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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

      Nauczanie dzisiejszej Ewangelii dotyczy wyboru, do którego
wzywany jest uczeń Chrystusa. Wymaga rozwagi, świadomości
ryzyka i trudu (przypowieść o planowaniu budowy wieży i wyprawy
wojennej). Aby podjąć decyzję, potrzeba powagi, inteligencji, 
dyspozycyjności do podjęcia trudu, przyjęcia krzyża i determinacji
dojścia aż do celu. Wybór musi wyrażać absolutne pierwszeństwo
przyznane Chrystusowi i wymaganiom Królestwa Bożego. „Jeśli
ktoś przychodzi do Mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę...
a także swoje życie, nie może być moim uczniem”. Chcąc być
uczniem Jezusa, nie można stawiać Mu warunków. Trzeba akcep-
tować wszystko, czego od nas żąda. Bardziej kochać Jego, niż własną
matkę, ojca, swoje życie. „Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego,
co posiada, nie może być moim uczniem”. Wyrzec się, w tym 
znaczeniu, oznacza rewizję wartości. Pierwszeństwo bycia nad 

majątkiem. Decyzja pójścia za Chrystusem wyklucza kompromisy, wygodne wymówki i własną taktykę. Należy
rozeznać wolę Bożą, czego chce od nas Bóg? Wola Boża nie zawsze zgadza się z naszymi interesami. Chcemy 
narzucić Bogu to, co uważamy za słuszne. Nie mogę być uczniem Chrystusa stawiając Mu pewne warunki. 
To tak, a to nie. Warunki stawia Jezus. On jest na pierwszym miejscu, reszta jest drugorzędna. Czy chcę być
 uczniem Chrystusa? Jeśli tak, muszę zgodzić się na stawiane przez Niego warunki. Nie mogę być Jego uczniem 
„jeśli nie wyrzekam się wszystkiego, co posiadam”, jeśli Boga nie stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu.
Zastanowię się, ile razy w moim życiu stawiałem Boga na drugim planie – np. Msza święta w niedzielę, czy wyjazd
nad wodę? Jezu! Chcę być Twoim uczniem i nie ma w moim życiu nic ważniejszego od Ciebie. Adam Żak
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„Żaden z was 
nie może być moim uczniem,

jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada”. 

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jezus zarzucał faryzeuszom: „Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę,

a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?” (J 5, 44). Chodzi o subtelny sposób 
szukania „własnego pożytku, a nie – Chrystusa Jezusa” (Flp 2, 21). Światowość duchowa łączy się 
ze staraniem o zachowanie pozorów, nie zawsze towarzyszą jej grzechy publiczne i na zewnątrz 
wszystko wydaje się poprawne. Gdyby jednak przeniknęła do Kościoła, byłoby to nieskończenie 

bardziej bolesne niż cała zwykła moralna światowość”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Pojęcie „dusza” często oznacza w Piśmie Świętym „życie” ludzkie lub całą „osobę” ludzką. 

Oznacza także to wszystko, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze; 
to, co sprawia, że człowiek jest w sposób szczególny obrazem Boga”.
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3 września 2019 roku minęło 
dokładnie 80 lat od rozpoczęcia przez
księży pallotynów posługi duszpa-
sterskiej w Radomiu na Młodzianowie.

W roku 1933 Młodzianów był jedną
z najmłodszych dzielnic Radomia,
do którego został włączony w roku 
1916. Dzielnica szybko się rozwijała,
szybko przybywało mieszkańców, 
szczególnie osób poszukujących pracy
w budujących się fabrykach. Mieszkali
tu też małorolni chłopi. Kapłani 
pracujący w kościele para� alnym 
Opieki NMP musieli włożyć wiele
trudu i wysiłku, pokonywać znaczne
odległości, aby objąć opieką dusz-
pasterską tak rozległą dzielnicę.
Zaistniała potrzeba wybudowania 
kaplicy, gdzie mogłaby gromadzić się
na modlitwę ta licząca wtedy 1200 
osób społeczność.

Właśnie w roku 1933, pani Maria
Wodzińska, właścicielka połowy ma-
jątku Sucha i Białobrzegi, zapisała
część swojej własności na cele religijne,
między innymi dla Para� i Opieki NMP.
11 z 12 części tego majątku prze-
znaczone zostało na własność dla
Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego
Księży Pallotynów (dawna nazwa
Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego (SAC) Księży Pallotynów)
w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

W roku 1934 proboszcz Para� i
Opieki NMP, ks. prałat Dominik Ściskała,
zakupił dwa budynki pofabryczne
oraz trzy place przy ul. Młodzianow-
skiej 118. Pierwsze Nabożeństwo
odprawiono 13 grudnia 1936 roku
w dużym budynku garbarni. Uczest-
niczyli w nim znani kapłani radomscy:

błogosławiony ks. Stefan Grelewski,
ks. Andrzej Łukasik, ks. Stanisław
Grębowiec. 17 maja 1937 roku poświę-
cono na Młodzianowie tymczasową
kaplicę pod wezwaniem św. Józefa.
Najczęściej w kaplicy posługiwał
ks. Józef Kuraś, dlatego nazywano go
„proboszczem na Młodzianowie”.

Księża pallotyni przybyli na Mło-
dzianów 10 lipca 1939 roku. Byli to: 
ks. Stanisław Czapla SAC i ks. Cezary
Jurkiewicz SAC. 

Uroczystość inauguracyjna pracy
księży pallotynów w Radomiu odbyła
się 3 września 1939 roku...

A dwa dni wcześniej...

...1 września 1939 roku, rano 
w I piątek miesiąca, rozpoczęły się 
naloty niemieckich bombowców 
na Radom. Bomby, huk dział, o� ary
śmiertelne i grupy uciekinierów
opuszczających w popłochu miasto
– tak wyglądały pierwsze dni wojny
w Radomiu. Bombowce atakowały 
przede wszystkim radomskie lotnisko
na Sadkowie. Potem celem stały się
radiostacja i Fabryka Broni. Polscy 
żołnierze, strzelając między innymi
z karabinów maszynowych umiesz-
czonych na wieżach na wiadukcie 
na ul. Słowackiego, bronili miasta. 
Zdarzyło się, że przez pomyłkę ostrze-
lali też polski samolot, na szczęście 
załodze udało się bez szwanku 
wylądować na polach Malczewa.

Uroczystości inaugurujące obec-
ność pallotynów na Młodzianowie 
również były zakłócone przez lawinę
spadających na miasto bomb. Jedna
z nich wybuchła w pobliżu wiernych

podążających w procesji. 

4 września z Radomia ewakuowały
się urzędy, władze miasta i powiatu,
dyrekcja Fabryki Broni, straży pożar-
nej, służby więziennej, policji. Tysiące
uciekinierów tarasowało ulice i drogi,
utrudniając przerzuty wojsk. 8 wrze-
śnia do Radomia wkroczyły wojska 
niemieckie.

Wielu radomian schroniło się 
w kościele Opieki NMP. Raz po raz 
przelatywały nad nim samoloty z 
warkotem i wielkim hukiem. Jedno 
naciśnięcie dźwigni mogło spuścić 
na mury kościoła straszny ładunek.
W kościele był krzyk, głośny płacz
i głośne modlitwy. Każdy gotowy
był na śmierć. W tym czasie ostatnie
grupki polskich żołnierzy opuszczały
miasto...

Do czasu rozwiązania formacji
wojskowych, pallotyni z Radomia
byli kapelanami Wojska Polskiego. 

30 września 1939 r., po zniszczeniu
wojennym, na nowo zorganizowano
na Młodzianowie kaplicę (którą poświę-
cono w Dzień Wszystkich Świętych),
która stała się miejscem niosącym 
nadzieję. Pomimo wojny i okupacji 
przy kaplicy św. Józefa toczyło się 
normalne życie i posługa duszpa-
sterska.

I tak jest do dziś. Pomimo wielu 
zawirowań i niepokojów życia, praw-
dziwy Bóg, Jezus Chrystus, przychodzi
codziennie do nas ze swoją mocą, 
swoją łaską i swoim pokojem. Jesteś-
my wdzięczni Bogu, że dzieje się 
to przez ręce księży pallotynów 
posługujących nam od 80 lat.

80 LAT PALLOTYNÓW W RADOMIU

opr.

ZAPRASZAMY!     DOŁĄCZ DO NAS!

SCHOLAALAL
DDD
ZZZ
IECIĘCA

Serdecznie zapraszamy dziewczynki do śpiewania w naszej Scholi.
Trzeba być przynajmniej w drugiej klasie. 

Na próbach spotykamy się w salkach para�alnych w soboty o godz. 1400, 
w niedziele śpiewamy na Mszy świętej o godz. 1100, 

wyjeżdżamy również na pielgrzymki i kolonie, 
mamy także różne inne spotkania i wspólnie spędzamy czas.

opr.

Serdecznie zapraszamy dziewczynki do śpiewania w naszej Scholi.Serdecznie zapraszamy dziewczynki do śpiewania w naszej Scholi.

ZAPROSZENIE
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KONKURS DLA DZIECI
Rozwiąż zadania. 

Podpowiedź znajdziesz w tym numerze Gazetki. 
Kupon konkursowy wrzuć w przyszłą niedzielę do koszyka 

przed ołtarzem przed Mszą świętą o godz. 1100. 
Losowanie i rozdanie bądź samo rozdanie nagród 

będzie po Mszy świętej.

opr. Zuzia Cichoń

POLSKA POD KRZYŻEM 
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej inicjatywie modlitewnej, kontynuacji „Różańca do Granic”. 

W sobotę, 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisku we Włocławku zgromadzą się 
tysiące ludzi na wielkim zawierzeniu losów Polski i świata Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu. 

28 lat temu św. Jan Paweł II sprawował na lotnisku Kruszyn koło Włocławka Mszę świętą. 
Wtedy nad ołtarzem polowym górował krzyż, który dziś znajduje się przy włocławskiej tamie, 

w miejscu śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Oto plan „Polski pod krzyżem”:  500 wyjazd z Radomia

  900 przyjmowanie pielgrzymów
1045 zawiązanie wspólnoty
1100 różaniec, tajemnice bolesne
1130 konferencja „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, 

Lech Dokowicz
1300 przerwa na posiłek
1500 koronka do Bożego Miłosierdzia
1515 Msza święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego
1730 konferencja „ks. Dolindo Ruotolo”, Joanna Bątkiewicz-Brożek
1830 przerwa
2000 Droga krzyżowa
2200 Adoracja Najświętszego Sakramentu
  300 zakończenie Adoracji i Msza święta z niedzieli

Informacje i zapisy u p. Radosława Góralskiego. Tel. 514 616 492. E-mail: radeczek6@onet.eu
Więcej informacji na stronie: www.polskapodkrzyzem.pl

1. Podaj imię i nazwisko błogosławionego kapłana, 
który modlił się podczas pierwszego Nabożeństwa 

na Młodzianowie.

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

2. Podaj nazwę pierwszej kaplicy wybudowanej 
na Młodzianowie.

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

3. Podaj dokładną datę rozpoczęcia przez księży pallotynów 
pracy w Radomiu.

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

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

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

28 lat temu św. Jan Paweł II sprawował na lotnisku Kruszyn koło Włocławka Mszę świętą. 
Wtedy nad ołtarzem polowym górował krzyż, który dziś znajduje się przy włocławskiej tamie, 

 konferencja „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, 

Informacje i zapisy u p. Radosława Góralskiego. Tel. 514 616 492. E-mail: radeczek6@onet.euInformacje i zapisy u p. Radosława Góralskiego. Tel. 514 616 492. E-mail: radeczek6@onet.euInformacje i zapisy u p. Radosława Góralskiego. Tel. 514 616 492. E-mail: radeczek6@onet.euInformacje i zapisy u p. Radosława Góralskiego. Tel. 514 616 492. E-mail: radeczek6@onet.euInformacje i zapisy u p. Radosława Góralskiego. Tel. 514 616 492. E-mail: radeczek6@onet.euInformacje i zapisy u p. Radosława Góralskiego. Tel. 514 616 492. E-mail: radeczek6@onet.eu

ZAPRASZAMY!
MODLITWA 

ANONIMOWEGO 
WIĘŹNIA

OBOZU KONCEN-
TRACYJNEGO

„Panie, 
gdy przyjdziesz w Twej chwale,

Pamiętaj wtedy 
o ludziach dobrej woli.

Pamiętaj też o ludziach złej woli,
ale nie pamiętaj 

ich okrucieństw i gwałtów, 
ich znęcania się nad nami.
Wspomnij na dobre owoce 

ich złego postępowania.
Przypomnij sobie cierpliwość 

jednych, odwagę drugich.
Braterstwo, pokorę, 

wielkoduszność, 
które w nas rozbudzali.

I spraw, Panie, aby owoce, 
które przyniesiemy,

stały się kiedyś dla nich 
odkupieniem”.

BARDZO 
DOBRA RADA

Już nie dajesz rady? 
Brak Ci sił? 

