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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

 
XXX  NIEDZIELA   ZWYKŁA Kalendarz liturgiczny

Ewangelia : Mt 22, 34-40

Drugie podobne jest do nie-
go: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. 

Na tych dwóch przykazaniach opie-
ra się całe Prawo i Prorocy.

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.

Z okazji Złotego Jubileuszu
 50 rocznicy święceń kapłańskich 

pragniemy złożyć Dostojnemu 
Jubilatowi 

KS. EUGENIUSZOWI 
KLIMIŃSKIEMU SAC 

bardzo serdeczne życzenia obfitych
Bożych łask oraz samych radosnych 

chwil. Niech Duch Święty opromienia 
swym światłem każdy dzień Twojej 

kapłańskiej posługi, Jezus niech 
zawsze będzie Twoim Przyjacielem,a 

Maryja niech przygarnia Cię do 
swego serca.

26 październik 2008r – NIEDZIELA
Imieniny: Łucjana, Ewarysta
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 8,22-23.27-30
PSALM 84
1 Kor 3,9b-11.16-17
Mt 16,13-19

27 październik 2008r – 
PONIEDZIEŁEK
Imieniny: Sabiny, Iwony, 
Florencjusz
LITURGIA SŁOWA:
Ef 4,32-5,8
PSALM 1
Łk 13, 10-17

28 paźdiernik 2008r –WTOREK
Imieniny: Szymona, Tadeusz
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 19-22
PSALM 19
Łk 6,12-19

29 październik 2008r –ŚRODA
Imieniny: Wioletty, Felicjana, 
Euzebii
LITURGIA SŁOWA:
Ef 6,1-9
PSALM 145
Łk 13,22-30

30październik 2008r - CZWARTEK
Imieniny: Przemysława, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
Ef 6,10-20
PSALM 144
Łk 13,31-35 

31 pażdiernik 2008r – PIĘTEK
Imieniny: Urbana, Wolfganga
LITURGIA SŁOWA:
Flp 1,1-11
PSALM 111
Łk 14,1-6

1 listopad 2008r – SOBOTA
Uroczystość Wszystkich Świętych

LITURGIA SŁOWA:
Ap 7,2-4.9-14
PSALM 24
1 J 3,1-3
Mt 5,1-12a
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Funkcje księżyPallotynów w Naszej Parafii
Ks. Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC – Proboszcz parafii p. w. św. Józefa w Radomiu, Jest 

Rektorem wspólnoty pallotyńskiej w Radomiu, odpowiedzialny za budowę kościoła na   Mazow-
szanach, Żywy różaniec; Ojcowie Ministranci; Chorzy pierwszy piątek miesiąca.

Ks. Stanisław Barcikowski  SAC – przygotowania przedmałżeńskie.; Msze Święte dla 
Rodzin I niedziela Miesiąca godz. 16:00; Nabożeństwa Fatimskie ; Chorzy pierwszy piątek miesiąca. 
Uczy w Publicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy

Ks. Wiktor Bąk SAC – odpowiedzialny za duszpasterstwo na Mazowszanach; Rodzin 
Nazaretańskie.  Uczy w L. O. im Słowackiego

Ks. Antoni Czulak SAC – Nabożeństwa Fatimskie dla Chorych, kancelaria, spowiedź..
Ks. Mirosław Dragiel SAC – kapelan Policji; posługa w kościele Garnizonowym.
Ks. Romuald Figiel SAC – Oaza Rodzin; Galilea; I komunia święta w Mazowszanach. Uczy w 

szkole podstawowej w Mazowszanach
Ks. Łukasz Gąsiorowski SAC – przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania; 

Oaza; Uczy w gimnazjum nr 2
Ks. Wojciech Jurkowski SAC -  Grupa intronizacji Serca Jezusowego; Msze Święte o północy 

w pierwsze piątki;  Msza Święta dla dzieci : godz. 10:45 i 12:00 oraz w pierwszy piątek miesiąca o 
16:30; Chorzy pierwszy piątek miesiąca.. przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii Św. uczy w 

Publicznej  Szkole Podstawowowej nr 23 im. Stefana Żeromskiego 
Ks. Robert Kaim SAC – Odpowiedzialny za Gazetkę parafialną. Uczy w Zespół Szkół Zawodowych 

im. H. Dobrzańskiego „Hubala”
Ks. Zbigniew Kołodziej SAC – pracownik Zarządu Prowincjalnego jest Dyrektorem Caritas; 

prowadzi w parafii Świetlicę; zarządza sklepem parafialnym; prowadzi grupę pielgrzymkową oraz 
grupę JPII; 

Ks. Marek Kujawski SAC – kapelan Hospicjum.
Ks. Mieczysław Lis SAC – Dyrektor  Kuchni dla ubogich, Grupa AA.
Ks. Marcin Sawicki SAC – pierwsze Czwartki miesiąca Wspólnota Rodzin Powołanych; 

Ministranci; Odnowa w Duchu Świętym; Święta dla dzieci : godz. 10:45 i 12:00 oraz w pierwszy 
piątek miesiąca o 16:30 Chór;  Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. uczy w  Publicznej  Szko-
le Podstawowej  Nr 9

Ks. Zygmunt Zymliński SAC – Oaza Rodzin; Chorzy pierwszy piątek miesiąca.

26 października liturgiczne wspomnienie bł. Matki Celiny Borzęckiej 
założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek beatyfikowanej 27
października  2007 obchodzone jest w   rocznicę śmierci bł. Matki Celiny

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Błogosławionej Celiny Borzęckiej

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, który udzieliłeś błogosławionej Celinie daru 
szczególnego umiłowania tajemnicy paschalnej pragnienia wypełnienia 

Twojej świętej woli. Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas, prosimy Cię za 
jej wstawiennictwem o łaskę…

Spraw, o Panie, aby Kościół mógł się radować zaliczeniem służebnicy Twojej 
Celiny do grona świętych dla większej chwały Twojej i naszego dobra. Który

żyjesz i królujesz królujesz Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg 
przez wszystkie wieki wieków. Amen
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Złota jesień szaleje nad światem
Zagadnęło we wrześniu

Lato pyszne i bujne
Jarzębiną krwawiącą kiśćmi  swych korali:

Skoro jesteś tak jesiennie elegancka i strojna
To znak, że jesień, ta kapiąca złotem, brązem 

purpurą
Już panuje nad światłem

No cóż pory roku wciąż się zmieniają 
Na to rady nie ma …

Lecz może zmieńmy temat
Mówiąc to, lato z trudem hamowało łzy

Nie chciało bowiem, by ktokolwiek widział, że 
płacze…

Lecz taki je żal ścisnął za rozgrzane serce,
Że, biedne, biedne lato w wielkiej duchowej rozterce

Rozdzwoniło się kroplami wrześniowego deszczu…
Czy czegoś trzeba jeszcze ?Toż jesień !

Błękit nieba pokryły natychmiast
Brzuchate siwe chmury

I ten wrześniowy dzień ( jeden z ostatnich dni 
lata)

Stał się zupełnie nie letni jakiś jesienny, choć ciepły
Lecz nieco ponury…

A gdy zmierzch już powoli zapadał nad światem
To można było ujrzeć na siwo pastelowym niebie

Klucze, gromady, szeregi rozkrzyczanych ptaków
Które na razie jeszcze frunęły do swych gniazd 

do siebie
Lecz tak naprawdę uzgadniały trasę swego powrotu

Bo marzyły o cieple o zamorskich palmach,
O grzywiastych, oceanach, o locie, po błękitnym 

jak z pocztówki, niebie
Przepiękna jarzębina to wszystko widziała

I jej samej serce ściskało się w bezsilnej rozpaczy,
Bo doskonale znała los krasnych korali

Nie chcąc jednak by to lato widziało, że i ona się żali
rzekła że śmiechem przez łzy: ,, Lato, drogie, kochane,

ty odchodzisz, widzę,
Dostrzegłam łzy srebrzyste, ale z nich nie szydzę 

Żal mi lecz przemijanie jest to rzecz normalna.
Za rok się spotkamy ; Toż to radość będzie !

Kiedy co, tchu przybiegniesz w złocie, zieleni, 
błękicie

I znów na planecie Ziemia
Wybuchnie bujne życie i znów pocałunkiem

przywitasz każdy kwiat
I ty najmilsze lato obejmiesz panowanie

I znów twoim będzie letni, bajecznie kolorowy 
Rozświetlony, złotym słońcem

Boży świat !
                                                       

Katarzyna Wilczyńska

  BAJKA PT
”TAM, GDZIE JEST MIŁOŚĆ...”

  Pewna kobieta podlewała rośliny w swoim ogrodzie, 
kiedy zobaczyła trzech staruszków, z wypisanymi na twarzy 
latami doświadczeń, którzy stali naprzeciw jej ogrodu.
Ona nie znała ich, więc powiedziała:
 - Nie wydaje mi się, abym was znała, ale musicie być 
głodni. Wejdźcie, proszę, do domu i zjedzcie coś.
Oni odpowiedzieli:
 - Nie ma w domu męża?
 - Nie, odpoczywa, nie ma go w domu.
 - W takim razie nie możemy wejść - odpowiedzieli.
 Przed zmierzchem, kiedy mąż wrócił do domu, kobieta 
opowiedziała mu to, co się zdarzyło.
 - A więc, skoro wróciłem, zatem poproś ich teraz, aby weszli.
 Kobieta wyszła, aby zaprosić trzech mężczyzn do domu.
 - Nie możemy wejść wszyscy do domu - wyjaśnili staruszkowie.
 - Dlaczego? - chciała się dowiedzieć kobieta.
 Jeden z mężczyzn wskazał na pierwszego ze swoich 
przyjaciół i wyjaśnił:
 - On ma na imię „Dostatek”.
Następnie wskazał drugiego:
 - On ma na imię „Sukces”, a ja mam na imię „Miłość”. Teraz 
wróć i zdecyduj razem z Twoim mężem, którego z nas 
zaprosicie do waszego domu.
 Kobieta weszła do domu i opowiedziała swojemu 
mężowi wszystko, co powiedzieli jej trzej mężczyźni. Ten 
się ucieszył:
  - Jak pięknie!! Zaprosimy Dostatek, aby wszedł i wypełnił 
nasz dom!!!
Jego żona nie zgadzała się i spytała:
  - Mój drogi, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić Sukcesu?
Ich córka słuchała tej rozmowy i weszła im w słowo:
  - Nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwolili wejść Miłości? W 
ten sposób nasza rodzina byłaby pełna miłości.
  - Posłuchajmy rady naszej córki, powiedział mąż do żony. 
Pójdź i zaproś Miłość, niech będzie naszym gościem.
Żona wyszła i spytała:
   - Który z Was to Miłość? Niech wejdzie, proszę i będzie 
naszym gościem.
 Miłość usiadła na wózku i ruszyła w kierunku domu. 
Także dwaj pozostali podnieśli się i ruszyli za nią. Trochę 
zdziwiona kobieta pyta Dostatek i Sukces:
   - Zaprosiłam tylko Miłość, dlaczego idziecie także wy?
 Oni odpowiedzieli razem:
   - Jeżeli zaprosiłabyś Dostatek lub Sukces, pozostali dwaj 
zostaliby na zewnątrz, ale zaprosiłaś Miłość, a tam gdzie 
idzie ona, idziemy i my. 
Tam, gdzie jest Miłość, jest też Dostatek i Sukces...
                                                                    Opr.Katarzyna Langowska
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:

  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    
8.00 - 10.00  

Związek małżeński zawarli:
DNIA 18 PAŹDZIERNIKA

Iwona Wagner i Dawid  Jakubiak
Katarzyna Ciupa i Artur Boniecki

Co Bóg złączył 
człowiek niech nie rozdziela…

Ochrzczeni zostali:
DNIA 18 PAŹDZIERNIKA  

Maciej Majewski
Kacper Dawid Jakubiak
DNIA 19 PAŹDZIERNIKA  
Julia Anna Kaszuba
Maja Zuzanna Polit
Aleksandra Kozłowska
Zofia Leszczyńska
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:
Mirosław Marciszewski ( l. 60)    
                             – 13.10.2008r.
Mieczysława Lizanowicz ( l.89) 
                               – 13.10.2008r
Eugeniusz Terc ( l. 76)

