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Czuwanie to oczekiwanie na coś z wielką nadzieją. Czuwać tzn. nie przegapić wielkiej sprawy. 
Adwent to właśnie okres czuwania. Już skoro świt rozpoczynamy pod Znakiem Niepokalanej
Dziewicy (Roraty) oczekiwanie na przyjście Jezusa. Chrystus przychodzi na świat, aby nas 
zbawić. Powtórnie przyjdzie, aby nas sądzić. W tym czuwaniu oprócz nadziei, jest wyrażona 
miłość. Kiedy myślimy o Bogu, starajmy zachowywać się jak zakochani. Kto kocha, czeka na 
ukochanego. Z wielką niecierpliwością czekajmy na spotkanie, które już niedługo nastąpi. 
To czuwanie zakończy się wybuchem wielkiej radości. Spełniło się to, na co czekaliśmy. 
„Bóg się rodzi!”

E WA N G E L I A :  M k  1 3 ,  3 3 - 3 7

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„To co wam mówię, 
mówię wszystkim: Czuwajcie”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wszystkie przykazania rozwijają pierwsze przykazanie”.

Nr: 1029
30/11/2014

I   N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

Ż Y C Z E N I A
Siostrze Barbarze, 

zmartwychwstance, życzymy, 
by bliskość Jezusa 

otwierała serce na potrzeby 
i pragnienia spotykanych ludzi.

 Niech każdy dzień, pomimo trudów,
 będzie pełen radości i pokoju!

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Społeczeństwo technologiczne zdołało pomnożyć okazje do przyjemności, 

lecz nie przychodzi mu łatwo doprowadzić do radości”.

Księdzu Proboszczowi
Lucjanowi Andrzejowi Rożkowi SAC

życzymy w dniu imienin, 
by troska o dobro kapłanów, parafian 

i każdego spotkanego człowieka 
wypełniała Księdza serce.

Niech służba i poświęcenie 
przynoszą głęboki pokój 

i przybliżają do świętości.
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Ks. Lucjan Andrzej Rożek SAC. 
Od sierpnia nasz nowy Proboszcz. 
Ma 52 lata. Kapłanem jest od 24 lat. 
Pochodzi z miejscowości Rataj w 
województwie lubelskim, w diecezji 
sandomierskiej. Pracował już 
w naszej parafii jako wikariusz 
w latach 2003 – 2005. Z przeprowa-
dzonego wówczas wywiadu wiemy, 
że Księdzu Proboszczowi podoba się 
nasz kościół – jest piękny i duży. 
Wiemy, że w dzieciństwie Ksiądz 
Proboszcz wiele pomagał rodzicom 
w pracy na wsi i bardzo dobrze 
uczył się w szkole. O powołaniu 
kapłańskim Ksiądz Lucjan mówi tak:
„Życie religijne w mojej rodzinie 
było traktowane bardzo poważnie. 
Rodzina była wierząca i praktykująca, 
ja sam również do sakramentów 
świętych podchodziłem z wielką po-
wagą. Już bardzo wcześnie miałem 
przebłyski o wyborze kapłaństwa, 
a potem była dłuższa przerwa. 
Dalsze rozmyślania o powołaniu 
powróciły na rok przed ukończe-
niem szkoły średniej. Mój kolega 
wstąpił do salezjanów, a ja coraz 
bardziej i częściej rozmyślałem 
nad sensem życia. I przyszedł taki 
moment, że podjąłem tą ostateczną 
decyzję i wybrałem kapłaństwo. 
Muszę podkreślić, że otoczenie, 
znajomi, byli mile zaskoczeni, 
arodzina i bliscy towarzyszyli mi 
swoją modlitwą i cieszyli się moją 
decyzją. Nie była to jednak pochopna 
decyzja, rozmyślania trwały przez 
cały rok i dopiero podjąłem ostateczne 
postanowienie, że chcę służyć 
Bogu i ludziom.”

