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Znamy z doświadczenia stan naszych dróg. Wyboje, dziury, łaty. 
Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Jak trudno dotrzeć 
do Boga i bliźniego, kiedy drogi od i do naszego serca są w fatalnym 
stanie. Trzeba wyprostować, pełne zakrętów, drogi naszego życia. 
Pomagają nam w tym rekolekcje, które jak Jan Chrzciciel wołają: 
„przygotujcie drogę Pana!”. Drogą, po której będzie szedł Jezus, 
jest nasze serce, dusza. „Jan chrzcił na pustyni... i przychodzili do niego 
ludzie z całej judejskiej krainy”. Włączamy się duchowo w ten tłum 
dążący nad Jordan. Wyznajmy nasze grzechy i pamiętajmy, 
że zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Zacznijmy już dziś 
przygotowywać drogę dla Pana do naszych serc. Niech będzie 
otwarciem serca na przyjęcie Boga.

E WA N G E L I A :  M k  1 ,  1 - 8

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Przygotujcie drogę Pana! 
Wyprostujcie Jego ścieżki”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest Jedyny. Nie ma innego Boga”.

Nr: 1030
7/12/2014

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

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Łatwiej w domu starców kierować się dobrocią i wrażliwością, 

jeśli dzięki relacjom z krewnymi, przyjaciółmi i wspólnotami parafialnymi 
pensjonariusze domu starców mogą czuć się kochani 

i nadal przydatni społeczeństwu”.
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25 marca 1983… Niektórzy pewnie
pamiętają te datę. Za kilka miesięcy
miała odbyć się II pielgrzymka 
Papieża do Polski. A co stało się 
w marcu? Tamtego dnia św. Jan 
Paweł II rozpoczął Jubileuszowy 
Rok 1950-lecia Odkupienia. Uroczyste 
otwarcie, dostojnicy watykańscy, 
Papież i… młodzież, która oczy-
wiście musiała swoje „5 groszy” 
dołączyć. Tak naprawdę „groszy” 
okazało się być dużo więcej, bo do 
dziś trwają owoce tamtej chwili. 

Młodzież przyniosła krzyż. Prosty, 
duży, drewniany. Wydawać by się 
mogło – taki zwyczajny. Jednak 
okazał się krzyżem wyjątkowym. 
Dany młodym kilka dni wcześniej 

przez Ojca Świętego, przeniesiony 
przez nich do Watykanu, miał 
stać pośrodku Bazyliki przez kilka 
miesięcy, by potem pielgrzymować 
po całym świecie – aż do obecnej 
peregrynacji w Polsce. Krzyż 
Światowych Dni Młodzieży.

Co takiego niesie ze sobą symbol 
krzyża? Św. Jan Paweł II nazwał go 
znakiem miłości. Dla nas nie wydaje
się to dziwne, bo wiemy – Kto i za 
kogo na nim umarł. Jednak dwa 
tysiące lat temu było inaczej. 
Krzyż był znakiem hańby, poniżenia 
i pogardy. Teraz stawiamy zwykle 
szlaban między tymi dwoma 
spojrzeniami, ale… czy jest coś, 
co mimo wszystko je łączy? Tak! 

I wtedy i dziś niosących krzyż 
charakteryzowało cierpienie.
I wtedy i dziś ci, których on dotknął, 
musieli i… muszą zmierzyć się 
z trudnościami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi. Bolało i boli tak 
samo. Jednak różnica jest wielka, 
a nazywa się ona: „sens”.

Jeśli jest Ci ciężko i przychodzą 
pytania: „Boże, dlaczego?” pomyśl, 
że JEGO Śmierć stała się „szlabanem”, 
zamykającym etap cierpienia bez 
światła i nadziei, rozpoczynającym 
zaś czas, gdy modlitwa i ofiara 
mogą złączyć się w jedno z Krwią 
i Wodą, a przez to… bardzo komuś 
pomóc.

