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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Napis umieszczony nad głową Skazańca wiszącego na krzyżu, miał Go 
ośmieszyć. Oto wasz król, złoczyńca, któremu ubliżają żołnierze, a ludzie 
zgromadzeni pod krzyżem oczekują jakiejś sensacji. Do ich uszu dochodzi 
głos: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.” 
To prośba przestępcy wiszącego obok Króla Żydowskiego. On uznaje Go 
za króla. Śmiałe i odważne wyznanie potwierdzone przez Króla: „Dziś ze 
Mną będziesz w raju.” Królestwo to jest rajem. Jezus jest Królem Wszechświata. 
Jego królestwo nie jest z tego świata. Chce być rozpoznawany jako król, ale 
ma się to stać jedynie przez wolne uznanie Go w miłości i bez przymusu 
czy nakazu. My jesteśmy częścią królewskiego orszaku dążącego do Ojca, 
który „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa swego 
umiłowanego Syna”! Chryste! Króluj nam zawsze i wszędzie!

Nr: 976
24/11/2013

Adam Żak

24 listopada 2013r. - NIEDZIELA
Uroczystość Chrystusa Króla
Imieniny: Emilia, Franciszek, Gerard
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 5, 1-3
PSALM 122, 1-2.4-5
Kol 1, 12-20
EWANGELIA: Łk 23, 35-43

25 listopada 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Alan, Katarzyna
LITURGIA SŁOWA:
Dn 1, 1-6. 8-20
PSALM Dn 3, 52.53b i 54a i 55ab i 56
EWANGELIA: Łk 21, 1-4

26 listopada 2013r. – WTOREK
Imieniny: Konrad, Lechosław
LITURGIA SŁOWA: Dn 2, 31-45
PSALM Dn 3, 57-58a i 59a.60a i 61a

 i 62a i 63a
EWANGELIA: Łk 21, 5-11

27 listopada 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Franciszek, Maksymilian
LITURGIA SŁOWA:
Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28
PSALM: Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a.

 68a i 69a i 70ab
EWANGELIA: Łk 21, 12-19

28 listopada 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Grzegorz, Zdzisław
LITURGIA SŁOWA:
Dn 6, 12-28
PSALM Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a
EWANGELIA: Łk 21, 20-28

29 listopada 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Błażej, Franciszek
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 2-14
PSALM Dn 3,77-78a i 79a.80a i 81a i 82
EWANGELIA: Łk 21, 29-33

30 listopada 2013r. – SOBOTA
Św. Andrzeja, Apostoła
Imieniny: Amelia, Andrzej, Justyna
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 49, 1-6
PSALM 19, 2-3.4-5ab
EWANGELIA: Mt 4, 18-22

 

„To jest Król Żydowski.” 
„Jezu, wspomnij na mnie, 

gdy przyjdziesz 
do swego królestwa”.

U RO C Z Y S T O Ś Ć 
J E Z US A  C H RY S T US A , 

K RÓL A  W S Z E C H Ś W I ATA

E WA N G E L I A : 
Łk 23, 35 - 43

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„To Duch Święty porusza serce i do Boga je zwraca, otwiera oczy umysłu 

oraz obdarza wszystkich słodyczą pochodzącą z uznawania prawdy 
i wierzenia jej.”

Ż Y C Z E N I A
Kapłanom pallotynom

z warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla
życzymy pokory, świętości

i pokoju pochodzącego tylko i wyłącznie od ich Króla.



2 | Moja Para�a

Nasz parafialny Chór powstał w
listopadzie 2008 roku z inicjatywy
Księdza Proboszcza Zygmunta 
Rutkowskiego SAC, ks. Marcina 
Sawickiego SAC oraz Pana Organisty 
Romana Danielewicza. W działal-
ności swojej kierujemy się – jak 
przystało na pallotyński Chór –  
zawołaniem św. Wincentego 
Pallottiego: „Ad infinitam Dei 
gloriam” – „Dla nieskończonej 
chwały Bożej.”

Zainspirowani życiem św. Wincentego 
nadaliśmy naszemu Chórowi nazwę 
„Gloria Dei” – „Chwała Boga”. 
Naszymi duchowymi opiekunami 
byli: ks. Marcin Sawicki SAC, 
ks. Marek Tomulczuk SAC
i ks. Mariusz Wierzba SAC. Od 
wakacji 2012 roku opiekunem jest 
ks. Paweł Śliżewski SAC. 

Na początku było nas zaledwie 
14 osób. Obecnie 22. Mimo, że 
liczebnie nas przybyło, to wciąż 
potrzebujemy męskich głosów, 
zwłaszcza tenorów.

Po raz pierwszy Chór zaśpiewał 
podczas Pasterki w 2008 roku. Od 
ok. 2 lat śpiewamy w każdą niedzielę 
podczas Mszy świętej zasadniczo 
o godzinie 930 oraz na prawie 
wszystkich uroczystościach.

Dzięki staraniom naszego dyry-
genta pana Romana Danielewicza, 
„Gloria Dei” posiada bogaty 
repertuar czterogłosowych pieśni,
m.in. psalm Mikołaja Gomułki z 
okresu Renesansu „Nieście Chwałę 
Mocarze”. Śpiewamy również 
pieśni w języku łacińskim: „Credo” 
Jana Sebastiana Bacha, „Ave Verum
Corpus” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, części stałe Mszy świętej 
oraz inne pieśni tematycznie zwią-
zane z rokiem liturgicznym.

Wiele zawdzięczamy zaprzyja-
źnionej z Chórem Sylwii Klochowicz
–Matłackiej i jej mężowi, Wojtkowi
(super tenor w „Gloria Dei”). Dzięki
ich zabiegom nasz Chór  brał 
udział w VI Cecyliańskim Zjeździe 
Chórów Diecezji Radomskiej w 
Sanktuarium Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Skarżysku–Kamiennej 
20 listopada 2010 roku. Takie 
wyjazdy bardzo integrują nasze 
mini środowisko. 

Niejednokrotnie śpiewaliśmy 
podczas sprawowania Eucharystii 
w bliskim naszemu sercu kościele 
Matki Bożej Różańcowej w gościn-
nych Mazowszanach.

Dnia 8 stycznia 2011 roku, 
z inicjatywy Księdza Proboszcza 
Zygmunta Rutkowskiego SAC, przy 
ogromnym zaangażowaniu Sylwii 
i Wojtka oraz wszystkich Chórzy-
stów, odbył się w naszym kościele 
koncert kolęd, w którym udział 
wzięli: Chór Miasta Radomia „Sancti 
Casimi Cantores Radomienses”, 
Cecyliański Chór Katedralny, Chór 
z parafii św. Rafała Kalinowskiego,
I i II Chór z parafii Matki Bożej Miło-
sierdzia, Kameralny Chór Mieszany 
im. bp. Jana Chrapka oraz oczywiście 
my. Na zakończenie chóry biorące 
udział w koncercie śpiewały kolędy 
pod batutą naszego Dyrygenta,
a wtórowali im rozmiłowani w 
kolędowaniu Parafianie św. Józefa.

W każdy drugi poniedziałek 
i czwartą niedzielę miesiąca 
śpiewamy (chociaż w niezbyt 
licznym składzie) na Mszy świętej 
„trydenckiej”, którą sprawuje 
ks. Tomasz  Stefanowski SAC. 

Z inicjatywy „Gloria Dei”, 20 paź-
dziernika 2012 roku odbyła się 
autokarowa pielgrzymka do 
Sokółki. W wielu uczestnikach 
pielgrzymki umocniła się wiara 
w żywą obecność Jezusa 
w Eucharystii.

Chętnie bierzemy udział w Adora-
cjach Najświętszego Sakramentu. 
Tuż po pielgrzymce do Sokółki 
adorowaliśmy Pana pośród prze-
pięknej oprawy słowno–muzycznej 
przygotowanej przez rodzeństwo 
– Iwonę i Roberta Machniewskich, 
naszych chórzystów. Wielbiliśmy 
Jezusa poezją, pieśnią i przede 
wszystkim pokorną ciszą. 

Miło nam poinformować, że Chór 
„Gloria Dei” śpiewał podczas Mszy 
świętej o godz. 1230 w katedrze 
Opieki Najświętszej Marii Panny w 
Radomiu 27 października br.. Msza 
święta była transmitowana przez 
Radio Plus Radom i Telewizję Dami. 
Dla naszego zespołu było to 
prestiżowe wydarzenie – jak gdyby 
na podsumowanie naszej 

pięcioletniej działalności. 

Z satysfakcją ujawniamy, że Chór 
„Gloria Dei” nagrał płytę z kolędami. 
Było to możliwe dzięki życzliwości 
Księdza Dyrektora Radia Plus 
Radom oraz wielkiemu sercu pana 
Pawła Irzmańskiego, inżyniera
dźwięku. Przygotowujemy się do 
rozpowszechnienia naszej płyty.

Z notatnika, skrupulatnie prowa-
dzonego przez naszego Dyrygenta, 
wynika, że od założenia Chóru 
odbyło się 240 prób (lekcji śpiewu), 
opracowaliśmy 83 pieśni na różne 
uroczystości oraz 13 kolęd. Podczas 
sprawowania Eucharystii 
śpiewaliśmy 260 razy.

Przez 5 lat istnienia spędziliśmy 
ze sobą wiele cudownych chwil. 
Od czasu do czasu spotykamy się 
rekreacyjnie. Zdjęcia z tych wyda-
rzeń znajdują się w prowadzonej 
Kronice Chóru.

Św. Augustyn powiedział: „Chcecie 
wyśpiewywać chwałę Boga? Sami 
bądźcie tym, co śpiewacie.” Te słowa 
Chórzyści „Gloria Dei” pragną 
przyjąć za swoje życiowe motto. 
W drodze na zajęcia Chóru nie 
straszny nam deszcz ani śnieżyca. 
Cieszymy się, że możemy być razem 
przez tę jedną godzinę w tygodniu 
(niestety tylko jedną). 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za 
wszystko, co nam daje, za talenty 
jakimi nas obdarował. Pragniemy, 
aby błogosławił naszemu Chórowi, 
byśmy wielbili Pana pieśnią jeszcze 
piękniej, przez wiele, wiele lat.

Zapraszamy muzycznie uzdolnionych 
Parafian św. Józefa do włączenia  
się do naszego Chóru. 

„Śpiew jest głosem Kościoła, 
niezbędną częścią jego uroczy-
stości, czyni piękną nawet pustynię, 
daje zajęcie aniołom, jest duchową 
ozdobą niebiańskiej republiki.”  
/Św. Bazyli Wielki/ 

Kochana Siostro! Kochany Bracie! 
Twój głos potrzebny jest Kościołowi.
Przyjdź do naszego Chóru, zacznij 
śpiewać, bo „aniołowie w niebie 
nie będą wiedzieli, co z Tobą robić.” 
;-)

NASZ PARAFIALNY CHÓR
/Z OKAZJI 5. ROCZ. POWSTANIA/

opr.
Jadwiga Kulik, chórzystka
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W CODZIENNOŚCI DZIELIMY SIĘ MIŁOŚCIĄ 
JAK OPŁATKIEM ŚWIĄTECZNYM

Caritas Pallotyńska Prowincji 
Chrystusa Króla SAC Zespół Radom 
jest instytucją charytatywną działa-
jącą przy naszej parafii już od 13 lat.
 
Misją Parafialnej Caritas jest 
otoczenie opieką i wsparciem ludzi 
ubogich, potrzebujących, starszych, 
a w szczególności dzieci i młodzieży 
ze środowisk zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. 

