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XXVII   NIEDZIELA ZWYKŁAXXVII   NIEDZIELA ZWYKŁA

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 916 
07/10/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
7 października 2012 r. – NIEDZIELA
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Imieniny: Marii, Marka
LITURGIA SŁOWA: 
Rdz 2, 18-24
PSALM 128, 1-2.3.4-6
Hbr 2, 9-11
EWANGELIA: Mk 10, 2-16 

8 października 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Brygidy, Pelagii
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 6-12
PSALM 111,1-2.7-8.9 i 10c
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

9 października 2012 r. – WTOREK
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
Imieniny: Wincentego, Dionizego
LITURGIA SŁOWA:
Ga 1, 13-24
PSALM 139, 1-3.13-14ab.14c-15
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

10 października 2012 r. – ŚRODA
Bł. Marii Angeli Truszkowskiej
Imieniny: Daniela, Leona
LITURGIA SŁOWA: 
Ga 2, 1-2.7-14
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Łk 11, 1-4

11 października 2012 r. – CZWARTEK
Bł. Jana XXIII, papieża
Imieniny: Aldony, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 1-5
PSALM 1, 68-69.70-71.72-73.74-75
EWANGELIA: Łk 11, 5-13

12 października 2012 r. – PIĄTEK
Bł. Jana Beyzyma, prezbitera
Imieniny: Maksymiliana, Serafina
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 7-14 
PSALM 111, 1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

13 października 2012 r. – SOBOTA
Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
Imieniny: Edwarda, Teofila
LITURGIA SŁOWA:
Ga 3, 7-14
PSALM 111, 1-2.3-4.5-6

Najświętszej 
Maryi Panny 
Różańcowej

„Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.”

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27) i dodał: 
„bądźcie płodni i rozmnażajcie się” 

(Rdz 1, 28). Jeżeli uznajemy Boga za Stwórcę wszystkiego, to musi-
my uznać, że tego, co stworzył, człowiek zmienić nie może. Zadaniem 
człowieka jest czynienie sobie ziemi poddaną i korzystanie z jej dobro-
dziejstw, bo „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” 
(Rdz 1, 31). Co człowiek zrobił z tym darem Bożym? Korzysta z niego, 
ale wprowadza swoje zmiany, ulepsza go. Skutki tych zmian odczu-
wamy. Z „bardzo dobrego” Bożego dzieła nie można zrobić „jeszcze 
bardziej dobrego.” Chęć bycia równym, a nawet „lepszym” od Boga, 
doprowadza do zerwania z Nim. Dlatego: „co więc Bóg złączył, tego 
człowiek niech nie rozdziela.”

Adam Żak

EWA NGEL I A :  Mk 10,  2  -  16

M Y Ś L 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„ Prawdziwa doskonałość nie polega 

na pielęgnowaniu świętych idei i pragnień, 

ale na stałym praktykowaniu świętego życia.”
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Z A P R O S Z E N I E

Wszystkich pragnących poznać 
dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dniach skupienia,
które poprowadzi ks. Marek Tomulczuk SAC

w Domu Księży Pallotynów w Świętej Katarzynie k/Kielc
w dniach 19 – 20 października 2012 roku (piątek – sobota).

Wyjazd w piątek sprzed Kaplicy Świętej Rodziny 
o godzinie 15.00.

W sobotę o godzinie 17.00 
zakończenie dni skupienia i powrót.

Zapisy i informacje: tel. 48 36 33 809  oraz  48 36 64 232.
Koszt 50 zł.

Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ż Y C Z E N I A

Księdzu Arturowi Wierzbickiemu SAC 
z okazji imienin życzymy, 

by kształtował swoje serce na wzór 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.    

Życzymy, by dzięki łasce Ducha Świętego 
niósł Słowo Prawdy każdemu człowiekowi.    

Niech Pan obdarza swoją mocą i niepojętą miłością!
Niech w tajemnicy Eucharystii odkrywa Ksiądz 

pełnię swojego życia!    

Jeżeli chcesz przeżyć wyjątkowy czas, 

w którym będziesz mogła przejrzeć się 

w oczach BOGA, 

pozwolić, aby ON mówił do Ciebie,

to zapraszamy na kurs dla KOBIET

„ S A M A R Y T A N K A ”
    Termin: 19 – 21 października 2012 roku

    Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjny Emaus, Turno k. Białobrzegów 

    www.emausturno.pl

Zapisy i informacje: Ania tel. 660 330 348  lub www.radom.galilea.pl
Cena: 150 zł
Zaliczka: 50 zł 
Konto do wpłaty zaliczki: Marcin Piechota mBank  10 1140 2004 0000 3402 3278 3691
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Redakcja: Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! We wrześniu był 
Ksiądz Proboszcz w Rzymie. 
Co się tam wydarzyło? 
   Ksiądz Proboszcz: W Rzymie od-
było się spotkanie przedstawicieli 
proboszczów pallotyńskich ze 
wszystkich jednostek organiza-
cyjnych na świecie, takich jak pro-
wincje i regie. Z każdej prowincji 
był zaproszony jeden proboszcz. 

Redakcja: Co spowodowało, że 
Ksiądz mógł się tam udać? 
   Ksiądz Proboszcz: Ponieważ 
Polska jest podzielona na dwie 
prowincje: Chrystusa Króla z Za-
rządem w Warszawie i Zwiasto-
wania Pańskiego z Zarządem w 
Poznaniu, do Rzymu wysłano 
dwóch księży proboszczów. Ja 
zostałem wydelegowany jako 
przedstawiciel naszej prowincji.  

Redakcja: O czym dyskutowano 
na tym spotkaniu?
   Ksiądz Proboszcz: To spotkanie 
miało na celu rozeznanie funkcjo-
nowania pallotyńskich parafii na
różnych kontynentach. W Rzymie 
zebrali się przedstawiciele z pra-
wie każdego zakątka świata, po-
nieważ pallotyni prowadzą 420 
parafii w różnych miejscach. Śro-
dowiska te są bardzo zróżnicowa-
ne – poczynając od Europy, przez 
Stany Zjednoczone, Brazylię, 
czy Australię. Wśród nas byli też 
przedstawiciele z Indii – są tam 
dwie prowincje i regia – jeden 
spod granicy Chin. W tej chwili 
obserwujemy tam duży rozkwit 
powołań kapłańskich i wzrost ka-
tolicyzmu. Spotkanie było niezwy-
kle ciekawym doświadczeniem, 
ponieważ praca kapłanów jest 
bardzo zróżnicowana w poszcze-
gólnych regionach świata. Jednak 
wszędzie chodzi o to, aby kochać 
człowieka i pokazywać mu, że 
Pan Bóg go kocha, i że Chrystus 

zawsze jest blisko każdego. To, co 
najbardziej nas pociąga, to wła-
śnie ta jedność z Nim. 

Redakcja: A w jakim języku były 
prowadzone rozmowy?
   Ksiądz Proboszcz: Były pro-
wadzone w czterech językach: 
angielskim, włoskim, portugalskim 
i polskim. 

Redakcja: Czy zapadły tam jakieś 
postanowienia? 
   Ksiądz Proboszcz: Nie, ponie-
waż są to spotkania, które mają 
na celu integrację. Chcemy zoba-
czyć, jak idea Pallotiego funkcjo-
nuje wśród różnych społeczeństw 
i wśród kapłanów, którzy miesz-
kają na innych kontynentach. 

Redakcja: Czy często Ksiądz 
podróżuje? 
   Ksiądz Proboszcz: Teraz już 
mniej. Był czas, kiedy pracowałem 
w Biurze Pielgrzymkowym. Mia-
łem wówczas okazję zwiedzenia 
dużej części świata. Były to zwykle 
wyjazdy 2 – 3 tygodniowe między 
innymi do Meksyku, kilkakrot-
nie Portugalii (Fatimy), Hiszpanii. 
Miałem także okazję zwiedzić Wy-
brzeże Kości Słoniowej.
 
Redakcja: Czy z Rzymie udzielo-
no odpowiedzi na pytanie, jak 
dotrzeć do ludzi ochrzczonych, 
którzy nie chodzą w niedzielę do 
kościoła? 
   Ksiądz Proboszcz: Można po-
wiedzieć, że jest to problem ogól-
nokościelny, najmocniej przeży-
wany w Europie Zachodniej. Pod-
czas pobytu w Rzymie wspólnie 
udaliśmy się na Mszę świętą do 
parafialnego kościoła w niedzie-
lę. Okazało się, że uczestniczyła 
w niej porównywalna liczna osób 
do obecności na naszych Mszach 
świętych codziennie o godzinie 
6.30. Tak mała liczba osób jest bo-
lączką współczesnego Kościoła. 

Umiejętność dotarcia do tych lu-
dzi i pokazania im wartości płyną-
cych z Mszy świętych i spotkania z  
żywym Chrystusem pod postacią 
Chleba i Wina jest bardzo trudna. 
W dzisiejszej Europie nie bardzo 
się to udaje. 

Redakcja: Wydaje nam się, że 
pomocą w trwaniu przy Bogu 
są czasopisma i książki religijne. 
My cieszymy się, że każdego ty-
godnia ok. 800-900 egzemplarzy 
naszej Gazetki trafiadorąkPara-
fian. Czego Ksiądz Proboszcz
życzyłby naszym Czytelnikom? 
   Ksiądz Proboszcz: Ja osobi-
ście czytam naszą Gazetkę. Wiem, 
że teraz panuje czas informacji 
wizualnej, społeczeństwo lubi 
otrzymywać krótkie i przejrzyste 
komunikaty. Czytanie dłuższych 
wypowiedzi sprawia pewną trud-
ność. Widzę, z jaką radością Pa-
rafianie czekają na Gazetkę i czę-
sto się zdarza, że przychodzą do 
zakrystii z pretensją, że już jej nie 
ma. Na pewno Gazetka, to ważna 
rzecz w zbliżaniu ludzi do Boga. 
W Rzymie rozmawialiśmy o tym. 
W wielu parafiach, np. w Portuga-
lii, wychodzą miesięczniki, które 
mają przyciągać ludzi do Jezusa i 
parafii.