Nasz Ksiądz Proboszcz po święce-
niach pracował: jako wikariusz 
w Warszawie, jako rektor w Świętej 
Katarzynie, jako rektor i proboszcz 
w Otwocku – Wólce Mlądzkiej, jako 
wikariusz w Radomiu i –  ostatnie 
9 lat – najpierw jako wikariusz, 
a potem jako rektor i proboszcz 
w Kielcach na Podkarczówce.

Przy okazji imienin i 20-lecia Gazetki, 
zadaliśmy Księdzu Proboszczowi 
kilka pytań.

Księże Lucjanie, jaka pierwsza 
refleksja nasuwa się Księdzu po
trzech miesiącach bycia naszym 
Proboszczem?

Pierwsza refleksja? Każdy dzień
jest bogaty w wiele różnych spraw. 
Wszystkie one wymagają refleksji,
a następnie działania. Niektóre są 
pilne – inne można odłożyć w czasie. 
Pośpiech nie jest wskazany. Moim 
zadaniem jest, bym sprostał obowiąz-
kom jako proboszcz, duszpasterz. Nie, 
żebym „dobrze wypadł” w czyjejś 
tam ocenie, ale żebym przynajmniej 
nie zawiódł. 

Co uważa Ksiądz za najpiękniejsze 
w kapłaństwie?

Zdumiewające jest już samo 
kapłaństwo. Jak wielka to sprawa – 
kapłaństwo Jezusa Chrystusa i nasze 
w nim uczestnictwo. I to, że kapłan 
sprawując sakramenty działa jako 
„alter Christus” – „drugi Chrystus”. 
Piękne w kapłaństwie jest to, 
że mogę towarzyszyć człowiekowi 
w jego drodze do Boga. Przez 
sakramenty, ale także poprzez 
słowo – to z ambony, to z konfe-
sjonału, ale też i wtedy, gdy ktoś 
przychodzi, by zwyczajnie poroz-
mawiać. Człowiek, gdy przeżywa 
„stan szczęścia” chce się dzielić tym 
z innymi – tymi, których kocha; 
rozumie; i chce, by oni doświadczyli 
tego samego. Kapłanem jest się nie 
dla siebie. „Szczęściem” kapłana 
jest iść w pielgrzymce wiary razem 
z ludźmi, którzy tego samego pragną 
– tj. szukają, rozpoznają i zdążają 
do Boga.

Co lubi Ksiądz robić w wolnym 
czasie? Jakie jest Księdza hobby?

Kocham muzykę, lubię czytać. 
A tak wiele jest do poczytania…

Jaki święty jest najbliższy Księdza 
sercu?

Niezależnie kim jesteśmy – jesteśmy 
powołani do świętości. Św. Jan 
Paweł II wyniósł na ołtarze i dzieci,

i młodych, i starszych, matki i teściową, 
małżonków, ludzi różnych profesji.
I to nie z odległych wieków, ale 
prawie nam współczesnych. Przez 
to pokazał nam, że świętość jest 
możliwa dla każdego. Jest wielu 
pięknych świętych, ale tym, który 
mnie nieustannie fascynuje jest 
św. Jan Paweł II.

Jakie są dla Księdza najpiękniejsze 
miejsca na świecie? Dokąd lubi 
Ksiądz podróżować?

Odwiedziłem wiele krajów. Lubię 
góry, lasy, morze. Tam próbuję 
sobie uświadamiać, jak cudowny 
jest Bóg, skoro tak bardzo nas 
zadziwia odrobiną swego piękna 
zdeponowaną w stworzeniu. Kilka 
jest takich miejsc na świecie, które 
chętnie odwiedzam kolejny raz, 
ale z największą radością wracam 
do swoich ojczystych stron – tam, 
gdzie wyrosłem; tam, gdzie jest 
mój rodzinny dom i ludzie mi bliscy, 
którzy – niestety – nieustannie 
odchodzą. I wciąż przynagla nas to 
„śpieszmy się kochać ludzi…”.

Co najbardziej ceni Ksiądz 
w ludziach?

Dobroć, prostotę, wiarę. 
To mnie wzrusza, otwiera, 
budzi wdzięczność.

Co najbardziej chciałby Ksiądz 
zmienić w naszej parafii?

