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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 660
11/11/2007

XXXII Niedziela Zwykła ·  ROK C
Ewangelia: Łk 20, 27 – 38

Wówczas Jezus odpowiedział saduceuszom, 
którzy twierdzą że nie ma zmartwych-
wstania: Dzieci tego świata żenią się i za 

mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za 
godnych udziału w świecie przyszłym i w powsta-
niu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 
wychodzić.         

11 listopada 2007 r. – NIEDZIELA
Narodowe Święto Niepodległości
Imieniny: Marcina, Emila, Bartłomieja
LITURGIA SŁOWA:
2 Mch 7, 1 –2. 9 – 14 
Ps 17
2 Tes 2, 16 – 3, 5 
EWANGELIA: Łk 20, 27 – 38

12 listopada 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Renaty, Witolda, Flawiusza 
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 1, 1 – 7
Psalm 139
EWANGELIA: Łk 17, 1 – 6 

13 listopada 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Benedykta, Mateusza, Krystyny
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 23 – 3,9
Psalm 34
EWANGELIA: Łk 17, 7 – 10

14 listopada 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Wawrzyńca, Emila, Agaty
LITURGIA SŁOWA:
Mdr  6, 1– 11
Psalm 82
EWANGELIA: Łk 17, 11 – 19

15 listopada 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Alberta, Artura, Rogera
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 7, 22 – 8,1  
Psalm 119
EWANGELIA: Łk 17, 20 – 25

16 listopada 2007 r. – PIĄTEK
NMP Ostrobramskiej
Imieniny: Marii, Małgorzaty, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 13, 1 – 9
Psalm  19
EWANGELIA: Łk 17, 26 – 37 

17 listopada 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Elżbiety, Grzegorza, Salomei
LITURGIA SŁOWA:
1 Mdr 18, 14 – 16; 19, 6 – 9  
Ps 9
EWANGELIA: Łk 18, 1 – 8Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomu

I puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.

Adam Mickiewicz

MYŚL TYGODNIA:

            Kwestia perspektywy 

„Doszedłem do punktu, w którym 
posiadłem całą wiedzę” – powiada 

człowiek i obstaje przy tym. Ale Bóg 
się uśmiecha, bo wie, że każdy punkt 

jest jedynie punktem wyjścia wszelkiej 
wiedzy, a cała ludzka odpowiedź jest 

jedynie pytaniem.           

Z okazji imienin
Księdzu Diakonowi Marcinowi Sawickiemu życzymy 

opieki Matki Bożej Królowej Apostołów, 
wielu potrzebnych łask Bożych, Darów Ducha Świętego 

oraz dużo sił  w prowadzeniu posług 

 Redakcja

Zapraszamy na stronę
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        Święty Wincenty Pallotti był Apostołem Rzymu i to właśnie w 
Wiecznym Mieście powstali Pallotyni, ale już za życia Założyciela jego 
charyzmat rozprzestrzeniał w różne rejony świata.  Działalność święte-
go była znana także niektórym Polakom. A sam Święty Wincenty modlił 
się za Polskę: „Błagam Cię, Pani moja, Święta Maryjo, racz wziąć Polskę 
w swoje ręce. Amen”. 

          Do Polski Stowarzyszenie zostało przeszczepione w 1907 
roku przez księdza Alojzego Majewskiego, który po czterech latach 
pracy misyjnej w  Kamerunie wrócił  do Polski.  Pierwszy dom powstał 
na Wschodzie w Jejkowcach, w diecezji lwowskiej.  Już w grudniu 1907 
roku zamieszkał z księżmi pierwszy kandydat na brata. W marcu roku 
1908 zgłosili się następni. Początki dzieła Pallotyńskiego na ziemiach 
polskich były bardzo trudne i naznaczone niedostatkami, ale gorliwość 
pierwszych pallotynów zaczęła przynosić szybko błogosławione owo-
ce. 11 czerwca 1909 roku powstał dom w Wadowicach na Kopcu, gdzie 
otworzono niższe seminarium dla kandydatów do Stowarzyszenia, 
zwane Collegium Marianum, Obecnie mieści się tam nowicjat i dom 
rekolekcyjny.  W 1919 roku ksiądz Alojzy Majewski powołał do życia 
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów na Kopcu.  Po I woj-
nie światowej, dzięki licznym powołaniom i intensywnej pracy apostol-

skiej podejmowanych w różnych dziedzinach życia nastąpił szybki rozwój Pallotynów i już w 1935 roku polską regię 
podniesiono do rangi prowincji pod wezwaniem Chrystusa Króla. 