Realizujemy te zadania poprzez 
szereg akcji i programów mają-
cych poprawić sytuację socjalno-
-bytową, kulturalną i społeczną 
naszych podopiecznych. Czynimy 
to poprzez:

 1. rozdawanie żywności, paczek
świątecznych, odzieży, sprzętu 
rehabilitacyjnego, wyprawek 
szkolnych dla dzieci

 2. zapewnienie pomocy psycho-
logicznej i duchowej, pomoc 
osobom dotkniętym nałogami 
(alkoholizm, narkomania, 
hazard itp.)

 3. dla osób starszych organizu-
jemy pielgrzymki autokarowe, 
a także ciekawe prelekcje 
prowadzone przez specjalistów 
z różnych dziedzin

 4. ważnym celem naszej działal-
ności jest również wspieranie 
rodziców i wychowawców 
poprzez szkolenia, warsztaty 
terapeutyczne i doradztwo 
personalne

Prowadzona jest również Świetlica 
dla dzieci i młodzieży. Jest ona 
czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. od 1200 do 1700. Przez 
pierwsze trzy godziny bawią się 
i uczą w niej dzieci w wieku 
przedszkolnym, a następnie dzieci 
starsze i młodzież. 

Beneficjentami naszych działań 
są wszystkie dzieci zapisane do 
placówki, a wśród nich w sposób 
szczególny troszczymy się o te, 
których rodziny są w trudnej 
sytuacji materialnej i które pochodzą 
z rodzin dotkniętych problemem 
uzależnień lub bezrobocia. 

Zakres zajęć oferowanych przez 
naszą placówkę jest dostosowany 
do wieku i umiejętności każdego 
z naszych podopiecznych. Dbają 
o to wykwalifikowani pedagodzy, 
logopeda i okresowo psycholog. 

W Świetlicy zapewniamy dzieciom 
codzienne wyżywienie (obiad i 
słodki deser). Oprócz codziennych 
zajęć nasi podopieczni mogą 
korzystać z licznych atrakcji m.in.: 
wycieczek krajoznawczych, spotkań 
z ciekawymi osobami (policjant, 
leśniczy, aktor, iluzjonista), wyjść 
do kina czy teatru, a w szczegól-
ności z bezpłatnego wypoczynku 
zimowego i letniego w postaci 
zimowisk i kolonii.

Program wychowawczy naszej 
świetlicy oparty jest na warto-
ściach katolickich, prorodzinnych 
i patriotycznych, dlatego często 
organizujemy dzieciom imprezy 
okolicznościowe np. Dzień Matki, 
Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, 
Dzień Odzyskania Niepodległości, 
Wieczerzę Wigilijną z przedstawie-
niem Jasełek, Spotkanie 
Wielkanocne itp. 

Regularnie ze Świetlicy korzysta 
ok. 40 dzieci, a nawet kilkaset 
podczas akcji okolicznościowych. 

Zdając sobie sprawę z zagrożeń, 
jakie napotyka współczesna rodzina 
kierujemy nasze działania również
do rodzin borykających się z trud-
nościami wychowawczymi, często 

będącymi wynikiem różnych 
zaniedbań, nałogów, konfliktów itp. 
Staramy się im pomóc poprzez 
warsztaty terapeutyczne, szkolenia 
i konferencje, poradnictwo prawne 
oraz indywidualne wsparcie 
psychologiczne.

Drzwi naszej Caritas Pallotyńskiej 
są otwarte dla każdego, dlatego 
serdecznie zapraszamy w nasze 
progi! Pragniemy dzielić się Miłością 
ze wszystkimi.

Caritas Pallotyńska Prowincji Chry-
stusa Króla SAC Zespół Radom nie 
prowadzi działalności zarobkowej. 
Znaczna część naszych finansów 
pochodzi od ludzi dobrej woli. 
Wszystkie dotychczasowe działania 
pozwalające pomóc tak wielkiej 
liczbie osób nie byłyby możliwe 
bez wsparcia ludzi oraz firm, dla 
których dobro drugiego człowieka 
jest najważniejsze. 

