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„Oto Dziewica pocznie 
i porodzi Syna, któremu 

nadadzą imię Emmanuel”.
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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

   „A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa”. Słowa dzisiejszej
Ewangelii. Ostatnia niedziela Adwentu. Boże Narodzenie tuż, tuż.
Kościół chce nam wyjaśnić historię narodzenia Boga Człowieka. 
Jezus narodził się jako człowiek. Matką Jego została Maryja, która
„była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła
z Ducha Świętego”. Ten fakt przedstawił Izajasz (dzisiejsze pierwsze
czytanie). „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą
imię Emmanuel”. Zestawmy dwa wyrażenia: poczęła z Ducha
Świętego - oto Dziewica. Tak było z narodzeniem Jezusa. Mężem 
Maryi był Józef, który dowiedziawszy się, w jakim stanie jest żona, 
a „był mężem sprawiedliwym (...) i postanowił rozstać się z Nią
po kryjomu”. We śnie przekonuje go anioł, że tak nie powinien czynić.
Zawierza mu. Sam woli usunąć się w pokorze wobec tajemnicy Bożej.
Postawa Józefa jest wzorem dla nas do naśladowania, abyśmy 
zawsze umieli z pokorą ustosunkować się do myśli i woli Bożej.
„Kiedy uświadamiamy sobie okoliczności Bożego Narodzenia (...)

zrozumiemy jeszcze lepiej owo zaproszenie adwentowej liturgii i będziemy je wypowiadać z tym większym 
pokojem wewnętrznym” (św. Jan Paweł II). Emmanuel - Bóg jest z nami. „O, Emmanuelu, nasz Królu i Prawo-
dawco (...) przyjdź zbawić nas, Panie, Boże nasz” (słowa antyfony adwentowej). Oczyśćmy serca na przyjście 
najwyższego Króla, stańmy się godni wyjść Mu na spotkanie, bo nie będzie zwlekał i wkrótce nadejdzie.

Adam Żak
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4. NIEDZIELA ADWENTU
EWANGELIA: Mt 1, 18-24
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25 LAT GAZETKI
Co znajdujemy w naszym 

Tygodniku „Moja Parafi a”?
Znajdujemy podpowiedzi do tego,

jak żyć Ewangelią. Znajdujemy wy-
kład, czego nas Ewangelia uczy.
Poznajemy, jak widzą świat nasi
duszpasterze. Z Gazetki możemy
nauczyć się Katechizmu Kościoła.
Dla dzieci Katechizm często przybiera
formę łamigłówek i konkursów. Co
tydzień czytamy artykuły Redaktorów.
Redaktorów – amatorów...

Drodzy Czytelnicy! Już 25 lat minęło,
jak jesteśmy z Wami i dla Was!

Staramy się być autentyczni i wia-

rygodni. Zamieszczamy świadectwa
ludzi boleśnie doświadczonych, 
a mimo to – wiarę ustrzegli. 

Pisząc artykuły słuchamy Ducha
Świętego i tego, co nam w sercu gra.
Opieramy nasze teksty na Słowie
Bożym, apokryfach, życiorysach świę-
tych, dziełach wybitnych teologów.
Staramy się uważnie obserwować
świat, Kościół i świętą Liturgię. Prze-
glądamy najlepsze strony internetowe.
Chcemy, by do takich należała 
mojaparafi a24.pl.

Nieraz mamy pod górkę. I to bardzo.
Dlatego prosimy o modlitwę, wsparcie 
i wyrozumiałość. 

Cieszą nas pochlebne opinie 

o Gazetce, a te negatywne szczegó-
łowo analizujemy, aby w przyszłości
jak najmniej błędów popełniać. 

Zapraszamy Wszystkich, którzy
mają coś do powiedzenia, lub coś im
„w duszy gra” do podzielenia się 
z nami, do włączenia się w pracę 
Redakcji. Choćby na chwilę. Każdy
z nas ma jakieś doświadczenie, którym
warto się podzielić. Czasem wystarczy
nam tylko podpowiedzieć, co chcieli-
byście przeczytać w naszej, w Waszej,
Gazetce. Co dodać, co ująć, 
by Gazetka mogła być. 

Trwaj Gazetko, trwaj. 
Trwaj sto lat!

Redakcja
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PRZEBIEG WIECZERZY WIGIL IJNEJ
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, narodzonego
dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy. Dziękujemy 
Tobie za tę błogosławioną noc Bożego Narodzenia.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu...

CO ICH ŁĄCZY? …TAJEMNICA! /5/
Są w różnym wieku. Mają odmienne

zainteresowania. Jedni chodzą do
szkoły, inni pracują, jeszcze inni 
pomagają wnukom i odwiedzają
kluby seniora. Często nie znają nawet
swoich imion... Jednak łączy ich
niewidzialna nić, kiedy spotykają się
na codziennej Mszy świętej...

