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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 758
27/09/2009

ROK KAPŁAŃSKI
XXVI  NIEDZIELA   ZWYKŁA  

Kalendarz liturgiczny

27 września 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Wincentego, Amadeusza
LITURGIA SŁOWA:
Lb 11, 25 – 29
PSALM 19
Jk 5, 1 – 6
EWANGELIA: Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48  

28  września 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wacława, Luby, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Za 8, 1 – 8
PSALM 102
EWANGELIA: Łk 9, 46 – 50 

29 września 2009 r. –WTOREK
Św. Archaniołów  Michała,  Gabriela i Rafała
Imieniny: Michała, Gabriela, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 9 – 10. 13 – 14   
PSALM 138
EWANGELIA: J 1, 47 – 51  

30 września 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Hieronima, Soni, Wery 
LITURGIA SŁOWA: 
Ne 2, 1 – 8
PSALM 137
EWANGELIA: Łk 9, 57 – 62 

01 października 2009 r. – CZWARTEK
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Imieniny: Teresy, Danuty, Remigiusza
LITURGIA SŁOWA:
Ne 8, 1 – 4a. 5 – 6 . 7b – 12   
PSALM 19
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 12 

02 października 2009 r. – PIĄTEK
Świętych Aniołów Stróżów
Imieniny: Dionizego, Teofila, Dionizji
LITURGIA SŁOWA:
Wj 23, 20 – 23 
PSALM 91
EWANGELIA: Mt 18, 1 – 5. 10

03 października 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Teresy, Ewalda
LITURGIA SŁOWA:
Ba 4, 5 – 12. 27 – 29 
PSALM 69
EWANGELIA: Łk 10, 17 – 24 

EWANGELIA: Mk 9, 38-43. 45. 47 - 48

ZAPROSZENIE 

Za tydzień, w niedzielę, 4 października 2009 roku, 
w czasie Mszy Świętej o godz. 1400 

zostanie poświęcony nowy kościół 
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

w Mazowszanach. 
Wszystkich Parafian bardzo serdecznie
zapraszamy na tę radosną uroczystość, 

której przewodniczyć będą:
 Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz 

i Ks. Prowincjał Józef Lasak SAC.

Do nowo wybudowanej świątyni w Mazowszanach 
udamy się w pieszej pielgrzymce, 

która wyruszy sprzed kościoła o godz. 1100. 
Jest także możliwość dojechania autobusem MZK, 
który odjazd będzie sprzed kościoła o godz. 1230. 

„ Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 
temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”. 

Jezus Chrystus prezentował w życiu zawsze postawę otwartą. Był wrażliwy 
na wszystkie ludzkie potrzeby. Ale w jednym był nieustępliwy – gdy spotykał się 
ze zgorszeniem, szczególnie ze zgorszeniem maluczkich. Wtedy rozstrzygał 
jednoznacznie: był zdania, że lepsza jest śmierć aniżeli zgorszenie.

Słuchając dzisiaj Chrystusa poruszającego temat zgorszenia, prośmy by Jego 
miłość i dobroć, okazywana zawsze grzesznikom, spłynęła i na nas, byśmy wierni 
Jego nauce i Jego przykazaniom, nie byli nigdy zgorszeniem dla drugich.
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W tym roku, w sierpniu, do wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek 
przybyły dwie nowe Siostry. Jedną z nich, jest Siostra Noela Macioszek CR,   
z którą miałam przyjemność przeprowadzić rozmowę.

Paulina Janik:  Jak się Siostrze w Radomiu podoba?

S. Noela Macioszek CR : Specjalnie nie zwiedzałam, ale podoba mi się 
bardzo, a im więcej go poznam, tym pewnie bardziej polubię. Nigdy wcześniej 
nie byłam tu na dłużej, ale często odwiedzałam tutejszy dworzec, gdy 
jeździłam do Nowego Sącza.

PJ: A gdzie Siostra wcześniej służyła?

Siostra: Najpierw nowicjat w Kętach, potem do Częstochowy, Mocarzewo... 
Hmm, wiele było już miejsc, bo i ja już nie taka młoda. 

PJ: Skąd Siostra pochodzi? Opowie może siostra coś o swoje rodzinie. 

Siostra: Pochodzę z Wysokina, pięćdziesiąt kilometrów od Radomia. Miałam liczną rodzinę, sześcioro rodzeństwa, 
dwie siostry i czterech braci, z czego jeden został kapłanem w zakonie Ojców Kapucynów – O. Maksymilian.

PJ: Jak Siostra odkryła powołanie? Dlaczego akurat zmartwychwstanki?

Siostra: Do wyboru takiej drogi życiowej w dużej mierze przyczynili się rodzice, stwarzając Bożą atmosferę 
w domu. Do zakonu wstąpiłam zaraz po maturze. Sługa Boży, Jan Paweł II napisał „kapłaństwo, to dar i tajemnica”. 
Tak samo jest z powołaniem zakonnym. Miałam kontakt z innymi, siostrami, jednak wybrałam akurat to zgromadzenie. 
Spotkałam Zmartwychwstanki w Garbatce, one pokierowały mnie do Kęt. Trudno powiedzieć czemu, tak jak 
i czasem w małżeństwie, dlaczego ten, a nie inny. I właśnie Pan Bóg dał mi takie natchnienie - że tylko to 
zgromadzenie, a nie inne. 

PJ: I ta służba to była...?

Siostra: Po wiecznych ślubach pełniłam obowiązki wychowawczyni w Zakładzie Wychowawczym dla opóźnionych 
w rozwoju umysłowym dziewcząt w Mocarzewie, pod Płockiem. Po kilku latach tej pracy skierowano mnie do 
katechizacji i pełniłam ją aż do emerytury w wielu miejscowościach: Szczekocinach, Koniecpolu, Warszawie, 
Bulowicach, Częstochowie, Kętach, znów w Warszawie... Tutaj zakończyłam swoją pracę pedagogiczną. Kochałam 
dzieci i bardzo dobrze czułam się wśród nich, ale po przejściu na emeryturę podziękowałam za pracę w katechizacji. 
Daje ona wiele satysfakcji, ale wymaga też sił fizycznych, które niestety są już słabsze.

Przez kilka lat byłam zakrystianką w kościele w Niszkowej, koło Nowego Sącza. Obecnie w miarę swoich 
możliwości pomagam kochanym siostrom tu, w Radomiu.

PJ: Ma Siostra jakieś zainteresowania? 

Siostra: Inne były zainteresowania gdy się uczyłam a inne teraz. Nie mam jakiegoś swojego hobby, ale lubię 
czytać książki. Kiedyś oczywiście trochę inne, teraz bardziej o tematyce duchowej, bo w tym wieku, to człowiek 
myśli już o życiu wiecznym.

PJ: Mam nadzieję, że Radom stanie się dla Siostry nowym domem.

Siostra:  I jeszcze na koniec, pragnę wyrazić swą wdzięczność Bogu, za łaskę powołania zakonnego i za łaskę 
wytrwania w nim. Bogu niech będą dzięki!

 Dziękuję za rozmowę, Szczęść Boże!

WYWIAD z SIOSTRĄ NOELĄ MACIOSZEK CR
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Pamięci Górników w Rudzie Śląskiej, 
którzy ulegli tragicznej katastrofie 
we wrześniu 2009 r.

Cześć ich pamięci !

