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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 737
03/05/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

  

E W A N G E L I A

IV NIEDZIELA   
        WIELKANOCNA

  J 10, 11- 18

Krzysztof

Kalendarz liturgiczny

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce ”.

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, moje Mnie znają”. 
Nie ulega wątpliwości, że Chrystus jest dobrym pasterzem, bo życie swoje 
oddał za owce . Nad ostatnimi słowami wypowiedzi należy się zastanowić.  
„A moje Mnie znają”. Czy ja znam Jezusa ? czy Dobry Pasterz może 
o mnie powiedzieć, że jestem Jego owcą, która Go dobrze zna ? 
Dam się odnaleźć Jezusowi. Chcę być utulonym w Jego ramionach.

03  maja 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Marii, Antoniny, Świętosławy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 8 – 12 
PSALM 118
1 J 3,1 – 2
EWANGELIA: J 10, 11 – 18

04 maja 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Uroczystość NMP Królowej Polski
Imieniny: Floriana, Moniki
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 19a; 12, 1.3 – 6a. 10ab 
PSALM Jdt 13
Kol 1, 12 – 16 
EWANGELIA: J 19, 25 – 27 

05 maja 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Ireny, Waldemara, Irydy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19 – 26
PSALM 87
EWANGELIA: J 10, 22 – 30

06 maja 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Filipa, Jakuba, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 15, 1 – 8
PSALM 19
EWANGELIA: J 14 ,6 – 14

07 maja 2009 r. - CZWARTEK
Imieniny: Ludmiły, Benedykty, Gizeli
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 13 – 25
PSALM 89
EWANGELIA: J 13, 16 – 20 

08 maja 2009 r. – PIĄTEK
Uroczystość Św. Stanisława – patrona Polski
Imieniny: Stanisława, Wiktora, Lizy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20,17 – 18a. 28 – 32 .36  
PSALM 100
Rz 8, 31b – 39 
EWANGELIA: J 10, 11 – 16 

09 maja 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Grzegorza, Kareny, Beginy 
LITURGIA SŁOWA:
Dz  13, 44 – 52
Psalm 98
EWANGELIA: J 14, 7 – 14  

Z okazji imienin 
         Ks. Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC, 
           Ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC 
               

Czcigodnym Solenizantom składamy serdeczne życzenia, abyście przez 
całe swoje życie podążali z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co 
robicie, czyńcie z młodzieńczą pasją. Cieszcie się światem i spotykanymi 
ludźmi, a Wasze serca niech przepełnia miłość, którą podzielicie się 
z potrzebującymi. Pielęgnujcie w sobie uśmiech, nie zatraćcie nigdy 
poczucia humoru. Starajcie się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On obdarzy 
Was swoim błogosławieństwem i wszelkimi łaskami na każdy dzień waszego 
kroczenia z Jezusem Eucharystycznym i Matką Bożą – Królową Polski. 
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Matka Boża –
           Królowa Polski
Matko Boża – 
Królowa w niebie
i na ziemi.
Władczyni świata.
Kochasz nas wszystkich – 
oddajemy Ci hołd
i cześć.
Bóg uwielbił Matkę
Najświętszą.
Pokorna „Służebnica 
Pańska – za swą miłość
i poddanie woli Bożej 
została Królową.
Jest naszą Wspomożycielką
i Orędowniczką przed
Bogiem.
Kochaj Matkę Bożą 
modlitwę.
Bądź Jej dzieckiem,
abyś mógł być 
razem z Nią w niebie.
Królowa Polski
i całego narodu polskiego.
Modli się cały 
naród polski do swej 
Pani – królowej Polski.
Bądź z nami na zawsze.
Pod Twoją obronne
uciekamy się wszyscy.
Matka Chrystusa 
spojrzyj na ziemię
Naszą.
Przytul nas do siebie.
Kochaj nas.
Ratuj od zguby i nieszczęść.
Pani nasza, Królowa
Polski – zostań z nami.
Jest nam dobrze z Tobą.
Niech płynie radość 
Z Twej opieki przez wieki.

