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T Y G O D N I K  P A R A F I I  Ś W .  J Ó Z E F A  W  R A D O M I U

ALLELUJA! PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!

Św. Brat Albert powiedział: „Nikt nie idzie sam do nieba. 
Rozbić naczynie – zapach się rozejdzie”.

Życzymy, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
stały się czasem wielkiej radości, 

której zapach będzie się rozchodził wśród spotykanych ludzi. 
Życzymy, by Chrystus pokonujący śmierć i wychodzący z grobu, 

obdarzał każdego dnia ufnością i wiarą w to, 
że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 

Życzymy, aby Tajemnica Nocy Paschalnej i Wielkanocnego Poranka 
przemieniała każdą noc życia w pełen nadziei świt. 

Niech światło rozpromienia Wasze serca, przynosząc 
prawdziwą i najczystszą miłość i pokój.

IDŹMY I GŁOŚMY całemu światu:

Redakcja

E WA N G E L I A :  J  2 0 ,  1 - 9
„Zabrano Pana z grobu 

i nie wiemy, gdzie Go złożono”.
U św. Mateusza czytamy: „Rozpowszechniajcie tak: Jego uczniowie

przyszli w nocy i wykradli Go”. Niewiasty, które o świcie przyszły do 
grobu, aby namaścić Ciało Jezusa, zastały grób pusty. Pierwsza myśl:
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono”. Informują 
o tym Piotra i Jana, którzy „wyruszyli więc i udali się do grobu”. Cóż
widzą? Piotr „gdy się pochylił spostrzegł leżące płótna i chustę, która
była na Jego głowie”. Do środka wchodzi Jan. „A gdy zobaczył, 
uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On 
powstał z martwych”. Jaka jest nasza reakcja na wiadomość o pustym
grobie? „Gdzie Go złożono?” A może: „Jego uczniowie przyszli w nocy
i wykradli Go”? Ta „pogłoska rozniosła się między Żydami i trwa aż 
do dnia dzisiejszego”. „Trzeciego dnia zmartwychwstał”. Taka jest 
prawda wiary. „Tą prawdą (...) chcemy dzisiaj na nowo dzielić się – ze
zwycięstwa, które de�nitywnie odnosi dobro nad złem” (św. Jan Paweł II).

„Wesoły nam dzień dziś nastał”. Adam Żak

WIELKANOC

Św. Brat Albert powiedział: Św. Brat Albert powiedział: Św. Brat Albert powiedział: 
DRODZY CZYTELNICY „MOJEJ PARAFII”!
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg wszechmogący, ponieważ jest dobry w najwyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy 
na istnienie jakiegokolwiek zła w swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, 

by uczynić dobro nawet ze zła”.

Prezentem świątecznym 
od naszej Redakcji 

dla drogich Czytelników 
jest dzisiaj wywiad z najstarszym 
pallotynem mieszkającym w Radomiu,
długoletnim (1968-2005 (z przerwą

w latach 1984-1993)) 
proboszczem naszej para�i, 
ks. Antonim Czulakiem SAC.

P. Jadwiga Kulik: Drogi Księże Antoni,
u Źródła, jakim dla nas jesteś, chcemy
dowiedzieć się czegoś więcej o historii
naszej para�i, a szczególnie o budo-
wie kościoła Królowej Apostołów.
Zechciej – prosimy – odpowiedzieć 
na nurtujące nas pytania. Pierwsze jest
pytanie o krzyż. W czasie pielgrzymki
do Ojczyzny, w Radomiu, 4 czerwca
1991 roku, św. Jan Paweł II poświęcił 
krzyż przeznaczony dla budującego
się kościoła Królowej Apostołów. 
Czy to jest ten krzyż misyjny, który
stoi na wzniesieniu między kościo-
łem, a kaplicą Świętej Rodziny?
Ks. Antoni: Krzyż poświęcony przez 
św. Jana Pawła II jest umieszczony 
na szczycie (w najwyższym punkcie)
kościoła. Natomiast krzyż misyjny, 
który stoi na wzniesieniu między 
kościołem a kaplicą Świętej Rodziny
jest pamiątką pierwszych para�alnych
Misji Świętych w nowym kościele, 
które odbyły się w 1997 roku.
P. Jadwiga: 1 września 1968 roku
został Ksiądz mianowany proboszczem
naszej para�i. Zatem już w przyszłym,
2018 roku, będziemy obchodzili 
50 lat Twojego przybycia do naszej 
Wspólnoty. Czy będą lody?
Ks. Antoni: Pożyjemy, zobaczymy. :)

