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      „Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego”. Ewangelia
to „dobra nowina”. Dziś słyszymy o początku dobrej nowiny, 
o Chrystusie. Głoszenie dobrej nowiny zostało poprzedzone
działalnością Jana Chrzciciela. Pisał o tym prorok Izajasz: „Oto 
wysyłam mojego posłańca przed Tobą”. Cóż ma robić Jan
Chrzciciel? Ma przygotować serca na przyjście Wysłannika. 
„Przygotujcie drogę Pana”. Te słowa służą do podkreślenia 
zaangażowania ze strony człowieka, by usunąć przeszkody 
i wytyczyć drogę, która doprowadzi nas do spotkania ze Zbawcą.
Należy podjąć wysiłek nawrócenia ze względu na pełne przyjęcie.
Jan chrzcił wodą. „On będzie was chrzcił Duchem Świętym”.

Właśnie na chrzcie świętym otrzymaliśmy Ducha Świętego. Wierni Duchowi Świętemu musimy oczyścić nasze
ścieżki prowadzące do Chrystusa. Z taką tylko oczyszczoną duszą możemy radośnie przeżywać Święta Bożego
Narodzenia i spotkać się z Nim w Komunii świętej.

„Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki”.

2. NIEDZIELA ADWENTU

Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami,

które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym”.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1187
10/12/2017

EWANGELIA: 
Mk 1,  1-8

Adwent przeżywamy na przełomie
jesieni i zimy. Dni Adwentu należą
do najkrótszych w roku, a noce są
najdłuższe. Ciepło rodziny – mamy,
taty, dziecka, brata, siostry, babci,
dziadka – pozwala bez smutku 
przeżywać ten czas. 

Łacińskie słowo „adventus” oznacza
„przyjście”. Dla nas – przyjście Jezusa
Chrystusa. Oczekujemy na Jego
przyjście.

Rzadko patrzymy na Adwent jak
na czas oczekiwania na Syna Bożej 
Matki. Jakież to musiało być dla 
Maryi OCZEKIWANIE! Nie znała męża,

nie myślała o dziecku… Uwierzyła
tylko Wielkiej Tajemnicy Anioła…
Zgodziła się, by zostać Mamą Boga...
I choć nie znała męża, pod Jej sercem
rosło Dziecko. Jakież to musiało być
dla Niej OCZEKIWANIE! Jaki będzie, 
gdy się narodzi? 

Adwentowa Maryja staje się nie-
zwykle bliska wszystkim kobietom
i rodzicom szykującym się na przyjście
na świat swojego dziecka. 

Czy potra�sz, jak Maryja, z wielką
tęsknotą i troską myśleć o przyjęciu
dziecka? Maryja była zwyczajną
nazaretańską dziewczyną. To, że będzie

miała Dzieciątko, zaskoczyło Ją. Może
jak i Ciebie teraz? Zaufaj Bogu, jak 
Ona zaufała. Twój synek, córka, też 
może być wielkim człowiekiem. 
„Pomódl się Miriam, aby Twój Syn 
żył we mnie. Pomódl się, by Jezus 
we mnie żył” (pieśń religijna). 

Emocje, wahania, wątpliwości, 
które przeżywali w swoim „Adwencie”
Maryja i Józef, nie zostały zbyt 
obszernie opisane w Ewangelii. Ta
zagadkowa cisza Ewangelii jest jednak
niezwykle bliska kobietom, które 
znalazły się w stanie błogosławionym.
Czy będę dobrą matką? Czy ciąża 
przebiegnie bez komplikacji? 

NIEŚĆ JEZUSA W ADWENCIE

dokończenie na 2 stronie
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Jak zachowa się mój mąż? Czy będzie
dobrym ojcem, czy zapewni nam 
bezpieczeństwo?

Św. Łukasz ukazuje pewną receptę
na poradzenie sobie z burzą uczuć. 
Bezpośrednio po Zwiastowaniu opi-
suje scenę Nawiedzenia św. Elżbiety.
Brzemienna Maryja podejmuje wysiłek
dotarcia do swojej krewnej, by jej 
pomagać i służyć. 