 W okresie międzywojennym powstało w Polsce wiele nowych domów pallotyńskich m.in. w Warszawie i Ołta-
rzewie; w pierwszych dniach wojny pallotyni objęli placówkę w Radomiu.  Już w okresie międzywojennym pallotyni 
polscy zaczęli pracę duszpasterską poza krajem.  Przed II wojną światową prowincja liczyła: 11 domów, 77 księży, 50 
kleryków po nowicjacie, 137 braci, 256 kandydatów na księży i 12 na braci. W czasie II wojny światowej polscy palloty-
ni ponieśli dotkliwe straty. Zginęło 29 członków prowincji: 11 księży, 3 kleryków, 15 braci, w tym wyniesieni na ołtarze 
przez Jana Pawła II Błogosławieni Męczennicy, ksiądz Józef Jankowski i ksiądz Józef Stanek. 

Po wyzwoleniu, dzięki krwi Męczenników i wspaniałej pracy oddanych apostolstwu księży i braci, Stowarzyszenie 
powoli odbudowało swoją świetność. 

„Przybyliście - Drodzy Pallotyni - do Polski pod znakiem człowieka, który żył na ziemi włoskiej. Pewnego rodzaju 
pokrewieństwo religijne i kulturowe ułatwiło Wam przyjście do Ojczyzny. Stowarzyszenie wasze znalazło u nas od 
razu pełne zrozumienie, dzięki głębokiej duchowej więzi między naszą rodzimą religijnością, a religijnością waszych 
Założycieli. Stowarzyszenie przybyło na teren Polski w warunkach dość trudnych, ale jego styl życiowy i apostolski 
ułatwiał głębokie wszczepienie się w życie Kościoła katolickiego w naszym kraju. Dlatego też dzisiaj wspólnie wspo-
minamy z wielką radością wasza pracę. Pracowaliście w trudnych warunkach, w okresie ciężkich przeżyć wojennych 
i obficie płaciliście krwią swoich pierwszych pracowników, którzy zabierani z tego domu, ginęli w więzieniach i obo-
zach koncentracyjnych. Jednakże ich krew, cierpienia i męka wydały owoc stokrotny”. 

Kard. St. Wyszyński, Homilia wygłoszona z okazji 50-lecia obecności i pracy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego w Ołtarzewie.

Od początku swej działalności pallotyni w Polsce kształtowali świeckich w duchu apostolskim przez czasopisma, 
zjazdy, dni skupienia, rekolekcje zamknięte i osobiste kontakty. Przed wojną było już kilka tysięcy świeckich współpra-
cowników, należących do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

 W pracy apostolskiej nie zapomniano nigdy o misjach, ale w okresie powojennym nie było warunków do wyjaz-
du księży i braci z kraju. Dopiero w 1963 roku wyjechał na misje do Indii ks. Adam Wiśniewski, a następnie Polscy pal-
lotyni rozpoczęli prace w Afryce. W latach dziewięćdziesiątych duchowni synowie Pallottiego rozpoczęli działalność 
apostolską w krajach byłego Związku Radzieckiego.  Polska Prowincja Chrystusa Króla, utworzona w 1935 roku, prze-
żywała w ostatnich dziesięcioleciach dynamiczny rozwój, który doprowadził ją do reorganizacji i została przekształco-
na w dwie: prowincję Chrystusa Króla z siedzibą zarządu w Warszawie. Prowincja ta obejmuje wschodnią część Polski, 
oraz prowincję Zwiastowania Pańskiego z siedzibą zarządu w Poznaniu. Granica pomiędzy prowincjami biegnie linią 
zachodnią diecezji: Olsztyńskiej, Płockiej, Łowickiej, Radomskiej, Kieleckiej, Krakowskiej.

