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Ewangelia raz jeszcze stawia nam przed oczy postać Jana Chrzciciela,
który miał przygotować ludzi na przyjście Mesjasza, oczekiwanego
z wielką niecierpliwością. „Co mamy robić?” – pytali ludzie Jana, aby godnie
powitać mającego przyjść Zbawiciela. Otrzymali konkretną odpowiedź:
podziel się z tym, który nie ma; nie zabierajcie drugim siłą; bądźcie 
uczciwi. Taka była treść przepowiadania Jana. „Wszyscy zastanawiali się,
czy czasem Jan nie jest Chrystusem”. Odpowiedź pełna pokory: „idzie 
potężniejszy ode mnie (...), On będzie was chrzcił Duchem Świętym
i ogniem”. Kolejny Adwent, kolejne oczekiwanie. Wypada więc postawić
sobie dziś pytania: 
- Czy Ty, Chryste, jesteś Tym, który wyjaśni mi sens mojego życia?
- Czy Ty jesteś Tym, który mi pomoże budować moje życie od samych

podstaw?
- Kim jesteś dla mnie?
Jezu, uznaję w Tobie mojego Pana i Zbawiciela.

E W A N G E L I A :  Ł k  3 ,  10 -18

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Nauczycielu, co mamy robić?”

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Uczyń, Boże mój, z mojej duszy swoje niebo”.
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3 .   N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

„Ponieważ jestem wezwany, by żyć tym, o co proszę innych, 
muszę również myśleć o nawróceniu papiestwa”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień 

istnienia świata”.
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Jeszcze nie pukaj do drzwi moich,
Panie. Jeszcze nie. Jeszcze nie jestem
gotowa na Twoje przyjście. Wpraw-
dzie dom lśni czystością…

Już pukasz? Chwileczkę. Poczekaj.
Chciałabym Cię ugościć. Zrobię 
makowce, kutię, kompot z polskich
jabłek… Może jeszcze do fryzjera
zdążę. Będę ładnie wyglądać na
Twoje Urodziny. No widzisz, wie-
działam,  że o czymś zapomniałam. 
Prezenty.  

Handlowcy ręce zacierają. 
W sklepach tysiące świecidełek. 
To znak (?), że wkrótce przyjdziesz 
na świat. Nie wątpię, że będziesz 
śliczny. Tylko te Twoje oczy… Wciąż 
budzą niepokój, są takie smutne, 
zatroskane… 

Jak wygląda nasze życie w drugiej 
połowie Adwentu? 

Jezus przyszedł na świat w ubogiej
stajence. Nie żąda sławy, poklasku,
bogactwa. Przygotuj Mu tylko czyste
serce. Może dzisiaj zechce narodzić 
się w Tobie. Uprzątnij dla Niego 
zakamarki swej duszy. Nie chowaj 
w sercu nienawiści, ona nie wroga 
Twojego, lecz Ciebie niszczy.

Świat oczekuje narodzin Jezusa,
Jego powtórnego przyjścia. Jeszcze
nie jesteś gotowy by GO przyjąć?   
Mówisz: „Mam 28 lat, całe życie 
przede mną, jeszcze zdążę”. 

A jeżeli nie?

JEZUS Cię kocha. Ma plany 
względem Ciebie. Jesteś MU potrzebny

do realizacji dzieła Zbawienia 
Świata. Może właśnie dziś zapuka 
do drzwi domu Twojego ukazując
skrawek Nieba. Jesteś gotowy 
z Nim TAM pójść? ON z sobą 
przynosi Przebaczenie. Czy jesteś 
gotowy przyjąć ten bezcenny dar? 

Jeszcze nie jesteś gotowy? Idź,
uklęknij w sakramencie pojednania.
Zawsze GO tam szukaj, zanim 
powtórnie przyjdzie na świat. 
Porozmawiaj z Nim. Radość przepełni
duszę Twoją, a wtedy powiesz:
„Oczekuję PANA, czekam na Niego, 
pokładam nadzieję w Jego słowie. 
Wyczekuję Pana bardziej niż straże 
poranka. Bardziej niż straże poranka
niech Izrael oczekuje PANA. Bo 
u PANA jest łaska i obfite u Niego 
odkupienie. To On odkupi Izraela 
ze wszystkich jego przewinień” 
(Ps 130, 1-8).

opr.
Jadwiga Kulik

Nie ma chyba na Ziemi człowieka,
który w swoim życiu nie doznałby
jakiegoś cierpienia. Niektórzy na-
zywają ziemię „padołem płaczu”,
ale przecież to nie jest tak… 
Owszem, cierpienie dotyka Ciebie 
i mnie (niekiedy w najmniej ocze-
kiwanych chwilach). Może to być 
nagła śmierć najdroższej Ci osoby 
albo też śmierć po długiej chorobie:
Matki, przyjaciela, przyjaciółki, Two-
jego ukochanego dziecka… czy też
Twoja nieuleczalna choroba, na 
którą nie ma ratunku...

Cierpienie to nie tylko choroby 
czy śmierć.

Jest nim życie w nędzy, kiedy 
absolutnie nie starcza pieniędzy 
na cały miesiąc i nie ma czym 
wyżywić licznej gromadki dzieci, 
a tu jeszcze ojciec czy matka 
notorycznie żyją w stanie upojenia 
alkoholowego… i często biją 
niczemu niewinne dzieci...

To jest ogromna tragedia. Jeśli 
rodzina jest wierząca, to matka czy 
niepijący ojciec zanosi pokorne 
błagania do Boga, aby odmienił, 
uzdrowił tę rozpaczliwą sytuację. 
Pan Bóg wszystko może!

Cierpieniem jest też nędza, 
w której przychodzi żyć, niekiedy całej
rodzinie. Wiąże się to jakże często 
z brakiem pracy ojca czy matki…

Największym cierpieniem jest 
samotność. Ma to miejsce często, 
kiedy syci, dobrze ubrani ludzie, 
żyjący w luksusowych warunkach, 
zupełnie nie zwracają uwagi na 
tego opuszczonego przez wszystkich
człowieka, nie okażą mu odrobiny
serca… Mało tego. Pogardzają nim,
nie uśmiechają się do niego, 
okazują mu zimną obojętność, 
podczas gdy on tak bardzo potrze-
buje ciepła, miłości i choć odrobinę
zainteresowania...

Jezus Chrystus chodząc po świecie
nie tak przecież nauczał. Mówił, 
że jeśli ktoś z nas zauważy tego 
najmniejszego i podzieli się z nim, 
da mu coś, to tak jakby dawał 
samemu Jezusowi. Lecz bogaci 
ówczesnego świata nie zwracali 
uwagi na słowa Jezusa. Czekali na 
Mesjasza, którym przecież był On!
Wreszcie ukrzyżowali Go. Jezus 
chętnie oddał Życie za każdego z nas.
A jak ogromnie cierpiał, wiemy 
o tym z kart Pisma Świętego. 

Dzięki Jego Męce na Krzyżu 
zostaliśmy zbawieni.

Ja mam często takie momenty, 
że kiedy bardzo cierpię, łączę swoje
cierpienia z Ukrzyżowanym Jezusem.
Jezus jest dla nas wszystkich wzo-
rem cierpienia. Bardzo to jest trudne,
ale można dziękować Jezusowi za 
swoje, wielkie niekiedy, cierpienie. 
W takich momentach czujemy się 
tak blisko Jezusa na Krzyżu.

Ja staram się kochać Jezusa tak, 
jak umiem. I cierpię dla Niego.

CIERPIENIE - JEGO CIENIE I BLASKI

Katarzyna Wilczyńska

GDYBYŚ ZECHCIAŁ, JEZU, 
NARODZIĆ SIĘ W DOMU MOIM…

P Y T A N I E 

SZKRABA??P Y T A N I E ?P Y T A N I E 

P Y T A N I E ?P Y T A N I E ???SZKRABA?SZKRABA

SZKRABA?SZKRABA
Wierzymy, że tak.

„Czy Pan Bóg istnieje?”
P Y T A N I E 

S Z K R A B A??P Y T A N I E ?P Y T A N I E 

P Y T A N I E ?P Y T A N I E ???S Z K R A B A?S Z K R A B A

S Z K R A B A?S Z K R A B A
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PODARUJ DROBIAZG 
DLA MŁODZIEŻY

Wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 

przy ul. Grzecznarowskiego, proszą o pomoc 
w postaci artykułów szkolnych: 

bloki techniczne, kleje, bibuła, nożyczki, 
artykuły dekoracyjne: koraliki, guziczki, 

wstążeczki, mulina, kolorowe filce, 
bombki styropianowe, pisanki; 

gry edukacyjne – stolikowe typu: memory, 
puzzle, domino itp.

Artykuły te można składać do przyszłej niedzieli
 w koszu znajdującym się przy wejściu 

do naszego kościoła lub w kancelarii parafialnej 
w godzinach urzędowania.

Dziękujemy za każdy drobiazg.
ks. Marian i ks. Stanisław G.

W ostatni wtorek, 8 grudnia, 
Ojciec Święty Franciszek otworzył 
dla całego świata Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia, który potrwa
do 20 listopada. Oto, co papież mówi
do nas:

„Jubileusz jest wydarzeniem
uprzywilejowanym, aby Kościół 
nauczył się wybierać jedynie to 
„co najbardziej podoba się Bogu”. 
A co „najbardziej podoba się Bogu”?
Przebaczanie swoim dzieciom, 
okazywanie im miłosierdzia, aby 

także one mogły z kolei przebaczać 
braciom, jaśniejąc jako pochodnie 
miłosierdzia Bożego w świecie. 
To właśnie Bogu podoba się 
najbardziej!”

„Dlaczego Bóg jest tak zadowolony,
po stworzeniu mężczyzny i kobiety?
Bo miał wreszcie kogoś, komu 
mógł przebaczyć. Czyż to nie piękne?
Przebaczenie jest radością Boga, 
istotą Boga jest miłosierdzie. 
Dlatego w tym roku musimy 
otworzyć nasze serca, aby ta miłość,

 ta radość Boża wypełniła nas
wszystkich tym miłosierdziem”.

„Jubileusz będzie „czasem
sprzyjającym” dla Kościoła, jeśli 
nauczymy się wybierać „to, co 
najbardziej podoba się Bogu” nie 
ulegając pokusie, by myśleć, że jest
coś innego, coś ważniejszego, czy 
bardziej priorytetowego. Nie ma nic 
ważniejszego niż wybieranie „tego, 
co najbardziej podoba się Bogu”,
Jego miłosierdzia, Jego miłości,
Jego czułej troski, Jego objęcia, 
jego serdeczności!”

JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA OTWARTY!

ŻE W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ 
O GODZ. 1800, 

KOLEJNA MSZA ŚWIĘTA 
W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY.

PRZYPOMINAMY,

Odeszli w listopadzie do Pana:
Patrycja Kapusta
Jolanta Szymczyk
Franciszek Szast
Waldemar Krzysztof Lipiński /l. 55/
Barbara Hanna Tyczyńska /l. 56/
Lech Stanisław Młynarski /l. 61/
Sławomir Stanisław Piwoński /l. 63/
Kazimierz Piechota /l. 65/

Kazimierz Gawroński /l. 67/
Lidia Elżbieta Szymańska /l. 68/

Krystyna Mrugała /l. 71/
Waldemar Świętonowski /l. 71/

Maria Krystyna Siuda /l. 73/
Henryk Sowiński /l. 74/

Jan Dąbrowski /l. 78/
Elżbieta Maria Jafra – Kobrzycka /l. 74/

Sakrament 
chrztu świętego

w listopadzie przyjęli:

Oskar Lesisz
Lena Barbara Pijarska

Kacper Godziński
Nataniel Paweł Musiał

opr.

„Zapomnij czasem o zmywaniu naczyń, praniu i zakupach. Żyj i ciesz się chwilą spędzaną z rodziną”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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1. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się 
do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. Dzieci otrzymają dziś 
poświęcone medaliki.

2. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta w intencji pielgrzymów „Białej 11”, 
a następnie spotkanie dla wszystkich chętnych w kawiarence.

3. Roraty dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 600;
dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645. 

4. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ i Młodzieżowa Schola Pallottiego 
zapraszają wszystkich chętnych na adwentowe rekolekcje 
pt. „Miłość zawsze trafia”. Msze święte z nauką rekolekcyjną – w kaplicy 
Świętej Rodziny – od jutra do środy o godz. 1900. Rekolekcje prowadzi 
ks. Marek Tomulczuk SAC.

5. W środę, 16 grudnia, rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus. 
Będzie ona zawsze na zakończenie Rorat o godz. 600. W przyszłą niedzielę
– o godz. 1720.

6. W piątek i sobotę, 18 i 19 grudnia, spowiedź w naszym kościele od godz. 1700.

7. W piątek, 18 grudnia, po porannych Mszach świętych kapłani udadzą się
do chorych. Prosimy o zgłaszanie osób chorych w zakrystii i kancelarii.
Niech każdy przeżyje Święta w przyjaźni z Bogiem.

8. Świece „Caritas” na stół wigilijny są do nabycia w naszej księgarni 
oraz w kancelarii. W księgarni są również ozdoby świąteczne i kalendarze
na nowy rok.

9. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych: 
z 25 grudnia, godz. 1300 – w poniedziałek, 21 grudnia; 
z 26 grudnia, godz. 1300 – we wtorek, 22 grudnia.
Pouczenia będą w kancelarii parafialnej o godz. 1840.

10. Ojcowie ministranci rozprowadzają poświęcone opłatki wigilijne 
do wszystkich rodzin naszej parafii. W razie wątpliwości, można prosić
od rozprowadzających opłatki o okazanie pisemnego upoważnienia 
od Księdza Proboszcza. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

11. W przyszłą niedzielę, 20 grudnia, o godz. 1030, zostanie odprawiona Msza św.
 w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego SAC z okazji jego imienin. 

12. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza św.
dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania 
i ich rodziców.

13. Wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
proszą o pomoc w postaci artykułów szkolnych. Można będzie je zostawiać
w koszu znajdującym się przy wejściu do kościoła, do przyszłej niedzieli.
Szczegóły odnośnie artykułów znajdują się w naszej Gazetce.

13 grudnia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Łucji, Eugeniusza, Otylii
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14-18a
PSALM Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Flp 4, 4-7
EWANGELIA: Łk 3, 10-18

14 grudnia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Izydora, Alfreda
LITURGIA SŁOWA:
Lb 24, 2-7. 15-17a
PSALM 25, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 21, 23-27

15 grudnia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Niny, Celiny
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 1-2. 9-13
PSALM: 34, 2-3. 6-7. 17-19. 23
EWANGELIA: Mt 21, 28-32

16 grudnia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Albiny, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25
PSALM: 85, 9ab-10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 7, 18b-23

17 grudnia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Łukasza, Jolanty
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 2. 8-10
PSALM 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17
EWANGELIA: Mt 1, 1-17

18 grudnia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Laury, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23, 5-8
PSALM 72, 1-2. 12-13. 18-19
EWANGELIA: Mt 1, 18-24

19 grudnia 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Urbana, Dariusza, Gabrieli
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 13, 2-7. 24-25a
PSALM 71, 3-4a. 5-6ab. 16-17
EWANGELIA: Łk 1, 5-25

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Do Świąt jeszcze tylko 12 dni…
Zatrzymaj się…

Pojednaj się z Bogiem, z człowiekiem…
Wybierz się na Roraty…

Oczekuj przyjścia Pana…
On tak bardzo chce się narodzić w Twoim życiu…

Ale nigdy nie przychodzi nieproszony…
On tak bardzo chce się narodzić w Twoim życiu…On tak bardzo chce się narodzić w Twoim życiu…
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