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Czcimy dziś tajemnicę Wcielenia i witamy Maryję Bogurodzicę. Zwiastowanie 
ukazuje nam doskonałą pokorę i posłuszeństwo, którym Maryja przez swe 
„fiat” naprawiła grzech pychy i nieposłuszeństwa Ewy. Dzisiejsza niedziela 
przypomina spotkanie Maryi z Aniołem. Jest to chwila, gdy Słowo Boże 
poczęło się z Ducha Świętego w łonie Dziewicy („dla Boga nie ma nic 
niemożliwego”), a historia świata rozpoczęła nową kartę. Ten, który narodzi się,
„będzie wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego... Jego królestwo 
nie będzie miało końca”. Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych. Chrześci-
jaństwo to dążenie do świętości poprzez przekraczanie własnych ograniczeń. 
Jest ono możliwe nie dzięki własnym siłom, lecz dzięki miłującej łasce. 
To wszystko zaczęło się w dniu Zwiastowania. Czy pamiętam o modlitwie 
„Anioł Pański” (przynajmniej w południe) i wprowadzam w życie słowa 
Maryi „oto ja, służebnica Pańska”?

E WA N G E L I A :  Ł k  1 ,  2 6 - 3 8

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg ma imię; nie jest jakąś anonimową siłą”.
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I V   N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

Ks. Tomaszowi Stefanowskiemu SAC
w dniu imienin życzymy,

by Boża moc towarzyszyła mu wszędzie 
i chroniła od zasadzek Złego. 

Niech trwanie w jedności z Chrystusem 
wypełnia jego serce radością i pokojem, 

a to niech owocuje gorliwą służbą.

ŻYCZEN IA
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Adwent, to wyjątkowy czas. Dla nas – chrześcijan, 
to radosne przygotowanie na przyjście Pana – na Jego
powtórne przyjście na ziemię. Oczekiwanie na Jezusa
musi rodzić radość. Można, a nawet trzeba, chodzić 
na Roraty. To pierwsza Msza święta w kościele – 
Msza święta przed Wschodem Słońca. Zapalamy
wtedy specjalną świecę ozdobioną białą wstęgą. 
Ta świeca, przy ołtarzu jest tylko w Adwencie 
i przypomina nam, jak wielką miłością płonęła 
Maryja, czekając na narodzenie Syna.

Aleksandra, lat 10

Listopad i grudzień, to moje dwa ulubione miesiące, 
ponieważ wtedy zaczyna się Adwent. A w Adwencie
mogę chodzić na Roraty, które rozpoczynają się o godz. 6.
Podczas tych Mszy świętych najbardziej podobają mi się
piękne czytania, fragmenty Ewangelii. Pieśni, które są 
śpiewane podczas tej Liturgii robią na mnie ogromne 
wrażenie. W przyszłym roku też na pewno będę 
uczestniczyć w porannych Roratach.

Anastazja, lat 10

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem” /J 14, 6/.

Camino Francees, Via de la Plata, Caminho Portuguese…
Z czym wiążą się te trochę dziwnie brzmiące określenia?
To nazwy szlaków pielgrzymich. Nie chodzi oczywiście 
o naszą „Białą 11”, która każdego roku wędruje na 
Jasną Górę. „Camino” po hiszpańsku znaczy „droga”. 
Tak właśnie nazywa się pielgrzymowanie do bardzo 
ważnego sanktuarium św. Jakuba – Santiago de 
Compostela. Wszystkie szlaki oznakowane są charak-
terystyczną muszelką. Do tego miejsca 25 lat temu
zawędrowały też wraz ze św. Janem Pawłem II Światowe
Dni Młodzieży. Hasło Spotkania bardzo wyraźnie 
wskazywało na Chrystusa, który także dziś staje na 
skrzyżowaniu naszych dróg, dążeń, pragnień i mówi: 
„Ja jestem drogą, prawdą i życiem”.

Droga… przynosi ze sobą pytanie o cel – Czego szukasz?
Za czym tęskni Twoja dusza? W którą stronę kierujesz 
swoje kroki? Pytania niezwykle ważne, nabierające 
wyjątkowego charakteru teraz, kiedy przecież bardzo 
czujemy klimat Świąt. Co tak naprawdę chcesz odnaleźć
w świetle Betlejemskiej Gwiazdy – radość z narodzin 
Jezusa, czy może tylko błyszczące choinkowe neony?

Prawda… człowiek czasem próbuje stworzyć swoje 
własne „prawdy”. A jednak, jak uczy Ojciec Święty, 
tylko patrząc na PRAWDĘ, czyli na Chrystusa, można 
rzeczywiście zrozumieć siebie i świat. To nie slogan, 
lustro serca (sumienie) pokazuje, kim jesteśmy. Jaki 
obraz tam odnajdziesz? – czysty, jasny i przejrzysty 
jak umyte na Święta okna, czy może raczej powykrzy-
wiany na wzór karykatur z cyrkowej „krainy luster”?