W tamten piękny, jesienny niemal już,
wczesny wrześniowy ranek,
Szli – górnicy pogodni, ufni, roześmiani,
Tacy młodzi – śliczni.
Rozmawiali o pracy,  żonach, dzieciach, domu…
I nie przyszło do głowy żadnemu  z nich,
 - po prostu nikomu
Że idą pełnić szychtę, niby zwyczajną, codzienną
A jednak – ostatnią !
Bo gdy byli już tam, głęboko na dole
Pod ziemią…
Wybuch nastąpił straszliwy
I zewsząd płomienie 
Ogarniały błyskawicznie ich sylwetki młode !
Ratunek przybył jak najszybciej do kopalni, owej
Lecz dla niektórych z nich, było już za późno,
A Ci, których wydobyto, cudem jakimś żyli
Tylko ciała ich przedstawiały,
 widok makabryczny
Twarze tak opuchnięte, poparzone, sine
Oczy też opuchlizna objęła straszliwa
Że zamiast roześmianych (jak dawniej) 
siwych, niebieskich, piwnych,
Oczy ich przedstawiały widok straszny
i zarazem dziwny
Były to tylko szpareczki opuchnięte, 
wąskie niby kreski
Przełyk, krtań, każdego z nich
To ogromne, opuchnięte rany
Widok tragiczny zaiste...
A tam, na powierzchni, czekali ich Najbliżsi; 
Jedyni, Kochani: Żony o oczach łez pełnych,
Lecz niewypłakanych
Dzieci głośno płaczące:  „ Czy zobaczą Tatę ?”
Matki o twarzach jak maski, 
Ojcowie z ustami do krzyku otwartymi
Tak. Tragedia to wielka,
Boże Najlepszy, Boże Najłaskawszy, 
kto tak naprawdę z ludzi zawinił?
Na razie to retoryczne pytanie
Ci, którzy przeżyli opiekę, 
otoczeni w najlepszych szpitalach
Nam wszystkim pozostaje modlitwa
Do Boga, Matki Najświętszej,
 Aniołów Przeczystych
By Górnicy do zdrowia powrócili
I znów cieszyli się życiem
Modlimy się gorąco: 
„Wszystko w rękach Boga! ”
                                      Katarzyna Wilczyńska  
 

POEZJA RADOŚCIĄ ŻYCIA 
                                                   - KĄCIK POETYCKI

MOC RÓŻAŃCA
O mocy różańca można pisać wiele – jednak to każdy osobiście musi się 

o niej przekonać.
Niektórym modlitwa różańcowa wydaje się nudna. Wynika to z przekonania, 

że istotą tej modlitwy jest wielokrotne powtarzanie „Ojcze nasz” i „Zdrowaś 
Maryjo”. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… 
To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

Różaniec to modlitwa, która fascynuje z kilku powodów. Przede wszystkim 
dlatego, że ta modlitwa opowiada o miłości Boga do każdego z nas. Jest to historia 
najbardziej niezwykłej miłości we wszechświecie. Powtarzanie wiadomości 
z jakiegoś przedmiotu może się z czasem znudzić. Ale wspominanie 
i przeżywanie historii miłości Boga do ludzi nigdy nie może się znudzi. Podobnie 
jak nie nudzi się nam wtedy, gdy ktoś opowiada o tym, że się nami cieszy 
i że za nami tęskni. Takiego opowiadania chętnie słuchamy niemal bez końca. 

Rozważania różańcowe ukazują nam nie tylko Boga, który kocha nas nad 
życie, ale także opisują postawę pewnej niezwykłej nastolatki z Nazaretu 
– Maryi, która uwierzyła Bogu i która stała się najpiękniejszą osobą w całej 
historii ludzkości. Wpatrywanie się w taką dziewczynę – piękną i czystą 
– upewnienia, że już na tej Ziemi można zacząć kochać miłością nie z tej 
Ziemi. Różaniec nie jest rozważaniem wielkich dzieł Boga w osamotnieniu, 
lecz razem z Maryją, która zachwyciła się miłością Boga do człowieka i która 
z największą wiernością odpowiedziała miłością na Miłość. Właśnie dlatego 
módlmy się na Różańcu : w domu, w kościele, w czasie podróży, na spacerze. 
A także wtedy, gdy mamy szczególne powody, by dziękować Bogu za Jego 
miłość, a Maryi za Jej opiekę nade nami. Szczególnie piękne jest rozważa-
nie tajemnic Różańca razem z rodzicami czy przyjaciółmi. To zrozumiałe, bo 
przecież historię miłości Boga do człowieka najłatwiej i najradośniej jest 
rozważać z tymi, którzy też potrafią kochać.

