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Całkiem niedawno papież Franciszek powiedział, 
że w przypowieści o synu marnotrawnym można również 

dostrzec ukrytego trzeciego syna! 
Trzeci syn?? Gdzie on jest?? 

To Ten, który, „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 6-7).
 Ten Syn-Sługa jest przedłużeniem rąk i serca Ojca…

Życzymy każdemu z Was doświadczenia miłosierdzia Syna, 
który pochyla się nad wszelkim smutkiem i bólem, 

tak jak pochylił się nad płaczącą przy grobie Magdaleną… 

Życzymy miłosierdzia Tego, który przychodzi mimo 
zamkniętych przez strach czy zniechęcenie drzwi naszych serc. 

Życzymy, aby ta bliskość ze Zmartwychwstałym sprawiła, 
że złączymy także swój wzrok z Jego wzrokiem 

i mimo wielu trudów codzienności, będziemy mogli patrzeć 
na świat z miłością, pokojem i nadzieją. 

życzy Redakcja, czyli: 
p. Jadzia, p. Kasia, p. Ewa, Ola, Ala, p. Adam, p. Bartek i ks. Paweł

(Chciałoby się tych imion napisać więcej..     Zapraszamy do współpracy z nami!)
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Katecheza o stworzeniu ma pierwszorzędne znaczenie. „Skąd pochodzimy?”, „Dokąd idziemy?”, 

„Jaki jest nasz początek?”, „Jaki jest nasz cel?” Dwa pytania: pytanie o początek i pytanie o cel, są nierozdzielne. 
Obydwa decydują o sensie i ukierunkowaniu naszego życia i sposobie naszego działania”.
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Adam Żak

„A gdy zobaczył, uwierzył. 
Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, 
iż trzeba, aby On powstał z martwych”.

Pierwszego dnia po szabacie, kiedy było jeszcze 
bardzo rano, Maria Magdalena i dwie inne niewiasty, 
poszły do grobu, aby należycie namaścić ciało Jezusa,
ponieważ nie zdołały uczynić tego przed rozpoczęciem
święta. Jakież było ich zdziwienie, kiedy „zauważyły 
kamień odsunięty od grobowca”. Grób pusty! Co się 
stało? Pierwsza myśl: „zabrano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie Go złożono”. Informują o tym Piotra i Jana. 
Ci „wyruszyli więc i udali się (biegiem) do grobu”.
Jan tylko zajrzał. Nie wszedł do środka, ale „pochylił się

i zobaczył leżące płótna”. Umiłowany uczeń Pana jest 
w szoku. Dopiero Piotr wszedł do grobu. Widok ten sam.
Ciała nie ma, płótna, którymi było owinięte, leżą z boku.
Chusta z głowy leży osobno. Wchodzi Jan. „A gdy 
zobaczył uwierzył... iż trzeba, aby On powstał z mar-
twych”. Chrystus zmartwychwstał dla nas! By obdarzyć 
nas swym życiem chwalebnym, musiał sam wziąć w 
posiadanie uwielbione ciało przez zmartwychwstanie.
Jeżeli pragniemy uczestniczyć w Bożej chwale, to musimy
„ujrzeć i uwierzyć” – w pusty grób.

Zachęcamy Ciebie do podjęcia Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. W naszej parafii będzie 

to miało miejsce 4 kwietnia o godz. 1800.

Duchowa Adopcja to wzięcie pod modlitewną opiekę 
jednego nienarodzonego, zagrożonego aborcją dziecka.
Wystarczy przez 9 miesięcy codziennie pomodlić się
jedną tajemnicą (dziesiątką) różańca oraz modlitwą

Duchowej Adopcji, którą otrzymasz 4 kwietnia. 
To zaledwie 5 minut dziennie!

Dzieci także mogą podjąć Duchową Adopcję, ale pod 
opieką rodzica, ze względu na 

wielką wagę składanego przyrzeczenia. 

Duchowa Adopcja pomaga również usunąć wewnętrzne zranienia spowodowane grzechami 
przeciw życiu. Zachęcamy, by Duchową Adopcję podjęli ci, którzy dokonali lub przyczynili się

do aborcji albo poddali się tak modnej dziś procedurze „in vitro”.

Tylko Pan Bóg wie, za jakie konkretnie dziecko się modlisz. Może będzie Ci dane kiedyś 
spotkać się z tym dzieckiem, które uratujesz.

jednego nienarodzonego, zagrożonego aborcją dziecka.jednego nienarodzonego, zagrożonego aborcją dziecka.

opr. eg

DROGI CZYTELNIKU!

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kościół może dojść do przekonania, że niektóre jego zwyczaje nie są bezpośrednio związane 

z sercem Ewangelii i – choć niektóre z nich bardzo zakorzeniły się w historii – dziś nie są 
interpretowane tak samo, a ich przesłanie zwykle nie  jest właściwie odbierane. Mogą one być piękne,

ale dzisiaj nie służą już właściwemu przekazowi Ewangelii. Nie bójmy się  dokonać ich rewizji”.
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Nie wątpię, że niejednego z nas –
mieszkańców parafii św. Józefa 
w Radomiu ucieszy ten WYJĄTKOWY
prezent.

Na podstawie książki „Kapliczki,
figury i krzyże Radomia” autorstwa 
pana Pawła Putona przedstawię 
drogim Czytelnikom naszej Gazetki
wybrane informacje opisujące historię
kamiennej figurki Matki Bożej
„Pod krzyżem”, znajdującej się 
przy zbiegu ulic Młodzianowskiej 
i Wiejskiej. Znamy ją wszyscy dosko-
nale. Jej obraz jest nieodłącznym 
elementem naszego dzieciństwa. 
Mieszkańcy Ustronia, chodząc tyle 
lat do naszego kościoła nie mogli 
jej nie minąć. Pod nią odbywały się 
liczne Nabożeństwa Maryjne.

To wyjątkowa figura na całej ziemi
radomskiej. Za jej pierwowzór być 
może posłużył jeden z pomników 
nagrobnych, np. grobowiec Mau-
rycego Steckiewicza (zm. 1897)
z wileńskiej Rossy. Nagrobek ten
zdobi niemalże identyczna rzeźba
Matki Bożej Bolesnej „Pod krzyżem”,
wykonana u schyłku XIX wieku 
w warsztacie znanego warszaw-
skiego kamieniarza Adasińskiego.

Nasza figura z krzyżówki Mło-
dzianowskiej i Wiejskiej, bez cienia
wątpliwości przedstawia Maryję 
bolejącą. Ale nie jest to żadna z
klasycznych ikonografii ukazujących
Matkę Chrystusa w momencie Jej 
największego bólu, gdy stoi wraz 
ze św. Janem pod krzyżem konają-
cego Jezusa (Pasja), czy też z ciałem
Zbawiciela zdjętym z krzyża 
i złożonym na Jej kolanach (Pieta). 

Młodzianowski pomnik znajduje się
w wielce wymownej przestrzeni – 
na rozwidleniu dróg. Zawsze, gdy 
dotyka nas cierpienie, stajemy na 

rozdrożu – zaufania i nieufności.
Którą z siedmiu boleści Bogarodzicy
(1. proroctwo Symeona, 2. ucieczka
do Egiptu, 3. zgubienie Jezusa, 
4. spotkanie na Drodze krzyżowej, 
5. ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, 
6. zdjęcie z krzyża, 7. złożenie do 
grobu) rzeźba ta może uosabiać? 
Raczej nie jest to boleść piąta – 
krzyż jest przecież pusty, ani szósta
– obiekt ten nie jest – jak wspo-
mnieliśmy – Pietą. Czy można, 
zatem powiedzieć, że pomnik Matki
Bożej z młodzianowskich rozstajów
dróg jest w jakimś sensie obrazem 
siódmej boleści Maryi? Twierdze-
nie takie można zaryzykować, choć
też nie bez wątpliwości. Najbardziej
chyba jednak adekwatnym stwier-
dzeniem będzie to, gdy powiemy, 
że pomnik ten – w którym Matka 
Boża sama niejako wydaje się być 
przytwierdzona do krzyża i przy-
tłoczona jego ciężarem – uosabia 
wszystkie siedem boleści Maryi. 
Jest jakby symbolem Jej bólu.

Figurę ufundowali w 1906 roku
małżonkowie Bolesław Antoni 
(1863-1907) i Antonina Konstancja 
z Piotrowskich (1867-1965) Umińscy.
Pochowani są na radomskim cmen-
tarzu przy ul. Limanowskiego w 
kwaterze 6A. Bolesław Umiński był
właścicielem garbarni na Młodzia-
nowie, którą założył w 1894 r. Do 
dziś przetrwała willa (ul. Młodzianow-
ska 120) wzniesiona przez wdowę
po Bolesławie, Antoninę Umińską. 
Od 2000 r. budynek ten jest wpisany
do rejestru zabytków. Warto też 
dodać, że jeden z budynków  
fabrycznych zięcia Antoniny – 
Włodzimierza Iwanowskiego, który
również prowadził garbarnię, 
zaadaptowany został na kaplicę ob-
sługiwaną przez przybyłych tu 10 

lipca 1939 r. księży pallotynów,
stanowiąc podwaliny póź-
niejszej parafii św. Józefa. 

Uroczystość inauguracyjna pracy 
pallotynów w Radomiu miała miejsce
na początku wojny, 3 września 1939 r.

Na cokole naszej młodzianowskiej
Figury widnieje napis: „FUNDATO-
ROWIE TEJ FIGURY MAŁŻONKOWIE
B. UMIŃSY 1906 ODNOWIONO 
KOSZTEM PARAFJI W 1930 R.”.

Kilka słów komentarza do treści 
napisu, odnoszącego się do remontu
figury Matki Bożej, dokonanego 
w 1930 r. Napis głosi, że naprawa ta
odbyła się kosztem parafii. Chodzi 
o parafię ówczesną, czyli Opieki 
Najświętszej Maryi Panny (dzisiejsza
katedra). Remont przeprowadził drugi
proboszcz tej parafii – ks. prałat 
Dominik Ściskała. Warto dodać, 
że figura Matki Bożej „Pod krzyżem”
w momencie powstania – 1906 r. 
– znajdowała się na terenie jeszcze 
innej parafii. Była to jedyna wówczas
w Radomiu parafia farna św. Jana 
Chrzciciela.

