TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 979
15/12/2013

Kalendarz liturgiczny
15 grudnia 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Celina, Iga, Krystian
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-6a. 10
PSALM 146, 7.8-9a.9bc-10
Jk 5, 7-10
EWANGELIA: Mt 11, 2-11
16 grudnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Alina, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
Lb 24, 2-7. 15-17a
PSALM 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9
EWANGELIA: Mt 21, 23-27
17 grudnia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Łazarz, Olimpia
LITURGIA SŁOWA:
49, 2.8-10
PSALM 72, 1-2.3-4ab.7-8.17
EWANGELIA: Mt 1, 1-17
18 grudnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Bogusław, Gracjan
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23, 5-8
PSALM: 72, 1-2.12-13.18-19
EWANGELIA: Mt 1, 18-24
19 grudnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Dariusz, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 13, 2-7. 24-25a
PSALM 71, 3-4a.5-6ab.16-17
EWANGELIA: Łk 1, 5-25
20 grudnia 2013r. – PIĄTEK
Imieniny: Bogumił, Dominik, Zenon
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24, 1-2.3-4ab.5-6
EWANGELIA: Łk 1, 26-38
21 grudnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Tomasz, Tomisław
LITURGIA SŁOWA:
Pnp 2, 8-14
lub: So 3, 14-18a
PSALM 33, 2-3.11-12.20-21
EWANGELIA: Łk 1, 39-45

III NIEDZIEL A
A DW E N T U
E WA NGE L I A : Mt 11, 2 - 11
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?”
Pytanie zadane Jezusowi przez Jana, oczekuje na jednoznaczną odpowiedź
- tak lub nie. Jezus nie odpowiada wprost ani tak, ani nie. Daje jednak
do zrozumienia, że na Nim spełniają się proroctwa mesjańskie. Jest Mesjaszem
dobroczyńcą. Zaczyna swą działalność od dobrodziejstw zbawienia.
Jan nie miał wątpliwości, kim jest Jezus, ale przeżywa „ciemną noc” wiary.
Pytanie zadał także w imieniu Izraelitów. Pragnie, aby oni uznali Jezusa
Mesjaszem. Uwierzyć w to mają przez dostrzeganie działalności Jezusa.
„Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą… ubogim głosi się Ewangelię.”
Te czyny świadczą, kim jest Jezus. Izraelici znali proroctwa. My znamy
Ewangelię. Nasze postępowanie często świadczy o wątpliwości w wiarę,
że Jezus jest Mesjaszem. Wielu ludzi wierzących żyje tak, jakby Boga nie było.
Czy znajomość Ewangelii pozwala mi na odpowiedź: „Tak, Ty jesteś Tym,
który przyszedł na świat w Betlejem, a teraz oczekujemy Twojego powtórnego
przyjścia”?
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe
i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego. Wierzymy z powodu
autorytetu Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas okłamać.”

ŻYCZENIA
Księdzu Tomaszowi Stefanowskiemu SAC,
diecezjalnemu egzorcyście,
życzymy z okazji imienin,
by prowadził ludzi do spotkania z Panem.
Życzymy męstwa w walce z wszelkim złem,
pasterskiej troski o owce zaginione,
wrażliwości serca na cierpienie innych
oraz daru pocieszenia - na drogach ludzkich zwątpień i załamań.
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KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ
„Kościół potrzebuje nieustannej Modlitwa charyzmatyczna nie jest
Pięćdziesiątnicy” [papież Paweł VI]. spotkaniem, w którym wszystko
powinno być z góry zaplanowane,
W naszej paraﬁalnej kawiarence w ale nie może też przebiegać w
dniach od 29 listopada do 1 grudnia sposób zupełnie spontaniczny i
Wspólnota Chrystusa Zmartwych- nieprzewidywalny. Kurs doprowstałego GALILEA przeprowadziła wadził do poznania tzw. „złotego
kurs Animacji Modlitwy Chary- środka”.
Judyta Piechota
zmatycznej. Celem kursu było
nauczenie się pełnego i aktywnego
uczestniczenia oraz prowadzenia Oto świadectwa uczestników kursu
Animacji Modlitwy
modlitwy charyzmatycznej w
Charyzmatycznej:
„Bożym porządku” oraz otwartości
na Ducha Świętego – tak jak to Doświadczyłam na kursie obecności
czynili apostołowie.
Ducha Świętego podczas modlitwy
Treści kierowane były zarówno do wspólnotowej i podczas modlitwy
umysłu, aby zrozumieć jaki jest wstawienniczej. Moja wiedza na
właściwy porządek spotkania temat modlitwy charyzmatycznej
charyzmatycznego, jak też do serca, została uzupełniona i uporządkoaby doświadczyć mocy Ducha wana. Mam pragnienie modlitwy
Świętego, który jest „motorem” takiej, aby w centrum był JEZUS,
a nie ja i moje sprawy.
takiego spotkania.
Anna, lat 36
Nauczaniom towarzyszyła modlitwa
o odrodzenie charyzmatów oraz
liczne ćwiczenia aktywizujące
uczestników, którzy odkrywali
na nowo spotkanie apostołów w
dniu Pięćdziesiątnicy, aby od nich
uczyć się jakie cechy powinna
mieć modlitwa charyzmatyczna,
co stanowi jej centrum oraz co
jest najważniejszym elementem
takiego spotkania. Poznali, czym
jest uwielbienie Boga, jego znaczenie
w przebiegu spotkania, by następnie
na nowo zrozumieć miejsce i rolę
charyzmatów Ducha Świętego.
Doświadczyli, iż najwłaściwszym
środowiskiem spotkania modlitewnego jest wspólnota. Począwszy
od zrozumienia roli różnych
rodzajów spotkań w budowaniu
wspólnoty, poprzez głębsze odkrycie
roli prowadzących oraz samych
uczestników w modlitwie charyzmatycznej, a kończąc na poznaniu
„szablonu” spotkania modlitewnego.

