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Kalendarz liturgiczny
6 stycznia 2013r. - NIEDZIELA
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 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Juliana, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 22 - 4,6
PSALM 2, 7-8,10-11
EWANGELIA: Mt 4, 12-17. 23-25
8 stycznia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Seweryna, Artura
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 7-10
PSALM 72, 1-2.3-4ab.7-8
EWANGELIA: Mk 6, 34-44
9 stycznia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Marceliny, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 11-18
PSALM: 72, 1-2. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mk 6, 45-52
10 stycznia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Gabrieli, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 19 – 5, 4
PSALM: 72, 1-2. 14 i 15bc. 17
EWANGELIA: Łk 4, 14-22a
11 stycznia 2013r. – PIĄTEK
Św. Honoraty
Imieniny: Honoraty, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1 J 5, 5-13
PSALM 147, 12-13. 14-15. 19-20
EWANGELIA: Łk 5, 12-16
12 stycznia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Arkadiusza, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
1 J 5, 14-21
PSALM 149, 1-2. 3-4. 5 i 6a i 9b
EWANGELIA: J 3, 22-30

OBJAW IENIE
PA ŃSK IE
E WA N G E L I A : M t 2 , 1 -1 2
„Zobaczyli Dziecię z Matką Jego; upadli na twarz
i oddali Mu pokłon.”
Święto Trzech Króli albo inaczej - Objawienie Pańskie - odbywa się w
dość prosty sposób. „Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon” - oświadczają Mędrcy Herodowi. Po przybyciu do
Betlejem, znajdują Dziecię, które pokazuje im Jego Matka. Widok tego
Dziecięcia zmusza przybyłych do oddania Mu pokłonu. „Upadli na twarz”.
W jaki sposób ja oddaję pokłon Panu? Skłaniam głowę, klękam, czy może
kucam? Jezus nie czeka na widowiskowe hołdy. Czeka na tych, którzy
przychodzą „z daleka”, na tych, którzy odczuwają wewnętrzne pragnienie
światła. Święto Objawienia Pańskiego powinno być dla nas odkryciem Tego,
przed którym „zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich,
i podziemnych.”
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on
stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka
do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których
nieustannie szuka”.

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Motywem działania wspólnoty powinna być
zawsze miłość, gdyż nawet najświętsze instytucje
chylą się do upadku, kiedy zaczynają przeważać osobiste
ambicje, upodobania i kaprysy.”
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ŚWIĄTECZNA BAŚŃ
BOŻONARODZENIOWA
Na świecie na dobre już rozgościła się sroga, śnieżystobiała zima
i jej trzej synowie: błękitny grudzień, biały styczeń i srogi luty…
Silny wiatr wciąż wiał, wzbijając w
niebo olbrzymie tumany bielutkiego śniegu. Było pięknie, chociaż
tak mroźno…
Dzień grudniowy chylił się ku
zachodowi i pomarańczowoczerwona kula słońca stopniowo coraz
bardziej skłaniała się ku ośnieżonemu horyzontowi ziemi. Zimowa
noc w grudniu przychodzi bardzo
szybko, więc i tego dnia zaspane i
zmarznięte nieco słońce skryło się
szybciutko w swoim zimowym pałacu. Świat spowiła gęsta ciemność!
Lecz niebo było tego dnia piękniejsze, niż jeszcze dwa dni temu.
Jego ciemny granat niczym baldachim nisko pochylał się nad ziemią.
Całe to grudniowe niebo było
gęsto utkane malutkimi, srebrnymi gwiazdeczkami, które śmiejąc
się radośnie, o czymś tajemniczo
szeptały…

mieszkańcy ziemi. Wszyscy, jak
urzeczeni, patrzyli z zachwytem
na cudownie uśmiechniętą Maryję
– Najświętszą Pannę, Jej Oblubieńca – Józefa, a przede wszystkim na Nowonarodzone Dzieciątko,
które leżąc na sianku w żłobie, pięknie i radośnie śmiało się, patrząc na
wszystkich zgromadzonych.

Odszedł Stary Rok.
Pożegnaliśmy go.
Przyszedł Nowy Rok
do nas, do naszych
domów i naszego życia.

Nagle pobudziły się wszystkie
leśne ptaszki: gile, sikorki, jemiołuszki i rozpoczęły swój przepiękny ptasi koncert na cześć Nowonarodzonego Jezusa oraz Maryi
Przenajświętszej i świętego Józefa.
Kiedy ptaszki skończyły śpiewać,
usiadły na brzegu żłóbka, aby
ogrzać uśmiechnięte, prześliczne
Dziecię.

Boże, błogosław nam
wszystkim i całej
społeczności ludzkiej.

