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Słowo Boże przedwiecznie zrodzone z Ojca, ciałem się stało w łonie Maryi
i mieszka nadal między nami, żeby nas w Bogu odrodzić i udzielić daru 
nieśmiertelności. Ten dar od Boga jest wspaniałomyślnością i wyróżnieniem. 
Jest on konieczny do zbawienia. Boża łaska jest darowaniem nam kary. 
W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Łaska jest uczestniczeniem
w życiu Boga; wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Przez 
chrzest chrześcijanin uczestniczy w łasce Chrystusa, Głowy swego Ciała”. 
Łaska jest darem darmo danym. Aby stać się uczestnikiem łaski, konieczna
jest nasza z nią współpraca. Prawda „zaistniała przez Jezusa Chrystusa” 
zachęca nas do pełnego korzystania z łaski. W Liście do Tytusa (2, 11-12) 
święty Paweł pisze: „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie
wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz
światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie”. 
„To, co zaistniało, w Nim było życiem. A życie to było światłością dla ludzi”.
Jezu, moja Światłości, daj, abym nigdy nie wszedł w ciemność!

E WA N G E L I A :  J  1 , 1 -18

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Łaska i prawda 
zaistniały przez Jezusa Chrystusa”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest Bogiem wiernym i miłosiernym”.

I I  N I E D Z I E L A 
P O  B O Ż Y M  N A ROD Z E N I U
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 godz. 630, 800, 915, 1030 (dla młodzieży),  1145 (dla dzieci), 1300 i 1800.

Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych 
w naszej parafii:

godz. 6godz. 6
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„Otrzymaliście ducha przybrania za synów”. /Rz 8,15/

Połączone, uniesione w górę dłonie i śpiew „Abba, 
Ojcze” – z pewnością wielu z nas przeżyło podobną 
chwilę. Wiemy jednak, skąd wzięła się ta – bardzo dobrze
dziś znana – pieśń? Można by powiedzieć: „Jej autor 
„połączył pokolenia””. Czy jednak już wtedy, pisząc 
tekst, ojciec Jan Góra OP przypuszczał, że „Abba, Ojcze”
będzie przez dziesiątki lat śpiewane przy różnych 
okazjach, na przykład… przez wielotysięczny tłum 
młodzieży na Lednicy? Czy przypuszczał, że za 25 lat 
złączy się klamrą z kolejnym Światowym Dniem 
Młodzieży, który odbędzie się w Polsce, w Krakowie? 

Może kiedyś nasza Redakcja zrobi wywiad z ojcem 
Janem i wtedy poznamy odpowiedź na powyższe 
pytania, ale już teraz przychodzi na myśl jedno: 
„Wielkie Rzeczy Pan nam uczynił!” Takimi słowami 
wołał w 1991 roku na Jasnej Górze Jan Paweł II do 
młodych. Jakże aktualne są one także dziś! Dlaczego 
tak mało Bożych darów zauważamy w życiu? Często 
narzekamy, praktycznie na wszystko. Nie potrafimy 
jednak „wziąć spraw w swoje ręce”, a raczej oddać ich 
w Najlepsze Ręce i w ten sposób próbować zmieniać 
świat na lepsze.

Nierealne? Ależ tak! Może znamy powiedzenie: 
„Nie zadzieraj ze mną, bo mój Ojciec rządzi światem”. 
Jeśli uświadomimy sobie, że naprawdę jesteśmy 
dziećmi SAMEGO BOGA, jeśli będziemy żyć tak, jak 
On chce nas prowadzić, jeśli „Abba”, czyli… „Tatusiu” 
stanie się naszą osobistą modlitwą, doświadczymy, 
że wielka jest JEGO moc. Odczujemy na własnej skórze,
co znaczą słowa: „Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan 
i z samych siebie”.

Na koniec jeszcze coś – dla Boga nie ma „przypadków”.
To niezwykły zbieg okoliczności, że Spotkanie w 1991 r.
miało miejsce w Częstochowie, a niebawem, po 
25 latach, odbędzie się w Krakowie. Na obrazie jasno-
górskim Maryja dłonią wskazuje Jezusa. Matka zawsze 
prowadzi do Syna. I teraz także, podczas przygotowań 
do ŚDM 2016 mówi do nas: „Idźcie do Źródła… do 
miejsca, w którym bije Źródło Jego Miłosierdzia”. 

