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III Niedziela III Niedziela 
AdwentuAdwentu

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 873
 04/12/2011

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
11 grudnia 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Waldemara, Stefana, Daniela
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 60, 1-2a.10-11
PSALM: Łk 1, 46-50.53-54
1 Tes 5, 16-24
EWANGELIA: J 1, 19-28 

12 grudnia 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
NMP z Guadalupe
Imieniny: Dagmary, Aleksandra, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
Lb 24, 2-7.15-17
PSALM 25, 4-9 
EWANGELIA: Mt 21, 23-27

13 grudnia 2011 r. – WTOREK
Św. Łucji
Imieniny: Otylii
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 1-2.9-13 
PSALM 34, 2-3.6-7.17-19
EWANGELIA: Mt 21, 28-32

14 grudnia 2011 r. – ŚRODA
Św. Jana od Krzyża
Imieniny: Alfreda, Izydora
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 45, 6-8.18.21-25
PSALM 85, 9-14
EWANGELIA: Łk 7, 18-23

15 grudnia 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 54, 1-10
PSALM 30, 2.4-6.11-13
EWANGELIA: Łk 7, 24-30

16 grudnia  2011 r. – PIĄTEK
Imieniny: Albiny, Zdzisławy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 56, 1-3.6-8
PSALM 67, 2-3.5-7-8
EWANGELIA: J 5,33-36

17 grudnia 2011 r. – SOBOTA
Imieniny: Olimpii, Łazarza, Floriana
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 2.8-10
PSALM 72, 1-4.7-8.17 
EWANGELIA: Mt 1, 1-17

EWA NGELIA: J 1,  6 -  8. 19-28  

W Adwencie zapraszamy na Roraty – 

– Msze święte ku czci Matki Bożej.

Pragniemy tak, jak Ona
czekać na przyjście Pana.

On przyjdzie. W wigilijny wieczór
i w dniu naszej śmierci.

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

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

„Jam głos wołającego na pustyni: 
Prostujcie drogę Pańską.”

Patron Adwentu święty Jan Chrzciciel był zwiastunem nowego 
Wyjścia z Egiptu dla Izraelitów. Zapowiadał, że Bóg już wkrótce 
wyzwoli swój lud z niewoli, nazywając siebie „głosem wołającego 
na pustyni.” Faryzeusze pytali Jana: „Kto ty jesteś?” Dziś takie pytanie 
kieruje się do Jezusa. Czy Ty jesteś Tym, który wyjaśni mi sens mojego 
człowieczeństwa? Sens mojej egzystencji? Czy jesteś Tym, który 
pomoże mi rozpocząć budowanie mojego ludzkiego życia od 
samego fundamentu? Gdzie znajdę odpowiedź na te pytania? 
Czy głos nawołującego „prostujcie drogę Pańską” jest na pustyni 
mojego życia słyszany? Przeczytam raz jeszcze początek Ewangelii 
według św. Jana, rozdział 1, wersy 1-14, zastanowię się nad jego 
treścią, a wyjaśnień i zrozumienia poszukam na kartach Pismach 
Świętego. To będzie moje adwentowe czuwanie.

Adam Żak 
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KATECHEZA XXVII 
PRZYGOTOWANIE OSOBISTE DO MSZY ŚWIĘTEJ,
POST EUCHARYSTYCZNY, CZAS I PRZESTRZEŃ LITURGII

Każda celebracja Mszy świętej ma prowadzić 
do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa 
wiernych, obejmującego zarówno duszę, jak i ciało. 
Powinna wzmacniać wiarę, ożywiać nadzieję i rozpalać 
miłość. Wymaga zatem uprzedniego, osobistego 
przygotowania. Święty Filip Neri pouczał, że kto 
staje na modlitwie bez przygotowania, podobny jest 
do ptaka, który chce latać, a jeszcze nie jest do tego 
gotowy. Przygotowanie do pełnego uczestnictwa 
wymaga zbadania stanu swej duszy, aby była w stanie 
łaski uświęcającej. Jeśli przeszkadza grzech ciężki, 
należy skorzystać z sakramentu pokuty.

 
Pomocą w owocnym przeżyciu Liturgii jest od-

powiednie, wcześniejsze przygotowanie poprzez 
modlitwę, wyciszenie, przeczytanie czytań mszal-
nych z danego dnia. Na spotkanie z Bogiem należy 
przygotować serce i umysł przez wzbudzenie wła-
snych intencji. Zaleca się, aby upraszać wstawiennic-
twa Matki Bożej i świętych, aby godnie uczestniczyć 
we Mszy świętej. Od strony zewnętrznej ważne jest 
także, abyśmy zadbali o odpowiedni ubiór godny 
naszego uczestnictwa w Liturgii.

 
Wierni przyjmujący Eucharystię zobowiązani są 

do zachowania postu eucharystycznego. Powinni po-
wstrzymać się przez godzinę przed Komunią świętą 
od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem 
wody i lekarstwa. Osoby w podeszłym wieku oraz 
chorzy, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą 
przyjąć Eucharystię, chociaż coś spożyli w czasie go-
dziny poprzedzającej przystąpienie do Sakramentu.

Kongregacja Sakramentów skróciła czas postu 

eucharystycznego do około 15 minut dla:
- chorych przebywających w szpitalach lub 

w domach, nawet nie pozostających w łóżku;
- osób w podeszłym wieku pozostających z powodu 

starości w domu, czy przebywających w zakładach 
opieki;

- osób, które opiekują się chorymi lub starcami 
oraz ich bliskich pragnących razem z nimi przyjąć 
Komunię świętą, jeżeli nie mogą zachować postu 
przez jedną godzinę.

 
Eucharystia może być sprawowana i udzielana 

każdego dnia o dowolnej porze, z wyjątkiem Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, kiedy 
to szczegółowo określają sprawowanie i przyjmo-
wanie Eucharystii przepisy liturgiczne. W niedziele 
i święta nakazane wierni mają obowiązek uczestni-
czyć we Mszy świętej. Obowiązek ten mogą wypeł-
nić również uczestnicząc we Mszy świętej wieczo-
rem w przeddzień niedzieli lub święta nakazanego.

 
Celebracji Mszy świętej należy dokonywać w 

miejscu świętym, czyli kościele lub kaplicy. Jest to 
miejsce przeznaczone do sprawowania Liturgii po-
przez akt poświęcenia lub błogosławieństwa. 
W konkretnym wypadku, gdy wymaga tego ko-
nieczność, można sprawować Eucharystię w innym 
– ale zawsze godnym – miejscu.

 
Uczyńmy wszystko, aby indywidualne przygo-

towanie do Liturgii było świadectwem wiary w rze-
czywistość, w której bierzemy udział.

za: www.diecezja.radom.pl

Sakrament małżeństwa 
w listopadzie zawarli:

Klaudia Anna Kiraga i Michał Wojciech Domański

Monika Ewa Wlazło i Karol Andrzej Czech

Anna Matejek i Łukasz Frydrych

Sakrament chrztu świętego
 w listopadzie przyjęli:

Szymon Karol Czech
Kacper Ruba
Ernest Opacki
Julia Wojciechowska
Magdalena Maja Fryśkowska
Adam Pękała
Łukasz Lis



Moja Parafia | 3

Wyjątkowy jest czas Adwentu! Pięknie jest móc 
czekać, czekać na Kogoś…

Z utęsknieniem spoglądamy wtedy na zegarek, 
wyglądamy przez okno, nasze myśli biegną w jed-
nym kierunku, serce bije szybciej i uśmiechamy się 
sami do siebie. 

Właśnie czekam na Jezusa! Myślę, że warto za-
dbać, by ten czas nabrał najgłębszego wymiaru. 
Cudownie jest otworzyć oczy i pomyśleć, że jedne z 
pierwszych kroków skieruję na Mszę świętą roratnią. 
I nic to, że mróz, czy dla niektórych środek nocy. 
Ten marsz przepełniony jest miłością i ufnością. 
Wiem, że wchodzę w najcudowniejszą tajemnicę, 
więc każde słowo wypowiedziane za pośrednic-
twem kapłana wzrusza mnie dogłębnie. 

Zachęcam do przygotowania serc na przyjście 
Pana! Nie pozwólmy, by krążyło powiedzenie: „Święta, 
Święta i po Świętach…” 

Może wreszcie zmienimy coś w swoim życiu, 

zapatrzeni w oczekującą Maryję? Może odnajdzie-
my sens każdego dnia, który przeżywamy jakby był 
monotonną cząstką bezsensownej całości… Warto 
próbować, próbować z Panem! 

Nie zrażajmy się, jak nam nie wychodzi. Wy-
obraźmy sobie lub pomyślmy o swoim dziecku. Czy, 
gdy uczymy je np. czytać, to z od razu upatrujemy 
efektów, złościmy się na nie? Czy raczej patrząc z 
miłością cieszymy się każdym wysiłkiem i trudem 
podjętym przez dziecko? 

Pomyślmy o swoich bliskich. Może warto ofiarować
postanowienia i wyrzeczenia w intencji kochanej osoby? 

Zatroszczmy się o piękno tego cudownego 
czasu, uczyńmy z niego święto! Niech nasze życie 
dzięki podjętym trudom staje się piękniejsze i pełne 
miłości płynącej prosto od Pana. Upatrujmy w co-
dzienności, w relacjach z ludźmi, owoców adwento-
wego oczekiwania… acz

Używanie w Liturgii elementów naturalnych ma 
swoje początki w kulcie Starego Testamentu i reli-
giach pogańskich. Z Liturgii synagogalnej zaczerp-
nęli chrześcijanie zwyczaj używania ognia i światła. 
Oprócz bardzo praktycznego znaczenia dla oświe-
tlenia sali, w której sprawowano Eucharystię, nada-
no światłu znaczenie symboliczne. Światło w Litur-
gii jest symbolem radości i znakiem świętej obec-
ności Boga, a także zaproszeniem do modlitwy.

Bóg jest światłością (1 J 1, 5), Chrystus jest „świa-
tłością ze światłości” jak wyznajemy w Credo i „świa-
tłem na oświecenie pogan” (Łk 2, 32).

W etykiecie dworskiej niesione światło stanowi-
ło rodzaj honorowej eskorty. Liturgia przejęła ten 
zwyczaj używając świec i pochodni w procesjach z 
udziałem papieża i biskupa, a potem w uroczystych 
celebracjach w procesji wejścia, wobec Najświęt-
szego Sakramentu i księgi Ewangeliarza.

Z ważniejszych momentów, w których używamy 
światła w Liturgii należy wymienić:

- obrzęd poświęcenia ognia i procesja z Pascha-
łem w Wigilię Paschalną,

- zapalanie świecy od Paschału w Liturgii sakra-
mentu chrztu – symbol otrzymania od Chrystusa 
łaski wiary i usynowienia,

- zapalanie Paschału w liturgii pogrzebowej – 
symbol Chrystusa Zmartwychwstałego – zwycięzcy 

śmierci,
- błogosławienie świec w święto Ofiarowania

Pańskiego,
- lampka wieczna przy tabernakulum – znak 

obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

W uroczystych celebracjach używa się w Liturgii 
także kadzidła. Zostało ono wprowadzone do Litur-
gii dosyć późno ze względu na powszechne używa-
nie go w rytach pogańskich, od których chrześcija-
nie się odcinali. Okadzenie wyraża cześć i modlitwę. 
Jest znakiem okazywanej czci religijnej wobec osób 
i rzeczy. Kadzidło jest symbolem modlitwy unoszą-
cej się do Boga i Jego świętej obecności w słupie 
obłoku.

W Liturgii stosuje się okadzenie wobec:
- Najświętszego Sakramentu – także w czasie wy-

stawienia i procesji,
- osób – celebransa i koncelebransów Mszy świę-

tej, a także zgromadzonego ludu,
- przedmiotów – ołtarza, Paschału, darów ofiar-

nych chleba i wina.

W uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji 
polskiej błogosławi się kadzidło w nawiązaniu do 
darów złożonych Chrystusowi przez Mędrców ze 
Wschodu i upatruje się w nim symbol męki Chry-
stusowej.

za: www.diecezja.radom.pl

KATECHEZA XXVIII 
SYMBOLIKA ŚWIATŁA I OKADZENIA W CZASIE MSZY 

BY ADWENT BYŁ OWOCNY
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej 

i ich rodziców. Dzisiaj dzieci otrzymają medaliki i łańcuszki.

2. Dzisiaj na godz. 1700 zapraszamy na Nabożeństwo adwentowe.

3. Również dzisiaj godz. 1800 Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”.

4. Roraty dla młodzieży i dorosłych, od poniedziałku do soboty o godz. 600; dla dzieci od poniedziałku 
do piątku o godz. 1645. Bezpośrednio po porannych Roratach zapraszamy młodzież na skromne śniadanie 
do kawiarenki parafialnej.

5. We wtorek 13 grudnia Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. Od godziny 830 
różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta, a po niej błogosławieństwo chorych 
Najświętszym Sakramentem.

6. W piątek, 16 grudnia, podczas Rorat rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus.

7. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych:
      • z 25 grudnia, godz. 1130 – w poniedziałek, 19 grudnia
      • z 25 grudnia, godz. 1300 – we wtorek, 20 grudnia
      • z 26 grudnia, godz. 1300 – w środę, 21 grudnia
     Wszystkie pouczenia będą w kancelarii parafialnej o godz. 1840.

8. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, w piątek, 16 grudnia,  odwiedzimy chorych. 

9. W przyszłą niedzielę, 18 grudnia, o godz. 1530 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania i ich rodziców.

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 
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 po-
trzebującymi. Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do paczek 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 biednymi. Świece są do nabycia 
w naszej księgarni.

Piotr Mariusz Kosiec  /l. 42/

Janina Danielska  /l. 80/

Piotr Paweł Szczodry  /l. 77/

Dominik Michalczewski  /l. 29/

Janusz Walerian Wroński  /l. 85/

Czesław Szeląg  /l. 84/

Robert Walczyna  /l. 39/

Zbigniew Wincenty Kowalczyk  /l. 75/

Leokadia Kulińska  /l. 67/

Antoni Chodak  /l. 73/

Stanisław Stankiewicz  /l. 76/

Stefania Lis  /l. 63/

Jerzy Wojtakowski  /l. 56/

Andrzej Turzyński  /l. 63/

Adam Jerzy Jaśkiewicz  /l. 76/

Arkadiusz Jacek Nadolny /l. 38/

Odeszli w listopadzie do Pana:


