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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

 
XXV I I   NIEDZIELA   ZWYKŁA

Ewangelia : Mt 21, 33-34

Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: 
„To j e s t  d z i e d z i c ;  c h o d ź c i e ,  z a b i j m y  g o,  a 
p o s i ą d z i e my jego, dziedzictwo”. Chwyciwszy go, 

wyrzucili z  winnicy i zabili.

5 październik 2008r – NIEDZIELA
Imieniny: Placyda, Flawii, Igora
LITURGIA SŁOWA:
Iz 5, 1-7
PSALM 80
Flp 4, 6-9
Mt 21, 33-43

6 październik 2008r – PONIEDZIEŁEK
Imieniny: Artura, Brunona, Fryderyki
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 6-12
PSALM 111
Łk 10, 25-37

7 paźdiernik 2008r –WTOREK
Imieniny: Marii, Marka, Mirelli
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 12-14
PSALM ( Łk 1)
Łk 1, 26-38

8 październik 2008r –ŚRODA
Imieniny: Brygidy, Pelagii, 
Demetriusza
LITURGIA SŁOWA:
Ga 2, 1-2,7-14
PSALM 117
Łk 11, 1-4

9 październik 2008r - CZWARTEK
Imieniny: Wincentego, Dionizego, 
Arnolda 
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 1-5
PSALM 111
Łk 11, 15-26 

10 pażdiernik 2008r – PIĘTEK
Imieniny: Daniela, Paulina, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 7-14
PSALM 111
Łk 11, 15-26

11 październik 2008r – SOBOTA
Imieniny: Emila, Aldony, Dobromiły
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 22-29
PSALM 105
Łk 11, 27-28

Kalendarz liturgiczny

W  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 

  Wywiad z S. Magorzatą Frydryk CR                           -               strona  2 
   
  Historia Różańca Świętego                           -              strona  3

  Wiersz                                                                 -                          strona  3

  Zaproszenie na rekolekcje REO                                 -                        strona 3   

NABOŻEŃSTWA 
RÓŻAŃCOWE:

- dla Dorosłych i Młodzieży 
    codziennie o godz. 1700.

 - dla dzieci; 
  od poniedziałku do piątku o godz. 1620. 

  -  dla wszystkich
   w niedzielę o godz. 1700.
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WYWIAD..... 
Redakcja: Witamy serdecznie Siostrę w naszej 
Parafii i prosimy powiedzieć kilka słów o sobie
Siostra : Mam na imię Siostra Maria Małgorzata 
Frydryk, pochodzę z Rzeszowa. Mam 2 braci – 
starszego o 4 lata i młodszego o 4 lata.
R. Siostro, proszę powiedzieć, kiedy wstąpiła

 Siostra do Zgromadzenia?
Siostra : W Zgromadzeniu jestem 10 rok, 2 lata 
po ślubach wieczystych 
R. A jak było z odkrywaniem powołania?
Siostra : W szkole średniej byłam trzy razy na 
takich weekendowych rekolekcjach zamkniętych 
u Sióstr Felicjanek. Po pierwszych rekolekcjach 
myślałam, że to może ta droga, za drugim razem 
że chyba to nie ta droga. A już po trzecim razie 
byłam pewna że życie zakonne na pewno nie jest 

