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„W każdym czasie” tzn. zawsze. Nasze życie powinno być 
ciągłą modlitwą. Ta modlitewna postawa ma nas przygotować
na przyjście Jezusa, aby osądzić ziemię. Wtedy „będą znaki
na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga ogarnie
narody”. Czy wierzący w Chrystusa też będą strwożeni i będą
mdleli ze strachu? Nie! Czuwanie i modlitwa przyczynią się
do tego, abyśmy z podniesioną głową przywitali Odkupiciela. 
Nie musimy się bać przyjścia tego, o co modlimy się codziennie
– „przyjdź królestwo Twoje”. Jeżeli będziemy przestrzegać 
przykazań Bożych, nie mamy się czego bać. „Uważajcie więc 
na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe (…), aby ten dzień 
nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie”.
Adwent jest nowym wezwaniem do przyobleczenia się 
w Jezusa. To adwentowe oczekiwanie musi być czynne. Roraty,

rekolekcje, spowiedź. Panie, przybądź! Grozi nam niebezpieczeństwo wskutek naszych grzechów! 
Ty nas od niego obroń i zbaw przez wyzwolenie swoje!

E W A N G E L I A :  Ł k  2 1 , 2 5 - 2 8 . 3 4 - 3 6

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Niech każda minuta zanurza mnie coraz bardziej w głębokości Twojej Tajemnicy, Boże mój”.
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1 .   N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

ŻYCZEN IA Księże Proboszczu Lucjanie!
Dzisiaj każdy kto może składa Ci życzenia

zdrowia, szczęścia, radości i wszelkich marzeń spełnienia.
I my z tymi życzeniami także się zgłaszamy,

moce błogosławieństw dla Ciebie wypraszamy.
Niech za wstawiennictwem

Anioła Stróża i z pomocą Matczyną
miło dalsze dni życia ziemskiego Ci płyną.
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29 listopada 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Fryderyka, Błażeja
LITURGIA SŁOWA:
Jr 33, 14-16
PSALM 25, 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 
1 Tes 3, 12 – 4, 2
EWANGELIA: Łk 21, 25-28. 34-36

30 listopada 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Andrzeja, Apostoła
Imieniny: Justyny, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1-6
PSALM 19, 2-3. 4-5ab
EWANGELIA: Mt 4, 18-22

1 grudnia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Natalii, Blanki
LITURGIA SŁOWA:
Iz 11, 1-10
PSALM: 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24

2 grudnia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Balbiny, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 25, 6-10a
PSALM: 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37

3 grudnia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Ksawerego, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26, 1-6
PSALM 118, 1 i 8-9. 19-21. 25-27a
EWANGELIA: Mt 7, 21. 24-27

4 grudnia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Krystiana, Barbary, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 29, 17-24
PSALM 27, 1. 4. 13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31

5 grudnia 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Krystyny, Sabiny, Norberta
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

ŻYCZEN IA
Siostro Barbaro!

Życzymy, byś naśladowała 
odwagę i zdecydowanie w byciu dla Pana 

swojej świętej Patronki. 
Niech każdy dzień będzie okazją, 

by poprzez drobne czyny 
dawać dobro i doświadczać ciepła z „nieba” i „ziemi”.

DAJESZ MI SZANSĘ
Stworzyłeś mnie Panie

Dałeś życie 
Każdego dnia dajesz szansę 

Kochania Ciebie w drugim człowieku

Aby dnia było więcej na Miłość
Budzisz mnie nim słońce wstanie 

Czyniąc znak krzyża na czole 
Mówię za Maryją Ecce Ancilla Domini

Oto ja Służebnica Pańska
Chcę pełnić Twoją wolę

Czemu Panie
Stawiasz na mojej drodze 

Wcale nie najmilszych ludzi 
I jeszcze pragniesz abym ich kochała

Chcesz abym ich dla Ciebie zdobyła
To trudne zadanie 

Dzień coraz krótszy
Życia ubywa

Muszę się spieszyć 
Muszę słowa Tobie danego dotrzymać

Jesteś ze mną 
Widzę Światło 

Wskazałeś Drogę 
Dziękuję

Szansy nie zmarnuję

WIERSZ NA ADWENT...

Jadwiga Kulik,
sierpień 2015

„Biskup niekiedy stanie z przodu,
aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieję ludu, 

innym razem zwyczajnie stanie pośród wszystkich 
ze swą prostą i miłosierną bliskością, 

a w pewnych okolicznościach powinien iść za ludem, 
aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu, a przede wszystkim dlatego, 

że sama owczarnia ma swój węch, aby rozpoznać nowe drogi”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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ZAPROSZENIE DLA KOBIET
Już w sobotę, 12 grudnia, o godz. 1800 

w katolickim LO kolejne spotkanie dla KOBIET. 

Pierwsze spotkanie, podczas którego była możliwość 
skorzystania z porad zaproszonej stylistki, 

odbyło się pod hasłem „Jesteśmy piękne Twoim 
pięknem, Panie”. Wrześniowe spotkanie, to był czas 

zmian w domu i życiu, w których pomagała nam 
zaproszona dekoratorka wnętrz.  

Myślą przewodnią grudniowego spotkania przy kawie, 
herbacie oraz „małym” ciasteczku będzie: 

„… Kim jest TA…”. W planach jest również czas 
na spotkanie z psychologiem. 

W ferworze walki o „dzień powszedni” zapominamy 
kim jesteśmy. Zgadzamy się na szarość życia, 

a czasami na „cokolwiek” – okruchy nam wystarczają.