- 15.10.2008r
Zofia Kilijan (l. 76)

 – 15.10.2008r
Ryszard Kiepiela (l. 69)

 – 18.10.2008r
Wieczny odpoczynek 
                    racz im dać Panie…

1. Dobiega końca październik, miesiąc Różańca Świętego. Warto by 
się zastanowić czy przynajmniej raz uczestniczyłem w tym Maryjnym 
nabożeństwie. Nabożeństwo Różańcowe dla dorosłych i młodzieży 
codziennie o godz. 1700, natomiast dla dzieci od poniedziałku do piątku 
o godz. 1620.
2. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 1300 będziemy obchodzić uro-
czyste pięćdziesięciolecie Święceń Kapłańskich, wieloletniego pro-
boszcza naszej parafii Ks. Eugeniusza Klimińskiego SAC. Dostojnego Jubi-
lata polecamy pamięci modlitewnej. Przez cały dzień można nabyć książkę 
autorstwa Jubilata.
3. Dzisiaj, jak i w ubiegłą niedzielę, młodzież oazowa sprzedaje znicze 
przed wejściem do kościoła. Całkowity dochód ze sprzedaży będzie 
przeznaczony na dofinansowanie letniego wyjazdu oazowego dla
dzieci i młodzieży z naszej parafii.
4. W sobotę rozpoczyna się listopad, czas, w którym stajemy przy gro-
bach naszych bliskich zmarłych. Powracamy pamięcią do chwil, które 
razem spędziliśmy. Pięknym darem dla naszych zmarłych jest modlitwa 
zanoszona w ich intencji do dobrego Boga. Przez cały listopad codziennie 
o godz.1700 będziemy odmawiać różaniec, a o godz. 1730 sprawować 
Mszę Świętą w intencji zmarłych, których imiona będą nam podane w 
wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych, przez cały 
listopad w naszych pallotyńskich kościołach będziemy codziennie od-
prawiać 24 Msze Święte. Wypominki listopadowe i roczne można skła-
dać w zakrystii i w kancelarii parafialnej.
5. W sobotę 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek 
Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Przypominamy 
o obowiązku uczestniczenia tego dnia we Mszy Świętej. Wypominki o 
godz. 1700. Msze Święte na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i na Firle-
ju będą o godz. 1500, rozpoczęcie procesji od bram cmentarzy o godz. 
1430.
6. W przyszłą niedzielę 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych, jest to Pierwsza Niedziela Miesiąca w naszym ko-
ściele zamiast kazania – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Msza 
Święta na Firleju o godz. 1500.
7. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczynamy Katechizację 
Przedmałżeńską, tzw. „Kurs Przedmałżeński” pierwsze spotkanie 2 listopada o 
godz. 1400 w kancelarii parafialnej.
8. W niedzielę 2 listopada o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny zo-
stanie odprawiona Msza Święta w intencji Rodzin.
9. W trosce o piękno liturgii chcemy w naszej parafii założyć Chór. Dla-
tego zapraszamy osoby w wieku, od 20 do 50 lat, posiadające słuch mu-
zyczny, które chciałyby śpiewem chwalić dobrego Boga. Chęć wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu można zgłaszać po każdej Mszy Świętej 
u Pana Organisty, bądź w zakrystii.
10. Ze względu na dzień zaduszny, Komitet Budowy Kościoła w Ma-
zowszanach, indywidualne ofiary na budowę naszej świątyni, będzie 
przyjmował w drugą niedzielę – 9 listopada.
11. Również ze względu na dzień zaduszny zmiana tajemnic różańco-
wych, wyjątkowo w drugą niedzielę miesiąca to jest 9 listopada.