Życie… wielu ludzi dziś, w XXI wieku, stawia sobie
pytanie o sens. Po co to wszystko? – starania, troska 
o jutro, zabieganie. Krzątanina związana ze Świętami
bardzo wyraźnie pokazuje, że bez odniesienia 
do najgłębszego CELU rzeczywiście wszystko byłoby 
bez znaczenia. Jak nazywa się ów najistotniejszy sens 
życia? Odpowiedź jest tylko jedna: MIŁOŚĆ. Ojciec 
Święty podczas Czuwania w Santiago nazwał ją 
„Bezinteresownym Darem”. Jeśli trudno Ci zrozumieć, 
co znaczą te dwa słowa… popatrz na pokorę Żłóbka 
i razem z Karolem Wojtyłą wypowiedz proste słowa 
uwielbienia:
„Uwielbiam cię, siano wonne, 
bo nie znajduję w tobie dumy dojrzałych kłosów. 
Uwielbiam cię, siano wonne, 
któreś tuliło w sobie Dziecinę bosą.”

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
SANTIAGO DE COMPOSTELA / 1989

ms

DLACZEGO CHODZĘ NA RORATY? 

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Drodzy ludzie starzy, trapieni przez kłopoty ze zdrowiem lub problemy innego rodzaju, 

jestem całym sercem z wami”.

„Jeżeli Twoje dziecko żyje nad oceanem, 
nie możesz budować muru chroniącego je 
od oceanu, lecz musisz nauczyć je pływać”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Panie Boże, proszę, 

aby mój pradziadek był zdrowy, 
szczęśliwy i długo żył. Amen”.

MODLITWA DZIECKA
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1. Śpiew kolędy „Bóg się rodzi” 
lub „Wśród nocnej ciszy”

2. Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna: 

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego 
Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu za to, że tak 
umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzo-
nego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla 
naszego zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam 
po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je 
w radości i wzajemnej miłości.

3. Ojciec lub matka albo ktoś z domowników 
zapala świecę i mówi: 

Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu 
i zbawienie świata. 
Wszyscy odpowiadają:  Bogu niech będą dzięki. 

4. Następnie ktoś bierze do rąk Pismo Święte i mówi: 

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego 
Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. 
Odczytuje się fragment Łk 2, 1-20. 
Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla Słowa
Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego.

5. Osoba prowadząca mówi:

Błagajmy teraz dobrego Boga o błogosławieństwo
dla nas zgromadzonych na tej wieczerzy, dla naszych
najbliższych i przyjaciół rozsianych po świecie, 
sąsiadów, wszystkich chorych, samotnych, 
głodujących, smutnych i nieszczęśliwych. Niech 
Bóg ześle wszystkim żyjącym potrzebne łaski, 
a naszym zmarłym udzieli przebaczenia grzechów 
i wprowadzi do swojego Królestwa w niebie. 
Módlmy się o to słowami Jezusa. Ojcze nasz... 

Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi, 
Świętej Bożej Rodzicielki, mówiąc: Zdrowaś Maryjo... 

6. Można wyjaśnić sens i znaczenie dzielenia się 
opłatkiem: 

Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. 
Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj polski nawiązuje
do wczesnochrześcijańskiej praktyki dzielenia się 
między sobą błogosławionym chlebem, który jest 

symbolem życia i podtrzymuje życie. Wyraża 
gotowość podzielenia się tym, co jest najcenniejsze 
i najbardziej potrzebne. Przypomina nam także 
prawdę, że Jezus Chrystus narodzony dzisiaj 
w Betlejem jest dla nas Chlebem z nieba i daje 
nam się w Najświętszej Eucharystii, abyśmy mieli 
życie wieczne. 

7. Ojciec rodziny ze złożonymi rękoma odmawia 
następującą modlitwę nad opłatkiem:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, 
bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który
jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości 
posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, 
który pod postacią chleba daje nam swoje Ciało 
jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Prosimy Cię, 
racz pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, 
którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych
ojców i składać sobie nawzajem świąteczne 
życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, 
miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępo-
waniem potwierdzali to, co wypowiemy ustami. 
Panie, Boże, spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem
dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli uczestniczyć
w uczcie zbawionych w Twoim królestwie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

8. Następuje łamanie się opłatkiem i życzenia, 
a następnie zasiadamy do wieczerzy.

9. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, 
rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne 
obdarowywanie się upominkami. 

10. Po wieczerzy można odmówić następującą 
modlitwę: 

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego 
Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi 
Dziewicy, dziękujemy Tobie za ten błogosławiony
wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas 
wieczerzy i wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas 
z miłością obdarzasz dnia każdego. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, 
teraz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ

opr.