A po chwili całą stajenkę wypełniły dźwięki przepięknych kolęd.
Najpierw „Bóg się rodzi”, a potem
„Cicha noc, święta noc” i jeszcze
kilka innych równie pięknych. Wszyscy mieli łzy szczerej radości w
oczach… Przecież śpiewali ukochanemu Mesjaszowi, na którego świat
czekał z takim utęsknieniem! Dwaj
Wtem, wśród uroczystej ciszy aniołowie o przepięknych śnieżyzajaśniała na rozgwieżdżonym nie- stych skrzydłach zatrzymali się
bie jeszcze jedna gwiazda, ale jakże w locie nad ośnieżoną strzechą
inna, niż wszystkie pozostałe! Była stajenki.
ogromna, złota, z długim iskrzącym
A okrągły, pyzaty, złoto – srebrny
ogonem. Jakże wyraźnie odbijała
się na tle granatowego nieba!
księżyc patrzył na to wszystko z
wysoka ze ślicznym uśmiechem
A z pobliskiej szopki, gdzie żałując, że nie może zejść na zielśniło tylko małe światełko, rozległ mię. Przesyłał tylko Maleńkiemu
się nagle głośny płacz Maleńkie- Jezusowi srebrne, powitalne progo Dzieciątka. Tak, to właśnie mienie. O dziwo i one były gorące i
Najświętsza Maryja Panna w tej ogrzewały Dzieciątko znakomicie!
błogosławionej chwili narodziła Cała zimowa przyroda śpiewała:
Jezusa – Mesjasza Wszechświata. Hosanna, Hosanna Jezusowi, który
I od tego momentu na świe- się nam narodził i który nas wszystkich
cie stało się jakby cieplej, milej, zbawi!
a już na pewno – radośniej. Ze Witaj nam Dzieciątko Przenajświętsze!
wszystkich stron zaczęli zbiegać
się pasterze, pilnujący nocą swych
owiec i bydła, jacyś wieśniacy i inni
Katarzyna Wilczyńska
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WITAJ NAM
NOWY ROKU!

Niesie nam dalsze
życie, dalsze radości
i troski.

Jaki ten rok będzie
dla nas - czy
spełnia się nasze
ludzkie życzenia?
Otwórz serca nasze
pełne nadziei
i zaufania Tobie,
Boże.
Kochamy Cię
całym sercem.
Darzysz nas życiem,
aby było szczęśliwe,
spełnionymi
marzeniami na dziś
i na jutro.
Wpatrzeni w Twoją dobroć
będziemy Cię kochać
przez cały Boży
Nowy Rok.
Tobie oddajemy nasze
serca, nasze życie.
Błogosław nam
wszystkim na co dzień.
Przez dni życia
chcę być z Tobą.
Niech trwa w naszych sercach
Boża miłość przez cały Boży
Rok.
Do siego roku błogosławionego – Bożego!
Szczęść Boże nam!
Stefan Suwała

KOBIETA MA PRAWO BYĆ MĘŻCZYZNĄ?
W niektórych krajach rodzą się
ﬁlozoﬁe i są ustanawiane prawa,
dzięki którym ludzie mają sami
określać i decydować o swojej
płci. Płeć nie będzie już pierwotnym faktem natury, który
człowiek zwyczajnie przyjmuje
i osobiście wypełnia sensem,
ale rolą społeczną, o której
sam zdecyduje, podczas gdy
dotychczas decydowało o tym
społeczeństwo.
Przed Świętami Bożego Narodzenia głos w tej sprawie zabrał
papież Benedykt XVI. Wskazał, że
sytuacja taka, jak i podporządkowana jej rewolucja antropologiczna jest głęboko błędna.
„Człowiek kwestionuje, że ma
uprzednio
ukonstytuowaną
naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze
i postanawia, że nie została ona
jemu dana jako fakt uprzedni, ale
to on sam ma ją sobie stworzyć” –
zauważył papież. Przypomniał,
że w wizji biblijnej człowiek stworzony jest jako mężczyzna i jako
kobieta, a dualizm ten jest dla
niego istotny. Kiedy natomiast
człowiek kwestionuje swoją

naturę, dopuszcza się manipu- syn; upadają istotne wymialacji – postawy krytykowanej, ry doświadczenia bycia osobą
kiedy mamy do czynienia z ludzką” – stwierdził papież.
przyrodą.
Nowa ﬁlozoﬁa seksualności
Benedykt XVI – w tym kontek- wymierzona jest przeciw zamyście – wskazał też na współcze- słowi Boga – Stwórcy i przeciw
sny kryzys rodziny. Rodzina, to rodzinie, jako czemuś okrenie tylko kwestia określonej ślonemu na początku w akcie
formy społecznej, ale istot- stworzenia. W takim przypadku
na sprawa dotycząca samego również potomstwo utraciło
człowieka. Dzięki rodzinie czło- miejsce, jakie do tej pory jemu
wiek znajduje odpowiedzi na się należało i szczególną, włapytania: kim jest i co ma czynić, ściwą sobie godność. „Tam,
aby być człowiekiem we właści- gdzie wolność czynienia staje
wy sposób. Papież zaznaczył, się wolnością czynienia siebie
że wtedy, gdy jest zachwiany samego, nieuchronnie dochoporządek płciowości i rodziny, dzi się do zanegowania samego
pojawia się pytanie o wolność Stwórcy, a wraz z tym, ostatecznie
człowieka, o jego zdolność do dochodzi także do poniżenia
podejmowania zobowiązań na człowieka w samej istocie jego
całe życie. Łatwo rodzą się też bytu, jako stworzonego przez
wtedy pokusy ucieczki od cier- Boga, jako obrazu Boga. W walce
pienia. „Tylko w darze z samego o rodzinę stawką jest sam człosiebie człowiek siebie zdobywa wiek. I staje się oczywiste, że tam,
i tylko otwierając się na dru- gdzie dochodzi do zanegowania
giego, na innych, na dzieci, na Boga, zniszczeniu ulega także
rodzinę, tylko pozwalając się godność człowieka. Kto broni
kształtować w cierpieniu, odkrywa Boga, ten broni człowieka” – popełnię bycia osobą ludzką. Wraz z wiedział Benedykt XVI.
odrzuceniem tego powiązania
zanikają również postaci ludzkiej egzystencji: ojciec, matka,
opr