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
ZACZĘŁO SIĘ OD KRZYŻA

ms

PAPIEŻ FRANCISZEK O DZISIEJSZEJ EUROPIE
Oto fragmenty przemówienia 

papieża Franciszka w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu 

(25 listopada). Papież mówił 
o godności i świętości osoby:

„Jaka bowiem godność istnieje 
rzeczywiście, kiedy nie ma możliwości 
swobodnego wyrażania swej myśli 
czy wyznawania bez ucisku swej 
wiary religijnej?”

„Jaką godność może mieć kiedykol-
wiek osoba, która nie ma pożywienia
czy minimum niezbędnego do życia, 
czy – co gorsza – nie ma pracy, która 
namaszcza ją godnością?”

„Jedną z najczęstszych chorób, jakie 
dostrzegam w dzisiejszej Europie 
jest samotność, właściwa osobom 
pozbawionym więzi.”

„Z wielu stron odnosi się ogólne 
wrażenie zmęczenia, starzenia się 
Europy – babci, już bezpłodnej 
i nie tętniącej życiem.”

„Motto Unii Europejskiej brzmi: 

Jedność w różnorodności. Ale jedność
nie oznacza uniformizmu politycz-
nego, gospodarczego, kulturalnego
czy myśli. W istocie każda auten-
tyczna jedność żyje bogactwem 
tworzących ją różnorodności: jak 
rodzina, która jest o tyle bardziej 
zjednoczona, o ile każdy z jej członków 
może bez lęku być dogłębnie sobą.”

„Szczególne właściwości każdego 
stanowią autentyczne bogactwo, 
o ile służą wszystkim.”

„Rodzina zjednoczona, płodna i nie-
rozerwalna wnosi z sobą elementy 
fundamentalne, by dać nadzieję 
na przyszłość. Bez tej solidności 
dochodzi się do budowania na 
piasku, z poważnymi konsekwen-
cjami społecznymi.”

„Podkreślanie znaczenia rodziny nie 
tylko pomaga dawać perspektywę 
i nadzieję nowym pokoleniom, ale 
także wielu osobom starszym, często 
zmuszonym do życia w warunkach 
samotności i opuszczenia, bo nie 
ma już ciepła ogniska domowego, 

które byłoby w stanie im towarzy-
szyć i wspierać ich.”
„Nie można się godzić, by miliony 
ludzi na całym świecie umierały 
z głodu, podczas gdy codziennie 
tony artykułów żywnościowych 
wyrzuca się z naszych stołów.”

„Konieczne jest stawienie czoła 
problemowi migracji. Nie można się 
godzić z tym, by Morze Śródziemne 
było wielkim cmentarzem! Na 
łodziach, które codziennie docierają 
do wybrzeży europejskich są mężczyźni 
i kobiety potrzebujący gościnności 
i pomocy.”

„Historia dwóch tysięcy lat wiąże 
Europę i chrześcijaństwo. Historia 
nie wolna od konfliktów i błędów, 
również grzechów, ale zawsze 
ożywiana pragnieniem zbudowania 
dobra.”

„Nadeszła pora, aby wspólnie 
budować Europę, która nie obraca 
się wokół gospodarki, ale wokół 
świętości osoby ludzkiej.”

opr.

„Mogę powiedzieć, że w swoim życiu najpiękniejszą i spontaniczną radość 
widziałem u osób bardzo ubogich, które na niewiele mogą liczyć”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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W czwartek, 27 listopada, minęło 
dokładnie 20 lat odkąd powstała 
Gazetka „Moja Parafia”. Na przełomie 
dwóch dekad Pisemko zmieniało 
swój wizerunek i szatę graficzną, 
zmieniali się Redaktorzy i Opieku-
nowie duchowi, ale duch pozostał 
niezmienny – regularne informowanie 
o życiu społeczności parafialnej 
na Młodzianowie.