„Jedynie dzięki spotkaniu z miłością Bożą, które przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, 
jesteśmy oswobodzeni z wyobcowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA



4 | Moja Parafia

MOJA PARAFIA.  Parafia św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03,  www.mojaparafia.za.pl, mojaparafia@gmail.com
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik, Agnieszka Kołodziejska, Aleksandra Faryna, Adam Żak,  Bartłomiej Paduch,

ks. Paweł Śliżewski SAC.  Współpraca:  Sylwia Klochowicz - Matłacka, Bernard Pająk.

21 grudnia 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Tomasza, Honoraty
LITURGIA SŁOWA: 
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
Rz 16, 25-27
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

22 grudnia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bożeny, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 24-28
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd
EWANGELIA: Łk 1, 46-56

23 grudnia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Wiktorii, Sławomira
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4; 4, 5-6
PSALM 25, 4-5. 8-9. 10 i 14
EWANGELIA: Łk 1, 57-66

24 grudnia 2014r. – ŚRODA
WIGILIA

Imieniny: Ewy, Adama
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
EWANGELIA: Łk 1, 67-79

25 grudnia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Piotra, Eugenii
LITURGIA SŁOWA:
Pasterka:
I czytanie: Iz 9, 1-3. 5-6
Psalm 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13
II czytanie: Tt 2, 11-14
EWANGELIA: Łk 2, 1-14
Msza w dzień:
I czytanie: Iz 52, 7-10
Psalm 98, 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6
II czytanie: Hbr 1, 1-6
EWANGELIA: J 1, 1-5. 9-14

26 grudnia 2014r. – PIĄTEK 
Św. Szczepana, pierwszego Męczennika
Imieniny: Dionizego, Szczepana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8-10; 7, 54-60
PSALM 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17
EWANGELIA: Mt 10, 17-22

27 grudnia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Żanety, Jana, Maksyma
LITURGIA SŁOWA: 
1 J 1, 1-4
PSALM 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: J 20, 2-8

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
ks. Tomasza Stefanowskiego SAC z okazji jego imienin.

2. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

3. Dzisiaj o godz. 1720 zapraszamy na Nieszpory Liturgii Godzin. Przypominamy,
że za wzięcie czynnego udziału w tej modlitwie w naszym kościele, można 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust jest związany 
z rozpoczętym Rokiem Życia Konsekrowanego. Po Nieszporach – szósty 
dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus.

4. Sakrament pojednania w naszym kościele – w poniedziałek, wtorek 
i środę podczas porannych Mszy świętych oraz w poniedziałek i wtorek 
od godz. 1700. W Wigilię Bożego Narodzenia spowiedź od godz. 600 
do godz. 1030.

5. Ostatnie Roraty i Nowenna do Dzieciątka Jezus – w poniedziałek, 
wtorek i środę o godz. 600.

6. W Wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z wielowiekową tradycją, 
zachęcamy do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.  
Msze święte o godz.: 600, 700, 800 i 930. Mszy świętej o godz. 1800 nie będzie. 
Wieczorem zasiadamy w gronie rodzinnym do wigilijnej wieczerzy. 
Łamiąc się opłatkiem, przeprośmy za wszystko czym mogliśmy się 
wzajemnie zranić w ciągu mijającego roku i złóżmy sobie nawzajem 
serdeczne życzenia. Zachowajmy zwyczaj pozostawienia pustego miejsca
przy stole, okazując w ten symboliczny sposób wrażliwość na los ludzi 
biednych, samotnych i skrzywdzonych. Zrezygnujmy tego dnia z napojów 
alkoholowych. Pasterka w naszym kościele o godz. 2400. Taca zbierana 
podczas Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

7. Świece „Caritas” są do nabycia w naszej księgarni, kancelarii i zakrystii. 
W księgarni są również ozdoby świąteczne zrobione przez dzieci.

8. U chórzystów, przed kościołem, są do nabycia płyty z kolędami 
w wykonaniu naszego parafialnego chóru „Gloria Dei”.

9. Bóg zapłać za ofiary złożone na ręce Ojców ministrantów przy okazji 
rozprowadzania opłatków wigilijnych. Opłatki są jeszcze do nabycia 
w zakrystii i kancelarii.

10. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy świętej o godz. 630; 
pozostałe Msze święte – jak w każdą niedzielę. 

11. W drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – w Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika, porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. 
Taca przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

12. 25 i 26 grudnia, nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

13. Wizytę duszpasterską rodzin naszej parafii rozpoczniemy w sobotę, 
27 grudnia. Program kolędy będzie podawany od Świąt w Gazetce 
parafialnej. Podczas kolędy w każdym mieszkaniu na stole powinien być: 
krzyż, Pismo Święte, woda święcona, kropidło oraz zeszyty lub ćwicze-
niówki do katechezy dzieci i młodzieży. 

14. W przyszłą niedzielę przypada Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