Rzeźbiarzem figury Matki Bożej
„Pod krzyżem” był Franciszek 
Hebdzyński (1877-1932). Był w tam-
tych czasach (obok Piotra Leona 
Staniszewskiego) najbardziej znanym
radomskim kamieniarzem.

Pozostaję z nadzieją, że wiadomości
na temat NASZEJ Figurki będą dla
Państwa najpiękniejszym świątecz-
nym upominkiem. Z radością i ogromną
satysfakcją (Maryja wie, o czym 
myślę) dedykuję tę historię wszyst-
kim mieszkańcom Młodzianowa. 

W dowód wdzięczności za opiekę
Maryi nad naszą parafią, troszczmy się
o Jej figurę, aby długo cieszyła oczy
i serca kolejnych pokoleń – miłośni-
ków obiektów małej architektury
sakralnej. opr. 

Jadwiga Kulik oraz Ola i Ala Faryna

ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA PARAFIAN

NUMER KRS 
HOSPICJUM 

KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:
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ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Problemem jest brak wystarczającej liczby kapłanów, 

występujący nie tylko w krajach misyjnych, 
ale także od dawna już chrześcijańskich, który czasem uniemożliwia

sprawowanie niedzielnej liturgii eucharystycznej 
w poszczególnych wspólnotach”.



1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji s. Lidii Śpiewak CR 
z okazji jej imienin.

2. Dziś i jutro nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego – codziennie po Mszy św. wieczornej.

4. Jutro Msze święte jak w każdą niedzielę. Taca jest przeznaczona 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek 
spowiedź podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1720. Spowiedź
dzieci o godz. 1615, a o godz. 1645 Msza święta dla nich. Zapraszamy także
na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po
Mszy św. o godz. 800, zakończenie o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej
w kaplicy Świętej Rodziny konferencja dla czcicieli Serca Pana Jezusa,
a potem Adoracja z udziałem Młodzieżowej Scholi Pallottiego, 
indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
i Apel Jasnogórski. Do chorych udamy się po Mszach św. porannych. 
W I sobotę, Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1700.

6. W przyszłą niedzielę – Niedzielę Miłosierdzia Bożego – o godz. 1430

Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny
zmiana tajemnic różańcowych.

7. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-5 lat 
do kameralnego przedszkola zapewniającego wszechstronny rozwój 
dzieci w duchu wartości katolickich, prowadzonego przez siostry 
niepokalanki. Zapisy dzieci do 12 kwietnia. Kartę zapisu należy 
pobrać z kancelarii Przedszkola (ul. Staromiejska 9) lub ze strony
http://www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.eu

27 marca 2016r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Lidii, Jana, Ernesta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 10, 34a. 37-43 
PSALM 118, 1-2. 16-17. 22-23
Kol 3, 1-4
EWANGELIA: J 20, 1-9

28 marca 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anieli, Joanny, Sykstusa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 14. 22-33
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: Mt 28, 8-15

29 marca 2016r. – WTOREK
Imieniny: Eustachego, Cyryla
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 36-41
PSALM: 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
EWANGELIA: J 20, 11-18

30 marca 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Dobromira, Amelii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 3, 1-10
PSALM: 105, 1-2. 3-4. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 13-35

31 marca 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Gwidona, Beniamina
LITURGIA SŁOWA:
Dz 3, 11-26
PSALM: 8, 2 i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 35-48

1 kwietnia 2016r. – PIĄTEK 
Imieniny: Grażyny, Zbigniewa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 1-12
PSALM: 118, 1 i 4. 22-23. 24-25
EWANGELIA: J 21, 1-14

2 kwietnia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Franciszka, Marii, Urbana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 13-21
PSALM: 118, 1 i 14. 15-16. 18 i 21
EWANGELIA: Mk 16, 9-15
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Kalendarz  l iturgiczny

N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA

Na naszym Młodzianowie
Cztery Siostry mieszkają
Dobre, łagodne, miłe
Pana Jezusa przyjmując
Codziennie Go w sercu mają.
I starają się, jak mogą
by żyć, jak On przykazał
I iść Jego Świętą Drogą,
Którą On Im ukazał!
Wszystkim Siostrom Zmartwychwstankom
w Dniu Ich Święta życzymy, 
aby Dobry Pan Bóg miał Je codziennie w Swej Opiece.
Aby w Ich sercach panowały 
niczym nie zmącone Radość i Pokój Boży.
Żyjcie „Drogie Siostry” zawsze jak Matka Boża. 
Ona jest Waszym Wzorem.
Siostrze Lidii, która ma dziś także swoje imieniny,
życzymy Bożej siły w pięknej zakonnej posłudze
i radości wielkiej każdego dnia!

http://www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.euhttp://www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.eu
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