Mama wyczuwa potrzeby dzieci, nie bój się więc 
i spełnij Jej prośbę, modląc się często: 
„Jezu, ufam Tobie!”

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
CZĘSTOCHOWA / 1991

ms

Kolęda „Cicha noc” ma już prawie 197 lat. Jest chyba 
najpopularniejszą kolędą na świecie. Została przełożona
na prawie 300 języków. Zarejestrowano ponad tysiąc 
jej wersji (w języku angielskim i włoskim jest ich co 
najmniej 8, we francuskim – 11).

Po raz pierwszy utwór ten został wykonany w niewielkim
kościółku św. Mikołaja w Oberndorf pod Salzburgiem 
/Austria/ podczas pasterki w 1818 roku. Uczynili to: 
ks. Joseph Mohr oraz nauczyciel i miejscowy organista
Franz Xaver Gruber.

Kolęda bardzo się spodobała wiernym. Wykonana 
została w nieoczekiwanych okolicznościach. W ostatniej
chwili przed rozpoczęciem pasterki odmówiły posłu-
szeństwa wysłużone organy kościoła św. Mikołaja. 
Pozostawała więc jedynie możliwość „zastępczego” 
śpiewu z towarzyszeniem gitary. Wtedy to obaj 
autorzy (bas i baryton) zaśpiewali po raz pierwszy 
swoją kolędę. Wkrótce obaj opuścili Oberndorf i długo
nie wykonywano tego utworu.

Ks. Joseph Mohr zmarł w 1848 roku w wieku 56 lat. 
Był bardzo ubogi. Nie było nawet dosyć pieniędzy na 
wyprawienie mu porządnego pogrzebu, gdyż swoje 
oszczędności wydał na utworzenie szkoły dla biednych
dzieci. Pochowany został w grobie dla ubogich.

W roku 1822 „Cichą noc” usłyszał cesarz Franciszek I 
oraz jego gość – car Aleksander I. W roku 1832 kolędę 
wykonano podczas koncertu w Lipsku. W roku 1839 
zaśpiewano ją po raz pierwszy w Nowym Jorku.

W latach 30. XX wieku w Oberndorf wybudowano 
kaplicę upamiętniającą pierwsze wykonanie kolędy. 
Autorom poświęcono tam dwa witraże. Każdego 
roku wokół „Kaplicy Cichej Nocy” zbiera się ponad 
6 tysięcy ludzi. Każdy śpiewa kolędę we własnym 
języku przy tradycyjnym akompaniamencie gitar. 
Ta niewielka wioska zwykle przez cały grudzień 
przeżywa natłok pielgrzymów.

W języku polskim „Cichą noc” wykonano po raz pierwszy
ok. 1830 roku.

„CICHA NOC” Z AUSTRII

„Stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, 
gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

opr.
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Pod osłoną nocy Niebo ziemi Nadzieję zesłało,
Pod osłoną nocy Słowo Ciałem się stało,
Pod osłoną nocy, radość niesłychana, 
Maryja rodzi Syna, naszego Pana.

Jezu, Twoje przyjście na świat 
od początku aureolą tajemnic owiane.

Najpierw, Maryi zwiastowanie
i te Jej pokorne „Niech mi się stanie”.
Urodziłeś się w stajence na sianie,
nie mogłeś wybrać innego miejsca, Panie?

Pod osłoną nocy Maryja Zbawiciela świata powiła,
Jak się, Jezu, Twoja Wielkość
w tak maleńkim żłóbeczku zmieściła?

Twoje narodziny nie wszystkim radość sprawiły.
Nie wszyscy pojmują, 
że jesteś ludzkości Zbawieniem.
Dla możnych tego świata stałeś się zagrożeniem.

TY z sobą przyniosłeś Miłość i Dobro.
Na ziemi – władza i pieniądz prosperują.
Możni (?) chcą Cię z ludzkich sumień wymazać. 
W zamian pustkę, nicość i ułudę oferują.

