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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Rozpoczyna się Adwent, czas oczekiwania na przyjście
Zbawiciela. Te cztery tygodnie, które poprzedzają Święta 
Bożego Narodzenia, mają nas przygotować do właściwego
przeżycia Świąt. Dlatego dzisiejsza Ewangelia zachęca nas,
aby się „wyprostować i podnieść głowę”. Mamy jednocześnie
uświadomić sobie, że nastąpi drugie przyjście Chrystusa na 
ziemię. „Zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na
obłoku z wielką mocą i chwałą”. Zatem oczekiwanie - nadzieja
na tę samą osobę: na Chrystusa. Powtórne przyjście poprze-
dzone będzie przerażającymi wydarzeniami („moce niebieskie
zostaną wstrząśnięte”), które są tylko scenerią. W centrum 
wydarzeń znajduje się Syn Człowieczy. Chrześcijanin nie może

tracić głowy, wpadać w panikę. Ma prawo podnieść głowę. To nie jest koniec świata - to odkupienie. Aby przyjąć
taką postawę, należy codziennie żyć w oczekiwaniu czujnym i świadomym. Nie tracąc z oczu ostatecznego celu,
mamy być odpowiedzialnie włączeni w życie na ziemi. Chodzi o to, by nie dopuścić, żeby serca „były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia”. Czujne wyczekiwanie polega na tym, aby „modlić się
w każdym czasie, abyśmy zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć i mogli stanąć przed Synem
Człowieczym”. Daj nam, Panie, uzyskać Twoją łaskę, abyśmy z należytą czcią uprzedzali nadchodzącą Uroczystość
naszego odkupienia. Adam Żak
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„Wyprostujcie się i podnieście głowy, 
bo zbliża się wasze odkupienie”.

EWANGELIA: Łk 21, 25-28.34-36

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Pasterze Kościołów partykularnych mogą po dojrzałym namyśle wyrazić zgodę 

na niedzielną Mszę świętą „w małej grupie” – w ściśle określonych sytuacjach ze względu 
na konkretne potrzeby formacyjne i duszpasterskie, mając na uwadze dobro jednostek i grup, 

a zwłaszcza korzyści, jakie mogą stąd wyniknąć dla całej chrześcijańskiej wspólnoty”.

Kochana Siostro Barbaro!
Z okazji imienin życzymy Siostrze 

długich lat w zdrowiu oraz wielu łask Bożych, 
a także pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana. 

Niech Jezus Zmartwychwstały prowadzi Siostrę drogą świętości, 
a Matka Boża otacza czułą opieką.

długich lat w zdrowiu oraz wielu łask Bożych, 
a także pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana. a także pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana. a także pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana. a także pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana. 
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Tak się znakomicie złożyło, że 
w Tygodniu Misyjnym pod koniec
października - przez kilka dni - gości-
liśmy w naszej Para�i misjonarza - na-
szego ks. Przemka Brodowskiego SAC.
Michał Jakaczyński: Drogi Księże
Przemku, to jak z tymi kapłańskimi 
marzeniami? Już „nieco przeżyte”, 
jesteśmy w trakcie, czy ciągle na ich
spełnienie czekamy?
Ks. Przemysław: Te trzy miesiące
spędzone w Kolumbii nie są speł-
nieniem marzeń, ale z pewnością
pięknym czasem. Bardzo się cieszę,
że mogłem tam posługiwać i powoli
wdrażać się w pracę misyjną. 
M. J.: Co sprowadza Księdza do Polski?
Ks. P.: Docelowo mam jechać do
Wenezueli i tylko w Polsce mogę 
odebrać wizę do tego kraju. Jest
jeszcze czas na załatwienie ostatnich
spraw przed wylotem.
M. J.: Bardzo miło widzieć Księdza
pośród nas. O co szczególnie pytała
Księdza młodzież w szkole, kiedy 
Ksiądz ją odwiedził? To przecież
Księdza dawni uczniowie.
Ks. P.: Pytali co robiłem, na czym
polegała moja praca. Nie zabrakło
oczywiście pytań związanych z samym
krajem, kulturą czy jedzeniem. Naj-
milsze jednak było pytanie, czy wrócę
do szkoły.
M. J.: Proszę nam opowiedzieć
o kapłańskim życiu w Kolumbii.
Czym się Ksiądz zajmował przez
ostatnie 3 miesiące? Co było szcze-
gólnie zaskakujące i wyjątkowe?
Ks. P.: Nie mieszkałem na parafii. 
W Medellin mamy dom seminaryjny,
gdzie żyłem przez ten czas. Odpra-
wiałem Msze święte dla kleryków, 
ale również w innych para�ach czy
domach zakonnych. Pomagałem także
przy spowiedzi w różnych miejscach.
Moja posługa była typowo sakra-
mentalna. Dużo czasu zajmowało
mi samo podróżowanie, gdyż zazwy-

