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Scena spotkania Maryi z Elżbietą. Po fakcie zwiastowania i wypowiedzeniu
„fiat”, Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice.
Dzięki tej niewygodnej podróży, Chrystus, w łonie Matki, przybył tam 
gdzie było konieczne – do ludzi. „Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie,
podskoczyło z radości dziecko w moim łonie”. Maryja staje się postacią 
Kościoła, który musi być w drodze, coś zanosić, nieść Kogoś. Podobnie jak
Syn nie chciała czynić własnej woli. Przyjęła wolę Bożą i weszła w Jego
plany. Dlatego „szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa 
powiedziane Jej przez Pana”. Dzięki Niej przyszedł na ziemię Zbawiciel.

„Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, 
ciche błagania ku niebu ślę, 

Twojego przyjścia czeka świat cały, 
gorącym sercem przyzywa Cię”.

E W A N G E L I A :  Ł k  1 ,  3 9 - 4 5

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Błogosławiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony owoc Twojego łona”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Uczyń, Boże mój, z mojej duszy swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku”.

Nr.: 1084
20/12/2015

4 .   N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

Ks. Tomaszowi Stefanowskiemu SAC, 
z okazji jutrzejszych imienin, życzymy, 

by trwał wiernie na straży wielkich tajemnic 
świętej wiary katolickiej.

Niech codzienna celebracja sakramentów
napełnia Księdza serce pokojem i miłością.

ŻYCZEN IA
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OCH, JAKA RADOŚĆ! 
JUŻ WKRÓTCE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA!

Szumiała knieja zielona, pachnąca igliwiem i szronem,
Jak innych takich wiele...
Knieja, w której drzewa były pogrążone we śnie.
A spały tak głęboko, jakby je wszystkie ktoś niewidzialny
uśpił piosenką tajemniczą - jednocześnie...
Czarne, bezlistne drzew konary przykryły
pierzyny ciężkie, puchate, śniegowce.
A jodły, świerki i sosny wysmukłe, wysokie
w tle tego zimowego lasu
prezentowały się okazale;
Bo ich kolczaste łapki - gałązki siwo-zielone
spowijał szron srebrzysty i miękki, 
puszysty śnieg, nieskalanie biały
taki piękny, z lekka błękitny
I nad podziw czysty...
Wszystkie kolczaste, pachnące choineczki
rosły w nieregularnych szeregach.
Czasem ptak jakiś, mrugając oczkami wesoło
w locie musnął skrzydłem którąś z nich,
rosnącą nieco z brzegu...
Choinki, patrząc na rozgwieżdżone niebo
i srebrną, uśmiechniętą tarczę Księżyca
Na coś czekały... Mówiły sobie pachnącym szeptem:
Księżyc w pełni... A więc pełnia czasu się zbliża...
Tylko patrzeć, 
jak na świat przyjdzie przepiękny Jezusek Mały!
To taki cudowny czas - Boże Narodzenie.
W każdym domu ludzkim - atmosfera radości, 
szczęścia i pokoju

Bo oto Maleńki Jezus, 
ponad 2000 lat temu w Betlejem się narodził.
I sprawił to Ten Kochany Bóg Człowiek, 
że każdy z ludzi (jeśli zechce)
ujrzy kiedyś Cudowne Niebo.
A przecież jest to dla nas, 
mieszkańców Ziemi największą potrzebą...
Choineczki wiedziały, że w przeddzień Bożego Święta
Niejedna z nich zostanie w zielonej, zimowej kniei, ścięta
i przeniesiona do pięknych, eleganckich domów,
a następnie stanie w salonie, jako gość leśny, pachnący
I ludzie ją przystroją z radością bombkami, girlandami,
świecidełkami,
i rozjarzą cudownymi, o tysiącach kolorów, maleńkimi
światełkami...
Po czym przełamią się opłatkiem śnieżysto białym,
obdarują wzajemnie prezentem malutkim, 
względnie okazałym
I zasiądą do wieczerzy wigilijnej 
z sercami przepełnionymi
prawdziwą, Bożą radością.
Wszakże w każdym ludzkim sercu 
Pan Jezus będzie gościł...
I wszyscy, wszyscy mieszkańcy Ziemi
staną się braćmi dla siebie.
Radość Boża i Anielska zapanuje 
i na Ziemi i w Niebie...
Gloria, Gloria in excelsis Deo...
Bogu niech będą dzięki!

Pani Ewie Gawor,
z okazji czwartkowych imienin, życzymy,

by ciepłem, dobrocią i miłością
napełniała każde miejsce, 
w którym Bóg ją postawi.

Katarzyna Wilczyńska

WIĘC PANIE
...więc PANIE znów się narodzisz,

przed Tobą droga daleka…
Mimo to na świat przychodzisz,

boś umiłował człowieka...

Moszczę więc serce me siankiem,
bo brak jest miejsca w gospodzie.

Tyś od narodzin BARANKIEM
witanym w milczącym chłodzie…

Lecz kiedy przyjdziesz zostaniesz
na zawsze, BÓG i Święty Gość.
Ziemskiemu prochowi dajesz

wiarę, nadzieję i miłość…

ŻY
C
ZE
N
IA

Ewa

Wiele jest opowieści o tym, 
ale prawdopodobnie z Francji i Niemiec 

gdzieś ok. XV i XVI wieku. 
Choinka jest symbolem życia 
(a Jezus przez swe narodzenie 

przynosi nam prawdziwe życie – wieczne życie), 
a ozdoby na niej mówią 

o pięknie i obfitości naszego życia.

„Skąd wziął się zwyczaj 
dekorowania choinki na Święta?” 

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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PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ
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.

opr.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela jest zapowiedzią „dnia ostatniego”, oczekiwanego z żywą nadzieją, 

w którym Chrystus przyjdzie w chwale i Bóg uczyni wszystko nowe”.
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1. Dzisiaj, o godz. 1030 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
ks. Tomasza Stefanowskiego SAC z okazji jego imienin. Solenizanta 
polecamy modlitwom wiernych. 

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

3. Sakrament pojednania w naszym kościele w poniedziałek, wtorek i środę
od godz. 1700. W Wigilię Bożego Narodzenia – do godz. 1030.

4. Roraty w tym tygodniu – od jutra do czwartku o godz. 600. Na zakończenie
Rorat modlimy się Nowenną do Dzieciątka Jezus. Dziś Nowenna o godz. 1720.

5. W czwartek, w Wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z wielowiekową tradycją
zachęcamy do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.
Msze święte w naszym kościele o godz.: 600, 700, 800 i 930. Mszy świętej 
o godz. 1800 nie będzie. Wieczorem całą rodziną zasiądziemy 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 wigilijnym stole, okazując w ten symboliczny 
sposób wrażliwość na los ludzi biednych, samotnych i skrzywdzonych. 
Zrezygnujmy tego dnia ze spożywania napojów alkoholowych. Pasterkę 
rozpoczniemy o północy. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz 
Obrony Życia. 

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

7. W drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – w Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika, Msze święte jak w każdą niedzielę. Taca tego 
dnia przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

8. 25, 26 i 27 grudnia nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

9. Wizytę duszpasterską Rodzin naszej parafii rozpoczniemy we wtorek, 
29 grudnia. Pełny program tegorocznej kolędy będzie podany w Gazetce
parafialnej. Podczas kolędy w każdym mieszkaniu na stole powinien być:
krzyż, Pismo Święte, woda święcona, kropidło oraz zeszyty 
lub ćwiczeniówki do katechezy dzieci i młodzieży. 

10. W przyszłą niedzielę, przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 
i Józefa. Pamiętajmy tego dnia w modlitwie o naszych rodzinach.

20 grudnia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Dominika, Bogumiły
LITURGIA SŁOWA:
Mi 5, 1-4a
PSALM 80, 2ac i3b. 15-16. 18-19
Hbr 10, 5-10
EWANGELIA: Łk 1, 39-45

21 grudnia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jana, Tomasza, Honoraty
LITURGIA SŁOWA:
Pnp 2, 8-14
PSALM 33, 2-3. 11-12. 20-21
EWANGELIA: Łk 1, 39-45

22 grudnia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Bożeny, Zenona, Franciszki
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 24-28
PSALM: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd
EWANGELIA: Łk 1, 46-56

23 grudnia 2015r. – ŚRODA
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 2015r. – CZWARTEK
WIGILIA

Imieniny: Ewy, Adama
Na Mszy rannej:
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 2015r. – PIĄTEK
NARODZENIE PAŃSKIE
Imieniny: Piotra, Eugenii
Pasterka:
LITURGIA SŁOWA:
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, 1-18

26 grudnia 2015r. – SOBOTA
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

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Do Świąt jeszcze tylko 5 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…

Pojednaj się z Bogiem, z człowiekiem…Pojednaj się z Bogiem, z człowiekiem…

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

„Zrób coś nowego wspólnie z dzieckiem”.
TYLKO DLA DOROSŁYCH


