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II Niedziela II Niedziela 
AdwentuAdwentu

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 872
 04/12/2011

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
4 grudnia 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Barbary, Jana, Krystiana
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 40, 1-5.9-11
PSALM 85, 9-14
2 P 3, 8-14
EWANGELIA: Mk 1, 1-8 

5 grudnia 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Sabiny, Kryspina
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-10
PSALM 85, 9-14  
EWANGELIA: Łk 5, 17-26

6 grudnia 2011 r. – WTOREK
Św. Mikołaja
Imieniny: Mikołaja, Emiliana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1-11
PSALM 96, 1-3.10-13
EWANGELIA: Mt 18, 12-14

7 grudnia 2011 r. – ŚRODA
Św. Ambrożego
Imieniny: Marcina
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 40, 25-31
PSALM 103, 1-4.8.10
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

8 grudnia 2011 r. – CZWARTEK
Niepokalane Poczęcie NMP
Imieniny: Marii
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 98, 1-4
Ef 1, 3-6.11-12 
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 grudnia  2011 r. – PIĄTEK
Imieniny: Wiesława, Leokadii
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17-19
PSALM 1, 1-4.6
EWANGELIA: Mt 11, 16-19

10 grudnia 2011 r. – SOBOTA
Imieniny: Julii, Bogdana, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-4.9-11
PSALM 80, 2-3.15-16.18-19 
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

EWA NGELIA: Mk 1,  1 -  8  
„Przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając przy tym swe grzechy.”

Tak Izraelici przygotowywali się na przyjście Mesjasza. Przyjmowali chrzest 
z rąk Jana i wyznawali swoje grzechy. Czuwali! Chcieli być przygotowani 
do powitania Zbawiciela. Ważniejszą czynnością w tym wypadku było 
wyznanie grzechów, ponieważ Jan chrzcił wodą, a „On chrzcić was będzie 
Duchem Świętym.” My chrzest Duchem Świętym przyjęliśmy. A co 
z wyznawaniem grzechów? Rekolekcyjna spowiedź, żal za niewierności, 
pozwalają radośnie oczekiwać Świąt. W dalszym ciągu obowiązuje nas 
wezwanie do czuwania, które jest przygotowaniem drogi Panu, prosto-
waniem ścieżek naszego życia.

Adam Żak

W Adwencie zapraszamy na Roraty – 
– Msze święte ku czci Matki Bożej.

To Ona może nas nauczyć
prawdziwego oczekiwania i świętej tęsknoty.

Roraty dla dorosłych i młodzieży – 
– od poniedziałku do soboty o godz. 600,

dla dzieci – 
– od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

Ż Y C Z E N I A

W dniu imienin s. Barbary Pańkowskiej 
życzymy Bożego optymizmu 
i pogody ducha na każdy dzień życia.
Niech Zmartwychwstały Pan 
nieustannie błogosławi! 
Niech praca z młodzieżą 
przynosi Siostrze samą radość,
a budowanie głębokich więzi z młodymi 
daje satysfakcję!
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OCZEKIWANIE…
Kolejny raz w naszym życiu przeżywamy czas oczekiwania 

na przyjście Mesjasza – Jezusa Chrystusa – święty czas Adwentu.        

To dobry czas, by się zatrzymać i choć przez chwilę poszukać 
najgłębszego sensu życia, wiary. Jaki jest sens tego, że Bóg stał 
się człowiekiem? Jaki jest sens oczekiwania narodzin Dziecka?

Matka, która oczekuje na przyjście swego ukochanego 
dziecka wie najlepiej, jaki to piękny cudowny dar być w stanie 
błogosławionym. Każda przyszła matka z niecierpliwością oczekuje 
na ten wyjątkowy dzień – dzień narodzin swego dzieciątka. 
Z utęsknienia czeka, kiedy weźmie je na ręce i przytuli do swego 
serca z wielką matczyną miłością i powie mu, jak bardzo tęskniła 
za nim i jak bardzo go kocha. Z drugiej strony, mama wie, ile 

trzeba wysiłku i przygotowań na ten szczególny czas – czas rozwiązania. 

A kiedy przyjdzie ten dzień – dzień narodzin dzieciątka, wtedy w sercu matki pojawia się niesamowita 
miłość, radość i pokój w sercu, że jej ukochane dziecię już jest przy niej i może usłyszeć jak bije jego maleńkie 
serduszko przepełnione czystą miłością. 

A my? Jak się przygotowujemy do przyjścia Dzieciątka Jezus? Czy zauważamy, że noc z 24 na 25 grudnia, 
to szczególny moment w naszym życiu? 