czaj posługiwałem w dość odległych
miejscach. Największym zaskoczeniem
była ogromna potrzeba spowiedzi 
w Kolumbii. Mnóstwo osób przystę-
puje do tego sakramentu. Zdarzało 
mi się spędzić po kilka godzin spo-
wiadając wiernych. Wiele pięknych 
chwil przeżyłem podczas Adoracji, 
które są wyjątkowe żywiołowe.
M. J.: Głoszenie prawdy o Bogu daleko
od Ojczyzny kosztuje dużo więcej 
niż w Polsce?
Ks. P.: Przy dobrej znajomości języka
obcego jest to znacznie łatwiejsze. 
Pomimo pewnych różnic kulturowych,
na szczęście Ewangelia jest skiero-
wana do każdej osoby, więc jedyna 
bariera jest w głoszącym. Jeśli głosi 
się Słowo Boże - nie ma problemu, 
żeby tra�ć z nim do każdego człowieka.
M. J.: Czy dotarcie na pallotyńskie
misyjne miejsca pracy jest skompli-
kowane?
Ks. P.: Dzięki życzliwości Współbraci
nie jest. Jednak lot nad oceanem 
wymaga dużo cierpliwości. To jest 
najcięższa część podróży.
M. J.: Jak wielu polskich pallotynów 
pracuje w Kolumbii i Wenezueli?
Ks. P.: Łącznie jest 15 polskich 
misjonarzy w tych krajach.
M. J.: Co jest największą radością
tamtejszego Kościoła?
Ks. P.: Aktywność osób świeckich.
Poprzez liczne grupy i ruchy kościelne
osoby świeckie dynamizują życie 
tamtejszego Kościoła. Powiedzieć, 
że wspierają księży, to za mało. 
M. J.: Czy w ogóle dużo jest tam 
katolików?
Ks. P.: Większość ludzi. Można także
spotkać protestantów i o dziwo dla
wielu, prawosławnych. Niestety
istnieje również wiele sekt. 
M. J.: Czy Eucharystię sprawuje się 
głownie w świątyniach, czy też 
w innych miejscach?

Ks. P.: Przez cały ten czas ani razu 
nie uczestniczyłem we Mszy świętej
„polowej”, ani o takiej w okolicy nie 
słyszałem. W diecezji, gdzie byłem,
biskup zabronił również Mszy świętych
sprawowanych po domach.
M. J.: Przypominamy sobie Księdza 
znamienne słowa „wszystko zaczęło
się od futbolu”. Udało się zobaczyć
jakiś mecze na kolumbijskim stadionie?
Jak się tam spędza wolne chwile?
Ks. P.: Jako, że spotkanie piłkarskie 
odbywają się wieczorami, to nie 
miałem możliwości na nie się udać. 
W tym czasie sprawowałem Msze
święte, spowiadałem albo prowadzi-
łem Adoracje. Jednak wiele osób żyje
tam sportem. Mnóstwo ludzi chodzi
nawet na co dzień w koszulkach 
NationalMedellin, a wieczorami w
barach nie brakuje fanów tego sportu
przed telewizorem. Wolne chwile 
wieczorami większość osób spędza 
w gronie znajomych lub rodziny 
w szumnie mówiąc restauracjach.

M. J.: Z jaką najczęściej reakcją 
spotykał się Ksiądz informując 
o decyzji stania się misjonarzem?

Ks. P.: Niektórzy księża twierdzili,
że po co jadę, skoro tutaj tak wiele
pracy. Jednak większość osób bardzo
pozytywnie to odebrała i już mnie 
zaprosili do siebie, jak będę na
pierwszym urlopie za dwa lata.

M. J.: Sądzę, że gromadnie będziemy
o Księdzu Misjonarzu Przemysławie
pamiętać w naszej modlitwie. 
Dziękujemy za wywiad i życzymy
doskonałego wypełnienia woli Pana!
Szczęść Boże na każdym kroku!

Ks. P.: Również dziękuję. Wszystkich
Parafian serdecznie pozdrawiam 
i pamiętam w modlitwie. Mam bardzo
wiele miłych wspomnień z mojej 
krótkiej, lecz bardzo dla mnie 
radosnej, posługi w Radomiu.

„POWIEDZIEĆ, ŻE ŚWIECCY WSPIERAJĄ KSIĘŻY, TO ZA MAŁO”

mi samo podróżowanie, gdyż zazwy w innych miejscach?

