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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Piłat przesłuchując Jezusa zapytał: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. Być 
królem Żydów, znaczy być królem jednego narodu. Jezus stwierdza, że tak 
nie jest. On jest Królem wszechświata, 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 ludzkości. W centrum tej
historii znajduje się Chrystus” (św. Jan Paweł II). Chrystus jest Panem każdej
duszy. Swego panowania nie narzuca siłą. Jako Bóg jest równy Bogu Ojcu
we wszystkim. Jako Człowiek, jest głową Kościoła jednoczącą wszystko w Bogu.
Uczynił nas Królestwem Bożym, a Jego Królestwo nie przeminie. W Psalmie 72, 8-11
czytamy: „Panować będzie od morza do morza (...) i oddadzą mu pokłon 
wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły”. Oczyma wiary patrzmy
na Królestwo Chrystusa i powtarzajmy słowa, którymi nauczył nas zwracać się
do Ojca: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Daj Panie, aby Twoje Królestwo zapanowało
 w mojej duszy. Adam Żak
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CHRYSTUSA KRÓLA

„Moje Królestwo nie jest z tego świata”.

EWANGELIA: J 18, 33b-37

„Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, 
a szczęście już się samo dołączy…” /Johannes Trojan/.

Drogi Księże Proboszczu!
Z okazji Twojego Święta życzymy, 

aby każdy dzień duszpasterskiej posługi 
przynosił Ci wiele radości 

i owocował poczuciem prawdziwego szczęścia. 
Niech święty Józef, Patron naszej Parafii, 
wspiera Cię w trosce o nasz wspólny Dom 

i wyprasza moc łask u Tego, któremu na ziemi był Opiekunem.
Szczęść Boże!
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„„Nic nie może być stawiane ponad służbę Bożą” – mówi Reguła św. Benedykta, 

wskazując w ten sposób na właściwy porządek ludzkich zajęć”.
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Z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości przez Polskę, w
kościele San Salvatore in Onda w 
Rzymie ołtarz, w którym spoczywa
św. Wincenty Pallotti został przyozdo-
biony przez zakrystiana, który jest 
Polakiem, w biało-czerwony bukiet
kwiatów. Zapytajmy zatem, czy Pallotti
wiedział coś o Polsce i o Polakach?

Zaznaczymy najsampierw, że przyj-
ście na świat Wincentego (21 kwietnia
1795 roku) zbiegło się z wymazaniem
z mapy Europy imienia Rzeczpospolitej. 
Na Zachodzie raczej niewiele wie-
dziano o Polsce. Imieniem jej posłu-
giwano się tylko jako katalizatorem,
wyzwalającym drzemiące siły wolności.
Wincenty mógł natomiast słyszeć o 
Legionach Dąbrowskiego. Powstały
one przecież w roku 1797, a już w roku
następnym, u boku Francuzów,
wkroczyły do Rzymu z mazurkiem 
„Jeszcze Polska nie zginęła” na ustach!

Jednak pierwszym spotkaniem
Pallottiego z Polską i Polakami był 
niewątpliwie kult św. Stanisława 
Kostki. Kult ten Wincenty zastał 
w stowarzyszeniach i związkach
młodzieżowych, do których należał
i którymi później kierował. Pielęgno-
wał go też w stworzonych przez siebie
instytucjach. Mianował np. św. Stani-
sława Kostkę – obok św. Franciszka
z Asyżu – współpatronem Pia Casa di
Carità (Pobożnego Domu Miłosierdzia
dla osieroconych dziewcząt). Obraz
Kostki wisi do dziś w Domu Gene-
ralnym Księży Pallotynów w pokoju,
w którym zmarł św. Wincenty Pallotti.
Pallotti ułożył nawet modlitwy ku jego
czci, z których wynika, iż bardzo trafnie
uchwycił istotne rysy jego duchowości.

W końcu, będąc przez 13 lat spowied-
nikiem w Seminarium Rzymskim
(1827-1840), Wincenty Pallotti pozo-
stawał w ścisłym kontakcie z polskimi

