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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

E WA N G E L I A :  Ł k  3 , 1 - 6 

„Przygotujcie drogę Panu!”

W środę zakończyliśmy rekolekcje, które powinny przygotować drogę 
Panu do naszych serc. Cytowany w Ewangelii Izajasz, mówi o usunięciu 
zakrętów, kroczeniu drogą uczciwości i sprawiedliwości. W naszym życiu 
są „góry i pagórki”, które powinny być zrównane. Istnieją przepaści i pustki, 
odurzenia, bezsensy, które należy wypełnić czymś prawdziwym. Wśród 
tylu słynnych imion i nazw (Tyberiusz, Herod, Judea, Imperium Rzymskie) 
„skierowane zostało Słowo Boże do Jana... na pustyni.” To Słowo nie 
rozbrzmiewa w wielkim mieście, słychać je na pustyni. „Głosił chrzest 
nawrócenia.” Tego Słowa trzeba posłuchać i przyjąć je do swego domu. 
Usunąć przeszkody i wytyczyć drogę, aby była „prosta”, by mogło dojść do 
spotkania ze Zbawcą.

9 grudnia 2012r.  - NIEDZIELA
Imieniny:  Leokadii, Wiesława
LITURGIA SŁOWA: 
Ba 5, 1-9
PSALM 126 (125),1-2ab. 2cd-4. 5-6
Flp 1, 4-6. 8-11
EWANGELIA:  Łk 3, 1-6 

10 grudnia 2012r.- PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Daniela, Grzegorza, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-10
PSALM 85 (84),9ab-10.11-12.13-14
EWANGELIA: Łk 5, 17-26

11 grudnia 2012r. – WTOREK
Imieniny: Stefana, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1-11
PSALM 96(95),1-2.3 i 10ac.11-12.13
EWANGELIA: Mt 18, 12-14

12 grudnia 2012r. – ŚRODA
NMP z Guadalupe
Imieniny: Aleksandy, Konrada
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 40, 25-31
PSALM: 103 (102), 1-2.3-4.8 i 10 
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

13 grudnia 2012r. – CZWARTEK
Św. Łucji
Imieniny: Julii, Włodzimierza, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
Iz 41, 13-20
PSALM 145 (144),1 i 9.10-11.12-13ab
EWANGELIA: 11, 11-15

14 grudnia 2012r. – PIĄTEK 
Imieniny: Jana, Pawła
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 48, 17-19
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6 
EWANGELIA: 11, 16-19

15 grudnia 2012r. – SOBOTA
Imieniny: Celiny, Ireneusza, Wiktora 
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM: 80 (79),2ac i 3b.15-16.18-19
EWANGELIA:  Mt 17, 10-13
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  II  NIEDZIELA 
A DW EN TU

  

Adam Żak

„Intencją i celem Soboru Powszechnego Watykańskiego II (…) było 
ukazanie w pełnym świetle (…) Kościoła, tak aby blask prawdy ewangelicznej 

skłonił wszystkich ludzi do poszukiwania i przyjęcia miłości Chrystusa, 
która przewyższa wszelką wiedzę (por. Ef 3, 19).”

„Religia ma być broniona przez zwolen-
ników swych przykładem (polegającym na 
prawości czynów) i właściwym słowem, wyka-
zującym jej zgodność z rozumem. Prawdziwa 
religia podlega prześladowaniu. Prawda ma 
swych nieprzyjaciół. Prawdziwa zaś religia cała 
obraca się wokół prawdy.”

MYŚL ŚW.  WINCENTEGO PALLOT TIEGO

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
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5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji wolontariusze 
Hospicjum Królowej Apostołów chcą świętować i dzielić się swoimi doświadczeniami, zapraszając 
jednocześnie do współpracy. 

W niedzielę, 16 grudnia, wolontariusze Hospicjum ubrani w żółte koszulki będą przed kościołem, 
po każdej Mszy świętej, rozdawać anioły, które zostały zrobione na warsztatach terapii zajęciowej 
w Hospicjum przez dzieci i młodzież oraz osoby osierocone. Będą również mówiły o roli aniołów w 
naszym życiu. 

Dlaczego anioły? Bo: „Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: Możemy latać tylko wtedy, 
gdy obejmujemy drugiego człowieka.” – ks. Jan Twardowski.
 
Nie zadajemy sobie sprawy z codziennej obecności tych Pomocników danych nam przez Boga. 
Poprzez tę akcję chcemy zachęcić do większej wiary i modlitwy do tych Niebieskich Stworzeń. 
Jednocześnie pragniemy zaprosić do różnych form wolontariatu, a w szczególności do wolon-
tariatu hospicyjnego. 

Zapraszamy do siedziby Hospicjum, przy ul. Wiejskiej 2. 
Więcej informacji o Hospicjum na stronie internetowej: www.hospicjum.radom.pl

Kiedy byłem na pierwszych latach studiów w 
naszym Seminarium w Ołtarzewie, ośmieliłem 
się jednemu z ciut starszych Współbraci powie-
dzieć, że coś moim zdaniem należy zrobić tak i 
tak. Chodziło chyba o jakąś organizację naszej 
codziennej modlitwy. Co usłyszałem w odpo-
wiedzi? Jedno z najmądrzejszych zdań w życiu: 
„Wystygł mistyk, wynikł cynik”. Nieźle. Ja tu chcę 
naprawdę dobrze, staram się, a ktoś tak bezcere-
monialnie ustawia mnie do… właściwego poziomu. 
Poziomem jest starać się zawsze.

Kto z nas nie chciałby być mistykiem? Kto nie chciałby 
znaleźć możliwie najbardziej bezpośredniego do-
świadczenia Boga? Kto nie chciałby żyć tak, by 
w każdej chwili dotykać Boga, by ktoś obok mógł 
o nas powiedzieć: „ten, ta, jest wyjątkową osobą”? 
I przychodzą takie chwile, kiedy tego naprawdę 
chcemy. Ba! Nawet bierzemy się w garść i robimy 
coś, żeby naprawdę poczuć się kimś wyjątkowym. 
Zdarza się to szczególnie w latach młodości. 

Nasze serca robią zdjęcia. Dobrze jest mieć piękny, 
gruby album takich fotek. To znakomite, gdy w 
życiu mamy do czego wracać. Np. gdy nasza ulu-
biona książka staje się tym, co motywuje nas do 
jak najlepszego życia. Albo film – oglądamy ze
wzruszeniem sceny, które uczą nas, co znaczy być 
Człowiekiem. Albo dzień zawarcia sakramentu 
małżeństwa czy śluby zakonne tudzież święcenia 
kapłańskie – nie wyobrażam sobie, żeby taka 
chwila nie była ukojeniem – w przeżywanych 
dzisiaj największych nawet trudnościach – że to 
wtedy właśnie zrobiliśmy przecież najgłębszego 
nurka w PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ. 

Tylko, że jest trochę kłopot z oglądaniem tych 
zdjęć. Bo „o, było” – mówimy często – z jednej stro-
ny z pasją, że doświadczyliśmy pięknych chwil, a z 
drugiej strony – ze strasznym poczuciem bezna-
dziei, że już nigdy tak pięknie nie będzie. 

Jak nie będzie? To fakt – starzejemy się, męczymy, 
dotykają nas coraz mocniej światowe niepokoje 
czy jakieś nowe choroby. Ale to wszystko, to skutek 
grzechu. Jak nie naszego osobistego czy innych ludzi 
– bliskich i niebliskich – to grzechu pierworodnego. 
Niestety, grzech zepsuł porządek Wszechświata 
i pełen miłości zamysł Boga. Grzech to pierwsza 
sprawa, której trzeba się pozbywać.

