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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 827
23/01/2011

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
23 stycznia 2011 r.    
III NIEDZIELA ZWYKŁA
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 8, 23b-9,3
PSALM 27, 1.4.13-14
1 Kor 1, 10-13.17
EWANGELIA: Mt 4, 12-23

24 stycznia 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Franciszka Salezego
Imieniny: Rafała, Felicji
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 9, 15.24-28
PSALM 98, 1- 6
EWANGELIA: Mk 3, 22-30

25 stycznia 2011 r. – WTOREK
Nawrócenie św. Pawła Apostoła 
Imieniny: Miłosza, Elwiry
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 22,3-16 albo Dz 9, 1-22
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18

26 stycznia 2011 r. – ŚRODA
Św. Tymoteusza i Tytusa
Imieniny: Michała, Pauli
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1-8 albo Tt 1, 1-5
PSALM 96, 1-3.7-8.10
EWANGELIA: Łk 10,1-9

27 stycznia 2011 r. – CZWARTEK
Bł. Jerzego Matulewicza
Imieniny:  Anieli, Przybysława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 19-25
PSALM 24, 1-6
EWANGELIA: Mk 4, 21-25

28 stycznia 2011 r. – PIĄTEK
Św. Tomasza z Akwinu
Imieniny: Walerego, Karola, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 32-39
PSALM 37, 3-6.23-24.39-40 
EWANGELIA: Mk 4,26-34

29 stycznia 2011r - SOBOTA
Bł. Bolesława Marii Lament,
św. Anieli Merici  
Imieniny: Franciszka, Zdzisława
Hbr 11, 1-2.8-19
PSALM Łk 1, 69-72.74-75

UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. WINCENTEGO 

PALLOTTIEGO

EWANGELIA: Łk 10, 1 -9 
„Wysłał ich po dwóch”

Jedne z najbardziej uzdrawiających słów, jakie w życiu usłyszałem, 
to słowa mojego ojca duchownego: „Nie musisz być mistrzem świata”. 
Ja, ja, ja! Ja wiem lepiej! Ja zrobię to tak, jak nikt tego nie zrobi! 
Jakże często chorujemy na mistrzostwo świata… Chcemy w życiu radzić 
sobie sami. Nie dopuszczamy myśli o tym, że może nam się coś nie udać, 
że będzie potrzebna czyjaś pomoc. Jak ktoś śmie nam zwracać uwagę, 
że może coś jest nie tak?! Jezus, na głoszenie Ewangelii, wysyła uczniów 
po dwóch. Żeby im było raźniej? Zapewne!  Żeby nie urośli w pychę, że 
ich „ego” samodzielnie czyni tak wiele dobra? O, tak! Żeby nie zapomnieli, 
że tylko wtedy prawdziwie kochają Boga, gdy okazują w każdej chwili 
miłość człowiekowi? Też! Ale przede wszystkim po to, by byli pokorni; by 
uznali, że sam Bóg działa także przez ręce i serce człowieka, który jest obok. 
                                  xp

BYĆ PALLOTYNEM
Dziś swoje święto mają księża pracują-

cy w naszej parafii. Zapytaliśmy najmłod-
szego z nich – księdza Rafała – co trzeba 
zrobić, żeby zostać pallotynem.

Ks. Rafał: Drogę do bycia kapłanem 
– pallotynem rozpoczyna się w postu-
lacie, który trwa około półtora miesiąca. 
Jest to czas, w którym kandydat poprzez 
codzienną liturgię, modlitwy, pracę i od-
poczynek rozeznaje, czy taki styl życia mu 
odpowiada. Liczne spotkania formacyjne 
i prelekcje mają na celu ukazanie pallo-
tyńskiego sposobu życia we wspólnocie.

Kolejnym etapem jest Okres Wstępny 
– potocznie zwany nowicjatem – miesz-

czący się 
w Wadowicach na tzw. Kopcu. Tutaj 

kandydat, pod opieką przełożonego oraz 
ojca duchownego, dokonuje dokładniej-
szego rozpoznania, utwierdzenia i roz-
woju swojego powołania. W tym okresie 
nowicjusze przygotowują się do wejścia 
w życie Stowarzyszenia Apostolstwa Ka-
tolickiego (pełna nazwa pallotynów) po-
przez poznanie dzieła i duchowości pallo-
tyńskiej, a także praktykę życia we wspól-
nocie. Zwieńczeniem Okresu Wstępnego 
– nowicjatu – są obłóczyny. Jest to uro-
czystość, podczas której klerycy otrzymu-
ją sutanny, które są nie tylko ubraniem, 
lecz namacalnym znakiem kapłana. 
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KOLĘDY U PALLOTYNÓW

Co roku w okresie Bożego Narodzenia odbywa-
ją się liczne przeglądy i festiwale kolędowe. Także i 
nasza parafia dołączyła do tej tradycji, organizując 
„Chóralne Kolędowanie u Pallotynów” oraz koncert 
parafialnych grup muzycznych.

1. „Chóralne Kolędowanie u Pallotynów”, czyli 
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu radomskich 
chórów.

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem w głowach 
członków parafialnego chóru „Gloria Dei” powstał 
pomysł, by w naszym kościele spotkały się chóry z 
Radomia. Inspiracją było skarżyskie Spotkanie Chó-
rów Diecezji Radomskiej, które odbyło się 20 listopa-
da. Zważywszy na to, że kolędy i pastorałki zajmują 
ważne miejsce w repertuarze chyba każdego z chó-
rów, postanowiliśmy, że nasze spotkanie będzie wła-
śnie spotkaniem kolędowym. Na zaproszenie radom-
skie zespoły odpowiedziały entuzjastycznie i mimo 
czasem napiętych terminarzy przybyły dosyć licznie. 
Ideą spotkania, oprócz wspólnego śpiewania Nowo-
narodzonemu, było także pragnienie zintegrowania 
radomskiego środowiska chóralnego. 

W sobotnie popołudnie, 8 stycznia 2011 roku, 
siedem radomskich chórów zaprezentowało słucha-
czom różnorodne, wielogłosowo zaśpiewane kolę-
dy. Wystąpili: Chór Miasta Radomia Sancti Casimiri 
Cantores Radomienses, Cecyliański Chór Katedralny, 
Chór Parafii św. Rafała Kalinowskiego, I Chór Parafial-

ny Parafii Matki Bożej Miłosierdzia, Kameralny Chór 
Mieszany im. Bp. Jana Chrapka, II Chór Parafialny Pa-
rafii Matki Bożej Miłosierdzia oraz Chór Gloria Dei z 
Parafii św. Józefa.

Po indywidualnych prezentacjach, wszystkie 
chóry, pod dyrekcją naszego organisty, zaśpiewa-
ły wspólnie dwie znane kolędy: „Jezus malusieńki” i 
„Dzisiaj w Betlejem”. Stukilkudziesięcioosobowa gru-
pa śpiewających miała następnie okazję podtrzymać 
wewnętrzne ciepło wspólnego śpiewania gorącą 
herbatą i domowym ciastem przy okazji poczęstun-
ku w kawiarence. Ta, już luźniejsza, część spotkania 
pozwoliła na wymianę uwag, podsumowania i plany 
na kolejne takie spotkania. Skoro nasza świątynia jest 
przyjazna muzyce, to może – jeśli chęci i sił nie za-
braknie – z Bożą pomocą „Chóralne Kolędowanie u 
Pallotynów” będzie cykliczne?

2. Kolędowy koncert parafialnych grup muzycznych

W niedzielę, 9 stycznia 2011 roku, o godz. 17.00 
trzy parafialne grupy muzyczne: Schola młodzieżo-
wa, Grupa JPII i Chór „Gloria Dei” zaśpiewały i zagrały 
kilkanaście kolęd w autorskich aranżacjach. Parafia-
nie mogli posłuchać zarówno kolęd znanych – w no-
wych wykonaniach, jak i pieśni bożonarodzeniowych 
mniej znanych, a wartych zapamiętania ze względu 
na swój urok. Wspólne kolędowanie było dobrą oka-
zją do posłuchania i zobaczenia razem grup muzycz-
nych naszej parafii.

Następnym miejscem pobytu kleryka jest Semina-
rium. Pallotyńskie Wyższe Seminarium Duchowne 
znajduje się w Ołtarzewie – dzielnicy Ożarowa Ma-
zowieckiego pod Warszawą. Nauka trwa sześć lat, w 
czasie której przyszły ksiądz ma rozwijać się ducho-
wo i intelektualnie zdobywając wiedzę zarówno filo-

zoficzną, jak i teologiczną. 
Ukoronowaniem pobytu 
w Seminarium są święce-
nia diakonatu, a następ-
nie prezbiteratu, czyli ka-
płańskie. 

Nauka w Seminarium nie 
należy do najprostszych. 
Zapytaliśmy ks. Rafała, jak 
wspomina czas zdobywa-
nia wiedzy? 

