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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

   Dzisiejsza Uroczystość ma na celu podanie wiernym do uczczenia
przywileju Matki Bożej - wolności od grzechu pierworodnego.
Dogmat ten został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia
1854 roku. Tradycja chrześcijańska od wieków czciła Tę, która
była „łaski pełna”. Samo święto jest pochodzenia wschodniego,
gdzie obchodzono je już w VIII wieku. Św. Anzelm i francisz-
kanie, od roku 1128 w klasztorach anglosaksońskich sprzyjali
Świętu Niepokalanego Poczęcia. W XV wieku papież Sykstus IV
wzniósł w Watykanie Kaplicę Sykstyńską na cześć Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tyle historii. Niepokalana 
znaczy wolna od grzechu pierworodnego. Przyszła na świat 
pełna łaski. „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który Ciebie, Dziewico z Nazaretu,

napełnił wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. W Nim jesteś Niepokalanie Poczęta. (...)
Wolna od dziedzictwa pierworodnego grzechu, poczęłaś się i przyszłaś na świat w stanie uświęconej łaski: 
łaski pełna” (św. Jan Paweł II). Jakiż dziwny dar, jakiż niezwykły sposób urządzenia „mieszkania godnego” dla 
Syna. Dziewico „święta i niepokalana”, pomóż nam zrozumieć, że zło i grzech stają się mniejsze w nas samych
w momencie, gdy uczymy się nazywać zło po imieniu. O to Cię prosimy, „o łaskawa, o litościwa, o słodka 
Panno Maryjo”. Adam Żak
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NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

„Jestem służebnicą Pana, 
niech mi się stanie 

według twego słowa”.
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NR KRS HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW: 0000185346. 
Podaruj nam 1% swego podatku!

NR KONTA: Bank PEKAO SA II o. RADOM, 07 1240 3259 1111 0000 3003 1539.
www.hospicjum.radom.pl

DLA NIESKOŃCZONEJ CHWAŁY BOGA!

Dziś o godz. 1500 w Sołtykowie, przy końcu ul. Głównej, 
zostanie odprawiona Msza święta, podczas której poświęcony zostanie 

plac pod budowę Domu Hospicyjnego „Gościniec Królowej Apostołów”.
Prace budowlane mają ruszyć wiosną 2020 roku. 

Ufamy, że - z Bożą pomocą - otwarcie „Gościńca”, w którym będzie 
stacjonarne Hospicjum Królowej Apostołów na ok. 50 łóżek, nastąpi w roku 2023.

Nowy Dom Hospicyjny pragnie otoczyć opieką kilkaset osób chorych rocznie.
„Bóg zapłać” wszystkim za modlitwę i wsparcie! .

ks. Marek Kujawski SAC
i Wolontariusze
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Ewa Gawor

Odeszli w październiku do Pana:
Maciej Piotr Sawicki /l. 36/
Maria Jolanta Jedlińska /l. 63/
Barbara Halina Magiera /l. 71/
Maria Magdalena Marcinkiewicz /l. 71/
Tadeusz Machnio /l. 73/
Jerzy Michał Wójcik /l. 77/
Daniela Antos /l. 78/

Sakrament chrztu świętego w październiku
przyjęło siedmioro dzieci. 7

Sakrament małżeństwa w październiku 
przyjęło pięć par. 5

Andrzej Chołuj /l. 81/
Anna Gołąbek /l. 82/

Cecylia Marianna Wicik /l. 83/
Irena Sikorska /l. 84/

Edward Ryszard Zieliński /l. 91/
Stanisława Kozieł /l. 95/

Zo�a Radwan /l. 97/

Jerzy Michał Wójcik /l. 77/
Edward Ryszard Zieliński /l. 91/

ZNOWU PONIEDZIAŁEK
I znowu poniedziałek... 

A co, jakbyś się nie obudziła? 
I teraz nie wsadzałabyś tych zapałek
do oczu, tylko stała na Sądzie przed 
Obliczem Bożym...? 

Zapewniam Cię, że bardzo byś
wtedy żałowała swojego jęczenia na
kolejny zapowiadający się smętny 
tydzień. 

