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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 774
17/01/2010

ROK  KAPŁAŃSKI
II  NIEDZIELA  ZWYKŁA

Kalendarz liturgiczny EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  18
17 stycznia 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Jana, 
Rościsława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 62, 1 – 5 
PSALM 96
1 Kor 12, 4 – 1 
EWANGELIA: J 2, 1 – 12 

18 stycznia 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 15, 16 – 23 
PSALM 50
EWANGELIA: Mk 2, 18 – 22 

19 stycznia 2010 r. – WTOREK
Imieniny: Henryka, Mariusza, Gildy
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 16, 1 – 13 
PSALM 89
EWANGELIA: Mk 2, 23 – 28 

20 stycznia 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Fabiana, Sebastiana
LITURGIA SŁOWA: 
1 Sm 17, 32 – 33. 37. 40 – 51 
PSALM 144
EWANGELIA: Mk 3, 1 – 6 

21 stycznia 2010 r. – CZWARTEK
Dzień Babci 
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 18, 6 – 9; 19, 1 – 7 
PSALM 56
EWANGELIA: Mk 3, 7 – 12 

22 stycznia 2010 r. – PIĄTEK
Świętego Wincentego Pallottiego
Dzień Dziadka
Imieniny: Wincentego, Anastazego
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 24, 3 – 21 
PSALM 57
EWANGELIA: Mk 3, 13 – 19 

23 stycznia 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Rajmunda, Ildefonsa
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 1,1 – 4. 11 – 12. 19. 23 – 27 
PSALM 80
EWANGELIA: Mk 3, 20 – 21 

Poprzez ręce Kapłanów spływa na nas łaska Boża,           

  dlatego dziś prosimy, aby Chrystus uczynił Was       

drodzy Kapłani tak wielkimi,   

  byście mogli ogarnąć cały świat,  

   tak silnymi,     

    byście mogli go dźwignąć i pomagać   

         w  nieustannym zbawianiu   

      a Święty Wincenty niech będzie       

 drogowskazem w codzienności

                      Wszystkiego Dobrego! Szczęść Wam Boże! 

 Wszystkim naszym kochanym  
Babciom i Dziadkom

 z okazji ich Święta życzymy   
dużo, dużo zdrowia,

pogodnych dni, szczęścia, pomyślności 
i uśmiechu na co dzień.

Niech zawsze Was otacza radość,         
a smutek omija z daleka.

Niech Pan Wam błogosławi i udziela 
potrzebnych łask na każdy dzień

   a Maryja miała w swej opiece    
na długie lata życia.

A tych, którzy już odeszli od nas,
 niech Jezus przyjmie do krainy życia 

wiecznego.

Nie serce moje, lecz Bóg. 
św. Wincentym Pallotti

EWANGELIA: J 2, 1 – 12 
Na wesele zaproszony został również Jezus i Jego uczniowie. Gdy zaczęło 

brakować wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: „Wina nie mają”.  Jezus 
jej odrzekł: „Niewiasto, czy to moja lub twoja sprawa? Mój czas jeszcze 
nie nadszedł”.  Jego matka powiedziała obsługującym: „Jeśli cokolwiek 

wam każe, zróbcie”. 
Jezus po raz pierwszy czyni publicznie cud . Goście weselni którzy   bawią 
się na weselu w Kanie Galilejskiej  są jego świadkami . Jezus po raz pierwszy  
pokazuje że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych . Pokazuje nam żebyśmy 
nawet w najgorszych przypadkach zwracali się do niego a on nam pomoże . 

Łuksz Bator    

 Z okazji imienin                 
    naszej współredaktorki         
   Agnieszki Kołodziejskiej         
        życzymy jej      
  wszystkiego najlepszego                            
              zdrowia                              
spełnienia marzeń w życiu 
zawodowym i prywatnym. 
Niech Jezus zawsze Cię                
            błogosławi   
a Maryja ma w swej opiece  
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Mijający rok jest czasem słowa mówionego. W mediach coraz więcej słyszymy słów mówiących o prawdzie i jej 
dociekaniu, a coraz mniej słów prawdziwych, za którymi idzie życie. Wielkie afery są tuszowane, bo mogą 
komuś zepsuć wizerunek i nie jest ważne to, że traci na tym wspólne dobro. Coraz częściej wydaje się,               
 że wielu pyta za Piłatem: co to jest prawda? 

