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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
29 kwietnia 2012 r. – NIEDZIELA
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
Imieniny: Katarzyny, Rity
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 4, 8-12
PSALM 118, 1 i 8.9 i 21.22-23.26 i 28cd
1 J 3, 1-2
EWANGELIA: J 10, 11-18  

30 kwietnia 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Mariana, Donata
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 1-18
PSALM 42, 2-3; Ps 43, 3.4
EWANGELIA: J 10, 1-10

1 maja 2012 r. – WTOREK
Św. Józefa Rzemieślnika; 
Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II
Imieniny: Józefa, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19-26
PSALM 87, 1a i 2 i 3a.4-5.6-7
EWANGELIA: J 10, 22-30

2 maja 2012 r. – ŚRODA
Św. Zygmunta, króla i męczennika
Imieniny: Zygmunta, Anatola
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 12, 24-13,5a
PSALM 67, 2-3.4-5.6 i 8
EWANGELIA: J 12, 44-50

3 maja 2012 r. – CZWARTEK
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 
głównej patronki Polski - uroczystość
Imieniny: Marii, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab
PSALM: Jdt 13, 18bcda.19-20
Kol 1, 12-16
EWANGELIA: J 19, 25-27 

4 maja 2012 r. – PIĄTEK
Św. Floriana - patrona strażaków i hutników
Imieniny: Moniki, Floriana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-7.8-9.10-11
EWANGELIA: J 14, 1-6

5 maja 2012 r. – SOBOTA
Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
Imieniny: Ireny, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44-52
PSALM 98, 1.2-3ab.3cd-4
EWANGELIA: J 14, 1-6

 ŻYCZENIA
Księdzu Proboszczowi 
Zygmuntowi Rutkowskiemu SAC

z głębi serca ślemy życzenia miłości i Bożego pokoju!
Niech dobry Bóg prowadzi ścieżkami prawdy i męstwa.
Niech Słowo Boże płynące przez usta Księdza Proboszcza
dotyka serc wszystkich Parafian i niech przynosi piękne owoce.

Niech św. Zygmunt i św. Wincenty Pallotti 
umacniają w codziennej pracy i chronią od zła wszelkiego!

Matka Najświętsza niech otacza nieustannie 

płaszczem opieki!  

MODLIT WA O POWOŁANIA

Panie Jezu, w tym czasie, gdy wielu 
młodych ludzi staje przed wyborem 
swojej drogi życia, prosimy Ciebie 
o odwagę w podejmowaniu decyzji 
dla tych, których wybrałeś do stanu 
kapłańskiego i zakonnego. Daj im święte 
rodziny, w których znajdą oparcie 
i  akceptację swojej decyzji szczególnego 
kroczenia za Tobą. Postaw na ich drodze 
życzliwych ludzi, którzy będą gotowi ich 
wspomagać. Nie pozwól, aby na tej ziemi 
zabrakło tych, którzy będą całym życiem 
mówić o Twojej miłości. 
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EWA NGELI A: J,  10,  11-18 
„Ja jestem dobrym pasterzem 

i znam owce moje, a moje Mnie znają.”

Jeżeli „ja” mieszczę się w słowie „moje”, muszę postawić sobie pyta-
nie – czy znam Dobrego Pasterza? Znać, to wiedzieć czego uczy Chrystus 
i przestrzegać Jego poleceń. Muszę to czynić świadomie i dobrowolnie. 
Tego wymaga ode mnie wolna wola, którą otrzymałem od Boga. Jeże-
li chcę należeć do owczarni, której przewodzi Dobry Pasterz i chcę „aby 
nastała jedna owczarnia”, to muszę słuchać Jego głosu. „Byliście bowiem 
jak owce błądzące, ale teraz jesteście nawróceni do Pasterza i Stróża dusz 
waszych.” (1P 2, 25). Relacja jaka zachodzi między pasterzem i owcami, to 
miłość – taka sama, jaka zachodzi między Ojcem i Synem. Jeśli chcesz być 
kochanym – sam kochaj.

Adam Żak

DZIĘKUJEMY BOGU 
ZA DAR BEATYFIKACJI 
JANA PAWŁA II
Jesteś z nami, Ojcze Święty.
Modlisz się, orędujesz
za nami w niebie.

Twojej pomocy potrzebuje
naród polski, świat cały.

Dziękujemy Bogu za dar beatyfikacji.
Wierzymy, że niedługo 
będzie też i kanonizacja
błogosławionego 
Jana Pawła II Wielkiego.

Jak wielka jest radość wśród Polaków
i ludzi na świecie.

Czekamy na dzień kanonizacji.
Powoli on zbliża się.
Bogu niech będą dzięki 
za naszą radość. Stefan Suwała

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„Boże mój, nieskończo-
ne me Miłosierdzie! W imię 
tegoż Miłosierdzia Twego, 
przez zasługi i wstawiennic-
two Najświętszej Maryi, Matki 
Miłosierdzia, wierzę mocno, 
że nieprzebrane zasługi pły-
nące z ustanowienia sakra-
mentów świętych przez Je-
zusa Chrystusa, od tej chwili 
i na zawsze, a wciąż z coraz to 
nowym wzrostem doskona-

łości w każdej z nieskończenie małych chwil, niweczą we 
mnie wszelkie braki i przeszkody do przyjmowania i do 
sprawowania sakramentów oraz wszelkie następstwa tych 
braków i przeszkód.” 

„PRAGNĘ BYĆ KSIĘDZEM MODLĄCYM SIĘ I KOCHAJĄCYM LUDZI”
Dzisiaj praktykę duszpasterską 

w  n a s z e j  p a r a f i i  k o ń c z y 
dk. Michał Górski. Już 12 maja 
w Ołtarzewie przyjmie święcenia 
kapłańskie. Rozmawialiśmy z 
nim o kapłaństwie, Kościele, 
pasjach i marzeniach…

Proszę Księdza Diakona, dlac-

zego to dobry pomysł być dzisiaj 
księdzem? Wydaje się przecież, 
że świat obecnie tak bardzo 
odrzuca Boga...

Pomysł na „bycie księdzem”, to 
zawsze inicjatywa i propozycja 
Pana Boga. Skoro Bóg jest Do-
brem, to i Jego pomysł jest dobry. 

Człowiekowi pozostaje tylko i aż 
rozpoznać to dobro. Za każdym 
razem, gdy człowiek rozpoznaje i 
realizuje wolę Pana Boga w swoim 
życiu, to jest to „dobry pomysł”.

Świat z wielkim upodobaniem 
oddaje się szponom konsumpcjo-
nizmu, materializmu – używania, 

ciąg dalszy na stronie 3
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więc i postawa wobec Kościoła i 
księży bardzo się zmienia. Słyszy się 
coraz częściej i głośniej, że Kościół 
nie nadąża, że jest przestarzały, że 
nie rozumie potrzeb współczesnego 
człowieka, nie potrafi się dostoso-
wać, tkwi przy archaicznych zasa-
dach… Takie stanowisko wymusza 
zmianę w podejściu do powołania 
kapłańskiego. Te powołania, które 
są i te, którymi Bóg raczy obdarzyć 
Kościół w przyszłości, siłą rzeczy 
staną się radykalne. Można już to 
zauważyć poprzez wzrost liczby 
powołań do zakonów kontempla-
cyjnych, czy dynamikę rozwoju 
Wspólnot Jerozolimskich. Kończy 
się siedzenie w pokoiku i czekanie, 
aż lud wierny przyjdzie do bram 
kościoła, bo ludu wiernego może 
już nie być. Zdaje się, że idą czasy 
powszechnego pogaństwa. Śmier-
telne żniwo zbiera nie tylko AIDS, 
gruźlica i rak, ale depresja – nie-
umiejętność życia, zagubienie po-
czucia sensu i radości życia. Dziś 
po człowieka trzeba wyjść, trzeba 
będzie walczyć o jego duszę przed 
piekielnym potępieniem. Trzeba 
głosić w porę i nie w porę. Trzeba 
narażać się na śmiech, odrzucenie, 
wyzwiska, poświęcenie życia. Jeśli 
ksiądz nie będzie świadkiem Jezu-
sa Chrystusa, to będzie z niego ża-
den ksiądz…

Wracając do pomysłu na „bycie 
księdzem”… Po ludzku rzecz bio-
rąc, to kiepski pomysł. Po katolicku, 
to pomysł Boga na dawanie światu 
Swojego Syna. Ksiądz, to osoba 
prowadząca ludzi do Nieba.

Takich ludzi szczególnie potrze-
buje dziś Kościół. Co jeszcze jest 
palącą potrzebą Kościoła?