W roku poświęconym Eucharystii
poznajmy świadectwa „Ludzi Tajem-
nicy”. A może i Ty zechcesz dołączyć
do nich? Jeśli ktoś z drogich Czytel-
ników zechce, zapraszamy do zapisania
i przesłania swojego świadectwa o 
Eucharystii na internetowy adres
Redakcji, który jest w stopce, lub 
o osobisty kontakt z Redakcją. Dziś 
świadectwo Czcicielki Serca Pana 
Jezusa.

Eucharystia jest dla mnie Spotka-
niem z prawdziwym żywym 
Chrystusem...

Od dziecka nie wyobrażałam sobie
niedzieli bez Mszy świętej. Do kościoła
mieliśmy daleko, nie było autobusów,
którym z rodzicami i siostrą poje-
chalibyśmy na Eucharystię. Chodziło

się pieszo, ale to był obowiązek - 
było Święto! 

Jestem osobą liczącą ponad 80 lat,
jednak udział we Mszy św., najlepiej
codziennie, daje mi siłę i motywację
do dalszego działania. Spotkanie
z Panem Jezusem - umęczonym,
ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmar-
twychwstałym - to znak, że Bóg nie
zostawił nas samych. On wciąż za-
pewnia: „Jestem z tobą zawsze”.
Daje mi ufność, że w niebie będę Go
oglądała twarzą w twarz. Tam spo-
tkam też tych, których kocham 
i wciąż za nimi tęsknię.

Każdy moment Eucharystii jest
ważny, ale ten, w którym przez ręce
kapłana i na jego słowa przychodzi 
na ołtarz żywy, prawdziwy, miłosierny,
Chrystus - to chwila szczególna.
Tak bardzo pragnę przytulić się do
Jego kochającego Serca, dziękować
za ogrom łask, których doświadczam,
za dar życia, za rodziców, rodzinę, 
za ludzi, których spotykam (tych
życzliwych, ale także tych mniej
życzliwych), za każdą chwilę mego 
życia... Chcę wtedy przepraszać też

za słabości i zaniedbania. Jezu, naucz
mnie kochać Ciebie... Jak wielkie to
szczęście, kiedy Pan pod postacią 
maleńkiego kawałka Chleba przy-
chodzi do mnie, nędznej istoty. Boże,
błogosław kapłańskie dłonie, które 
dają nam Chleb Życia.

Codzienna Msza święta, to spo-
tkanie z Bogiem, ale i z ludźmi.
Przyjazny wzrok, skłon, uśmiech,
podana dłoń na znak pokoju... bo
to przecież jedna rodzina, dzieci
jednego Ojca. 

Niedziela jest jeszcze wspanialszą
ucztą dla ducha. W kościele jaśniej,
radośniej, odświętny nastrój, organy,
często procesyjne wejście, śpiew,
hymn „Chwała na wysokości Bogu”,
świąteczne czytania z Pisma Świę-
tego, słowo Boże głoszone przez 
kapłana, przybliżające nam Ewangelię
i prawdy wiary, wspólnie wypo-
wiedziane lub wyśpiewane „Wierzę
w jednego Boga”... Jest także comie-
sięczna Msza święta z Adoracją -
modlitwy, śpiewy, błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem, zapach
kadzidła... Wszystko na chwałę Pana!

dokończenie na 3 stronie 
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CIESZYĆ SIĘ 
JAK DZIECKO
Za chwilę już są. Święta Bożego 

Narodzenia. Wspaniały czas.

Święta trzeba przeżywać jak
dziecko. 

Pamiętam swoje dzieciństwo 
i TE DNI. Co roku czułam tę wyjąt-
kowość. Mały Jezus przychodzi do
nas w stajence, w ubóstwie i chło-
dzie. Fascynowała mnie opowieść
z Ewangelii. Martwiłam się, że nikt
nie chciał go przyjąć. Myślałam
wtedy: „Jezu, gdybyś przyszedł
do nas, oddałabym Ci moje łóżko.
Byłoby Ci ciepło i miło u nas”. Byłam
dzieckiem... Nie rozumiałam, że to
ubóstwo jest celowe. Bóg uniżył się
najbardziej, jak to możliwe... By
najuboższy człowiek wiedział, że 
Jezus przychodzi do Niego.

Z tamtych lat pamiętam jeszcze
mamę krzątającą się po kuchni,
gdy przygotowywała Wieczerzę
wigilijną. Ja z siostrą grzecznie 
bawiłyśmy się przy choince. W jed-
nym miejscu, z kilkoma zabawkami,
żeby nie nabałaganić, bo przecież
już dom wysprzątany. Bardzo miło
i z ciepłem w sercu wspominam 
tamten czas. Było pewnie skrom-
niej niż dziś, bo wiadomo, to były
lata 80 i trudno się żyło. Mam wra-
żenie, że wszyscy byliśmy szczęśliwsi.
Nasze Święta wcale nie musiały
być idealne i wystawne, ale ciepłe
i rodzinne. W kolejne dni spotyka-
liśmy się z dalszą rodziną, babciami,
dziadkami i całą rzeszą kuzynostwa. 

Dziś jesteśmy bardziej zamknięci
w swoich domach. Zabiegani, za-
pracowani... I w Święta marzymy, 
żeby się wyspać i odpocząć. Jak
zapraszamy gości, wszystko musi 
być „woow”, idealne i wielkie.
Dlaczego z wiekiem tracimy tę
dziecięcą radość ze świętowania 
Narodzenia Pańskiego?

Postanów dziś odszukać wspo-
mnienia ze Świąt, gdy byłeś dziec-
kiem. Zaczerpnij z tamtego czasu
i raduj się, bo Pan przychodzi. Jest
z nami i trzeba Mu otworzyć drzwi.
Naszego domu i serca...

CAŁĄ RODZINĄ I TO DŁUGO
Właśnie dziś zaczyna się zima,

choć na śnieg jeszcze trochę musimy
zaczekać. Od dobrych kilku tygodni,
jak wstaję do szkoły, to jest zupełnie
ciemno – mamy najkrótsze dni w roku,
a dziś naprawdę mamy najkrótszy. 
Mama opowiadała mi, że jak była 
mała, to zazwyczaj o tej porze – tuż
przed Świętami – był tęgi śnieg. Mróz
szczypał w buzię, jak szła do szkoły,
na Roraty, czy Pasterkę. Od kilku lat
w grudniu czujemy się tak, jakby
była jesień...

I w te ciemności i zawirowania 
klimatu przychodzi Boże Narodzenie...

Bardzo lubię Święta. Dlaczego?
Bo to czas długo oczekiwany. 

Bardzo uroczysty i odświętny. 
Dla mnie wszystko rozpoczyna się

już na początku grudnia, gdy przez 
cały Adwent chodzę z mamą na
Roraty. Chcę jak najlepiej przygo-
tować się i oczekiwać narodzenia
małego Jezuska. Z każdym dniem 
przybliżam się do Świąt i naprawdę
czekam. Aby umilić sobie czas Ad-
wentu codziennie otwieram jedno 
okienko adwentowego kalendarza.

Uczę się cierpliwości, bo chciałoby 
się otworzyć już wszystkie od razu. 

Potem, tuż przed Wigilią, ubie-
ramy choinkę, stroimy dom bombkami
i lampkami. Robi się ciepło 
i przytulnie.

Najmilszą chwilą jest dla mnie 
Wieczerza wigilijna. Bardzo lubię
łamanie się opłatkiem i składanie
życzeń. W zeszłym roku po raz pierwszy
poszłam z moją rodziną na Pasterkę.
Byliśmy jak pasterze, którzy przybyli
w środku nocy do stajenki przywitać
Jezusa. 

Tyle dobrych rzeczy dzieje się 
w Święta. Najważniejsze to to, że
jesteśmy razem całą rodziną i to długo.
Jesteśmy razem przy stole i w kościele,
razem bawimy się i spacerujemy.
Mamy dla siebie dużo czasu, a rodzice
nigdzie się w końcu nie śpieszą.
Możemy spokojnie porozmawiać,
zagrać w gry, czy śpiewać kolędy. 
Piękne polskie kolędy i pastorałki.

Chciałoby się, aby Święta trwały
cały rok. Może po prostu wszyscy
musimy znaleźć więcej czasu dla
innych?

Lubię dźwięk organów, śpiew
chóru, ale KOCHAM rozśpiewany
kościół - gdy wszyscy wierni włącza-
ją się w śpiew. Doceniam mądrość 
słów św. Pawła z Listu do Kolosan: 
„Z wszelką mądrością nauczajcie 
i napominajcie samych siebie przez
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha,
pod wpływem łaski śpiewając Bogu
w waszych sercach” (Kol 3, 16). A za
św. Augustynem powtarzam w sercu:
„Jeśli ktoś miłuje, ten śpiewa... Kto 
dobrze śpiewa, podwójnie się modli”.

I jeszcze coś... Od wielu już lat, 
idąc na Mszę świętą czuję, że muszę
być do niej przygotowana. Zawsze 
czytam wyznaczone na dany dzień

czytania, tekst psalmu i Ewangelię. 
Dostrzegam też wartość komentarzy
do Liturgii Słowa. Dzięki temu wiem,
że jestem chociaż w części przygo-
towana na nową lekcję wiary, której
doświadczam podczas Eucharystii. 