kandydatami do kapłaństwa, którzy
odbywali tam formację. Jednym 
z nich był ks. Wiktor Ożarowski 
(1798-1864). Jako ojciec duchowny,
ks. Wincenty towarzyszył mu przez 
cztery lata (1827-1831). Zachowały się
listy, które Ożarowski pisał do
Pallottiego. Dowiadujemy się na 
ich podstawie, że ks. Wiktor wysyłał
do Pallottiego innych Polaków,
prosząc dla nich o dobrą radę, modli-
twę i błogosławieństwo. Tak też,
w 1843 roku Wincenty spotkał się
z braćmi Zalewskimi, Józefem i 
Bohdanem, dla których ułożył zwięzłą,
ale jakże piękną modlitwę za Polskę.
Spotkanie miało miejsce w kościele
Sant’Andrea delle Frate, przy ołtarzu
Matki Bożej od Cudownego Medalika.
Bracia Zalewscy byli w drodze do 
Ziemi Świętej, a droga ta wiodła 
przez Rzym. Jeden z nich, Józef, tak
opisuje to spotkanie w liście z 6 listo-
pada 1863 roku: „Mszę św. odprawiał
nam słynący podówczas świętością
życia i uczynków Ojciec Palotta z 
intencją uproszenia dla nas pokory
i pobożności w naszej pielgrzymce,
oraz ubłagania łask Zbawiciela dla
biednej naszej Ojczyzny i cierpiącego
naszego Kościoła pod rządami
odszczepieńców. Przy Mszy jego
przystępowaliśmy do Komunii św. 
i ze schodzącym od Ołtarza kapłanem
udaliśmy się za nim do zakrystii; 
tam uklęknęliśmy jeszcze raz u stóp
świętego, aby nas obu na drogę 
pobłogosławił. Wstając od tego
błogosławieństwa ująłem Ojca Palottę
za rękę i uścisnąwszy z uszanowa-
niem prosiłem, aby nam dał jaką 
modlitewkę, którą byśmy u Grobu 
Pańskiego odmawiać mogli. Święty
obrócił się do lady, na której stał 
kałamarz z piórem i leżała książka
do zapisywania odprawianych Mszy,
wziął kawałek luźnego papieru i 
napisał na nim po łacinie modli-
tewkę powyżej przepisaną”.

Słowa tejże modlitwy brzmią 
następująco: „Obsecro Te, Domina
mea, Sancta Maria, suscipe Poloniam
in manus Tuas” – „Matko moja, 
Najświętsza Maryjo, błagam Cię, weź
Polskę w swoje ręce”. Słowa proste
i zwięzłe, jakby akt strzelisty, ale 
posiadające bardzo trafną wymowę
przesłania do Polaków. Pallotti rozu-
miał bowiem, że maryjność polskiego
narodu nie jest uczuciowym li tylko
nalotem, lecz opoką jego trwania.
Modlitwa Pallottiego została wypo-
wiedziana przez Zaleskich przy Bożym
Grobie w Jerozolimie, a następnie 
miała być odmawiana przez nich 
codziennie przez 20 lat, rano i wieczór.

Pallotti nigdy nie powiedział jak
św. Alojzy Orione: „Gdybym nie był
Włochem, chciałbym być Polakiem”,
jednak spotykanym często na drodze
swojego życia Polakom składał
dowody niekłamanej życzliwości. 
Świadczą o tym, między innymi, pierwsi
Zmartwychwstańcy z Hieronimem 
Kajsiewiczem na czele. W ich listach
Pallotti ukazuje się jako: „człowiek 
święty w całym znaczeniu tego wyrazu”;
jako ktoś z zasadami: „prawdę 
wszystkim gada”; i jako charyzma-
tyczny prorok: „Rzymowi niewesołe
przepowiada rzeczy” (Z listu Kajsie-
wicza do Mickiewicza, 30 X 1837). 
A ks. Marcin Chwaliszewski, który był
duszpasterzem Polaków przy kościele
św. Piotra w Londynie (pierwsza 
placówka pallotyńska poza Italią 
otwarta jeszcze za życia Pallottiego
przez jego włoskich towarzyszy
Rafała Melię i Józefa Faà di Bruno), 
tak pisał: „Ksiądz Wincenty Pallotti 
był wielkim przyjacielem Polaków. 
Tylko święci są naszymi prawdzi-
wymi przyjaciółmi”.

PALLOTTI I POLSKA

Z pozdrowieniami 
dla radomskiej „Mojej Para�i”

ks. Stanisław Stawicki SAC
Rzym

W dniu 18 sierpnia 1976 roku w
radomskim szpitalu w Krychnowicach
zmarł ks. Roman Kotlarz, Męczennik
Radomskiego Czerwca 1976 roku.

Ks. Roman Kotlarz urodził się 
17 października 1928 roku w Koniem-
łotach na terenie diecezji sandomier-

skiej. Święcenia kapłańskie otrzymał
30 maja 1954 roku. z rąk Biskupa 
Sandomierskiego Jana Kantego 
Lorka. Jako wikariusz posługiwał 
w para�ach: Szydłowiec, Żarnów,
Koprzywnica, Mirzec, Kunów i Słupia
Nowa. Jedynym jego probostwem

była para�a Pelagów, gdzie posłu-
giwał w latach 1961-1976. Było to
ostatnie miejsce jego pracy kapłań-
skiej.  Do jego obowiązków należała
też posługa kapelana szpitala psy-
chiatrycznego w Krychnowicach.

