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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość św. Wincentego Pallotiego
26 stycznia 2003r – niedziela

Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Tytus
Liturgia Słowa:
Jon 3, 1 – 5. 10

Psalm 25
1 Kor 7, 29 – 31

Mk 1, 14 – 20 

27 stycznia 2003r – poniedziałek
Imieniny obchodzą: Jan, Przybysław

Liturgia Słowa:
Hbr 9, 15. 24 – 28

Psalm 98
Mk 3, 22 – 30

28 stycznia 2003r – wtorek
Wspomnienie Tomasza z Akwinu

Imieniny obchodzą: Julian, Radomir
Liturgia Słowa:

Hbr 10, 1 – 10
Psalm 40

Mk 3, 31 – 35

29 stycznia 2003r – środa
Imieniny obchodzi: Aniela

Liturgia Słowa:
Hbr 10, 11 – 18

Psalm 110
Mk 4, 1 – 20

30 stycznia 2003r – czwartek
Imieniny obchodzą: Hiacynta, Teofil, 

Maciej
Liturgia Słowa:
Hbr 10, 19 – 25

Psalm 24
Mk 4, 21 – 25

31 stycznia 2003r – piątek
DZIEŃ PRZYJACIELA

Wspomnienie Jana Bosko
Imieniny obchodzą: Marcela, Ludwika

Liturgia Słowa:
Hbr 10, 32 – 39

Psalm 37
Mk 4, 26 – 34

1 luty 2003r – sobota
Imieniny obchodzą: Brygida, Ignacy

Liturgia Słowa:
Hbr 11, 1 – 2. 8 – 19

Psalm: Łk 1, 69-70. 71-72. 74-75
Mk 4, 35 – 41

rzechodząc obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał Szymo-
na i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć 

w jezioro; byli bowiem rybakami. Je-
zus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, 
a sprawię, że staniecie się rybakami 
ludzi”.

Ewangelia: Mk 1, 14 – 20

Ciągle trwa walka między dobrem a złem. Zarówno w świecie, ale przede wszyst-
kim w każdym z nas. Szatan walczy o dusze z Naszym Stwórcą. Chrześcijanom grozi 
niebezpieczeństwo opanowania przez materię, zostania niewolnikiem popędów i 
grzechów, wypełnienia swego życia pustką lub szaloną pogonią za byle czym.

Drogi Przyjacielu! Jeśli usłyszałeś wezwanie Chrystusa do pójścia za Nim, 
do nawrócenia, to nie wracaj do marności. Bóg jest ostateczną, największą  
i jedyną wartością! Walka trwa, a Ty masz łowić ludzi dla Chrystusa!

Ks. Sylwester    

Łowić ludzi!

Wszystkim Księżom i Braciom Pallotynom 
w dniu Ich Święta, składamy najserdeczniejsze 
życzenia, aby Ich serca przepełniała miłość i 
łaska Boża, by wytrwali w swym powołaniu, a 
Matka Najświętsza błogosławiła na każdy dzień 
Apostolskiej pracy: 

Redakcja

Dwukrotnie rybakami ludzi
Szymon i Andrzej zostali rybakami ludzie 

nie tylko, dlatego, że mieli zdobywać ludzi dla 
królestwa Bożego, lecz i dlatego, że tylko ludzi 
mogą zapalić do słowa Bożego

Z okazji urodzin Drogiej Magdaleny Ko-
walskiej − naszej redaktor naczelnej, życzymy 
jej namacalnej obecności Ducha Świętego 
na spotkaniach redakcyjnych przez Nią 
prowadzonych owocującej tygodnikiem po 
który będziemy chętnie sięgali co niedzielę, 
nadal nieustającego zapału do pracy a także 
cierpliwości do nas.
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Ludzkość od dawna 
prowadzi mało skuteczną 
walkę z trądem. Dzieje 
się tak przede wszyst-
kim dlatego, że trąd jest 
chorobą ubogich. Nie 
można zatem traktować 
go tylko jako jednostkę 
chorobową, lecz trzeba 
postrzegać go także w 
kontekście społecznym i 

ekonomicznym. W ostatnich latach do trądu doszła 
inna „choroba ubogich” — gruźlica, która dotyka 
nie tylko mieszkańców krajów tropikalnych, ale i 
nasze społeczeństwo. Wszyscy dotknięci „chorobą 
ubogich” potrzebują naszego wsparcia.