Opr. Piotr Dyjo

100 - lecie Pallotynów na ziemiach polskich
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Matko Boża, Przenajświętsza
Ostrobramska  Pani
Coś jest Matką Miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami!
Twe Oblicze ciemne, piękne tak pełne dobroci
Oczy Twe spuszczone skromnie 
z czułością ogromną patrzą na nas, ludzi;
To spojrzenie – pełne łaski
wielką, bezgraniczną miłość
w naszych grzesznych ludzkich sercach
zawsze zawsze budzi.
Jak wyrazić mamy wdzięczność 
za Twe Miłosierdzie ?
Matko, przytul nas do serca
wyrzuć z naszych dusz lód grzechu,
złości, gniewu i – obojetności…
Chcemy zawsze żyć dla Ciebie, Tyś przedobra 
tak! 
Daj zrozumieć, że zmierzamy
do Bram Niebios, gdzie tak pięknie 
gdzie łez, zmartwień już nie będzie 
a jedynie  - szczęście!
Daj pokochać swego Syna tak jak nigdy dotąd
Bo o Niebie przecudownym myśłimy z czułością
i – nie dającą się wyrazić ogromną tęsknotą
Matko! W Ostrej świecisz Bramie 
w szacie pozłocistej.
Ciemne, delikatne dłonie
trzymasz skrzyżowane na ogromnym, pięknym
Sercu – jak kryształ przeczystym.
A ja czuję, że wciąż mówisz:
„Kochajcie Jezusa; 
módlcie się codziennie szczerze,
Módlcie się z radością,
On was kocha i droga Mu jest 
każda ludzka dusza! 
On na Krzyżu życie oddał by zbawić każdego
Nawet tego dziś najbardziej zgubionego 
i smutnego”.
Matko Boża Ostrobramska! Tyś przecudna taka
że napatrzeć się nie można 
na Twą złotą Postać.
Weź nasz ludzki los w swe ręce
Bo to życie tu na Ziemi, takie trudne
i zawiłe, że ciężko nam, szarym ludziom
wszystkim troskom i zmartwieniom
tak na co dzień sprostać…
Matko, Ostrobramska Pani, 
Bardzo Cię kochamy
I za Twoje wielkie Serce,
za Twą Dobroć
Życie Ci oddamy!

Katarzyna Wilczyńska  

Matka Boża Ostrobramska 
strzeż nas i broń!

Pierwsza Wojna Światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. z 
chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku Compiégne pod 
Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach całej Eu-
ropy, ale i Polski. Dzień wcześniej powrócił do Warszawy Józef Pił-
sudski, komendant I Brygady Legionów, internowany od lipca 1917 
r. przez Niemców w Magdeburgu. Przed domem, w którym miesz-
kał, zebrały się tłumy, a do mieszkania zaczęli przychodzić przedsta-
wiciele różnych stronnictw i partii. 
Dzień 11 listopada ustanowiono później Świętem Niepodległości 
Polski. 
Przedstawiając powyżej krótki rys historyczny związany z datą 11 
listopada pragnę zachęcić i zaprosić wszystkich mieszkańców Rado-
mia do udziału w uroczystościach Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości Polski.
11 listopada w Warszawie  
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpocz-
ną się szczególną uroczystością. W dniach 9 -10 listopada odbę-
dzie się mianowanie na wyższe stopnie wojskowe i służbowe ofiar
Zbrodni Katyńskiej.  Uroczyste mianowanie ofiar tej okrutnej zbrod-
ni będzie wyrazem naszej pamięci, szacunku i czci dla niezłomnych 
bohaterów zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje oraz w innych miejscach kaźni.  W trakcie obchodów pre-
zentowana będzie wystawa „Katyń. Pamiętamy. Uczcijmy pamięć 
bohaterów.” Autorami są: Adrian Bojczuk i Arkadiusz Blomka 
przy współpracy WBBH (Grzegorz Jasiński, Witold Rawski)
godz. 9.00  - Bazylika św. Krzyża – Msza Święta, 
godz. 9.45 -  Cmentarz Powązki – złożenie wieńców na grobach                    
                         żołnierzy francuskich 
godz. 10.30 - Park Skaryszewski – uroczystość złożenia wieńców 
                          z okazji Dnia Pamięci  Wspólnoty Narodów, 
godz. 12.00 - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
                        – Uroczysta Odprawa. Warta przed Grobem Nieznanego                      
                          Żołnierza, 
godz. 13.00 - Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego 
                       – złożenie wieńca, 
godz. 13.30 - Pałac Prezydencki– wręczenie odznaczeń 
                          przez Prezydenta RP, 
godz. 14.00 - Pałac Prezydencki– spotkanie Prezydenta RP 
                          z zaproszonymi gośćmi.  
11 listopada w Radomiu
Obchody jedenasto-listopadowe będziemy obchodzić następująco:
godz.16.00 - Początek uroczystości w Rynku 
                         przy Pomniku Czynu Legionowego.
godz. 17.00 - Przemarsz uczestników na Plac Konstytucji 3 Maja.
godz. 17.30 - Złożenie kwiatów przy Pomniku 
                       – Grobie Nieznanego Żołnierza
godz. 18.00 - Msza Święta w Katedrze
godz. 19.00 -  Widowisko słowno-muzyczne  „Polska, która nigdy 
                           nie zginęła” w Katedrze w wykonaniu artystów 
                           Teatru Wielkiego w Łodzi
godz. 19.45 -  Zakończenie uroczystości