Ks. Rafał: Zdobywanie wiedzy z zakresu filozofii 
i teologii nie jest łatwe. Potrzeba dużo cierpliwości i 
skupienia, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim tak 
naprawdę chodzi. Czasem bałem się, że nauka mnie 
przerośnie, ale dzięki Panu wiedza nie sprawiała mi 
trudności. Można powiedzieć, że także przez nią 
bardzo zaprzyjaźniłem się z Jezusem. Są takie chwi-
le – może zabrzmi to dość zabawnie – kiedy tęsk-
nię za ciekawymi wykładami, mądrymi profesorami, 
światem nauki, itd. Być może jeszcze kiedyś będzie 
mi dane rozpocząć kolejne studia. Na razie skupiam 
się na pracy duszpasterskiej, która sprawia mi wiele 
radości. 

Dziękujemy ks. Rafałowi za rozmowę, a wszyst-
kim trzynastu księżom pallotynom posługującym 
w naszej parafii życzymy, by nieustannie wzrastali w 
świętości, mężnie podążając za św. Wincentym Pal-
lottim.
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Schola młodzieżowa 

Schola młodzieżowa to grupa kilkunastu młodych osób, która po-
przez animację śpiewu na Mszach świętych chce pomóc ludziom w lep-
szym przeżywaniu Eucharystii.

Muzyka i śpiew, jaki przeważnie można usłyszeć na niedzielnej Mszy 
świętej o godz. 1045, to przekrój rożnych stylów, tak jak różnorodni są 
wykonawcy. Oprócz rozbudowanej sekcji wokalnej, Schola ma w skła-
dzie również bogatą sekcję instrumentalną: trzy gitary (jedna basowa, 
dwie klasyczne), skrzypce oraz saksofon. Próby odbywają się dwa razy 
w tygodniu: w sobotę o godz. 1600 oraz w niedzielę o godz. 930. Opieku-
nem Scholi jest ksiądz Rafał Czekalewski.

Grupa JPII – Koinonia
Zespół JPII został reaktywowany na uroczystość 35-lecia kapłaństwa 

ks. Zbigniewa Stanka – w czerwcu 2005 roku. Miało to być jednorazowe 
przedsięwzięcie – podziękowanie kapłanowi, który bardzo mocno zapi-
sał się w życiu młodzieży w latach 1977–1987, pracując w naszej parafii, 
będąc moderatorem oazy młodzieżowej i pomysłodawcą ówczesnego 
zespołu muzycznego Koinonia. 

W roku 2006, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, grupa osób związana 
w różny sposób z działalnością naszej parafii – przy wsparciu ks. Zbignie-
wa Kołodzieja – postanowiła zaangażować się w przygotowanie uroczy-
stości rocznicowych – oprawę muzyczną, multimedialną, komentarze 
do Mszy świętej, nabożeństwa i procesję „na górkę” przy ul. Jana Pawła II. 
Grupa ta została nazwana później Grupą JPII. 

Grupa JPII, to ludzie współtworzący wiele lat wcześniej zespół Koino-
nia, aktywnie działający w: ruchu oazowym, służbie liturgicznej ołtarza, 
kołach misyjnych i pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Od 5 lat zespół przygotowuje oprawę comiesięcznych 
Mszy świętych i nabożeństw w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. 

Chór „Gloria Dei”
Chór Parafii św. Józefa w Radomiu powstał w październiku 2008 roku 

z inicjatywy: Księdza Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego, organisty Ro-
mana Danielewicza i późniejszego opiekuna duchowego – ks. Marcina 
Sawickiego. Chór pierwszy raz miał okazję uczestniczyć w liturgii z okazji 
Bożego Narodzenia w 2008 roku. Od tamtej pory chórzyści pod batutą 
dyrygenta śpiewają na Mszach świętych w większość niedziel i w każdą 
uroczystość. Obecnie opiekunem duchowym chóru jest ks. Marek To-
mulczuk. W repertuarze chóru „Gloria Dei” jest kilkadziesiąt, przeważnie 
4-głosowych, pieśni – w tym: stałych elementów Mszy świętej; kolęd; pie-
śni wielkopostnych, wielkanocnych oraz na cześć Matki Bożej i świętych 
patronów. 

Dwadzieścioro amatorów śpiewu spotyka się na próbach raz w tygo-
dniu. Poza pracą na próbach, wspólnymi występami i kameralnymi Mszami 
świętymi, chórzyści spotykają się np. na ogniskach i różnego rodzaju re-
kreacjach.
 16 stycznia 2011 roku, wspólne kolędowanie parafialnych zespołów mu-

zycznych zostało powtórzone w naszym kościele w Mazowszanach.