Msza Święta to wielki dar. Chrystus
złożył szczególną obietnicę: „Gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w imię 
Moje, tam Ja jestem pośród nich”
(Mt 18, 20). Droga Siostro, drogi Bracie,
zapraszam, przyjdź... Przyjdź i bądź 
już na stałe jednym z tych „dwóch 
albo trzech”. 
Chwała Panu!

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedzielna Msza święta sprawia, 

że chrześcijańska wspólnota uświadamia sobie na nowo, 
że wszystko zostało stworzone przez Chrystusa, 

oraz że w Nim (…) wszystko zostało na nowo zjednoczone, 
aby stać się ofiarą złożoną Bogu Ojcu, 

z którego wszystko bierze początek i życie”.
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22 grudnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Beaty, Zenona 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 7, 10-14
PSALM: 24, 1b-2. 3-4b. 5-6
2. czytanie: Rz 1, 1-7
EWANGELIA: Mt 1, 18-24

23 grudnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Sławomira, Wiktorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ml 3, 1-4. 23-24
PSALM: 25, 4-5. 8-9. 10 i 14
EWANGELIA: Łk 1, 57-66

24 grudnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Ewa, Adam
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM: 89, , 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a
EWANGELIA: Łk 1, 67-79

25 grudnia 2019r. – ŚRODA
UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Eugenii, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 62, 1-5
PSALM: 89, 4-5. 16-17. 27 i 29
2. czytanie: Dz 13, 16-17. 22-25
EWANGELIA: Mt 1, 1-25

26 grudnia 2019r. – CZWARTEK
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA,
PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Imieniny: Dionizego, Szczepana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 8-10; 7, 54-60
PSALM: 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17
EWANGELIA: Mt 10, 17-22

27 grudnia 2019r. – PIĄTEK
ŚWIĘTO ŚW. JANA, 
APOSTOŁA I EWANGELISTY
Imieniny: Żanety, Maksyma
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 1-4
PSALM: 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: J 20, 2-8

28 grudnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Emmy, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
PSALM: 124, 2-3. 4-5. 7b-8
EWANGELIA: Mt 2, 13-18

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA

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

1. Nowenna do Dzieciątka Jezus dziś o godz. 1720, a jutro i we wtorek 
podczas Rorat o godz. 600.

2. Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele jutro od godz. 1700, 
a we wtorek w godz. 600 – 1000.

3. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia.
Msze święte o godz.: 600, 700, 800 i 930. Nie będzie Mszy świętej wieczornej. 
Zachęcamy, by zgodnie z wielowiekową tradycją powstrzymać się 
w Wigilię od spożywania pokarmów mięsnych. 

4. W środę Pasterką o północy rozpoczniemy Boże Narodzenie. 
Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. 
Po Pasterce podzielimy się wspólnie opłatkiem.

5. W Boże Narodzenie i w czwartek – w Święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika – Msze święte jak w każdą niedzielę. W czwartek taca 
jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

6. W środę i czwartek nie będzie Nabożeństw o godz. 1720.

7. W piątek, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin 
naszej parafii. To czas modlitwy, rozmów i błogosławieństwa domów 
na nowy 2020 rok. Podczas kolędy w każdym mieszkaniu na stole 
powinien być: krzyż, Pismo Święte, woda święcona, kropidło 
oraz zeszyty lub ćwiczeniówki do katechezy dzieci i młodzieży. 

8. Od Świąt Bożego Narodzenia do końca stycznia nie będzie w piątki 
Mszy świętej o godz. 1500.

9. Poświęcone opłatki wigilijne w naszej parafii można nabywać 
tylko w zakrystii i kancelarii. Nikogo nie upoważniamy 
do rozprowadzania opłatków po naszych osiedlach.

10. Program kolędy:

piątek, 27 grudnia, od godz. 930

ul. Lotna, ul. Wydmowa, ul. Ciborowska, ul. Drzymały, ul. Godowska
ul. Wilczyńskiego, ul. Spacerowa, ul. Głucha, ul. Czarna

sobota, 28 grudnia, od godz. 930

ul. Radostowska, ul. Opolska, ul. Sierpowa, ul. Chemiczna, ul. Góralska 
ul. Łączna, ul. Rolnicza

poniedziałek, 30 grudnia, od godz. 930

ul. Towarzyska, ul. Wiejska (bez bloków)
wtorek, 31 grudnia, od godz. 930

ul. Staroopatowska 12/16, 22 i 24; ul. Kolejowa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kto popadł w duchową światowość, 

spogląda z wysoka i z daleka, odrzuca proroctwo braci, 
dyskredytuje stawiających mu pytania, 

podkreśla nieustannie błędy innych 
i ma obsesję na punkcie pozorów”.


