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Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczy postać św. Jana 
Chrzciciela. „Przybył on, aby dać świadectwo”.  Był świadkiem, 
który przekazuje to, co sam otrzymał. „Miał świadczyć o świa-
tłości”. Jan to człowiek wybrany i posłany przez Boga z pewną 
misją. Ma mówić o Chrystusie i ukazywać Go własnym życiem. 
„Kim jesteś?” Pytanie - pokusa. „Mógł ludzi w błąd wprowadzić 
i być uważany za Mesjasza... a jednak otwarcie wyznał i rzekł:
„nie jestem Chrystusem”.” /św. Augustyn/. Prawda kierowana 
pokorą. „Jestem głosem, który woła na pustyni: Wyrównajcie 
drogę Pana”. Dzięki temu świadectwu każdy, kto go spotka, 
ma szansę usłyszeć o Bogu. Jan chrzcił wodą. Chrystus, którego 
zapowiadał, będzie chrzcił Duchem Świętym. Łaską tego chrztu 
zostaliśmy obdarzeni i zobowiązani do dawania świadectwa 
o Jezusie własnym życiem. Jezu! Proszę o łaskę dobrego 
świadczenia o Twojej światłości.

E WA N G E L I A :  J  1 ,  6 - 8 .  19 - 2 8

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Przybył on, aby dać świadectwo: 
miał świadczyć o światłości”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu”.
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I I I   N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

„Wspominam autentyczną radość tych, 
którzy pośród wielu obowiązków zawodowych 

potrafili zachować serce wierzące, hojne i proste”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA



2 | Moja Parafia

Rok Życia Konsekrowanego, czyli rok sióstr zakonnych, 
braci zakonnych i kapłanów – zakonników przeżywamy 
pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie 
konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

Na całym świecie żyje ok. 950 tys. osób konsekrowanych. 
Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę 
Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze
rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie 
wyobrazić życie Kościoła. Papież Franciszek pyta: 
„Co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpi-
talach, na misjach, w szkołach? Wyobraźcie sobie 
Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego 

wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, 
który prowadzi naprzód Lud Boży”.

W Polsce jest ok. 35 tys. osób konsekrowanych, 
a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą 
konsekrowaną. Wiele zakonów prowadzi szpitale, 
domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różne 
dzieła charytatywne. Wielu Polaków korzysta z posługi
sakramentalnej zakonników, nawiedza prowadzone 
przez zakony sanktuaria, czyta wydawane przez nich 
książki, słucha i ogląda zakonne media. Jakże wiele 
wszyscy zawdzięczamy zakonom klauzurowym, 
w których siostry zakonne i zakonnicy w cichej 
modlitwie nieustannie polecają Bogu cały świat. 

Czyż nie piękne jest życie całkowicie oddane Bogu?

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam”  /1 P 4, 16/. 

Co znaczy: uwierzyć miłości? Gdzie jej szukać? 
Jan Paweł II, dając odpowiedź, wskazuje na znany 
nam już dobrze Hymn z 1 Listu do Koryntian. Szukać 
trzeba u źródła, a raczej: Źródła. Każdy z nas został 
stworzony z miłości i do miłości. Każdy z nas potrzebuje
wiedzieć, że jest kochany.Bez tego umiera. I dlatego 
ogromnie ważnym jest uświadomienie sobie miłości, 
którą darzy nas Bóg.

W jaki sposób możemy ją poznać? Przez kilka miesięcy
analizowaliśmy fragmenty z Pisma Świętego, w których, 
jak na dłoni, mogliśmy dostrzec, że Pan Bóg nas kocha. 
Mogliśmy – pod jednym warunkiem. Ta dłoń musiała 
być otwarta, a nie zaciśnięta w pięść. Czy tak właśnie 
było? Każdy sam powinien na to pytanie odpowiedzieć. 

„Poznać i uwierzyć”. W języku biblijnym „poznanie” 
oznacza „spojrzenie w głębię”. Nie wystarczy przelotne
spojrzenie, czy odruchowe skinięcie głową. Potrzeba 
czasu, wytrwałości, konsekwencji. Nie można dziwić się, 
że ktoś przestaje wierzyć, jeśli odrzuca te warunki 
i chciałby mieć wszystko tu i teraz – natychmiast. 
Ważne jest przeżycie „lata” i „zimy”, które dadzą nam 
możliwość poznania w różnych sytuacjach. Nie odrzucaj 
Boga, kiedy płomienność emocji cię rozsadza i nie 
odwracaj się także wtedy,   gdy jedyne słowa, które 
chciałoby się powiedzieć, to: „Panie, gdzie jesteś???”