EDYKT KSIĘDZA BISKUPA

dokończenie na 3 stronie



Moja Parafia | 3 

KONKURS DLA DZIECI
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CZYUSTOŚĆRO
ZUJESA

SASTUCHRY
LAKRÓ

Rozszyfruj słowa i wpisz je w pola poniżej. 
Z ponumerowanych pól ułóż hasło. Losowanie nagród za tydzień.

TAŚWIAWSZECH

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski

uroczystości serdecznie wszystkich
zapraszam.

Zwracam się również z serdeczną
prośbą do wszystkich, którzy posia-
dają jakiekolwiek dokumenty, pisma,
pamiątki, zdjęcia lub wiadomości 
w przedłożonej sprawie, zarówno 
pozytywne jak i negatywne, aby 
zechcieli przekazać je do Biura 
Postulacji mieszczącego się w Kurii
Diecezji Radomskiej (ul. Malczew-
skiego 1, 26-600 Radom), do dnia 
31 maja 2019 roku.

Ponadto proszę o osobistą modli-
twę w intencji beaty�kacji ks. Romana
Kotlarza. Niech świadectwo życia
i męczeńskiej śmierci o�arnego
Kapłana stanie się inspiracją do 
odważnego wyznawania wiary i za-
angażowania w sprawy drugiego
człowieka.

To wszystko niech dokona się 
na większą chwałę Bożą.

ks. Romana Kotlarza. Po otrzymaniu
pozytywnej opinii zawartej w piśmie
z dnia 18 czerwca 2018 r., w myśl
przepisów prawa (Sanctorum Mater,
art. 45-46), poprosiłem Kongregację
Spraw Kanonizacyjnych o sprawdze-
nie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej
nie ma przeszkód, aby rozpocząć 
wspomniany proces. Pozytywną 
odpowiedź na przedłożoną prośbę
otrzymałem pismem z dnia 
26 października 2018 roku.

W związku z powyższym posta-
nawiam rozpocząć proces beaty�-
kacyjny ks. Romana Kotlarza, który
jest o�arą działań wynikających
„z nienawiści do wiary” (in odium 
Fidei). Dlatego też dnia 1 grudnia 
2018 roku w katedrze radomskiej 
będzie celebrowana Msza Święta 
w intencji beaty�kacji i kanonizacji
ks. Romana Kotlarza. Po Eucharystii
rozpocznie się pierwsza uroczysta
sesja otwierająca proces beaty�ka-
cyjny i kanonizacyjny. Na powyższe

Za swoją gorliwość duszpasterską 
oraz bezkompromisową postawę
był poddawany licznym represjom
ze strony komunistycznych władz 
reżimowych.

Dnia 25 czerwca 1976 roku, w 
Radomiu z powodu drastycznych 
podwyżek cen żywności rozpoczęły
się strajki i doszło do zamieszek. 
Robotnicy wyszli na ulicę. Ks. Roman
Kotlarz dołączył do protestujących,
przeszedł z nimi ulicami miasta i 
ze schodów kościoła pw. Świętej 
Trójcy pobłogosławił ich. Po tych 
wydarzeniach bronił uwięzionych 
robotników. Za taką postawę był 
represjonowany i bity. Do domu 
ks. Romana Kotlarza kilkakrotnie 
przyjeżdżali „tajemniczy osobnicy”,
którzy okrutnie go bili. Nie brakuje
relacji opisujących, w jakim stanie 
znajdował się on po tych „wizytach”.
W wyniku szykan i pobicia zemdlał
podczas sprawowania Mszy Świętej.
Został następnie przewieziony do 
szpitala i tam zmarł. Na podstawie
materiałów zgromadzonych przez 
Instytut Pamięci Narodowej można
stwierdzić, że działania represyjne
wobec ks. Romana Kotlarza pro-
wadziła samodzielna grupa „D”
– zakonspirowana komórka ope-
racyjna Służby Bezpieczeństwa,
która zajmowała się dezintegracją
Kościoła katolickiego w Polsce.

Świadomość męczeńskiej śmierci
ks. Romana Kotlarza jest bardzo
żywa w wielu środowiskach, wśród
osób duchownych i świeckich. 
Jest zestawiana z męczeńską
śmiercią bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Wspominał o niej również
św. Jan Paweł II na radomskim 
lotnisku 4 czerwca 1991 roku.

