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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 788
25/04/2010

ROK KAPŁAŃSKI
I V NIEDZIEL A   W IELK A NOCNA

Kalendarz liturgiczny
EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  18

25 Kwiecień 2010r. – NIEDZIELA
Tydzień Modlitw o Powołanie
Imieniny: Marka, Jarosława, Erwiny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 14. 43-52
PSALM 100
Ap 7, 9. 14b-17
EWANGELIA: Łk 3, 10 – 18  

26 kwietnia 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marzeny, Klaudiusz
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 1-18
PSALM 42; 43
EWANGELIA: J 10, 1-10 

27 kwietnia 2010r. – WTOREK
Imieniny: Zyty, Teofila, Felicji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19-26  
PSALM 87
EWANGELIA: J 10, 22-30

28 kwietnia 2010r. – ŚRODA     
Św. Piotra Chanela, prezbiter i męczennik
Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Imieniny: Pawła, Walerii, Piotra
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 12, 24-13, 5a 
PSALM 67
EWANGELIA: J 12, 44-50

29 kwietnia 2010r. – CZWARTEK
Św. Katarzyna Sienieńskiej, dziewicy 
i doktora Kościoła, patronki Europy
Imieniny: Katarzyny, Rity, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
1 J 1, 5-2, 2
PSALM 103
EWANGELIA: Mt 11, 25-30

30 kwietnia 2010r. – PIĄTEK
Św. Piusa V, papieża
Imieniny: Mariana, Chwalisławy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26-33
PSALM 2
EWANGELIA: J 14, 1-6

1 maja 2010r. – SOBOTA
Św. Pracy
Św. Józefa, rzemieślnika
Imieniny: Dariusza, Gabrieli, Urbana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44-52 
PSALM 98
EWANGELIA: J 14, 7-14

Ewangelia: Łk 3, 10-18 
„ Moje owce... nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.”

Aby być pod stałą opieką Jezusa, muszę iść za nim. Wtedy „ nikt nie 
wyrwie ” mnie z Jego ręki i nie zginę na wieki. Ileż w tej obietnicy miłosierdzia! 
Jako owca często ginę - odnajduję mnie, bierze na ramiona, raduję się. 
W tym odnajdywaniu nie wolno mi być biernym. Muszę chcieć wrócić do 
Jezusa, który zawsze czeka. Muszę trzymać się Jego ręki, bo w niej jest 
cała wszechmoc Boża.

Modlitwa o powołania 
w Kościele

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich 
wspólnotach parafialnych powołania 
do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów 
męskich i żeńskich, do życia świeckiego 
konsekrowanego i misyjnego, według 
potrzeb całego świata, który Ty miłujesz 
i pragniesz zbawić. Tobie powierzamy 
w  s z c z e g ó l n o ś c i  n a s z ą  w s p ó l n o t ę 
parafialną, stwórz w nas duchowy klimat 
pierwszych chrześcijan, abyśmy się stali 

wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego 
i Jego darów.

Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj 
krokami tych, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie 
i przygotowują się do święceń albo ślubów opartych na radach 
ewangelicznych.

Wejrzyj miłościwie na tylu młodych ludzi dobrze przygotowanych 
i wezwij ich do naśladowania Ciebie. Pomóż im zrozumieć, że tylko 
w Tobie będą mogli w pełni urzeczywistnić samych siebie.

Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu pośrednictwu 
Maryi, która jest Matką i Wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię 
o podtrzymanie naszej wiary, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy 
się o to, o co Ty sam nakazałeś nam prosić.
                              Amen
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 W SZKOLE PASTERZY
 W spotkaniach i rozmowach z ludźmi różnych wiekowo i o różnej profesji, 
pośród szerokiego wachlarza pytań pojawia się nierzadko to jedno: Dlaczego 
warto być w seminarium, być klerykiem itd.? 
Szczerze mówiąc, nie lubię tego pytanie, nie z racji lęku uzewnętrzniania się 
przed innymi, czy nie stawiania sobie go będąc w seminarium. Jest to 
zbyt poważne pytanie, na które nie można odpowiedzieć ad hoc. Wartość 
pobytu, w tym szczególnym miejscu, Wieczerniku, odkrywam w każdej 