„O, było” – mówisz tak patrząc na piękne chwile 
życia, jednocześnie zgadzając się na to, by nie 
chcieć ich powtórzyć? Bóg ZAWSZE daje młodość, 
nową pasję w wierności. Sakrament małżeństwa 
może być najpiękniejszą chwilą w życiu, ale jego 
rocznica jeszcze piękniejszą! Jeżeli jesteś zmę-
czona, zniechęcony, to tym bardziej trzeba Go 
prosić, by wypalał w Tobie grzech, tym częściej 
trzeba klękać przed kratkami konfesjonału, by 
stać się wrażliwszym/ą/ na świat, który żebrze 
naszej służby i troski. Bo inaczej łatwo stać się 
cynikiem i gadać do siebie i wszystkich wokoło, że 
nie warto być Człowiekiem. 

Pięknie, że „o, było”, ale piękniejsze ma być 
to, co jest.

ANIOŁY Z HOSPICJUM

O ,  B Y Ł O

Wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu 

xp

Pozdrawiamy!
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Nasze życie niczym kalejdoskop
piękny, jak stubarwna tęcza - kolorowy...
Każde jego szkiełko, to dany nam
od Pana Boga - Najlepszego Ojca
kolejny dzień wiosny, lata, jesieni, 
czy błękitnej zimy
kolejny dzień nowy...

A to życie jest tak cenne jak najdroższy skarb.
Są dni piękne, o cudownych barwach
Dni świetliste, kiedy chce się śmiać ze szczęścia,
obejmować każdego człowieka
przyjaciela czy też wroga;
I radośnie mówić mu: „Tyś mój brat!”
Gdy dni piękne, rozświetlone szczęściem
Człowiek, każdy człowiek, chciałby wtedy kochać
cały świat...

Lecz przychodzą dni, gdy szarość, smutek,
a niekiedy - ludzki żal,
Bo spotkało cię coś złego, coś nie tak...
Nie wiedzie się nic... i przykro ci tak
Chodzisz zły, że smutną miną,
I po prostu najwyraźniej czegoś brak...
A za oknem siąpi srebrna mżawka;
Kiedy czarne drzewa mokną wokół
i smoliste wrony kraczą głośno,
To z tęsknoty za złocistym latem
Łza goryczy zakręci się w oku...

Pomyśl wtedy: Świat już taki jest,
że raz dobrze, nawet bardzo, a raz - źle...
Dni człowiecze jak w kalejdoskopie
Układają się w misterne wzory
Przebiegają, tak jak w tej zabawce kolorowej
Najróżniejsze kształty, wzory
mnóstwo barw...

A ty - zabawiając się  kalejdoskopem
Wzrok wytężasz, obracając nim,
I ciekawi cię, co znów zobaczysz...

Takie piękne są i nasze dni;
Układają się w mozaikę barwną
Tak chce Bóg - Najlepszy Ojciec nasz.
A ty - budząc się każdego ranka,
Daj każdemu na „dzień dobry” uśmiech swój
I podziękuj Bogu, że - znów dzień.
Oddaj Ojcu Niebieskiemu każdą chwilę
I Najświętszej Matce pokłoń się,
A zobaczysz - znikną wszystkie smutki
I takiego dnia nie przesłoni żaden cień!

Pana Boga stawiaj zawsze na naczelnym miejscu
A przekonasz się - przeżyjesz szczęśliwy,
Bo życie - jak najcudowniejszy kalejdoskop.
Sprawdź to sam...
Zaczynając z Dobrym Bogiem
wszystkie swoje dni...

Sakrament chrztu świętego w listopadzie przyjęli:

Zofia Małgorzata Kaszuba
Maksymilian Puszczyński
Julia Walaszczyk
Liwia Stasiakowska
Oskar Banasiewicz
Maciej Piotr Kalita
Gabriela Ewa Grzeszczyk
Gracjan Lucjusz Michalski
Nikodem Jan Czech
Gabriel Cristiano Tricu
Anna Aleksandra Nowak

KOLOROWY, PRZEPIĘKNY KALEJDOSKOP ŻYCIA

Katarzyna Wilczyńska

Sakrament małżeństwa w listopadzie zawarli: 

