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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 807
05/09/2010

X XIII  NIEDZIEL A   Z W Y K Ł A
Kalendarz liturgiczny

EWA NGELI A: Łk 14 ,  25-33 
5 września 2010r Niedziela
Imieniny:  Dorota, Herkulesa, 
Wawrzyńca
Mdr 9, 13-18b
PSALM 90
Flm 9b-10. 12-17
EWANGELIA: Łk 14, 25-33

6 września 2010r PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Beaty, Eugeniusza, 
Korneli
1 Kor 5, 1-8
PSALM 5
Ewangelia: Łk 4, 6, 6-11

7 września 2010r WTOREK
Imieniny: Melchiora, Reginy, 
Ryszardy
1 Kor 6, 1-11
PSALM 149
EWANGELIA: Łk 6, 12-19

8 września 2010r ŚRODA
Narodzenie NMP
Imieniny: Marii, Adrianny, 
Klementyny
Mi 5, 1-4a (Rz 8, 28-30)
PSALM 13
EWANGELIA: Mt 1, 1-16. 18-23  
  (Mt 1, 18-23)

9 września 2010r CZWARTEK
Św. Piotra Klawera, prezbitera
Imieniny: Sergiusza, Anieli, 
Radosława
1 Kor 8, 1b-7. 10-13
PSALM 139
EWANGELIA: Łk 6, 27-38

10 września 2010r PIĄTEK
Imieniny: Łukasza, Mikołaja, 
Pulcherii
1 Kor 9, 16-19. 22-27
PSALM 84
EWANGELIA: Łk 6, 39-42

11 września 2010r SOBOTA
Imieniny: Dagny, Jacka, Prota
1 Kor 10, 14-22
PSALM 116B
EWANGELIA:  Łk 6, 43-49

„Kto nie nosi swojego krzyża... ten nie może być 
moim uczniem.”

 Nie wystarczy uwierzyć w Jezusa. Trzeba być świadomym, 

czego Jezus oczekuje ode mnie. Droga, którą On przeszedł, aby 

nas zbawić , to droga krzyżowa. Dźwigał krzyż. Ja również mam 

iść takąś drogą, trudną drogą mojego własnego życia. Muszę 

dźwigać swój własny krzyż. „Nie można osiągnąć szczęścia bez 

cierpienia”- głosi mądrość Wschodu. Czy potrafie z szacunkiem,

z wielką cierpliwością i zrozumieniem nieść krzyż swojego życia? 

Czy potrafię być chrześcijaninem?

Zapraszamy do współpracy
Drodz y cz ytelnic y 

rozpoczynamy kolejny 
rok prac y z  nasz ym 

tygodnikiem parafialnym. 
J e ż e l i  m a s z  d u ż o 

ciekawych pomysłów, 
lubisz pisać artykuły, 
interesują cię sprawy 
dotyczące kościoła 

lokalnego i światowego, 
serdecznie zapraszamy do 
współpracy z gazetką   

      „MOJA PARAFIA”.
Najbliższe spotkanie organizacyjne odbędzie się 

6-tego września br. (poniedziałek) 
o godz. 19 w pokoju przy kancelarii parfialnej.
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Jan Paweł II – Świadek wiary, nadziei i miłości
Pod takim hasłem wyruszyła tegoroczna XXXII Piesza Pielgrzymka Radomska 
na Jasną Górę. Miesiąc sierpień każdego roku zaprasza całą chrześcijańską 
wspólnotę, aby w duchu wyruszyła na szlak pielgrzymki. Można ją odbyć 
w wielu różnych formach. Jednak wielu przeżywa ją wyruszając w drogę 
do miejsca, które odegrało szczególnie doniosłą rolę w dziejach zbawienia 
naszego narodu. Wszyscy natomiast musimy podjąć ową podróż 
wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego - w 
nas i wokół nas - co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie 
spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę w Niego i otrzymując 
obfitość Jego miłosierdzia. Ewangelia ukazuje nam Jezusa zawsze w drodze. 
Wydaje się, że Jezus pragnie jak najszybciej przenosić się z miejsca do miejsca, 