sekundzie, minucie, godzinie, jednym słowem nieustannie. W jego miejsce natomiast stawiam sobie nieco inne. Po, 
co jestem w seminarium? Dlaczego jestem w seminarium? To zagadnienie, o którym warto pisać, mówić i dzielić się 
nimi, można rozpatrzeć wieloaspektowo, gdyż jest wynikiem szeregu doświadczeń. Dlaczego jestem w seminarium? 
Po pierwsze, bycie w seminarium pozwala mi na głębsze poznawanie siebie, a także innych przez pryzmat 
miłości Jezusa. Po drugie, na uświadomieniu sobie, że nie mam skupiać się na swoich grzechach (rzecz jasna 
nie bagatelizować ich), ile na czynieniu dobra. Wiele sytuacji mających miejsce na przestrzeni lat seminaryjnych 
pokazało, że na takim człowieku – upadającym i powstającym ze swoich niedociągnięć, zależy Jezusowi – 
Pasterzowi, który zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć swoich owiec i pędzi za tą jedną, zagubioną.
Ołtarzewski Wieczernik nauczył mnie miłować, szanować, wybaczać - sobie i innym - od najlepszego, bo wymagającego 
nauczyciela Jezusa. Prawdą jest, że tych szlachetnych cech można nabyć nie będąc w seminarium, czy zakonie, 
ale do jednego nie można się przygotować, do bycia szafarzem Bożych Tajemnic (czyt. ksiądz). I to jest to, co różni -
 w pozytywnym tego słowa znaczeniu - uniwersytety, wyższe szkoły, od każdego seminarium duchownego 
– Szkoły Pasterzy.
Patrząc z perspektywy tych kilku lat dostrzegam w sobie diametralne zmiany.  Klimat 
tego Domu sprzyja pracy nad sobą w każdej sferze. Chcę podkreślić, że nie tylko 
w dziedzinie duchowości. By zmienić moją relację 
z Jezusem potrzebna jest zmiana na płaszczyźnie antropologicznej, wtedy dopiero 
mogę czynić starania, by moja duchowość miała swoisty rys, by była mocniej osadzona 
w świetle Ewangelii. 
Seminarium – to konkretni ludzie, z którymi wspólnie się modlę, pracuję, uczę, radu-
ję - współbraci, profesorowie, wychowawcy, a także ludzie spotykani, na co dzień – wpły-
wają na to, jakim będę kapłanem. Nad całym tym „przedsięwzięciem” czuwa Dobry 
Pasterz – Jezus Chrystus. Troszczy się On o owce, ponieważ jest od nich silniejszy. Jeste-
śmy wielokrotnie i na różne sposoby zagrożeni, stąd potrzebujemy Jego pomocy, a On 
nie tylko chce, ale i potrafi nas chronić. Właśnie po to jestem w seminarium, by móc 
głosić Jezusa przy pomocy drogi sakramentalnej, zmieniając siebie i pozwalać się zmieniać innym w oparciu 
o dobroć, miłość, szlachetność, łaskawość, o naukę, jaką głosił Mistrz z Nazaretu. W Szkole Pasterza – seminarium, 
Jezus przygotowuje nowych pasterzy – przewodników by jak sam powiedział: „euntes, docete omnes gentes” (idąc, 
nauczajcie wszystkie narody).          dk. Rafał Czekalewski SAC
 Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Wyższego Seminarium Duchownego 

Księż y Pal lotynów w Ołtarzewie – www.wsdsac.pl
Ochrzczeni 
zostali

Dzieckiem 
Bożym 
jestem ja...

Związek małżeński zawarli

Co Bóg złączy 
człowiek niech 
nie rozdziela...

