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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Początek Historii 
Parafii Świętego Józefa

w Radomiu 

Księża Pallotyni sprowadzili się do Radomia, na Młodzianów, 10 
lipca 1939 roku. Przybyli wtedy księża: S. Czapla SAC i C. Jurkiewicz 
SAC. Ustalono wtedy, że uroczystość inauguracyjna pracy Księży 
Pallotynów w Radomiu ma się odbyć dnia 3 września 1939 r. 
Wymienieni wyżej księża zamieszkali od 30 sierpnia 1939 roku w 
wynajętym u p. Anieli Kozaczek mieszkaniu przy ul. Młodzianowskiej 
128. Dnia września 1939 roku, po zniszczeniu w wyniku wojny, na 
nowo zorganizowana kaplica, stała się miejscem niosącym nadzieję. 
Ks. Józef Kuraś w Uroczystość Wszystkich Świętych dokonał 
ponownego poświęcenia kaplicy. Dnia 8 grudnia 1940 r. biskup 
Jan Kanty Lorek poświęcił w kaplicy nowy ołtarz. Według ogłoszeń, 
Młodzianów obejmował wtedy ok. 2000-2500 wiernych. Do pracy 
duszpasterskiej przy kaplicy przybyli nowi księża: w 1941 roku 
ks. S. Martuszewski SAC i ks. P. Drews, a w roku 1942 ks. A. Jaroch 
SAC. Od 11 maja 1942 roku prace przy kaplicy, w nowo założonej 
ochronce przeznaczonej dla dzieci z ubogich rodzin, w wieku od  do 
6 lat, prowadzą Siostry Zmartwychwstanki. W 1943 roku przybywa 
nowy kapłan E. Winklarz SAC. W kwietniu 1945 roku, w III Niedzielę 
po Wielkanocy, dokonały się kolejne zmiany. Ks. S. Czapla 
SAC został mianowany rektorem dom SAC w Sucharach. Na jego 
miejsce, jako rektor w radomiu, został wyznaczony ks. P. Drews SAC. 
Do wiadomości podano również, że ks. Bp J.K. Lorek znając „ rozwój 
życia religijnego na Młodzianowie uznał za pożyteczne dla sprawy 
Bożej stworzenie tu parafii. Dokument erygowania parafii i zakreślenie 
jej granic, nastąpi z chwilą zakończenia wojny, gdy tylko będzie 
można skomunikować się z Rzymem”.  Dalej podano, że proboszcz 
parafii Opieki NMP ks. D. Ściskała, pozwolił od dnia 1 maja 1945
roku „moim parafianom z Młodzianowa, Zeorku, Godowa, Mazowszan 
i Huty Mazowszańskiej na chrzty, śluby i pogrzeby w tutejszej 
kaplicy. Ponieważ parafia na Młodzianowie nie jest jeszcze formalnie 
erygowana, księgi parafialne prowadi nadal kancelaria kościoła
mariackiego”. Podjęto wkrótce zbieranie ofiar oraz organizowanie
kwesty na budowę Kaplicy Św. Józefa, aby powiększyć ja o nawy 
boczne. Dnia 4 maja 1945 roku w fundament kościoła pod wezwaniem 
św. Józefa w Radomiu wmurowany został dokument przedstawiający 
dotychczasową pracę duszpasterską Księży Pallotynów. 

Maria Goretti 
ur. 16 października 1890 w 

Corinaldo, zm. 6 lipca 1902 w Ferriere 
di Conca - Włoszka, święta Kościoła 
katolickiego.

6 lipca 1902 r. pilnując 
swojego domostwa została   

ugodzona 14 razy nożem przez 
sąsiada Alessandro Serenelli’ego, 
broniąc swojego dziewictwa. Zmarła 
tego samego dnia. Przed śmiercią 
wybaczyła swojemu mordercy, a ten 
zrozumiał, jaką zbrodnię popełnił. 
Maria Goretti została beatyfikowana 
27 kwietnia 1947 r. przez papieża 
Piusa XII, a 24 czerwca 1950 r. ten 
sam papież ogłosił ją świętą. Jej ciało 
nie uległo rozkładowi. Jest patronką 
między innymi dziewcząt, dziewic i 
bielanek. Jej wspomnienie przypada 

6 lipca.
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Wakacyjne wspomnienia 
o letnich miesiącach o 

górskiej Stryszawie
Stryszawo moja ukochana!

Lat sześćdziesiątych tyś                      
 wspomnieniem, 

Kiedyśmy razem tam jeździli,
to znaczy: Mama, Tata, moje trzy siostry

i lipiec, sierpień tam spędzali
siedząc w upale pod górami.