 Słowo klucz, które tłumaczy wszystkie problemy minionego roku to KRYZYS. Nasi rządzący są dumni        
z tego, iż nasz kraj tak dobrze wypada na tle innych, według wypowiedzi odpowiedzialnych za gospodarkę 
jesteśmy liderami gospodarczymi. W  tym samym czasie wielu ludzi traci prace, rodziny ubożeją i coraz większej 
grupie ludzi jest trudniej żyć.

 W Takich warunkach Kościół daje świadectwo prawdzie o Chrystusie.  Benedykt XVI przypomina nam,   
że jedyną nadzieją dla człowieka jest Chrystus. Wiara w Niego jest nadzieją dla każdego człowieka. 

W Kościele w Polsce zmiana Prymasa. Nowe spojrzenie na tę funkcję. W ostatnich tygodniach usłyszeliśmy 
radosną informację, że dwóch naszych rodaków jest coraz bliżej wyniesienia na ołtarze: Jan Paweł II – największy 
z rodu Polaków i Ks. Jerzy Popiełuszko sługa i męczennik prawdy.

 W naszej Diecezji przeżyliśmy awans ks. Bp. Ordynariusz Zygmunta Zimowskiego na arcybiskupa        
i przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Służby  Zdrowia. Uczestniczyliśmy w ingresie nowego 
Ks. Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika.  

 To co należy w sposób szczególny podkreślić to żywotność religijna naszej wspólnoty parafialnej. Bardzo 
aktywne życie sakramentalne, cieszy częste korzystanie z sakramentu pojednania i pokuty. Radością napełnia 
ilość osób przystępujących do komunii  świętej, w czasie liczenia w br.  obecnych w kościele było 4360 osób  
z czego do Komunii Świętej przystąpiło 1827. Wydaje się, że świadczy to o dużej świadomości religijnej 
wiernych uczęszczających do naszej świątyni.

Kolejnym przejawem żywotności parafii jest ilość grup i zespołów parafialnych. Do tych wszystkich grup 
przynależą ludzie, którzy pragną prowadzić pogłębione życie chrześcijańskie. 

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze w dalszym ciągu prowadzimy prace budowlane przy naszym kościele           
i domu na Mazowszanach. Jest to obecnie wykańczane wnętrze budynku. Kościół został poświęcony i od 
pierwszej niedzieli października jest sprawowana w nim Msza  Święta. Za to wielkie dziękczynienie całej 
wspólnocie parafialnej.

Te wszystkie działania mogą być podejmowane dzięki dynamicznemu zaangażowaniu całego zespołu 
duszpasterskiego. Dziękuję Siostrom, Księżom i Katechetom za ich zapominanie o sobie i wkład w pracę 
katechetyczną oraz w zespołach parafialnych. Z naszej Wspólnoty odeszli: ks. Robert Kaim  , który decyzją 
Księdza Prowincjała został przeniesiony do Ostrołęki; i ks. Marcin Sawicki, który decyzją Księdza Prowincjała 
został przeniesiony do Zakopanego. Wspólnotę Sióstr opuściły: S. Małgorzata Frydryk– katechetka  i s. Anna 
zakrystiannka. 

Do naszej Wspólnoty Parafialnej przybyło dwóch nowych współbraci: ks. Marek Tomulczuk i ks. Paweł Śliżewski. 
Do Wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek również przybyły siostry: S. M. Noela i s. Katarzyna - zakrystianka.

Bardzo serdecznie dziękuję wielu ludziom świeckim za ich zaangażowanie w życie naszej wspólnoty parafialnej.
Jeśli chodzi o statystykę to :

Chrzty -  202/2005; 205/2006 ; 221/07: 233/08 ; 215/09
Bierzmowanie – 236/2006: 159/07 ; 193/08 ; 213/09
Śluby – 102/2005; 102/2006; 95/07 ; 113/08; 104/09
Zmarłych – 138/2005; 159/2006; 143/07; 156/08; 160/09
Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej – 150 /08; 173/09
Wciągu roku rozdaliśmy 325/09 tysięcy Komunii świętych.  

Dziękuję za wszystkie przejawy dobra i życzliwości w mijającym 2009 roku. Każdy z nas sam musi wejrzeć        

w swoje serce i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w minionym roku odnalazł Chrystus na drogach swojego życia?

Naszą mądrością roku 2010 jest czas poświęcony naszej duszy i jej świętości. Nie lękajcie się miłować Chrystusa. 