Pod względem materialnym 
i duchowym jest i będzie co robić. 
Oby tylko wystarczyło sił i środków. 
Najważniejsze są sprawy duchowe. 
Chciałbym swoim posługiwaniem 
wnieść więcej dobra w ludzkie 
serca, aby wszyscy doświadczyli, 
że Bóg nas kocha, że chce dla nas 
prawdziwego dobra. Aby wszyscy 
poznali, jak krótkim i kruchym jest 
życie człowieka, i że warto być dla 
siebie nawzajem dobrymi. Dobro 
promieniuje, dobro się pomnaża, 
dobro się udziela.

Dziękujemy.

„CHCIAŁBYM WNIEŚĆ WIĘCEJ DOBRA”

Rozmawiał 
Bartłomiej Paduch
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20 lat parafialnej Gazetki, to okazja, 
by napisać co nieco o niej 
aktualnie…

Największa radość Gazetki, to
CZYTELNICY. Bardzo cieszymy się, 
że w  niedziele i największe święta 
średnio ok. 1000 – 1100 egzemplarzy 
„Mojej Parafii” znajduje miejsce w
domach Ustronia i Młodzianowa. 
Ale nie tylko. Wiemy, że mamy 
Czytelników nawet w innych mia-
stach. Do tych liczb trzeba dodać 
ok. 100 wejść w tygodniu na stronę
internetową mojaparafia.za.pl. 
Przed największymi świętami
i np. w czasie rekolekcji nakład 
Gazetki dochodzi do 1500 egzem-
plarzy i bywa, że też jej zabraknie. 
W wakacje oraz wtedy, gdy jest 
bardzo zimno lub ślisko i mniej 
osób przychodzi na Mszę świętą 
– rozchodzi się ok. 700 – 800 
egzemplarzy Gazetki.

Szczególny dzień dla Gazetki, to 
środa. Środowe wieczory, to długie 
godziny pracy nad korektą i grafiką.
 
Spotkania Redakcji odbywają się w 
poniedziałki o godz. 1853. Zasadniczo 
jest to spotkanie towarzyskie. :) 
By porozmawiać, wesprzeć siebie, 
czasem zjeść coś dobrego oraz 
gorąco i z głębi serca pomodlić się 
za Wszystkich związanych z Gazetką. 
Szczególnie w te wieczory pamię-
tamy o osobach starszych i samot-
nych, dla których Gazetka jest 
wielkim skarbem. Redakcja od 
czasu do czasu spotyka się także 
w kameralnym gronie na Mszy 
świętej, czy wspólnie wychodzi 
do kina. Bardzo pielęgnujemy też 
spotkania świąteczne.

Serdecznie zapraszamy 
do powiększenia naszej Grupy 
redakcyjnej! Jedyne, co jest 
potrzebne, to chcieć – tym, co 
dzieje się w sercu – podzielić się z 
innymi ludźmi tudzież posiedzieć 
twórczo każdego tygodnia przy 
komputerze i poklikać myszką.

Napisaliśmy „spotkanie towarzy-
skie”, a nie „robocze”, bo… nigdy 

nie wiadomo kiedy człowieka 
najdzie. ;) Teksty powstają tam 
i wtedy, gdzie wieje Duch Święty. 
Przez cały tydzień. I powstają nie 
tylko w sercach i głowach Redakcji, 
ale także wielu innych osób – 
sympatyków i dobrodziejów 
Gazetki. 

I tu ważna wiadomość dla Czytel-
ników. Chcemy wszystkie teksty 
podpisywać. Jednak z różnych 
względów, niektórzy autorzy nie 
chcą ujawniać swojego imienia 
czy nazwiska. Jakie to mogą być 
względy? Przede wszystkim osobiste. 
Takie, że zbyt często zdarza się 
wszystkim, nam – ludziom, źle 
myśleć o innych… I to boli, i to jest 
straszne… 

Na spotkaniach Redakcji oczywiście 
nie mamy żadnych tajemnic. 
I zapraszamy! Tam się wszystkiego 
można dowiedzieć. 

