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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Historia
Parafii Świętego Józefa

w Radomiu 
część 4

Po doświadczeniu obowiązków rektora domu, w latach od 1954 do 
1957, ksiądz Konstanty Kobielu SAC został mianowany, proboszczem 
parafii Opieki Św. Józefa 16 kwietnia 1957 roku i pełnił tę funkcję do 31 
sierpnia 1966 roku. Za jego proboszczowania dokonano zmiany nazwy 
parafii. Praca duszpasterska w tym czasie związana była z trwającym 
Soborem Watykańskim II i przygotowaniem do Milenium Kościoła w Polsce. 
Był to również czas walki z Kościołem. Duszpasterze, a pośród nich 
radomski proboszcz nękani byli najróżniejszymi przepisami prawnymi. 
Archiwum parafii zawiera wiele pism skierowanych do Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Radomiu z tego czasu. Bardzo liczne odpowiedzi na 
pisma zawierają decyzje negatywne. Są dokumenty mandatów karnych, 
za procesje Bożego Ciała bez pozwolenia władz, o spraw sądowych w związku 
z dobudowaniem prezbiterium. Starsi parafianie podają, że proboszcz 
spędził kilka dni w areszcie. Jest nawet podanie  do PWRN w Kielcach, 
Referat ds. Wyznań, skierowane przez biskupa Piotra Gołębiowskiego w 
sprawie uregulowania nielegalnej budowy. Jako proboszcz, świętował w 
Wielki Czwartek 1966 roku, swój srebrny jubileusz kapłaństwa.

      Kolejnym proboszczem był ksiądz Ludwik Skuza SAC. Przeżywał w 
Radomiu czas kończącego się Jubileuszu 1000-lecia Chrztu Polski, 
wypełniając obowiązki proboszcza od 31 sierpnia 1966 roku. 
Dnia 29 września 1966 roku konsekrowano soborowy ołtarz w kościele 
parafialnym. Na początku października, w Radomiu obyły się tu 
jubileuszowe uroczystości milenijne. Wiosną 1967 roku, w dni Wielkiego 
Tygodnia, mieszkańcy niedalekiej Wierzbicy, przeżywali próby „przejęcia” 
parafii przez grupę zbuntowanych księży: Z. Kosa – z diecezji sandomierskiej, 
C. Pietrzyka – okscystersa oraz ekskleryka dominikańskiego – 
A. Nadskakalskiego i grupy wiernych kościoła narodowego. Postawa 
biskupa sandomierskiego, Piotra Gołębiowskiego oraz wiernych, którzy 
nie poddali się prowokacjom ocalia parafię i umocniła w niej wiarę. 
W tych dramatycznych wydarzeniach, pomimo licznych obowiązków
parafialnych, brali również udział nasi dwaj duszpasterze. Warunki 
zdrowotne nie pozwolił księdzu Ludwikowi Skuzie na dalszą pracę w 
Radomiu. Od 31 sierpnia 1968 roku przestał pełnić obowiązki proboszcza.

c.d. w następnym numerze

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to, że dałeś 
Kościołowi  Papieża Jana 
Pawła II,  w którym zajaśniała 
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa i 
piękno Ducha miłości. On, 
zawierzając całkowicie Twojemu 
miłosierdziu i matczynemu 
wstawiennictwu Maryi, ukazał 
nam żywy obraz Jezusa 
Dobrego Pasterza, wskazując 
świętość, która jest miarą życia 
chrześcijańskiego, jako drogę 
dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą. Udziel 
nam, za jego przyczyną, 
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, 
o którą prosimy z nadzieją, że 
Twój Sługa Papież Jan Paweł 
II, zostanie rychło włączonyw 
poczet Twoich świętych.
Amen.

Modlitwa o beatyfikację 
Jana Pawła II
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

Postawy podczas Mszy świetej

c.d. w następnym numerze

Postawa klęcząca. W starożytności pogańskiej odrzucano tę 
postawę jako niegodną człowieka wolnego. W chrześcijaństwie, jej 
przykład znajdujemy w osobie Jezusa w Getsemani (por. Łk 22, 41). 
W Kościele pierwotnym oznaczała ona pokutę. W średniowieczu 
klęczenie zaczęło oznaczać hołd wasala względem swego pana. 
Stosunkowo niedawno, klęczenie stało się oznaką pokornej adoracji. 
Obecnie tę postawę przyjmuje się w czasie przeistoczenia, jak też 
na słowa: Oto Baranek Boży. Nowe przepisy liturgiczne podają, że 
można klęczeć także w czasie całej Modlitwy Eucharystycznej. Postawa 
klęcząca może przybrać formę jeszcze większego uniżenia, jaką jest 
leżenie na ziemi, czyli prostracja. Obecnie przewidywana jest ta 
postawa w Wielki Piątek, kiedy celebrans i diakon leżą krzyżem 
na początku liturgii oraz podczas święceń, czy wieczystych ślubów 
zakonnych, w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych.

Idę do Ciebie Boże!
Idę do Ciebie Panie!

Idę na Twój Boży głos
Zbliżam się do Ciebie, 

bo Cię ogromnie kocham.
Uwielbiam Pana i wysławiam

Jego Bożą moc.
Idę do ciebie – 
do mego Boga

Raduje się moja dusza, 
że będę mógł oglądać

Twoje Oblicze Boże,
Świętych i Aniołów Bożych.

Idę po rozstaniu
do Ciebie – na Twój głos.

Niech będzie chwała
Bogu na wysokości!

Niech będzie Bóg
ze mną i z nami

na zawsze.
Chcę Ci służyć 

dalej w wieczności.
Służyć na wieki,

boś ty dobro 
nieskończone

teraz i na wieki.
 

Stefan Suwała

Z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
Królestwo Boże przeznaczone jest dla wszystkich ludzi, gdyż 

wszyscy są powołani, by być jego członkami. Dla podkreślenia tego 
aspektu, Jezus przybliżył się zwłaszcza do tych, którzy znajdowali się 
na marginesie społeczeństwa, dając im pierwszeństwo, gdy głosił 
Dobrą Nowinę. Na początku swej posługi obwieszcza On, że został 
posłany, aby ubogim głosić Dobrą Nowinę ( por. Łk 4,14). Wszystkim 
ofiarom odrzucenia i pogardy Jezus oświadcza „ Błogosławieni 
jesteście wy, ubodzy” ( Łk 6,20),a ponadto tym zepchniętym na 
margines pozwala już doświadczać wyzwolenia, gdy „ przebywa z 
nimi”, a nawet „jada z nimi” ( por. Łk 5,30;15,2), traktuje ich jak równych 
sobie i przyjaciół ( por. Łk 7,34), daje im odczuć, że Bóg ich kocha 
i objawia w ten sposób Jego niezmierną czułość względem 
potrzebujących i grzeszników ( por. Łk 15, 1-32).

Encyklika Redemptoris missio [ 14]

Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, 
jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest 
gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest 

nim modlitwa.
 — św. Jan Chryzostom