Mariola, lat 37

Poczułam jedność ze Wspólnotą,
troskę i zaangażowanie. Jezus
utwierdził mnie w darach, jakimi
mnie obdarował. Nabrałam odwagi
i zrozumiałam, że to nie ja jestem
tu ważna, ale ON i wszystko, co robię
jest JEGO wolą i zależy od NIEGO.
Na modlitwie wylania Ducha
Świętego, na moje usta cisnęły się
niezrozumiałe dla mnie słowa. Nie
umiem tego wytłumaczyć, być
może to dar języków. Nie wiem,
Na kursie otrzymałam odwagę będę się temu przyglądać. Chcę
wypowiadania z serca słów wiel- rozwijać w sobie Boże dary i iść
biących Trójcę Świętą. Miałam lęk dalej. Chwała Panu.
Kasia, lat 30
przed wypowiadaniem wezwań
wielbiących Boga Ojca, Ducha Bóg na tym kursie dotykał różnych
Świętego. Otworzyło się moje serce. obszarów mojego patrzenia na
Lęk znikł. Umocniłam swoją wiarę. Boga i Wspólnotę. Myślę, że owocem
Zrozumiałam lepiej sens modlitwy tego działania jest umocnienie
charyzmatycznej, Adorację. Chcę mojej wiary w obecność JEZUSA
włączać się w posługę w Domu w każdym aspekcie mojego życia,
Zmartwychwstania i we Wspólnocie. w działaniu i w odpoczywaniu, w
służbie i w czerpaniu z bogactwa
Barbara, lat 68 Wspólnoty. Doświadczyłam realiOtrzymałam łaskę uwolnienia od po- zowania się proroctw, które Bóg
czucia bycia ocenianą na modlitwie wypowiada, posługując się moją
uwielbienia, co blokowało mnie osobą.
Gosia, lat 48
przed zjednoczeniem z Bogiem
w obecności innych osób. Słowa Na kursie doświadczyłam jedności
poznania „zabieram ci to, teraz pomiędzy wszystkimi uczestnikami
jesteś ty i JA”, poczułam, iż są do w JEZUSIE i poprzez JEZUSA. Otrzymnie, a Bóg potwierdził to wylaniem małam większą odwagę, otwartość
na mnie ogromu miłości. Ufam, że i zrozumienie charyzmatów. Chcę
Duch Święty będzie mnie prowadził. dalej rozwijać się we Wspólnocie.

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Bóg karmi mnie wiecznością swoją
w Najświętszej Eucharystii,
usuwając we mnie wszelkie trwonienia czasu.”
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Doświadczyłam poczucia jedności
we Wspólnocie. Otrzymałam pokój
w sercu. Przełamałam swoje lęki i
poczułam dobry wiatr, poczułam,
że Duch Święty działa we mnie, że
mnie umacnia. Chciałabym służyć
w diakonii ﬂagowania. Posługa
ﬂagowania jest dla mnie bardzo
ważna, postaram się dopilnować
tej posługi. Duchu Święty, działaj.