Kolejny raz uczestniczyliśmy w świętych rekolekcjach adwentowych, przystąpiliśmy do spowiedzi świętej, 
przyjęliśmy Komunię świętą do swego serca… Czy nasze życie, nasze oczekiwanie nabrało nowego blasku? 
Czy wiara i miłość do Jezusa jest naprawdę głęboka? Czy możemy powiedzieć w pełni świadomie, że naprawdę 
tęsknimy za Jezusem i oczekujemy Jego przyjścia?

Ciągle mamy czas na dobre przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia. Są Roraty, kapłani oczekują 
w konfesjonałach… Pomyślmy, co możemy jeszcze zrobić, aby tegoroczne Święta były wyjątkowe, byśmy 
byli gotowi przytulić się i usłyszeć bijące Serce Zbawiciela…  Jakie będą Święta? To zależy tylko od nas!

aga  

KATECHEZA XXVI 
MODLITWA CODZIENNA LUDU BOŻEGO – LITURGIA GODZIN

Modlitwa Kościoła, to akt, do którego wezwani 
są wierni, aby przez uwielbienie, dziękczynienie i 
błaganie uświęcić czas i swoją działalność. Zachęta 
świętego Pawła, aby nieustannie się modlić spra-
wia, iż codziennie każdy powinien stawać na modli-
twie. Dla tych, którzy przyjęli sakrament święceń i 
dla osób konsekrowanych, Liturgia Godzin staje się 
obowiązkiem, wynikającym z prawa kościelnego. 
Należy pamiętać, że modlitwa uświęcenia dnia jest 
przeznaczona dla wszystkich, gdyż jest modlitwą za 
cały Kościół i za zbawienie świata.

 Aktualnie do upowszechnienia Liturgii Godzin 
przyczynia się jej odmawianie przez radio, dostęp-
ność w internecie, czy w innych formach niż trady-
cyjne wydania książkowe. W pierwszym tomie Li-
turgii Godzin, w ogólnym wprowadzeniu, zawiera 
się wykładnia wartości tej modlitwy. Błogosławiony 
Jan Paweł II w ostatnich latach swego pontyfikatu 
katechezy środowe poświęcił na komentarze odma-
wianych psalmów. Dokończył ten cykl Benedykt XVI. 

Wielu z nas ma w pamięci obraz błogosławionego 
Ojca Świętego Jana Pawła II, ogromie skupionego 
na modlitwie brewiarzowej podczas swojej ostatniej 
pielgrzymki do naszej Ojczyzny.

 Liturgia Godzin jest odmawianiem psalmów po-
dzielonych na cztery tygodnie. Kolejność tygodni 
wyznacza pierwsza niedziela okresu liturgicznego. 
Struktura obejmuje hymn, psalmodię, krótki tekst 
Pisma Świętego i modlitwę. Jej poszczególne części 
posiadają własne nazwy.

 Jako początek modlitwy danego dnia odma-
wiamy zawsze Wezwanie, którym jest antyfona wraz 
psalmem, różnym na każdy tydzień. Jutrznia jest 
modlitwą godzin porannych, a Nieszpory – wieczor-
nych. Godzinę Czytań można odmawiać o każdej po-
rze dnia, a także dnia poprzedzającego, po Nieszpo-
rach lub podczas nocnego czuwania. Jako Modlitwę 
w ciągu dnia odmawiamy jedną z godzin przedpo-
łudniowych, południowych lub popołudniowych. 
Ostatnią modlitwą dnia jest Kompleta,           (cd. na str 2)
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Od kilku miesięcy, praktykę duszpasterską 
w naszej parafii odbywa dk. Jurij Siciński SAC. 
Poprosiliśmy go, by powiedział nam o sobie samym 
słów kilka…

Dk. Jurij: 
Pochodzę z pięk-
nego, położone-
go wśród lasów 
centralnej Ukra-
iny miasteczka 
Dowbysz, histo-
rycznie znanego 
także jako Mar-
chlewsk. Tato 
jest Polakiem i 
wywodzi się z ka-
tolickiej rodziny, 
mama – Ukrainką 
z prawosławnej 
rodziny. Rodzice 

od początku wspólnego życia chodzili do kościoła 
(katolickiej kaplicy), a więc także i ja i moja młodsza 
siostra chodziliśmy z nimi. 

Gdy byłem małym chłopcem zostałem mini-
strantem, należałem także do oazy. Szczególnie lu-
biłem różne rekolekcyjne wyjazdy. Dzięki nim mia-
łem możliwość głębiej przeżywać swoją wiarę. 

Pierwszy raz o kapłaństwie pomyślałem mając 
14-15 lat. Ale tę wersję realizowania siebie szybko 
odrzuciłem. Było dużo innych – bardziej pociągają-
cych rzeczy, które można robić w życiu.

W mojej parafii pracują księża pallotyni. Widzia-
łem ich zaangażowanie w pracy i świadectwo wiary. 
To byli (i są) po prostu dobrzy ludzie – fascynowali 
mnie. Chciałem też takim być i przez to ciągle wra-
cała do mnie myśl o kapłaństwie. Zacząłem rozma-
wiać o tym ze swoim spowiednikiem i kierownikiem 
duchowym. Było to już przed samą maturą. Wcze-
śniej już wybrałem zawód (informatyk) i rysowała 
się przede mną piękna życiowa perspektywa. Ale 

wbrew wszystkiemu postanowiłem napisać podanie 
z prośbą, abym mógł wstąpić w szeregi pallotynów. 
Poznałem różne zgromadzenia zakonne i księży 
diecezjalnych, lecz pomyślałem, po co mam szukać 
„czegoś” i „gdzieś”, kiedy mam „swoich”. Reakcja ro-
dziców była bardzo wyrozumiała i dojrzała: „to jest 
twój wybór, lecz tylko się dobrze zastanów, bo to 
poważna sprawa.”

W Seminarium w pewnym momencie przeży-
wałem dość poważny kryzys duchowy. Myślałem 
też o odejściu z Seminarium. Jednak nauczyłem się, 
że nie warto podejmować decyzji pochopnie, „na 
gorąco”. Postanowiłem więc pojechać na rekolekcje 
ignacjańskie. Był to dla mnie czas niesamowitego 
doświadczenia żywego Boga w modlitwie. Jakby na 
nowo zacząłem odkrywać i przeżywać swoje moty-
wacje, to czego tak naprawdę chcę w życiu i od ży-
cia. Dzisiaj już jestem diakonem i chcę dalej kroczyć 
za Jezusem Jego śladami, ciągle na nowo Go odkry-
wać i przeżywać. I wiem, że kiedy przychodzi ciężka 
chwila, to nie ma lepszego leku jak modlitwa.

Studia odbywam w Seminarium we Lwowie. 
Jest tam inny układ formacji, dlatego też diako-
ni mają półroczne praktyki na parafiach. Zostałem 
skierowany do Polski, do naszej  parafii w Radomiu. 
Nigdy tu wcześniej nie byłem, wiec nie wiedziałem 
co mnie czeka. Teraz wiem, że to była dobra decyzja, 
gdyż mogę poznawać wielu nowych i ciekawych lu-
dzi oraz różnorodną działalność duszpasterską księ-
ży i świeckich.

Kto z ludzi prowadzi mnie przez życie? Nie mam 
w życiu jakichś specjalnie wybranych autorytetów, 
lecz zawsze lubię skorzystać z rady swego długo-
letniego duchowego kierownika, a także rodziców. 
Są oni dla mnie rzeczywiście dobrym przykładem w 
życiu.

Cieszę się, że mogę służyć w parafii św. Józefa 
i życzę wszystkim odnalezienia i doświadczenia ży-
wego Boga!

D O Ś W I A D C Z Y Ć  Ż Y W E G O  B O G A

którą odmawiamy przed spoczynkiem nocnym, 
nawet i po północy, jeśli tak się zdarzy.

 W porządku kalendarza liturgicznego uwzględnio-
ne są wspomnienia, święta i uroczystości, które na-
dają odrębny charakter Liturgii Godzin danego dnia. 
Odnowione czytania hagiograficzne przybliżają nam 
sylwetki duchowe świętych oraz ich wpływ na życie 
Kościoła. Układ tekstów biblijnych jest skorelowany z 
czytaniami Mszy świętej.

 Sposób odmawiania przez recytację czy śpiew 

oraz podział czynności przy wspólnym odmawianiu 
zależy od tradycji lokalnych, jednak zawsze z zacho-
waniem ogólnych przepisów liturgicznych.

 Zaleca się, aby tam, gdzie jest większa wspólno-
ta kapłanów czy osób konsekrowanych, godziny li-
turgiczne odmawiać wspólnie. Zachęca się, jeśli jest 
taka możliwość, aby modlitwę Jutrzni i Nieszporów 
sprawować wspólnie z ludźmi w świątyniach lub ka-
plicach. W warunkach parafialnych modlitwy te moż-
na łączyć ze Mszą świętą.

za: www.diecezja.radom.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 630 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 

siostry Barbary, zmartwychwstanki, z okazji jej imienin. Soleni-
zantkę polecamy modlitewnej pamięci.

2. Jak co roku, dzisiaj, w II Niedzielą Adwentu, obchodzimy Dzień 
Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na 
Wschodzie. Przed kościołem są zbierane ofiary do puszek na ten cel.

3. Msza święta hospicyjna dziś o godz. 1430.
4. Nabożeństwo adwentowe dziś o godz. 1700.
5. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 600, dla 

dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1645.
6. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca. O godz. 1730 wypominki 

roczne, a po nich Msza święta w intencji polecanych nam zmarłych. 
7. Jutro po Mszy świętej wieczornej odbędzie się spotkanie Parafialnej

Rady Duszpasterskiej.
8. W czwartek, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP. Msze święte w naszym kościele będą odprawiane 
o godz. 600, 800, 930, 1645 i 1800.

9. Od jutra w kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci, które
mają przyjąć sakrament chrztu świętego podczas Świąt Bożego 
Narodzenia. Wymagane dokumenty to: akt urodzenia dziecka z 
USC oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich
zamieszkania, że mogą pełnić posługę chrzestnego. Sakrament 
chrztu świętego będzie udzielany w Kaplicy Świętej Rodziny 25 
grudnia o godz. 1130 i 1300, 26 grudnia o godz. 1300.

10.  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 podej-
dzie 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 potrze-
bujących dzieci. Ozdobę choinkową wziętą z kościoła prosimy 
zawiesić na choince w domu jako wyraz solidarności z potrze-
bującymi. Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do pa-
czek nie wkładać owoców, ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu.

11.  Zachęcamy do nabycia świec ekumenicznej akcji Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Od lat na naszych wigilijnych stołach 
zapalamy świece CARITAS jako wyraz naszej solidarności z bied-
nymi. Świece są do nabycia w naszej księgarni.

12.  W przyszłą niedzielę, 11 grudnia o godz. 1530 Msza święta dla dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej i ich 
rodziców. W czasie tej Mszy zostaną poświęcone i wręczone medaliki.

13.  Także w przyszłą niedzielę, 11 grudnia, o godz. 1800 zostanie od-
prawiona Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”.

14.  Przez cały Adwent, po każdej porannej Mszy roratniej, serdecznie 
zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na 
skromne śniadanie do kawiarenki przed wyruszeniem do szkoły.

   PIĘKNY ŚWIĘTY 
CZAS ADWENTU

Dziecinko Święta!  To już tak niedługo…
Narodzisz się dla nas   w betlejemskiej szopie…

Każdy z nas czeka na tę święta chwilę,
by całą duszą pokłon oddać Tobie!

Przez czas Adwentu, o zimowym świtaniu,
         czekać będziemy z radością w sercu i 

drżeniem wzruszenia.
Swoje ofiary złożymy Ci w darze,

bo Tyś nasz Boże od zarania dziejów
wszechmocnym Panem i Miłością samą!

Do swego Serca tulisz wszystkie 
swe stworzenia…

Chcę Ci, Jezusku mój najdroższy mały,
oddać na zawsze duszę śnieżnobiałą

wolną od grzechu, a pełną radości.
Lecz pomóż Jezu, 

pomóż  mnie niegodnej,
bym już na wieki przy Tobie wytrwała!

Pomóż nam wszystkim, byśmy serca czyste
nieśli Ci co dzień w grudniowe poranki

i w czas roratni mogli Cię ucieszyć
swą obecnością, śpiewem, modlitwami, Ko-

munią świętą…
Tyś jest świętym Chlebem,

w białym Opłatku wielbimy Ciebie!

Widzisz, Jezusku, 
na świecie chłody grudniowe,

Adwent się zaczął – 
jakoś ciepło w sercu.

Przyszliśmy właśnie na pierwsze Roraty,
wszędzie płoną świece.

Ach, jak pięknie i jak… uroczyście.

Oczekujmy Cię, Jezu, z radością.
Przyjdź już, nie zwlekaj,

my Cię tak kochamy!
I pomóż nam być dla siebie dobrymi,

najlepszy Ojcze – o to Cię błagamy!
Wszak Tyś nam Tatą, 

a my Twymi dziećmi,
więc wszystko możesz nam uczynić, Boże!

Wierzymy w Ciebie i w to najgoręcej,
że w każdej chwili życia

Twa święta łaska zawsze nas wspomoże…
Temu posłuży święty czas Adwentu…

Katarzyna Wilczyńska


