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Kalendarz liturgiczny
12 grudnia 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Joanny, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-6a. 10
PSALM 146
Jk 5, 7-10
EWANGELIA: Mt 11, 2-11
13 grudnia 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Imieniny: Łucji, Otylii
LITURGIA SŁOWA:
Lb 24, 2-7.15-17a
PSALM 25
EWANGELIA: Mt 21, 23-27
14 grudnia 2010 r. – WTOREK
Św. Jana od Krzyża, prezbitera i dr Kościoła
Imieniny: Alfreda, Jana, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 1-2.9-13
PSALM 34
EWANGELIA: Mt 21, 28-32
15 grudnia 2010 r. – ŚRODA
Imieniny: Waleriana, Celiny, Niny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 45, 6b-8.18.21b-25
PSALM 85
EWANGELIA: Łk 7, 18b-23
16 grudnia 2010 r. – CZWARTEK
Imieniny: Albiny, Zdzisława, Euzebiusza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 54, 1-10
PSALM 30
EWANGELIA: Łk 7, 24-30
17 grudnia 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Olimpii, Floriana, Łazarza
LITURGIA SŁOWA:
Rz 49, 2.8-10
PSALM 72
EWANGELIA: Mt 1, 1-7
18 grudnia 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Bogusława, Gracjana
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23, 5-8
PSALM 72
EWANGELIA: Mt 1, 18-24

I I I N I E DZ I E L A
A DW E N T U
EWA NGELIA: Mt 1, 2 - 11
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?”
Tak pytał Jan Chrzciciel. My wiemy, że Jezus jest Mesjaszem.
Oczekujemy na Jego powtórne przyjście. Oczekując stajemy
się niecierpliwi. Jeżeli nie przychodzi, wybieramy sobie innego.
Izraelici czekając na Mojżesza, zniecierpliwieni, odlali sobie cielca.
Czy i my nie zachowujemy się podobnie? Dziewiąte błogosławieństwo
mogłoby brzmieć: „Błogosławieni cierpliwi”. A przecież słyszymy,
„ubogim głosi się Ewangelię”, dostrzegamy znaki świadczące
o tym, że Jezus jest Mesjaszem, jesteśmy świadkami objawień.
I co? Boże daj, abym zrozumiał, „że błogosławiony jest ten, kto
w Ciebie nie zwątpi”.

W ostatnią niedzielę słuchaliśmy Listu
Księdza Biskupa Henryka Tomasika, w którym zachęca całą
naszą diecezję do pogłębienia uczestnictwa w Eucharystii. Dlatego
na łamach „Naszej Paraﬁi” rozpoczynamy cykl katechez poświęcony
tajemnicy Eucharystii.
KATECHEZA I
CZYM JEST EUCHARYSTIA?
NIE ZMARNOWAĆ DARU NAJCENNIEJSZEGO...
W Mszy świętej bierzemy udział w miarę systematycznie, być może
nawet w każdą niedzielę. Może nawet częściej. Widzimy jednak, że nie
wszyscy. Co jest powodem takiego stanu? W Katechizmie Kościoła
Katolickiego czytamy bowiem, że w Najświętszej Eucharystii zawiera
się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza
Pascha (KKK 1324). Czy zatem ci, których nie ma na Mszy św. nie chcą
spotkać Chrystusa?
cd. na str 2
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A może nie rozumieją liturgii, jej znaków, symboli oraz tego, co dzieje się podczas celebracji Mszy
świętej? Chcemy przez ten cykl katechez wprowadzających w misterium Mszy świętej przybliżyć jej
znaczenie i pomóc, abyśmy przeżywali ją bardziej
świadomie, a co za tym idzie z głębszym odniesieniem do codziennego życia.
A kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek,
Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem
żywym, prawdziwym, obecnym?
Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego
Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie
relacji, to może warto wejść w głąb tajemnicy, która
się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.
Reforma liturgii dokonana po Soborze Watykańskim II postawiła sobie za cel, aby uczestnicy liturgii byli świadomi, angażowali się w jej przebieg
i owocnie, w pełni w niej uczestniczyli. A jak jest ze
mną? Zaproszenie jest wciąż aktualne i domaga się
osobistego zaangażowania, aby przeżyć spotkanie,
aby dokonało się zjednoczenie z Chrystusem, który
w celebracji liturgii staje się dostępny, a więc dokonuje się uobecnienie Jego zbawczego dzieła, tego,
co dokonał na krzyżu i podczas Zmartwychwstania.
Fizycznie nie było nas przy tych wydarzeniach. Właśnie liturgia czyni je dostępnymi dla nas, ludzi tu i
teraz żyjących. Owoce tamtych wydarzeń stają się
obecne konkretnie dla mnie. Oznacza to, że Chrystusowe umieranie i Zmartwychwstanie nie jest tylko wspominaną historią, ale rzeczywistością obecną
i dostępną dla uczestniczącego w liturgii.

i „odsłaniało” Niewidzialnego Boga, przybliżało do
Niego i pozwalało odczuć Jego obecność.
Podczas Mszy świętej, jak uczy Kościół (zob.
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 27),
Chrystus Pan jest rzeczywiście obecny w czterech
takich wymiarach:
- w zgromadzeniu zebranym w Jego imię, aby
sprawować Eucharystię, zgodnie z obietnicą: „Gdzie
dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20),
- w osobie szafarza, celebransa Mszy świętej,
- w swoim Słowie, bo gdy czyta się Pismo Święte
sam Bóg mówi do nas,
- a w sposób substancjalny i trwały pod Postaciami Eucharystycznymi
Każdy z tych sposobów obecności Chrystusa jest
ważny i świadomość tego niech pozwoli Go spotkać
w człowieku, który jest obok mnie – w moim bracie w wierze, w osobie kapłana sprawującego Mszę
świętą, w zasłuchaniu w Jego Słowo konkretnie do
mnie kierowane i wreszcie w Komunii świętej, kiedy
przychodzi by karmić i umacniać mnie swoim Ciałem.
W kolejnych katechezach będziemy przybliżać
znaczenie symboli, sprzętów i szat liturgicznych
oraz poszczególnych części Mszy świętej, a także
zasady czynnego uczestnictwa w Eucharystii, aby te
wymiary Obecności Niewidzialnego stawały się dla
nas miejscem i szansą na spotkanie Go, aby Eucharystia była żywym, osobowym kontaktem z Bogiem,
za którym będę tęsknił z tygodnia na tydzień i z niecierpliwością oczekiwał kolejnego spotkania.

Będziemy się wspólnie zastanawiać i szukać rozwiązań aby sprawowanie Mszy świętej było godne,

z: www.diecezja.radom.pl

Sakrament małżeństwa w listopadzie zawarli:
Karolina Dorota Mazurkiewicz i Artur Ernest Rogulski
Katarzyna Ewelina Krajewska i Norbert Marszałek

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela...
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WIZYTACJA KSIĘDZA PROWINCJAŁA
W dniach 2 – 4 grudnia (czwartek – sobota)
Dom Księży Pallotynów w Radomiu wizytował
Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla
– Ksiądz Prowincjał Józef Lasak. Taka wizytacja
odbywa się raz na trzy lata i ma na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją poszczególnych
Współbraci pallotynów oraz ożywienie ich apostolskiego zaangażowania. Spotkanie rozpoczęło się w czwartkowy wieczór od wspólnej modlitwy –przyzwania Ducha Świętego oraz rekreacji. W piątek na Roratach była rzadka okazja, by
zobaczyć przy ołtarzu jednocześnie wszystkich
pallotynów pracujących w Radomiu. W piątek
przed południem Ksiądz Prowincjał spotkał się
z Księdzem Biskupem Henrykiem Tomasikiem,
który wyraził wdzięczność za budującą postawę pallotynów pośród Kościoła radomskiego,
a szczególnie za owocną współpracę z duchowieństwem diecezjalnym. Przez cały piątek i
sobotę do południa odbywały się indywidualne rozmowy księży z Księdzem Prowincjałem.
Był to czas, by opowiedzieć o radościach życia
codziennego, ale także o bolączkach, z jakimi
borykają się księża pracujący w naszej paraﬁi.

Sakrament chrztu świętego
w listopadzie przyjęli:
Zoﬁa Płatos /październik/
Filip Fiołna
Antonina Kokosza
Wiktoria Domańska
Franciszek Róg
Julia Ewa Świercz
Natalia Stępień
Wiktoria Szkodna
Nadia Maja Jankowicz
Nikola Klaudia Kibler

Ksiądz Prowincjał jest tą osobą, która decyduje
o tym, w jakich miejscach w Prowincji pracują
poszczególni pallotyni oraz jakie funkcje mają
pełnić, dlatego można śmiało powiedzieć, że
wpływ Księdza Prowincjała na życie, także prywatne, pallotyna jest znaczący. Warto wsłuchiwać się w jego propozycje i sugestie, którym
przedstawieniu sprzyja właśnie klimat wizytacji.
W piątek wieczorem miało miejsce spotkanie z
Radą Domową, czyli z: Księdzem Rektorem i Proboszczem Zygmuntem Rutkowskim oraz jego
zastępcami - ks. Markiem Tomulczukiem i ks.
Zbigniewem Kołodziejem, kiedy to omówiono
najważniejsze aspekty organizacji życia wspólnotowego oraz kwestie ekonomiczne.
W sobotę Ksiądz Prowincjał spotkał się z pracownikami Hospicjum Królowej Apostołów
oraz siostrami zmartwychwstankami. Wizytacja
zakończyła się modlitwą dziękczynną oraz uroczystym obiadem. Najważniejszą uwagą, jaką
pozostawił księżom pallotynom pracującym w
Radomiu Wyższy Przełożony z Warszawy była ta,
by podejmując codzienne obowiązki i prace pośród wiernych nigdy nie zapominali o własnym
uświęceniu.
xP

Odeszli w listopadzie do Pana:
Aleksandra Dolega /l. 79/
Marek Adam Bernard /l. 61/
Weronika Zoﬁa Bogucka /l. 3/
Eleonora Krystyna Sadownik /l. 68/
Grażyna Małgorzata Wolańska /l. 58/
Małgorzata Władysława Kuroś /l. 56/
Jerzy Kowalczyk /l. 60/
Teodora Stankiewicz /l. 75/

Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie ...

Dzieckiem Bożym jestem ja ...
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trzecia niedziela Adwentu, którą dzisiaj przeżywamy, przybliża nas w sposób znaczący do drugiej
części tego okresu, w której zaczniemy bezpośrednie przygotowanie do Świąt Narodzenia Pańskiego.
Ten etap adwentowego czuwania rozpocznie się w najbliższy piątek, 17 grudnia. W czwartek, 16 grudnia,
podczas Rorat rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus. Pan jest coraz bliżej. Czy w naszych sercach
znajdzie odpowiednie miejsce, w którym mógłby się narodzić?
2. Dzisiaj po każdej Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. Składamy podziękowanie za złożone w ubiegłą niedzielę indywidualne oﬁary na budowę naszego
kościoła w Mazowszanach. Bóg zapłać!
4. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii
świętej i ich rodziców.
5. Dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo adwentowe.
6. Również dzisiaj o godz. 1800 Msza święta w intencji pielgrzymów oraz o beatyﬁkację i kanonizację
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.
7. Młodzież oazowa serdecznie zaprasza wszystkich po każdej Mszy świętej do paraﬁalnej kawiarenki
na niedzielną kawę i domowe ciasto.
8. Roraty dla młodzieży i dorosłych, codziennie o godz. 600; dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1645.
9. Jutro, 13 grudnia, nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. O godzinie 830 różaniec
i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta, a po niej błogosławieństwo chorych
Najświętszym Sakramentem.
10. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych:
•
•
•

z 25 grudnia, godz. 1130 – w poniedziałek, 20 grudnia
z 25 grudnia, godz. 1300 – we wtorek, 21 grudnia
z 26 grudnia, godz. 1300 – w środę, 22 grudnia
Wszystkie pouczenia będą w kancelarii paraﬁalnej o godz. 1840.

11. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, w piątek, 17 grudnia, odwiedzimy chorych.
12. W przyszłą niedzielę, 19 grudnia, o godz. 1530 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
13. 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.
14. Zachęcamy do nabycia 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.
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