Nauczanie o Bogu jakoś nie 
może się przebić do świadomości 
wielu ludzi. Jeśli się już przebije, 
to w formie nakazów, zakazów – 
wtrącania się w nie swoje sprawy. 
Skutkuje to odrzucaniem Kościo-
ła i coraz ostrzejszym atakami na 
niego. Wydaje mi się, że praca nad 

zmianą wizerunku, zmianą form 
przekazu, dbanie o pr Kościoła, 
jest jakimś szatańskim pomysłem. 
Może moje myślenie jest naiw-
ne, ale uważam, że wystarczy, by 
księża i wszyscy hierarchowie swo-
im przykładem życia pokazali lu-
dziom, jak niesamowite jest życie 
w przyjaźni z Bogiem. By widać po 
nas było, że rozpoczynamy dzień 
od pytania: Boże co mogę dziś dla 
Ciebie zrobić? I byśmy odpowiedzi 
szukali w Słowie Bożym. Tak sta-
niemy się świadkami Chrystusa. 
Świadek Chrystusa przede wszyst-
kim kocha ludzi i nikogo nie potę-
pia. Świadek Chrystusa po prostu 
naśladuje Chrystusa.

Bł. Jan Paweł II swój pontyfikat
rozpoczął od słów: „Nie lękajcie 
się”, a potem napisał encyklikę 
„Redemptor hominis”, z której kart 
promienieje hasło: „człowiek jest 
drogą Kościoła”. Zatem czego po-
trzebuje Kościół? Ludzi kochają-
cych ludzi. Dopiero wtedy naucza-
nie Kościoła przebije się do świa-
domości ludzi, jako orędzie miłości 
samego Jezusa Chrystusa.

Jak Ksiądz Diakon wyobraża 
siebie i swoją posługę za jakieś 
10 lat? Jakie są Księdza Diakona 
kapłańskie marzenia?

Nie mam bladego pojęcia, co 
będzie za 10 lat. Mówi się, że jeśli 
chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to 
opowiedz mu o swoich planach. 
Moje plany i marzenia to jedno, a 
wola Pana Boga to rzecz święta. 
Trochę wiem i mocno wierzę, że 
Bóg wie lepiej, co jest dla mnie 
najlepsze.

Marzę, a raczej pragnę, by za 
10 lat nadal być księdzem, księ-
dzem wierzącym, modlącym się 
i kochającym ludzi. Tylko i aż tyle. 
Jeśli Pana Boga będę miał zawsze 
na pierwszym miejscu w swoim 
życiu, to wiem, że reszta sama się 
ułoży i nie będzie miało większego 
znaczenia czy będę mógł nauko-

wo zajmować się filozofią czy też
nie, czy będę kapelanem Lecha 
Poznań czy nie, czy będę ewan-
gelizować Francję czy nie… „Moją 
wolą jest pełnić wolę Tego, który 
mnie posłał.”

Czyli chciałby Ksiądz Dia-
kon np. studiować filozofię lub
pracować we Francji? Dlaczego?

Filozofia jest idealną przestrze-
nią do prowadzenia dialogu z 
niewierzącymi. Lubię debatować, 
dyskutować, wymieniać argumen-
ty. Dialog z niewierzącymi jest dla 
mnie wyzwaniem. Bardzo lubię 
filozofię, bez niej nie zrozumiemy
ludzi i świata. W końcu nie po to 
skończyłem filozofię, żeby teraz le-
żała w kącie.

Francja… Ona ma coś w sobie. 
Ciągnie mnie do niej. Nie umiem 
racjonalnie wytłumaczyć, dlacze-
go tam. Księża są potrzebni na ca-
łym świecie. Ja mam chyba słabość 
do Francji, to dlatego.

Co jeszcze oprócz kapłaństwa 
jest największą pasją Księdza 
Diakona? 

Eee… to nie kapłaństwo jest 
moją pasją, a Jezus Chrystus. Bycie 
księdzem, to sposób realizowania 
tej pasji. Niby szczegół, ale niezwy-
kle istotny w momencie, gdy prze-
żywa się kryzys.

