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I Niedziela I Niedziela 
AdwentuAdwentu

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 871
 27/11/2011

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
27 listopada 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Waleriana, Maksyma
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 63, 16-17.19; 64,3-7
PSALM 80, 2-3.15-16.18-19
1 Kor 1, 3-9
EWANGELIA: Mk 13, 33-37

28 listopada 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 2, 1-5
PSALM 122, 1-2.4-9  
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

29 listopada 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Błażeja, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 11, 1-10
PSALM 72, 1-2.7-8.12-13.17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24

30 listopada 2011 r. – ŚRODA
Św. Andrzeja Apostoła
Imieniny: Konstantego
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 49,1-6 albo Rz 10,9-18
PSALM 19, 2-5
EWANGELIA: Mt 4, 18-22

1 grudnia 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26,1-6
PSALM 118, 1.8-9.19-21.25-27 
EWANGELIA: Mt 7, 21.24-27

2 grudnia  2011 r. – PIĄTEK
Bł. Rafała Chylińskiego
Imieniny: Balbiny, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 29,17-24
PSALM 27, 1.4.13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31

3 grudnia 2011 r. – SOBOTA
Św. Franciszka Ksawerego
Imieniny: Franciszka, Ksawerego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 30, 19-21.23-29
PSALM 147, 1-6 
EWANGELIA: Mt 4, 18-22

EWA NGELIA: Mk 13, 33 - 37  
„Czuwajcie, bo nie wiecie,
 kiedy czas ten nadejdzie.”

Adwent to tęsknota za przyjściem Jezusa, czas oczekiwania 
na Boże Narodzenie. Oczekując musimy czuwać, aby nie przegapić 
tego najważniejszego momentu. Święty  Paweł w Liście do Rzymian 
pisze: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.” 
Adwent jest tą chwilą przebudzenia się. Zadzwoni budzik rekolekcji 
i Rorat, nie pozwalając nam ponownie zasnąć. „Mówię wszystkim: 
Czuwajcie!” To radosne czuwanie musi być w łączności z Chrystusem. 
„Przyobleczcie się w Panu Jezusa Chrystusa.” (Rz 13, 14). Pierwszą 
Niedzielę Adwentu błogosławiony Jan Paweł II określił mianem „orędzia 
nadziei i wezwania.” Orędzie zapowiadające przyjście na świat Zbawiciela 
i wezwanie do czuwania, przyobleczenia się w nowego człowieka. 
Jezus daje nam łaskę do właściwego przygotowania się do tajemnicy 
Betlejem. „O spuście rosę niebiosa z góry.”

Adam Żak

REKOLEKCJE ADWENTOWE AD 2011
Prowadzi Ksiądz Viceprowincjał 

dr Zenon Hanas SAC
z Warszawy

Poniedziałek, wtorek i środa
 (28, 29 i 30 listopada)

dla dorosłych i młodzieży 
 - godz. 600, 930, 1700, 1900. 

dla dzieci 
 - godz. 1600

Spowiedź święta 
wtorek od godz. 900 i od godz. 1600



2 | Moja Parafia

„ABYŚMY NIE USTAWALI W DRODZE Z BOGIEM…”
WYWIAD 
Z KSIĘDZEM KAROLEM ŚWIOSTKIEM SAC, 
DUSZPASTERZEM NASZEJ PARAFII

- Jak ksiądz wspomina swe lata dzieciństwa?

Urodziłem się w diecezji sandomierskiej w parafii pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Matki Bożej w Iłży. Tam zostałem ochrzczony. W 1953 roku 
przystąpiłem do pierwszej spowiedzi świętej i Komunii wraz z kolegami 

 i koleżankami ze wsi Małomierzyce. Do tego wydarzenia przygotowywał 
mnie ks. Czesław Pawłowski. Zawdzięczam mu wiele. Jego niektóre nauki 
pamiętam do dziś. Chce przez to powiedzieć jak ważne jest w życiu młodego 
człowieka przygotowanie do pierwszych sakramentów.

- Kiedy ksiądz przyjął święcenia kapłańskie i w jakich placówkach już pracował?

Świecenia kapłańskie otrzymałem w 1970 roku. Skończyłem nasze pallotyńskie Seminarium w Ołtarzewie. 
Moją pierwszą parafią był Ryn. Potem pracowałem na Pomorzu – w Chełmnie. Następny był Wałbrzych (13 lat pracy), 
Poznań (12 lat) i Ołtarzew. Spotkałem na drodze kapłańskiej wielu ludzi, którzy garnęli się do Kościoła 
i dawali świadectwo przynależności do Chrystusa. Teraz pracuję w Radomiu. Jest mi ten rejon bliski. Ludzie 
przywiązani są do Kościoła. Często korzystają z sakramentów. 

- Kiedy młody Karol zapragnął zostać kapłanem?