Stefan Suwała

JAKIE SĄ CELE SYNODU DIECEZJALNEGO?

Celem Synodu jest odczytanie znaków 
czasu i refleksja nad sytuacją społeczno-
-duszpasterską wspólnoty Kościoła diecezjalnego 
oraz nakreślenie najważniejszych zadań na 
przyszłość. Celem Synodu jest odnowienie 
w diecezji: nauki teologii, duszpasterstwa i prawa 
kościelnego. Synod ma zmobilizować dusz-
pasterzy oraz wiernych do przestudiowania 
najważniejszych dokumentów, które pomogą 
przybliżyć wizję Kościoła Chrystusowego oraz 
wskażą konkretne zadania, jakie są przed 
Kościołem partykularnym, jakim jest nasza 
diecezja. 

Celem Synodu jest budowanie wspólnoty 
Kościoła radomskiego opartej na miłości i 
wzajemnym zaufaniu w myśl hasła synodalnego: 

Czynić diecezję domem i szkołą komunii. Synod świadczy pomoc biskupowi dla 
dobra całej wspólnoty diecezjalnej poprzez: pogłębienie jedności biskupa 
z prezbiterium i całą wspólnotą diecezji, troska o dobro duchowe wiernych, 
odczytanie znaków czasu, wytyczenie głównych kierunków pracy duszpasterskiej 
i ożywienie aktywności duszpasterskiej, pogłębienie życia religijnego ludu Bożego, 
troska  o świadome uczestnictwo wiernych w liturgii Kościoła, rozbudzenie 
odpowiedzialności wiernych za Kościół i pogłębianie świadomości eklezjalnej, 
troska o jak najgłębsze zespolenie duchowe wiernych z Chrystusem i między 
sobą, korygowanie ewentualnych błędów w zakresie doktryny i obyczajów, 
jeśli takie ujawniają się w diecezji. 

Istotnym celem Synodu jest pomoc biskupowi w pełnieniu jego funkcji 
nauczycielskiej, liturgicznej i pasterskiej w diecezji. Synod poprzez swoją 
działalność ma zmobilizować wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, 
do ożywienia ducha świętości, a co za tym idzie i odpowiedzialności za 
Kościół lokalny i powszechny. Synod diecezjalny, kierując się celami pastoralnymi, 
winien odnowić duszpasterstwo w diecezji poprzez ożywienie wspólnot 
parafialnych. Zaprasza do udziału w synodzie wszystkie zrzeszenia kościelne 
diecezji, grupy i wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia oraz wszystkie instytucje 
spełniające warunki eklezjalności. Duszpasterską troską obejmuje wszystkich 
diecezjan i wskazuje na potrzebę szerokiej współpracy osób duchownych ze 
świeckimi. Chodzi o żywą obecność świeckich we wszystkich strukturach 
duszpasterskich, zwłaszcza radach diecezjalnych i parafialnych. Niezwykle 
ważna jest ich obecność w katechezie, liturgii, działalności charytatywnej 
i misyjnej oraz na płaszczyźnie promocji godności człowieka i szeroko rozumianej 
kultury chrześcijańskiej. Oznacza to pole aktywności pastoralnej osób świeckich 
wewnątrz Kościoła.

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE:  O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby 
ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące  i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. 
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach 
swoja Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, 
w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by - odpowiadając na Twoje 
wołanie - przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 
Amen.
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 Nabożeństwo Majowe 
         od poniedziałku
             do piątku
               o godz. 19.00

W niedziele 
Nabożeństwo Majowe
               o godz. 17.00

      „Matka, 
      która wszystko rozumie,
      Sercem 
      ogarnia każdego z nas”. 

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA – ODWIECZNĄ KRÓLOWĄ POLSKI !