Jeśli otworzysz dłoń i pozwolisz Mu się prowadzić, 
nawet przez pustynię i śniegi, w końcu poznasz miłość, 
którą On ma ku tobie. A jeżeli poznasz… to także 
uwierzysz.

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
RZYM 1986 / BUENOS AIRES 1987

ms

CO TYSIĘCZNY POLAK…

opr.

„Świat będzie mówił naszym dzieciom, co robią źle – głośno i często. 
Nasze zadanie polega na tym, aby im powiedzieć, co robią dobrze”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH

Do Świąt jeszcze tylko 10 dni…
Zatrzymaj się…

Pojednaj się z Bogiem, z człowiekiem…
Wybierz się na Roraty…

Oczekuj przyjścia Pana…
On tak bardzo chce się narodzić w Twoim życiu…

Ale nigdy nie przychodzi nieproszony…
On tak bardzo chce się narodzić w Twoim życiu…On tak bardzo chce się narodzić w Twoim życiu…
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Jak dostać się do Nieba,
skąd nasz Najlepszy Ojciec
patrzy z Miłością na nas
I czeka z utęsknieniem, kiedy przyjdziemy tam,
kiedy staniemy strudzeni
u Niebios Przepięknych Bram?
To jest niełatwe zadanie,
Bo tu, na Ziemi żyć trudno
Tak ciężko kochać wszystkich...
Przyjaciół, owszem, łatwo
Wszak oni dobrze nam życzą;
Lecz jak pokochać wrogów,
Tych, którzy może niekiedy
Cieszą się z naszych nieszczęść
Lub liczą się z naszą zgubą?
Pan Jezus Dobry, Kochany,
wszystkich nam kochać poleca
To Boże przykazanie
Lśni nam w drodze do Nieba
Jarzy się silniej niż najjaśniejsza świeca.
Brzmi ono: „Miłuj bliźniego swego, jako miłujesz siebie”
A wtedy przejęty miłością
do Ojca, Syna i Ducha
A wtedy przejęty miłością
do wszystkich bliźnich swoich
I wypełniając DEKALOG
z pewnością znajdziesz się w Niebie
To przecież nasza OJCZYZNA
W niej jest mieszkań tak wiele,
że wszyscy znajdziemy swe miejsce
my, nasi przyjaciele i wszyscy, którzy życie na Ziemi
przeżyli pięknie tak...
A w Niebie, mój Bracie kochany
Niczego nie będzie już brak
Znikną twe lęki, tęsknoty

Zniknie twój głód i pragnienie
I właśnie w tym Niebie Cudownym
Rozpoczniesz prawdziwe istnienie.
Tam, w tym przepięknym Niebie
Jest dobrze, miło, radośnie
I gdzie nie spojrzysz dokoła
Zanurzasz się w niebiańskiej wiośnie!
Drzewa niebiańskie prześliczne
Toną w różowych kwiatach
Trawa taka zielona, jakiej nie ujrzysz na Ziemi
I kwiaty Nieba - przecudne
Będą się śmiać do ciebie jakby chciały powiedzieć:
„No cóż, prawda, że dobrze jest żyć w Niebie?”
I Cała Trójca Święta otoczy cię opieką
Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty
Ten piękny niebiański świat
Wyda się niepojęty...
Bo tak przecież tam właśnie jest.
Całe Aniołów zastępy
I mnóstwo, mnóstwo świętych,
którzy tam cieszą się Bogiem.
Cudowna Matka Boża
W koronek welonu bieli,
w błękitnym, miękkim płaszczu
Z uśmiechem radosnym na twarzy
Swą delikatną dłonią
Błogosławieństwa udzieli.
Poczujesz wielkie szczęście
Przeniknie cię ono całe.
W upojonym zapachu lilii, bzów i konwalii
Przez Wieczność z nieziemską radością
Oddawać będziesz chwałę
dziękując Bogu, że cię stworzył
i tak przepiękne Niebo na wieki
dla Ciebie otworzył!
Chwała Tobie, Boże Ukochany nasz!

MARZENIE O NIEBIE

Katarzyna Wilczyńska

W ostatni czwartek zostały rozdane nagrody w konkursie o RÓŻAŃCOWEGO ANIOŁA. 
Dziękujemy wszystkim (33) dzieciom, które wzięły udział w konkursie. 

Każdy, kto wrzucił w październiku choć jeden konkursowy kupon – ma prawo do nagrody. 
Kto jej jeszcze nie odebrał – niech pilnie poszukuje ks. Pawła.

