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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 764
08/11/2009

ROK KAPŁAŃSKI
XXXII NIEDZIEL A ZW YKŁ A  Kalendarz liturgiczny

    EWA NGELI A: Mt  12,  38 -  44

  INGRES
14 listopada 

W sobotę, 14 listopada o godz. 15.00 
odbędzie się Ingres Księdza Bp Henryka Tomasika 

do Katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny.

Wszystkich parafian zachęcamy 
do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Ingres transmitować będzie -  Radio Plus 
                                              TVK Dami

8 listopada 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Gotfryda, Hadriana, Sewera
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17, 10 – 16 
PSALM 146
Hbr 9, 24 – 28 
EWANGELIA: Mt 12, 38 – 44 

9 listopada 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anatolii, Teodora, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1 – 2. 8 – 9. 12 
PSALM 46
EWANGELIA: J 2, 13 – 22 

10 listopada 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Leona, Ludomira, Leny 
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 23 – 3,9
PSALM 34
EWANGELIA: Łk 17, 7 – 10

11 listopada 2009 r. – ŚRODA
Narodowe Święto Niepodległości
Imieniny: Marcina, Bartłomieja
LITURGIA SŁOWA: 
Mdr 6, 1 – 11
PSALM 82
EWANGELIA: Łk 17, 11 – 19 

12 listopada 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Renaty, Witolda, Jozafata
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 22 –8,1  
PSALM 119
EWANGELIA: Łk 17, 20 – 25

13 listopada 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Benedykta, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 13, 1 – 9
PSALM 19
EWANGELIA: Łk 26, 17 – 37

14 listopada 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Serafina,Wawrzyńca
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 18, 14 – 16; 19, 6 – 9 
PSALM 105
EWANGELIA: Łk 18, 1 – 8

Ona wrzuciła wszystko co miała, całe swe utrzymanie (Mk 12, 44) 

Bardzo często Jezus mówił do uczniów, do faryzeuszów i do słuchających 
Go rzesz żydowskich: „Nie ten, który mi mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa 
niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca, który jest w niebie”. Można 
powiedzieć, że w tym stwierdzeniu zawiera się definicja prawdziwej pobożności. 
Zwykle określa się ją jako zgodność naszego życia z wiarą. Chrystus wzywał 
dawniej i wzywa nas także dziś do praktykowania tej, jakże bardzo potrzebnej 
nam cnoty. W religii swojej nie żąda od nas wielu pięknych słów, kwiecistej 
mowy, deklaracji naszych przekonań, On zna je wszystkie dobrze, ale żąda od 
nas ofiarnego chrześcijańskiego życia. Inaczej mówiąc żąda czynów, które by 
były stwierdzeniem prawdziwości tego, co mówimy.
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Biskup Henryk Tomasik 
- ordynariuszem diecezji radomskiej

Urodził się dnia 4 stycznia 1946 r. w Łukowie w rodzinie rolniczej. Do wspólnoty 
Kościoła został przyjęty poprzez sakrament chrztu świętego, który otrzymał
27 stycznia tego samego roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. 
W tej parafii przystąpił też do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej 
a w 1958 roku z rąk biskupa Mariana Jankowskiego przyjął sakrament bierzmowania, 
kształtując i rozwijając w ten sposób życie duchowe.

W swoim rodzinnym mieście ukończył szkołę Podstawową oraz Liceum 
Ogólnokształcące. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego, idąc za głosem 
powołania kapłańskiego, wstąpił w 1963 roku do Wyższego Seminarium 
Duchownego im. Benedykta XV w Siedlcach. Przez 6 lat poprzez studia 

filozoficzno-teologiczne oraz formację duchową przygotowywał się do posługi kapłańskiej. Jako kleryk, w ramach represji 
stosowanych przez władze komunistyczne wobec Kościoła, został powołany do odbycia służby wojskowej w Szczecinie, 
jednak ze względu na stan zdrowia po kilku miesiącach został z niej zwolniony. Święcenia kapłańskie przyjął przed 40 laty 
- 31 maja 1969 roku w katedrze siedleckiej z rąk biskupa Jana Mazura. Jako neoprezbiter rozpoczął pracę duszpasterską 
w parafii Radoryż Kościelny, gdzie przez dwa lata pełnił obowiązki wikariusza i prefekta.  

W 1971 roku został skierowany przez władzę duchowną na studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pod okiem znakomitych profesorów m. in. kard. Karola Wojtyły, o. Alberta Mieczysława 
Krąpca czy pochodzących z diecezji podlaskiej ks. Stanisława Kamińskiego i ks. Mariana Kurdziałka, pogłębiał swoją wiedzę 
i zainteresowania. W 1974 roku ukończył studia uzyskując stopień magistra filozofii, a w 1984 roku obronił doktorat na podstawie 
rozprawy: „Osoba jako byt i norma w filozofii kard. Karola Wojtyły napisanej pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Stycznia.