Agnieszka, lat 43

Alicja, lat 57

PRZYJDŹ NA RORATY
W tym tygodniu:
od poniedziałku do soboty – o godz. 600,
dla dzieci:
od poniedziałku do środy – o godz. 1645.

NA MIŁOŚĆ SERCA OTWORZYLI OBOJE
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice i posiadał
wszelką możliwą wiedzę i wiarę
taką, iżbym góry przenosił, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym.

Choroby, słabość, zapominanie o - A więc - to ON was łączy?
wielu rzeczach. I oczy tracą swój
blask i serce jakoś tak smutniej - Tak, za wiele lat pewien święty
człowiek o imieniu Augustyn
bije.
przekaże ludziom bardzo mądre
- Nic nie zostało, Abrahamie, z tego, powiedzenie: „Jeśli Bóg jest na
Fragment wywiadu – rzeki:
co dawało Wam siłę we wspólnym pierwszym miejscu, wtedy wszystko
życiu? Przecież Ty masz wielką jest na swoim miejscu.” Na nic
- Drodzy Saro i Abrahamie, w dniu wiarę, a Twoja żona nosi w sobie zdałaby się moja wiara i znajoWaszego jubileuszu życzymy wielu tajemnicę piękna…
mość Bożych planów, gdybym nie
darów od Nieba. Może jednak trochę
otworzył serca na Miłość. Dzięki
inaczej… życzymy tej jednej, - Masz rację - jest coś, co przetrwa temu, choć ciało już słabe - serce
najbardziej upragnionej łaski
upływ czasu i przeciwności losu. wciąż nie traci swej wyobraźni.
- potomstwa.
Wielu dostrzega to dopiero w naszym Dzięki temu, patrząc na Sarę,
wieku. Miłość… Wiesz, całe życie wciąż mogę do niej mówić: „Moja
- Mój kochany Przyjacielu... spójrz mieszkałem w namiotach. Nie
na nas - ja mam 99 lat, a moja żona… dlatego, że tak wygodniej, ale Ty Księżniczko dana mi od Nieba”
no, może jednak wiek kobiety dlatego, że… jeszcze nie wynale- - bo Sara znaczy księżniczka, mam
przemilczę, ale zapewniam Cię, że ziono cegieł. Jednak prawdziwy nadzieję, że wiesz o tym?
jesteśmy już bardzo podeszli w dom zbudowałem na mocnym - Wiem i podziwiam… Podziwiam
latach. Kiedy w naszym wieku słyszy fundamencie - obietnicy Boga, na Was oboje… Podziwiam wszystkie
się życzenia: zdrowia, szczęścia itd., którą wraz z Sarą staramy się wciąż pary, które biorą z Was wzór.
ma się wrażenie, że ktoś kompletnie odpowiadać zaufaniem.
nie pojmuje, czym jest starość.
ms

NIE DAJ SIĘ SZATANOWI /5/
Człowiek opętany może funkcjonować w społeczeństwie całkiem
sprawnie i przez pewien czas nawet
nie zdawać sobie sprawy, że jest
zniewolony przez złego ducha.
Diabeł pragnie się ukryć, bo zdemaskowany staje się mniej groźny.
Dlatego nikt naprawdę opętany
nie przyjdzie i nie powie: „Proszę,
aby mnie ksiądz egzorcyzmował,
bo mnie opętał diabeł.” Jeśli tak
mówi, to najprawdopodobniej potrzebuje pomocy lekarza. Dlaczego
zatem przychodzi? Bo trudno się
modlić, bo jakieś lęki mu towarzyszą,
bo zauważył, że od pewnego czasu
pojawiają się myśli samobójcze
i ludzie od niego stronią.

Trzeba zatem sprawę zbadać. W tym
celu przeprowadzam z zainteresowaną osobą rozmowę, w czasie
której chcę się dowiedzieć, możliwie
najdokładniej, jaka może być przyczyna jej cierpienia. Najbardziej
przekonującym argumentem za
tym, że ktoś jest zniewolony przez
demona lub opętany, jest jego
stan duchowy. Pytam więc, o to
kiedy zainteresowany był u spowiedzi,
czy nie ma jakiegoś silnego przywiązania do grzechu ciężkiego,
czy modli się, czy nie czuje nienawiści do innych ludzi, czy nie boi
się patrzeć na krzyż, czy nie boi się
wchodzić do kościoła itp. Pytam
także o sytuację rodzinną, czy