aby obwieszczać bliskie nadejście Królestwa Bożego. Głosi i powołuje. Jego „Pójdź za Mną!” zostało bez wa-
hania przyjęte przez Apostołów  (por. Mk 1, 16 - 20). Niech do każdego z nas dotrze Jego głos, Jego zaproszenie, 
wezwanie do nowego życia. Pielgrzymowanie jest symbolem wędrówki całego Kościoła, starającego się coraz 
uważniej słuchać głosu Ducha, aby wyruszyć niezwłocznie na spotkanie Chrystusa - Oblubieńca: „Duch 
i Oblubienica mówią: ‚Przyjdź!’”(Ap 22, 17). Wezwanie to dotyczy przede wszystkim młodych, przed którymi 
życie otwiera się jako droga pełna niespodzianek i obietnic. Jest to ciągle aktualne wezwanie, które dotyczy 
wszystkich: wyruszmy w drogę śladami Chrystusa! Pielgrzymka jest wyrazem pokuty. Pokuty czytelnej 
przede wszystkim dla Pana Boga, ale i dla tych, którzy ją cenią, praktykują, bo rozumieją jej sens. Dlatego 
pielgrzymowanie zawsze wymaga wyrzeczeń! Podczas pielgrzymki takimi wyrzeczeniami jest trud pieszego 
wędrowania, bez narzekania na pogodę, ciche i cierpliwe znoszenie otarć, bólu nóg, piekących pęcherzy na 
stopach, zadawalanie się prostym i skromnym posiłkiem, znoszenie pragnienia, zgoda na przepocone ubra-
nie, nocleg w rozmaitych, nierzadko prymitywnych, warunkach, chrapanie sąsiadów, mycie się w zimnej 
wodzie, znoszenie nierzadko artystycznego śpiewu kleryków… To także otwarcie na ludzi o różnych tem-
peramentach, nastrojach, usposobieniach, dziwactwach w zachowaniu, poglądach... Podporządkowanie 
się rygorowi wspólnego pielgrzymowania, posłuch wobec przewodnika, porządkowych, służb pielgrzymki... 
Aktywność we wspólnych praktykach duchowych, śpiewie, włączanie się w zakładanie i zwijanie bazy noc-
legowej, służba potrzebującym. I wiele, wiele innych!  Tak jak sportowiec nie jest w stanie osiągnąć liczą-
cych się wyników bez długoletniej współpracy ze znakomitym trenerem i gronem rozmaitych specjalistów, tak 
i w życiu duchowym również potrzebna jest pomoc innych. Trenerem jest Jezus. Z Nim i z dążącym do dobrych 
wyników duchowych współdziałają rodzice, chrzestni, księża, siostry zakonne, katecheci i wielu, wielu in-
nych ludzi.... Nie zdajemy sobie sprawy, ile zawdzięczamy innym. Często nie zwracamy na nich najmniejszej 
uwagi! A przecież we wspólnym wysiłku pomagają nam osiągnąć jak najlepszą duchową formę. Wszyscy 
dążący do wewnętrznej dojrzałości swoją kondycję duchową szlifują na pielgrzymce. Jest ona dla nich du-
chowym zgrupowaniem, które pomaga usunąć z serc moralny brud i niedomagania. Niezwykle ważny jest 
plan treningu. Tegoroczne hasło to element przygotowania do beatyfikacji papieża – Polaka. O zgłębianiu 
duchowego dziedzictwa Jana Pawła II w czasie pielgrzymki mówił bp Henryk Tomasik. - Pielgrzymka ma 
być czasem pogłębiania tego nauczania. Łatwo jest nam mówić o anegdotach dotyczących Ojca Świętego, 

kremówkach wadowickich, trochę trudnej o głębokim nauczaniu w zawarte-
go w encyklikach, homiliach skierowanych w czasie pielgrzymek, również tu 
w Radomiu - mówił biskup. Podkreślił też, że pielgrzymka to czas przemiany 
ludzkich serc. - Dzisiaj człowiek słucha różnych autorytetów, ale zapomina 
o autorytecie, którym jest Chrystus. Dlatego czas pielgrzymki to czas prze-
miany, czas słuchania Słowa Bożego, które kształtuje życie człowieka - mówił 
bp Tomasik. - Tyle jest ataków na Kościół, tyle sił próbuje oddalić wiernych 
od duszpasterzy. Dlatego pielgrzymka to piękne doświadczenie wspólnoty i 
pogłębiania tych relacji, aby tworzyć Kościół, wspólnotę wiary i ludzi, podej-
mujących konkretne działania - dodał pasterz Kościoła radomskiego. Dlatego 
w tym niełatwym zadaniu jeden człowiek pomaga drugiemu. A wszyscy cze-
kają na wejście do sanktuarium. Tam w ich czyste serca Bóg wleje łaskę. Na 

pewno im jej nie pożałuje. Spotkanie z Bogiem i napełnienie boski dobrem stanowi sens pielgrzymowania. 
O taki sukces i zwycięstwo zabiegają pielgrzymujący. kl. Marcin Zieliński
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Rekoronacja  MB Częstochowskiej
W dniu 04.09.10 na Jasnej Górze odbyła się rzadka uroczystość - nałożenia nowych sukien i koron na obraz 

Matki Boskiej Częstochowskiej. Podobna uroczystość odbyła się dokładnie 100 lat temu – 1910r. wtedy to  nałożone 
zostały Korony ofiarowane przez Ojca Świętego Piusa X. Jest to uroczystość niezwykła i wyjątkowa w swej
oprawie i wadze.