Czy wiesz, że jesteś stworzona do życia w klasie „de lux”?

Jesteś stworzona do życia z pasją!

Jeśli chcesz odświeżyć w sobie radość i pasję życia, przyjdź i zaproś swoje koleżanki.
Nie musisz się zapisywać, informować – podejmij decyzję i przyjdź. 

To będzie dobry czas! …KTOŚ ważny to obiecał.

Zapraszamy 12 grudnia, w sobotę, na godz. 1800 
do katolickiego LO w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 22.

„Galilea”

Prowadzi ks. Jerzy Bieńkowski SAC z Opola.

Msze święte z naukami rekolekcyjnymi dla młodzieży i dorosłych: 
poniedziałek, wtorek i środa – godz. 600, 930, 1700 i 1900. 

Msza święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci:
poniedziałek, wtorek i środa – godz. 1600. 

Spowiedź rekolekcyjna:
wtorek, 1 grudnia, od godz. 900 i od godz. 1600.

REKOLEKCJE ADWENTOWE ROKU PAŃSKIEGO 2015
29 listopada – 2 grudnia

„Spróbuj przed zaśnięciem wygospodarować czas na krótką rozmowę z dzieckiem. 
Przytul je mocno i powiedz, które chwile wspólnie przeżytego dnia sprawiły Ci największą radość”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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1. Dziś rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny w Kościele. 
Jego hasło duszpasterskie brzmi: „Nowe życie 
z Chrystusem”. 8 grudnia – decyzją papieża Franciszka
– rozpoczniemy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
który potrwa do Uroczystości Chrystusa Króla.
Dziś także rozpoczynamy Adwent, czyli czas 
radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 

2. Serdecznie witamy w naszej Wspólnocie parafialnej
ks. Jerzego Bieńkowskiego SAC, pallotyna z Opola, 
który poprowadzi rekolekcje adwentowe. Msze św.
z naukami rekolekcyjnymi dla młodzieży i dorosłych:
w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 600, 930, 1700 
i 1900. Msza święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci 
– w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 1600. 
Spowiedź rekolekcyjna we wtorek od godz. 900 
i od godz. 1600. Zwracamy się z prośbą do rodziców 
i opiekunów, aby zatroszczyli się o udział dzieci 
w rekolekcjach.

3. Dziś i jutro ostatnie wypominki listopadowe. 
Dziś różaniec o godz. 1720; o godz. 1800 Msza święta.
Jutro Msza święta wypominkowa o godz. 1700, 
a po niej różaniec za zmarłych.

4. Dziś kurs przedmałżeński o godz. 1400 w kancelarii 
parafialnej.

5. W Adwencie Roraty dla młodzieży i dorosłych 
od poniedziałku do soboty o godz. 600; 
dla dzieci, podczas rekolekcji, od poniedziałku 
do środy o godz. 1600, natomiast po rekolekcjach 
– w czwartek i piątek o godz. 1645.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca. W I czwartek o godz. 1720 Nabożeństwo 
adwentowe w intencji powołań kapłańskich 
i zakonnych. 

7. W I piątek o godz. 1615 spowiedź dla dzieci, które 
nie będą mogły skorzystać ze spowiedzi rekolekcyjnej
we wtorek. Przypominamy, że warunkiem I piątku 
jest Komunia święta wynagradzająca, spowiedź 
może być wcześniej. Do chorych udamy się w piątek
18 grudnia przed Bożym Narodzeniem. W I piątek 
zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800,
zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. 
Po Mszy św. wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny 

konferencja formacyjna, a po niej wznowienie 
Adoracji (od godz. 2015 Adoracja z Młodzieżową 
Scholą Pallottiego) i indywidualne błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem.

8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1700

9. W przyszłą niedzielę o godz. 630 Msza święta 
w intencji s. Barbary z okazji jej imienin.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta 
hospicyjna.

11. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 w kaplicy 
Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych 
dla Wspólnoty Żywego Różańca.

12. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Modlitw 
i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu 
na Wschodzie. Przed kościołem będą zbierane 
ofiary do puszek na ten cel.

13. Ojcowie ministranci rozprowadzają poświęcone
opłatki wigilijne do wszystkich rodzin naszej parafii.
W razie wątpliwości, można prosić od rozprowa-
dzających opłatki o pisemne upoważnienie 
od Księdza Proboszcza. Za składane ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać. 

14.  W naszej księgarni są do nabycia świece CARITAS
„Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” oraz ozdoby
świąteczne i kalendarze na przyszły rok. Świece 
są także do nabycia w kancelarii.

15. Jeżeli ktoś chciałby zrobić prezent na Święta 
Bożego Narodzenia dla dzieci z ubogich rodzin, 
to prosimy podejść do choinki; wybrać ozdobę, 
na której są napisane dane dziecka i w ten sposób
obdarować konkretne dziecko. Przygotowane 
paczki z numerem z ozdoby prosimy dostarczyć 
do kancelarii parafialnej do piątku, 18 grudnia.
Zwracamy się również z prośbą, aby do paczek 
nie wkładać owoców, ponieważ do Świąt ulegną 
zepsuciu.

16. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy: 
w poniedziałek – św. Andrzeja, 
w czwartek – św. Franciszka Ksawerego, 
w piątek – św. Barbarę.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„W rytmie tygodnia, wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina 

dzień zmartwychwstania Chrystusa”.


