dzieci przestają z przyjaciółmi z wyobraźnie – przyjacielem małej Katarzyny 
został sam Jezus. Nic też dziwnego, że oparła się rodzinnym projektem 
małżeńskim i – nie bez boskiej interwencji – została tercjarką dominikańską. 

Od tej pory oddawała się praktykom ascetycznym, opiece nad ubogimi 
i chorymi. Jej ekstazy i wizje, a następnie otrzymane stygmaty uczyniły z niej 
osobę znaną w Sienie, a później i poza nią. Do Katarzyny zaczęli zwracać się 
z prośbą o opinie i pomoc w negocjacjach możni tego świata. Świadectwem 

tej działalności są Listy, które dyktowała swoim współpracownikom.  
Katarzyna zaangażowała się też w sprawę powrotu z „niewoli awiniońskiej” papieża. Chociaż jej wpływ na 

sprowadzenie do Rzymu papieża Grzegorza XI był wyolbrzymiony zarówno przez współczesnych, jak i hagiografię 
– Grzegorz XI sam miał silne postanowienie powrotu i podejmował w tym celu polityczne (i wojenne) działania, 
to należy oddać Katarzynie, że nie wahała się go krytykować, kiedy uważała to za słuszne m. in. za nieprzejednaną 
postawę w sporze z Florencją. 

Zmarła po trzech miesiącach cierpień 29 kwietnia 1380 roku. Już po jej śmierci Kościół rozdarła wielka 
schizma zachodnia.                                                                                                                     Opr. Katarzyna Langowska

ŚW. KATARZYNA ZE SIENY

Kolejny radomianin w Rzymie
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Cud wiosennej radości 
Gołębie śnieżysto – białą chmurą 
po lazurycie wiosennego nieba się rozsypały…
Jakież one piękne ! 
Godne najwyższego podziwu
Jedne z nich bladoróżowe,
inne znów ciemnobeżowe
a jeszcze inne – ( tych jest najwięcej ):
białe, bielutkie, śnieżystobiałe!
Po prostu – wszystkie są wspaniałe.
Gruchają w przeczystym kwietniowym 
krysztale, powietrza 
radosną  pieśń, wiosenną pieśń:
„Chrystus Pan zmartwychwstał
Jak dobrze jest żyć ! Alleluja!
Unoszą się coraz wyżej; wysoko nad ziemią,
Patrząc z zachwytem, jak wszystkie drzewa,
krzewy, krzewinki,
 szmaragdem wiosny się zielenią.
A na wiośnianych łąkach,
 pod wysokimi parasolami sosen
wyskoczyły jakby z głębi ziemi
zwiastuny wiosny uroczej,
przylaszczki, zawilce, przebiśniegi
i fiołki ametystowe, białe, liliowe,
Jakiż zapach wokół !
To wokół od nich, od tych fiołków 
przecudnie kolorowych!
Przyglądają się lecącym w powietrzu gołębiom 
i szepczą:
„ Jakież one piękne!
Na ich widok nasze kwieciste serca
omal z zachwytu nie pękną …
Przedobry Bóg  stworzył wiosnę,
by uradować świat.
Dzięki Ci, Kochany Boże! 
za to piękno wiosennego świata
dziękuję Ci każdy najmniejszy ptaszek,
barwny, cudowny kwiat
i cały lud ziemski, który Cię chwali bez końca
Bo ta szmaragdowa wiosna,
 to przecież niepojęty cud…
Patrząc na złoto słońca
Kochamy cię, Boże Najdroższy 
i dziękujemy za wszystko.
Jesteś Kochany !
( A za popełnione winy – przepraszamy…)

Katarzyna Wilczyńska    

Dostojny Ksiądz – Senior
- czyli kilka słów o Solenizancie 

– Księdzu Zygmuncie Zymlińskim SAC

Ksiądz Zygmunt Zymliński SAC, to postać godna wielkiego 
zainteresowania, poważna i szacunku. Kiedy się Go bliżej pozna, 
śmiało można rzec, że jest to człowiek niezwykły; człowiek  - przez 
duże C. Tak. To naprawdę jest Ktoś. Przede wszystkim – to wspaniały 
Kapłan. Gorliwy i pobożny. Pamiętam; kiedy byłam młodą 
nauczycielką, często chodziłam na Roraty.  I widziałam Go na każdej 
Mszy św. – roratniej jak jeśli nie celebrował tej Mszy św., to chodził 
między zgromadzonymi dziećmi pilnując porządku.