Odeszli w listopadzie do Pana:
Tadeusz Jan Pastuszka /l. 52/
Elżbieta Eugenia Hernik /l. 75/
Krystyna Klochowicz /l. 66/
Stanisław Błasiński /l. 72/
Janina Barbara Nitek /l. 72/
Elżbieta Tomala /l. 76/
Waldemar Edmund Czubiński /l. 71/
Janina Deja /l. 85/
Zbigniew Andrzej Derleta /l. 65/
Paweł Kąkol /l. 91/
Marianna Celina Stanikowska /l. 86/

np. nie ma wśród bliskich jakiegoś
poważnego konﬂiktu, niezgody,
nienawiści. Czy może zainteresowana osoba była oﬁarą przekleństwa? Bardzo często, a nawet prawie
zawsze, przyczyną problemów
duchowych są grzechy przeciwko
pierwszemu przykazaniu, które
określamy jako bałwochwalstwo.
Są to grzechy związane z okultyzmem (czary, wróżby, magia),
spirytyzmem (wywoływanie duchów)
czy praktykami, które wprost
odwołują się do religii Dalekiego
Wschodu lub ideologii New Age.
ciąg dalszy nastąpi...
ks. Tomasz

Sakrament chrztu świętego
w listopadzie przyjęli:
Krystian Bąkowski
Oliwier Figarski
Filip Dobeling
Hanna Kalita
Anna Halina Janik
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JEDYNY
Dlaczego na świecie jest tyle wiar, wyznań, religii, wierzeń? Jaka wiara jest prawdziwa?
Czy nasza katolicka religia jest „tą właściwą”?
To ważne pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć dorastając.
Dlaczego najmądrzej być chrześcijaninem, katolikiem?
Dlatego, że Jezus pokazał nam miłość najdoskonalszą? Że za nią oddał życie i – co więcej – zmartwychwstał?
Oddał życie za miłość do mnie, do Ciebie... Zmartwychwstał prawdziwie. Wiarygodność totalna. Niespotykane
w żadnej innej wierze.
„Czy to możliwe, by na świecie była jedna wiara?” To pytanie dziecka.
Możliwe. Tylko każdy człowiek musi zapragnąć poznać Chrystusa – Jedynego Zbawiciela Świata.
Jedynego.
A ja tak często myślę, że zbawi mnie sumienne wypełnianie obowiązków...

xp

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego SAC
z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy Waszym modlitwom.
2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
i ich rodziców.
3. Dzisiaj na godz. 1700 zapraszamy na Nabożeństwo adwentowe.
4. Jutro, o godz. 2030 Nabożeństwo przed kanonizacją bł. Jana Pawła II. Na tym Nabożeństwie rozpoczniemy
Nowennę do Dzieciątka Jezus.
5. Spowiedź w tym tygodniu na Roratach o godz. 600 i Mszach świętych o godz. 700, 800 i 1800. Spowiedź
przedświąteczna dzieci będzie w piątek, 20 grudnia. Spowiedź młodzieży, w sobotę, 21 grudnia.
W poniedziałek, 23 grudnia, spowiedź dla wszystkich. W te dni spowiadać będziemy od godz. 1715.
6. Do chorych udamy się w piątek, 20 grudnia, po porannych Mszach świętych.
7. Roraty wraz z Nowenną do Dzieciątka Jezus dla młodzieży i dorosłych, codziennie w dni powszednie
do 24 grudnia, o godz. 600 (jutro Nowenna o godz. 2030). Roraty dla dzieci w poniedziałek, wtorek i środę
o godz. 1645. Zakończenie Rorat dla dzieci w środę.
8. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych:
z 25 grudnia, z godz. 1300 – w czwartek, 19 grudnia
z 26 grudnia, z godz. 1300 – w piątek, 20 grudnia
Wszystkie pouczenia będą w kancelarii paraﬁalnej o godz. 1840.
9. 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. W księgarni są również ozdoby świąteczne
zrobione przez dzieci z naszej Świetlicy Caritas pallotyńskiej.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza święta trydencka.
11. Ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki wigilijne do wszystkich rodzin naszej paraﬁi. W razie
wątpliwości można prosić od rozprowadzających opłatki o pokazanie pisemnego upoważnienia,
od Księdza Proboszcza. Za złożone oﬁary składamy serdeczne Bóg zapłać.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko,
wiedziałabym mniej,
lecz za to umiałabym okazać troskę.”

MODLITWA DZIECKA
„Dziękuję Ci, Panie,
że mam rodzinę i proszę,
opiekuj się nami każdego dnia.”
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