Uchwyć się Krzyża Chrystusa. 
Pokonasz Golgotę.
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8 wrzesnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Radosława, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 9, 13-18
PSALM 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17
2. czytanie: Flm 9b-10. 12-17
EWANGELIA: Łk 14, 25-33

9 września 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aldony, Sergiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1, 24 – 2, 3
PSALM 62, 6-7. 9
EWANGELIA: Łk 6, 6-11

10 września 2019r. – WTOREK
Imieniny: Łukasza, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 2, 6-15
PSALM 145, 1b-2. 8-9. 10-11
EWANGELIA: Łk 6, 12-19

11 września 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Feliksa, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 3, 1-11
PSALM 145, 2-3. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Łk 6, 20-26

12 września 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Amadeusza, Gwidona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 3, 12-17
PSALM 150, 1b-2. 3-4. 5-6a
EWANGELIA: Łk 6, 27-38

13 września 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Jana, Eugenii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 1, 1-2. 12-14
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 11
EWANGELIA: Łk 6, 39-42

14 września 2019r. – SOBOTA
ŚWIĘTO 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Imieniny: Bernarda, Roksany
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 21, 4b-9
PSALM 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
2. czytanie: Flp 2, 6-11
EWANGELIA: J 3, 13-17

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Podczas wakacji nastąpiły zmiany personalne we Wspólnocie kapłanów.
Pracę w naszej para�i zakończyli: ks. Ryszard Robakiewicz SAC (obecnie
Rektor Domu SAC i Dyrektor Pallotyńskiego Domu Opieki we Wrzosowie)
oraz ks. Przemysław Brodowski SAC (obecnie misjonarz w Wenezueli). 
Dziękujemy drogim kapłanom za głoszone w naszej Para�i Słowo Boże,
sprawowane sakramenty, za oddaną pracę katechetyczną. Ks. Ryszard, 
pracując we Wrzosowie, pozostaje katechetą w naszej para�i – prowadzi
lekcje religii z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 23. Do pracy pośród
nas już w czerwcu przybył ks. Dominik Gaładyk SAC, neoprezbiter 
z Ołtarzewa. Nie było w tym roku zmian personalnych we Wspólnocie 
naszych sióstr.

2. Dzisiaj o godz. 1400 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie 
dla Współpracowników misji pallotyńskich.

3. Po wakacjach powracamy do niedzielnych Nabożeństw. 
We wrześniu sprawujemy je o godz. 1730. Udział w nabożeństwie 
jest propozycją do prawdziwie chrześcijańskiego świętowania niedzieli
- dnia Zmartwychwstania Jezusa.

4. Spotkanie dla Pielgrzymów „Białej 11”  dziś po Mszy świętej o godz. 1800

w kawiarence. Będą wspomnienia i zdjęcia z pielgrzymowania.
5. W piątek, 13 września, Nabożeństwa fatimskie. O godz. 830 różaniec 

i okazja do spowiedzi dla osób chorych, starszych i samotnych. 
O godz. 900 Msza święta i Adoracja. Wieczorem zapraszamy całe rodziny
do oddania czci Matce Bożej. Na kartkach można przygotować intencje,
które będą odczytane podczas różańca o godz. 1720. O godz. 1800 Msza św.
i procesja z �gurą Matki Bożej Fatimskiej. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Odeszli w czerwcu do Pana:
Szczepan Tatar /l. 57/
Andrzej Piotr Głowacki /l. 58/
Andrzej Edmund Witkowski /l. 65/
Józef Lucjan Krawczyk /l. 74/
Janina Bożek /l. 92/
Wacław Molga /l. 92/

Sakrament chrztu świętego w czerwcu przyjęło 
dziewiętnaścioro dzieci.19

Sakrament małżeństwa w czerwcu przyjęło 
dziesięć par.10

6. W sobotę, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. w naszym kościele o godz. 630, 900 i 1800. 
7. W sobotę o godz. 1800 na ul. Żeromskiego odbędzie się 9. Apel Młodych. Zapraszamy młodzież do udziału. 

W programie: świadectwa, wspaniały koncert, Adoracja Najświętszego Sakramentu, wspomnienia z Panamy.
8. Dziewczynki od klasy II szkoły podstawowej zapraszamy do śpiewania w Scholi dziecięcej. 

Spotkania są w salkach para�alnych w soboty o godz. 1400. 
9. Ksiądz Tomasz zaprasza chłopców od trzeciej klasy szkoły podstawowej do powiększenia grona 

ministrantów i lektorów. Nie ma górnej granicy wieku. Zgłosić się można dziś i w najbliższe niedziele 
po każdej Mszy świętej.


