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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU
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E W A N G E L I A :  Mt  3 ,  1 -1 2

Aby nas wprowadzić w atmosferę Adwentu, Liturgia przedstawia nam
trzy postacie, które są przewodnikami tego okresu: prorok Izajasz, św. Jan 
Chrzciciel i Niepokalana Maryja. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia św. Jana, 
który udzielał chrztu nad Jordanem i nauczał: „Nawróćcie się, bo nadchodzi już
królestwo niebieskie”. „Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten, który 
po mnie przychodzi... będzie was chrzcił Duchem Świętym”. Św. Jan Chrzciciel
jest głosem, który „woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana”. Podobnie jak 
nasze mieszkania sprzątane, odkurzane, podobnie powinny być przygotowane
nasze sumienia, które są drogą, po której przychodzi do nas Boże Dziecię. 
Droga ta ma być prosta i czysta. Roraty, rekolekcje, spowiedź, to sposób 
oczyszczenia naszej duszy. Uświadommy sobie, że nadchodzi czas dający 
początek realizacji Bożego planu zbawienia. Panie, obudź nasze serca 
do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu.

„Przygotujcie drogę Pana! 
Wyprostujcie Jego ścieżki”. 

Adam Żak

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

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Księgi święte z mocą potwierdzają absolutne panowanie Boga nad historią i światem”.

Siostro Barbaro! 
W dniu Twojego Święta przyjmij z serca płynące życzenia:

Aby Najwyższy Nauczyciel – Jezus Chrystus 
obdarzał Ciebie swoim błogosławieństwem.

Aby niełatwa misja nauczyciela, 
przynosiła efekty, satysfakcję i radość.

Dzięki Tobie, Siostro Barbaro, Miłość Boga do nas 
staje się bardziej wiarygodna i silniejsza!

Dziękujemy!

ŻYCZEN IA
ŻYCZEN IA
ŻYCZEN IA
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Niewielu z nas słyszało o prywat-
nych objawieniach Matki Bożej
– Róży Duchownej – jakie miały 
miejsce u podnóża Alp, we włoskiej 
miejscowości Montichiari [monte
– góra, chiari – jasna]. Zwróćmy uwagę
na polskie tłumaczenie nazwy 
miejscowości: Montichiari – Góra 
Jasna. Brzmi tak swojsko. 

Montichiari leży 20 km od Brescii.
Od 1946 do 1991 roku Matka Boża 
wielokrotnie ukazywała się Pierinie 
Gilli, skromnej pielęgniarce z miej-
scowego szpitala. 

Podczas jednego z objawień 
Matka Boża ukazała się na wielkich 
białych schodach, ozdobionych po 
obu stronach białymi, czerwonymi 
i żółtymi różami. Uśmiechając się 
powiedziała: „Ja jestem Niepokalane
Poczęcie”. A majestatycznie zstę-
pując w dół dodała: „Jestem Maryja
Łaski, to znaczy pełna łaski Matka
mojego Boskiego Syna Jezusa
Chrystusa”. Schodząc nadal po 

schodach mówiła dalej: „Przez to 
moje przybycie tu, do Montichiari, 
życzę sobie, abym była wzywana 
i czczona jako Róża Duchowna. 
Życzę sobie, aby każdego roku 
w dniu 8 grudnia w południe, ob-
chodzono Godzinę Łaski dla całego
świata. Poprzez to Nabożeństwo 
ześlę niezliczone łaski dla ciała 
i duszy”. Maryja wzywała też do: 
modlitwy, poświęcenia i pokuty. 
Z bólem mówiła o zmniejszeniu 
powołań, grzesznym życiu wielu 
kapłanów oraz nienawiści do 
Kościoła świętego.

Pierina Gilli zmarła w opinii 
świętości 12 stycznia 1991 roku, 
nie doczekawszy się zatwierdzenia 
objawień. Jej grób i miejsca spotkań
z Maryją odwiedza rocznie ponad 
100 tys. pielgrzymów. Dnia 15 sierp-
nia 2000 roku biskup Brescii uznał 
kult Matki Bożej w Montichiari.  

Pragnę raz jeszcze przytoczyć 
słowa Maryi: „Przez to moje przyby-

cie tu, do Montichiari, życzę sobie,
abym była wzywana i czczona 
jako Róża Duchowna. Życzę sobie, 
aby każdego roku w dniu 8 grudnia 
w południe, obchodzono Godzinę 
Łaski dla całego świata. Poprzez to 
Nabożeństwo ześlę niezliczone 
łaski dla ciała i duszy”.

Nie przegap tych sześćdziesięciu
minut. Im więcej czasu spędzisz 
z Maryją, tym więcej łask spłynie na
Ciebie i tych, których nosisz w sercu.
Dlatego postaraj się oddać Niepo-
kalanej całą świętą godzinę. Każda 
chwila okaże się bezcenna! Jeśli 
to możliwe, módl się w kościele, 
np. w miejscach wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu, od 
godziny 12 do 13. Zacznij modlitwę
od wzbudzenia w sobie nadziei na
spełnienie słów Maryi, która obiecała
skruszyć serca zatwardziałych 
grzeszników. Módl się szczególnie 
za kapłanów, także tych, którzy 
porzucili Kościół. Proś z wiarą o łaskę
nawrócenia dla zatwardziałych 
grzeszników!

opr. Jadwiga Kulik

„Żyjemy w epoce wiedzy i informacji, które stanowią źródło nowych form władzy bardzo często anonimowej”.
POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Na pogrzeb bł. Karoliny Kózkówny
do para�i Zabawa mimo działań
wojennych przybyło ponad 3 tys. 
ludzi. Wszyscy już za jej życia byli 
przekonani, że jest świętą. Ksiądz 
Biskup Jerzy Ablewicz, który zapo-
czątkował proces wyniesienia 
Męczennicy na ołtarze mówił: „Jest 
naszym świętym obowiązkiem czuwać
nad tym, żeby nie traciły blasku i nie
przygasły gwiazdy, które naszemu 
ludowi wskazują drogę niewinności.
Jest bowiem świętym obowiązkiem
kapłańskim, biskupim, czuwanie, 
abyśmy nie zgubili przez nasze 
zaniedbanie ani jednego zapachu 
kwiatu z Bożego ogrodu świętości”.
Św. Jan Paweł II beatyfikował 
Karolinę 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie. 

Obecnie w parafii w Zabawie 
mieści się Sanktuarium bł. Karoliny. 
Pod mensą ołtarza jest trumienka 
z jej relikwiami. Pielgrzymuje tam 

nie tylko młodzież, ale też rodziny 
o�ar przemocy i wypadków komu-
nikacyjnych. 

Bł. Karolina jest wzorem nauczy-
ciela. Mimo, że nie miała wykształce-
nia pedagogicznego i nie studiowała
psychologii, czytała Pismo Święte 
i inne książki i wiedziała, że dzieci, 
które katechizowała potrzebują
innego spojrzenia na nie – spojrzenia
z miłością. Dziś pilnie potrzeba 
dzieciom pokazywać pracowitość, 
uczciwość, skromność. Dziś, niestety,
promowany jest ten, kto coś pokaże,
zabłyśnie. 

Co roku, po rekolekcjach organi-
zowanych w Sanktuarium w Zabawie,
około trzystu młodych składa przy-
rzeczenia dochowania czystości do 
chwili zawarcia małżeństwa. Coraz 
bardziej popularny staje się także 
„Pierścień Karoliny”, który noszą 
osoby, które pragną zawierzyć 

bł. Karolinie swoją troskę o trwanie 
w czystości aż do ślubu i potem 
w miłości małżeńskiej lub w innej 
drodze powołania. Pierścień mogą 
przyjąć osoby, które trwają w czystości,
i te, które mimo swoich słabości 
chcą do czystości powrócić, podej-
mując na nowo walkę o czystość 
sumienia i relacji z innymi ludźmi.  
Pierścień jest robiony na zamówienie
w dwóch wersjach – sygnetów dla 
mężczyzn i pierścionków dla kobiet.

Miejmy nadzieję, że bł. Karolina 
zostanie ogłoszona Patronką polskiej
młodzieży. Wspaniale uzupełnia się
ona ze św. Stanisławem Kostką. 
Stanowią piękną parę - on z pałacu,
wielki podróżnik, człowiek wielkiego
rodu; a ona spod strzechy, całe życie
przeżyła w jednym miejscu (w Wał-
Rudzie w diecezji tarnowskiej), prosta,
wiejska dziewczyna. Obydwoje 
pokazują, że można być wspania-
łym człowiekiem, niezależnie
od stanu konta. 

CZYSTA KAROLINA /6/

Ciąg dalszy na 3 stronie  -->

NAJBLIŻSZY CZWARTEK, GODZ. 12-13
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1. Na jakiej Pustyni św. Jan głosił słowo?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Co się dzieje z drzewem, 
które nie wydaje dobrego owocu?

Odpowiedź: .............................................................................

.....................................................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

„Bóg nie jest Bogiem jednego tylko dnia, ale wszystkich dni człowieka”.
ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

Bł. Karolina jest pięknym wzorem dziewczyny
i młodej kobiety, choć mężczyźni wokół niej 
zawiedli na całej linii: morderca, co oczywiste,
ale także jej własny ojciec, który się przeraził 
pogróżek, chłopcy ze wsi, którzy widzieli, jak 
szamocze się z rosyjskim sołdatem i nie za-
reagowali. Mężczyźni w ostatnim dniu życia 
bł. Karoliny stali się negatywnymi bohaterami.

W Sanktuarium w Zabawie odprawia się Drogę
krzyżową śladami męczeństwa bł. Karoliny. 
18-tego dnia każdego miesiąca zbiera się od 
2 do 6 tysięcy uczestników i idą bagnistym tere-
nem, wypraszając łaski od Boga. Ci, którzy cierpią,
mówią, że podczas tej modlitwy doznają wielkiej
ulgi. Są osoby, które twierdzą, że zostały uzdro-
wione. Wielu mówi, że modlitwa z bł. Karoliną 
zmieniła ich życie na lepsze.

Błogosławiona Karolino! 
Prosimy Cię, wstawiaj się  za młodzieżą 

i rodzinami naszej Para�i św. Józefa!
opr. Bartłomiej Paduch

ZAMUROWANE DRZWI MIŁOSIERDZIA
Dobiegł końca Nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia. W niedzielę,
20 listopada 2016 roku, papież 
Franciszek uroczyście zamknął Drzwi
Święte w bazylice watykańskiej. 
Zgodnie z tradycją drzwi zostaną 
zamurowane od środka do następ-
nego Roku Świętego, który wypada
w 2025 roku. 

Rok Miłosierdzia był czasem 
błogosławionym. Czy „zamurowane
drzwi” mogą być dla nas powodem
do zaprzestania bycia miłosiernym?
Drzwi Bożego Miłosierdzia są dla nas
nadal szeroko otwarte. Jak Jego
ramiona. Boże Miłosierdzie nie
podlega przedawnieniu, więc i my 
nie sądźmy, że „zamknięte drzwi” 
zwalniają nas z obowiązku bycia 
miłosiernymi.

Głównym „składnikiem” Miłosierdzia
jest Przebaczenie...

To nie pierwszy i zapewne nie
ostatni raz, kiedy na łamach naszej
para�alnej Gazetki pojawiają się 
refleksje na temat przebaczenia.
Niesamowite zacietrzewienie – gniew
i upór, z jakimi bronimy nie zawsze 

słusznych swoich racji – sprawia, 
że jest sens, aby o tym pisać i mówić
„na okrągło”. Niektórzy spośród 
nas uważają przebaczenie za zacho-
wanie naganne, niemożliwe do
spełnienia. Wielu uważa [a takich 
ludzi znam osobiście], że przeba-
czenie „uwłacza” jego godności.
Czy wiesz, ów człowieku, co to 
godność? W Biblii słowo „przeba-
czenie” ma dwa podstawowe 
znaczenia. Pierwsze odnosi się do 
spraw �nansowych, do anulowania
zobowiązań płatniczych dłużnika 
wobec wierzyciela. Drugie dotyczy 
uzdrowienia relacji między dwiema
osobami, zniszczonych na skutek 
jakiegoś złego czynu.

Zachwyciła mnie, a wielu z nas 
też znajdzie sens w wypowiedzi, jaką
usłyszałam w radiu: „Rośnie liczba 
ludzi nienasyconych, wolą umrzeć 
niż dobrze żyć”. Nie wystawiajmy 
Boga na próbę. Nie sądźmy, że 
możemy być łotrami przez całe życie,
a w godzinie śmierci Pan nam 
wybaczy. W swoim zacietrzewieniu
możemy nie zdążyć, a co gorsze, 
możemy nie chcieć, wymówić słowa

żalu, nie wykażemy skruchy i... 
zbawienia nie będzie…

Postawa Miłosierdzia względem
nieprzyjaciół urzeka nas wszystkich.
Chrześcijanin nie tylko ma „obo-
wiązek” przebaczać, ale też umieć
prosić o przebaczenie. Przede 
wszystkim Boga, ale też osobę,
względem której zawiniliśmy, którą
w jakikolwiek sposób skrzywdziliśmy.
W domu moim panował zwyczaj 
proszenia ojca i matkę o przeba-
czenie przed każdym przystąpieniem
do spowiedzi świętej. Niestety, 
„nowoczesność” ten obyczaj 
wyparła i z mojej rodziny. 

Świat oczekuje od chrześcijan
świadectwa wspólnoty. Aby żyć 
Chrystusem wśród innych ludzi,
największym ryzykiem jest przeba-
czenie. Nie zapominajmy najpierw 
wybaczać innym, zanim będziemy 
prosić Boga o wybaczenie. 

Pomyślmy, czy byłoby dla nas 
korzystne, jeśli wszyscy byliby 
nieubłagani?

opr. Jadwiga Kulik
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KALENDARZ
LITURGICZNY

4 grudnia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Krystiana, Barbary, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 11, 1-10
PSALM 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
Rz 15, 4-9
EWANGELIA: Mt 3, 1-12

5 grudnia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Krystyny, Sabiny, Norberta
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-10
PSALM: 85, 9ab-10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 5, 17-26

6 grudnia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Mikołaja, Emiliana, Leontyny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1-11
PSALM 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13
EWANGELIA: Mt 18, 12-14

7 grudnia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Marcina, Agaty, Ambrożego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 25-31
PSALM 103, 1-2. 3-4. 8 i 10
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

8 grudnia 2016r. – CZWARTEK
NIEPOKALANE POCZĘCIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Marii, Wirginii, Wirgiliusza
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 grudnia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Anety, Wiesława, Leokadii
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17-19
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Mt 11, 16-19

10 grudnia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Julii, Daniela, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

1. Dzisiaj o godz. 630 Msza święta w intencji naszej s. Barbary – zmartwych-
wstanki, z okazji jej imienin. Solenizantkę polecajmy Jezusowi także 
w naszych osobistych modlitwach. 

2. Dziś obchodzimy Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi 
Katolickiemu na Wschodzie. Po Mszach świętych zbieramy o�ary 
do puszek na ten cel.

3. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
4. Dziś o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic

dla Wspólnoty Żywego Różańca.
5. W Adwencie zapraszamy na Roraty. Młodzież i dorosłych – od poniedziałku

do soboty na godz. 600. Dzieci – od poniedziałku do piątku na godz. 1645.
6. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne, 

a następnie Msza święta za zmarłych.
7. W czwartek, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

Matki Bożej. Msze święte w naszym kościele o godz.: 600, 800, 930, 
1645 (dla dzieci) i 1800. W Godzinie Łaski – od 12 do 13 – będzie otwarta 
kaplica Świętej Rodziny. Serdecznie zapraszamy.

8. W przyszłą niedzielę, 11 grudnia, o godz. 1530 zostanie odprawiona 
Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 
świętej i ich rodziców. Na zakończenie Mszy świętej dzieci otrzymają 
medaliki i łańcuszki.

9. Jak co roku, w Adwencie organizujemy zbiórkę przyborów szkolnych 
dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Radomiu. Do kosza z tyłu kościoła będzie można
wkładać: bloki rysunkowe, kredki, farby, ozdoby plastyczne itp. Za każdy
dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

10. W czasie Adwentu, ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki 
wigilijne do wszystkich rodzin naszej para�i. W razie wątpliwości można 
poprosić od rozprowadzających opłatki pisemnego upoważnienia 
od Księdza Proboszcza. 

11. Zachęcamy, szczególnie młodzież, do nabywania w naszej księgarni 
w cenie 20 zł płyty „Wiecznego” z hiphopową muzyką chrześcijańską. 
Dochód jest przeznaczony na rehabilitacje Julii – córki autora płyty. 
„Wieczny”, czyli pan Łukasz Wieczorek, często modli się z całą swoją 
rodziną w naszej świątyni.

12. W naszej księgarni są do nabycia lampiony na Roraty dla dzieci, 
kalendarze i rozważania Ewangelii na 2017 rok oraz świece Caritas 
na stół wigilijny. Świece można nabywać także w zakrystii i kancelarii.

„Nie pozwól utrwalać dziecku 
złych nawyków. 

Dziecko ufa, że właśnie rodzic 
pozwoli mu się z nimi uporać”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

PODARUJ DROBIAZG DLA MŁODZIEŻY
Wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

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

bloki techniczne, kleje, nożyczki, artykuły dekoracyjne: koraliki,
guziczki, wstążeczki, kolorowe �lce, bombki styropianowe, 

pisanki; gry edukacyjne – stolikowe typu: puzzle, domino itp.

Artykuły te można składać w koszu znajdującym się przy wejściu 
do naszego kościoła.

Dziękujemy za każdy drobiazg.