Niektóre tajemnicze podpisy 
są bardzo proste i oczywiste 
do rozszyfrowania, np.: 
„acz” – „Anonimowa Czytelniczka” 
lub „opr.” – opracowanie Redakcji.

W pisaniu artykułów bardzo pomaga 
nam Internet, ale preferujemy teksty 
własne. Dlatego tym bardziej 
zapraszamy do powiększenia 
naszej Redakcji!

Wydaje się nam, że dobrą sprawą 
w „Mojej Parafii” są serie krótkich
zdań. W ten sposób od wielu mie-
sięcy uważnie czytamy Katechizm 
Kościoła Katolickiego (jesteśmy już 
na 63 stronie (z 750)); poznajemy 
nauczanie św. Jana Pawła II (aktu-
alnie jest to jego „List do ludzi w 
podeszłym wieku”); słuchamy, co 
mówi papież Franciszek w swoim 
flagowym dokumencie „Evangelii 
Gaudium”. Dzieci często dosadno-
ścią swojej wypowiedzi potrafią
nas, dorosłych, szybciutko wypro-
stować i dlatego umieszczamy ich 
modlitwy (aktualnie są to modlitwy 
klasy IVa z PSP 23 – mamy nadzieję, 
że PSP 9 też dołączy :) ). „Tylko 
dla dorosłych” cieszy się wielkim 
wzięciem dzieci. O co oczywiście 
chodziło ;). Są to porady psychologów, 
jak uniknąć konfliktu pokoleń. :)

Życzenia. Umieszczamy w Gazetce 
życzenia zasadniczo tylko dla sióstr 
zakonnych i kapłanów oraz dla 
Redaktorów Gazetki. Mocno to 
podkreślamy, że bez Redaktorów 
– Gazetki nie będzie.

Średnio raz w miesiącu drukujemy 
kto w naszym kościele został 
ochrzczony, kto miał pogrzeb, kto 
z kim przyjął sakrament małżeństwa. 
Są to dane tylko i wyłącznie z ksiąg 
parafialnych. Więc zabraknie tam
informacji o pogrzebie kogoś, kto 
miał go w innej parafii. Nie będzie 
też informacji o ślubie osób, które 
w naszej parafii załatwiały wszelkie
formalności, a otrzymały od Księdza 
Biskupa dyspensę od wygłaszania 
przedślubnych zapowiedzi.

Za ogłoszenia parafialne w Gazetce
odpowiedzialny jest Ks. Proboszcz 
i ks. Marek Tomulczuk SAC. Jako, 
że już środa jest tym ważnym 
dniem dla Gazetki, a to daleko do 
niedzieli – oficjalna i pełna wersja
ogłoszeń jest zawsze czytana 
podczas niedzielnej Mszy świętej. 

Gazetki nie będzie bez Redaktorów 
i – jako, że jest rzeczą materialną – 
bez pieniędzy. Ofiary składane na
Gazetkę – pomimo naszych próśb 
– nie pokrywają nawet kosztów jej 
wydruku. A Gazetka, to nie tylko ta 
karta papieru, którą DROGI 
CZYTELNIKU trzymasz w rękach. 
To także np. nagrody w konkursach 
dla dzieci, czy sprzęt komputerowy
do przygotowania Gazetki. 
Cóż powiedzieć w tym temacie? 
Bardzo dziękujemy Wszystkim, 
którzy składają ofiary na Gazetkę 
i prosimy tych, którzy nie składają: 
„50 groszy, czy 1 złoty, to raczej 

nie majątek, a dla Gazetki, 
to być albo nie być.”

Jaki będzie każdy nowy 
numer „Mojej Parafii” zależy tylko 
od Redakcji. Wystarczy tylko chcieć 
być w Redakcji, a kolejny numer 
może być taki, jak Ci się marzy…

Za 20 lat, które minęło 3 dni temu 
– DZIĘKUJEMY.