„Moja Parafia” jest kopalnią wiedzy 
historycznej o naszej Wspólnocie 
parafialnej pod duchowym prze-
wodnictwem księży pallotynów. 
Kiedy oglądamy archiwalne numery 
Gazetki, możemy dowiedzieć się, 
jak wyglądało życie naszych parafian 

20 lat temu, raptem 5 lat po polity-
cznych i społecznych przemianach 
w naszym kraju. Dzieci, które wtedy 
się rodziły i były chrzczone w naszym 
kościele, a których nazwiska i imiona 
pojawiały się w Gazetce, dziś są
dorosłymi, w pełni świadomymi oby-
watelami naszego kraju. Ci, którzy 
jako nastolatkowie, przy okazji 
swojej oazowej działalności, rozpo-
czynali pracę w Gazetce, dziś mają
swoje rodziny i  poważne zawodowe
obowiązki. Wielu spośród czyta-
jących „Moją Parafię” nie ma już 
wśród nas… A parafialne dzieło 
w postaci naszego Tygodnika trwa, 
bezwiednie stając się świadkiem 
naszej lokalnej historii.

W sobotę, 22 listopada, została 
odprawiona Msza święta z okazji 
rocznicy ukazania się „Mojej Parafii”. 
Modlitwą i pamięcią zostali otoczeni 
wszyscy Sympatycy i Współpra-
cownicy Redakcji – byli i obecni – 
wszyscy jej Dobroczyńcy i Czytelnicy. 
Uczestnikami Uroczystości byli 
ludzie, którym bardzo mocno na 
sercu leży los „Mojej Parafii”. 

Mamy nadzieję, że dzięki pomocy, 
ofiarności i otwartości serc Czytelni-
ków Tygodnika, jeszcze długie lata 
będzie mógł on w każdą niedzielę
trafiać do rąk naszych Parafian.

mf

NASZE SKROMNE ŚWIĘTOWANIE

Sakrament chrztu świętego 
w listopadzie przyjęli:

Odeszli w listopadzie do Pana:

Lidia Kustra /l. 53/
Jerzy Sołoducho /l. 60/
Kazimiera Fijołek /l. 64/
Halina Zofia Nowak /l. 65/
Tadeusz Nurek /l. 66/
Wojciech Jan Kuliński /l. 69/
Tadeusz Niewiadomski /l. 79/
Teresa Samuś /l. 82/
Marianna Drużcz /l. 85/
Stefania Kacperczyk – Porzyczka /l. 86/
Stanisława Haręza /l. 89/
Jadwiga Maria Wiewiórska /l. 90/

Stefania Kacperczyk – Porzyczka /l. 86/Sakrament małżeństwa 
w listopadzie przyjęli:

Zofia Stani
Leon Antoni Jabłoński

Patryk Bochyński
Aleksander Jacek Korycki

Adam Sławiński
Mateusz Pawelec

Agata Towarek  i  Maciej Mateusz Mela

CZYSTA KAROLINA /1/
18 listopada 2014 roku minęła 
100. rocznica śmierci bł. Karoliny 
Kózkówny. Wiemy, że oddała życie 
broniąc czystości. Kto dziś odda 
życie za czystość?

Pilna to sprawa w dzisiejszych czasach 
– wychować siebie do czystości, 
szanować godność swojego ciała… 

Nasze ciało nie jest naszą własno-
ścią. Jest świątynią Ducha Świętego. 

Do tej świątyni możemy zaprosić 
tylko i wyłącznie swojego męża czy 
żonę. Albo ofiarować ją Jezusowi, 
np. nosząc piękny habit lub sutannę...  

W kilku artykułach pragniemy 
przedstawić postać bł. Karoliny. 
Bo jej męczeńska śmierć, to „tylko”
owoc jej pięknego, bogatego 
(choć krótkiego) życia, oddanego 
sprawom wiary i najpiękniejszej 
miłości.