 630, 800, 930, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.

Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych 
od stycznia 2019 roku:

Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych 
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KONKURS DLA DZIECI

Imię: ..........................................................................................

Nazwisko: .................................................................................

Szkoła i klasa: ....................................................................................................................

Konkurs opracowała Zuzia Cichoń

Znajdź literę (lub dwuznak), która nie pasuje w każdym słowie 
fragmentu Psalmu 25. „Złą” literę wpisz w ramkę i odczytaj hasło.

Losowanie nagród za tydzień.
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W listopadowe popołudnie uczest-
niczyłam w mojej para�i w kameralnej,
cichej, ale bardzo pięknej  Mszy świętej.
Było nas zaledwie kilka osób, kapłan 
i sam Bóg w małej białej Hostii. Mówił
do mnie przez Ewangelię. 

Wtedy właśnie przypomniałam sobie,
że nie zawsze chciałam słyszeć Jego
głos. Rzadko uczestniczyłam w niedziel-
nej Mszy świętej, rzadko korzystałam
z sakramentów i mało się modliłam.
Brak czasu i zawsze „ważniejsze sprawy”
były moim usprawiedliwieniem. Tak 
żyłam w zawieszeniu...  Zgubiłam drogę
do Boga...

Pewnego dnia uświadomiłam sobie,
że żyję wygodnie. Boga nie zapraszam
do mojego życia, bo po co? Z przyka-
zań biorę tylko te, które mi pasują...

Przyszło pytanie: „Jaki przykład daję
mojemu dziecku?” Jeśli już teraz, gdy
jest jeszcze małe, pokazuję, że można
iść na skróty... uczę życia bez poświę-

cenia i wyrzeczeń... to jakiego człowieka
wychowam? 

Postanowiłam wybrać się na niedzielną
Mszę św. dla dzieci. Dać dobry przykład.
Spróbować odnaleźć drogę do Boga 
i otworzyć się na Jego wołanie. To była
Pierwsza Niedziela Adwentu kilka lat 
temu. Adwentu - czasu oczekiwania 
na narodzenie Jezusa. 

Przypomniałam sobie czas swojego
oczekiwania na narodzenie dziecka. 
Ten pokój w sercu po codziennym
odmawianiu różańca i po uczestnictwie
w niedzielnej Mszy świętej. Zatęskni-
łam. Otworzyłam się na Słowo Boże, 
a niedziela nabrała sensu. 

Od tamtej pory, choć minęło kilka
lat, ja ciągle wsłuchuję się w Boże 
wołanie. W każdą niedzielę czekam 
na spotkanie z Nim przy ołtarzu. Nie 
wyobrażam już sobie tego dnia bez 
Boga i uczestnictwa we Mszy świętej. 

„JAKIEGO CZŁOWIEKA WYCHOWAM?”

Kolejny Adwent w moim życiu.
Co się zmieniło od minionego?
Nic lub niewiele? 

Jak w zeszłym roku i latach 
minionych śpiewać będę z wiel-
kim uniesieniem i nostalgii łzą:
„Czekam na Ciebie, Jezu mój 
mały, sercem gorącym przyzy-
wam Cię...”. 

Nie wątpię, że będzie to szczera
łza, taka jak w zeszłym roku 
i latach minionych.

Dobrze wiem, co znaczy 
Adwent. Jest czasem wielkiego
oczekiwania na przyjście. Czasem
wielkiego oczekiwania na Chry-
stusa, na Boże Narodzenie, na
Jego wejście do mojej codzien-
ności.

Ulice - jak w zeszłym roku 
i latach minionych - zapełniają
się kolorowymi lampkami, po-
jawiają się choinki. W centrach
handlowych, przy melodii kolęd
i ogłaszanej coraz to nowej
promocji, pojawią się Mikołaje
wciskając gawiedzi kolejną bły-
skotkę, że niby to wielka okazja.

A ja w tym roku - inaczej niż 
w minionym i latach ostatnich
- zapalę lampkę oliwną i wreszcie
pójdę na Roraty. Dawno nie
byłam. Zatrzymam się, aby wsłu-
chać się w Boży głos i złapać
adwentowe tchnienie dla duszy,
bo dopóki ciągnę mój bagaż 
co się życiem zwie, nie jest za
późno, aby napełnić życie miło-
ścią. Miłością Pana. Niech stanie
się wreszcie (życie moje) jednym
wielkim oczekiwaniem na Jego
przyjście. Na Jego powtórne 
przyjście na ten „padół łez”. 