Ale wracając do istoty pyta-
nia. Pasje mam trzy, ewentualnie 
cztery. Odpoczywam i nabieram 
sił przy słuchaniu muzyki. Przede 
wszystkim jest to muzyka filmowa
i klasyczna. Jestem pełen szacun-
ku dla twórczości Johna Williamsa, 
Hansa Zimmera, Ennio Morricone i 
wielu innych… 

Kolejna rzecz, to oglądanie fil-
mów. W swojej videotece mam ok. 
800 tytułów. Mój nr 1, to niezmien-
nie od wielu lat „Forrest Gump”. 
Filmy mnie inspirują i dostarczają 
wiele pomysłów.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Księdza Proboszcza 
      Zygmunta Rutkowskiego SAC z okazji jego imienin.   Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

2. Dzisiaj swoją praktykę duszpasterską kończy w naszej parafii dk. Michał Górski SAC. Dziękujemy mu
za spędzone z nami chwile, za jego posługę, i życzymy opieki Matki Bożej Królowej Apostołów w 
każdej chwili życia.

3. Dzisiaj, w Niedzielę Dobrego Pasterza, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. 
Zapraszamy wszystkich wiernych i osoby słyszące w swym sercu głos Pana: „Pójdź za Mną” do wspólnej 
modlitwy o święte powołania. Modlitwa ta będzie odprawiana podczas Nabożeństw majowych.

4. We wtorek rozpoczynamy maj – miesiąc Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą 
odprawiane w dni powszednie o godz. 17:30, natomiast w niedziele o godz. 17:00.

5. W czwartek, 3 maja, przypada Uroczystość NMP, Królowej Polski. Msze św. będą odprawiane według 
porządku niedzielnego.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
      W I czwartek, 3 maja, o godz. 17:00 Nabożeństwo majowe w intencji nowych, świętych powołań 

kapłańskich i zakonnych, a o godz. 18:00 Msza św. w tej intencji. 
      W I piątek, 4 maja, spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych Mszy świętych i od godz. 17:30. 

Dzieci zapraszamy na Mszę świętą o godz. 16:45, spowiedź dla nich od godz. 16:15. Do chorych udajemy 
się po porannych Mszach świętych. W I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy św. o godz. 8:00. Po Mszy św. wieczornej w Kaplicy Świętej Rodziny, 
będzie miała miejsce konferencja dla czcicieli NSPJ, na temat grzechu lenistwa. Po konferencji 
wznowienie adoracji do Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym 
Sakramentem. 

       W I sobotę, 5 maja, Nabożeństwo majowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 17:30. 

7. W piątek, 4 maja, o godz. 19:00, próba generalna dla dzieci ze SP nr 9, przed Pierwszą Komunią Świętą. 

8. W sobotę, 5 maja, o godz. 10:00 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i spowiedź dzieci i rodziców 
ze Szkoły Podstawowej nr 9, przed Uroczystością I Komunii świętej.

9. W przyszłą niedzielę, 6 maja, podczas Mszy świętej o godz. 9:00, dzieci z klas drugich ze Szkoły 
Podstawowej nr 9, będą przeżywały dzień Pierwszej Komunii świętej. Wszystkich niezainteresowanych 
uroczystością prosimy o przyjście do kościoła na Msze święte w innych godzinach.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC 
z okazji jego  imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

Następna rzecz, to sport – 
biernie i czynnie, dlatego powie-
działem trzy ewentualnie cztery. 
Co z tego sportu mnie tak pasjo-
nuje? Kocham piłkę nożną i bier-
nie i czynnie (moi ministranci na 
pewno będą jeździć na turnieje 
piłki nożnej). Jestem fanem Lecha 
Poznań i w tym temacie nie prze-
widuję żadnych zmian. Uprawiam 
także pływanie i tenis ziemny. W 

młodości podziwiałem koszyka-
rza Michaela Jordana. Wiernie też 
śledziłem poczynania Adama Ma-
łysza. Lubię też zasiąść przed tele-
wizorem i obejrzeć mecz Agniesz-
ki Radwańskiej albo Rogera Fede-
rera. 

Zbierając w jedno zdanie: 
moją pasją jest muzyka, sport i 
film… A najbardziej niesamowi-
te jest to, że doświadczam Bożej 

obecności w moich pasjach… I 
pewnie dlatego nimi są. 

Co stanie się szczególnym 
skarbem po praktyce w naszej 
parafii?

Uśmiech i pamięć modlitew-
na Parafian.

Dziękuję za rozmowę i za 
posługę w naszej parafii.

Rozmawiała ak