PROGRAM II RADOMSKIEGO ORSZAKU TRZECH KRÓLI
NIEDZIELA, 6 stycznia 2013 roku
godz. 11:45 – Spotkanie w Rynku, uformowanie orszaku
godz. 12:00 – Scena I, Rynek, ZEBRANIE RYCERZY I KRÓLÓW
godz. 12:30 – Scena II, kościół oo. bernardynów, ANIOŁ BOŻY
ZACHĘCA DO WYTRWAŁOŚCI W MARSZU I PRZESTRZEGA PRZED TRUDNOŚCIAMI
godz. 12:50 – Scena III, ul. Witolda, DIABŁY KUSZA DO POZOSTANIA W MIEJSCU I SKORZYSTANIA
Z PRZYJEMNOŚCI, KTÓRE OFERUJĄ
godz. 13:10 – Scena IV, kościół garnizonowy, TRZECH KRÓLI U HERODA
godz. 13:30 – Scena V, koło Sądu Gospodarczego, WALKA ANIOŁÓW I DIABŁÓW
godz. 13:50 – Scena VI, plac przy Urzędzie Miejskim, POKŁON JEZUSOWI LEZĄCEMU W STAJENCE
Na zakończenie wspólne śpiewanie z Zespołem Kolędniczym z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance
godz. 19:00 – „Polskie Kolędowanie” – Koncert w Bazylice Mniejszej pw. św. Kazimierza,
Radom, ul. Główna 16
za: www.diecezja.radom.pl
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Sakrament chrztu świętego w grudniu przyjęli:
Gabriel Sobkowicz
Cezary Derlatka
Wojciech Gajos
Wiktor Piotr Deryło
Julia Rejmer
Nadia Kamila Mąkosa
Władysław Puch
Grzegorz Kołacz
Nikola Teper
Sebastian Paweł Dygas
Michalina Karolina Wydra
Nina Maria Łuczkiewicz
Wanessa Karolina Klocek
Natalia Oliwia Horhannisyan
Tomasz Zajączkowski
Julia Agnieszka Wójtowicz
Maja Sara Sarnecka
Maksymilian Wasilewski
Zoﬁa Ewa Górnik
Dawid Rudka
Hanna Zoﬁa Osuchowska
Wiktoria Małgorzata Tarajło

Odeszli w grudniu do Pana:
Łucja Wojcieszek
Piotr Krzętowski /l. 44/
Edward Józef Szmidt /l. 64/
Ewa Mędrek /l. 64/
Zdzisław Okuliński /l. 69/
Józef Stefan Adamus /l. 70/
Krystyna Słoniec /l. 75/
Edward Raban /l. 77/
Zygmunt Pudzianowski /l. 77/
Elżbieta Szymańska /l. 78/
Władysław Gawron /l. 82/
Halina Oćwieja /l. 82/
Stanisława Pipa /l. 83/
Lina Bieniek /l. 85/
Anna Wiesława Jemiołek /l. 70/
Eugeniusz Janusz Cyganowicz /l. 55/
Sakrament małżeństwa w grudniu zawarli:
Ewa Teresa Kowalik
i Waldemar Florian Pastuszko
Paulina Kołtun i Łukasz Paweł Woźniak

ZAPROSZENIE
Zapraszamy dziś do naszego kościoła na jasełka w wykonaniu dzieci
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9. Początek o godz. 17:00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 14:30 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.
2. Również dzisiaj, o godz. 17:00, dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 przedstawią jasełka.
Serdecznie zapraszamy.
3. W przyszłą niedzielę, 13 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny
czas Bożego Narodzenia. Tego dnia, o godz. 10:45, zostanie odprawiona Msza święta w intencji
ks. Mariusza Wierzby SAC z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy Waszym modlitwom.
4. W przyszłą niedzielę, o godz. 15:30, zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci przygotowujących
się do I Komunii świętej i ich rodziców.
5. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 17:00, zapraszamy wszystkich na „Wieczór kolęd”. Kolędy
będziemy śpiewać wraz z naszym chórem.
6. Także w przyszłą niedzielę, o godz. 18:00, zostanie odprawiona Msza święta dla pielgrzymów
„Białej 11”. Po Mszy świętej będzie miało miejsce spotkanie opłatkowe.
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