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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia przedstawia scenę spotkania Maryi z Elżbietą.
Dziewica Maryja „wybrała się w drogę i spiesząc się, 
poszła w górskie okolice, do pewnego miasta”. Działała
bardzo dynamicznie. „Weszła do domu Zachariasza 
i pozdrowiła Elżbietę”. Dzięki tej wizycie, Jezus podró-
żował na drogach świata, zanim się narodził. Dzięki Maryi,
Chrystus przybył tam, gdzie było konieczne, do ludzi.
Spotykają się dwie kobiety. Obie oczekują dziecka.
Jedna jest stara, niepłodna, druga jest dziewicą. Wyjaśnienie
jest jedno: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło
dziecko w jej łonie”. Tym dzieckiem był Jan Chrzciciel.

„Czemu zawdzięczam to, że Matka mojego Pana przy-
chodzi do mnie?”. Elżbieta jest bardzo rozradowana
tym, że jest brzemienna i tym, że przyjmuje w domu 
Matkę Boga. Wypowiada słowa błogosławieństwa,
wyrażające wielkość Maryi, która uwierzyła, że „wypełnią
się słowa powiedziane Jej przez Pana”. „Słowa Pańskie”
realizują się tylko wtedy, kiedy ktoś im całkowicie zawierzy.
„Boże Narodzenie, to Bóg, który dotrzymuje słowa i szuka
ludzi dyspozycyjnych jak Maryja, którzy uchwycą się 
mocno Jego słowa” (A. Pronzato). Biorąc wzór z Elżbiety,
dziękujmy Bogu za innych, przez których Bóg obdarza
nas swymi łaskami. Adam Krzysztof Żak
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IV NIEDZIELA ADWENTU

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”.

EWANGELIA: Łk 1, 67-79

Droga Ewo, Redaktorko naszej Gazetki!
Wielu ludziom ukazujesz, że Jezus NAPRAWDĘ żyje. 

Widać w Twoich oczach, że nie chciałabyś, 
by tych ludzi było wielu, a by byli wszyscy!

Niech pokora w Twoim sercu pozwala dosięgnąć tego, 
co nieuchwytne zmysłami.

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA

ŻYCZ EN IA Św. Bernadetka powiedziała kiedyś, że aby zdobyć malutką odrobinę pokory, 
trzeba przejść przez wiele upokorzeń.

1. W ubiegłą niedzielę Słowo Boże głosili do nas 
Diakoni z naszego Seminarium w Ołtarzewie: 
dk. Jarosław Dragan SAC (Ukraina), dk. Dominik 
Gaładyk SAC oraz dk. Szymon Pakuła SAC. Czynili to
pod czujnym okiem profesorów homiletyki: 
ks. Krzysztofa Marcyńskiego SAC oraz ks. Jacka 
Wróbla SAC. Dziękujemy za moc Słowa, a nasze 
Seminarium w Ołtarzewie polecamy gorliwej 
modlitwie wszystkich Czytelników naszej Gazetki. 

2. Nowenna do Dzieciątka Jezus dziś o godz. 1720, 
a jutro podczas Rorat o godz. 600.

3. Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte 
o godz.: 600, 700, 800 i 930. Nie będzie Mszy świętych 
wieczornych. Spowiedź święta do godz. 1030. Zachęcamy,
by zgodnie z wielowiekową tradycją powstrzymać się
jutro od spożywania pokarmów mięsnych. 

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

4. We wtorek Pasterką o północy rozpoczniemy 
Boże Narodzenie. Podczas Pasterki będziemy modlić się
za naszą Ojczyznę w roku Jubileuszu Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Taca z Pasterki 
przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. 
Po Pasterce podzielimy się wspólnie opłatkiem.

5. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy św. o godz. 630;
pozostałe Msze święte – jak w każdą niedzielę.

6. We wtorek i środę nie będzie Nabożeństw o godz. 1720.
7. W środę Święto św. Szczepana, pierwszego 

męczennika. Msze święte – jak w każdą niedzielę.
Taca przeznaczona jest na uczelnie katolickie 
w naszej Ojczyźnie.

8. W czwartek, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę 
duszpasterską rodzin naszej para�i. To czas modlitwy,
rozmów i błogosławieństwa domów na nowy 2019 rok.
Podczas kolędy w każdym mieszkaniu na stole po-
winien być: krzyż, Pismo Święte, woda święcona,
kropidło oraz zeszyty lub ćwiczeniówki do katechezy
dzieci i młodzieży. dalszy ciąg na 2 stronie



2 | Moja Parafia

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ
1. Śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy” lub innej.
2. Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna: 

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Niech uwielbiony będzie Pan za to, że możemy być
tu razem przy wigilijnym stole. Dziękujemy Bogu, 
że wszyscy szczęśliwie dotarliśmy. Tej nocy 
dziękujemy Bogu Ojcu za Jego jedynego Syna, 
który narodził się z Maryi Dziewicy, aby zbawić 
nas wszystkich.