Jezu, jakby wyglądał świat, gdybyś się nie narodził?
Życie bez Ciebie, Jedyna Miłości?
„Próżne możnych zamiary!
Nie damy pogrześć wiary!” 

Pod osłoną nocy moją miłość wyznaję Ci, Panie.
Gdy ponownie przyjdziesz na świat, nie szukaj żłóbeczka,
W moim sercu znajdziesz mieszkanie.
Z Twoją pomocą będzie czyste i gotowe.

„Niech tak mi się stanie”.

Pisałam kiedyś o drzewku bladozłocistej róży
Rosnącej tak dawno już temu przy moim starym domu,
Który stoi na dziś opustoszałym już placu...
Dom ten, ma kształt maleńkiego pałacu
Trwa tam do dziś i piękną przeszłość wspomina;
Tak... do wzruszających wspomnień z dawnych lat
dobra jest akurat taka śnieżysta, 
z kwiatami mrozu na szybach, zima.
Był w nim więc pokój ogromny, niczym piękny salon...
Pokój, o którym piszę, patrzył na świat
trzema długimi, wąskimi oknami,
A Mama moja zdobiła je na święta
delikatnym muślinem 
białych z pomarańczowymi wzorkami
długich, przeźroczystych lekkich firanek.
I w ten jeden, jedyny dzień w roku
zmieniał się pokój śliczny
W baśniową krainę „Dziadka do orzechów...”
Stawał się wtedy dziwnie tajemniczy
i jakoś czarodziejsko sympatyczny.
Pamiętam... Mój młody Ojciec, o czarnej falistej czuprynie
Z wysiłkiem wnosił doń ogromną jodłę
Pachnącą lasem, mchem, złocistą żywicą...
To wspomnienie tamtych chwil minionych bezpowrotnie
Tak dziwnie jakoś wzrusza i zachwyca...
Dwie moje starsze siostry, na krzesła się wspinały
i z wielce ważnymi minkami mnie, najmłodszej wówczas
z przepastnego pudła 
ozdoby choinkowe podawać sobie kazały...
I tak we trzy, my dzieciaki, choinkę przystrajając
wśród śmiechu, gwaru, radości
nie bacząc wcale na to, 

że choinka, ta piękna, świeża zielona,
nasz leśny gość, powiedzieć coś by nam chciała
Bo kłuła nas kosmatymi łapkami
jakby bawiła się z nami...
(Dziś, gdy minęły lata, wiem o tym doskonale...)
To ubieranie choinki wcale długo nie trwało
Tym bardziej, że do Wigilii czasu było tak mało
I oto błyszczała srebrem, kruchymi, barwnymi bombkami,
wstęgami girlanda prześlicznych, które
jakby śmiały się do nas czarodziejskimi „śmieszkami”
A Tata - świeczki, tak świeczki kolorowe
błękitne, żółte, różowe, takie zabawne, kręcone
zapałką jedną zapalał...
I leśna jodła w salonie stawała się nagle królową
W zupełnie nowej szacie – złotej, srebrnej 
i tak bajecznie kolorowej,
Że szloch za gardło chwytał; i chciało się do niej biec
I coś dobrego, miłego, zielonej, puszystej jodle rzec.
Lecz na komendę Taty zbliżyliśmy się do stołu
Dostając od Ojca opłatek – dzieliliśmy się nim pospołu
życzenia sobie składając, z oczami mokrymi od łez
(Ech, gdy się dzieli tym chlebem, 
tak dobrze nam wszystkim jest...)
A gdy Wieczerza grudniowa do końca zmierzała już
Ogromny, świąteczny salon spowijał, 
niczym z krainy baśni leciutki, złoty kurz...
I zewsząd słychać było rzewnych kolęd śpiew...
Blasku tego Wieczoru nie da się przecież zapomnieć
Choć wszystko przeszło, minęło, 
należy do cennych wspomnień
(które wciąż i na zawsze śpią w sercu...)

BLASK WIECZORU WIGILIJNEGO – WSPOMNIENIE

Katarzyna Wilczyńska

PRÓŻNE MOŻNYCH
ZAMIARY

Jadwiga Kulik

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Unikaj takiej pochwały, w której ukryta jest poprzednia słabość dziecka lub niepowodzenie, 

np.: „Wyglądasz dzisiaj ładniej, niż wczoraj””.