Z racji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia dzieci ze Świetlicy 
przygotowały ozdoby świąteczne, 
które są już dostępne w naszym 
parafialnym sklepiku. Jest to 
cegiełka na rzecz Świetlicy Caritas 
Pallotyńska. 

Naszą placówkę można również 
wspomóc przez wpłaty na konto 
bankowe oraz przez przekazanie 
1%  w rocznym zeznaniu 
podatkowym.

Za każdy dar serca składamy 
serdeczne Bóg zapłać!

ks. Artur Wierzbicki SAC
Kierownik Caritas Pallotyńska

Zespół Radom

CARITAS PALLOT YŃSKA
nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0105 0140 

KRS: 0000309499, Cel szczegółowy: Caritas Pallotyńska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto warszawskiej 

Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - księży i braci pallotynów. Uroczystość ta jest 
również świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Dzisiejsza niedziela jest 
ostatnią niedzielą w roku liturgicznym. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 1300 uroczyście zakończymy 
Rok Wiary.

2. Dziś zbieramy do puszek dary serca na pomoc mieszkańcom Filipin, którzy ucierpieli na skutek ataku 
tajfunu.

3. Kolejne spotkanie w ramach „kursu przedmałżeńskiego” dziś o godz. 1400 w kancelarii parafialnej. 

4. Dzisiaj Msza święta „trydencka” zostanie odprawiona wyjątkowo w kościele farnym św. Jana Chrzciciela 
o godz. 1600.

5. Jutro, 25 listopada, po Mszy świętej wieczornej będzie miało miejsce spotkanie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej.

6. Przez cały listopad codziennie o godz. 1730 odmawiamy różaniec, a o godz. 1800 sprawujemy Mszę świętą 
w intencji zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. Dziś wypominki o godz. 1700.

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 630 modlić się będziemy w intencji s. Barbary 
z okazji jej imienin.

8. W przyszłą niedzielę, 1 grudnia, rozpocznie się Adwent – czas szczególnego przygotowania się na 
powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ale też czas przygotowania do dobrego 
religijnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnym przygotowaniem będą rekolekcje parafialne, 
Msze święte roratnie oraz, od 16 do 24 grudnia, Nowenna do Dzieciątka Jezus.

9. Rekolekcje adwentowe dla dorosłych i dzieci, rozpoczynamy w przyszłą niedzielę. Poprowadzi 
je ks. Wiesław Pęski SAC – pallotyn z Ukrainy.

10. Tradycją minionych lat ojcowie ministranci będą rozprowadzać opłatki wigilijne do wszystkich rodzin 
naszej parafii. W razie wątpliwości można zażądać od rozprowadzających opłatki pisemnego upoważnienia 
od Księdza Proboszcza.
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ks. Paweł Śliżewski SAC, Bernard Pająk.

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II
Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę 

do Włoch.
Termin: 24 kwietnia – 2 maja 2014 roku.

Koszt: 1590 zł. + 100 euro
Wszelkie informacje 

u ks. Mariusza Wierzby SAC.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„Gdybym mogła od nowa 
wychowywać dziecko, 

częściej używałabym palca 
do malowania, a rzadziej do wytykania.”

MODLITWA 
DZIECKA

„Panie Jezu, bardzo Cię proszę 
dopomóż wszystkim chorym 

i niepełnosprawnym. Daj ludziom 
domy i jedzenie. Amen.”

PRZYJDŹ NA MODLITWĘ 
ZA ZMARŁYCH

Wypominki i różaniec za zmarłych przez cały listopad, 
w dni powszednie – o godz. 1730.

W niedziele – o godz. 1700.

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Krótko mówiąc: 

we wszystkich naszych poczynaniach winniśmy mieć przed oczyma nasz wzór – Jezusa Chrystusa.”