3. Ojciec, matka lub dziecko zapala świecę i mówi: 
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu
i zbawienie świata. Wszyscy odpowiadają: 
Bogu niech będą dzięki.

4. Ojciec lub dziecko mówi: Posłuchajmy słów Ewangelii
według świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa.
Odczytuje się fragment Łk 2, 1-20. 
Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku 
dla Słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego.

5. Następnie ojciec mówi: Módlmy się za nas wszystkich,
za naszych sąsiadów oraz przyjaciół i wszystkich 
chorych i samotnych rozsianych po całym świecie.
Niech Bóg pozwoli im dziś odczuć swoją bliskość.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Za naszych bliskich

zmarłych, a szczególnie za... (wymienia się imiona 
bliskich zmarłych) Wieczny odpoczynek racz im dać,
Panie...

6. Następnie ojciec rozdaje wszystkim opłatek 
i mówi: Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem.
Wyraża on gotowość podzielenia się z innymi tym,
co jest najcenniejsze i najbardziej potrzebne. 
Niech zapanuje między nami życzliwość i miłość. 
Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za piękno waszego
codziennego życia. Wybaczmy sobie wszelkie zło 
i prośmy Pana, by umacniał nas w dobrem. Następuje
łamanie się opłatkiem i życzenia.

7. Następnie ojciec mówi: Pobłogosław, Boże, ten 
posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas 
dzielić się chlebem i miłością ze wszystkimi. Amen. 
Wszyscy zasiadają do stołu. Pod koniec wieczerzy 
rozpoczyna się śpiew kolęd i wzajemne 
obdarowywanie się upominkami. 

8. Zanim się wszyscy rozejdą (lub przed wyruszeniem
na Pasterkę) można odmówić modlitwę: Boże, nasz
Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, nardzonego
dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy. Dziękujemy 
Tobie za tę błogosławioną noc Bożego Narodzenia.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu...

9. Podczas kolędy nie będzie w piątki Mszy świętej 
o godz. 1500.

10. Poświęcone opłatki wigilijne w naszej para�i  można
nabywać tylko w zakrystii. Nikogo nie upoważniamy
do rozprowadzania opłatków po naszych osiedlach.

11. Dziś ministranci rozprowadzają sianko na stół 
wigilijny. O�ary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na fundusz ministrancki.

12. Przez najbliższe dwie niedziele młodzieżowa 
Schola Pallottiego będzie rozprowadzała kredę 
i kadzidło. Składane o�ary są przeznaczone na 
rozwój i funkcjonowanie Scholi. Kredę i kadzidło 
przynosimy 6 stycznia do poświęcenia.

13. W niedzielę, 6 stycznia, o godz. 1500 w para�i 
na Jeżowej Woli rozpocznie się kolejna edycja 
„kursu przedmałżeńskiego”.

14. Składamy serdeczne podziękowanie za 
przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci 
z uboższych rodzin. Bóg zapłać!

15. Od stycznia będzie obowiązywał w naszej para�i
nowy porządek Mszy świętych niedzielnych. 
Będą one sprawowane co półtorej godziny, czyli 
o godz.: 630, 800, 930, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.
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16. Program kolędy: 
czwartek, 27 grudnia od godz. 930:
ul. Ciborowska, ul. Drzymały, ul. Wilczyńskiego, 
ul. Spacerowa, ul. Lotna, ul. Wydmowa, 
ul. Godowska, ul. Czarna, ul. Głucha. 
piątek, 28 grudnia od godz. 930: 
ul. Opolska, ul. Rolnicza, ul. Łączna, ul. Chemiczna,
ul. Góralska, ul. Sierpowa, ul. Radostowska. 
sobota, 29 grudnia od godz. 930:
ul. Towarzyska, ul. Gajowa bez bloku, ul. Ptasia, 
ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Leśna, 
ul. Tatrzańska, ul. Jodłowa. 
poniedziałek, 31 grudnia od. godz. 930: 
ul. Staroopatowska 12/16, 22 i 24. 
środa, 2 stycznia od godz. 1500: 
ul. Bartnicza, ul. Otwarta, ul. Bukietowa, 
ul. Działkowa, ul. Zakopiańska, ul. Chęcińska, 
ul. Gazowa, ul. Młodzianowska. 
czwartek, 3 stycznia od godz. 1500: 
ul. Mariańskiego, ul. Krynicka, 
ul. Wiejska domki jednorodzinne oraz ul. Wiejska 58.
piątek, 4 stycznia, od godz. 1500: 
ul. Południowa oraz ul. Południowa 12, ul. Eplera, 
ul. Gajowa 43, ul. Wiejska 62. 
sobota, 5 stycznia od godz. 930: 
ul. Kolejowa, ul. PCK 1, 3, 5 i 7. 
poniedziałek, 7 stycznia od godz. 1500: 
ul. PCK 9/11, ul. Komandosów 2 /klatki od 1 do 4/.