Bo tutaj, na ziemi, mamy dużo
więcej możliwości odkupienia naszych
win i zbliżenia się do Boga, rozpalenia
w sobie miłości i czynienia dobra. 
Nie narzekajmy więc. Przyjmujmy 
cierpienie i udrękę, jak należną nam,
i oddawajmy Bogu cześć. Daję Ci 
słowo, że nie dość, że zapracujemy
sobie na życie wieczne, to i na ziemi
Wszechmogący nam to wynagrodzi. 

Dodatkowo - nie szargaj sobie 
nerwów. Niedawno odkryłam pewien
zwrot i bardzo go lubię. Indyferen-
tyzm. Czyli obojętność. Ale taka
katolicka. A więc: 

Na co mam wpływ - nad tym 
pracuję. Wszelkie cierpienie, smutki,
problemy. Przyjmuję je. Przyjmuję,
bo dopuścił to na mnie Bóg, lub - 
co gorsza - jest to wypadkową mojej
głupoty lub błędu. „Dobro przyję-
liśmy od Boga. Czemu zła przyjąć 
nie możemy?” (Hi 2,10). 

Pomogła mi to również zrozumieć
koleżanka, której wykrzykiwałam,
co ja zrobiłabym z tymi, którzy walczą
z religią i profanują nasze świętości,
naszą Maryję! Powiedziała mi: „Zrób,
co w Twojej mocy, ale pamiętaj, że 
to walczy Chrystus”. 

Tak, objawienie! Cóż dobrego 
dadzą moje nerwy? Mogę być wo-
jowniczką, wyrazić swój sprzeciw,
nie godzić się, ale na spokojnie,
jakby obojętnie, mając z tyłu głowy
pewność, że to On i tylko On ma 
władzę i ostatnie słowo. I choćby
całe piekło wyszło na ziemię, Maryja
zwycięży, bo Jezus jest Panem! 
Koniec, kropka! Amen! 

I choć ciężko mi opanować mój
temperament, bardzo chcę tak żyć,
po prostu: przyjmować. Tak zwyczaj-

nie. To, co daje mi Pan. Jak bogactwo,
to super! Jak biedę? Jeszcze lepiej,
bo skrócę tym sobie czyściec. To takie
oderwanie od tego życia docze-
snego, a zakorzenienie i ulokowanie
swojego skarbu w niebie, „gdzie ani
mól, ani rdza nie niszczą i gdzie zło-
dzieje nie włamują się i nie kradną” 
(Mt 6, 19). To trudne. Ale nie 
niemożliwe. 

Bez pokory i zawierzenia Bogu 
nie wejdziemy do nieba. A dużo 
łatwiej osiągać pokorę i ufność tutaj,
niż w czyśćcu. 

Poza tym, uwolnienie od trosk
tego świata, przyziemności, mate-
rializmu, przynosi radość, pokój 
i miłość. Czyż nie tego wszyscy
szukamy? Często tylko po omacku...
Zacznijmy od nienarzekania! 

A jak się nieco pogubisz, to po-
patrz na Maryję - zupełnie oderwaną
od doczesności, ufnie wpatrzoną
w Boga. Niech Ona będzie nam
drogowskazem. Zatem takiego dnia
Ci życzę na początku tego pięknego
tygodnia!

A może przyjdziesz na Jej Mszę
świętą? Na Roraty... I to z mężem 
i dziećmi...

Który to już Adwent w moim życiu?
Ciągle mam nadzieję, że nie ostatni.
Tyle mam postanowień do zreali-
zowania, tyle rzeczy do zrobienia 
i tylu ludzi do spotkania... 

Każdy kolejny czas oczekiwania
przynosi inne postanowienia. Czasem
bardzo trudne, a czasem łatwiejsze.
Z roku na rok zmieniają się stopnie
trudności. Kilka lat temu wybranie
się na Roraty było nie lada wyzwa-
niem, a dziś... jest wręcz przyjem-
nością. Pan prowadzi nas tak, byśmy
przeszkody pokonywali. 

To On sam daje siłę, aby iść do
przodu, iść Jego drogą. Jest jak żagiel
– sprawia, że w ogóle zdobywamy
kolejne cele. 

Tylko musimy dać Mu szansę. 
Jeśli nie podejmiemy wyzwania - nie
pokonamy trudności. To tak, jak-
byśmy stali w miejscu na drodze
do nieba... zostajemy w tyle... A Pan
na nas czeka. Na końcu drogi wtu-
limy się w Jego ramiona. 