P. Jadwiga: Jak powstawał projekt 
naszej świątyni? Ile osób przy nim
pracowało i kto miał głos decydujący
co jak ma wyglądać?
Ks. Antoni: Nad projektem kościoła 
pracował cały zespół architektów.
Głównym architektem był p. Ryszard
Kański z Radomia (obecnie mieszka
w Krakowie). Za mnie były poczynione
wstępne założenia i szkic koncep-
cyjny kościoła. Końcowy projekt
powstał za ks. Eugeniusza Klimiń-
skiego SAC, który rozpoczął budowę
kościoła 19 maja 1985 roku.
P. Jadwiga: Do 2005 roku pełnił Ksiądz
obowiązki proboszcza. W między-
czasie został Ksiądz przeniesiony 
do Ożarowa Mazowieckiego. Czy
w Ożarowie też był Ksiądz budow-
niczym?
Ks. Antoni: W 1984 roku, po 16 latach
pobytu w Radomiu, Ksiądz Prowin-
cjał przeniósł mnie na proboszcza 
i rektora do Ożarowa Mazowieckiego.
Tam, oprócz duszpasterstwa, czę-
ściowo zająłem się budową nowego
kościoła. W Ożarowie przeżyłem dwie
podniosłe uroczystości: poświęcenie
dolnego kościoła w 1985 roku i kon-
sekrację górnego kościoła w 1989 r.
Górny kościół pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego konsekrował
Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef
Glemp. Pobyt w Ożarowie wspo-
minam bardzo miło.
P. Jadwiga: Kiedy Ksiądz wrócił 
do Radomia, to...
Ks. Antoni: W sierpniu 1993 roku, 
na życzenie i prośbę Przełożonych 
wracam do Radomia, aby zająć się

rozpoczętą budową. Pojawią się różne
problemy i kłopoty, ale jest też i wiele
radości. Największa z nich, to poświę-
cenie kościoła przez Księdza Biskupa
Edwarda Materskiego w dniu 7 grudnia
1996 roku i konsekracja kościoła 
w dniu 3 czerwca 2000 roku przez 
Księdza Biskupa Jana Chrapka. W tych
dniach z radością mogliśmy wołać:
„Oto dzień, który dał nam Pan. 
Radujmy się i weselmy!”, a zarazem 
z pokorą zanosić modlitwę: „Niech 
Pan Bóg przyjmie ten dom Boży 
dla Siebie i niech Mu będzie miłą
ta piękna zbiorowa o�ara, a wszystko
 – jak często powtarzał nasz Zało-
życiel, św. Wincenty Pallotti – „dla 
nieskończonej chwały Bożej, znisz-
czenia grzechu i zbawienia nieśmier-
telnych dusz””.
P. Jadwiga: Kto zaprojektował 
wnętrze naszej świątyni?
Ks. Antoni: Wnętrze naszego kościoła
zaaranżował nasz para�anin, p. Witold
Kowalski. Stacje Drogi krzyżowej 
i �gury pod chórem zaprojektował 
z kolei p. Cegielski z Warszawy. 
P. Jadwiga: Kiedy w nazwie naszej 
para�i, pojawił się dodatek „Oblu-
bieńca NMP”? Nie mogę tego znaleźć
w dostępnej mi historii para�i. Jest 
tylko mowa o „Para�i Opieki św. Józefa”
i „Para�i św. Józefa”.
Ks. Antoni: To jest dosyć długa 
historia. Para�a pod wezwaniem 
Opieki św. Józefa została erygowana
przez Księdza Biskupa Jana Kantego
Lorka, ordynariusza sandomierskiego,
30 kwietnia 1946 roku. Dlaczego
Opieki św. Józefa? Uważam, że dlatego,
bo została utworzona z części Para�i
Opieki Najświętszej Marii Panny 
– dziś para�i katedry radomskiej. 

Ciąg dalszy na 3 stronie

„GŁOŚMY, ŻE MIŁOŚĆ 
JEST MOCNIEJSZA NIŻ NIENAWIŚĆ”

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Etyka kieruje do Boga oczekującego zaangażowanej odpowiedzi, wykraczającej poza kategorie rynku. 

