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Kalendarz liturgiczny
19 grudnia 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Dariusza, Gabrieli, Urbana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24
Rz 1, 1-7
EWANGELIA: Mt 1, 18-24
20 grudnia 2010 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Dominika, Bogumiła
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

IV NIEDZIELA
ADWENTU
EWANGELIA: Mt 1, 18 - 24
„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”

Święty Józef wychowany w duchu Starego Testamentu, chcąc być
wiernym prawu, nie chciał narazić swej Małżonki Maryi na zniesławienie,
„zamierzał oddalić Ją potajemnie.” We śnie usłyszał: „Józeﬁe, synu Dawida,
nie bój się…”. Wziął Maryję do siebie – uczynił tak, bo taka była wola
21 grudnia 2010 r. – WTOREK
Boga. Zgodził się z nią bez szemrania. Spraw, święty Józeﬁe, by życie
Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i dr Kościoła
nasze upływało w niewinności i zawsze było bezpieczne pod twoją
Imieniny: Piotra, Tomasza, Balbina
LITURGIA SŁOWA:
opieką, byśmy czynili to, co polecił nam Jezus.
Pnp 2, 8-14 (So 3, 14-18a)
PSALM 33
EWANGELIA: Łk 1, 39-45
22 grudnia 2010 r. – ŚRODA
Pierwszy dzień zimy
Imieniny: Zenona, Honoraty
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 24-28
PSALM 1 Sm 2
EWANGELIA: Łk 1, 46-56
23 grudnia 2010 r. – CZWARTEK
Imieniny: Sławomiry, Wiktorii
LITURGIA SŁOWA:
Mi 3, 1-4; 4, 5-6
PSALM 25
EWANGELIA: Łk 1, 57-66
24 grudnia 2010 r. – PIĄTEK
WIGILIA
Imieniny: Adama, Ewy, Noego
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89
EWANGELIA: Łk 1, 67-79

ŻYCZENIA

Adam Żak

Jednym z powodów, dla których zostaliśmy posłani na ziemię
jest odkrycie piękna stworzenia.
Kiedy niektórzy dosięgną gwiazd, marzą o powrocie do prostoty.

Księdzu Tomaszowi Stefanowskiemu
z okazji imienin życzymy
powodzenia w wypełnianiu Własnej Legendy,
a kiedy Ksiądz pozna barwność
stworzenia,
to życzymy, by Ksiądz potraﬁł
rozeznać je w prostocie serca.
Poznając swój skarb
musimy przebyć długą drogę,
żeby przekonać się że zawsze
był w nas, w naszym sercu.
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K AT E C H E Z A I I
NAZWY MSZY ŚWIĘTEJ
Historia liturgii przekazała wiele nazw, którymi
określano sprawowanie Mszy świętej. Wielość nazw,
jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego
niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Dla chrześcijan Eucharystia jest
nieocenionym Darem. Dlatego nadawali Jej wiele
imion, aby wyrazić zachwyt i podziw nad tą niepojętą
tajemnicą miłości Boga do człowieka.
Dziś poznamy i zatrzymamy się nad tymi najbardziej powszechnymi nazwami Mszy świętej.
- „Łamanie chleba” – to najstarsze określenie
Mszy świętej używane w pierwotnej gminie chrześcijańskiej. Odnajdujemy je na kartach Pisma Świętego,
w Dziejach Apostolskich (Dz 2, 42.46). Nawiązywało do czynności, którą wykonał Pan Jezus podczas
Ostatniej Wieczerzy, gdy łamał chleb i rozdawał go
uczniom. To samo wykonywał kapłan przed Komunią
świętą łamiąc na małe części przyniesiony w procesji
z darami przez wspólnotę chleb przeznaczony do
sprawowania Eucharystii. Nazwa ta wyrażała także
rzeczywistość udziału w Chrystusie: „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?”
(zob. 1 Kor 10,16).
- „Uczta Pańska” – określenie to wskazuje na
udział w uczcie Ciała i Krwi Chrystusa. Jest zapowiedzią
i zadatkiem udziału w wiecznej uczcie, w Niebieskim
Jeruzalem, w niebie.
- „Eucharystia” – ta nazwa, powszechnie stosowana także dzisiaj, ma swój źródłosłów w hebrajskim słowie berakah i greckim eucharistein. Można
je przetłumaczyć jako „dziękczynienie”. W czasie żydowskiego posiłku, szczególnie paschalnego, ojciec
rodziny wypowiadał błogosławieństwa – modlitwę
dziękczynną za dar stworzenia, wyzwolenia i uświęcenia
ludu izraelskiego. Dla Chrześcijan Eucharystia jest
szczególnym dziękczynieniem składanym Bogu,
dlatego już od końca I wieku używamy tego określenia

Mszy świętej.
- „Najświętsza Oﬁara” (łac. Sacriﬁcium) ponieważ
uobecnia jedyną oﬁarę Chrystusa Zbawiciela dokonaną na krzyżu i włącza w nią ofiarę Kościoła
i każdego wiernego. Dopełnia i przewyższa wszystkie
ofiary Starego Przymierza. Jest pamiątką męki
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
- „Collecta” – zebranie, zgromadzenie. Tej nazwy
używali od IV w. chrześcijanie w Afryce.
- „Liturgia” (gr. Leiturgia) – nazwy tej używano
od IX wieku. Rozumiano ją jako służbę Bożą. Lud
wierny gromadzi się, aby oddawać chwałę Panu, aby
się modlić i sprawować czynności święte.
- „Msza święta” (łac. Missa) – to określenie pojawia się już w pismach papieża Grzegorza Wielkiego w VI wieku i jest powszechnie stosowane w
średniowieczu i po dziś dzień. Nazwa pochodzi od
imiesłowu łacińskiego słowa mittere - posyłać. Jedni
interpretują nazwę „missa” jako modlitwy wysyłane
ku Bogu w czasie sprawowania czynności świętych.
Inni nawiązują w interpretacji tego wyrażenia do
rzymskiego zwyczaju rozwiązywania zgromadzeń,
kończenia obrad słowami – „Ite missa est”. Było to
posłanie do pełnienia różnych funkcji i obowiązków.
W trydenckiej Mszy świętej słowa te zostały przejęte
jako zakończenie celebracji i posłanie do świadczenia
o Chrystusie w świecie, w codziennym życiu. W posoborowej Mszy świętej przetłumaczone na języki nowożytne (w j. polskim – Idźcie w pokoju Chrystusa)
zachowują to samo znaczenie – posłanie do świata,
aby świadczyć o otrzymanych darach i spotkaniu żywego Boga w celebracji Eucharystii.
Oprócz tych powszechnie znanych i używanych
określeń w ciągu wieków pojawiały się także inne,
stosowane lokalnie przez poszczególne Kościoły
i wspólnoty, m.in.: „Dar” – liturgia syryjska, „Sacrum”
– liturgia etiopska, „Dominicum” – liturgia afrykańska, Sanctissimum oﬃcium – późne średniowiecze,
„Tajemnica” (gr. mysterion) i inne.
z: www.diecezja.radom.pl

JAK WYGLĄDA TWÓJ ADWENT? przedświątecznych zakupów w „pełną parą”. Klimat już jest bożocałej pełni. Z całą rodziną planu- narodzeniowy.
JESZCZE MASZ SZANSĘ…
Jeszcze tylko kilka dni Adwentu.
Czas mija w zawrotnym tempie.
W sklepach już wszędzie wystawy
świąteczne, ubrane choinki, w
telewizji oglądamy reklamy świąteczne, emitowane są ﬁlmy o tematyce bożonarodzeniowej. Szał
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jemy już potrawy na wieczerzę wigilijną: co upiec, ugotować, jak ma
być przystrojony stół. W domach
naszych trwają wielkie porządki, zastanawiamy się gdzie w tym
roku choinkę postawić (a może
nawet już stoi), zakupujemy stroiki świąteczne. Przygotowania idą

Wszystko jest piękne, z zewnątrz
super to wygląda! Cała rodzina
jest włączona w przygotowanie
się do Świąt Bożego Narodzenia.
Zastanawiam się, czy na pewno o
wszystkim pomyśleliśmy…
A może coś jeszcze jest do zrobienia?
Nasuwa mi się pytanie:

Jak wygląda nasze wnętrze?
Czy mieliśmy czas na uporządkowanie naszych serc? Oddaliśmy
Bogu nasze grzechy w sakramencie
pokuty i pojednania. Czy nasze relacje z bliźnim są dobre? Czy mamy
czas na wyciągnięcie ręki na zgodę,
byśmy mogli z miłością połamać
się opłatkiem? Do czego zachęcał
nas Ksiądz Rekolekcjonista na początku Adwentu? Byśmy trwali w miłości i jedności z Bogiem! Niech na

ten czas umilkną wszystkie zwady
i waśnie, a zagości pokój i radość.
Odrzućmy wszystkie niezgody,
oddajmy Bogu nasze złe przyzwyczajenia, grzechy, nienawiść do
drugiego człowieka, niech w tym
czasie adwentowym nastąpi w naszych duszach przemiana.
Adwent jest czasem łaski, Bóg
daje nam poznać bliżej siebie i nowonarodzone Dziecię przez uczestnictwo w: Rekolekcjach adwento-

SAMOTNOŚĆ W ŚWIĘTA
Już za niecały tydzień będziemy obchodzić przepiękne Święta Bożego Narodzenia. Kolejne już…
Myśl o tym budzi wielką radość w naszych sercach.
Już nawet malutkie dzieci wiedzą, że tego grudniowego dnia, w Wigilię o północy obchodzimy cudowną pamiątkę przyjścia na świat maleńkiego Jezusa
– Boga – Człowieka, który dla nas się narodził, aby
nas zabawić… Wszyscy chrześcijanie pamiętając o
tym wspaniałym wydarzeniu, starają się oczyścić
swe dusze z win, przyjąć małego Jezusa do swego
serca, aby sprawić Mu radość.
Dla wszystkich ludzi jest to najbardziej rodzinne
święto. Tak. Można tak myśleć, bo w te przepełnione
radością dni, w czasie wieczerzy wigilijnej, całe, niejednokrotnie liczne, rodziny zasiadają wspólnie do
stołu nakrytego śnieżnobiałym obrusem, łamiąc się
opłatkiem. W tym dniu nawet najbardziej zagorzali
wrogowie podają sobie dłonie w geście pojednania,
składając sobie wzajemnie dobre, serdeczne życzenia.
Choinki błyszczą tajemniczo uroczystym światłem i różnokolorowymi ozdobami. Dzieci z radością
rozpakowują prezenty. Panuje wrzawa, radosne zamieszanie. Słychać śmiech szczęścia…
I tak wszędzie być powinno: biały obrus, pod
nim sianko, talerzyk dla niespodziewanego gościa,
wspaniała, pachnąca choinka, pod nią żłóbek z Dzieciątkiem. Ciepło, Miłość i Szczęście.
Tylko – czy tak wszędzie jest? Śmiem twierdzić,
że nie. Chociaż jest to dzień pojednania, przebaczenia
i mówi się, że w ten wigilijny wieczór nikt nie powinien
być samotny, to jednak tak nie jest.
Rozejrzyjmy się uważnie wokół siebie. Czy znamy
kogoś, kto może mieszka za ścianą naszego mieszkania,
jest samotny, niejednokrotnie starszy i schorowany?
Czy wiemy o kimś, kto w ten święty wieczór, nie
mogąc sobie poradzić z przytłaczającą do samotnością
i beznadziejnym smutkiem, siedzi w ciemnym pokoju
i… płacze – wspominając dawne, szczęśliwe dni,

wych, Mszach roratnich… Czeka
na nas w konfesjonale, abyśmy tam
na nowo się odrodzili w Duchu Miłości, by z czystym sercem pójść do
stajenki i oddać pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu.
Odpowiedzmy sobie na pytanie:
Jak przeżywam czas Adwentu?
Jeszcze kilka dni… Kilka Rorat, kilka
godzin dziennie możliwości przystąpienia do spowiedzi…
aga

kiedy był może młodszy, sprawniejszy, kiedy otoczony był na co dzień liczną rodziną, gdy dla niego
wieczór wigilijny i Święta Bożego Narodzenia były
najszczęśliwszymi dniami w roku.
W ten wigilijny, o specyﬁcznym charakterze,
dzień ludzie starsi, czy samotni szczególne dotkliwie
odczuwają, że jest im źle.
Jest jednak na to rada! Przede wszystkim dobrze
byłoby, by wszyscy przyjmowali w te dni Komunię
świętą, a wtedy, gdy najwspanialszym Gościem
będzie w sercu człowieka Bóg Żywy pod postacią
chleba, ten biedak mimo samotności nie będzie nieszczęśliwy. Bo przecież Pan Bóg, ten kochany Ojciec
nasz, nikogo nie opuszcza w potrzebie. A mówi się,
że Pan Bóg działa przez ludzi i wydarzenia.
Właśnie. Wszyscy powinniśmy być dla siebie dobrymi braćmi. I to nie tylko przez kilka tych świątecznych dni, ale przez całe życie. Zauważmy, kto potrzebuje pomocy, czy materialnego, czy duchowego wsparcia. Zaprośmy na wieczór wigilijny kogoś,
kto nie ma żadnej rodziny, lub przynajmniej odwiedźmy taką osobę w ten wigilijny dzień… Przełammy
się z nią opłatkiem. Jeśli możemy, podzielmy się z
nią swoim świątecznym ciastem, czy innymi potrawami, porozmawiajmy z taką osobą o sprawach, które
przyniosłyby jej ulgę, zadowolenie, a może radość.
A jeśli jest to możliwe, oﬁarujmy samotnemu człowiekowi jakiś drobniutki nawet prezent, który ucieszyłby go. Taką postawą sprawimy radość nie tylko
temu, kogo ugościmy, ale i sobie, wszak dzieląc się,
myślimy przede wszystkim o innych, a zapominamy
o sobie.
Ktoś mądry powiedział: „Stokroć lepiej jest dawać,
niż brać.” Spróbujmy otworzyć się na innych. Niech
nie będzie ludzi nieszczęśliwych, czy to w czasie
Świąt, czy w zwyczajne, szare dni. Przecież wszyscy
jesteśmy dziećmi jednego Boga. A więc – braćmi
jesteśmy.
Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Czwarta niedziela Adwentu otwiera ostatnie dni oczekiwania na Narodzenie Pańskie. Aby radość była
pełna, przygotujmy serca na przyjście Pana przez sakrament pojednania i oczyszczającą pokutę.
2. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego z okazji jego
imienin. Solenizanta polecamy Waszym modlitwom.
3. Spowiedź w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek na Roratach o godz. 600 i Mszach świętych o godz. 700, 800
oraz od godz. 1730. Spowiedź dzieci w poniedziałek od 1730. Spowiedź młodzieży gimnazjalnej we wtorek
od 1730. Młodzież ponadgimnazjalną zapraszamy na spowiedź w środę również od 1730. W Wigilię Bożego
Narodzenia spowiedź do godz. 1030.
4.
•
•
•

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.

5. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
i ich rodziców.
6. Dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo adwentowe z Nowenną do Dzieciątka Jezus.
7. Młodzież oazowa serdecznie zaprasza wszystkich, po każdej Mszy świętej do paraﬁalnej kawiarenki na
niedzielną kawę i domowe ciasto.
8. Roraty wraz z Nowenną do Dzieciątka Jezus dla młodzieży i dorosłych, codziennie godz. 600; dla dzieci w
poniedziałek, wtorek i środę o godz. 1645.
9. W piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją zachęcamy w tym dniu do
powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych. Msze Święte o 600, 700, 800 i 930. Mszy świętej o
godz. 1800 nie będzie. Wieczorem całą rodziną zasiądźmy do wigilijnej wieczerzy. Łamiąc się opłatkiem
przeprośmy za wszystko, czym mogliśmy się wzajemnie zranić w ciągu mijającego roku i złóżmy sobie nawzajem
serdeczne życzenia. Zachowajmy zwyczaj pozostawienia pustego miejsca przy wigilijnym stole, okazując
w ten symboliczny sposób wrażliwość na los ludzi biednych, samotnych, skrzywdzonych i ciężko strapionych.
Zrezygnujmy tego dnia z napojów alkoholowych – wszak pójdziemy na Pasterkę, którą rozpoczniemy o
północy, by powitać Nowonarodzonego. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
10. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy świętej o godz. 630; pozostałe Msze święte, jak w każdą niedzielę, nie
będzie także nabożeństwa o godz. 1700.
11. Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia jest zawsze Świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym
roku przypada ona 26 grudnia. Taca zbierana w tym dniu jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
12. Wizytę duszpasterską rodzin naszej paraﬁi rozpoczniemy w poniedziałek, 27 grudnia. Szczegółowy program
podamy w przyszłą niedzielę.
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