Panie Jezu, przyjdź! 
Nie zwlekaj. 
Otrzyj łzy nostalgii. 
Zamień beznadzieję 
na radosne oczekiwanie.  
Świat Twego przyjścia czeka.
Na Miłość czeka. 
Czeka na BOGA - CZŁOWIEKA.

JAK W ZESZŁYM 
ROKU I LATACH 
MINIONYCH

Jadwiga Kulik
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1. Rozpoczynamy dziś w naszej para�i rekolekcje adwentowe. Prowadzi je
ks. Sławomir Radulski SAC – pallotyn, biblista i ojciec duchowny z naszego
Seminarium w Ołtarzewie. Serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę 
w naszej para�i. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi będą w poniedziałek,
wtorek i środę o godz. 600, 930, 1645 i 1800. Spowiedź święta z udziałem księży
z dekanatu będzie w piątek, 14 grudnia.

2. Dzisiaj o godz. 915 Msza św. w intencji naszej s. Barbary z okazji jej imienin.
Solenizantkę polecajmy Jezusowi także w osobistych modlitwach. 

3. Nowy rok liturgiczny, który dziś rozpoczęliśmy będziemy przeżywali 
pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.

4. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy Świętej
Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca. 
Na godz. 1720 zapraszamy wszystkich na różaniec.

5. W Adwencie zapraszamy na Roraty, czyli Msze święte ku czci Matki Bożej,
która najpiękniej oczekiwała Bożego Narodzenia i nas też może tego 
nauczyć. Msze święte roratnie będą o godz. 600 (od poniedziałku do soboty)
oraz o godz. 1645 (od poniedziałku do piątku). Serdecznie zapraszamy dzieci,
młodzież i całe rodziny do udziału w Roratach.

6. Jutro I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne i różaniec za zmarłych 
o godz. 1730.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W I czwartek 
Nabożeństwo o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730.

8. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych oraz od godziny 1730.
Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. Do chorych kapłani udadzą się 
w piątek, 21 grudnia. O godz. 1500, jak w każdy piątek, Msza św. i Nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego. Adoracja Najświętszego Sakramentu w I piątek 
miesiąca od godz. 830 do godz. 2100, zakończona błogosławieństwem 
indywidualnym. Od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego.

9. W sobotę, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki
Bożej. Msze św. w naszym kościele o godz.: 600, 800, 930 i 1800. W Godzinie Łaski
– od godz. 12 do 13 – zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.

10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Modlitw i Pomocy 
Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Po Mszach świętych
będzie można złożyć do puszek o�ary na ten cel.

11. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta i katecheza dla kandydatów
do bierzmowania.

12. Poświęcone opłatki wigilijne można nabywać w naszej para�i tylko 
w zakrystii i kancelarii oraz u ministrantów przy wyjściu z kościoła. 
Nikt w imieniu para�i nie rozprowadza opłatków na naszych osiedlach. 

13. Świece Caritas na stół wigilijny są w naszej księgarni oraz u ministrantów
przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony 
na pomoc ubogim. 

14. Ministranci rozprowadzają także kartki świąteczne Caritas Pallotyńskiej.
15. Gdyby ktoś chciał zrobić prezent na Święta dla ubogiego dziecka, 

to prosimy podejść do choinki i wybrać ozdobę, na której jest napisana
płeć i wiek dziecka. W ten sposób możemy obdarować konkretne dziecko.
Przygotowane paczki z numerem z ozdoby prosimy dostarczyć do 
zakrystii i kancelarii para�alnej do poniedziałku, 10 grudnia. Prosimy, 
by do paczek nie wkładać owoców, ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu.

2 grudnia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Pauliny, Balbiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 33, 14-16
PSALM 25, 4-5. 8-9. 10 i 14
2. czytanie: 1 Tes 3, 12 – 4, 2
EWANGELIA: Łk 21, 25-28. 34-36

3 grudnia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ksawerego, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 2, 1-5
PSALM 122, 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

4 grudnia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Barbary, Bernarda, Krystiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 11, 1-10
PSALM 72, 1b-2. 7-8. 12-13. 17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24

5 grudnia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Krystyny, Norberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 25, 6-10a
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37

6 grudnia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Emiliana, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 26, 1-6
PSALM 118, 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25-27a
EWANGELIA: Mt 7, 21. 24-27

7 grudnia 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Marcina, Agaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 29, 17-24
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31

8 grudnia 2018r. – SOBOTA
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Wirginii, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-15
PSALM 98, 1-4
2. czytanie: Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Bardzo prosimy 
o symboliczną złotówkę

lub pół złotówki 
na Gazetkę, 

by mogła być.