Redakcja

… JAK JEST
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30 listopada 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Justyny, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
1 Kor 1, 3-9
EWANGELIA: Mk 13, 33-37

1 grudnia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Natalii, Blanki
LITURGIA SŁOWA:
Iz 2, 1-5
PSALM 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

2 grudnia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Balbiny, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 11, 1-10
PSALM 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24

3 grudnia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Ksawerego, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Iz 25, 6-10a
PSALM 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37

4 grudnia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Krystiana, Barbary, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26, 1-6
PSALM 118, 1 i 8-9. 19-21. 25-27a
EWANGELIA: Mt 7, 21. 24-27

5 grudnia 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Krystyny, Norberta
LITURGIA SŁOWA:
Iz 29, 17-24
PSALM 27, 1. 4. 13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31

6 grudnia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Mikołaja, Emiliana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 30, 19-21. 23-26
PSALM 147, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś w naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je 
ks. Jędrzej Orłowski SAC. Serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę 
w naszej parafii. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi w poniedziałek, 
wtorek i środę o godz. 600, 930, 1700 i 1900. Spowiedź we wtorek, 2 grudnia 
–  rano od godz. 900 i popołudniu od godz. 1600. Msze święte z nauką 
dla dzieci – w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 1600. Zwracamy się 
z serdeczną prośbą do rodziców i opiekunów, aby zatroszczyli się 
o udział dzieci w rekolekcjach.

2. Dziś swoje imieniny obchodzi Ksiądz Proboszcz Lucjan Andrzej Rożek SAC. 
Msza święta w jego intencji o godz. 1045, a dziś o godz. 630 Msza święta 
w intencji s. Barbary, która będzie miała swoje imieniny w czwartek.

3. Dziś kolejne spotkanie „kursu przedmałżeńskiego” o godz. 1400 
w kancelarii parafialnej. 

4. Dziś o godz. 1720 ostatnie Nabożeństwo wypominek listopadowych.
5. Jutro – ze względu na Rekolekcje – wypominki roczne o godz. 1830, 

a o godz. 1900 Msza święta w intencji polecanych nam zmarłych.
6. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 600, 

dla dzieci – od poniedziałku do piątku godz. 1645 (w Rekolekcje o 1600).
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W I czwartek o godz. 1720 Nabożeństwo adwentowe w intencji powołań, 
a o godz. 1800 Msza święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

8. W I piątek, na godz. 1615, na spowiedź zapraszamy dzieci, które nie będą 
mogły skorzystać ze spowiedzi rekolekcyjnej. Dzieciom, młodzieży 
i dorosłym przypominamy, że spowiedź rekolekcyjna jest we wtorek. 
Przypominamy, że warunkiem I piątku jest Komunia święta wynagra-
dzająca, spowiedź może być wcześniej. Do chorych udamy się 19 grudnia, 
w piątek przed Świętami Bożego Narodzenia. Jak w każdy I piątek, 
zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. 
Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim. 
Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny będzie miała 
miejsce konferencja formacyjna na temat wezwań z Litanii do Serca 
Pana Jezusa. Po konferencji – wznowienie Adoracji i indywidualne 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

9. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1720.

10. W przyszłą niedzielę, 7 grudnia, o godz. 1430 zostanie odprawiona 
Msza święta hospicyjna.

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

12. Tradycją minionych lat, ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki 
wigilijne do wszystkich rodzin naszej parafii. W razie wątpliwości można 
zażądać od rozprowadzających opłatki pisemnego upoważnienia 
od Księdza Proboszcza. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

13. W naszej księgarni i kancelarii są do nabycia świece CARITAS na stół 
wigilijny, a w księgarni także ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci 
z naszej Świetlicy.

14. Jeżeli ktoś chciałby zrobić paczkę na Święta dla dzieci z ubogich
rodzin, to można podejść do choinki, wybrać sobie ozdobę choinkową 
i obdarować konkretne dziecko. Przygotowane paczki z numerkiem, 
prosimy dostarczyć do kancelarii parafialnej do dnia 14 grudnia. 
Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do paczek nie wkładać 
owoców, ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu.

„Panie Boże, proszę, 
aby moja babcia 

nie umarła”.

MODLITWA 
DZIECKA


