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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Historia
Parafii Świętego Józefa

w Radomiu 
część 2

Parafia pod wezwaniem Opieki Świętego Józefa w Radomiu została 
erygowana przez biskupa sandomierskiego. J.K. Lorka w dniu 30 kwietnia 
1946 roku. Ponieważ tworzyli ją i od początku pracują w niej księżą ze 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego -Pallotyni- od początku istnienia 
została przekazana temuż Stowarzyszeniu. Dokument erekcyjny 
parafii dostarczony przez księdza dziekana trafił do rąk ks. P. Drewsa SAC 
w dniu 2 maja 1946r. Wobec wiernych został odczytany 5 maja 1946 r. 
Mocą tego dekretu określone zostało terytorium parafii oraz nominacja ks.
P. Drewsa SAC na proboszcza nowej parafii. Pierwszy tytuł parafii brzmiał: 
Parafia pw. Opieki Św. Józefa. Zewnętrzną uroczystość inauguracji parafii
obchodzono 12 maja 1946 roku. Teren parafii pod wezwaniem Opieki Św. 
Józefa określa wspomniany wyżej dekret. „Do nowej parafii należeć będą 
następujące ulice z ich mieszkańcami z parafii Opieki NMP: Młodzianów, 
ulice: Młodzianowska, Gazowa, Brzozowa, Wierzbowa, Leśna, Południowa, 
Godowska, Wiejska, Ptasia, Mariańskiego, Łączna, Głucha, Gajowa. 
Zeork, nadto wsie: Godów, Mazowszan i Huta Mazowszańska. Tor 
kolejowy będzie granicą między obiema parafiami. Z parafii Najświętszego 
Serca Jezusa należeć będą ulice: Czarna, Szkolna, Kolejowa, Dolna(po 
Staroopatowską), Śląska, Poznańska, Wileńska, Sandomierska, 
Staroopatowska (nr parzyste po stronie Młodzianowa), część kol. Malczew 
i wieś Malczew. Ulica Staroopatowska ma być granicą obydwu parafii,
poczynając od toru kolejowego. Powyższe ulice i miejscowości niniejszym 
dekretem odłączamy od parafii Opieki NMP i Najświętszego Serca Jezusa 
w Radomiu z mieszkańcami i terytoriami do nich należącymi w obrębie 
tychże parafii. Należy zaznaczyć, że w 1958 roku dokonano zmiany nazwy 
parafii. Stało się to na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, który został 
przekazany parafii przez prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego, 
dnia 26 marca 1958 roku i przyjęty do wiadomości przez biskupa diecezjalnego 
w Sandomierzu. Odtąd tytuł parafii brzmiał „Parafia pod wezwaniem Św. 
Józefa”. Święto odpustu parafialnego przeniesiono na 1 maja.

Pierwszej modyfikacji granic parafii dokonano na prośbę mieszkańców 
dzielnicy – Prędocinek. Dnia 19 sierpnia 1952 roku – prośbę wiernych 
parafii Najświętszego Serca Jezusa, popartą podpisami mieszkańców,
skierowano do Kurii Diecezji Sandomierskiej. Pismo wyrażające zgodę na 
włączenie Prędocinka do parafii, przy wzajemnej akceptacji proboszczów
obydwu parafii, ogłoszono 29 września 1952 roku.

dokończenie str.2

Dnia 16 lipca obchodzić będziemy 
święto Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel zwanej także świętem Matki 
Boskiej Szkaplerznej. Święty Szymon 
Stock przeor Generalny Zakonu 
Karmelitów miał wielki szacunek i 
cześć do Matki Boskiej. Zwrócił się on 
do Najświętszej Maryi Panny z całą 
goryczą, jaka przepełniała jego serce, 
prosząc Ją o sprzyjanie jego zakonowi, tak 
doświadczonemu przez los, i błagając o 
zesłanie jakiegoś znaku świadczącego 
o przymierzu łączącym zakon z Maryją. 
W dniu 16 lipca 1251 r. Maryja objawiła się 
jemu, trzymając w ręku Brązowy  Szkaplerz 
i powiedziała do niego: „Przyjmij, mój 
ukochany synu, ten habit twojego zakonu: 
to będzie dla ciebie i dla wszystkich 
Karmelitów przywilejem, że każdy, kto 
umrze ubrany w Szkaplerz, nigdy nie 
będzie cierpiał z powodu wiecznego 
ognia.” Oprócz tego szczególnego 
zapewniania o zbawieniu dla noszących 
Szkaplerz, Matka Boża udzieliła innej 
obietnicy, znanej jako Przywilej Sobotni. 
3 marca 1322 r. ukazała się papieżowi 
Janowi XXII, obwieszczając tym, którzy 
będą nosić Jej Szkaplerz: „Ja, Wasza 
Matka, zejdę w cudowny sposób do 
czyśćca w następną sobotę po waszej 
śmierci, obmyję was z win i zabiorę was 
na świętą górę wiecznego żywota”            

Najświętsza Maryja 
Panna z góry Karmel
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W 1984 roku nastąpiło utworzenie owej parafii pod wezwaniem
Św. Alberta Chmielowskiego. „Z parafii Św. Józefa wyłączeni zostali 
wierni mieszkający przy ulicach: Armii Krajowej, Armii Ludowej, 
Braile’a, Cisowa – bloki 2,4 i 6, Czackiego, Galla, Gajowa – od nr 73 do 
nr 100, Godowska od nr 55 do nr 109, Gruntowa, Jeleniewska, Lipska, 
Grzebieniowa, Łanowa, Łysogórska, Młodzianowska – blok nr 154 
oraz domki jednorodzinne od nr 156 i 158, Ostrowiecka, Wincentego 
Pola, Świętokrzyska, bloki: 25 i 31, oraz domki jednorodzinne nr od 
22 do 28 oraz 42, Staroopatowska, Wiejska – domki jednorodzinne 
nr 69, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 107, Wyścigowa, Zielna i 
Żródłowa nr 5, 7, 9, 11, 16, 18 i 20 oraz wieś Malczew”. Po kilku latach 
dokonano kolejnej zmiany granic parafii. Powstała wtedy nowa 
parafia pod wezwaniem Bł. Rafała Kalinowskiego. Z terenu „parafii
Św. Józefa w Radomiu wyłączone ulice: Gagarina – bloki: 2, 9, 11, 
Osiedlowa – bloki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Sandomierska 
– bloki: 10, 12.   

c.d. w następnym numerze

Postawy podczas Mszy świetej
Postawa stojąca. Z tą postawą spotykamy się już na kartach 

Starego Testamentu i  oznacza ona godność człowieka 
odkupionego przez Boga. Zaś w Kościele od samego początku 
rozumiana ona była jako pozycja tych, którzy zmartwychwstali z 
Chrystusem i starają się o to, co w górze (por. Kol 3,2). Ponadto ta 
postawa wyraża miłość, szacunek, uwagę, dyspozycyjność, gotowość 
pełnienia woli Bożej, bo kto stoi, może natychmiast wyruszyć w 
drogę, może bez zwłoki wykonać polecenie, przystępując zaraz do 
pracy, jaką mu wyznaczono. Postawę tę obecnie przyjmujemy: od 
wejścia celebransa aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed 
Ewangelią i w czasie jej proklamacji, podczas wyznania wiary i 
modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby moją i waszą 
ofiarę..., aż do Baranku Boży (z wyjątkiem przeistoczenia), w czasie 
modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy Świętej. 

c.d. w następnym numerze

HUMOR WAKACYJNY 
Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem: 
90 km/h - To szczęśliwy dzień 
100 km/h - Ofiaruję Tobie Panie dziś całe życie me 
110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie 
120 km/h - Liczę na Ciebie Ojcze 
130 km/h - Panie, przebacz nam 
140 km/h - Zbliżam się w pokorze 
150 km/h - Być bliżej Ciebie chcę 
160 km/h - U drzwi Twoich stoję Panie 
170 km/h - Pan Jezus już się zbliża 
180 km/h - Jezus jest tu 
200 km/h - Witaj ach witaj

Mój świat
Mój świat, świat życia.

Patrzę na niego,
na otaczających ludzi

każdego dnia.
Otacza mnie

przyroda – świat.
Jaki on jest piękny.

Cieszę się nim.
Jakże go nie kochać?

Pan Bóg stworzył
ziemię i niebo.

Wszystko uczynił dla człowieka.
Kochajmy Go za to.

Jego dobroć umila nam życie.
Żyjemy – ja i Ty.

Miałem dziewczynę, 
dziewczynę przyjaźni i miłości.

Szła ze mną przez życie,
które było piękne
i błogosławione.

Zostałem sam – bez dziewczyny.
Kto pomoże mi żyć?

Przytuli mnie do serca -
tak czule i serdecznie.

To ona, której
nie ma w moim 

światku życia.
Pomaga mi, ułatwia mi

żyć w tej ludzkiej samotności.
Wspaniały ten świat,

świat mego życia, 
moich osobistych marzeń.

Myślę wiec jestem- żyję.

Stefan Suwała  

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna:

  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:  
  

8.00 - 10.00  


