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Rozpoczął się kolejny Adwent w naszym życiu. Wyraz „Adwent” 
(z łacińskiego „adventus”) oznacza „przyjście”. Ktoś ma przyjść. Oczekując 
gościa przygotowujemy się na godne jego przyjęcie. W Liturgii Kościoła
Okres Adwentu jest okresem przygotowującym nas na Święta Bożego
Narodzenia. Na świat ma przyjść Mesjasz. Historyczne narodzenie Jezusa
było objawieniem łaski i miłosierdzia Bożego. Przygotować się na ten fakt, 
to „posprzątać” naszą duszę. Dlatego dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do
czuwania. Choć wiemy, że Jezus narodził się w konkretnym miejscu i czasie,
ale całe nasze życie jest Adwentem, oczekiwaniem. Oczekując musimy 
czuwać, „bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”. To czuwanie dotyczy
powtórnego przyjścia na świat Jezusa, a tego nie znamy. Czuwanie adwen-
towe jest ćwiczeniem duchowym na to nieznane nam przyjście Zbawiciela.
„Czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas”. Jezu! 
Proszę Cię, abyś przychodząc nagle, nie zastał mnie śpiącym duchowo.

Czuwajcie!

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”.

1. NIEDZIELA ADWENTU

Adam Żak
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Siostro Barbaro! W dniu Twoich imienin 
śpieszymy ku Tobie z bukietem najpiękniejszych życzeń!

Miłość, jaką w sobie nosisz, jest miła Panu.
Tak skutecznie dzielisz się nią z innymi!

Potrzebujemy Twojego serca. 
Siostro Basiu – dziękujemy!
Jak dobrze, że jesteś „nasza”.

ŻYCZEN IA

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1186
3/12/2017

śpieszymy ku Tobie z bukietem najpiękniejszych życzeń!śpieszymy ku Tobie z bukietem najpiękniejszych życzeń!

ŻYCZEN IAŻYCZEN IA

EWANGELIA: 
Mk 13,  33-37

„Przy wielu okazjach Kościół katolicki służył jako mediator w rozwiązaniu problemów 
dotyczących pokoju, zgody, środowiska, obrony życia, praw człowieka i obywatela, itp. 

A jakże wielki jest wkład szkół i uniwersytetów katolickich w całym świecie! 
Bardzo dobrze, że tak jest. Trudno nam jednak pokazać, że gdy mówimy o innych sprawach 

budzących mniejszy aplauz publiczny, czynimy to ze względu na wierność tym samym przekonaniom 
co do godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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W sierpniu do naszej Para�i przybył
Ksiądz Paweł Zieja SAC. Zadaliśmy 
mu kilka ważnych pytań.
Redakcja: Co jest dla Księdza 
najważniejsze i najpiękniejsze 
w kapłaństwie?
Ks. Paweł: Najważniejsze dla mnie
jest, aby w kapłaństwie być człowie-
kiem i być dla ludzi. Kapłan nie jest
po to, aby ludzie mu służyli. To on 
ma służyć innym. Najpiękniejsze
natomiast jest sprawowanie Eucha-
rystii. To wielki dar wynikający ze 
święceń.
Redakcja: Kto najbardziej pomógł
Księdzu w ukształtowaniu decyzji 
o tym, by zostać kapłanem?
Ks. Paweł: Jeśli chodzi o ludzi, to
pomogli mi księża z mojej para�i
rodzinnej. Szczególnie wikariusz,
który prowadził naszą wspólnotę 
ministrantów w pallotyńskiej para�i
w Sandomierzu.
Redakcja: Jak Ksiądz się odnajduje 
w naszej Para�i? Wiele ma Ksiądz
obowiązków?
Ks. Paweł: Zostałem z życzliwością
przyjęty przez Wspólnotę para�alną,
więc czuję się tu dobrze. Na co dzień
uczę w Gimnazjum oraz prowadzę 
dwie Wspólnoty modlitewno-for-
macyjne: Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz Ruchu Rodzin
Nazaretańskich. Oczywiście sprawuję
codzienne obowiązki kapłańskie
– odprawiam Msze święte, spowiadam,
błogosławię małżeństwa, przewod-

niczę pogrzebom. 

Redakcja: Co lubi Ksiądz robić 
w wolnej chwili? Jakie jest Księdza 
hobby? 
Ks. Paweł: Lubię aktywność �zyczną.
Chodzę na basen, latem jeżdżę 
rowerem. Zimą uwielbiam narty.  
Lubię też dobre kino i ciekawą 
lekturę. 
Redakcja: Jak się przyjmie święcenia,
to dalsza droga życia wydaje się 
prosta, ale prowadzi przez wiele 
skrzyżowań. Czego, według Księdza,
najbardziej potrzebują dzisiaj ludzie?
Ks. Paweł: Miłości. Czyli tego, żebyśmy
byli dla siebie lepsi i tworzyli piękne
relacje. Dziś ludzie często zamiast
ze sobą, spędzają czas z komputerem,
co niszczy relacje i powoduje 
samotność.
Redakcja: Daje się zauważyć, że praca
z młodzieżą daje Księdzu wiele 
radości. Co najlepszego ma dziś 
Kościół do zaproponowania młodym?
Ks. Paweł: Przede wszystkim Jezusa
Chrystusa, ale także Wspólnotę. 
Kościół, to Wspólnota, w której 
naprawdę można razem wzrastać 
w wierze i miłości.
Redakcja:  Ile lat już minęło od Księdza
święceń? Co najpiękniejszego
wydarzyło się przez te lata?
Ks. Paweł: Mija piąty rok mego
kapłaństwa. Było wiele pięknych 
chwil. Są one związane z ludźmi, 
których spotykałem w parafiach 

w Krakowie i Otwocku. Związane 
z posługą Im, ale także ze zwykłymi
przyjacielskimi spotkaniami.
Redakcja: Niedawno na Mszy świętej
dziecięcej dowiedzieliśmy się, że 
pochodzi Ksiądz z Sandomierza, 
a teraz wiemy także, że był Ksiądz 
ministrantem. Co nam Ksiądz jeszcze
opowie o swoim dzieciństwie 
i młodości?
Ks. Paweł: Jestem szczęśliwy, 
że najwięcej czasu w dzieciństwie 
i młodości spędziłem z moją rodziną.
Mam dwóch braci. Nasze życie 
wyglądało zwyczajnie – tak jak 
w każdej rodzinie. 
Redakcja: Dokąd lubi Ksiądz 
podróżować? Jakie miejsca na świecie
są dla Księdza najpiękniejsze?
Ks. Paweł: Najpiękniejszym dla mnie
miejscem jest Medjugorie. Czuć tam
Bożą obecność.
Redakcja: Rozpoczęliśmy nowy rok 
liturgiczny. Zaczyna się coś nowego.
Jaką re�eksję na Adwent 2017 roku
ma Ksiądz dla mieszkańców Ustronia
i Młodzianowa?
Ks. Paweł: Uważam, że w nowym roku
liturgicznym warto podjąć jakieś 
postanowienie związane ze swoją 
wiarą, z jej rozwojem. Może np. zacznę
czytać więcej Słowa Bożego?
Redakcja: Dziękujemy za wywiad 
i życzymy samych pięknych chwil 
w Radomiu.
Ks. Paweł: Dziękuję.

„WARTO PODJĄĆ POSTANOWIENIE ZWIĄZANE Z WIARĄ”
- WYWIAD Z KS. PAWŁEM ZIEJĄ SAC

Piątek, 8 grudnia 2017 roku, od godz. 1200 do 1300 
– Godzina Łaski... Nie przegap tych sześćdziesięciu 

minut nasyconych bliskością nieba! 

Godzina Łaski, to Nabożeństwo do Matki Bożej, 
które świat poznał dzięki prywatnym objawieniom,

które miały miejsce w roku 1947 w Montichiari 
we Włoszech. Matka Boża zaprasza, by w tym czasie 
szczególnie modlić się do Niej. Kto w tej godzinie 

podejmie akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi,
ten doświadczy otwarcia na łaski, które Bóg za Jej 
pośrednictwem przekazuje. Wsłuchajmy się w to,

co Bóg przez Maryję pragnie każdemu 
z nas powiedzieć. opr.

Jadwiga Kulik

„Gromadząc się w niedzielę, Kościół z pokolenia na pokolenie doświadcza zdumienia Zachariasza, 
gdy wpatruje się w Chrystusa, ogłaszając Go jako „Wschodzące Słońce” (…) i zaznaje tej samej radości, 

z jaką starzec Symeon wziął w ramiona Boże Dziecię, które przyszło jako „światło na oświecenie pogan””.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA 



Moja Parafia | 3 

1. W jakim mieście w Polsce kandydaci 
na pallotynów odbywają pierwszy rok 
swoich studiów i modlitwy? 

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

2. W jakim mieście jest grób św. Mikołaja?

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

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

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

Losowanie nagród za tydzień.
Podpowiedź znajdziesz w tej Gazetce. 

KONKURS DLA DZIECI

Święty Mikołaj nie jest legendarną 
postacią z bajki. Nie jest też ubranym
na czerwono klownem rozdającym 
cukierki.

Prawdziwy Mikołaj żył na przełomie
III i IV wieku. Urodził się w Patras 
w Grecji. Był katolickim biskupem 
miasta Miry (obecnie Demre) w dzi-
siejszej Turcji. Słynął z dobroci i troski
o ubogich. Miał zamożnych rodzi-
ców i chętnie dzielił się z biednymi 
swoim majątkiem. Bóg czynił przez 
jego ręce i serce wiele cudów. 
Dzięki interwencji biskupa Mikołaja
uwolniono trzech niesprawiedliwie
więzionych o�cerów. Biskup Mikołaj
dyskretnie dostarczył też posag 
pewnym trzem pannom, które dzięki
temu mogły wyjść za mąż. Uratował

także trzech młodzieńców od wyko-
nania na nich wyroku śmierci. Jego 
modlitwa pomogła też pewnym 
żeglarzom wyjść cało z morskiej 
katastrofy. 

Mikołaj zmarł 6 grudnia pomiędzy
rokiem 345 a 352. Jego ciało zostało
pochowane w Mirze, gdzie przetrwało
do 1087 roku. Wtedy zostało prze-
wiezione do włoskiego miasta Bari. 

W Polsce jest dzisiaj aż 327 kościo-
łów pod wezwaniem św. Mikołaja, 
co świadczy o tym, że jego kult w 
naszej Ojczyźnie był bardzo popu-
larny. Mieliśmy wielu znakomitych
Polaków, którzy nosili to imię: Mikołaj
Kopernik, Mikołaj Rej, Mikołaj Trąba
(pierwszy o�cjalny Prymas Polski),
Mikołaj Sęp Szarzyński.

Jak na całym świecie, tak i w Polsce,
rozpowszechnił się zwyczaj obda-
rowywania dzieci podarkami albo 
w dzień św. Mikołaja, albo „na 
Gwiazdkę”. W moim domu zawsze 
było „na Gwiazdkę”. 6 grudnia próżno
było zaglądać pod poduszkę. Już 
z daleka słychać było głos ojca: 
„A lekcje odrobiłaś?” I czar prysł...

Zachowując starą tradycję obda-
rowywania dzieci prezentami pa-
miętajmy, że wręczał je dostojny 
Biskup, a nie postać z bajki jeżdżąca
na saniach ciągniętych przez renifery
i mieszkająca pośród elfów.
Rózga dla tych, co tradycji polskiej 
przestrzegać nie mają zamiaru. 

RÓZGA DLA TYCH, CO TRADYCJI NIE STRZEGĄ

opr. 
Jadwiga Kulik

Miriam
Już w poczęciu swoim byłaś niepokalana

Nie potrzebowałaś korony 
Ani szat strojnych
Aby Bóg wybrał Ciebie
Na Matkę Syna swojego 
Pokora Twoja urzekła Pana

Odpowiedzią 
Na zwiastowanie posłańca Jego
Niech mi się stanie 
Według słowa Twego
Zmieniłaś bieg historii

Zmieniłaś układ planet
Gwiazdo Zaranna

Rozjaśniasz nocy mrok
Śliczna Jutrzenko

Niepokalanie poczęta 
Pocieszycielko strapionych
Naucz mnie Twojej pokory

Nazaretańska dziewczyno 
Matko Chrystusowa 
Pomóż mi być w niebo wzięta

DZIEWCZYNO Z NAZARETU

Jadwiga Kulik

DRODZY RODZICE!

Jezus apeluje: 
„Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do mnie, 
nie przeszkadzajcie im” 
(Mk 10, 14b).

W Adwencie zapraszamy na Roraty!
Od poniedziałku do soboty o godz. 600

oraz
od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dopuszczenie przez Boga zła �zycznego 

i zła moralnego  jest tajemnicą. 
Bóg ją rozjaśnia przez swojego Syna, 

który umarł i zmartwychwstał,
 by zwyciężyć zło”.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczynamy dziś w naszej para�i rekolekcje adwentowe. Prowadzi je

ks. Piotr Perszewski SAC – pallotyn z Ząbkowic Śląskich. Serdecznie
witamy Księdza Rekolekcjonistę w naszej para�i. Msze święte z naukami
rekolekcyjnymi będą w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 600, 930 i 1800.
Dzieci zapraszamy na godz. 1645. Spowiedź święta z udziałem księży 
z dekanatu będzie we wtorek, 5 grudnia, od godz. 800 i od godz. 1600.

2. Dzisiaj o godz. 915 Msza święta w intencji naszej s. Barbary z okazji jej 
imienin. Solenizantkę polecajmy Jezusowi także w osobistych modlitwach. 

3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 w kaplicy
Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego
Różańca. Na godz. 1720 zapraszamy wszystkich na różaniec.

4. W Adwencie zapraszamy na Roraty, czyli Msze święte ku czci Matki Bożej,
która najpiękniej oczekiwała Bożego Narodzenia i nas też może tego nauczyć.
Roraty dla dorosłych i młodzieży – od poniedziałku do soboty o godz. 600,
a dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

5. Jutro I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne i różaniec za zmarłych
– bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej.

6. Jutro po Mszy świętej rekolekcyjnej dla dzieci spotkanie w kaplicy 
Świętej Rodziny dla kandydatów do I Komunii świętej ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 oraz dla ich rodziców.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nabożeństwo 
o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730.

8. W piątek, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Matki Bożej. Msze święte w naszym kościele o godz.: 600, 800, 930, 1500, 
1645 (dla dzieci) i 1800. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. W Godzinie Łaski – od godz. 12 do 13 – będzie
otwarta kaplica Świętej Rodziny. Serdecznie zapraszamy.

9. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Modlitw i Pomocy 
Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Po Mszach świętych
będzie można złożyć do puszek o�ary na ten cel.

10. W przyszłą niedzielę, 10 grudnia, o godz. 1500 Msza święta dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowujących się do przyjęcia 
I Komunii świętej i ich rodziców.

11. W tym roku ojcowie ministranci nie będą rozprowadzać opłatków 
wigilijnych do wszystkich rodzin naszej para�i. Poświęcone opłatki 
będzie można w naszej para�i nabywać w zakrystii i kancelarii.

12. Świece Caritas na stół wigilijny są w naszej księgarni, w kancelarii 
oraz przy wyjściu z kościoła – u Wolontariuszy Caritas Pallotyńskiej. 
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc ubogim. 
Wolontariusze rozprowadzają także własnoręcznie wykonane kartki 
świąteczne.

13. Gdyby ktoś chciał zrobić prezent na Święta dla ubogiego dziecka, 
to prosimy podejść do choinki i wybrać ozdobę, na której jest napisana
płeć i wiek dziecka. W ten sposób możemy obdarować konkretne dziecko.
Przygotowane paczki z numerem z ozdoby prosimy dostarczyć do zakrystii,
kancelarii para�alnej, Biura lub Świetlicy Caritas Pallotyńskiej 
do niedzieli, 10 grudnia. Prosimy, by do paczek nie wkładać owoców, 
ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu.

KALENDARZ
LITURGICZNY

3 grudnia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Franciszka, Hilarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
2. czytanie: 1 Kor 1, 3-9
EWANGELIA: Mk 13, 33-37

4 grudnia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Barbary, Krystiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 2, 1-5
PSALM 122, 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

5 grudnia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Krystyny, Norberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 11, 1-10
PSALM 72, 1b-2. 7-8. 12-13. 17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24

6 grudnia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Emiliana, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 25, 6-10a
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37

7 grudnia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Marcina, Agaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 26, 1-6
PSALM 118, 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a
EWANGELIA: Mt 7, 21. 24-27

8 grudnia 2017r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Wirgiliusza, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-15
PSALM 98, 1-4
2. czytanie: Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 grudnia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Wiesława, Anety
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 30, 19-21. 23-26
PSALM 147A, 1b-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

PREZENTY DLA 
UBOGICH DZIECI PRZYJMUJEMY:
* w Biurze Caritas Pallotyńskiej 
   w godz. 900 – 1200 
* w Świetlicy Caritas Pallotyńskiej 
   w godz. 1200 – 1700

Biuro mieści się 
pod kancelarią para�alną.

 Świetlica – na tyłach kościoła. 
Czynne są od poniedziałku do piątku.