Jasnogórski Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus zdobią od wieków korony i szaty. Najnowsze zostały 
poświęcone 3 marca 2010 r. przez Ojca Świętego Benedykta XVI w Watykanie. Są one nie tylko ozdobą Świętej 
Ikony, ale nade wszystko wyrazem wdzięczności ludzi, którzy doświadczyli łaskawości Boga w ramionach Mat-
ki. Ofiarowali oni często pamiątki najcenniejsze, nie tylko ze względu na ich wartość materialną, ale przede 
wszystkim emocjonalną i duchową. Czynili to w wierze, że Jezusowi i Jego Matce trzeba oddać to co najdroż-
sze. Za każdym z tych darów kryje się więc ludzkie serce i życie, złożone w darze Maryi. A materialne wotum 
stało się tego zewnętrznym wyrazem. Dlatego ornamenty sukni nie są martwą pięknością, ale żywym pięknem 
daru ludzkiego serca, które w ten sposób wypowiada się przed Bogiem, składając swoje świadectwo wiary i miłości. 

 Jan Paweł II  na Jasnej Górze powiedział: „Bogurodzica niejako przemawia tym Cudownym Obrazem (...) 
należy przyłożyć ucho do tych murów aby usłyszeć rytm bicia Matecznego Serca”. 

Język symboli zawarty w szacie należy odczytywać podobnie jak ikonę, a więc jako wrota do świata duchowego. 
Znaki i symbole w niej zawarte ukazują nam tajemnice obecności i działania Boga. Podobnie jak w sakramentach 
św. poprzez znaki poznajemy i doświadczamy obecności Niewidzialnego. Kościół stwierdza że „to co Ewangelia 
głosi przez słowo to ikona zwiastuje i uobecnia przez barwy” (Sobór konstantynopolitański IV; 869 - 870 r.). 

Kolor niebieski jest kolorem Matki Bożej i jej przymiotów: wiary, pokory, mądrości, czystości, posłuszeństwa. 
Osoby w błękitnych szatach są przeniknięte Bóstwem Chrystusa. Można powiedzieć, że głęboki błękit kieruje 
człowieka w nieskończoność, budzi w nim potrzebę czystości i pragnienia nadprzyrodzoności. W najnowszej 
sukni o barwie niebieskiej stanowią kamienie użyte w jej wykonaniu: labradoryty, opale, szafiry.

Barwa czerwona szat Jezusa mówi o obmyciu z grzechów krwią Baranka. To kolor szat królewskich, oznaczający 
nieograniczoność I miłość. Dla oznaczenia dwóch natur Chrystusa, Boskiej i ludzkiej, zestawia się czerwień i 
błękit. W dolnej partii szaty Jezusa został umieszczony fragment samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 r. 
w Smoleńsku. Jest on symbolicznym oddaniem hołdu ofiarom tej tragedii. Podobnie obrączka umieszczona
również w tym miejscu jest świadectwem niezwykłej miłości i dramatu z okresu II wojny światowej. Płaszcz jest 
napisany modlitwą dosłownie. Na lamówce maforionu, który otacza Twarz Matki Bożej i spływa po Jej ramionach 
widnieją słowa pieśni: „Z dawna Polski Tyś Królową” jak również modlitwa „Pod Twoją obronę”. Wszystkie napisy 
zostały tam użyte nie po to, aby je czytać, ale raczej abyśmy wiedzieli, że tam się znajdują. Część ofiarowanej
biżuterii nie mogła zostać niewykorzystana w warstwie zewnętrznej sukni. Została ona symbolicznie włożona 
do jej wnętrza. Można tam znaleźć m.in. srebrne i złote monety, biżuterię, piękne pierścienie biskupów, ale i 
aluminiowe medaliki czy plastikowe różańce. 

Wotum Narodu to nowe korony i płaszcz wdzięczności, miłości, cierpienia i nadziei Narodu Polskiego. 
Sama suknia waży 17 kg, a jej ciężar wynika z użytych najcenniejszych kruszców, jak: złoto, srebro, platyna, 
tytan, czy kamieni takich jak: opale, labradoryty i ogromna ilość brylantów, które lśnią w szacie jak konstelacje 
gwiazd na niebie. Przepiękna biżuteria wykorzystana w szacie była łączona w niezwykle precyzyjny sposób - pod 
mikroskopem, łukiem elektrycznym, który trwale zespalał złoto z tytanem. W sukni Matki Bożej wykorzystano 
także meteoryty odnalezione w różnych częściach świata - na pustyni w Maroku czy w Chinach, w Stanach 
Zjednoczonych, na Syberii i w Polsce. Mówią one w swej symbolice, że to Maryja jest Gwiazdą przewodnią 
na drodze do Boga, która uczy nas naśladować Jezusa i wydawać w życiu owoce Ducha Świętego, który tu 
symbolizowany jest przez diamentową gołębicę w koronie Maryi. Umieszczone obok fragmenty skały z Groty 
Zwiastowania w Nazarecie przypominają nam, że Maryja poprzez swoje posłuszeństwo weszła w szczególną 
relację z Bogiem. 

W Apokalipsie św. Jana czytamy: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie 
wieniec gwiazd dwunastu”. Z tych 12 brylantowych gwiazd na sukni 3 umieszczono w koronie. Można w nich 
odnaleźć również meteoryty planetarne z Księżyca, Marsa i Merkurego. 

Zespół osób współpracujących pracował nad powstaniem szat przez ponad dwa lata. Jest to pierwsze 
takie Wotum wykonane w całości z dobrowolnych darów Polaków, w stulecie nałożenia na Cudowny Obraz 
Matki Bożej, Królowej Polski, koron ofiarowanych przez św. Piusa X, papieża.
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ŚWIAT PEŁEN TAJEMNIC

Jesteśmy na tej Ziemi.  Żyjemy! Otacza nas świat pełen tajemnic. Tajemnice ludzkie, społeczne 

– owiane życiem, w którym żyjemy i pracujemy. Nie pamiętamy historii społeczności ludzkiej. 

Wierzymy faktom napisanym – często przekazane nam ustnie. Sięgamy do źródeł biblijnych, które 

ukazują nam nasze życie. Wierzymy myśli ludzkiej, często odbiega od naszej prawdy. 

Pojawił się człowiek. Istota żyjąca – dobrze myśląca. Człowiek stworzony przez Boga na obraz 

i podobieństwo Boże.  Rozwijało się społeczeństwo. Świat zmieniał się, zmieniło się Życie ludzkie! 

Rozwinęła się technika, nauka i kultura. Świat ulegał ewolucji. Życie ludzkie uległo pewnym zmianom. 

Ma określony czas życia. Odchodzi do wieczności. Przedłuża się jego życie duchowe. Dostaje się do 

nieba. Czy kończy się już świat? Będzie koniec życia ludzkiego! Nie wiemy, kiedy? Myślimy, że będzie 

świat ducha, ustąpi materia i powstanie radość ludzka – trwać będzie bez końca. 

Świat tajemnic Bożych trwa dalej.   
Stefan Suwała. 

INFORMACJE
1. Dziś o godz. 1430 w kościele Msza św. hospicyjna

2. Nabożeństwo dzisiaj o godz. 1700, po nabożeństwie spotkanie Żywego Różańca i zmiana tajemnic. 

3. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach. 
Za każdy dar serca składamy serdeczne; Bóg zapłać.

4. Dzisiaj nie będzie już mszy o godz. 2000!

5. W środę, 8 września, obchodzimy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
       Msze Święte będą odprawiane o godz.: 630, 800, 930 i 1800.

6. Przyszłą niedzielę, 12 września będziemy przeżywali jako adoracyjną. Zamiast kazania będzie 
adoracja Najświętszego Sakramentu

7. W przyszłą niedzielę, 12 września, o godz. 1530 zostanie odprawiona pierwsza w tym roku 
szkolnym Msza Święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej 
i ich rodziców. Obecność obowiązkowa.

8.  W przyszłą niedzielę, 12 września, o godz. 1800 Msza Św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego
Ojca Świętego Jana Pawła II. Na tę Mszę Św. zapraszamy wszystkich pielgrzymów.

9.  Zapraszamy do naszej parafialnej księgarni można tam nabyć podręczniki i zeszyty ćwiczeń do
nauki religii. 