Dla agentów �nansowych, ekonomicznych i politycznych Bóg umyka ich kontroli, manipulacji, 
a nawet staje się niebezpieczny, o ile wzywa człowieka do jego pełnej realizacji i niezależności 

od wszelkiego rodzaju zniewolenia”.
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Ówczesny papież Pius XII był wielkim
orędownikiem i obrońcą robotników,
którzy obchodzili swoje święto 1 maja,
i w 1955 roku mianował Patronem 
tego dnia św. Józefa, nadając mu
tytuł Rzemieślnika. Po śmierci papieża
św. Jana XXIII, Kościół Uroczystość 
św. Józefa Rzemieślnika obniżył do
zwykłego wspomnienia. Dzień 1 maja
był i pozostał Świętem Pracy. Tego 
dnia odbywały się pochody, zabawy,
różne imprezy – trudno więc było 
ustalić godzinę uroczystej Mszy św.
odpustowej. Dlatego Para�a św. Józefa 
wystąpiła z pismem do Księdza 
Biskupa Edwarda Materskiego z prośbą
o zmianę tytułu Patrona parafii z
dotychczasowego św. Józefa Rze-
mieślnika na św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Marii Panny. Ksiądz 
Biskup Edward Materski wyraził na 
to zgodę dnia 3 lutego 1995 roku.
Od tego roku Uroczystość odpu-
stową Para�i obchodzimy 19 marca.

P. Jadwiga: Jakie są początki Nabo-
żeństw fatimskich w naszej para�i?
Ks. Antoni: Za sprawą Księdza 
Proboszcza Konstantego Kobielusa SAC,
w 1961 roku wprowadzono Nabo-
żeństwa fatimskie. Z tej okazji umiesz-
czono na placu przy kościele przy ulicy
Wiejskiej cztery �gury: po lewej 
stronie kościoła �gurę Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej, na tylnej 

ścianie kościoła w niszy ustawiono 
�gurę Niepokalanego Serca Maryi, 
obok dzwonnicy w grocie umiesz-
czono Matkę Boża z Lourdes, a po 
prawej stronie kościoła �gurę Matki
Bożej z La Salette. W czasie Procesji
fatimskiej, pierwszą dziesiątkę różańca
odmawiano w kościele, a cztery 
następne przy kolejnych �gurach.
P. Jadwiga: Jaka jest historia 
przepięknej �gury Matki Bożej 
Fatimskiej w nowym kościele?
Ks. Antoni: W kościele przy ulicy
Wiejskiej nie było �gury Matki Bożej
Fatimskiej. W prezbiterium był obraz
Matki Bożej Częstochowskiej, który 
obecnie widzimy w kaplicy Świętej 
Rodziny. Ze starego kościoła do 
nowego przeniesiono jeszcze tylko
figurę św. Antoniego, która jest przy
wyjściu z kaplicy Świętej Rodziny, 
i wielki krzyż, który adorujemy 
w Wielki Piątek. W nowym kościele 
chcieliśmy kontynuować Nabożeń-
stwa fatimskie – stąd zabiegi o �gurę
Matki Bożej Fatimskiej: jedną większą 
dla kościoła, a drugą do Procesji
fatimskich. W Sekretariacie Misyjnym
w Ząbkach k. Warszawy pracował 
mój kolega kursowy, ks. Stanisław 
Kuraciński SAC, który często bywał
w Fatimie. Na moją prośbę przywiózł 
te figury bezpośrednio z Fatimy
i o�arował dla naszego kościoła.