Od podstawówki chciałem zostać księdzem! Kiedy pani nauczycielka w szkole zapytała, kto kim chce 
być w przyszłości, ja powiedziałem, że księdzem. Na to klasa wybuchła śmiechem, z czego się nawet ucieszyłem. 
Kiedyś byłem w sąsiedniej parafii na prymicjach ks. Mieczysława Madejskiego. Po uroczystości rozmawialiśmy 
i on dał mi adres do Wadowic, gdzie było gimnazjum. Napisałem tam podanie o przyjęcie, na które otrzymałem 
pozytywną odpowiedź. Wiele temu księdzu zawdzięczam. Dał mi taką iskrę, żebym tam się skierował i żebym 
spełnił swą myśl o kapłaństwie. 

- Co ksiądz lubi robić w wolnych chwilach?

Wiele chodzę po parafii i po Radomiu. Przyglądam się ludziom, co robią, co sprzedają, jak żyją. 
Byłem w domu u chorych. Ludzie potrzebują księdza, duszpasterza, Bożej łaski i pomocy, Kościoła. Bogu 
dzięki, że drogę do niego znają i uczestniczą we Mszy świętej. 

- W Radomiu bardzo ceniony był ojciec Zygmunt Zymliński SAC. Jak go ksiądz wspomina?
 
Spotkaliśmy się z Zygmusiem (bo tak do niego mówiliśmy) w pracy duszpasterskiej w Chełmnie. 

Pracowaliśmy tam razem parę lat. Zygmuś był ojcem dla starszych i młodszych. Dla ludzi był uprzejmy, był 
żarliwym kapłanem. Pamiętał o modlitwie i brewiarzowej i wspólnotowej. Za radość jestem mu wdzięczny. 
W wolnych chwilach podczas pracy w parafii w Chełmnie we trójkę – z ks. Józefem Gołuńskim SAC, 
proboszczem (zmarł w 2011 roku) – spotykaliśmy się rekreacyjnie na grze w karty. Zygmuś lubił piesze wędrówki. 
Cieszyliśmy się, że ma tyle siły. Był towarzyski, przyjazny, ale zawsze pamiętał o Panu Bogu, który był dla niego 
na pierwszym miejscu. Kiedy spotykaliśmy się po latach, wspominaliśmy „stare dzieje”.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę owocnej pracy w naszej parafii.

Ja chciałbym życzyć wszystkim – i starym, i młodym, chorym i zdrowym – wiele dobra, opieki Bożej 
i dążenia cały czas ku Bogu, abyśmy nie ustawali w drodze z Nim oraz opieki Ducha Świętego. 
Szczęść Boże!

Rozmawiał
Bernard Pająk
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI:
Wpisz do diagramu poziomo nazwy odczytane 
z obrazków i odczytaj pionowo rozwiązanie (hasło)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się Adwent. W naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych i dzieci. Poprowadzi je

Ksiądz Viceprowincjał Zenon Hanas SAC z Warszawy. Serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę w na-
szej parafii. Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi w poniedziałek, wtorek i środę – o godz. 600, 930, 1700 
i 1900. Spowiedź we wtorek, 29 listopada: rano od 900 i po południu od godz. 1600. Nauki rekolekcyjne 
dla dzieci o godz. 1600. Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców i opiekunów, aby zatroszczyli się 
o udział dzieci w rekolekcjach.

2. Tradycją minionych lat, w czasie Adwentu Ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki wigilijne do 
wszystkich rodzin naszej parafii. W razie wątpliwości można prosić od rozprowadzających opłatki
pisemnego upoważnienia od Księdza Proboszcza. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

3. Dziś nabożeństwo wypominkowe o godz. 1700. W czasie rekolekcji wypominki o godz. 1830.

4. Roraty dla młodzieży i dorosłych, codziennie o godz. 600. Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku 
o godz. 1645 (podczas Rekolekcji o godz. 1600).

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo 
adwentowe w intencji powołań, a następnie o godz. 1800 Msza święta w tej intencji. W piątek na 
godz. 1615 zapraszamy na spowiedź dzieci klas III Szkoły Podstawowej nr 9 i 23. Dzieciom klas star-
szych, młodzieży i dorosłym przypominamy, że spowiedź rekolekcyjna jest we wtorek. Do chorych 
udamy się w piątek, 16 grudnia. Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim 
o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej w Kaplicy Świętej Rodziny będzie miała miejsce kolejna 
konferencja formacyjna dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i wszystkich chętnych. Konferencję 
wygłosi ks. Marek. Temat konferencji: Grzech Zazdrości. Po konferencji Adoracja z indywidualnym 
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Serca NMP o godz. 1730.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 630 zostanie odprawiona Msza święta w intencji siostry Barbary, 
zmartwychwstanki, z okazji jej imienin. Solenizantkę polecamy modlitewnej pamięci.

7. Także w przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

8. Jak co roku w II Niedzielą Adwentu będziemy obchodzić Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej 
Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.

9. Od jutra, przez cały Adwent, po każdej porannej Mszy roratniej, serdecznie zapraszamy młodzież 
przygotowującą się do bierzmowania na skromne śniadanie do kawiarenki przed wyruszeniem 
do szkoły.

10.  Od lat na naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS – Świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom”. Są one do nabycia w naszej księgarni.


