
Moja Parafia | 1 

UUROCZYSTOŚĆ ROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ ŚWIĘTEJ 

BOŻEJBOŻEJ
RODZICIELKIRODZICIELKI

MMARYIARYI

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 876
01/01/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
1 stycznia 2012r. – NIEDZIELA
Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
Imieniny: Mieczysława, Nikodema
LITURGIA SŁOWA: 
Lb 6, 22-27
PSALM 67, 2-3,5 i 8
Ga 4, 4-7
EWANGELIA: Łk 2, 16-21 

2  stycznia 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu
Imieniny: Bazylego, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 22-28
PSALM 98, 1, 2-3ab, 3cd-4 
EWANGELIA: J 1, 19-28

3 stycznia 2012 r. – WTOREK
Najświętszego Imienia Jezusa
Imieniny: Danuty, Genowefy
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 29 - 3,6
PSALM 98, 1, 3cd -4, 5-6
EWANGELIA: J 1, 29-34

4 stycznia 2012 r. – ŚRODA
Imieniny: Anieli, Eugeniusz
LITURGIA SŁOWA: 
1 J 3, 7-10
PSALM 98, 1,7-8,9
EWANGELIA: J 1, 35-42

5 stycznia 2012 r. – CZWARTEK
Imieniny: Edwarda, Szymona
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 11-21
PSALM 100, 1-2,3,4,5 
EWANGELIA: J 1, 43-51

6 stycznia 2012 r. – PIĄTEK
 Uroczystość Objawienia Pańskiego 
Imieniny: Kacpra, Melchiora, Baltazara
 LITURGIA SŁOWA:
Iz 60, 1-6
PSALM 72, 1-2,7-8,10-11,12-13
Ef 3, 2-3a. 5-6
EWANGELIA: Mt 2, 1-12

7 stycznia 2012 r. – SOBOTA
Imieniny: Rajmunda, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 22 - 4,6
PSALM 2, 7-8,10-11
EWANGELIA: Mt 4, 12-17. 23-25

„Maryja zachowała wszystkie te sprawy 
i rozważała je w swoim sercu.”

Rozważała, bo nie wszystko co „zostało objawione o tym Dziecięciu” 
rozumiała. Szopa, chóry aniołów, pasterze – co to znaczy? Rozważała, 
patrząc przez perspektywę „niech mi się stanie według twego słowa.” 
Maryja w pokorze serca zgłębiała mądrość Bożą, w tej chwili niepojętą 
i dla Niej. Rozważała i zachowywała w sercu. Zrozumienie, pojęcie tych 
spraw przyjdzie później. A ja? Czy to, czego pojąć nie mogę rozważam 
w świetle Bożej woli?

„Czy nie dziwi cię
mądra niedoskonałość
przypadek starannie przygotowany”  (ks. Jan Twardowski – „Ankieta”)  

Adam Żak

Bożej Miłosci w Nowym Roku 

Niech ten Nowy Rok przyniesie wiele łask Bożych;
niech zapanuje pokój na świecie i w naszych domach...

 ŻYCZENIA
Księdzu Mieczysławowi Lisowi SAC
składamy najserdeczniejsze życzenia:
Niech Jezus Chrystus 
prowadzi i umacnia na drodze kapłańskiej!
Niech miłość i pokój mieszka w Księdza sercu!
Życzymy zdrowia duszy i ciała!

E W A N G E L I A : 
       Ł k  2 ,  1 6  -  2 1  
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MARZENIE 
O ŚNIEŻYSTOBIAŁEJ ZIMIE

Marzy nam się zima z prawdziwego zdarzenia…
Taka oślepiająco biała, śnieżysta, puszysta.
Z miliardami tańczących śniegowych płatków,
z których każdy jest inny,
tak misternie przez Stwórcę utkany, koronkowy,
podobny do śnieżnobiałych, cudownych kwiatów.
Tak. Każdy z nich jest taki dziwny…
Płateczki te pokrywają zimą niemal codziennie
zmarzniętą, skostniałą Ziemię.
I sama, patrząc na zimowy krajobraz,
tak nierealny, jakby w cudownym śnie
zachwycam się nim.
I po prostu już nie wiem,
która z pór roku, tutaj na Ziemi,
jest najpiękniejsza?
Przecież każda z nich swoisty urok ma.
Zielona, cudowna wiosna, 
kolorowe opalone na złocisty brąz – lato,
Rudozłota, purpurowa, pogodna jesień,
czy po prostu ta bielutka, puszysta zima,
która kiedy już przyjdzie i zagości na dobre,
to potem (aż nazbyt często), tak długo, długo trzyma…
Nie wiem. Trudno rozstrzygnąć… 
Każdy przecież lubić może inną porę.
Tak jak i dzień Boży – jasny rano, 
słoneczny lub deszczowy w południe, 
a granatowo – złoty od gwiazd wysoko migoczących
późnym wieczorem.
Lecz zima jest jednak piękna:
z lazurem nieba, nisko sunącym słońcem
złotym, lub złoto-czerwonym.
Z puszystą masą śniegu,
z jodłami, świerkami, sosnami wiecznie zielonymi,
a zimą tak przepięknie miękką kołderką śniegu
lub siwą frędzlą szronu
misternie ozdobionymi.
Całe to ziemskie piękno 
Przedobry Pan Bóg stworzył,
aby się mógł radować człowiek
tym wspaniałym, cudownym darem Bożym.
Dziękujemy więc, Boże, za Twe szczodre dary,
Jak pisał Jan Kochanowski 
– „którym nie masz miary.”
Wszystko to, co stworzyłeś
jest piękne, dobre i miłe.
Dzięki Ci więc, po stokroć
za Twą niezmierzoną dobroć,
za każdą ziemską chwilę.
Bądź uwielbiony na wieki!                     

 Katarzyna Wilczyńska

„Liturgia jest szczytem, do którego zmie-
rza działalność Kościoła, i jednocześnie 
jest źródłem, z którego wypływa cała jego 
moc. (...) Prace apostolskie mają na celu, 
aby wszyscy (...) schodzili się razem, wielbili 
Boga (...), uczestniczyli w Ofierze i pożywali
Wieczerzę Pańską.” (KL 10).

Eucharystia jest więc przede wszystkim 
głoszeniem i celebracją naszego zbawienia, 
które dokonało się przez śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego 
dwiema zasadniczymi częściami Mszy 
świętej są Liturgia Słowa i Liturgia Euchary-
styczna. Mszę świętą rozpoczynają Obrzędy 
wstępne, a kończą Obrzędy zakończenia.

 
Dzisiaj zajmiemy się obrzędami wstępnymi 

Mszy świętej.
 
Śpiew na wejście.
Mszę świętą rozpoczyna procesja. Mini-

stranci wraz z celebransem udają się do oł-
tarza. W czasie procesji śpiewa się pieśń na 
wejście. Śpiew wykonuje: chór, kantor na 
przemian z ludem, organista lub lud. Śpiew 
na wejście rozpoczyna akcję liturgiczną. 
Ma on za zadanie pogłębić jedność zgro-
madzonych na liturgii. Tekst pieśni zwraca 
uwagę zgromadzonych na temat przeży-
wanego święta, uroczystości czy celebracji 
eucharystycznej. Wspólne zwracanie się do 
Pana Boga tymi samymi słowami i tą samą 
melodią wytwarza wśród zgromadzonych 
klimat jedności, braterstwa i więzi modli-
tewnej.

 
Po przyjściu kapłan wraz z usługującymi 

oddaje cześć ołtarzowi przez skłon. Jeśli w 
prezbiterium znajduje się tabernakulum 
– przyklękają. Następnie celebrans całuje 
ołtarz.

    ciąg dalszy na str. 3

KATECHEZA XXX 
OBRZĘDY WSTĘPNE:
ŚPIEW NA WEJŚCIE, 
ZNAK KRZYŻA, 
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BUDOWAĆ RODZINĘ Z MARYJĄ
Wkraczamy w kolejny Nowy Rok ze Świętą Bożą Rodzicielką 

i z modlitwą o pokój na świecie.

Na pewno pojawia się mnóstwo pytań na temat 2012 roku. Jaki 
będzie ten nowy rok? Co nam przyniesie? Co się zmieni w naszym 
życiu? 

A może warto też zastanowić się co ja powinienem zmienić 
w swoim życiu? Nad czym powinienem popracować? Może trze-
ba komuś przebaczyć, poprosić o przebaczenie, czy podziękować? 
Warto przyjrzeć się, jak wygląda nasza wiara, relacja z Bogiem. Jak 
jest ze spowiedzią świętą, przyjmowaniem Komunii świętej do na-
szych serc? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu Kościół – szczególnie 
w tym nadchodzącym roku zastanówmy się, gdyż  tegoroczne hasło 
duszpasterskie brzmi: „Kościół naszym domem ”.

Nie zapominajmy o swoich rodzinach! Niech Maryja, Boża Rodzicielka 
będzie wzorem do tworzenia i budowania naszych rodzin. Maryja, 
kiedy powiedziała Bogu „tak”, Jej życie się zmieniło – było przepeł-
nione Bożą Miłością. Od tej chwili w Jej rodzinie – Świętej Rodzinie 
– na pierwszym miejscu był Bóg i to On Ich prowadził przez życie. 

W naszych rodzinach często są kłótnie, występuje problem alko-
holowy, rozłamy, nieporozumienia, pojawiają się rozwody albo pary 
żyją bez związku sakramentalnego… A najgorsze jest w tym wszyst-
kim to, że najbardziej w takich rodzinach cierpią dzieci. Zaburzony 
ład w rodzinie jest skutkiem tego, że brakuje nam miłości, że nie za-
praszamy Boga do naszych domów rodzinnych. Kiedy żyjemy bez 
Chrystusa, wtedy nic się nie układa, wszystko się wali i wkracza zło. 

Kiedy Maryja wypowiedziała Bogu swoje „fiat”i otworzyła na oścież
drzwi Bogu, wtedy wszystko było na miejscu, choć nie było łatwo. 
Panował pokój, miłość, zaufanie i ogromna wiara do Stwórcy. Maryja 
z wielką pokorą służyła Bogu i swemu mężowi –  kochała Ich bezgra-
nicznie. Wszystko, co posiadała – miłość, pokorę, pokój, czyste ser-
ce, otwarte ręce  (aby pomagały innym) oraz przeogromną wiarę do 
swego Boga Ojca – tym wszystkim dzieliła się z każdą napotkaną na 
swej drodze osobą. Nikogo nie odtrącała, dla wszystkich miała czas. 
Kiedy pojawiały się trudności w Jej rodzinnym życiu, wtedy z wielką 
ufnością zwracała się do Boga w modlitwie, by powierzyć wszystkie 
sprawy dnia codziennego. A Bóg otaczał Jej Rodzinę miłością i  bło-
gosławił każdy dzień.   

Budujmy nasze rodziny na wzór Świętej Rodziny. Niech Maryja – 
Święta Boża Rodzicielka będzie zawsze obecna w naszych domach. 
Niech pokój i miłość nigdy nie zniknie. Zadbajmy, aby słowo „ko-
cham”, troska o dom, zrozumienie, miłość i nasze serdeczne uczucia 
wobec bliskich były obecne w codzienności. Niech nasz dom rodzin-
ny stanie się ostoją i fundamentem tworzenia Kościoła świętego. Bo 
Kościół Boży, to my!

Niech nasze rodziny będą silne w wierze. Postarajmy się zwalniać 
tempo w życiu zawodowym, a więcej czasu ofiarujmy bliskim. Niech
rok 2012 będzie przepełniony wiarą, pokojem i miłością w rodzinie. 

ak

Znak krzyża.

Po zakończeniu śpiewu na wejście 
kapłan i zgromadzeni czynią znak 
krzyża. Przypomina on, że źródłem 
zbawienia jest Chrystusowy krzyż, a 
wszyscy zgromadzeni w kościele na 
celebrację Eucharystii są ochrzczeni 
w imię Trójcy Świętej. Znak krzyża 
jest wyznaniem wiary w obecność 
Boga. Podkreśla, że jesteśmy wła-
snością Boga i całe nasze życie nale-
ży do Niego. Odpowiedź zebranych 
„Amen” znaczy: „Tak, niech się stanie”.

 
Pozdrowienie.

Po znaku krzyża kapłan zwrócony 
do ludu, rozkładając ręce, pozdrawia 
go wypowiadając jeden z ustalo-
nych zwrotów:

 
„Miłość Boga Ojca, łaska naszego 

Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności 
w Duchu Świętym niech będą z 
wami wszystkimi”; „Pan z wami”, lub 
inny zawarty w księdze Mszału na 
ten moment Mszy świętej.

 
Pozdrowienie kapłana ma potrójną 

funkcję. Jest to jednocześnie powi-
tanie, pozdrowienie i oznajmienie 
obecności Chrystusa zmartwych-
wstałego w zgromadzeniu wier-
nych. Bóg Ojciec przez Chrystusa, 
w Duchu Świętym, obdarza wszyst-
kich uczestniczących w Liturgii, 
swoja odwieczną miłością, radością 
i pokojem.

Odpowiedź wiernych: „I z duchem 
twoim”, to wyraz wiary w obecność 
Chrystusa w osobie celebransa. 
Obecność Chrystusa czyni z poje-
dynczych osób zebranych w kościele 
jedno ciało, Lud Boży, który bierze 
czynny udział w celebrowaniu Eu-
charystii.

Dziękujmy Bogu za dar Eucharystii, 
w której sam Chrystus przychodzi 
do nas.

za: www.diecezja.radom.pl
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OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Mieczysława Lisa SAC z okazji 

jego imienin. Solenizanta polecamy Waszym modlitwom.

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza Święta hospicyjna, a o godz. 1700 Nabożeństwo.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca – wypominki roczne o godz. 1730, następnie Msza święta w intencji zmarłych 

polecanych w tych wypominkach.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

     W I czwartek Nabożeństwo o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730, a  potem 

Msza święta w tej intencji. W I piątek, 6 stycznia, przypada doroczna Uroczystość Objawienia Pańskiego 

– Trzech Króli. Msze święte – z obrzędem poświęcenia kadzidła i kredy, którą oznaczymy nasze drzwi 

– będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Spowiedź podczas każdej Mszy świętej – dla dzieci z klas III 

szczególnie podczas Mszy świętej o godz. 1200. O godz. 1700 Nabożeństwo pierwszopiątkowe. W tym 

dniu z racji Uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia nie będzie 

również całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu i konferencji dla czcicieli Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. W I sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1730.

 

5. W przyszłą niedzielę, 8 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. O godz. 1530 zostanie odprawiona 

Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców.

6. Także w przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”. 

7. Informujemy, że przez cały styczeń o godz. 630 odprawiane będą Msze święte gregoriańskie 

za śp. ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Poniedziałek, 2 stycznia, od godz. 14.30

ul. Komandosów 2

Wtorek, 3 stycznia, od godz. 14.30

ul. Komandosów 4

Środa, 4 stycznia, od godz. 14.30

ul. PCK 3, 5, 7 oraz 9/11

Czwartek, 5 stycznia, od godz. 14.30

ul. PCK 1 
ul. Gagarina 13/17 i  21/23

Sobota, 7 stycznia, od godz. 9.00

ul. Gagarina 3/7

Poniedziałek, 9 stycznia, od godz. 14.30

ul. Grenadierów 5, 6, 7/9, 8 i 10

K O L Ę D A

MOJA PARAFIA. Parafia św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparafia.za.pl, mojaparafia@gmail.com 
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Agnieszka Kołodziejska, Renata Ochalska, Stefan Suwała, Adam Żak, 
Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Piotr Dyjo, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.