Znów zielony maj zagościł na świecie. Nasza Ojczyzna – jak długa i szeroka rozkwitnie, przepięknymi kwiatami, 
a krzewy bzów będą dumnie błyszczeć urodą liliowych, białych i amarantowych kiści…
Nie ma chyba człowieka, który nie kochałby maja, tego najpiękniejszego w Polsce miesiąca. A przecież maj 
– to miesiąc Matki Bożej. I najważniejsze jest to, że Polacy od wieków czczą i kochają naszą Najlepszą Matek 
– Matkę Najświętszą. Tak było zawsze i tak jest do dnia dzisiejszego. Ona swym płaszczem otula nas, tak przecież 
różnych… i tych, którzy uwielbiają Ją i tych, którzy mało wierzą lub wręcz deklarują się jako niewierzący. Ona, 
Ta Ukochana Mateńka Przenajświętsza z tkliwością patrzy na każdego z nas, z przeogromną miłością czułością 
i ciepłem. Wystarczy tylko westchnąć pobożnie i ufnością do Niej w jakiejkolwiek potrzebie, a Ona natychmiast 
pośpieszy na ratunek, bo kocha nas bezgranicznie. 
Znane są jakże znamienne Jej słowa: 
                      „GDYBYŚCIE TYLKO WIEDZIELI JAK BARDZO WAS KOCHAM, PŁAKALIBYŚCIE Z RADOŚCI”.
Człowiek XXI wieku często zagoniony, nierzadko ubogi, nie zawsze, zdaje sobie sprawę, że ma w Niebie 
Najtroskliwszą Orędowniczkę, która troszczy się o każdego z nas i zawsze wstawia się za nami przed Bogiem. 
Ona nie zawiedzie człowieka nigdy! Toteż czy to w Litanii Loretańskiej, czy w znanych nam jeszcze innych 
Litaniach do Matki Bożej śpiewamy: „Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Apostołów” 
oraz „Matko, która nas znasz – z dziećmi swymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć…”, a także: „Królowo 
Polski módl się za nami”.
Właśnie – od jak dawna nazywamy Tę Najukochańszą z Matek – Królowa Polski ( a dawniej – Królową Korony 
Polskiej) ? chyba od zawsze. Bo Matka Najświętsza była, jest i będzie Królową naszego narodu, kochającą nas 
i prowadzącą do Szczęśliwości Wiecznej.    
A przecież my Ją tak kochamy! Odwiedzamy Jej liczne sanktuaria, czy to na Jasnej Górze, czy to w Licheniu, 
czy w Skarżysku, czy w Zakopanem, Gietrzwałdzie, Lourdes, La Salette, Medjugorie ( tam od ponad 20 lat 
najświętsza Pani przychodzi do sześciorga młodych ludzi : Vicki, Iwana, Marii, Miriany, Iwanki i Jakowa i przekazuje 
tej grupie jakże wspaniałe Orędzia pochodzące z Nieba. 
Polacy szczególnie ukochali Matkę Bożą, wiec poświęcili Jej – maj- zielony pachnący maj. A dnia 3- go Maja 
obchodzimy, jakże Uroczyście Święto Królowej Polski „ Jako Pani – cześć oddając, Jako Matkę – Ją wzywając.”
Bądź pochwalona, Królowo Polski, Maryjo Najświętsza, Ukochana !                                                                                                               Katarzyna Wilczyńska
 

Św. Stanisław - główny  Patron Polski

Św. Stanisław ze Szczepanowa (ur. ok. 1030 r. 
w Szczepanowie, zm. 11 kwietnia 1079 r. 
w Krakowie) – polski duchowny katolicki, 
biskup krakowski, męczennik, uznawany przez 
Kościół katolicki za świętego. Jeden z katolickich 
patronów Polski,  patron archidiecezji krakowskiej 
i diecezji sandomierskiej. 