26 stycznia – Dzień Chorych na Trąd

Każdy dzień pobożnego muzułmanina na-
znaczony jest modlitwami, odmawianymi pięć 
razy dziennie; pierwszą już przed wschodem 
słońca. Gdy modlący się rozwija swój dywanik 
i zwraca się w stronę Mekki, czuje się związany 
z wszystkimi muzułmanami na całym świecie. 
Poszczególnym częściom modlitwy przyporząd-
kowane są różne postawy, jak stanie, skłony, 
klęczenie. Do modlitwy, odprawianej w piątki  
w meczetach pod 
przewodnictwem 
muezina, są zobo-
wiązani wszyscy 
mężczyźni. Kobie-
ty nie muszą brać 
w niej udziału.

26 stycznia – Dzień islamu

Ważne dni w tym tygodniu

Do naszej Wspólnoty Parafialnej  
w grudniu 2002r. przybyło dwóch kapła-
nów: Ks. Jan Jędraszek SAC i Ks. Robert 
Kaim SAC. Zapraszamy do przeczytania 
kilku słów o Ks. Robercie…

Kilka słów o sobie…
Ks. Robert urodził się w 1973r., 

czyli ma 30 lat. Swoją młodość spę-
dził w Radomiu, mieszkając 19 lat na 
osiedlu Południe. Ma 3 starsze siostry. 
Ukończył Technikum Energetyczne. 
Uczęszczając do Technikum, śpiewał 
w chórze im. Mikołaja z Radomia, 
prowadzonego ówcześnie przez  
p. Agnieszkę Kobierską. Jest dziec-
kiem Fary, bo w niej przyjął chrzest,  
I Komunię Świętą. Radom wspomina 
bardzo dobrze.

O swoim powołaniu…
Swoje powołanie kształtowało i 

dopełniło się w Radomiu. W trudnych 
chwilach mógł i może liczyć na swo-
ich przyjaciół. Święcenia kapłańskie 
przyjął 8 maja 1999r. w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Ołtarzewie  
z rąk nuncjusza apostolskiego – ks. 
Józefa Kowalczyka.

Pierwsze zetknięcie się z parafią Św. 
Józefa…

…nastąpiło kilka lat temu, kiedy 
to ks. Robert będąc jeszcze klery-
kiem, głosił u nas dwa razy kazania.

Ostatnia placówka…
…była w Lublinie, gdzie uczył 

katechezy w Gimnazjum i Liceum 
im. Stefana Batorego. Opiekował 
się narkomanami, alkoholikami, 
niewidomymi, chorymi w szpitalu i 
wiele się od nich nauczył. Był rów-
nież opiekunem duchowym chóru i 
moderatorem oazowym.

Hobby…
Film, film i jeszcze raz film. 

Mieszkając kiedyś w Radomiu, ks. 
Robert wraz ze znajomymi chodził 
bardzo często do kina. Zdarzało się i 
tak, że byli dwa razy w tygodniu. Są 
też i takie filmy, które były oglądane 
wiele razy, chociażby „Świątynia 
przeznaczenia”, a ulubionym akto-
rem jest Robert de Niro. Ostatnio 
widziany film w kinie to „Władca 
Pierścieni”. Lubi film, bo można z 
niego wiele się nauczyć, nie tylko 
zwrotów; słucha także muzyki filmo-

wej. Obecnie przerzucił się na bajki…
…

Ks. Robert ceni sobie każde słowo 
usłyszane i wypowiedziane; jest bacz-
nym obserwatorem; każdy człowiek 
musi pracować na miarę swoich 
potrzeb, i trzeba ZAWSZE być sobą!

O gazetce parafialnej…
Jest mile zaskoczony, że młodzi 

ludzie tworzą tą gazetkę. Wszystko w 
niej jest bardzo pozytywne, wszystko 
rzuca się w oczy i czyta z zaciekawie-
niem. „Moja Parafia” jest czytana 
przez naszego rozmówcę od deski do 
deski włącznie ze stopką. 

Chodząc po kolędzie…
…ludzie pytali mnie czy jestem 

„nowy”. Wtedy wyczuwało się, czy 
ludzie chodzą do kościoła czy nie. 
Dlaczego ks. Robert mówił, że nie 
jest „nowy”? Bo przez ponad miesiąc, 
każdy powinien dostrzec tą „nową” 
osobę przy ołtarzu!

Motto życiowe…
Chciałbym być światłem dla nie-

widomych na duszy i na ciele.

Obowiązki w naszej parafii…
Ks. Robert jest do dyspozycji Rek-

tora, Ks. Antoniego Czulaka.
Dziękujemy za rozmowę i życzy-

my księdzu Bożego błogosławieństwa 
na dalsze lata posługi apostolskiej. 
Szczęść Boże!

wysłuchali i spisali
J. Ciosek, A. Dobrowolska, 
P. Dyjo i J. Czubak 

Rozmowa z księdzem 
Robertem Kaimem
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Ks. Prof. Roman Forycki SAC, Ełk
 
Kościół - jeśli chodzi o tych, którzy 

od nas odeszli - za ważniejszy dzień 
niż dzień ich ziemskich urodzin, uważa 
dzień ich odejścia z tej ziemi. Dla wielu, 
zwłaszcza dla świętych, ten dzień jest 
odejściem do nieba. Dla Matki Bożej 
dzień Jej śmieci jest dniem Wniebo-
wzięcia. Św. Szczepan już przed swą 
męczeńską śmiercią widzi otwarte 
niebiosa. 

Zwykle po odejściu kogoś, mówimy o 
zmarłym, wspominamy różne momenty 
jego życia. Bardzo ważne są ostatnie 
słowa, ostatnie gesty, testament, który 
odchodzący zostawia tym, którzy jeszcze 
pozostali na ziemi. Wspominając osobę 
św. Wincentego Pallottiego, założyciela 
zgromadzenia księży pallotynów, przy-
patrzmy się ostatnim chwilom jego życia.

Zima w Rzymie była wtedy wyjątko-
wo ostra. Św. Wincenty, pomimo tego, 
że był zajęty spowiadaniem, zauważył 
drżącego z zimna penitenta. Oddał 
mu więc swój płaszcz, co odbiło się na 
jego zdrowiu. Przeziębienie, zmęczenie 
- wszystko to spowodowało zapalenie 
opłucnej. Uratowanie go przerastało 
możliwości ówczesnej medycyny. 

Co nam powiedział w tym ostatnim 
momencie swojego życia? Przede wszyst-
kim, abyśmy na pierwszym miejscu w 
swoim życiu postawili pracę dla zbawie-
nia człowieka. Gdy jego współbracia, 
jego duchowi synowie chcieli być przy 
nim w tych naprawdę ostatnich chwilach, 
on dał im do zrozumienia, że powinni 
oddać się swoim obowiązkom, posłudze 
w konfesjonale.

Jednocześnie zapewnił ich, że 
Dzieło które tworzą się rozwinie.  
I żegnając każdego z osobna, pobłogosła-
wił ich - jak wiemy - błogosławieństwem 

Narodziny dla nieba
miłości, błogosławieństwem mądrości, 
błogosławieństwem mocy, czyli błogosła-
wieństwem całej Trójcy Świętej.

Styl życia św. Wincentego Pallottiego 
jest apelem o nowych świętych. Jego 
śmierć jest testamentem. Tuż po śmierci 
naszego Założyciela włoska prasa pisała: 
„Umarł Święty”, „Odszedł Apostoł Rzy-
mu”, „Zmarł Ojciec ubogich”. A potem 
w miarę upływu lat świętość Pallottiego 
ukazuje coraz to nowe swoje oblicza. Nie 
da się jej zamknąć w żadnym schemacie. 

Zasadą duchowości, ducha, któ-
rym żył, i w którym kształtował swoją 
świętość jest używać wszystkich środ-
ków, prowadzących do celu, obojętnie,  
w jakiej znajdowałyby się duchowo-
ści. Wszystko wykonywać możliwie  
z największą doskonałością. Łączyć po-
zorne przeciwieństwa: pokorę, ufność i 
odwagę, wolność i dyscyplinę. Surowość 
i serdeczność. Moc i słabość. Pallotti 
wznosi się na szczyty świętości w mo-
mencie, kiedy sam uznaje siebie za „naj-
większy grzech“. Rodząca się świętość 
Pallottiego, to coraz bardziej mistrzow-
skie łączenie w jedno tych pozornych 
sprzeczności. Łączenie i przezwyciężanie.

Myślę, że dzisiaj w dniu swoich na-
rodzin dla nieba, św. Wincenty bardzo 
pragnie, abyśmy i my również pomy-
śleli o swoich narodzinach dla nieba. 
Żebyśmy odchodzili z tej ziemi tak, jak 
on odchodził. Przecież o ten moment 
ostatni, o ten moment dobrej śmierci, 
najbardziej dojrzałej, modlimy się cho-
ciażby odmawiając „Zdrowaś Maryjo”. 
Chce, abyśmy odchodzili w poczuciu 
wypełnionego powołania. Jakby spie-
sząc się na umówione spotkanie. Chce, 
byśmy wykorzystali czas, który jest nam 
dany, a gdy przyjdzie ten ostatni dzień 
- byli gotowi.

Św. Wincenty jeszcze na długo przed 
śmiercią, szedł jakby „w objęcia“ bar-
dzo świadomie, kiedy rzucał się w wir 

zajęć, nie bardzo zwracając uwagę na 
wskazówki lekarzy. Jego spowiednik na-
wet pisał trochę żartobliwie, ale i serio: 
„Szatanowi mało na tym zależy, by ksiądz 
nie dostał się do nieba. Dąży on jednak 
do tego, aby dostał się tam ksiądz sam i 
to jak najprędzej. Trzeba dbać o siebie i 
być rozsądnym“.

Ostatnia godzina to bardzo waż-
na godzina. Dzień ostatni jest dniem 
odejścia do nieba. Nic dziwnego, że 
Pallotti pragnął, aby ten ostatni dzień 
i moment był możliwie najpiękniejszy, 
a konsekwentnie: jeżeli ostatni dzień 
ma być najpiękniejszy to najpiękniejszy 
musi być każdy dzień. Taka jest logika 
dnia ostatniego. Ostatni dzień nie może 
być najpiękniejszy, gdy inne dni nie są 
takie. Każdy dzień, bo każdy dzień może 
się stać dniem Wielkiego Spotkania. 
Stąd myśl o ostatniej godzinie nie jest 
smutną myślą. Jest to myśl o chwi-
li, kiedy człowiek staje przed Panem  
w szacie godnej Króla, a Król wprowa-
dza go do swojej chwały. Pismo Święte 
na wielu miejscach opisuje ten wspaniały 
korowód, to wspaniałe przyjęcie królew-
skie, które zgotowane jest zaproszonym 
na gody. Myśl o tej chwili tłumaczy, 
dlaczego Pallotti robi takie skrupulatne 
rachunki sumienia. Jak bardzo nie chce 
usprawiedliwić w sobie żadnego zła. 
Dlaczego ocenia siebie z taką surowo-
ścią. Właśnie przyświeca mu myśl tego 
ostatniego dnia, aby to był najpiękniejszy 
dzień.

Św. Wincenty Pallotti po prostu wciąż 
czeka na tych, którzy konsekwentnie zde-
cydują się wejść w jego wspaniałe życie, a 
ponieważ koniec życia należy do życia - i w 
jego piękną śmierć, po prostu w początek 
nowego życia, w jego narodziny dla nieba.

Ks. Roman Forycki. Urodził się w Wilczychbłotach 
w 1936 roku. Filozof, teolog i esperantysta, były 
rektor, a obecnie ojciec duchowny Wyższego Semi-
narium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego w Ołtarzewie, był również rektorem 
Diecezjelnego Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Ełku. Autor wielu publikacji naukowych.
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Kolędowe, później 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Imienia 
Jezus i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

2. Dziś przeżywamy zewnętrzne uroczystości ku czci Św. Wincentego 
Pallottiego. Homilie podczas wszystkich Mszy Św. głosi przedstawiciel 
Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów.