OGŁOSZEN I E

Redakcja

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Należy wspomnieć z podziwem i wdzięcznością o zgromadzeniach zakonnych 

i stowarzyszeniach wolontariatu, które ze szczególnym poświęceniem 
opiekują się ludźmi starymi, zwłaszcza ubogimi, samotnymi lub znajdującymi się 

w trudnych sytuacjach”.
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14 grudnia 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Izydora, Alfreda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 61, 1-2a. 10-11
PSALM Łk 1, 46-48. 49-50. 53-54
1 Tes 5, 16-24
EWANGELIA: J 1, 6-8. 19-28

15 grudnia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Waleriana, Celiny
LITURGIA SŁOWA:
Lb 24, 2-7. 15-17a
PSALM 25, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 21, 23-27

16 grudnia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Albiny, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 1-2. 9-13
PSALM 34, 2-3. 6-7. 17-19. 23
EWANGELIA: Mt 21, 28-32

17 grudnia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Łukasza, Olimpii
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 2. 8-10
PSALM 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17
EWANGELIA: Mt 1, 1-17

18 grudnia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Laury, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23, 5-8
PSALM 72, 1-2. 12-13. 18-19
EWANGELIA: Mt 1, 18-24

19 grudnia 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Dariusza, Gabrieli
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 13, 2-7. 24-25a
PSALM 71, 3-4a. 5-6ab. 16-17
EWANGELIA: Łk 1, 5-25

20 grudnia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Dominika, Bogumiły
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj 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 medaliki 
z Matką Bożą Niepokalaną.

2. 30 listopada rozpoczął się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia 
Konsekrowanego, który zakończy się 2 lutego 2016 roku. Papież przyznał 
wszystkim kościołom klasztornym, w tym także naszemu kościołowi, 
przywilej odpustu zupełnego, który wierni mogą uzyskiwać za nawie-
dzenie kościoła klasztornego i publiczne odmówienie Liturgii Godzin 
lub kiedy przynajmniej przez odpowiedni okres czasu „oddadzą się 
pobożnym rozważaniom”, które także powinny być zakończone 
„Modlitwą Pańską”, „Wyznaniem wiary” oraz modlitwą do Matki Bożej. 

 Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, 
Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), można ofiarować
za siebie lub za zmarłych codziennie od 30 listopada 2014 roku 
aż do 2 lutego 2016 roku.

 Ze względu na ten szczególny dar papieża Franciszka, w naszym kościele 
Liturgia Godzin /Nieszpory/ będzie odprawiona z udziałem wiernych 
dzisiaj i za tydzień o godz. 1720. Po modlitwie liturgicznej pomodlimy się 
też wspólnie o uzyskanie odpustu zupełnego.

3. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
Pielgrzymów „Białej 11”.

4. Dzisiaj przed kościołem jest prowadzona zbiórka ofiar na remont 
katedry w Sosnowcu.

5. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ zaprasza wszystkich chętnych 
na adwentowe rekolekcje: „Z Maryją naprawdę się doczekam”. 
Msze święte z nauką rekolekcyjną odbędą się w kaplicy Świętej Rodziny, 
od jutra do środy o godz. 1900. 

6. We wtorek, 16 grudnia, po Mszy świętej roratniej o godz. 600 rozpoczniemy 
Nowennę do Dzieciątka Jezus. Zapraszamy na Roraty – młodzież 
i dorosłych codziennie w dni powszednie o godz. 600; 
dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

7. Spowiedź w tym tygodniu podczas wszystkich Mszy świętych 
oraz dodatkowo w piątek i sobotę od godz. 1715.

8. Do chorych udamy się w piątek, 19 grudnia, po porannych Mszach świętych.
9. Świece „Caritas” są do nabycia w naszej księgarni, kancelarii i zakrystii. 

W księgarni są również ozdoby świąteczne zrobione przez dzieci.
10. U chórzystów, przed kościołem, są do nabycia płyty z kolędami 

w wykonaniu naszego parafialnego chóru „Gloria Dei”.
11. Pouczenia przed chrztem dla rodziców i chrzestnych: 

   z 25 grudnia, godz. 1300 – w czwartek, 18 grudnia; 
   z 26 grudnia, godz. 1300 – w piątek, 19 grudnia. 
Wszystkie pouczenia będą w kancelarii parafialnej o godz. 1840.

12. 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.

13. W przyszłą niedzielę, 21 grudnia, o godz. 1045 zostanie odprawiona
Msza św. w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego SAC z okazji jego imienin.

14. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona 
Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania i ich rodziców.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Panie Boże, 
dziękuję Ci za to, 

co dla mnie zrobiłeś”.

MODLITWA 
DZIECKA

co dla mnie zrobiłeś”.

MODLITWA MODLITWA 
DZIECKADZIECKA