Na prośbę Postulatora sprawy
– wyrażoną pismem z dnia 3 maja
2018 roku – uwzględniając mate-
riały zebrane przez historyków,
po wysłuchaniu opinii Rady Kapłań-
skiej oraz Kolegium Księży Dzie-
kanów, zgodnie z wytycznymi prawa
kanonizacyjnego (Sanctorum 
Mater, art. 41-42), zwróciłem się 
– pismem z dnia 23 maja 2018 r.
– do Konferencji Episkopatu
Polski o opinię w sprawie stosow-
ności rozpoczęcia procesu beaty-
�kacyjnego i kanonizacyjnego
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25 listopada 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Klemensa, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7, 13-14
PSALM 93, 1. 2 i 5
2. czytanie: Ap 1, 5-8
EWANGELIA: J 18, 33b-37

26 listopada 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konrada, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 14, 1-3. 4b-5
PSALM 24, 1b-2. 3-4b. 5-6
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

27 listopada 2018r. – WTOREK
Imieniny: Franciszka, Waleriana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 14, 14-20
PSALM 96, 10. 11-12. 13
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

28 listopada 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Jakuba, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 15, 1-4
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 7-8. 9
EWANGELIA: Łk 21, 12-19

29 listopada 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Fryderyka, Błażeja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
PSALM 100, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Łk 21, 20-28

30 listopada 2018r. – PIĄTEK
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Imieniny: Justyny, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 10, 8-11
PSALM 19, 2-3. 4-5ab
2. czytanie: Rz 10, 9-18
EWANGELIA: Mt 4, 18-22

1 grudnia 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Natalii, Eligiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 22, 1-7
PSALM 95, 1-2. 3-5. 6-7c
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji Księdza Proboszcza Lucjana 

Andrzeja Rożka SAC z okazji jego imienin. Pamiętajmy o naszym Księdzu 
Proboszczu w modlitwie osobistej.

2. Zapraszamy na ostatnie wypominki za zmarłych. Codziennie do piątku 
o godz. 1720 odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą
za zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych.

3. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O godz. 1700 Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

4. W przyszłą niedzielę, 2 grudnia, rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny
i duszpasterski. W naszej świątyni będzie to także czas czterodniowych 
świętych rekolekcji, które poprowadzi ks. Sławomir Radulski SAC, biblista 
i ojciec duchowny z Seminarium z Ołtarzewa.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 915 Msza św. w intencji s. Barbary z okazji jej imienin.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

7. Z racji rekolekcji, katecheza dla kandydatów do bierzmowania 
będzie w niedzielę, 9 grudnia, po Mszy świętej o godz. 1800.

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

 630, 800, 930, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.

Nowy porządek Mszy świętych 
niedzielnych od stycznia 2019 roku:

Bardzo prosimy 

o symboliczną złotówkę

lub pół złotówki 

na Gazetkę, 

by mogła być.

lulululu

Śmierć, kalectwo, cierpienie, nieszczę-
ście poszkodowanego i dramat jego 
rodziny – tym niejednokrotnie kończy
się bezmyślność na drodze! 

Piesi pojawiają się na drogach prawie
tak często jak samochody – różnica
polega na tym, że wobec rozpędzonych
maszyn są całkowicie bezbronni. Wy-
padki z ich udziałem stały się obecnie 
niezwykle poważnym problemem. 
Zwracamy uwagę, że jesień i zima, 
to czas szczególnie niebezpieczny. 
Szybko zapadający zmrok, mgły, deszcz
i silny wiatr sprzyjają powstawaniu
na drodze niezwykle groźnych sytuacji.

Apelujemy więc do wszystkich
– kierowców i pieszych: „Przestrze-
gajcie przepisów ruchu  drogowego”.

Piesi: nie lekceważcie obowiązku
poruszania się lewą stroną drogi,
używajcie elementów odblaskowych.
Pamiętajcie, że ubrany na czarno 
człowiek poruszając się po zmroku
„zlewa” się  z otoczeniem i jest prak-

tycznie niewidoczny dla prowadzących
samochody.

Rowerzyści: poruszajcie się na
sprawnych, oświetlonych rowerach
i zawsze na trzeźwo.

Kierowcy: pamiętajcie, że wasza
nieostrożność może skończyć się
czyjąś śmiercią. Zadbajmy też wszyscy
o ludzi starszych. Uczulajmy ich na
zagrożenia. Analiza wypadków dro-
gowych dowodzi, że rocznie kilkaset
osób w wieku powyżej 60 roku życia
jest o�arami wypadków drogowych.
Główne przyczyny tych zdarzeń to:
nieostrożne wejście na jezdnię przed
jadącym samochodem, wychodzenie
na jezdnię zza przeszkody (np. zza
autobusu) i przechodzenie przez
jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Uważajmy więc wszyscy na drogach,
aby nie tylko uniknąć tragedii, ale 
spokojnie wyruszać w drogę i bez-
piecznie wracać do domu! 
„Kierujmy się Miłością na Drodze”.

APEL KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA 
KIEROWCÓW

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców


