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Kalendarz liturgiczny
5 grudnia 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Sabiny, Krystyny, Wilmy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 11, 1-10
PSALM 72
Rz 15, 4-9
EWANGELIA: Mt 3, 1-12
6 grudnia 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Mikołaja, biskupa
Imieniny: Mikołaja, Emiliana, Jaremy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-10
PSALM 85
EWANGELIA: Łk 5, 17-26
7 grudnia 2010 r. – WTOREK
Św. Ambrożego, bp i dr Kościoła
Imieniny: Ambrożego, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1-11
PSALM 96
EWANGELIA: Mt 18, 12-14
8 grudnia 2010 r. – ŚRODA
Niepokalane Poczęcie Najświętszej
Maryi Panny
Imieniny: Marii, Wirginii, Światozara
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 98
Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26-38
9 grudnia 2010 r. – CZWARTEK
Imieniny: Wiesława, Leokadii, Nataszy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 41, 13-20
PSALM 145
EWANGELIA: Mt 11, 11-15
10 grudnia 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Danieli, Julii, Loretty
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17-19
PSALM 1
EWANGELIA: Mt 11, 16-19
11 grudnia 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Damazego, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM 80
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

I I NIEDZIELA
ADWENTU
EWANGELIA: Mt 3, 1 - 12
„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie.”
Czy nawracać się mają tylko ci, którzy utracili wiarę? Nie. Nawracać
się mamy wszyscy –nieustannie zwracać się ku Bogu. Tak wiele spraw
często zasłania nam Boga. Bądźmy zawsze gotowi służyć Jezusowi
w czystości serca. W Adwencie częściej czytajmy Pismo Święte
i pogłębiajmy zrozumienie osoby Jezusa i Jego dzieła. „Daj się przejednać,
o Panie, modłami sług Twoich i wspieraj nas łaską swoją.”
Adam Żak

Z okazji imienin

s i o s t r z e B a r b a r z e P a ń k o wskiej
składamy najserdeczniejsze
życzenia:
pokoju i pogody ducha,
wszystkiego, co najlepsze
i najpiękniejsze,
zdrowia i szczęścia,
światła i mocy od Ducha Świętego.
Niech Bóg prowadzi prostymi drogami,
a Maryja ma w swej opiece.
Życzymy radości z wykonywanej pracy
i ze współpracy z młodzieżą.
Spełnienia marzeń...
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ZE ŚWIĘTĄ CECYLIĄ
DO SKARŻYSKA
W chłodną sobotę, 20 listopada, nasz chór
parafialny „Gloria Dei” udał się do skarżyskiego
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, aby tam
spotkać się z innymi chórami diecezji radomskiej i
wspólnie zaśpiewać Matce Bożej Miłosierdzia. Był to
już VI Cecyliański Zjazd Chórów Diecezji Radomskiej.
Jarosław Wiśnios, organista i koordynator strony muzycznej przedsięwzięcia, starał się jak mógł, żeby 16
chórów, porozsadzanych głosami w rzędach, przygotować jak najlepiej do śpiewania w czasie liturgii.
Podczas Mszy świętej chóry przywitał w swoim i kustosza świątyni, Księdza Prałata Jerzego Karbownika, imieniu ks. prof. Wojciech Szary, znany chyba każdemu, kto zetknął się z muzyką sakralną i śpiewem

chóralnym. Gdy rozpoczęła się liturgia, z kilkuset gardeł popłynęła pieśń „Niby echo spoza świata” ku czci
świętej Cecylii – patronki muzykujących. Potem było
uroczyste Alleluja i inne pieśni, razem z zapierającym
dech „Misericordias Domini”. Wysłuchaliśmy homilii ks. Szarego o najdoskonalszej formie modlitwy
- modlitwie uwielbienia jaką też jest śpiew. Po Mszy
świętej każdy z chórów miał okazję zaprezentować
swoje umiejętności. Po występach wszystkie zespoły odebrały pamiątkowe dyplomy, podziękowania i
niespodzianki - przydatne śpiewniki od Prezydenta
Miasta, a na sam koniec wszyscy zostaliśmy zaproszeni przez gościnnych gospodarzy na ciepły bigos i
gorącą herbatę. Rozgrzani pokarmem dla ciała i duszy, w drodze powrotnej planowaliśmy przyszłe takie
spotkania, być może kiedyś także w naszej paraﬁi...
WM

KRZYŻÓWKA

1. Patronka śpiewających
2. Ubierasz ją na Boże Narodzenie
3. Służy do Mszy świętej
4. Zmarł na nim Jezus
5. Przystępujesz do niej przynajmniej raz w miesiącu, zazwyczaj w I piątek
6. Inaczej Msza święta
7. Jeden z Apostołów, zdradził Jezusa
8. Zmywa grzech pierworodny, przyjąłeś go jako dziecko
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Renata

NIEDZIELA DLA KAŻDEGO
Supermarkety i inne sklepy są w większości otwarte we
wszystkie dni tygodnia, łącznie z niedzielą. Dzisiejsze tempo
życia sprawia, że często brak nam czasu na zakupy w dni powszednie. Praca do późnych godzin, zajęcia dodatkowe - czy
dla dorosłych, czy dla młodzieży - pochłaniają mnóstwo czasu.
Starsi muszą zająć się domem, a młodzi nauką. Czas na zakupy
zostaje więc tylko w weekendy. W soboty jednak duża część
rodzin bierze się za cotygodniowe sprzątanie, bądź odwiedza
rodziny. Więc na wypad do sklepu zostaje tylko niedziela. Czy
jednak tak powinno być?
Wielu ludzi mówi, że zakupy w niedziele są niesamowitą
wygodą, ale z drugiej strony... Zależy dla kogo. Pan Kowalski
pracuje w miejscu, gdzie niedziela jest wolna. Zabiera w takim razie rodzinę na wielkie weekendowe zakupy. Ale pani
Nowak, niestety w tym sklepie musi siedzieć na kasie, bądź
rozkładać towar. Postawmy się w jej sytuacji - zamiast spędzać
wolne popołudnie w gronie rodziny, pracuje (często za marne pieniądze), by inni mogli wyskoczyć do hipermarketu. W
innych krajach Europy, np. Niemczech, wszystkie sklepy są w
niedzielę zamykane. I ludzie jakoś z tym żyją, a przecież, bądźmy szczerzy, nie tylko w naszym kraju ludzie pracują ciężko i
długo.
Gdy powstał projekt uchwały o zakazie handlu w niedzielę i święta, mnóstwo ludzi oburzyło się tym faktem, z wyżej
wymienionych powodów. Jednak jest część społeczeństwa,
która tę uchwałę popiera. Niedziela - według nich - powinna
być dniem wolnym dla każdego, kto w dzień święty pracować
nie musi - oczywiście nie bądźmy na tyle radykalni, aby zabraniać pracy lekarzom czy strażakom. Szczerze pragnę, aby
coraz większa liczba Polaków podzielała takie zdanie.

NIEPOKALANE
POCZĘCIE NMP
Wśród dni grudniowych nastaje Adwent.
Po niebie płynie pieśń święta
Tobie, Dziewico, na chwałę.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Tyś Gwiazda nasza jedyna,
kiedy wokoło noc ciemna.
Błagamy Ciebie, o Pani nasza,
Rozjaśnĳ serca nas wszystkich mocą Bożą.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Wśród wichrów i nawałnic,
W pochmurny, słotny czas
Prosimy Cię, Maryjo – Pani nasza,
Módl się za nami.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Jesteś Matką naszą, Święta Maryjo.
Uproś Syna swego o dobre imię dla nas na
ziemi.
Niech płynie radość z nieba.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.
Zostań na zawsze z nami,
Nasza Opiekunko.
W godzinie rozstania na ziemi.
Wspomagaj i prowadź do Syna Bożego.
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny.

Paulina

Stefan Suwała
Radom, grudzień AD 2010

SERDECZNA PROŚBA
Hospicjum Królowej Apostołów prosi o pomoc w przygotowaniach spotkań świątecznych
z chorymi dziećmi. Potrzebne są słodycze, zabawki, przybory szkolne lub wsparcie ﬁnansowe.
Wolontariusze czekają w siedzibie Hospicjum przy ul. Wiejskiej 2.
Może w te Święta zapłaczesz ze szczęścia razem z chorymi dziećmi…
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O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
1. Księdzu Dariuszowi Chałubińskiemu, który opuścił naszą Wspólnotę paraﬁalną i od początku Adwentu
pracuje w pallotyńskiej parafii w Bóbrce w Bieszczadach, dziękujemy za modlitwę, posługę Słowa
i sprawowane pośród nas sakramenty.
2. Dzisiaj w naszej świątyni zamiast homilii czytamy List pasterski Księdza Biskupa Henryka Tomasika,
a w przyszłą niedzielę będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. Jak co roku, dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi
Katolickiemu na Wschodzie. Przed kościołem są zbierane oﬁary do puszek na ten cel.
4. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
5. Msza święta hospicyjna dziś o godz. 1430.
6. Zapraszamy na nabożeństwo adwentowe na godz. 1700.
7. Młodzież oazowa, po każdej Mszy świętej, zaprasza wszystkich do paraﬁalnej kawiarenki na niedzielną
kawę i domowe ciasto.
8. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 600, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1645.
9. W środę, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte w naszym kościele
o godz. 600, 800, 930 i 1800.
10. Od jutra w kancelarii paraﬁalnej można zgłaszać dzieci, których chrzest święty ma się odbyć podczas
Świąt Bożego Narodzenia. Wymagane dokumenty to: akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenie
z paraﬁi zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę posługę. Sakrament chrztu świętego
będzie udzielany w Kaplicy Świętej Rodziny 25 grudnia o godz. 1130 i 1300 oraz 26 grudnia o godz. 1300.
11. Zwyczajem Świąt Bożego Narodzenia jest to, że obdarowujemy się upominkami. Na terenie naszej
paraﬁi żyją ubogie rodziny. Podobnie jak w ubiegłych latach chcielibyśmy je wspomóc, by te Święta
były dla nich szczęśliwsze. Jeżeli ktoś chciałby zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z tych rodzin, to
niech dziś podejdzie do choinki i wybierze sobie ozdobę choinkową z informacją o płci, wieku
oraz numerem konkretnego dziecka. Nie podajemy pełnych danych, aby zachować anonimowość
obdarowanych osób. Przygotowane paczki z numerem z ozdoby choinkowej prosimy dostarczać do
kancelarii paraﬁalnej do dnia 15 grudnia. Za pośrednictwem zespołu duszpasterskiego dotrą one do
potrzebujących dzieci. Ozdobę choinkową wziętą z kościoła prosimy zawiesić na choince w domu
jako wyraz solidarności z potrzebującymi. Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do paczek
nie wkładać owoców, ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu.
12. Zachęcamy do nabywania świec ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Od lat na
naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS jako wyraz naszej solidarności z biednymi. Świece są
już do nabycia przed kościołem i w naszej księgarni.
13. W przyszłą niedzielę, 12 grudnia, o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia
Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców. W czasie tej Mszy zostaną poświęcone medaliki.
14. Także w przyszłą niedzielę, 12 grudnia, o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji pielgrzymów
oraz o beatyﬁkację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.
15. Przez cały Adwent, po Mszy świętej roratniej, serdecznie zapraszamy młodzież przygotowującą się do
bierzmowania do kawiarenki na skromne śniadanie przed wyruszeniem do szkoły.
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