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„Czy Ty jesteś Królem Żydów?” – pyta Piłat. Jezus wyjaśnia mu, 
że Królestwo Boże jest inne od królestw tego świata. Bóg króluje we
Wszechświecie, który stworzył, który jest Jego dziełem. Jest Królem, 
bo jest Stwórcą. „Królestwo Boże, które poprzez dzieło stworzenia 
trwa nienaruszone w całym Wszechświecie – równocześnie w ludzkości
– ma poprzez dzieło Odkupienia swoją przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Ma swoją historię, która rozwija się wraz z historią ludz-
kości” (św. Jan Paweł II). Jezus Chrystus jest Królem. Jest Królem 
przez to, że miłuje. My jako ci, którzy wybrali Jezusa, powinniśmy 
patrzeć oczyma wiary w kierunku Królestwa Chrystusowego 
i zwracać się do Niego „przyjdź Królestwo Twoje”.

E W A N G E L I A :  J  18 ,  3 3 b - 3 7

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Moje królestwo nie jest z tego świata”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Oby nic nie mogło zmącić mego pokoju i wyprowadzić mnie z Ciebie, o mój Niezmienny”.
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JE ZUSA K RÓL A WSZECHŚW I ATA

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Dzień Pański 

— jak nazywano niedzielę już w czasach apostolskich — 
cieszył się zawsze w dziejach Kościoła szczególnym poważaniem 

ze względu na swą ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Zachęcam wszystkich do wejścia w zdecydowany proces rozeznania, 

oczyszczenia i reformy”.
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Dzisiaj, 22 listopada, wspominamy
w Liturgii Kościoła św. Cecylię – 
patronkę śpiewu i muzyki kościelnej. 

Cecylia żyła na przełomie 
II i III wieku. Jakub de Voragine, 
średniowieczny hagiograf (autor 
opisujący życie świętego), pisał o niej:
„Gdy muzyka grała, ona w sercu 
Panu jedynie śpiewała”. 

Każdego roku na łamach Gazetki
nasz parafialny chór „Gloria Dei” 
ujawnia Państwu blaski i cienie 
swojej działalności. W latach poprzed-
nich informowaliśmy o naszych 
sukcesach, radościach, ale też i o 
problemach. Przypomnę: Niewąt-
pliwym sukcesem naszego zespołu
jest nagrana w lutym 2014 roku 
płyta z kolędami i pastorałkami. 
Zorganizowaliśmy pielgrzymkę do
Sokółki. Koncertowaliśmy w innych
parafiach. Dumni jesteśmy, że 
śpiewaliśmy podczas Mszy świętej
w katedrze Opieki Najświętszej 
Maryi Panny – Msza święta była 
transmitowana przez TV i radio.

Cieszą nas pochlebne słowa, 
jakie kierujecie Państwo pod naszym
adresem. Chwalicie repertuar i 
wykonanie nie zawsze łatwych 
utworów. Zapraszacie nas, abyśmy
śpiewali podczas Mszy świętej 
sprawowanej w Waszych intencjach,
jak: rocznice urodzin, jubileusze 
małżeńskie, śluby. 

ALE…

Może się zdarzyć, że pewnego dnia,
nasz ukochany chór „Gloria Dei”
będzie musiał zawiesić swoją 
działalność… Z powodu zbyt małej
ilości chórzystów…

W obecnej chwili potrzebujemy
ludzi już we wszystkich głosach,
a najbardziej w męskich – w basach
i tenorach…

Ten dramatyczny apel
niech dotrze do Ciebie,
Ciebie i Ciebie – do tych 
wszystkich, których Pan Bóg 
wyposażył w piękny głos.

Musicie Państwo o tym wiedzieć,
byście odpowiednio zareagowali 
i w porę przeciwstawili się temu 
zagrożeniu. Trwa „to be or not to be”
– być albo nie być naszego chóru.

„Gloria Dei” – chór Parafii św. Józefa
w Radomiu wysyła sygnał S.O.S.!

Zgłoś się, jesteś bardzo potrzebny!!!

Kontakt pod numerem telefonu
513 900 311 lub bezpośrednio 

z Panem Organistą.

Z nieukrywaną dumą informujemy
również, że nasz chór otrzymał 
zaproszenie do wzięcia udziału 
w Międzynarodowym Festiwalu 
Chórów i Orkiestr w Pradze.

W niniejszym zaproszeniu czytamy: 

„Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele Muzyki Chóralnej.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc zaprosić
chór do starożytnego miasta Praga 
w sercu Europy, gdzie odbywają się
tradycyjne Praskie Letnie Spotkania
Chóralne i Praskie Adwentowe 
Spotkania Chóralne. 

Spotkania chóralne otwarte dla
grup chóralnych, to wyjątkowa
okazja, aby poznać inne chóry z róż-
nych krajów, śpiewać razem i poznać 
nowych przyjaciół w atmosferze 
piękna Starego Miasta w Pradze.                                                                    

(…) Czekamy na spotkanie 
z Państwem w romantycznej Pradze
i mamy nadzieję, że wezmą Państwo
udział w naszym festiwalu.”

Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Międzynarodowy Festiwalu 
Chórów i Orkiestr w Pradze, to wielki
zaszczyt i szansa, aby zaprezen-
tować naszą parafię, chór „Gloria 
Dei”, na arenie międzynarodowej.

Jednakże nasz udział w Festiwalu,
na ten moment, jest niemożliwy 
z powodu braku męskich głosów. 
Przykro nam, że musimy rezygnować
z przedstawienia naszego dorobku 
na tak wielkim forum…

Z tego samego powodu (brak 
męskich głosów) musimy przestać 
marzyć, aby zaśpiewać podczas 
Mszy świętej (termin do wyboru) 
w kaplicy Cudownego Obrazu na 
Jasnej Górze w Częstochowie, a już 
pomysł o nagraniu kolejnej płyty,
tym razem z naszymi „hitami”, 
w takiej sytuacji jest nieosiągalnym 
marzeniem…

Jeżeli nasi Parafianie (zapraszamy
również ludzi i spoza Parafii) pozy-
tywnie odpowiedzą na nieustanne
zaproszenia do wzmocnienia naszego
zespołu, wówczas będą możliwe 
do zrealizowania wszystkie nasze 
zamierzenia, w tym nasz udział 
w Międzynarodowym Festiwalu 
Chórów w Pradze w 2016 roku. 

Chcemy nieustannie wielbić Boga 
pieśnią. Nasz los w Państwa rękach.

„Gloria Dei” – chór Parafii św. Józefa 
w Radomiu wysyła sygnał S.O.S.!

Zgłoś się, 
jesteś bardzo potrzebny!!!

Kontakt pod numerem telefonu 
513 900 311 lub bezpośrednio 

z Panem Organistą.

Jadwiga Kulik, chórzystka

NASZ CHÓR 
WYSYŁA SYGNAŁ S.O.S.!!!

„W weekend organizuj coś atrakcyjnego dla całej rodziny – wyjście na basen, spacer
 lub zabawę w parku”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH



Moja Parafia | 3 

Dziś koniec roku. Liturgicznego.
Ostatnia jego niedziela. Jest ona 
poświęcona Królowi Wszechświata
i  symbolizuje koniec, jakim jest 
przyjście Królestwa Bożego. Jezus
jest Królem całego stworzenia 
– wszechświata. Jego panowanie 
nie wynika z dokonań, z wybrania 
czy z wywalczenia tej godności. 
On jest Królem, bo jest Bogiem 
– Człowiekiem, Stworzycielem 
i Odkupicielem. Z tego właśnie 
tytułu ma absolutną władzę. 

Uroczystość Chrystusa Króla, 
którą zawsze obchodzimy pod koniec
miesiąca modlitwy za zmarłych 
– listopada – jest doskonałą okazją

do refleksji nad przemijaniem 
naszego życia i świata, i okazją do 
zwrócenia się ku wartościom, które
nigdy się nie skończą. Upadały 
wielkie cywilizacje, monarchie, 
despoci, którzy próbowali stworzyć
własny porządek i budować swoje 
królestwo na fundamencie przemocy,
niesprawiedliwości, nienawiści 

i zachłanności. Jezus – Król wszech-
świata, służąc całej ludzkości 
i każdemu człowiekowi z osobna,
zostawiając naukę o swoim Królestwie,
popartą swoim konkretnym życiem,
daje pewność, że upragnione przez 
nas Królestwo istnieje naprawdę. 

Jedyna historia zbawienia 
rozpoczęła się wraz ze stworzeniem,
szczyt osiągnęła w czasie życia, 
zbawiennej śmierci oraz zmar-
twychwstania Jezusa z Nazaretu,
a zmierza do kresu, którym jest 
nastanie Królestwa Bożego. Dziś 
szczególnie mówmy z wiarą: 
„Przyjdź królestwo Twoje”.

CZEKAMY JUŻ TYLKO NA BOŻE KRÓLESTWO

opr.
Bartłomiej Paduch

Jak często skupiamy się na swoich
racjach i swoim punkcie widzenia? 

Na początek krótkie ćwiczenie
– przyjrzyjmy się takiemu obrazkowi:

 

Widzisz na nim młodą czy starą
kobietę? Można zobaczyć jedną 
z nich i się przekrzykiwać, że na 
pewno mam rację i jest tam tylko 
starsza kobieta z chustą na głowie. 

Jak zmienimy punkt widzenia – 
zobaczymy też młodą kobietę 
zwróconą do nas policzkiem. 

Jedno przysłowie mówi, że aby
kogoś do końca zrozumieć, trzeba 
wejść w jego buty, czyli zdystanso-
wać się od swoich racji i popatrzeć 
na problem oczami drugiej strony. 
Otóż dla każdego z nas te same 
pojęcia znaczą co innego. Dla 
jednego późno to godzina 21, 
a dla innego – 2 w nocy.  

Analizując powyższy obrazek,
zwróćmy uwagę na to, jak szybko 
niekiedy oceniamy ludzi zacietrze-
wiając się na swoim punkcie 
widzenia…

Pewien mężczyzna siedział 
w tramwaju. 9 rano. Zwykle o tej 
porze panuje ogromny spokój, 
większość ludzi zazwyczaj już jest 
w pracy… A tu nagle do tramwaju
wsiada mężczyzna z trójką rozwrzesz-
czanych, bardzo niegrzecznych 
dzieci. Ludzie z niesmakiem patrzą 
po sobie. W końcu pada ze zdener-
wowaniem pytanie do niereagu-
jącego ojca, czy mógłby uciszyć
dzieci. Mężczyzna w odpowiedzi 
mówi: „Właśnie wracamy ze szpitala.

Zmarła ich mama, nie radzą sobie 
z tą sytuacją tak samo jak ja”. I nagle
nikomu nie przeszkadza hałas 
wyrządzany przez dzieci. Wystarczyło
jedno zdanie by zmienić ocenę 
sytuacji. A gdyby nie było tego 
zdania? 

W codziennym byciu z drugim 
człowiekiem pamiętajmy, że każdy 
widzi świat inaczej, przyjmujemy 
inne znaczenia słów. Słuchanie to 
ciężka robota. Słuchamy, ale nie 
słyszymy. A emocje to zły doradca 
– trudno nam się skoncentrować, 
zdolność oceny sytuacji jest 
upośledzona. 

Niekiedy małżonkowie wysłuchują
1/3 zdania – reszty się domyślają,
bo przecież po 25 latach bycia
razem „wiemy o sobie wszystko”… 

Jeśli chcesz, by Twoje życie było
piękniejsze i bogatsze – zacznij 
słuchać ludzi tak, jakbyś rozmawiał 
z nimi pierwszy raz w życiu.

NIE MIEĆ RACJI I BYĆ SZCZĘŚLIWYM

as

Zanim zaczęło się liczenie czasu – był tylko Bóg. 
A przed Nim nie było nic.

P Y T A N I E 

S Z K R A B A??P Y T A N I E ?P Y T A N I E 

P Y T A N I E ?P Y T A N I E ???S Z K R A B A?S Z K R A B A

S Z K R A B A?S Z K R A B A

„Co było przed Bogiem?”?P Y T A N I E 

S Z K R A B A
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22 listopada 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Cecylii, Jonatana, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 13-14
PSALM 93, 1. 2 i 5
Ap 1, 5-8
EWANGELIA: J 18, 33b-37

23 listopada 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Adeli, Klemensa, Felicyty
LITURGIA SŁOWA:
Dn 1, 1-6. 8-20
PSALM Dn 3, 52. 53b i 54a i 55ab i 56
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

24 listopada 2015r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Romana, Flory
LITURGIA SŁOWA:
Dn 2, 31-45
PSALM: 
Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a i 63a
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

25 listopada 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Klemensa, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28
PSALM:
Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a i 69a i 70ab
EWANGELIA: Łk 21, 12-19

26 listopada 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Konrada, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
Dn 6, 12-28
PSALM Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a
EWANGELIA: Łk 21, 20-28

27 listopada 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Waleriana, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 2-14
PSALM Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

28 listopada 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Zdzisława, Jakuba, Lesława
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 15-27
PSALM Dn 3, 83-84a i 85a. 86a i 87a i 56
EWANGELIA: Łk 21, 34-36
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KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
jest patronalnym świętem Polskiej Prowincji Księży Pallotynów. 
Dziękujemy za modlitwę w intencji kapłanów. Dzisiejsza niedziela 
jest ostatnią niedzielą w Roku Liturgicznym.

2.  22 listopada wspominamy św. Cecylię – patronkę śpiewu i muzyki 
kościelnej. Dlatego dzisiaj po każdej Mszy świętej Młodzieżowa Schola
Pallottiego zbiera ofiary do puszek na funkcjonowanie i rozwój Scholi. 
Składamy serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę. Niech Bóg wynagrodzi
wszystkim Darczyńcom. W naszej Gazetce informowaliśmy, że ta zbiórka
miała odbyć się przed dwoma tygodniami, jednak wtedy były zbierane 
ofiary dla chrześcijan prześladowanych. Za błędną informację przepraszamy.

3. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie 
kursu przedmałżeńskiego.

4. Przez cały listopad, codziennie o godz. 1720, zapraszamy na różaniec 
i Mszę świętą za zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. 

5. W sobotę, 28 listopada, o godz. 1500 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się
Msza święta dla Scholi dziecięcej i młodzieżowej, oazy, lektorów, 
ministrantów i kandydatów na ministrantów. Po Mszy świętej, w kawiarence
odbędzie się zabawa andrzejkowa dla nich. Serdecznie zapraszamy.

6. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczynamy Adwent – czas 
szczególnego przygotowania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, 
ale też czas przygotowania do dobrego, religijnego przeżycia Świąt 
Bożego Narodzenia. Wspólnym przygotowaniem będą rekolekcje 
parafialne, Msze święte roratnie oraz trwająca od 16 do 24 grudnia 
Nowenna do Dzieciątka Jezus.

7. Rekolekcje adwentowe dla dorosłych i dzieci rozpoczynamy w naszej 
parafii w przyszłą niedzielę. 

8. Tradycją minionych lat, ojcowie ministranci będą rozprowadzać opłatki 
wigilijne do wszystkich rodzin naszej parafii. W razie wątpliwości można
zażądać od rozprowadzających opłatki pisemnego upoważnienia 
od Księdza Proboszcza.

9. Tydzień temu gościliśmy w naszej Wspólnocie ks. Pawła Goraja SAC,
który zbierał ofiary na Dom Dziecka w Biłohirii na Ukrainie. 
Zebraliśmy 15 tysięcy 800 złotych. Bóg zapłać za złożone ofiary, 
a także za ofiarowane środki czystości.  

10. W tym tygodniu we wtorek w Liturgii Kościoła będziemy wspominali 
Świętych Męczenników Wietnamskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Redakcja

Każdy, kto uważnie w ciągu dwóch ostatnich lat czytał
naszą Gazetkę – przeczytał praktycznie cały „List 
św. Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku”. 
Wystarczy czytać „Moją Parafię”, by czytać dokumenty
Kościoła! 

Wszyscy cieszymy się św. Janem Pawłem II. Jesteśmy 
z niego dumni. Czy chcemy żyć tak, jak nas do tego 
zapraszał i zaprasza? Na pewno warto tak żyć! 
Święte życie, to prawdziwe życie! 

Od dziś zapraszamy do lektury „Listu św. Jana Pawła II 
o świętowaniu niedzieli”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWIŁ 
DO NAS