4 | Moja Parafia

MOJA PARAFIA.  Parafia św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03,  www.mojaparafia.za.pl, mojaparafia@gmail.com
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik, Aleksandra Faryna, Adam Żak,  Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC.  
Współpraca:  Sylwia Klochowicz - Matłacka, Bernard Pająk.

4 stycznia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Eugeniusza, Angeliki
LITURGIA SŁOWA:
Syr 24, 1-2. 8-12
PSALM 147, 12-13. 14-15. 19-20
Ef 1, 3-6. 15-18
EWANGELIA: J 1,1-18

5 stycznia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Szymona, Hanny
LITURGIA SŁOWA: 
1 J 3, 11-21
PSALM 100, 1-2. 3. 4. 5
EWANGELIA: J 1, 43-51

6 stycznia 2015r. – WTOREK
OBJAWIENIE PAŃSKIE
Imieniny: Kacpra, Melchiora, Baltazara
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 60, 1-6
PSALM 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
Ef 3, 2-3a. 5-6
EWANGELIA: Mt 2, 1-12

7 stycznia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Juliana, Lucjana
LITURGIA SŁOWA: 
1 J 3, 22 – 4, 6
PSALM 2, 7-8. 10-11
EWANGELIA: Mt 4, 12-17. 23-25

8 stycznia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Seweryna, Mścisława
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 7-10
PSALM 72, 1-2. 3-4ab. 7-8
EWANGELIA: Mk 6, 34-44

9 stycznia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Izydora, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA: 
1 J 4, 11-18
PSALM 72, 1-2. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mk 6, 45-52

10 stycznia 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Wilhelma
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 19 – 5, 4
PSALM 72, 1-2. 14 i 15bc. 17
EWANGELIA: Łk 4, 14-22a

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj, a także 6 stycznia, młodzież z naszej Scholi będzie rozprowadzała
przed kościołem kredę i kadzidło do poświęcenia w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Ofiary składane z tej okazji zostaną 
przeznaczone na rozwój i potrzeby Scholi młodzieżowej.

2. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca. Nabożeństwo wypominek rocznych 
o godz. 1720, natomiast o godz. 1800 Msza święta za zmarłych poleconych
w wypominkach.

4. We wtorek, 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 
podczas wszystkich Mszy świętych, które będą odprawiane według 
porządku niedzielnego, będzie miał miejsce obrzęd poświęcenia 
kredy i kadzidła. 

5. W przyszłą niedzielę, 11 stycznia, o godz. 1530 zostanie odprawiona 
Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej 
i ich rodziców.

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

7. W przyszłą niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego, które kończy 
liturgiczny Okres Bożego Narodzenia. Zapraszamy wszystkich 
na „Wieczór kolęd”. W programie śpiew kolęd w wykonaniu zespołów 
naszej parafii. Wieczór rozpoczniemy o godz. 1700.

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

Poniedziałek, 5 stycznia, od godz. 1500 
ul. PCK 1, 3, 5 i 7

Środa, 7 stycznia, od godz. 1500

ul. Komandosów 4; ul. Południowa 12

Czwartek, 8 stycznia, od godz. 1500

ul. PCK 9/11; ul. Gagarina 13/15/17 oraz 21/23

Piątek, 9 stycznia, od godz. 1500

ul. Grenadierów 5, 6, 7/9, 8 i 10

Sobota, 10 stycznia, od godz. 900

ul. Sandomierska 11 i 13

Poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 25; ul. Grenadierów 12/16

Poniedziałek, 5 stycznia, od godz. 15

0000

ul. Komandosów 4; ul. Południowa 12

Czwartek, 8 stycznia, od godz. 15Czwartek, 8 stycznia, od godz. 150000

ul. PCK 9/11; ul. Gagarina 13/15/17 oraz 21/23
0000

ul. Grenadierów 5, 6, 7/9, 8 i 10
0000

Poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 15Poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 150000

MODLITWA DZIECKA
„Panie Boże, spraw, aby ludzie byli weseli”.