Na naszej drodze spotykamy ludzi, 
którzy potrzebują wsparcia. Czasem
wystarczy drobny gest, mała chwila
z naszej strony, aby komuś pomóc. 

ADWENTOWY
ŻAGIEL

dokończenie na 4 stronie



Moja Parafia | 3 

KONKURS DLA DZIECI
Wpisz wszystkie odpowiedzi. Z ponumerowanych liter ułóż hasło. 

Losowanie nagród za tydzień.

Konkurs przygotowała Zuzia Cichoń

Imię i nazwisko: .........................................................................................................

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

HASŁO: ....................................................................................................................

........................................................................................................................................
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1. Czas przed Bożym 
Narodzeniem.

2. Imię taty Maryi.
3. Miasto, w którym mieszkała

Święta Rodzina.
4. Przynosimy go na Roraty.
5. Świeca symbolizująca Maryję.
6. 25 grudnia 2019 

i 12 kwietnia 2020.
7. Z czterema świecami.
8. Matka Boża, 

to Matka Nieustającej ... .

ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RÓŻAŃCEM /9/
Dziś kilka myśli o różańcu ks. Jana

Twardowskiego.
ZAWSZE I WSZĘDZIE. Michał Anioł 

na swym słynnym fresku Sąd Ostate-
czny namalował anioła, który wyciąga
człowieka z przepaści na różańcu. 
Naprawdę różaniec wyciąga z wielu
dziur, w jakie możemy wpaść. Ocala
od potępienia. Niezwykłość tej modli-
twy polega między innymi na tym, 
że możemy ją odmawiać wszędzie 
i zawsze. Gdy przychodzą trudności,
natrętne złe myśli, człowiek chowa 
się w różaniec jak w małą kapliczkę.
Oddziela się od wszystkiego, co go 
drażni. Oto świętość i niezwykłość 
różańca.

NIEDOKOŃCZONY. Jaka jest przy-
szłość niedokończonych różańców?
Różańca odmawianego przez chorego,
który zasnął; zmęczonego, który stale
zaczyna, bo wciąż się myli; umarłego,
który zmarł w czasie modlitwy?
Różańca zagubionego z kieszeni w
trakcie odmawiania, różańca pęknię-
tego, kiedy w palcach rozsypały się 
paciorki? Niedokończone różańce 
są święte, bo łączą się z cierpieniem.
Kiedy skończymy różaniec, odczu-
wamy zadowolenie. Tymczasem ten
niedokończony też ma swoją tajem-
nicę. Nieważne, że odmawiający nie
dokończył go. Ważne, że zaczął.

INNE OD INNYCH. Bywają różańce

nietypowe, nie zawsze odmawiane
na ziarnach różańca. Jeżeli zgubimy
brewiarz - nie możemy go odmawiać.
Jeżeli zgubimy książeczkę do nabo-
żeństwa - nie odmówimy mało znanej
litanii. A jeżeli zgubimy różaniec? 
Możemy go odmawiać na palcach. 
Ks. Jan Twardowski znał chorą dziew-
czynkę z bezwładnymi rękoma, która
w szpitalu mówiła różaniec na kroplach
deszczu, jakie spływały po szybie. 
Słyszał o dyskretnym różańcu, jaki 
pewna pani po śmierci męża - ku 
swojemu wielkiemu zdziwieniu - 
znalazła w kieszeni jego palta. Mąż 
całe życie odmawiał różaniec po 
cichu. Różaniec odkryty dopiero
po śmierci...

opr. Jadwiga Kulik
cdn...

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA 

FRANCISZKA
„Ileż razy marzymy 

o rozległych planach 
apostolskich, pedantycznie 

i dobrze nakreślonych, 
typowych dla przegranych 

generałów! 
W ten sposób zaprzeczamy 

naszej historii Kościoła, 
która jest chwalebna 

jako historia o� ar, nadziei, 
codziennej walki,

 życia spędzonego na służbie, 
wytrwałości 

w żmudnej pracy”.
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8 grudnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marii, Edyty 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-15
PSALM: 98, 1-4
2. czytanie: Rz 15, 4-9
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 grudnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Joachima, Wiesława 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 35, 1-10
PSALM: 85, 9ab i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 5, 17-26

10 grudnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Daniela, Julii 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 40, 1-11
PSALM: 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13
EWANGELIA: Mt 18, 12-14

11 grudnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Stefana, Waldemara 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 40, 25-31
PSALM: 103, 1b-2. 3-4. 8 i 10
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

12 grudnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Aleksandra, Dagmary
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 41, 13-20
PSALM: 145, 1bc i 9. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mt 11, 11-15

13 grudnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Łucji, Otylii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 48, 17-19
PSALM: 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Mt 11, 16-19

14 grudnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Alfreda, Izydora 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM: 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczynamy dziś w naszej para� i rekolekcje adwentowe. 