P. Jadwiga: Jaką Ksiądz ma receptę 
na pogodne przeżywanie starości?
Ks. Antoni: Jakiej starości? :) 
Przebywam na co dzień z młodymi
i tak też się czuję. Wszelkie zaś dole-
gliwości związane z moimi wiekiem
staram się przyjmować z poddaniem
woli Bożej.
P. Jadwiga: Czego przy okazji 
Świąt Wielkanocnych AD 2017 
życzy Ksiądz Para�anom?
Ks. Antoni: Święta Zmartwychwstania
Pańskiego, to święta radości. Życzę,
aby ta radość zagościła w naszych 
sercach i rodzinach. Radujmy się
i głośmy całemu światu, że Chrystus
zmartwychwstał zwyciężając śmierć,
piekło i szatana. Głośmy, że miłość
jest mocniejsza niż nienawiść, dobro
mocniejsze od zła, światłość od
ciemności, życie od śmierci. Głośmy,
że tak jak Chrystus zmartwychwstał,
tak i my zmartwychwstaniemy.
P. Jadwiga: Z całego serca dziękuję 
Księdzu za rozmowę, dziękujemy 
za ten niebywały dotyk historii. 
Pozostajemy z ogromem sympatii 
i szacunku dla Ciebie, nasz drogi 
Księże Antoni.
Ks. Antoni: Serdecznie dziękuję 
i proszę o modlitwę za mnie 
i naszą para�ę.

1. Jak miała na imię kobieta, 
która udała się do grobu?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Co zobaczył Piotr, gdy wszedł do grobu?

Odpowiedź: ...........................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI
„„My świętujemy niedzielę, 
aby wspominać chwalebne 

zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa
 Chrystusa nie tylko w dzień Wielkanocy,

ale każdego tygodnia” – tak pisał 
na początku V wieku papież Innocenty I,

poświadczając praktykę powszechnie 
już przyjętą, która zaczęła się 

rozpowszechniać w pierwszych latach 
po zmartwychwstaniu Pańskim”.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI

NUMER KRS HOSPICJUM 
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6



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

2. Dziś nie będzie Mszy świętej dla kandydatów do bierzmowania 
o godz. 1530.

3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego – codziennie po Mszy świętej wieczornej.
4. Jutro Msze święte jak w każdą niedzielę. Taca jest przeznaczona 

na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

5. Przyszła niedziela, 23 kwietnia, kończy Oktawę Wielkanocy. To tak zwana
Niedziela Przewodnia lub Niedziela Biała – Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Zapraszamy za tydzień na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
o godz. 1500. Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej będzie można złożyć 
do puszek o�arę na Caritas diecezji radomskiej. 

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 zostanie odprawiona Msza święta 
w intencji ks. Marka Kujawskiego SAC i ks. Marka Tomulczuka SAC 
z okazji ich imienin.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny 
– Msza święta „trydencka”.

16 kwietnia 2017r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Erwin, Julii, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
PSALM 118, 1b-2. 16-17. 22-23
2. czytanie: Kol 3, 1-4
EWANGELIA: J 20, 1-9

17 kwietnia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Rudolfa, Klary, Roberta
LITURGIA SŁOWA: 
1. czytanie: Dz 2, 14. 22b-32
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: Mt 28, 8-15

18 kwietnia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Bogusława, Apoloniusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 36-41
PSALM 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
EWANGELIA: J 20, 11-18

19 kwietnia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Leona, Tymona, Adolfa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 1-10
PSALM 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 13-35

20 kwietnia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Czesława, Agnieszki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 11-26
PSALM 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 35-48

21 kwietnia 2017r. – PIĄTEK 
Imieniny: Feliksa, Bartosza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 1-12
PSALM 118, 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a
EWANGELIA: J 21, 1-14

22 kwietnia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Łukasza, Leona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 13-21
PSALM 118, 1bc i 14-15b. 16-21
EWANGELIA: Mk 16, 9-15

4 | Moja Para�a

Kalendarz  l i turgiczny

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

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DLA NASZYCH SIÓSTR 
ZMARTWYCHWSTANEK

ZAPROSZENIE
„GALILEA” zaprasza wszystkie kobiety na

SPOTKANIE - NIESPODZIANKĘ!!!
Najbliższa sobota, 22 kwietnia, godz. 1800, 

kawiarenka pod naszym kościołem.
Przyjdź i zobacz, co tym razem przygotował dla Ciebie Bóg...

ŻYCZENIA

Naszym Siostrom Zmartwychwstankom,
w dniu ich patronalnego Święta,

wraz z radosnym „Alleluja!”, życzymy:
Niech przeżywanie Tajemnicy Zmartwychwstania
napełni każdą z Was, Drogie Siostrzyczki, 

radością i pokojem 
oraz umocni w czynieniu dobra 

i posłudze miłości.
oraz umocni w czynieniu dobra oraz umocni w czynieniu dobra oraz umocni w czynieniu dobra 