Niech ten wybór kształtuje Waszą teraźniejszość i Waszą przyszłość. Niech nadaje kształt Waszemu życiu. 

autentycznymi świadkami odkupienia dla przyszłych pokoleń
Ks. Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC 

ZAKOŃCZENIE ROKU 2009 
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Śp. ks. Ludwik Bajgrowicz SAC urodził  się 11 kwietnia 1917 r.        
w Korczynie k. Krosna. 15 kwietnia 1917 r. został przedstawiony przez 
rodziców, Józefa i Annę z d. Szulik, do sakramentu chrztu św. w kościele 
parafialnym w Korczynie. W dniu 20 maja 1932 r. został bierzmowany 
przez kard. Adama Sapiehę. W tym samym roku, 2 września rozpoczął 
naukę w Gimnazjum Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu. 
W roku 1936 podjął decyzję wstąpienia do pallotyńskiego nowicjatu 
i 24 września przyjął strój Stowarzyszenia w Sucharach. Pierwszy rok 
nowicjatu odbył Sucharach. Drugi połączony był z ukończeniem nauki 
w Gimnazjum na Kopcu i zdaniem matury. 
Pierwszą  konsekrację w Stowarzyszeniu złożył 24 września 1938 r. 
w Sucharach, a wieczną - 24 września 1941 r. Studia filozoficzne 
i teologiczne, z powodu zawieruchy wojennej, odbywał w różnych 
miejscach: w Sucharach (1938/39), w Wadowicach na Kopcu (1939/1940) 
w Ołtarzewie (1940-42), ponownie w Wadowicach (1942/43), a czwarty 

rok teologii z racji powstania kończył w Kleczy. 
W tym czasie ks. Ludwik Bajgrowicz przyjął wszystkie tzw. święcenia niższe, które doprowadziły go święceń 
diakonatu, jakie otrzymał 19 grudnia 1942 r. w Krakowie przez posługę ks. bp. Stanisława Rosponda. Kilka 
miesięcy później, 2 maja 1943 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. Ludwik przyjął sakrament święceń kapłańskich 
z rąk Metropolity krakowskiego ks. kard. Adama Sapiehy. 
Tuż  po święceniach w latach 1943-45 z powodu wojny ks. Ludwik Bajgrowicz przebywał w dom rodzinnym 
w Korczynie. Długi szlak życia kapłańskiego naznaczony był podejmowaniem różnych posług i zadań, jakie 
powierzali mu przełożeni w Bydgoszczy (lata: 1945-1946) jako prefekt młodzieży; w Radomiu (1946 i 1951-54) 
jako rekolekcjonista, prefekt, rektor wspólnoty i proboszcz parafii. Doświadczenie kilku lat pracy rekolekcyjnej 
i duszpasterskiej, w pierwszych latach po wojnie, pomagało przetrwać trudne warunki pracy w Radomiu. 
To on właśnie wybudował plebanię przy ul Wiejskiej 2.; w Poznaniu (1946-1948) jako wikariusz; w Częstochowie 
(1948-1949) jako rektor wspólnoty; w Warszawie (1949-1951) jako duszpasterz; w Szczecinie (1954-1965) 
jako budowniczy i rektor kościoła i wspólnoty; w Kielcach-Karczówce (1965-1968) jako misjonarz-rekolekcjonista; 
w Ratowej (diecezja płocka - rok 1967) jako kustosz, kapelan i rektor kościoła; w Chełmnie nad Wisłą (1968-69) 
jako proboszcz parafii; w Wadowicach (1969-1972) jako misjonarz-rekolecjonista. 
Najdłużej - bo aż 22 lata - ks. Ludwik Bajgrowicz przebywał  we Wrzosowie. W latach 1972-1994 pełnił posługę 
misjonarza-rekolekcjonisty, wieloletniego rektora i duszpasterza przy kaplicy publicznej pw. Najświętszej 
Bożej Rodzicielki Matki Kościoła. W tym czasie również zamiłowanie do pracy rekolekcjonisty zamienił na 
troskę o zbudowanie i wyposażenie domu rekolekcyjnego. 
W 1994 r., w zasłużonym już wieku, ks. Ludwik otrzymał przeniesienie do Otwocka (ul. Żeromskiego) w charakterze 
duszpasterza-emeryta. Pobyt ten trwał jednak trwał zaledwie dwa lata, gdyż pragnienie pracy duszpasterskiej 
okazało się silniejsze ponad wiek i Przełożeni skierowali go 25 sierpnia 1996 r. do Czarnej, gdzie jeszcze ponad 
13 lat mógł posługiwać jako duszpasterz i spowiednik przy sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni. 

Na koniec swojej długiej i pracowitej wędrówki kapłańskiej przez życie doczesne, ks. Ludwik Bajgrowicz doznał 

poważnych problemów zdrowotnych. Ostatnie dni spędził w szpitalu, otoczony troską Współbraci ze Wspólnoty 

w Czarnej.               