Tak przepięknymi, zamszowymi 
zalesionymi sosnami, świerkami i 

brzózek młodych koloniami.
Tam brodziliśmy wśród wysokich traw
Wdychając słodki zapach macierzanki,

dziewanny złotej i kęp wrzosów.
Nad nami wznosił się Jałowiec

Jak król nad górską tą Krainą
To nadzwyczajna, ciemna góra

taka wysoka, że nieba sięga
na samym szczycie tejże hali

polana się rozciąga jasna.
Tam właśnie spotykaliśmy górali,
którzy przy owcach się krzątając 

pachnącym mlekiem, bryndzą, 
oscypkiem

tam właśnie nas serdecznie 
częstowali…

Pamiętam jeszcze piękne chwile
gdyśmy z  mą Mamą uczestniczyły

w Mszy świętej w stryszawskimi kościele
w każdy dzień powszedni

i oczywiście w niedziele.
I ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński 

Odpoczywając tam na wakacjach
Często Mszę świętą celebrując,

udzielał mi Komunii Świętej
Czułam się wtedy tak szczęśliwa

Czysta i dobra, sprawiedliwa
Łatwiej Jezusa kochać było…

Srtyszawo! Kiedy cię wspominam
Oczy od łez wilgotne się stają

Bo te wakacje, choć dalekie
w pamięci mojej ciągle trwają!

Katarzyna Wilczyńska

Postawy podczas Mszy świetej
We Mszy świętej wspominamy i uobecniamy ofiarę, jaką 

Jezus złożył za nas na krzyżu, oraz wspaniałą rzeczywistość 
Jego Zmartwychwstania. Msza święta jest największą modlitwą, 
do jakiej jest zdolny chrześcijanin: modlitwą, która w ciągu 
wieków znacznie się rozminęła.

Wśród pierwszych chrześcijan (których wielu wywodziło się 
z Żydów) struktura Mszy św. Krystalizowała się stopniowo. 
Zaczerpnęła ona wiele elementów ze sposobu sprawowania 
żydowskiej Paschy, podczas której Żydzi mieli zwyczaj 
gromadzenia się na wieczerzy, by wspominać oswobodzenie 
z niewoli egipskiej. Jak podczas uczty paschalnej Żydzi czytali 
teksty o wyjściu z niewoli i śpiewali Psalmy, tak i my dziś podczas 
Mszy św. Czytamy fragmenty zaczerpnięte ze Starego i Nowego 
Testamentu, śpiewamy Psalm i zanosimy do Boga wiele innych 
modlitw. 

To właśnie podczas wieczerzy spożywanej z okazji żyd o w skiej 
Paschy, w dzień, który my nazywamy „Wielkim Czwartkiem”, Pan 
Jezus po raz pierwszy wziął chleb i wino, i podając je uczniom 
powiedział „To jest moje Ciało, to jest moja Krew wydane za was 
na znak nowego i wiecznego przymierza”. 

Oto dlaczego dziś podczas Mszy św. Kapłan konsekruje wino 
i hostię: ponieważ razem z nami wspomina i uobecnia ten dawny 
gest Jezusa.

Trzeba powiedzieć, że podczas żydowskiej wieczerzy spożywano 
baranka na pamiątkę jego krwi, która posłużyła do uwolnienia 
Żydów. Jezusa nazywa się też „Barankiem Bożym”, ponieważ 
przez swoją Krew daje nam zbawienie.

MODLITWA DZIECKA PRZED WYJAZDEM 
NA WAKACJE

Mam już wszystko spakowane. Pożegnam rodziców wyjadę na 
wakacje. Cieszę się bardzo, choć będę  trochę tęsknił. Całuję 
mój święty medalik. Będę go nosił, aby mi przypominał, że 
mieszkasz w moim sercu, a innym pokazywał, że jestem Twoim 
dzieckiem. Dziękuję Ci za słońce, za morze, za lasy, za rzeki, za 
góry i jeziora, za kwiaty i śpiew ptaków. Wrócę bogatszy i za 
wszystko Tobie wdzięczny. Proszę Cię, zachowaj mnie od wszelkich 
niebezpieczeństw. Wiem, że teraz o Twoich przykazaniach będą 
mi przypominały drogowskazy, znaki drogowe, szlaki turystyczne, 
tablice informacyjne, a krzyże przydrożne o Twojej obecności. 
Dla wszystkich ludzi, których spotkam, chcę być radością, chce 
być dla nich grzeczny i za wszystko wdzięczny. Rodzicom przyślę 
kartkę z pamięcią i pozdrowieniami. Ciebie, Panie,  chce wielbić z 
szumem morza, z zachodami słońca, z mgłą poranną, z powiewem 
wiatru, z potęgą gór,  ze śpiewem ptaków, z wonią drzew i kwiatów, 
szeptem wody w strumieniach i z tęsknotą za wielkimi wakacjami, 
kiedy przybędę do domu Ojca, aby zawsze być z Tobą, gdzie 
przygotowałeś mi miejsce. Amen