Do dnia dzisiejszego jest ojcem duchowym wielu penitentów. 
Kiedy On spowiada, przy konfesjonale ustawiają się duże kolejki chętnych 
do Spowiedzi świętej. Spowiada zawsze spokojnie, cierpliwie wysłuchuje 
każdego, potem – udziela jakże mądrych rad!

Rozmowa z Nim w ciszy konfesjonału wiele daje…
Ksiądz Zygmunt jest seniorem wśród naszych Księży Pallotynów. 
Mimo dość podeszłego wieku chodzi sprawnie, trzyma się prosto, choć 
jak każdemu lat przybywa. Pamiętam, kiedy był pierwszy raz na 
Młodzianowie, miał bujną falistą czuprynę. Ksiądz, o którym piszę, ma 
ogromne poczucie humoru. Często miałam okazję usłyszeć Jego 
dowcipne powiedzonka, pełne humoru.

 Kiedy nasi Księża zajmowali budynek starej plebanii przy 
ul. Wiejskiej, ksiądz Zygmunt mieszkał w skromnym, czyściutkim 
pokoju. Miał tam imponującą kolekcję kwiatów doniczkowych, 
łodyżki których, zwieszały się, pokryte kwiatami na zewnątrz 
budynku. Ksiądz  Zygmunt kocha kwiaty i podziwia ich piękno; ma 
więc wrażliwą naturę. Poza tym – jest cichy, łagodny, troszkę 
nieśmiały. Chyba lubi się śmiać. 

Przez całe życie jest ogromnie oddany Bogu, Matce Bożej, 
Kościołowi. To On najchętniej celebrował Mszę św., gdy był młodszy. 
To On najczęściej spowiadał. Swoją osobę stawia zawsze na ostatnim 
miejscu. Bardzo imponuje mi ( i chyba nie tylko mnie) ten Kochany 
Ksiądz. 

Chcę jeszcze dodać, że Ksiądz Zygmunt pracuje w naszej parafii
już drugi raz. Pierwszy raz przybył na radomską ziemię 24.06.1968 r. 
a teraz, już około 12 lat znów jest z nami. Oby Dobry Pan Bóg  
zatrzymał Cię jeszcze, Drogi Księże na Ziemi, Pozwolił Ci żyć 
w dobrym zdrowiu. Niech Matka Najświętsza, którą tak kochasz, 
opiekuje się Tobą zawsze. Niech dni Twojego życia będą opromienione 
duchowym słońcem, niebiańską radością i wszystkim co dla ciebie 
najlepsze. To są życzenia  imieninowe dla Księdza Zygmunta, bo 
przecież już 2.05 będzie On obchodził swoje imieniny. 
A więc Drogi Księże – wszystkiego najlepszego życzy Ci cała Parafia.   
                                                                                   Katarzyna Wilczyńska                     

Naszym współredaktorkom
KATARZYNIE WILCZYŃSKIEJ I KATARZYNIE LANGOWSKIEJ  

z okazji zbliżających się imienin życzymy 
dużo zdrowia, radości, opieki Matki Bożej,

 spełnienia marzeń oraz uśmiechu 
na każdy dzień życia.
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Ochrzczeni zostali

                     Nikodem Piotrowski
                           Patryk Piotrowski
                         Michał Wulczyński
                          Mateusz Winiarski

                     Dominik Kazirodek
Anna Czarnecka   ( 27.04)

Wojciech Szczodry ( 27.04)
Natalia Midzio ( 27.04)

Dariusz Władysław Minda ( 27.04)
Aleksandra Minda ( 27.04)

Oskar Bator ( 27.04)

Związek małżeński zawarli

Aneta Hermanowska i Mirosław Marek Sidło
Agnieszka Błasińska i Łukasz Gregier

 

                 Odeszli do Pana 

      Michalina Cieślik  ( l. 93)
Anna Teresa Markowska ( l. 75)

Józef Czerwonka ( l. 72)
Maciej Antoni Kozera ( l. 56)

druk: Polskie Zakłady Graficzne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I Ui