3. W przyszłą Niedzielę – Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce 
Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest to dzień poświęcony życiu kon-
sekrowanemu w Kościele. Zapraszamy wszystkich do modlitwy dzięk-
czynnej w intencji tych, którzy poświęcili swoje życie na służbę Bogu i 
człowiekowi. Poświęcenie gromnic przed każdą Mszą Świętą!

4. Komitet budowy w przyszłą niedzielę będzie przyjmował indywidualne 
ofiary na dalsze prace porządkowe i budowlane.

Odeszli do Pana:

Marianna Kupidura – lat 73,

Edmund Jackowski – lat 82,

Jan Sułek – lat 89.

Ochrzczony został:

Jan Lisek.

W 60. rocznicę ślubu Stanisławy  
i Tadeusza,
w 45. rocznicę ślubu Anny i Piotra,
w 35. rocznicę ślubu Marii i Piotra,
w 80. rocznicę urodzin Mariana,
w 18. rocznicę urodzin Emilii,
w 9. rocznicę urodzin Julii,
w 1. rocznicę urodzin Kasi
błogosławieństwa Bożego, opieki 
Matki Bożej, zdrowia i spełnienia 
marzeń życzy Redakcja 

W Paryżu odbywało się przyjęcie, na 
które zostali zaproszeni reprezentanci róż-
nych wyznań i Kościołów. Najpierw zebrano 
gości w jednej sali, gdzie roznoszono drinki, 
następnie poproszono wszystkich o przejście 
do drugiej, gdzie czekało jedzenie. Zaczęły 
się dyplomatyczne ceregiele: kto ma przejść 
przodem, kto komu dać pierwszeństwo.  
W drzwiach spotkali się nuncjusz apostolski, 
abp Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, z 
rabinem Paryża. Rabin zatrzymał się, wska-
zując uprzejmie drogę arcybiskupowi, ten 
jednak zaoponował: 

– Pan pierwszy – powiedział do rabina 
łagodnie, ale zdecydowanie. 

– Dlaczego ja? – zdziwił się rabin. 
– Bo najpierw Stary, a potem Nowy Testa-

ment – odrzekł  arcybiskup Roncalli.

Naszej Drogiej Współredaktorce 
Agnieszce Dobrowolskiej z okazji 
imienin życzymy dużo zdrowia, ra-
dości w każdym dniu życia, Błogo-
sławieństwa Bożego oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń. Redakacja

Ciekawostki...

Wydarzyło się naprawdę…

W sobotę, 18 stycznia w Wyższym Se-
minarium Duchownym przy ulicy Młyń-
skiej w Radomiu odbył się  I Diecezjalny 
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Gośćmi tego 
festiwalu byli: ks. bp Zygmunt Zimowski, 
ks. bp senior Edward Materski, ks. prof. 
Wojciech Szary oraz liczni zaproszeni 
goście.

Obecny również był telewizyjny 
program katolicki „Ziarno”  z  siostrą 
salezjanką z tegoż programu, i niezawod-
ny Rafał  „Dyzio”, który nas rozbawiał 
podczas festiwalu.

Wystąpiło ogólnie 350 uczestników 
przybyłych do Seminarium z naszej 
diecezji, śpiewając swoje opracowane 
kolędy i pastorałki. 
Udział wzięło 31− pod-
miotów muzycznych 
m.in. schole, chóry, 
zespoły, soliści i so-
listki. Nominacje tego 
festiwalu to najlepszy 
solista, najlepsza so-
listka, najlepszy zespół 
i najlepsza schola oraz 
chór.

 Uczestnicy otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy, emocje sięga-
ły zenitu, podczas gdy ks. prof. Wojciech 
Szary odczytywał nagrodzone miejsca, 
za które były przyznawane nagrody 
rzeczowe.

Popis swoich umiejętności na tym 
festiwalu dała Ochotnicza Straż Pożarna 
ze Skaryszewa. Miłą atmosferę stworzył 
ks. bp Edward Materski, który zagrał 
nam kilka pięknych kolęd na fortepianie. 
W śpiew włączał się ks. bp. Zygmunt 
Zimowski i wszyscy obecni w Auli Jana 
Pawła II. Na końcu uroczystości było 
błogosławieństwo ks. bp Zygmunta Zi-
mowskiego.

Piotr Dyjo

I Diecezjalny Festiwal 
Kolęd i Pastorałek


