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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 665
16/12/2007

W  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Ewangelia: Mt 11, 2 – 11

Skoro usłyszał w  więzieniu o czynach Chrystusa, posłał 
swoich uczniów uczniów zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, 
który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?  

 16 grudnia – 2007r. – NIEDZIELA
Imieniny: Zdzisława, Beaty, Euzebii
LITURGIA SŁOWA
Iz 35, 1 – 6a. 10 
Psalm 146
Jk 5, 7 – 10   
EWANGELIA: Mt 11, 2 – 11   

17  grudnia  – 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Floriana, Łukasza, Jolanty
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 2. 8 –10  
Psalm 72
EWANGELIA: Mt 1, 1 – 17 

18 grudnia – 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Pawła, Bogusława, Laurencji
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23, 5 – 8  
Psalm 72
EWANGELIA: Mt 1, 18 – 24 

19 grudnia – 2007 r. – ŚRODA 
Imieniny: Dariusza, Gabrieli, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 13, 2 – 7. 24 – 25a
Psalm 71
EWANGELIA: Łk 1, 5 – 25    

20 grudnia – 2007r. – CZWARTEK
Imieniny: Dominika, Juliusza, Dagmary 
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10 – 14 
Psalm 24
EWANGELIA: Łk 1, 26 – 38    

21 grudnia – 2007 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Anastazego, Tomasza, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Pnp 2, 8 – 14 
Psalm 33
EWANGELIA: Łk 1, 39 – 45    

22 grudnia – 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Zenona, Honoraty, Judyty 
LTURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 24 – 28 
Psalm 1 Sm 
EWANGELIA: Łk 1, 46 – 56   

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgiczny

I I I  N I E D Z I E L A  A D W E N T U  •  R O K   A

Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju.

                           Phil Bosmans

Jesteś tym, który ma przyjść  

czy mamy czekać na kogoś innego?

Czy mamy czekać na kogoś innego;

czy mamy czekać na coś więcej?

Pytanie Jana Chrzciciela jest

pierwszym krokiem do zaufania:

Liczenia się z Tym, któremu mogę

 powierzyć swoje wątpliwości.

Zatrzymaj się na chwilę     strona  2
Coraz bliżej święta      strona  2
Oaza Modlitwy - Czarna     strona  3
Refleksje bożonarodzeniowe    strona   3 

Żyć w adwentowym napięciu: 
zachować spokój w burzliwych czasach.
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Czas adwentu płynie bardzo szybko, nie obejrzymy się jak nastanie dzień Wigilii, czas świąt. Jak bardzo jeste-
śmy zabiegani w wirze przedświątecznych przygotowań. Nasze myśli zaprzątają świąteczne prezenty, potrawy, 
zakupy, wystrój wnętrz domów. Często zabraknie nawet nam na to czasu by wszystko dopiąć na ostatni guzik. 
Każdy z nas chce te święta spędzić w rodzinnym gronie wśród najbliższych, z kochaną rodzinką. Zatrzymajmy się 
na chwilę, pomyślmy ileż w tym czasie ludzi, spędzi te święta samotnie, ileż to ludzi strasznych spędzi te piękne 
chwile w swoim kąciku dawno zapomniani przez najbliższych.

Samotność człowieka starszego wiąże się często z jego sytuacją oraz okolicznościami życiowymi, które mu 
towarzyszą. To właśnie w tym wieku, częściej niż ludziom młodszym, zdarza się przeżywać śmierć współmałżonka, 
czyli najbliższej osoby. Dodatkowym, niekorzystnym elementem pogłębiającym samotność człowieka starszego 
jest stan jego zdrowia. To właśnie w tym okresie życia często dostrzega się wyraźne osłabienie organizmu i narasta-
jące dolegliwości bólowe, które niejednokrotnie unieruchamiają człowieka powodując dodatkowe źródło izolacji 
fizycznej. Szczególnie trudna, również pod tym względem, jest sytuacja osób chorych mieszkających samotnie. Te 
osoby skazane są na dobrą wolę sąsiadów, na rodzinę, znajomych, czy też innych ludzi dobrej woli. Bywa jednak, 
że nikt nie ma czasu, co w efekcie skazuje te osoby na wiele godzin samotności; często są to pełne niepokoju i lęku 
godziny nocne. Nie zawsze lepsza bywa psychiczna sytuacja chorych mieszkających z rodzinami. Praca zawodowa, 
czy obowiązki szkolne najbliższych, a także przewlekłość choroby i niejednokrotnie pewne zmęczenie rodziny tą 
sytuacją sprawiają, że nawet w tych rodzinnych okolicznościach chorzy czują się osamotnieni. Często jest tak że 
rodzina oddaje ojca, matkę do domów opieki, przytułków. Oddają by „ pozbyć „ się problemu. Pracując w domu 
opieki widzę jak ci ludzie potrzebują bliskości rodziny. W święta większa część tych ludzi zostaje samotnie w dpsie. 
Do większości nawet nikt nie przyjdzie w odwiedziny. Dla nich liczy się każdy gest dobroci, uśmiech, chwila roz-
mowy. Zastanówmy się czy przypadkiem w naszych najbliższych rodzinach nie ma osób starszych, samotnych. 
Może w tym czasie świąt wyciągnąć pomocną dłoń zaprosić na wigilie, na święta czy też odwiedzić w ich domu. 
A może mamy na swojej ulicy, w bloku jakąś samotną osobę gdzie wiemy że na święta nikt do niej nie przyjedzie. 
Bo może rodzina gdzieś daleko w świecie. Zainteresujmy się nie pozwólmy by spędziła te radosne dni w smutku i 
samotności. 