to moja droga. Przez czas studiów modliłam się o dobrego męża, jednak Bóg nie wysłuchiwał moich 
próśb. Na 5 roku studiów odważyłam się zadać pytanie Bogu na modlitwie „ co ja mam zrobić ze 
swoim życiem”. Wtedy się zaczęło, było dużo znaków od Pana Boga, który pokazywały, że to ma być 
droga życia zakonnego. Spowiednik pomógł mi rozeznać powołanie, nawet za pokutę dostałam by 
skontaktować się z Siostrą zakonną. 
Okazało się że poznałam już tą Siostrę na spotkaniach modlitewnych wspólnoty ewangelizacyjnej i 
tak zaczęłam przychodzić na Żoliborz w Warszawie do domu Sióstr, studiowałam wtedy w Warszawie.  
To był październik a w grudniu wiedziałam już, że jest to ta droga. Po zakończeniu studiów w sierpniu 
wstąpiłam do Zgromadzenia.
R. Jakie Siostra skończyła studia?
Siostra : Skończyłam pedagogikę specjalną w Warszawie, potem skończyła opiekuńczo - wychowawczą 
i oligofrenopedagogikę bo te pięcioletnie to była surdopedagogika. 
R. Skąd Siostra do nas przyjechała, wcześniejsze placówki ?
Siostra : Po pierwszych ślubach byłam w Mocarzewie jest to koło Łowicza. Tam byłam przez 7 lat. W 
Mocarzewie pracowałam jako wychowawczyni w internacie w Ośrodku Wychowawczym dla dzieci 
upośledzonych umysłowo. 
R. Czym zajmuje się Siostra w naszej parafii?
Siostra : Uczę w Publicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Jest to moje pierwsze doświadczenie 
pracy w szkole jako katechetki. Od października zacznę studium katechetyczne. Oprócz tego opiekuję 
się chorymi w parafii.
R. Jakie ma Siostra zainteresowania, pasje?
Siostra : Nie mam szczególnych zainteresowań: lubię przyrodę, spacery, lubię chodzić po górach.
R. Jak podoba się Siostrze Radom, nasza parafia?
Siostra : Jeszcze mało znam Radom ale co mnie tak pozytywnie zaskoczyło to taka życzliwość, otwartość 
ludzka. Otwartość jeśli chodzi o parafie to podoba mi się bardzo kościół , lubię w nim przebywać, 
modlić się. Cieszę się że tak prężnie działa ta parafia jest tyle grup parafialnych, wspólnot.
R. Dziękujemy Siostrze za rozmowę. Życzymy wszelkich potrzebnych łask na czas pracy w naszej 
parafii. Niech Matka Najświętsza ma Siostrę w swojej opiece.

Rozmawiały Monika Grzesiak i Agnieszka Kołodziejska
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        HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz 
medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest 

tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca 
koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa 
i jego matki, Maryji.  Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo 

podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, 
Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne. Przyjmuje się, że jedna 

część Różańca czyli jedna tajemnica powinna być odmawiana w 
danym dniu. Tak więc nie jest konieczne odmawianie Pełnej Modlitwy 
w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić 
jedną część czyli jeden „sznur” różańca. Oczywiście nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby raz dziennie odmówić Pełną Modlitwę Różańcową. 
 Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu 

miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie 
tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej 
formie. Ten powstał w końcu piętnastego wieku, a do jego 
rozpowszechnienia najbardziej przyczynili się dominikanie. Gdy 7 
października 1571 r. flota Świętej Ligi odniosła zwycięstwo nad flotą
turecką, papież Pius V polecił obchodzić ten dzień jako święto Matki 
Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie różańcowej przypisywał 
odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił 
zbiorowe odmawianie różańca przez cały październik. 

 Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej 
mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, 
a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. 
Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. 
Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy 
traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca 
porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano 
wieńcem z róż, czyli różańcem.

 O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że 
więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z 
ugniecionego chleba i takie paciorki nawlekali na nitkę. Na nich się 
modlili, przechowując przed oprawcami. A ileż to razy w kieszeniach 
poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone krwią, 
które przesyłano jako relikwie do rodzinnych domów.

opr. Renata Ochalska

Matka Boża 
Królowa Różańca 

Świętego

Odmawiajcie codziennie
różaniec

Matko Boża ucz
nas modlić się

na różańcu.
Jest to Jej i nasza

modlitwa.
Tyś jest naszą Królową

nieba i ziemi.
Wspomożycielka i 

Orędowniczka
przed Bogiem.

Módl się za nami
Królowo Różańca Świętego

Nie ustawajmy w modlitwie
do Niej.

Ratuj nas przed złem.
Darzysz nas wszystkich

dobrocią.
Śpieszmy się o ratunek
do Pni naszej w niebie.

Zsyłaj łaski potrzeby.
Żyjemy Twą nadzieją

w godzinie naszego
rozstania z ziemią.

Niech dobroć niebiańska
jest z nami.

Módl się za mami
Zdrowaś Maryjo.

Wypraszaj u Syna swego
Jezusa Chrystusa,

Aby wyjednał nam
nagrodę wiecznego zbawienia.