Marek Gos

11 Listopada w Radomiu i Warszawie
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dziś o godz. 10.45 – Msza św. w intencji Księdza Diakona
        Marcina Sawickiego z okazji Jego Imienin. 
 -  o godz. 16.00 - Msza święta dla Dzieci przygotowujących się 
        do  przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i Ich Rodziców;
 -  o godz. 18.00 – Msza św. dla Pielgrzymów oraz o rychłą 
      beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II.  Grupa JPII zaprasza 

bezpośrednio po Mszy św. wieczornej na „APEL OJCZYZNY”. 
        Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie w dniu Rocznicy 
        Odzyskania Niepodległości.
2.    Przez cały miesiąc listopad – o godzinie 17.00 będziemy
       odmawiali różaniec w intencji zmarłych polecanych nam 
        w wypominkach;  msza święta wypominkowa – w tygodniu 
        o godz. 17.30 – w niedzielę o godz. 18.00.
3.    13 listopada – we wtorek – Nabożeństwo Fatimskie dla 
         starszych, chorych i cierpiących. Różaniec i  okazja do 
         spowiedzi od godz. 8.30. Msza św. z kazaniem – o godz. 9.00
4.     W przyszłą niedzielę – o godz. 16.00 - Msza św. dla przygotowu-

jących się do Sakramentu Bierzmowania oraz Ich rodziców..
5.   Dziękujemy za złożone w zeszłą niedzielę indywidualne ofiary 

na budowę Naszego Kościoła w Mazowszanach.
6.    Kurs przedmałżeński w naszej parafii – o godz. 14.00
       w Kancelarii Parafialnej.

i Ochrzczeni zostali:

Wiktoria Janas
Aleksander Dulepski

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Kazimiera Gwizd (l. 95)
Stefan Ciepiński (l. 89)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W 40. rocznicę ślubu Jadwigi i Mariana
w 40. rocznicę ślubu Janiny i Józefa
w 2. rocznicę ślubu Joanny i Pawła

w 87. rocznicę urodzin Józefa
w 50. rocznice urodzin Alicji 

w 43. rocznicę urodzin Iwony
w 29. rocznicę urodzin Konrada

w 25. rocznicę urodzin Agnieszki
w 20. rocznicę urodzin Tomasza
w 18. rocznicę urodzin Adriana
w 16. rocznicę urodzin Angeliki

 zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej i wszelkich
 potrzebnych łask na każdy dzień 

ŻYCZENIA

  
    Wszelkie ogłoszenia, a także prośby 
można zgłaszać po numerem telefonu 

502 435 468.

Szukam:                             Oddam:
                                                                  

- Lodówka               - Łóżko pojedyńcze
                                                                  

                                - Łóżeczko dla dziecka 
                                     

                          - Fotel dwuosobowy           

                                  rozkładany 
      

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl;  www.mojaparafia.za.pl
Redaktor Naczelny: Małgorzata Zawisza, Z - ca Redaktora Naczelnego: Piotr Dyjo, Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC. 
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak,  Marek Gos,  Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, 
Szczepan Zięba, Wioleta Stańczak, Katarzyna Puternicka.

… Bliżej Boga…

Chcieli być bliżej Boga
W pielgrzymkę się swą wybrali 
By pokłon Panu tam oddać
I prośby zanieść też Pani.

Tak kręte są drogi życia
Jak te na tamtych zboczach 
Już nie mają nic do ukrycia
Już blask widzą w Boga oczach.

Wieźli ze sobą hołdy 
Modlitwy i błagania
U stóp Pana złożyć
Dziękczynne podziękowania.

Chcieli być bliżej Boga
W pielgrzymkę się swą wybrali
By pokłon Panu tam oddać
I już u niego zostali…

Ten wiersz dedykuję pielgrzymom którzy zgineli w wypadku 
oraz ich rodzinom.

Katarzyna Puternicka

życzy Redakcja