Jednocześnie w 1975 roku ks. Henryk Tomasik został ustanowiony duszpasterzem młodzieży akademickiej w Siedlcach, 
pełniąc tę posługę z wielkim zapałem i poświęceniem aż do nominacji biskupiej. Angażował się także w działalność 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Siedlcach, będąc jego współzałożycielem i pierwszym kapelanem oraz organizował Dni 
Kultury Chrześcijańskiej w Siedlcach. Przyczynił się do powstania Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, której 
był kierownikiem i przez wiele lat przewodnikiem grupy akademickiej.

Ksiądz Biskup Jan Mazur doceniając gorliwą i wszechstronną pracę mianował ks. Henryka Tomasika w 1989 roku 
kanonikiem honorowym, a w trzy lata później kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Siedlcach.

21 listopada 1992 roku ks. kanonik dr Henryk Tomasik został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem 
pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną Fornos Minore. Sakrę biskupią otrzymał w Bazylice św. Piotra 
w Rzymie 6 stycznia 1993 roku z rąk papieża Jana Pawła II. 

Od 19 stycznia 1993 roku Ksiądz Biskup Henryk Tomasik pełni funkcję wikariusza generalnego diecezji, wspierając 
w rządach diecezją najpierw Biskupa Jana Mazura, a następnie jego następców Biskupa Jana Wiktora Nowaka i Biskupa 
Zbigniewa Kiernikowskiego. W latach 1993-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach. Z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczył w pracach zmierzających do beatyfikacji Błogosławionych Męczenników Pratulińskich oraz 
przygotowaniem wizyty apostolskiej Jana Pawła II w naszym mieście, która miała miejsce 10 czerwca 1999 roku. 

Znany jest Ksiądz Biskup ze swojej bardzo gorliwej i aktywnej posługi pasterskiej na terenie diecezji siedleckiej, a także 
na forum ogólnopolskim. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca z polską młodzieżą. Ksiądz Biskup, nazwany „Biskupem, 
który wierzy w młodzież”, wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w ciągu tak wielu lat pracy z młodzieżą w duszpasterstwie 
akademickim, pełni obecnie w strukturach Konferencji Episkopatu Polski funkcję przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa 
Młodzieży, jest Krajowym Duszpasterzem Młodzieży, delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz 
delegatem ds. Światowych Dni Młodzieży. Od wielu lat jest także odpowiedzialny za przygotowanie duchowe i organizacyjne 
oraz udział polskiej młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży, osobiście uczestnicząc w spotkaniach Jana Pawła II z młodzieżą 
w Manili, Paryżu, Rzymie i Toronto oraz Benedykta XVI w Kolonii i Sydney. Chętnie także przy różnych okazjach spotyka 
się z nauczycielami i wychowawcami, doceniając ich rolę w procesie wychowania młodego człowieka oraz szukając wspólnie 
z nimi dróg rozwiązywania wielu problemów i zagrożeń, które dotykają współcześnie dzieci i młodzież. 

Ksiądz Biskup Henryk Tomasik jako motto swojej posługi biskupiej przyjął słowa zaczerpnięte z Modlitwy Pańskiej: 
„Adveniat Regnum Tuum” - „ Przyjdź Królestwo Twoje!”. Wielki Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński o tych słowach 
pisał: „ Pamiętamy, że usposobienie człowieka Bożego, który dobrze zrozumiał wołanie: „Przyjdź Królestwo Twoje” - to miłość, 
życzliwość i dobroć; to ustąpienie miejsca drugiemu człowiekowi i działanie zawsze na jego korzyść; to ciche „na palcach” 
stąpanie wokół swego bliźniego; to panowanie przez pokorę, na kolanach przy naszych braciach...”
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Kochamy Cię Polsko  – 91 rocznica 
odzyskania niepodległości

Ziemio moja,
ziemio ojczysta.
Zbryzgana krwią

milionów Polek i Polaków.
Walczyli.

Pozostali na polu chwały.

Zapominamy swego
   polskiego pochodzenia.
Historia mówi nam prawdę.
  O tych, którzy walczyli,
  przelewali swą czerwoną
krew na wielu bitwach świata.

         Nie ma zakątka, 
      gdzie nie ma mogiły
       Polaka – żołnierza.
                   Są.
       Są one świadectwem
 umiłowania naszej Ojczyzny.
Szli i walczyli, że będzie wolność.

       Nasi bohaterowie żyją
          w naszej pamięci, 

w naszej historii
narodu polskiego.

Uczmy się i poznajmy
naszą przeszłość ubogaconą 
burzliwymi dziejami narodu.

Żyje naród.
Żyje nasza Ojczyzna

w sercach naszego pokolenia.
Bądźmy wierni

naszym przodkom, naszej historii.

Biały Orle łącz nas wszystkich
w jeden naród.

Naród chwały, naród,
który zawsze zrywał

się do walki o Jej
niepodległość, niezależność.

Historia oceniła nas.
„Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę –

będziemy dalej Polakami
dziś i na zawsze”.              

