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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 819
28/11/2010

I  NIEDZIELA 
ADWENTU 

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
28 listopada 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Zdzisława, Lesława
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 2, 1-5
PSALM 122
Rz 13, 11-14
EWANGELIA: Mt 24, 37-44

29 listopada 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Błażeja, Fryderyka
LITURGIA SŁOWA:
Iz 4, 2-6
PSALM 122
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

30 listopada 2010 r. – WTOREK
Św. Andrzeja, Apostoła
Imieniny: Andrzeja, Maury 
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1-6 (Rz 10, 9-18)
PSALM 19
EWANGELIA: Mt 4, 18-22  

1 grudnia 2010 r. – ŚRODA
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Blanki 
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 25, 6-10a
PSALM 23
EWANGELIA: Mt 15, 29-37  

2 grudnia 2010 r. – CZWARTEK
Imieniny: Pauliny, Balbiny, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26, 1-6
PSALM 118
EWANGELIA: Mt 7, 21.24-27  

3 grudnia 2010 r. – PIĄTEK
Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
Imieniny:  Franciszka, Ksawerego, Kasjana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 29, 17-24
PSALM 27
EWANGELIA: Mt 9, 27-31

4 grudnia 2010 r. – SOBOTA
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera 
i dr Kościoła
Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 30, 19-21.23-26
PSALM 147
EWANGELIA: Mt 9, 35-10,1.5.6-8

EWANGELIA: Mt 24, 37-44  

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”

Każdy z nas dąży do osiągnięcia postawionego sobie w życiu celu. 
Układamy sobie życie według naszego „widzimisię”. Nie zawsze zasta-
nawiamy się, czy to jest zgodne z wolą Bożą, która prowadzi nas do celu 
ostatecznego, do spotkania z Jezusem, do zbawienia. Aby osiągnąć ja-
kiś cel, musimy być zawsze przygotowani do jego realizacji. Przejście 
do wieczności poprzedza śmierć, która przychodzi „w chwili, której się 
nie domyślamy”. Bądźmy gotowi nie tylko na śmierć, ale na wiele innych 
niespodzianek w życiu. O naszą gotowość do spotkania z Chrystusem 
prośmy słowami Psalmu: „Daj mi, o Panie, poznać drogi Twoje i ścieżek 
Twoich mnie naucz.”

Adam Żak

R E K O L E K C J E  A D W E N T O W E  A D  2 0 1 0
     Prowadzi ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk pallotyn z Ołtarzewa
  wykładowca WSD SAC i UKSW

Poniedziałek,  wtorek i  środa
(29, 30 listopada i 1 grudnia)

dla dorosłych i młodzieży 

- godz. 600, 930, 1700, 1900. 

dla dzieci 

- godz. 1600

Spowiedź święta 

wtorek od godz. 900 i od godz. 1600
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TAK TO 
CZASEM 
W ŻYCIU 
BYWA

Każdy pallotyn, po 7 latach formacji - najpierw 
w Domu Okresu Wstępnego, a potem w Seminarium 
lub, w przypadku braci, w Junioracie - NA CAŁE ŻYCIE 
składa przyrzeczenia. Jednym z nich jest posłuszeń-
stwo. Każdy ksiądz i brat pragnie w ten sposób zawsze 
być dyspozycyjnym, by pełnić nieustannie wolę Boga 
i służyć ludziom wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. 
W sierpniu przybył z Krakowa do naszej parafii ks. 
Dariusz Chałubiński. Spędził u nas trzy miesiące. Był 
odpowiedzialny za Mszę świętą dla dzieci w niedzie-
le o godz. 1200, przygotowywał naszych młodych 
parafian ze szkoły nr 23 do I Komunii świętej, posłu-
giwał wspólnocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz 
chorym. Tak się złożyło, że od 27 listopada ks. Darek 
będzie pracował w naszej pallotyńskiej parafii w Bó-
brce, w Bieszczadach. Tuż przed wyjazdem poprosi-
liśmy go o krótką refleksję z „radomskiej przygody”.
Ks. Dariusz: Przyszedłem z Krakowa do chyba naj-

większej pallotyńskiej parafii w Polsce, a co się z 
tym wiąże – musi upłynąć trochę czasu, aby choć 
trochę poznać swoich parafian. Jest tak, że pallotyni 
swoją pracą i troską duszpasterską obejmują prawie 
wszystkie diecezje w Polsce i w związku z tym tak 
szybko opuszczam Radom - tu muszę powiedzieć, 
że diecezja radomska jest moją rodzinną - aby służyć 
ludziom w dalekim, ale jakże pięknym zakątku naszej 
Ojczyzny, o którym śpiewał Wojciech Gąssowski w 
piosence o zielonych wzgórzach nad Soliną albo ze-
spół Stare Dobre Małżeństwo w wielu piosenkach o 
bieszczadzkich aniołach. Mimo, że byłem w Radomiu 
tak krótko poznałem już niektórych parafian mocno 
związanych z parafią św. Józefa, szczególnie myślę 
tu o chorych z I piątków miesiąca, o wielu rodzicach 
dzieci z klas drugich czy nauczycielach ze Szkoły 
Podstawowej nr 23. Wszystkim, a szczególnie dzie-
ciom „komunijnym” życzę, aby każdego dnia pa-
miętali o tym, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, 
który mimo różnych naszych kłopotów troszczy się o 
nas, kocha nas, że szczególnie w dzisiejszym świecie 
trzeba walczyć najczęściej z samym sobą, aby wiary 
nie stracić, bo to dar, który nosimy w glinianych 
naczyniach i obiecuję, że gdy spotkam bieszczadz-
kiego anioła, to polecę mu parafię na Młodziano-
wie ze wszystkimi księżmi i dwunastoma tysiącami 
mieszkańców. Na koniec zapraszam nad Solinę i na 
połoniny. To tylko 280 km.

Redakcja

BÓG i OJCZYZNA
Chodząc po cmen-

tarzu w listopadzie przy-
pominamy sobie zmarłą 
rodzinę, przyjaciół. Budzi 
się w nas swego rodzaju 
filozof. Przechodząc obok 
nieznanych nam mogił 
zastanawiam się, patrząc 
na zdjęcia, kim mogli być 
spoczywający tam ludzie. 
Co robili w życiu? Jakie 
mieli marzenia? Zadając 
sobie te pytania dochodzę 
do wniosku, że niezbęd-
nym w życiu jest poznać 
swoje korzenie. Poznając 
swoich przodków - po-
znajemy również ich ide-
ały, najlepsze cechy, które 
możemy przenieść do na-
szego życia. Identyfikując 
swoje „ziemskie korzenie” 
do drzwi umysłu w pew-
nym momencie puka na-

sze Boskie pochodzenie. 
Myślimy o Bogu, który 
zamieszkuje nasze wnę-
trze. Tak jak geny naszych 
przodków uwidaczniają 
się na zewnątrz naszego 
ciała, tak cząstka Boga 
mieszkającego w każdym 
z nas woła w ciszy duszy o 
konieczności powrotu do 
Stworzyciela.

Tak więc powtarzam 
to, co napisałem wcze-
śniej: trzeba poznać swoje 
pochodzenie, bo dzięki tej 
wiedzy poznajemy same-
go siebie. Nosce te ipsum 
- jak mawiali starożytni 
Rzymianie.

Listopad to również 
czas obchodów Święta 
Niepodległości. Żyjąc w 
świecie komputerów i 
„wszechwiedzących” me-
diów, w świecie, gdzie 

każdy człowiek może po-
dróżować bez większych 
przeszkód w dowolne 
miejsce na świecie czło-
wiek zatraca i zapomina o 
swej tożsamości narodo-
wej. Proces ten widać naj-
lepiej wśród młodzieży. 
Nosimy w sobie stereoty-
py biednego kraju, w któ-
rym komunizm pomieszał 
ludziom rozumy, gdzie 
ludzie wybitni wyjeżdża-
ją za granicę, a później o 
ich dokonaniach słyszymy 
z mediów. Czy rzeczywi-
ście jesteśmy tak ubo-
gim mentalnie narodem? 
Zdecydowanie musimy 
powiedzieć, że nie. Przy-
pominam sobie z historii 
Polskę, bez której wiedzy 
nic istotnego nie mogło 
się odbyć w Europie, Pol-
skę nazywaną przez inne 

narody spichlerzem Euro-
py. Wielkie bitwy o ochro-
nę wolności: Grunwald, 
Chocim, Wiedeń. Potężną 
husarię - najlepszą w XVII 
w. jednostkę bojową. Po-
wstania, które, chociaż 
nieudane, dawały do zro-
zumienia zaborcom, że nie 
tak łatwo jest zgiąć polski 
kark. Myślę o pięknych, 
patriotycznych pieśniach 
takich jak „Rota” i „Warsza-
wianka”, które pokrzepiały 
i pokrzepiają ducha.

Uważam, że Polska 
to bogaty historycznie i 
kulturowo kraj. I chociaż 
jesteśmy państwem z 
wieloma głośnymi afera-
mi i długimi kolejkami do 
przychodni, to jestem 
dumny, że jestem Pola-
kiem. 

Wojtek Winek



Moja Parafia | 3 

JAKIE BĘDĄ ŚWIĘTA?
Jeśli dobrze przeżyjesz Adwent – Święta będą piękne! :-) 
Nasza redakcja też chce dobrze przeżyć Czas Oczekiwania i już pracuje nad świątecznym – kolorowym 

numerem Naszej Parafii. 24 grudnia ukaże się m.in. wzruszająca relacja z zeszłorocznego kolędowania 

wolontariuszy Hospicjum Królowej Apostołów pośród chorych dzieci. Już na początku Adwentu zachęcamy 

do lektury tego artykułu. Autorom  wciąż kręcą się łzy w oczach na wspomnienie tamtych styczniowych 

chwil, a martwią się, jak będzie w roku 2011? 

To zależy także od Was, drodzy Czytelnicy!

Hospicjum bardzo potrzebuje Waszego wsparcia!
Mała Dziecina nie oczekuje, byśmy oddawali wszystko, co mamy! Zwraca uwagę, że obok nas żyją ludzie, 

którzy mają o wiele mniej od nas. Czasem wystarczy cukierek, obrazek lub po prostu przytulenie…

Zapraszamy do współpracy z Hospicjum! Prosimy o przynoszenie słodyczy, zabawek, przyborów 
szkolnych lub wsparcie finansowe. 

Wolontariusze czekają w siedzibie Hospicjum przy ul. Wiejskiej 2.
Może w te Święta zapłaczesz ze szczęścia razem z wolontariuszami i chorymi dziećmi…

OCZEKIWANIE
Przyjacielu, pewnie zastanawiasz się co 

to jest Adwent i co nam daje? Adwent, to 

taki radosny czas dla nas – chrześcijan. To 

czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

Pewnie teraz myślisz czemu radosny, skoro 

musisz wyrzec się kilku przyjemności? Tak, 

racja! Wyrzekasz się przyjemności dla ciała, 

ale w tym czasie ważna jest troska o Twoje 

duchowe przygotowanie na przyjście Tego, 

który nas kocha. Zobacz, Przyjacielu, tak nie 

wiele potrzeba, by się dobrze przygotować 

na spotkanie z Jezusem. Adwent zaczyna się w niedzielę po Uroczystości Chrystusa Króla i zakończy się 

przed Wigilią Bożego Narodzenia. W tym okresie możesz przyjść do kościoła z lampionem na roratnie spotka-

nia, by w skupieniu wysłuchać Słowa Bożego i w ciszy skierować swoje myśli w stronę Boga. Adwent, to też 

czas rekolekcji, dzięki którym możemy lepiej przygotować się na spotkanie z Jezusem. To też czas oczyszczenia 

duszy i pojednania z Bogiem, żeby z czystym sercem przywitać Syna Bożego. Dlatego, mój Przyjacielu, z całego 

serca zapraszam Cię do dobrego przeżycia Adwentu i życzę Ci wielu duchowych przeżyć.
SK-M

Z A P R O S Z E N I E

Wszystkich pragnących poznać Dzieło Intronizacji NSPJ zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca 
na konferencje, które głosi ks. Marek Tomulczuk. 

Najbliższa konferencja w Kaplicy Świętej Rodziny w piątek, 3 grudnia, po Mszy świętej o godz. 1800, 
a potem Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2400. O północy Msza święta.

Wspólnota dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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SŁUŻYLI   NAM W RADOMIU, 
A   ODESZLI JUŻ   DO  PANA…

s. Nepomucena Kościuszyk   
   (+1979)
s. Rita Kalinowska (+1943)
s. Róża Sokół (+1972)
s. Rufina Kaźmierowska   
   (+1988)
s. Sabina Okruszko (+1982)
s. Seweryna Turowska (+1990)
s. Tadea Ciamaga (+2002)
s. Teodozja Grabowska   
   (+1989)
s. Walenta Mryka (+1986)
s. Zygmunta Paszek (+1984)
ks. Witold Hadziewicz (+1989)
ks. Stanisław Jaworski (+1974) 
ks. Ludwik Krawczyk (+1986) 
ks. Edmund Ossowski (+1990)
br. Franciszek Pawlikowski   
   (+1982) 
ks. Eugeniusz Tomaszek   
   (+1989) 
ks. Józef Wólczyński (+2005) 
ks. Alojzy Żuchowski (+1994)
ks. Cezary Jurkiewicz (b.d.)
ks. Franciszek Rafacz (+1994)
ks. Józef Kuraś (ks. diec., b.d.)
ks. Jan Kosiedowski (b.d.)
ks. Józef Dąbrowski (+1992)
ks. Leon Witała (+1982)
ks. Roman Ruchaj (+1981) 
br. Leon Kuczborski (+1979)
br. Wojciech Grobel (+1983)

  We wszystkich listopadowych 
numerach przypomnieliśmy 
imiona zmarłych: 42 sióstr, 
10 braci i 40 księży. Być może 
zabrakło czyjegoś imienia i na-
zwiska (zostało ono przeoczone 
przez dostępne nam historycz-
ne źródła), ale jeśli jest dla nie-
go miejsce w sercach i pamięci 
naszych drogich Czytelników, 
to prosimy o pilny kontakt z 
redakcją.

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E
1. Zaczął się Adwent. W naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci, które poprowadzi ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC 
– pallotyn pracujący w naszym Seminarium w Ołtarzewie i na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Serdecznie witamy księdza 
rekolekcjonistę w naszej parafii.
Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi w: poniedziałek, wtorek i środę o 
godz. 600, 930, 1700, 1900. Spowiedź we wtorek, 30 listopada: rano – od godz. 
900 i po południu – od godz. 1600. Nauki rekolekcyjne dla dzieci o godz. 1600. 
Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców i opiekunów, aby zatroszczyli 
się o udział dzieci w rekolekcjach.
2. Tradycją lat minionych, w czasie Adwentu ojcowie ministranci będą roz-
prowadzać opłatki wigilijne do wszystkich rodzin naszej parafii. 
W razie wątpliwości można poprosić od rozprowadzających opłatki pisemnego 
upoważnienia od Księdza Proboszcza. Ofiary złożone przy okazji roznoszenia 
opłatków będą przeznaczone na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
3. Nabożeństwo różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych 
w niedzielę o godz. 1700, natomiast w poniedziałek i wtorek, o godz. 1830.
4. Roraty dla młodzieży i dorosłych, codziennie o godz. 600. Po Mszy roratniej za-
praszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na skromne śniadanie 
przed wyruszeniem do szkoły. Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku 
o godz. 1645 (podczas Rekolekcji o 1600).
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca:
� W I czwartek, o godz. 1730 nabożeństwo adwentowe w intencji powołań. 
� W I piątek zapraszamy dzieci klas III szkół podstawowych na godz. 
1615 na spowiedź. Dzieciom klas starszych, młodzieży i dorosłym przypominamy, 
że spowiedź rekolekcyjna jest we wtorek. Do chorych udajemy się 17 grudnia 
– w piątek przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakra-
mentu – rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Mszą świętą o północy.
6. W przyszłą niedzielę, 5 grudnia, przeżywać będziemy pierwszą niedzielę miesiąca 
– podczas Mszy świętych zamiast homilii będzie Adoracja Najświętszego 
Sakramentu.
7. W następną niedzielę, 5 grudnia, Komitet Budowy będzie przyjmował indy-
widualne ofiary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
8. W niedzielę, 5 grudnia, o godz. 630 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
s. Barbary – zmartwychwstanki, która dzień wcześniej obchodzić będzie swoje 
imieniny. Solenizantkę polecamy pamięci modlitewnej.
9. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę świętą hospicyjną o godz. 1430.
10. Jak co roku, w II Niedzielę Adwentu będziemy obchodzić Dzień Modlitw i 
Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Po każdej Mszy 
świętej przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.
11. Pobodnie jak w roku ubiegłym młodzież oazowa w każda niedzielę Adwentu 
serdecznie zaprasza do naszej kawiarenki na domowe ciasto, dobrą kawę  
i herbatę. Złożone ofiary przeznaczone będą na wyjazdy dla dzieci i młodzieży 
oazowej.