Pochodzenie i data urodzin Stanisława nie są 
znane. Według tradycji uznaje się, że urodził 
się 26 lipca 1030 w Szczepanowie. W 1072 r. 
za zgodą księcia Bolesława Szczodrego został 
konsekrowany na biskupa krakowskiego. 

więcej na stronie www.mojaparafia.za.pl
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T Y G O D N I U

Ochrzczeni zostali

26 kwietnia

Oliwia Żyła
Antoni Bojanowicz
Natalia Towarek
Sebastian Woźniak
Filip Kołodziejski
Tamara Kowalczyk
Antoni Wilk
Kacper Kowalczyk

Kto uwierzy i przyjmie chrzest               
                                    będzie zbawiony…

Związek małżeński zawarli

18 kwietnia

Dorota Łysakowska i Leszek Kępka
Magdalena Kiełek i Rafał Wierzbicki
Wioletta Farbiś i Artur Piłat

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana

 21 kwietnia

Zofia Rybińska ( l. 82)

22 kwietnia

Tadeusz Badowski ( l.85)

W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele…

Naszym współredaktorkom 
p. Katarzynie Wilczyńskiej 

oraz Katarzynie Langowskiej 

Z okazji imienin życzymy dużo zdrowia, 
radości, Bożego błogosławieństwa 

na każdy dzień, opieki Matki Bożej,
spełnienia marzeń oraz uśmiechu 

na każdy dzień życia.

1. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Kleryków z Radomskiego 
Seminarium Duchownego.

2. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 930 dzieci ze szkoły podstawowej 
nr 9 przystąpią do I Komunii Świętej.

3. Również dzisiaj, godz. 1045, zostanie odprawiona uroczysta Msza 
Święta w intencji Czcigodnych solenizantów: Księdza Proboszcza 
Zygmunta Rutkowskiego SAC i Ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC. 
Solenizantów polecamy waszym modlitwom.

4. Także dziś o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna, a o godz. 1600 
        w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza Święta 
        w intencji Rodzin.

5. Nabożeństwo Majowe o godz. 1700.

6. Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę 
naszego kościoła w Mazowszanach.

7. Rozpoczął się maj – Nabożeństwa Majowe: w dni powszednie 
       o godz. 1900; w niedzielę o godz. 1700.

8. Jutro, 4 maja, Przypada liturgiczna Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. W sposób szczególny tego dnia pamiętajmy 
w naszych modlitwach o naszej umiłowanej Ojczyźnie.

9. Wypominki roczne w poniedziałek o godz. 1730.

10. Próba dla dzieci ze szkoły nr 23, które 10 maja przystąpią do Pierwszej 
Komunii Świętej w poniedziałek o godz. 1600.

11. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca, Msza Święta w intencji 
powołań o godz. 1800.

12. Przyszła niedziela w naszym kościele jest Niedzielą Eucharystyczną, 
zamiast kazanie będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu.

13. W przyszłą niedzielę 10 maja, podczas Mszy Świętej o godz. 930, 
dzieci z klas drugich ze szkoły podstawowej nr 23, przystąpią do 

         I Komunii Świętej. Wszystkich niezainteresowanych tą uroczystością 
prosimy o przyjście do kościoła na Msze Święte w innych godzinach.

14. Także w przyszłą niedzielę, 10 maja, o godz. 1045 zostanie odprawiona 
Msza Święta w intencji Księdza Stanisława Barcikowskiego SAC 

        z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

15. Również w przyszłą niedzielę, na Mszy Świętej o godz. 1300, 
będziemy obchodzić 25 lecie Święceń Kapłańskich naszego 
parafianina Ks. Ryszarda Gołąbka SAC. Jubilata polecamy waszym 
modlitwom.

16. W przyszłą niedzielę, o godz. 1800, Msza Święta w intencji pielgrzymów 
oraz o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Ojca Świętego 

       Jana Pawła II – Wielkiego.

17. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym “Magnificat”, zaprasza na 
Ogólnopolskie Czuwanie w Częstochowie w dniu 16 maja w sobotę. 
Zapisy w zakrystii po każdej Mszy Świętej. Koszt 35zł. 

        Wyjazd w sobotę o godz. 430.