Stefan Suwała

Przez cały październik rozśpiewane dzieci 
z naszej parafii jak echo powtarzały słowa 
piosenki: „ Jak paciorki różańca przesuwają 
się chwile.” Gromadziliśmy się od poniedziałku 
do piątku, aby wspólnie odpowiedzieć na apel 
Matki Bożej „Odmawiajcie codziennie różaniec.” 
W czasie październikowej modlitwy nie zabrakło 
różańca misyjnego i konkursu na własnoręcznie 
wykonany różaniec. 
Pragniemy podziękować Księdzu Proboszczowi 

za nagrody za konkurs różańcowy i naszym 
Siostrom Zmartwychwstankom: s. Samueli 
za przygotowanie oprawy muzycznej, s. Lidii 
za trwanie na modlitwie i dbanie o porządek. 
A naszej Siostrze Katarzynie za piękną 
różańcową dekorację.

Ks. Marek 
Tomulczuk SAC

Dziecięce
 paciorki

Kilka słów o wypominkach…

Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za 
zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, 
listopadowe i roczne. Wierni na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą 
je do swoich duchownych wraz z  dobrowolną ofiarą.
Wypominki jednorazowe czytane są na cmentarzu, listopadowe przez cały 
miesiąc listopad połączone niekiedy z nabożeństwem różańcowym lub Mszą 
św.; roczne zaś przez cały rok przed ustalonymi Mszami lub w innym czasie 
przyjętym przez parafię.
Istotna sprawą w modlitwie za zmarłych jest przede wszystkim nasze zaangażowanie, 
nasza ofiara i nasz wysiłek by w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem.



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

INFORMACJE i

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.:  048 366-81-03; e – mail:  mojaparafia@gmail.com   www.mojaparafia.za.pl
Administratorzy strony www.mojaparafia.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Opiekun duchowy: Ks. Wojciech Jurkowski SAC
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Piotr Dyjo,  Agnieszka Kołodziejska, Marcin Boryczka, Łukasz Bator, Paulina Janik,
 Jacek Dobosz, Renata Ochalska,  Stefan Suwała, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Katarzyna Langowska 

Jan Paweł II 
Modlitwa za ojczyznę
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składamy najserdeczniejsze życzenia, 
zdrowia, uśmiechu na twarzy, 

spełnienia marzeń, pogody ducha
 i wszystkiego co najlepsze. 

W 1918 roku, po 123 latach zaborów, 
Polska odzyskała niepodległość. Rada 
Regencyjna przekazała władzę nad 
wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, a trzy 

dni później rozwiązała się, ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. 
Tak powstała Druga Rzeczpospolita. Dzień 11 listopada ustanowiono 
świętem państwowym w 1937 roku. Jednak podczas okupacji 
hitlerowskiej i w czasie rządów komunistycznych było ono zakazane. 

Dopiero w 1989 r. przywrócono jego obchody, a Dzień Niepodległości 
stał się najważniejszym świętem państwowym i... dniem wolnym 
od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze 
obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego 
pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Narodowe Święto Niepodległości

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

2. Również dzisiaj o godz. 1700 będzie nabożeństwo w intencji 
zmarłych pielgrzymów a o godz. 1800 zostanie odprawiona 
Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą beatyfikację 
i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. Dziś o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.
4. Dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci przygotowujących 

się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.
5. Spotkanie Żywego Różańca – zmiana tajemnic – dzisiaj po 

nabożeństwie wieczornym około godz. 1745.
6. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński, 
       dziś o godz. 1400 spotkanie w kancelarii parafialnej.
7. Przez cały listopad codziennie o godz.1730 odmawiamy 

różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę Świętą w intencji 
zmarłych, poleconych naszym modlitwom w wypominkach 
listopadowych.

8. W środę, 11 listopada, przypada 91 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Msze Święte w naszym kościele będą 
sprawowane o godz. 630, 800, 930 i 1800. W sposób szczególny 
tego dnia pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej 
umiłowanej Ojczyźnie, oraz o tych, którzy ceną życia okupili 
Jej wolność. Nie zapomnijmy także udekorować naszych 
domów flagami narodowymi.

9. W piątek, 13 listopada, Nabożeństwo Fatimskie dla osób starszych, 
chorych i cierpiących. Od godziny 830 Różaniec i okazja do 
spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza Święta.

10. W przyszłą niedzielę 15 listopada o godz. 1530 Msza Święta 
dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania 
i ich rodziców.

Wszystkim moim rodakom przynoszę dziś 
przesłanie nadziei płynące z Dobrej Nowiny, 
że Bóg bogaty w miłosierdzie w Chrystusie
objawia każdego dnia swoją miłość. 
Przestań się lękać! 

Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. 
Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca nadziei. 
Spraw, Ojcze Wszechmogący, by pełne Twojej 
mocy słowa Jana Pawła II  przemieniały naszą 
Ojczyznę.  

Nie ma wolności 
bez solidarności! 
Dzisiaj wypada 

powiedzieć: 
nie ma 

solidarności 
bez miłości - 

więcej! - nie ma 
przyszłości 
człowieka
 i narodu.