ŻYCZENIA

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl;  www.mojaparafia.za.pl
Administratorzy strony www.mojaparafia.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak, Piotr Dyjo,  Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, 
Szczepan Zięba, Wioleta Stańczak, Marcin Boryczka, Agnieszka Dobrowolska, Bernard Pająk, Stefan Suwała

W 53. rocznicę ślubu Bogumiły i Kazimierza

w 50. rocznicę ślubu Krystyny i Waldemara

w 40. rocznicę ślubu Wiesławy i Jana

w 35. rocznicę ślubu Cecylii i Zygmunta

w 35. rocznicę ślubu Jadwigi i Tomasza

w 25. rocznicę ślubu  Ewy i Adama

w 84. rocznicę urodzin Julii

w 18. rocznicę urodzin Błażeja

w 10. rocznicę urodzin Agaty

w   5. rocznicę urodzin Mateusza  

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha 

Świętego, Opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień 

1. Dziś:
    - Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Kleryków z Naszego, 
       Pallotyńskiego Seminarium Duchownego, z Ołtarzewa, 
        wraz z Księdzem Opiekunem. Po każdej Mszy Świętej zbierane są 

przed Kościołem ofiary do puszek na potrzeby Seminarium.
    - Nabożeństwo - o godz. 17.00

2. Próby dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9, które 4 maja przystąpią 
do Pierwszej Komunii Świętą odbędą się: 28 kwietnia – w poniedziałek 
i  30 kwietnia – w środę, o godz. 17.00; (w razie potrzeby również 
01 maja – w czwartek, o godz. 16.00).

3. W czwartek – rozpoczynamy maj – miesiąc szczególnie poświęcony 
Matce Bożej. Nabożeństwo Majowe – w dni powszednie o godz. 
19.00; W niedziele – Nabożeństwo Majowe o godz. 17.00.

4. W czwartek – 1 maja – obchodzimy Święto – Świętego Józefa 
Rzemieślnika – Msze Święte w tym dniu – o godz.: 6.30; 8.00; 9.30 
i 18.00 – Nabożeństwo Majowe – z prośbą o nowe święte powołania 
Kapłańskie i Zakonne – o godz. 17.00. Msza Święta w tej intencji 
– o godz. 18.00.

5. 2 maja – Pierwszy Piątek Miesiąca,

    - W tym dniu będziemy czuwać na całodziennej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 8.00 

         – zakończenie Adoracji Mszą Świętą o północy;
    - W godzinach dopołudniowych Księża odwiedzą chorych;
    - Spowiedź dla Dzieci klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 9 

przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej – 
od godz. 16.00 – Msza Święta dla dzieci, które przeżywają Pierwsze 
Piątki Miesiąca – o godz. 16.30.

    - Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej dla wszystkich – podczas 
każdej Mszy Świętej oraz od godz. 17.30.

6. 3 maja – Obchodzimy Uroczystość NMP – Królowej Polski. 
        W tym dniu – Msze Święte – jak w niedzielę. Będzie to dzień, w którym 
    o godz. 10.45 – podczas Uroczystej Mszy Świętej w sposób  

szczególny będziemy polecać Bogu Naszych Czcigodnych 
        Solenizantów – Księdza Proboszcza – Zygmunta Rutkowskiego, 
        oraz Ks. Zygmunta Zymlińskiego.
7. W przyszłą niedzielę – zamiast kazania – Adoracja Najświętszego 

Sakramentu.
    - o godz. 9.30 – Dzieci Klas Drugich, ze Szkoły Podstawowej nr 9 

– przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. 
        Wszystkich niezainteresowanych Uroczystością Pierwszokomunijną 

prosimy o przyjście na Msze Święte w innych godzinach;
    - o godz. 10.45 – podczas Mszy Świętej – będziemy się modlić 
        w intencji Ks. Stanisława Barcikowskiego z okazji Zbliżającego się 

dnia Jego Imienin. Solenizanta polecamy modlitwie.
    - Podczas Mszy Świętej Hospicyjnej – o godz. 14.30 – będziemy 

przezywać 25-lecie kapłaństwa Ks. Marka Kujawskiego. 
       Jubilata i całe dzieło hospicyjne polecamy Bogu w modlitwach.
     -  O godz. 16.00 – Msza Święta w intencji Rodzin, w Kaplicy Świętej Rodziny