Króluj nam, miej
litość nad nami.

Bardzo Cię kochamy !
Abyśmy rozważali
tajemnice różańca

Najświętszej Maryi Panny,
co one wyrażają -

w życiu naśladowali.

Stefan Suwała

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„MAGNIFICAT” zaprasza na rekolekcje REO

Jest to cykl dziewięciu cotygodniowych spotkań, które pomagają 
doświadczyć obecności i miłości Pana Boga w naszym życiu. Dokonuje 
się to poprzez słuchanie konferencji, dzielenie się doświadczeniem 

własnego życia, uczestniczenie w Eucharystii i radosne śpiewanie na 
chwałę Panu. Wszystkich zainteresowanych przeżyciem tych rekolekcji.

Zapraszamy w każdą środę o godz. 19.00 do kaplicy św. Rodziny  

To Jezus zaprasza właśnie Ciebie!.   
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W MINIONYM 
T Y G O D N I U

Związek małżeński zawarli:

Aneta Tkaczyk i Cezary Czpak
Monika Pawlak i Michał Jaworski

Aleksandra Wiatrek i Norbert Bembas

Co Bóg złączył człowiek niech nie 
rozdziela…

Ochrzczeni zostali:

Dawid Norek
Maja Zuzanna Zagożdżon

Wiktoria Ewa Pora
Maksymilian Sebastian Bienias

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Jerzy Michalak ( l. 77) 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela 
Eucharystyczna, zamiast kazania będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

2. O godz. 800 wyruszyła piesza pielgrzymka do naszego 
nowobudowanego kościoła p. w. Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej w Mazowszanach. Dziś w dzień odpustu Ksiądz 
Prowincjał Józef Lasak SAC będzie po raz pierwszy we wnętrzu 
nowobudowanej świątyni sprawował Mszę Świętą odpustową.

3. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na 
budowę naszego kościoła w Mazowszanach. Za każdy dar serca 
składamy serdeczne; Bóg zapłać.

4. Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie 
o godz. 1700. Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1620.

5. Dziś o godz. 1400 Msza Święta Hospicyjna.

6. Również dzisiaj o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny Msza 
Święta w intencji Rodzin.

7. Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić 
się za zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych – zapisane na 
kartkach – można od jutra składać w Kancelarii Parafialnej, w
godzinach urzędowania.

8. We wtorek 7 października podczas nabożeństwa różańcowego 
dla dzieci o godz. 1620 – zostaną poświęcone różańce dzieci klas 
II, przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

9. W przyszłą niedzielę 12 października – przypada VIII Dzień 
Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Wychowawca Młodych”. 
Podczas wieczornego nabożeństwa które się rozpocznie o 
godz. 1700 będziemy się modlić o rychłą beatyfikację Sługi 
Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Przez całą niedzielę do puszek 
będą zbierane ofiary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
Natomiast o godz. 1800 – Masza Święta w intencji Pielgrzymów.

10. W przyszłą niedzielę, 12 października o godz. 1600 Msza Święta 
dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej i ich rodziców. Obecność obowiązkowa.

ŻYCZENIA
40 rocznica ślubu Wandy i Andrzeja
36 rocznica ślubu  Barbary i Jana
10 rocznica ślubu Agaty i Krzysztofa
44 rocznica ślubu Krystyny i Józefa
30 rocznica ślubu Barbara i Andrzeja
20 rocznica ślubu Elżbiety i Dariusza
25 rocznica ślubu Małgorzaty i Wojciecha
30 rocznica ślubu Teodory i Mariana
35 rocznica ślubu Henryki i Jana
20 rocznica urodzin Łukasza
7 rocznica urodzin Oliwii 
1 rocznica urodzin Krzysia
30 rocznica urodzin Piotra
18 rocznica urodzin Elżbiety
80 rocznica urodzin Kazimiery
1 rocznica urodzin Macieja
4 rocznica urodzin Stanisława 

łask zdrowia, Bożego 
błogosławieństwa, spełnienia marzeń, 
darów Ducha Świętego, opieki Matki 

Najświętszej i wszelkich potrzebnych łask 
na każdy dzień 