Monika Grzesiak

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ

Trzecia świeca płonie na Wieńcu Adwentowym, trzeci tydzień Adwentu się 
rozpoczyna. Czas nieubłagalnie mija. Nim obejrzymy się, a nadejdą tak upra-
gnione przez nas Święta Bożego Narodzenia. Po raz kolejny w gwiaździstą noc 
w głębokim milczeniu i skupieniu, przyjdzie do nas Słowo Przedwieczne, które 
stanie się Ciałem i zamieszka pośród nas. Czy nasze serca są gotowe na przyjście 
Mesjasza, co w tym kierunku zrobiliśmy? Czy czas, który dał nam Jezus Chrystus 
podczas świętych rekolekcji był przeżyty owocnie ze skupieniem? Czy pojedna-
liśmy się z bliźnim, a przede wszystkim z Bogiem podczas pokuty i pojednania? 
Czy jednak przeciwnie ciągle tkwimy w zabieganiu i w grzechu? Kim będziemy 

zależeć będzie tylko od nas samych, jakie jest nasze sumienie i wnętrze naszego człowieczeństwa? 
         Adwent przypomina nam, że całe życie opiera się na ciągłym oczekiwaniu, gdyż zawsze do czegoś 
dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Życie staje się piękniejsze wtedy, gdy 
w naszym życiu jest nadzieja. Źródłem ludzkiego szczęścia jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Przeżyjmy ten czas na 
poszukiwaniu Chrystusa w liturgii, w modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym 
i w drugim człowieku. Nie odrzucajmy Chrystusa, nie lękajmy się otworzyć mu drzwi naszych serc. Miejmy świa-
domość, że jest to czas naszego osobistego adwentu. Jezus powtórnie przyjdzie do nas by narodzić się na nowo 
i rozpalić w nas swą miłość. Umiejmy się wyciszyć, wejść w siebie i podejmować mądre decyzje, zgodne z wolą 
Bożą. Niech ten ostatni tydzień Adwentu upływa w pełni radości w oczekiwaniu na przyjście Bożej Dzieciny. 
Kiedy nadejdzie ten wielki dzień niech znikną wszystkie troski i kłopoty, a zapanuje pokój, radość i miłość.

Agnieszka Kołodziejska

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA
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Czy wiesz…  
Wkrótce Święta… Bóg się nam narodzi;
I wtedy – rozjarzone kolorowy
przepięknymi światełkami – choinki 
Zapłoną silnie blaskiem uroczystym
A na wigilĳnym stole
przykryte śnieżnobiałym obrusem tak czystym
Położymy delikatny, bielutki opłatek
Tak wzruszający – jak oryginalny
bo zimowy – „Kwiatek…”
I stanie się noc grudniowa, wokół tego stołu,
Przy którym wszyscy zgodnie
Zbierzemy się pospołu,
Ażeby życzyć sobie – 
- co najlepsze wszystkiego:
Zdrowia, wszelkiego szczęścia, radości Bożej
 Życia udanego… I zapytamy w duchu:
„Marzenia się ziszczą?
Jak będzie wyglądała teraz 
nasza rzeczywistość?”
A łamiąc się opłatkiem
z łzą, wzruszeniem w oku
pomyślmy o Cudownym 
Dobrym i Kochanym Bogu
Który chciał się narodzić
Jako Boże Dziecię, bo kochając nas ludzi
pragnął pomóc żyjącym
na tym biednym świecie…
Przyszedł więc do samotnych,
 bezradnych, wzgardzonych
Z radosną nowiną Bożą
choć – Biedny jak oni…
Maleńki i zmarznięty płakał w twardym żłobie
Pomyśl dziś o Jezusie, Czy nie żal go Tobie?
A te zimowe święta,Tak zwane – rodzinne
Dla samotnych chorych, biednych
Stanowczo powinny być inne!
A więc: Niech ich miłością i ciepłem
ogrzeją dobrzy ludzie
I niechaj wszyscy wspomną
o tym wielkim, betlejemskim cudzie,
który, to się dokonał w zwykłej stajni lchej
pośród nocy grudniowej: świętej mroźnej cichej
Aby wszystkich nas zbawić
Wszak braćmi jesteśmy…
Więc – jak bracia serdecznie za ręce się weźmy
Uśmiechnĳmy się do siebie ciepło i serdecznie
I pomyślmy z ufnością: „Bóg z nami
Będziemy z Nim żyć wiecznie”!
… A noc grudniowa sypiąc
 gwiazdkami śnieżnymi
Cicho rozłoży miękkie skrzydła 
nad nami wszystkimi...