Prowadzi je ks. Tadeusz Nowek SAC – proboszcz z Białej Niżnej 
w Beskidzie Sądeckim. Księdza Rekolekcjonistę, wieloletniego wikariusza
naszej para� i, serdecznie witamy pośród nas. Msze święte z naukami 
rekolekcyjnymi dla dorosłych i młodzieży będą w poniedziałek, wtorek 
i środę o godz. 600, 900 i 1800, a dla dzieci w poniedziałek, wtorek i środę 
o godz. 1645. Spowiedź rekolekcyjna, z udziałem księży z dekanatu, 
we wtorek od godz. 800 oraz od godz. 1600.

2. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć do puszek o� arę 
na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.

3. Dziś w Godzinie Łaski – od godz. 12 do 13 – Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny. 

4. Dziś o godz. 1500 w Sołtykowie, przy końcu ul. Głównej, 
Msza święta i poświęcenie placu pod budowę stacjonarnego 
Hospicjum Królowej Apostołów.

5. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1720 na Nabożeństwo.
6. Dzieci, młodzież i całe rodziny zapraszamy do udziału w Roratach, 

które są sprawowane o godz. 600 (od poniedziałku do soboty) oraz 
o godz. 1645 (w tym tygodniu w: poniedziałek, wtorek, środę i piątek). 

7. Od jutra przyjmujemy w kancelarii zapisy dzieci, które mają przyjąć 
chrzest święty w Boże Narodzenie oraz w Niedzielę Świętej Rodziny, 
29 grudnia. Przypominamy, że rodzice chrzestni przedstawiają 
zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję, z para� i swojego aktualnego
zamieszkania (a nie zameldowania).

Te osoby, to często nasi bliscy, sąsiedzi,
znajomi. Niepozorna czynność, która
nas nie kosztuje wiele - dla nich jest
darem wielkim. Może trzeba poroz-
mawiać z samotną sąsiadką, może 
innej zrobić zakupy, zaprowadzić 
do kościoła, czy po prostu z nią chwilę
pobyć. Może pomocy potrzebują
nasi rodzice, bo nie radzą sobie już
z obowiązkami domowymi, a może
ktoś ze znajomych nie ma z kim wyjść
do kina? Dla nas będzie to łatwa 
i drobna sprawa, a dla nich coś wiel-
kiego; coś, o czym marzą. Zobaczysz,
że innym razem, gdy staniesz sam 

przed problemem - ktoś wyciągnie 
do Ciebie pomocną dłoń, wesprze.

W tym zabieganym zapracowanym
świecie potrzeba radości z przeby-
wania z drugim człowiekiem, a nie
z telewizorem, kolejnym telewizyjnym
programem, czy internetową 
aplikacją... 

Dlatego: „Tylko mnie, Panie, popro-
wadź; tylko wskaż drogę; tylko daj 
dobrych ludzi obok, abym pokony-
wała swoje trudności i szła do Ciebie.
Szła drogą do nieba”.

ADWENTOWY ŻAGIEL dokończenie z 3 strony

mz

8. W piątek Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja 
do spowiedzi. O godz. 900 Msza św. i Adoracja.

9. W najbliższą sobotę Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa zaprasza na Dzień Skupienia przed Świętami
Bożego Narodzenia. Będziemy to czas wyciszenia i re� eksji nad ogromem miłości Serca Boga, które bije 
w małym Dzieciątku Jezus. Rozpoczęcie o godz. 900 w kaplicy Świętej Rodziny. Zakończenie ok. godz. 1400.

10. Poświęcone opłatki wigilijne można nabywać w naszej para� i tylko w zakrystii i kancelarii. Nikt w imieniu
para� i nie rozprowadza opłatków po naszych osiedlach.

11. Świece Caritas na stół wigilijny są w naszej księgarni oraz w zakrystii i kancelarii. Dochód ze sprzedaży
świec jest przeznaczony na pomoc ubogim.