Taca zebrana podczas kolędowania przeznaczona jest na rozwój grup muzycznych. Serdecznie dziękujemy 
Parafianom i Gościom za ofiarność! wm
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ZAPROSZENIE
Zapraszamy na 

KONCERT NOWOROCZNY
w wykonaniu uczniów 

Społecznego Ogniska Artystycznego
mieszczącego się przy ul. Sandomierskiej 13

w Radomiu na Ustroniu
Koncert odbędzie się 

23 stycznia o godz. 1500

w kawiarence pod kościołem
przy ul. Młodzianowskiej 124

OGŁOSZENIA 

DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj obchodzimy zewnętrzną Uroczy-
stość św. Wincentego Pallottiego, zało-
życiela Zjednoczenia i Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego – m.in. księży 
pallotynów, którzy pracują w naszej parafii.
Serdecznie wszystkich zapraszamy na uro-
czystą Mszę świętą na godz. 1300. W naszej 
parafii jest to także dzień dziękczynienia za 
wszystkie pallotyńskie misje. Homilię dziś 
głosi przedstawiciel Sekretariatu Misyjne-
go z Ząbek – ks. Andrzej Dębski SAC. 

    Po wszystkich Mszach świętych zbierane są 
ofiary do puszek na pallotyńskie misje.

2. Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na nabo-
żeństwo.

3. Również dzisiaj, na Mszę świętą o godz. 1800 
zapraszamy rodziców kapłanów, alumnów 
i sióstr zakonnych pochodzących z naszej 
parafii. Po Mszy świętej wspólnotowe spo-
tkanie na plebanii. 

4. Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa zaprasza do wzięcia udziału w 
modlitewnym nocnym czuwaniu na Jasnej 
Górze. Wyjazd we wtorek, 1 lutego 2011 
roku, o godz. 1500. Powrót 2 lutego,

      ok. godz. 630. Koszt 30 zł. 
      Zapisy telefoniczne: tel. 48 363 38 09 
      lub 601 746 255.

JAN PAWEŁ II – POLAK – WKRÓTCE BEATYFIKOWANY
Janie Pawle II Wielki – Papieżu Polaku!
Już niemal sześć lat minęło odkąd odszedłeś do Pana.
I tam – w cudownym Niebie przebywasz,
stamtąd spoglądasz z miłością na nas.
I wysłuchujesz próśb wszelakich,
wszak jesteś tak blisko Najświętszego Boga.
I każda dusza ludzka na tej biednej ziemi jest Ci po stokroć droga.
Tak wprawdzie było zawsze, gdy na ziemi żyłeś.
Kładłeś swe kochane ręce na głowy wszystkich:
i tych najmniejszych – na rękach matek do Ciebie niesionych,
i tych stareńkich – na wózkach inwalidzkich
Tobie powierzonych!
Byłeś pielgrzymem na ziemi,
świat przewędrowałeś w białej szacie,
tak wspaniałe spojrzenie swych dobrych oczu miałeś.
Przez sześć lat trudnych, po Twej śmierci,
lecz pełnych nadziei, czekali wszyscy modląc się gorąco
do Pana Boga w Niebie –  
– Tam, gdzie Ty już byłeś, tak bliziutko Pana,
by dokonano rychło Twej beatyfikacji,
byś wreszcie został ogłoszony błogosławionym.
I – rzecz niesłychana: trzy dni zaledwie upłynęło od tej szczę-
śliwej chwili, gdy świat – jak błyskawica – 
obiegła wiadomość radosna, że już za trzy miesiące 
(a ściślej – 1 maja) zostanie ogłoszona Twa beatyfikacja.
W dzień tak podniosły – 
– bo będzie to Uroczystość Miłosierdzia Bożego.
Spójrz tylko, Janie Pawle – Papieżu kochany,
wszak Ty odszedłeś kiedyś w przeddzień tego Święta.
Widzę w tym rękę Jezusa tak ukochanego.
Wtedy to, właśnie wtedy  świat wybuchnie wiosną
taką zieloną, cudowną, jak zawsze radosną.
Ach, byśmy wszyscy tego dnia dożyli.
I modląc się do Ciebie, już błogosławionego,
pokłon Panu Bogu serdeczny złożyli.
Twe doczesne szczątki spoczną w Bazylice rzymskiej.
Dusza Twoja święta już przez wieczność złotą
będzie się cieszyć Bogiem, Panną Przenajświętszą,
wszystkimi świętymi, aniołów chórami.
I będziesz dokonywał nowych cudów pięknych.
(Gdy o tym piszę – serce z radości śpiewa,
ze szczęścia omal nie pęknie).
I teraz – chociaż to zima – z radości szumią drzewa.
Janie Pawle, Papieżu – zawsze Cię kochamy.
Prosimy – kiedy nam ciężko będzie
wstawiaj się u Dobrego Boga za nami.
Przedobry Papieżu – Polaku
za Twe wspaniałe serce, za Twe życie tak piękne
hołd Ci dziś składamy! Katarzyna Wilczyńska

17 stycznia 2011 roku