 Katarzyna Wilczyńska

Refleksje bożonarodzeniowe

         W andrzejkowy wieczór rozpoczęliśmy trzydniowe rekolekcje 
w kaplicy domu rekolekcyjnym księży pallotynów. O godz.21.00 
pokłoniliśmy się Matki Bożej Wychowawczyni, a następnie po 
Apelu udaliśmy się na punkt kulminacyjny  piątkowego wieczoru 
którym była Eucharystia sprawowana w intencji nas wszystkich
 i osób bliskich naszemu sercu...celebrował ją ks. Rafał Raus 
a homilie wygłosił ks. Tomasz Zaczkiewicz. Każdy bez problemu 
udał się na spoczynek ponieważ następnego dnia zapowiadał się 
długi i wyczerpujący dzień...

Ewangelizacja i świadectwa były mottem drugiego dnia.
Gdy wybiła godzina 8.00 mieliśmy odśpiewać Godzinki lecz sklero-
za ks. Rafała wzięła góre :) ponieważ zapomniał nam wziąć tekstów 
i odśpiewaliśmy zamiast Godzinek Jutrznię :) na spotkaniach w gru-
pach każdy miał okazję powiedzieć jakieś świadectwo ze swojego 
życia, które w jakikolwiek sposób przybliżyło go do Boga lub było 
punktem zwrotnym w jego życiu...Dla mnie było to ogromne prze-
życie ponieważ dostrzegłam wielu młodych ludzi których spotkało 
wiele cierpienia i w tym cierpieniu dostrzegli łaskę ukojenia od 
samego miłosiernego Boga. 

Dla mnie była to lekcja pokory ze każde cierpienie w naszym 
życiu ma sens bo jest nam dane od Boga...za ten cały dzień, 
za nasze refleksje mogliśmy podziękować Jezusowi ukrytemu 
w Najświętszym Sakramencie na krótkiej adoracji w ciszy... 
sam na sam z naszym Panem tylko Ja i On...

Dzień trzeci nie był już taki napięty, ponieważ był to dzień 
odjazdu jedni odjeżdżali wcześniej, drodzy później... o godz.11 
udaliśmy się do Sanktuarium naszej Wychowawczyni na Eucha-
rystię aby tam podziękować za te trzy dni naszych adwentowych 
rekolekcji. Msza Św. zakończyła czas pobytu w tym Świętym miej-
scu lecz ukazała ogromne owoce duchowego sukcesu w naszych 
sercach...

Już dziś zapraszam każdą i każdego z was na przeżycie takich 
rekolekcji w swoim życiu jest to naprawdę święty czas kiedy może-
my dostrzec jacy jesteśmy słabi i mali bez Boga...

Katarzyna Langowska
Marcin Boryczka

      OAZA MODLITWY W CZARNEJ
                  30.11 - 2.12.2007 r.
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

             8.00 – 10.00
           16.00 – 18.00

      w sobotę:    8.00 - 10.00      

Wszelkie ogłoszenia, a także prośby 
można zgłaszać pod numerem telefonu   

502 435 468.            
      Szukam:                      Oddam:
      - Lodówki           - Łóżeczko dla dziecka
                                 - Łóżko pojedyńcze

      Odeszli do Pana:

          Jan Skwarek              ( l. 77)
         Janina Michalska     ( l. 71)
         Jan Chochoł              ( l. 67)
         Michał Kacperczyk  ( l. 25)

W 78. rocznicę urodzin Janiny
w 75. rocznicę urodzin Józefa
w 36. rocznicę urodzin Roberta
w 35. rocznicę urodzin Pawła
w 25. rocznicę urodzin Tomasza
w 15. rocznicę urodzin Magdaleny

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień 

1. Dziś o godz.16.00, Msza Święta dla Młodzieży przygoto-
wującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i Ich 
Rodziców;

- Nabożeństwo Adwentowe z Nowenną do Dzieciątka 
       Jezus, o godz. 17.00

2. Roraty dla Młodzieży i Dorosłych – w dni powszednie
       o godz. 6.00; dla dzieci – od poniedziałku do piątku
       o godz. 16.30;

3. Pouczenia dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych przed 
chrztami:

- z 25 grudnia – z godz. 11.30 – w środę – 19 grudnia
- z 25 grudnia – z godz. 13.00 – w czwartek – 20 grudnia
- z 26 grudnia – z godz. 13.00 – w piątek – 21 grudnia

         Wszystkie pouczenia będą w Kancelarii Parafialnej 
         o godz. 18.40

4. W piątek  - 21 grudnia, zgodnie z wcześniejszą zapo-
wiedzią, odwiedzimy chorych. Można jeszcze zgłaszać 
osoby, które chciałyby, aby przyszedł Kapłan z Komunią 
Świętą – do czwartku włącznie.

5. Młodzież Oazowa od dzisiaj, po każdej Mszy Świętej, 
       za symboliczną ofiarę,  rozprowadza sianko na stół 
       wigilijny;