Jest jeszcze jeden powód, który sprawia, że modlitwa różańcowa staje 
się dla nas cenna i że chętnie do niej powracamy. Otóż tajemnice Różańca 
opisują nie tylko miłość Boga do człowieka, ale też ukazują fazy uczenia się 
miłości przez nas, ludzi. Opisują zwłaszcza to, co przeżywają zakocha-
ni zanim nauczą się kochać. Zakochanie zaczyna się od tajemnic radosnych 
i od tajemnic światła. Zakochani czują się niemal tak szczęśliwi, jak dziecko 
wtulone w ramiona kochających rodziców. Ich twarze promieniują światłem 
i nadzieją. Zwykle jednak po tajemnicach radosnych i świetlanych pojawiają 
się tajemnice bolesne, bo przecież zakochanie to jeszcze nie miłość. W tej 
fazie zakochani stają się coraz bardziej zazdrośni o tą drugą osobę i chcą ją 
traktować jak swoją własność. Jeśli mądrze i odpowiedzialnie postępują 
w okresie zakochania, to mają wtedy szansę dojść do tajemnic chwalebnych, 
to znaczy uczyć się miłości, która nie jest zależna od zmiennych uczuć. 
Modlitwa różańcowa to za każdym razem nowa lekcja takiej właśnie miłości.

wtj

„Różaniec – z pozoru to zwykła 
modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. 
Tak jednak nie jest! 
Różaniec to  – sposób na życie! 
Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! 
Taka wspaniała modlitwa! 
Wspaniała w jej prostocie i jej głębi… 
Różaniec jest  modlitwą
zawierzenia, która kieruje nas 
przez Maryję do Jezusa.

 /Jan Pawel II /
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W MINIONYM T YGODNIU

  Ochrzczeni zostali

 Nadia Alicja Tuzimek
 Emilia Lesisz
 Filip Żukowski
 Dominik Masiarz
 Szymon Machnio
 Antoni Chodelski
 Filip Łukasz Nowakowski
 Franciszek Hubert Okrój

 Dzieckiem Bożym jestem ja…

19 września
Sławińska Anna i Kowalczyk Wojciech
Stolarczyk Katarzyna i Borowski Paweł
Błędowska Sylwia i Skóra Maciej
Kula Karolina i Paweł Cieślak
Janusz Róża i Przyjałkowski Tomasz

Co Bóg złączył człowiek
niech nie rozdziela…

20 września

Związek małżeński zawarli

1. Dziś o godz. 1700 Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji 
Młodzieży Akademickiej.

2. W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik, miesiąc, 
   w którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę – Królową 
   Różańca Świętego. W naszej parafii Nabożeństwa Różańco-

we dla Dorosłych i Młodzieży codziennie o godz. 1730. 
       Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci; od poniedziałku do piątku 

o godz. 1645. Zwracamy się z serdeczną prośbą, aby rodzice 
zadbali o obecność dzieci na tych nabożeństwach. W nie-
dzielę Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 1700.

3. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca.  
  W I CZWARTEK, o godz. 1730 nabożeństwo różańcowe 
     w intencji nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych. 

Następnie o godz. 1800 Msza Św. w intencji powołań.  
    W I PIĄTEK spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas 

wszystkich Mszy Świętych, oraz od godz. 1730. Dzieci z klas III-ich, 
które odprawiają I Piątki Miesiąca zapraszamy na spowiedź 
o godz. 1630, następnie różaniec i Komunia św. Do chorych 
udajemy się od godz. 900. Również w I Piątek zapraszamy na 
całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.  Rozpoczęcie 
po Mszy Św. o godz. 800, zakończenie Mszą Św. o północy.

4. Przyszła niedziela, 4 października, jest Pierwszą Niedzielą 
Miesiąca w naszym kościele zamiast kazania – Adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

5. Także w przyszłą niedzielę, 4 października o godz. 1600 
w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza Święta 
w intencji Rodzin.

6. W październiku, komitet budowy nowego kościoła indywidualne 
ofiary będzie zbierał w drugą niedzielę miesiąca – 11 października.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.

 W Pierwszy Piątek Miesiąca 
2 października 

Będziemy wynagradzać 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

i Niepokalanemu Sercu Maryi 
przed Najświętszym Sakramentem.

Chcemy prosić o Miłosierdzie Boże
  dla naszych rodzin,

Naszych dzieci i młodzieży, za Ojczyznę,
o liczne i święte powołania do kapłaństwa,

o powołania zakonne,  misyjne
 i w intencjach osobistych.