Ewa Mazurkiewicz i Krzysztof Adam Wojutyński
Anna Maria Gregorczyk i Adrian Rafał Sajecki

Odeszli w listopadzie do Pana:

Anna Zielińska /l. 89/
Marianna Lis /l. 88/
Stanisława Szpilska /l. 86/
Helena Wisznicka /l. 86/
Halina Gołąbek /l. 85/
Maria Jączyńska /l. 83/
Leszek Kojta /l. 62/
Hanna Bożena Antoniewicz /l. 74/
Mieczysław Marian Bajer /l. 67/

OGŁOSZENIE DLA DZIECI
Zapraszamy od poniedziałku do piątku na Roraty na godz. 16:45. 

Przypominamy, że właśnie wtedy (i tylko wtedy) 
są przyjmowane rozwiązania listopadowej krzyżówki. 

Ostateczny termin przynoszenia krzyżówek, to piątek, 14 grudnia. 
Wręczenie nagród w III Tygodniu Adwentu.
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1. Dzisiaj o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci przygotowujących się do 
przyjęcia Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców. W czasie tej Mszy świętej zostaną poświęcone 
i wręczone dzieciom medaliki i łańcuszki.

2. Dzisiaj o godz. 17:00 Nabożeństwo adwentowe, a o godz. 18:00 Msza święta w intencji 
Pielgrzymów „Białej 11”.

3. 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

4. Dzisiaj po każdej Mszy świętej, przed kościołem, młodzież oazowa rozprowadza sianko na stoły 
wigilijne. Całkowity dochód z akcji jest przeznaczony na wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży 
z naszej oazy.

5. Jutro o godz. 17:00 w kościele księży jezuitów zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
Ojczyzny i ofiar katastrofy smoleńskiej.

6. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie (oprócz niedziel) o godz. 6:00; dla dzieci od 
poniedziałku do piątku o godz. 16:45. Bezpośrednio po porannych Roratach zapraszamy 
młodzież na skromne śniadanie do kawiarenki parafialnej.

7. W czwartek, 13 grudnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i samotnych. Od 
godziny 8:30 różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 9:00 Msza święta ku czci NMP, 
a po niej błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem.

8. W przyszłą niedzielę, 16 grudnia, podczas Nabożeństwa o godz. 17:00 rozpoczniemy Nowennę 
do Dzieciątka Jezus.

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 Urzędu Stanu Cywilnego 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. 11:30 i 13:00;  26 grudnia o godz. 13:00.

10.  W przyszłą niedzielę, 16 grudnia, o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
ks. Tomasza Stefanowskiego SAC z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy modlitwom wiernych.

11.  Również w przyszłą niedzielę, o godz. 15:30, Msza święta dla młodzieży przygotowującej się 
do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

12.  Także w przyszłą niedzielę wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów będą przed kościołem 
rozdawać anioły, które zostały wykonane przez dzieci, młodzież i osoby osierocone.

13.  Jeżeli ktoś chciałby zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z rodzin ubogich, to można podejść 
do choinki, wybrać sobie ozdobę choinkową i obdarować konkretne dziecko. Nie podajemy 
pełnych danych, tylko płeć i wiek dziecka, aby zachować anonimowość obdarowanych osób. 
Przygotowane paczki z numerkiem z ozdoby choinkowej prosimy dostarczać do kancelarii 
parafialnej do dnia 15 grudnia. Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do paczek nie
wkładać owoców, ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu. Bóg zapłać za paczki.

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 do nabycia w naszej księgarni, kancelarii i zakrystii.

15.  Ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki wigilijne do wszystkich rodzin naszej parafii.
W razie wątpliwości można prosić rozprowadzających opłatki o pokazanie pisemnego upo-
ważnienia od Księdza Proboszcza. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

16.  W dalszym ciągu trwa zbiórka srebra. Serdecznie dziękujemy za srebro, które ofiarujecie na
relikwiarze św. Wincentego Pallottiego i bł. Jana Pawła II. Srebro można przynosić do kancelarii lub 
zakrystii. Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


