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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 818
21/11/2010

 NIEDZIELA  

JEZUSA CHRYSTUSA, 

KRÓLA 

WSZECHŚWIATA

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
21 listopada 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Janusza, Konrada, Oliwiera
LITURGIA SŁOWA: 
2 Sm 5, 1-3
PSALM 122
Kol 1, 12-20
EWANGELIA: Łk 23, 35-43

22 listopada 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
Imieniny: Cecylii, Marka, Maura
LITURGIA SŁOWA:
Ap 14, 1-3. 4b-5
PSALM   24
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

23 listopada 2010 r. – WTOREK
Św. Klemensa I, papieża i męczennika
Imieniny: Klemensa, Felicyty, Adeli
LITURGIA SŁOWA:
Ap 14, 14-20
PSALM 96
EWANGELIA: Łk 21, 5-11  

24 listopada 2010 r. – ŚRODA
Imieniny:  Jana, Flory, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA: 
Ap 15, 1-4
PSALM 98
EWANGELIA: Łk 21, 12-19  

25 listopada 2010 r. – CZWARTEK
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy 
i męczennicy
Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
Imieniny: Karoliny, Romana, Klaudyny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 18, 1-2.21-23;19, 1-3.pa
PSALM 100
EWANGELIA: Łk 21, 20-28  

26 listopada 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny:  Konrada, Sylwestra, Delfiny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 20, 1-4.11-21,2
PSALM 84
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

27 listopada 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Walerianna, Wirgiliusza
LITURGIA SŁOWA:
Ap 22, 1-7
PSALM 95
EWANGELIA: Łk 21, 34-36

EWANGELIA: Łk 23, 35 - 43   
„A lud stał i patrzył”

„To jest Król żydowski”

Ołtarz – Golgota. W momencie Przeistoczenia stoję 
i patrzę. Czy oczami Łotra dostrzegam Chrystusa Króla 
Wszechświata? Czy potrafię dostrzec napis umieszczony 
przez Piłata na krzyżu? Ileż potrzeba wiary, aby w pogar-
dzanym, odartym ze wszystkiego, ukrzyżowanym, ujrzeć 
Króla Wszechświata! Nie lękajmy się wiary, która dziś może 
wydawać się bezsilną. Nie stójmy w tłumie gapiącym się 
bezmyślnie. Czynnie uczestniczmy w ofierze składanej na 
ołtarzu. Często powtarzajmy: „Króluj nam, Chryste, zawsze 
i wszędzie”.

Adam Żak

W  drodze ze Św. Wincentym 
„Nie myśl nigdy, że nie potrafisz dokonać tego, 
czego dokonali w Kościele jego wielcy święci. 

Z pomocą łaski Bożej możesz dojść do jeszcze 
większych rzeczy, gdyż Bóg udoskonala 
nieskończonym bogactwem Swojej łaski.”
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PALLOTYNI 
ŚWIĘTUJĄ

W Polsce są dwie prowincje 
Stowarzyszenia Apostolstwa Ka-
tolickiego, czyli księży i braci pallo-
tynów: zachodnia – Zwiastowania 
Pańskiego oraz wschodnia – Chry-
stusa Króla. Granica przebiega z 
północy na południe mniej więcej 
przez środek naszej Ojczyzny. W 
ostatnią niedzielę roku liturgicz-
nego – w Uroczystość Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata – swoje 
patronalne święto obchodzi nasza 
wschodnia Prowincja. Oto infor-
macje o niektórych osobach oraz 
zadaniach i dziełach, jakie obecnie 
podejmują pallotyni tej Prowincji:

1. W Zarządzie Generalnym 
w Rzymie ks. Witalij Gorbatych 
pełni funkcję Prokuratora General-
nego Stowarzyszenia. Zajmuje się 
wszystkim sprawami na linii pallo-
tyni całego świata – Watykan. Ks. 
Jan Korycki jest Postulatorem Ge-
neralnym i zajmuje się procesami 
beatyfikacyjnymi pallotynów z ca-
łego świata. Z kolei ks. Jan Kupka 
jest dyrektorem: generalnego In-
stytutu św. Wincentego Pallottie-
go oraz biblioteki pallotyńskiego 
Domu Generalnego, więc jak nikt 
zna życie i pisma św. Założyciela 
pallotynów.  Ks. Tadeusz Wojda 
jest pracownikiem watykańskiej 
Kongregacji ds. Ewangelizacji Na-
rodów. W Rzymie mieszka i pracu-
je także brat zakrystianin oraz stu-
denci z Prowincji Chrystusa Króla. 

2. Dwóch polskich palloty-
nów zostało wyniesionych do 
godności biskupiej. To ordyna-
riusz warszawsko-praski 
J.E. Ks. Abp Henryk Hoser i 
emerytowany biskup łowicki 

J.E. Ks. Bp Alojzy Orszulik.
3. Pallotyni są konsultorami  i 

członkami rad Komisji Episkopatu 
Polski.

4. Zarząd Prowincjalny Pro-
wincji Chrystusa Króla mieści się 
w Warszawie. Na jego czele stoi 
Ksiądz Prowincjał Józef Lasak. Na 
początku grudnia będzie wizyto-
wał nasz dom radomski.

5. Sercem Prowincji jest Wyż-
sze Seminarium Duchowne w Oł-
tarzewie (wspólne dla obydwu 
polskich prowincji). 

6. Dom Okresu Wstępnego 
mieści w Wadowicach. Tam tzw. 
„rok duchowy” przeżywają kan-
dydaci do seminarium oraz całą 
wstępną formację odbywają bracia. 

7. Pallotyni, to przede wszyst-
kim koordynacja dzieła Zjedno-
czenia Apostolstwa Katolickiego 
– ogólnokościelnego ruchu zało-
żonego przez św. Wincentego Pal-
lottiego.

8. W Warszawie mieści się Ar-
chiwum Prowincjalne – kopalnia 
wiedzy o pallotynach.

9. Caritas pallotyńska „rozda-
je miłość pełnymi rękoma” potrze-
bującym.

10. Domy konferencyjno 
– rekolekcyjne w: Konstancinie 
– Jeziornej, Czarnej, Hodyszewie, 
Otwocku, Ołtarzewie, Wadowi-
cach i Świętej Katarzynie oraz dom 
rekolekcyjny w Bóbrce są wspa-
niałymi miejscami na spotkania i 
rekolekcje. 

11. Hostel dla studentów w 
Warszawie tworzy świetny klimat 
do nauki. 

12. Instytut Pallottiego w Kon-
stancinie – Jeziornej jest centrum 
myśli i duchowości św. Wincente-
go Pallottiego dla Polski.

13. Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego w Warszawie zajmuje 
się badaniem religijności Polaków.

14. Instytut Teologii Apostol-
stwa w Ołtarzewie to dobre miej-
sce na rozszerzone studia teolo-
giczne.

15. Ośrodek Postulacji w War-
szawie zajmuje się beatyfikacjami
polskich pallotynów.

16. Ośrodek Duszpasterstwa 
Powołań „Apostoł” w Świętej Kata-
rzynie pomaga młodym ludziom 
w rozeznaniu drogi życiowej (nie 
tylko drogi życia konsekrowane-
go).

17. Duszpasterstwo Ruchu 
Światło – Życie w Warszawie jed-
noczy oazy z pallotyńskich placó-
wek.

18. Redakcja „Wiadomości 
Prowincjalnych”, Serwisu Inter-
netowego InfoSAC i strony www.
pallotyni.pl pracuje nad tym, by o 
pallotynach mógł dowiedzieć się 
każdy.

19. Sekretariat ds. Apostol-
stwa czuwa nad inicjatywami 
apostolskimi w Polsce takimi, jak: 
spotkania nad Soliną, oazy, piesze 
pielgrzymki z Warszawy do: Kra-
kowa – Łagiewnik i Częstochowy, 
Pallotyńskie Spotkanie Młodych 
w wakacje, kongres pallotyńskich 
rad parafialnych, weekendowe
kursy przedmałżeńskie, posługa 
księży neoprezbiterów w wakacje.

20. Duszpasterstwo Pielgrzym-
kowe organizuje pielgrzymki au-
tokarowe i lotnicze do miejsc na 
całym świecie.

21. Sekretariat ds. Misji, Sekre-
tariat ds. Ewangelizacji Wschodu 
i „Pomost” – Dzieło Pomocy dla 
Katolików na Wschodzie troszczą 
się o potrzeby Kościoła poza gra-
nicami naszego kraju. Do Prowin-
cji Chrystusa Króla należą obecnie 
delegatury (mniejsze zależne jed-
nostki administracyjne):
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 na Słowacji i w Czechach, na Ukra-
inie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, w 
Kolumbii i Wenezueli oraz w Kana-
dzie. Tam pracuje wielu członków 
Prowincji. Obecni są oni także w: 
Anglii, Austrii, na wyspie Barba-
dos, w Belgii, Francji, Niemczech i 
Szwajcarii. Dwóch pallotynów po-
maga w parafiach diecezjalnych w
Polsce i na Ukrainie. Dzięki człon-
kom Prowincji Chrystusa Króla po-
wstały regie (samodzielne jednost-
ki administracyjne mniejsze od 
prowincji) we Francji i Rwandzie / 
Kongu.

22. Sekretariat ds. Formacji 
troszczy się o formację perma-
nentną pallotynów i ich współpra-
cowników przez organizowanie 
kursów, spotkań i rekolekcji. 

23. Sekretariat Fatimski w Za-
kopanem pracuje nad rozkrzewia-
niem orędzia fatimskiego.

24. Sekretariat ds. Miłosierdzia 
Bożego zajmuje się kultem Bożego 
Miłosierdzia.

25. Pallotyni Prowincji Chrystusa 
Króla prowadzą szkoły: gimnazja i 
licea w: Sierpcu, Lublinie i Ożarowie 
Mazowieckim oraz szkoły podsta-
wowe w: Hodyszewie i Krakowie.

26. Wiele ciekawych książek 
i czasopism pochodzi z wydaw-
nictw: „Apostolicum” w Ząbkach, 
„Królowa Apostołów” w Warszawie 
i Wydawnictwa Sekretariatu Misyj-
nego w Ząbkach oraz z drukarni 
„Apostolicum” w Ząbkach.

27. Pallotyni prowadzą funda-
cje: charytatywną „Ad Caritatem”, 
misyjną „Salvatti.pl”, hospicyjną 
„Anielska Przystań” oraz fundację 
„Wrzos”.

28. Ośrodek Terapeutyczno 
– Szkoleniowy w Lublinie spieszy z 
pomocą psychoterapeutyczną. 

29. Warszawskie Centrum Po-
mocy Duchowej prowadzi wspól-
noty: Małżeństw Niesakramental-
nych, „Piąty Świat” i Trudnych Mał-
żeństw „Sychar”.

30. Fundacja SOS Obrony Poczę-

tego Życia w Warszawie troszczy 
się o samotne matki oraz dzieci 
nienarodzone.

31. Stowarzyszenie Katolicki 
Ruch Antynarkotyczny „Karan” z 
siedzibą główną w Radomiu po-
maga osobom uzależnionym.

32. Ośrodek „Ojczyzna” w Ho-
dyszewie zajmuje się promocją 
kultury polskiej.

33. Hospicjum Królowej Apo-
stołów w Radomiu niesie pomoc 
ciężko chorym.

34. Pallotyni – oprócz naszej 
– prowadzą parafie w: Białej Niżnej
w diecezji tarnowskiej, Bóbrce w 
diecezji przemyskiej, w Czarnej w 
diecezji radomskiej, w Hodyszewie 
i Ostrołęce w diecezji łomżyńskiej, 
w Kielcach na Podkarczówce, w 
Krakowie, Jaroszowicach i Zakopa-
nem w archidiecezji krakowskiej, 
w Kutnie w diecezji łowickiej, w 
Lublinie, w Ołtarzewie i Ożarowie 
Mazowieckim w archidiecezji war-
szawskiej, w Warszawie na Pradze, 
dwie parafie w Otwocku w diece-
zji warszawsko-praskiej, w Rynie 
i Szymonce w diecezji ełckiej, w 
Sandomierzu, w Sierpcu w diece-
zji płockiej, w Celinach w diecezji 
siedleckiej, parafie wojskowe w:
Bartoszycach i Morągu.

35. Sanktuaria pallotyńskie to: 
Matki Bożej Wychowawczyni w 
Czarnej, Matki Bożej Pojednania w 
Hodyszewie, Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim, Matki 
Bożej Sierpeckiej Pani Mazowsza 
w Sierpcu oraz Matki Bożej Fatim-
skiej w Zakopanem.

36. Pod opieką pallotynów 
wschodniej prowincji są: kościół 
rektoralny w Kielcach na Karczów-
ce oraz kaplice publiczne w Wa-
dowicach i we Wrzosowie, a także 
ośrodki duszpasterskie w: Laskow-
cu k. Ostrołęki, Gierlachowie 
k. Sandomierza, Mazowszanach 
k. Radomia oraz Orelcu i Zabrodziu 
k. Soliny.

37. Pallotyni – studenci studiów 

dziennych KUL mają swój dom w 
Lublinie.

38. W Świętej Katarzynie mieści 
się dom duszpasterstwa młodzie-
żowego.

39. W Radomiu jest dom po-
mocy św. Józefa, a we Wrzosowie 
– dom pomocy św. Wincentego 
Pallottiego. 

40. W Sierpcu pallotyni prowa-
dzą sklep „Pallotti center”. 

41. Pallotyni są kapelanami w: 
zakonach żeńskich, domach po-
mocy społecznej, szpitalach, domu 
poprawczym, areszcie śledczym, 
w policji, PKP, straży pożarnej, do-
mach dziecka, środowiskach kom-
batanckich.

42. Pallotyni, to wykładowcy 
Papieskiej Akademii Teologicznej, 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Jeden jest 
rektorem innej wyższej uczelni.

43. Pallotyni pracują jako re-
daktorzy czasopism: „Miejsca 
Święte”, „Communio”, „Archiwa, Bi-
blioteki i Muzea Kościelne”, „War-
szawskie Studia Pastoralne”, „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny”, „Posłaniec 
Miłosierdzia Bożego”. 

44. Wielu pallotynów głosi re-
kolekcje i misje ludowe. Spowia-
dają w diecezjalnych seminariach 
duchownych.

45. Bracia pallotyni pracują 
jako zakrystianie, furtianie, kraw-
cy, ogrodnicy, pracownicy admini-
stracji, zaopatrzeniowcy, kierowcy.

46. W ogromnej większości 
księża pallotyni, to: katecheci, wi-
kariusze i duszpasterze.

O każdej funkcji, zadaniu i 
dziele opowiemy oddzielnie na 
łamach naszej gazetki. Dziś życzy-
my naszym pallotynom – szcze-
gólnie czternastu mieszkającym 
pośród nas w Radomiu – pokoju 
serca, codziennego doświadcza-
nia miłości Boga, odwagi w gło-
szeniu Ewangelii i siły w realizowa-
niu podjętych zadań.        

Redakcja
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SŁUŻYLI NAM
 W RADOMIU, 

A ODESZLI JUŻ DO PANA…
s. Kaliksta Kajdaniak (+1988)
s. Kornelia Cebulska (+1943)
s. Ksawera Biłka (+1961)
s. Leontyna Szklarczyk (+2003)
s. Longina Bentkowska (+1983)
s. Lucylla Sipińska (+1986)
s. Maria Danuta Jarco (+1992)
s. Maria Janina Łabęcka (+1948)
s. Maria Krystyna Paluchiewicz  
   (+2002)
s. Michaela Wójtowicz (+2000)
s. Natalia Markiewicz (+1993)
br. Jan Postrzednik (1904-1980)
ks. Jan Stefanowski (1913-1987)
ks. Jan Porębski (1932-2002)
ks. Władysław Ciastoń 
   (1930-1991)
ks. Stanisław Uramowski 
   (1913-1989)
ks. Piotr Granatowicz 
   (1921-1978)
br. Jakub Głowacki (1904-1959)
ks. Edmund Winklarz 
   (1915-1990)
ks. Czesław Ramusiewicz 
   (1930-1981)

WSPOMINAJĄC ŚWIĘTĄ CECYLIĘ

Nasz chór parafialny „Gloria
Dei” ma już dwa lata. Powstał bar-
dzo spontanicznie w październiku 
2008 roku, z inicjatywy Księdza Pro-
boszcza Zygmunta Rutkowskiego 
SAC, ks. Marcina Sawickiego SAC 
oraz pana organisty Romana Da-
nielewicza. Pierwsze informacje o 
naborze do chóru pojawiły się w 
ogłoszeniach duszpasterskich pod 
koniec września, ale nie wywołały 
wystarczającego zainteresowania. 

Po rozmowach z organistą i ks. Mar-
cinem powstały plakaty z zaprosze-
niem skierowanym do tych, którzy 
„śpiewem 

chcą wielbić Pana”. Plakaty po-
jawiły się w okolicy kościoła, na ta-
blicach ogłoszeń oraz przystankach 
autobusowych naszej parafii. Pod-
czas pierwszych prób chór liczył już 
kilka osób i miał opiekuna ducho-
wego w osobie ks. Marcina. Pod-
czas Adwentu chór przygotowywał 
pieśni na Boże Narodzenie, ażeby w 
czasie Pasterki mógł już zaśpiewać i 
uświetnić liturgię. 

Obecnie chór ma nowego opie-
kuna - jest nim ks. Marek Tomulczuk 
SAC. Zmienił się też nieco skład 
śpiewających. Chórzyści spotykają 
się i nie tylko w czasie prób. Mają 
swoje 

Msze święte, organizują ogni-
ska i inne spotkania integracyjne, 
podczas których także śpiewają. 
Wczoraj „Gloria Dei” udała się do 
Sanktuarium Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Skarżysku-Kamiennej, 
gdzie odbył się VI Cecyliański Zjazd 
Chórów Diecezji Radomskiej.

SK-M

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
– patronalne święto Polskiej Prowincji Księży i Braci Pallotynów. W tym 
szczególnym dla nas dniu polecamy się Waszym modlitwom. Uroczystość ta 
jest również świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. 
Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym.
2. Kolejne spotkanie w ramach tzw. „kursu przedmałżeńskiego” dzisiaj 
o godz. 1400 w kancelarii parafialnej.
3. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy 
świętej konferencja.
4. Przez cały listopad codziennie o godz. 1730 odmawiamy różaniec, a 
o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą w intencji zmarłych poleconych na-
szym modlitwom w wypominkach listopadowych. W niedzielę różaniec 
o godz. 1700.
5. W sobotę, 27 listopada, o godz. 1930 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie 
się modlitewne czuwanie w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w 
intencji obrony życia. Czuwanie zakończy się Mszą świętą w nadzwyczajnej 
formie rytu rzymskiego, popularnie zwanej Mszą świętą trydencką.
6. W przyszłą niedzielę, 28 listopada, rozpocznie się Adwent – czas szcze-
gólnego przygotowania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, ale też czas przygotowania do dobrego, religijnego przeżycia 
Świąt Bożego Narodzenia. Pomocą w tym będą rekolekcje parafialne, Msze 
święte roratnie oraz od 16 do 24 grudnia Nowenna do Dzieciątka Jezus.
7. Rekolekcje Adwentowe, dla dorosłych i dzieci, w naszej parafii rozpoczyna-
my w przyszłą niedzielę, 28 listopada. Poprowadzi je ks. prof. dr hab. Marian 
Kowalczyk SAC – pallotyn z Ołtarzewa. 
8. Tradycją minionych lat, w czasie Adwentu ojcowie ministranci będą roz-
prowadzać dla wszystkich rodzin naszej parafii opłatki wigilijne. W razie wąt-
pliwości można zażądać od rozprowadzających pisemnego upoważnienia 
od Księdza Proboszcza. Ofiary złożone przy okazji roznoszenia opłatków