 W nocy z 2 na 3 stycznia 2010 r., odszedł do Pana przeżywszy niemal 93 lata, z czego 

w Stowarzyszeniu - 73 i w kapłaństwie - 66. 

Śp. ks. Ludwik Bajgrowicz SAC - wspomnienie 



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, Agnieszka Kołodziejska, Marcin Boryczka, Łukasz Bator, Paulina Janik, Jacek Dobosz, 
Renata Ochalska,  Stefan Suwała, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Katarzyna Langowska 

Bóg umiłował ten ludzki świat

Pan Bóg stworzył
piękny świat.

Stworzył bogactwa ziemi.
Obdarzył fauną i florą.
Pomyślał o człowieku,
aby rządził na ziemi.

Dar życia dany
pierwszemu Adamowi.

Dał mu towarzyszkę
Ewę i raj życia.

Raj ludzki i szczęście.
Uroki życia.

Beztroskie życie.
Płynęła radość,
nie było pracy.

Ale Bóg zakazał, aby
nie jedli owocu z drzewa

dobra i zła.
Mały obowiązek w raju.

Szatan skusił Ewę,
aby zerwała owoce

z drzewa zakazanego.
Podała Adamowi.

Popadli w zło –
nie usłuchali Boga.

Bóg zsyła karę.
Wypędza ich z raju.
Zgrzeszyli na wieki.

Muszą pracować na chleb.
Znikło piękne życie.
Powstał trud pracy,

aby żyć – muszą
ciężko pracować.

Płyną wieki.
Przybywa ludzi.
Jednak Pan Bóg

umiłował ten ludzki 
świat.

Zsyła na świat Syna
swego – Jezusa Chrystusa.
Odkupił grzechy ludzkie. 

Stał się jakby nowy
Świat – Bożego Miłosierdzia

nad nami.
Słowo stało się Ciałem

i zamieszkało międzynami.
Poznajemy dobroć Boga,

która trwa.
Stefan Suwała

1. Dzisiaj na godz. 1530 zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania i ich Rodziców.
2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłem: 
„Wy jesteście świadkami tego”. Sprawę jedności wszystkich Chrześcijan polecamy 
pamięci modlitewnej. Na godz. 1700 zapraszamy na nabożeństwo o Jedność 
Chrześcijan.
3. W piątek, 22 stycznia Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego założyciela 
Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Księży Pallotynów.
4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić zewnętrzną Uroczystość Świętego 
Wincentego Pallottiego – naszego Założyciela. Serdecznie wszystkich zapraszamy 
na uroczystą Mszę Świętą na godz. 1300; by wspólnie dziękować dobremu 
Bogu za dar Osoby Świętego Wincentego i Jego duchowych Synów i Córek. 
W naszej parafii jest to dzień dziękczynienia za wszystkie Pallotyńskie Misje – tego 
dnia homilie będzie głosił przedstawiciel Sekretariatu Misyjnego ks. Jerzy 
Limanówka SAC, po wszystkich Mszach Świętych będą zbierane ofiary do 
puszek na Pallotyńskie Misje.
5. Tradycją minionych lat w niedzielę, 24 stycznia, na Mszę Świętą o godz. 1800 
zapraszamy rodziców kapłanów, alumnów i sióstr zakonnych. Po mszy Świętej 
wspólnotowe spotkanie.

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ:
Poniedziałek 18.01 godz. 14.30

Świętokrzyska domki jednorodzinne i bloki 2, 5, 11, 13                                       

  Wtorek 19.01. godz. 14.30

Świętokrzyska  15, 17, 21
          
Środa   20.01  godz.14.30

Jana Pawła II  2, 4; Cisowa 1, 3, 5, 7;

      Wszystkich, którzy chcieliby przyjąć Kapłana z Wizytą Duszpasterską,  
a z różnych powodów nie mogli tego uczynić w wyznaczonym terminie, 

prosimy o zgłoszenie do środy włącznie. Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy 
w czwartek 21 stycznia.

Ochrzczony zostal

Filip Kupidura 

Odeszli do Pana

Anna Mucha ( l 62 )   
Dariusz Włodek ( l 48 ) 
Dariusz Szczęsny ( l 42 )
Wieczny odpoczynek racz  
 im dać Panie...

W dniu Chrztu Świętego
stałeś się częścią świata Bożego
i odtąd zawsze anieli w niebie,
we dnie i w nocy strzec będą ciebie.