Bł. Karolina jest patronką wsi, Ruchu
Czystych Serc, szkolnych kół Caritas, 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i diecezji rzeszowskiej. 
Podczas obrad w październiku 
tego roku, biskupi polscy postano-
wili, że obok św. Stanisława Kostki 
będzie także patronką polskiej 
młodzieży. Bł. Karolina jest również 
patronką przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży w 2016 roku…

opr. Bartłomiej Paduch

Nigdy nie używaj groźby pozbawienia dziecka miłości, albo że je komuś oddasz. 
Możesz odrzucać i nie akceptować jego zachowania,

 ale nie pozwól nigdy, aby zrodziło się w nim podejrzenie, że możesz odrzucać jego osobę”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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7 grudnia 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Agaty, Ambrożego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1-5. 9-11
PSALM 85, 9ab-10. 11-12. 13-14
2 P 3, 8-14
EWANGELIA: Mk 1, 1-8

8 grudnia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Niepokalane Poczęcie NMP
Imieniny: Marii, Wirginii
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 grudnia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Anety, Wiesława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1-11
PSALM 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13
EWANGELIA: 18, 12-14

10 grudnia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Julii, Daniela, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 25-31
PSALM 103, 1-2. 3-4. 8 i 10
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

11 grudnia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Waldemara, Damazego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 41, 13-20
PSALM 145, 1 i 9. 10-11. 12-13ab
EWANGELIA: Mt 11, 11-15

12 grudnia 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Dagmary, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17-19
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Mt 11, 16-19

13 grudnia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Eugeniusza, Otylii
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

„Boże, proszę Cię o to, 
żeby każdy człowiek poczuł, 

że go kochasz”.

MODLITWA 
DZIECKA

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1700 do kaplicy Świętej Rodziny zapraszamy 
Koła Żywego Różańca na zmianę tajemnic różańcowych. 

2. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna. 
3. Dziś o godz. 1720 Nabożeństwo adwentowe.

4. Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi 
Katolickiemu na Wschodzie. Przed kościołem są zbierane ofiary 
do puszek na ten cel.

5. Roraty dla młodzieży i dorosłych 
codziennie o godz. 600 (w najbliższą sobotę także o godz. 900); 
dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.
 

6. Jutro, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Msze święte będą o godz. 600, 800, 930, 1645 (dla dzieci) i 1800.

7. W sobotę, 13 grudnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, 
chorych i samotnych. Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi, 
natomiast o godz. 900 Msza święta roratnia, a po niej błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem.

8. W kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci, które mają przyjąć chrzest 
podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wymagane dokumenty to: 
akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych 
z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić posługę chrzestnego. 
Sakrament chrztu świętego będzie udzielany w kaplicy Świętej Rodziny 
25 i 26 grudnia o godz. 1300.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta 
dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej 
i ich rodziców. Podczas tej Mszy świętej dzieci otrzymają poświęcone 
łańcuszki i medaliki z Matką Bożą Niepokalaną.

10. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona 
Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.

11. Jeżeli ktoś chciałby zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z rodzin ubogich, 
to można podejść do choinki, wybrać sobie ozdobę choinkową 
i obdarować konkretne dziecko. Podajemy tylko płeć i wiek dziecka, 
aby zachować anonimowość obdarowanych osób. Przygotowane paczki 
z numerkiem z ozdoby choinkowej prosimy dostarczać do kancelarii 
parafialnej do dnia 14 grudnia. Bóg zapłać za już przyniesione paczki.

12. Od lat na naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS 
jako wyraz naszej solidarności z biednymi. Świece są do nabycia 
w naszej księgarni i kancelarii.

13. Ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki wigilijne do wszystkich rodzin 
naszej parafii. W razie wątpliwości można prosić od rozprowadzających 
opłatki o pokazanie pisemnego upoważnienia od Księdza Proboszcza. 
Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

14. Za tydzień przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka 
na odbudowę katedry w Sosnowcu.

15. W dwie najbliższe niedziele będzie możliwość zakupu w cenie 10 zł 
płyt z kolędami w wykonaniu naszego parafialnego chóru „Gloria Dei”.