11 KWIETNIA 2010 R. 
Ernest Oliwier Stani
Natalia Nierubliszewska
Antoni Słowik
Weronika Karolina Nachyła
Dawid Janas
Mateusz Czubak 

18 KWIETNIA 2010
Maria Błasińska
Cyprian Kwiatkowski
Natalia Kuśmierz
Sebastian Bińkowski
Wiktoria Seweryn

10 KWIETNIA 2010

Piotr Malczewski i Anna Kutkiewicz
Piotr Kołodziejczyk i Sylwia Leśniewska
Dariusz Wachnicki i Justyna Maria Szałas

17 KWIETNIA 2010

Krzysztof Smal i Beata Tyczyńska
Norbert Kutera i Małgorzata Ofiara
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Rok Kapłański
29 czerwcu 2009 r. papież Benedykt XVI rozpoczął ROK KAPŁAŃSKI. Nasuwa 
się pytanie – co do tej pory, w tym szczególnym czasie, zrobiliśmy dla Kapłanów?
Przysłuchując się rozmowom ludzi często słyszałam jak łatwo osoby krytykują, 
narzekając na Kościół, a szczególnie na Kapłanów. Nie potrafimy się cieszyć, 
docenić a nawet pomóc bezinteresownie Kościołowi czy Kapłanom. A tak 
mało potrzeba, aby podziękować za ten wspaniały dar Kapłaństwa. wystarczy 
krótka modlitwa czy dobre słowo, wystarcza uświadomić sobie, że Kapłan jest 
pośrednikiem Jezusa Chrystusa, a Kościół to nic innego jak my sami. 
Chrystus jest jedynym Kapłanem, bo pośredniczy między Bogiem i ludźmi. 
Objawia nam prawdę i miłość Boga, a Bóg jednoczy nas w jedno ciało. 
Przez sakrament kapłaństwa, Chrystus powołuje wybranych do służby 
w społeczności Kościoła, by w Jego imieniu, składali Ofiarę Eucharystyczną 
i jednali ludzi z Bogiem, udzielali sakramentów i głosili słowo Boże: „A widząc tłumy 
ludzi, litowali się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 

Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy” (Mt 9, 36-10,1). 
Kapłani swoją moc czerpią z ofiary jaką Chrystus złożył dla nich, aby umocnieni 
w wierze mogli nam przekazywać prawdę i przybliżać nas do Jezusa Chrystusa. Jednak 
we współczesnym świecie kapłani są szczególnie narażeni na rożne pogardy ze strony 
ludzi. Dlatego, my ludzie wierzący, powinnyśmy jeszcze mocniej modlić się i wspierać ich 
duchowo. Bo tak naprawdę to od nas zależy jakich będziemy mieć Kapłanów i jaką 
będą kroczyć drogą – drogą. Wielu kapłanów przechodzi różne kryzysy wiary, niestety 
czasami kończy się to odejściem z kapłaństwa, a nawet od Kościoła. Możemy zadać sobie 
pytanie dlaczego tak się dzieje?. Odpowiedź jest prosta – ponieważ za mało wspieramy ich 
w modlitwie, zaniedbujemy ten wielki dar sakramentu świętego jaki dał nam Jezus Chrystus.
Zachęcam was kochani, abyśmy pomyśleli o Kapłanach w tym szczególnym Roku 
Kapłańskim i zanosili do naszego Ojca Niebieskiego za nich pokorne błagania,
 aby umocnieni  przez nasze modlitwy stawali się świętymi kapłanami.  

               „O kapłanie, kim jesteś?
                        Nie stworzyłeś siebie, bo uczynił cię Bóg.
                       Nie przychodzisz dla siebie, lecz dla ludzi w tym, co się tyczy Boga

Nie należysz do siebie, boś sługą wszystkich.
                      Nie występujesz w imieniu swoim, boś oblubieńcem Kościoła.
                  Nie jesteś ty, aleś jest Bogiem
                    Kim zatem jesteś?
                   Nic i wszystko!”  ( św. Wincenty Pallotti )                Agnieszka

Z  ok azj i  imienin Ks ięż y :
 

KS. MARKA TOMULCZUKA SAC
    
   I   KS. MARKA KUJAWSKIEGO SAC

Chcemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia:
Zdrowia, Błogosławieństwa Bożego, Światła Ducha Świętego 

i Opieki Matki Bożej – Matki wszystkich kapłanów.
Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Wam błogosławi 

w Waszej apostolskiej działalności, niech będzie źródłem Waszej radości 
i spełnienia marzeń.

Niech Wasza praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną   
                 Chrystusową owczarnię.             Szczęść Boże!
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Odeszli do Pana

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Z okazji imienin naszych współredaktorek:
 KATARZYNY WILCZYŃSKIEJ I KATARZYNY LANGOWSKIEJ

 życzymy wszystkiego najlepszego:
Niech każdy dzień dostarcza  Wam radości z życia
Niech Jezus Chrystus wylewa na Was obfite łaski
Niech uśmiech zawsze w sercach gości,
Niechaj problemy Was omijają, a wszyscy bardzo  
Was kochają, Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie! 

Prezydent Lech Kaczyński 
 z Małżonką
Zapłakana Polska w biel 
z czernią odziana,
Wzruszenia nie kryje Rosja 
naszym bólem.
Świat zamarł w bezruchu 
w tę sobotę z rana,
w hołdzie Europa
okrywa się kirem.
Krakowskie Przedmieście - 
tu zniczy tysiące 
jak serc polskich palą
się ogniem gorącym.
By chciał zawetować 
lot nieubłagany
pod Pałacem proszą Go
dziś wszystkie stany.
Lecz On już odleciał 
do Naszych Żołnierzy, 
prowadzi tłum gości 
Prezydencka Para.
Cel Jego widoczny -  
las katyńskich krzyży
Bóg, Honor, Ojczyzna - 
to jest Jego wiara. 
Miejsca swe zajęli w rzędach 
tupolewa: Senator jest z prawa 
a Marszałek z lewa.
Strony są nieważne,
 bo dla Pana Boga
miłość bliźnim miła 
oraz nasza zgoda.
Delegację przyjmie Pan Bóg
całą w niebie,
Sami dobrzy ludzie - 
przywita ich gromko.
Podejdzie On bliżej 
i przedstawi siebie:
Polski Prezydent 
Lech Kaczyński z Małżonką.
               Ewa Cezary Gawor

1. Kościół przeżywa dziś niedzielę Dobrego Pasterza. Ten dzień 
poświęcony jest modlitwie o powołania kapłańskie i zakonne. Włączmy 
się całym sercem w wołanie Kościoła, aby Pan posłał nowych robotników do 
swojej winnicy. Kazania głosi dzisiaj Diakon Rafał Czekalewski SAC, 
odbywający praktykę w naszej parafii. Naszymi modlitwami i ofiarami, 
które po każdej Mszy św.  zbieramy do puszek przed kościołem wspieramy 
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 
2. Również dzisiaj, godz. 1045, zostanie odprawiona uroczysta Msza 
Święta w intencji solenizantów: Księdza Marka Kujawskiego SAC 
i Ks. Marka Tomulczuka SAC. Solenizantów polecamy modlitwom parafian.
3. W sobotę 1 maja rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce 
Najświętszej. Począwszy od tego dnia, codziennie będziemy odmawiali 
Litanię loretańską. Weźmy udział w nabożeństwach majowych, a także 
odmawiajmy tę litanię indywidualnie lub wśród znajomych czy rodziny, 
polecając Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
4. Nabożeństwa Majowe: w dni powszednie o godz. 1900; w niedzielę 
o godz. 1700. 
5. W sobotę 1 maja – wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika, patrona 
pracujących. Módlmy się w ten dzień za jego pośrednictwem, aby 
każda praca była drogą prowadzącą do świętości i spełnieniem powołania.
6. W przyszłą niedzielę, 2 maja, podczas Mszy Świętej o godz. 930, dzieci 
z klas drugich ze szkoły podstawowej nr 9, przystąpią do I Komunii 
Świętej. Wszystkich niezainteresowanych tą uroczystością prosimy 
o przyjście do kościoła na Msze Święte w innych godzinach.
7. Przyszła niedziela, 2 maja, jest dniem imienin Księdza Proboszcza 
Zygmunta Rutkowskiego i Ks. Zygmunta Zymlińskiego. Uroczysta 
Msza Święta w intencji Czcigodnych Solenizantów zostanie odprawiona 
w niedzielę, 2 maja, o godz. 1045. W czasie tej Eucharystii modlić będziemy 
się także za Ks. Stanisława Barcikowskiego z okazji zbliżających 
się imienin. Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.
8. Również w przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował 
indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny 
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Rodzin. 

Tomasz Sytka l. 31

Janina Wawrzyńska l. 96

Stefania Jamka l. 84

Marianna Maryszczak l. 96

Jadwga Karaś l.68

Marian Kobus l. 71