Redakcja: Bardzo   przyzwycza- 
iliśmy się do Księdza w naszej 
parafii, i polubiliśmy. Jak Ksiądz
odbiera nas – mieszkańców Us-
tronia, Godowa i Młodzianowa? 
   Ksiądz Proboszcz: Jestem tu 
już 7 lat i bardzo dobrze się czu-
ję w tym miejscu. Spędziłem w 
tym mieście swoją młodość, cho-
dziłem do liceum. Pierwsza moja 
parafia, to właśnie Młodzianów –
bezpośrednio po święceniach tu 
pracowałem. Bardzo lubię Radom 
i lubię mentalność Radomian. 

Redakcja: Dziękujemy za wywiad.
Rozmawiali: Renata i Jacek

„WSZĘDZIE CHODZI O TO, BY KOCHAĆ CZŁOWIEKA”
WYWIAD Z NASZYM KSIĘDZEM PROBOSZCZEM  ZYGMUNTEM RUTKOWSKIM SAC



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

MOJA PARAFIA. Parafia św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparafia.za.pl, mojaparafia@gmail.com 
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Renata Ochalska, Stefan Suwała, Adam Żak, Bartłomiej Paduch,             
     ks. Paweł Śliżewski SAC, Piotr Dyjo, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
     ks. Artura Wierzbickiego SAC z okazji jego imienin. Solenizanta 

polecamy pamięci modlitewnej.

2. Również dzisiaj, o godz. 14:30, zostanie odprawiona Msza święta 
hospicyjna.

3. Dzisiaj przypada wspomnienie NMP Różańcowej. Pomyślmy o naszym 
różańcu. Przypominamy, że Nabożeństwo różańcowe dla młodzieży 

     i dorosłych odprawiamy codziennie o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy 
od poniedziałku do piątku na godz. 16:45. Nabożeństwo różańcowe 
w każdą niedzielę października odprawiane jest o godz. 17:00.

4. W sobotę, 13 października, Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych 
cierpiących i starszych. Od godz. 8:30 różaniec i okazja do spowiedzi. 
O godz. 9:00 Msza święta, podczas której zostanie udzielony 
sakrament namaszczenia chorych.

5. Również w sobotę, w radomskiej katedrze, o godzinie 11:00, podczas 
Mszy świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Henryka Tomasika, 
rozpoczniemy w łączności z Ojcem Świętym Rok Wiary. Będziemy 
dziękować za łaskę wiary i prosić o dar głębokiej, żywej i mądrej wiary 
dla nas wszystkich. Zapraszamy do wspólnej modlitwy z naszym 
Pasterzem.

6. W przyszłą niedzielę, 14 października, przypada Dzień Edukacji 
Narodowej. Wszystkich nauczycieli, katechetów i pracowników 
szkolnictwa zapraszamy na Mszę świętą o godz. 10:45.

7. W przyszłą niedzielę w całej naszej Ojczyźnie obchodzić będziemy XII 
Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Podczas 
Nabożeństwa różańcowego, które rozpocznie się o godz. 17:00 
będziemy dziękować za beatyfikację Jana Pawła II i prosić o jego 
kanonizację. Przez całą niedzielę do puszek zbierane będą ofiary na 
fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  

8. W przyszłą niedzielę, o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza święta 
dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich 
rodziców. Na zakończenie Mszy świętej dzieci otrzymają różańce.

9. Również w przyszłą niedzielę o godz. 18:00 Msza święta w intencji 
Pielgrzymów „Białej 11”.

10.  Przez cały listopad w wypominkach będziemy codziennie modlić się 
za drogich nam zmarłych. Imiona naszych bliskich zmarłych – 
zapisane na kartkach – można od jutra składać w kancelarii parafialnej 
w godzinach jej urzędowania. W niedziele wypominki przyjmujemy 
w zakrystii.

MÓJ ANIOŁ 
STRÓŻ CZUWAŁ 

I CZUWA NAD 
MOIM ŻYCIEM

Mój piękny Aniele,
bądź zawsze przy mnie
w dzień i w nocy.
Nie zostawiaj mnie samego.
Pod Twoimi skrzydłami
jestem bezpieczny.

Czuwałeś i czuwasz
nad moim życiem.
Pomoc i rada od Ciebie
wsparciem jest na ziemi.

Jesteś przewodnikiem mojej
duszy przez całe życie.
Odpędzasz złe myśli
i złowrogie duchy.
Czuwaj nade mną.
Przypominaj mi
o modlitwach.

Od dzieciństwa poprzez
modlitwę prowadzisz
mnie do nieba.
Pomagasz mi żyć.
Słucham Twojego głosu.
Po rozstaniu się z ziemią,
prowadź mnie na
rajskie rozkosze.
Pragnę z Tobą być w niebie.
Z Tobą mieć szczęście 
przez wieki całe.

Święty Anioł, Święty 
Stróż mojego życia na ziemi.
Prowadź mnie do krainy
szczęśliwości wiecznej
danej nam przez 
Pana Boga.

Opiekun przyszłego
niebiańskiego życia – 
szczęścia przez całe wieki.

                                  Stefan Suwała