Jest w tej scenie jakaś nauka także
dla nas wszystkich oczekujących na
Święta Bożego Narodzenia. Może 
wśród Twoich kolegów, drogi
Czytelniku, jest mężczyzna, który 
wkrótce zostanie ojcem? Czy nie 
potrzebuje jakiegoś życzliwego gestu
z Twojej strony? Może jest młoda 
przyszła mama, która potrzebuje 
wsparcia? A może słyszeliście o kimś,
kto bardzo długo już czeka na dziecko

i ma jakieś wątpliwości, by zdecy-
dować się na adopcję? Nasi Czytelnicy
będący rodzicami mogą przyjść z
fachową pomocą, by wesprzeć takie
osoby w podjęciu właściwej decyzji.

Święta Mamo, spraw, abyśmy tak 
jak Ty, przebywając wśród ludzi, 
zawsze nosili Jezusa ze sobą i byli 
gotowi przybliżać Go innym.

NIEŚĆ JEZUSA W ADWENCIE (c.d.)

opr. 
Jadwiga Kulik

Nie jesteśmy święci, chociaż ze
wszystkich sił próbujemy, tak jak 
wzywa nas Jezus. Staramy się, jak 
możemy, panować nad swoimi 
emocjami, nad naszym narowistym
charakterem, lenistwem, by wieczorem
wspólnie zebrać się na modlitwie. 
To wszystko wymaga pracy, zaparcia
się siebie, zaciśnięcia zębów, ale 
staramy się…
…bo patrzą na nas dzieci. 

Patrzą i uczą się. I biorą przykład. 
Wielokrotnie dostrzegałam po-

dobieństwo naszych małżeńskich 
kłótni, z ich kłótniami między sobą, 
między rodzeństwem i kolegami. 
Przykład idzie z góry. 

Maleńkie dziecko rodzi się z czystą
duszą. Po chrzcie świętym, to już 
w ogóle. A czym ta dusza będzie 
wypełniona, jakie w niej ziarna – dobre
czy złe – zostaną zasiane zależy od
rodziców – pierwszych wychowawców
duszy dziecięcej. 

Zanim dziecko przemówi, już widzi
i po swojemu naśladuje, co czynią 
starsi. A i później większą wiarę będzie
przywiązywać do tego, co widzi, niż
do tego, co mówią. Bo rodzic to taki
stały nauczyciel, choć bez kredy 
i tablicy, ale w każdym czynie, w 
radości i smutku, w gniewie i dobroci,
w pracy i odpoczynku, w modlitwie 
i niedbalstwie, w najdrobniejszej 
czynności jest naśladowany. 

W zadaniu dawania żywego przy-

kładu, pomaga rodzicom Pan Bóg. 
To rodzice mają ten wielki dar, który
ich stawia wyżej od najlepszych 
nauczycieli – mają miłość rodzi-
cielską. Ona to rodzi w ognisku 
domowym atmosferę ciepła, radości,
zaufania, o�arności. Dobra matka
i dobry ojciec są więcej warci niż 
tysiąc nauczycieli, a naśladowanie 
rodziców jest dla dziecka całym 
światem nauk. Potężna jest moc tej
rodzicielskiej miłości. Jest pełna łez,
bezsennych nocy, niezliczonych 
trudów, aktów przebaczenia, wyro-
zumiałości, morza cierpliwości 
i upokorzenia. 

Kolejnym darem Bożym rodziców
jest ich autorytet. Dziecko, choć nikt
o tym mu nie mówi, czuje, że rodzice
zastępują mu Boga na ziemi. I na 
wzór ojca i dobrej matki tak wyobraża
sobie Stwórcę. Stosunek do Boga 
kształtuje się na miłości, poszano-
waniu i posłuszeństwie do rodziców.
Dzięki autorytetowi każde słowo 
ojca i matki, każdy ich czyn, nabiera
siły wewnętrznej, zdolnej poruszyć
i utrwalić dobro. Aby dziecko z 
przykładu swoich najbliższych nauczyło
się szczerze kochać Boga i bliźniego,
wiele zależy od tego, jak rodzice 
urządzą swój dom, jak rozłożą czas 
i program zajęć na dni powszednie 
i świąteczne, jak uszanują tradycje 
i praktyki religijne. Wszystko, co 
dzieje się w naszym domu, jest nader
ważne i święte dla dzieci. I stała
godzina rannego wstawania i wie-

czornego spoczynku. I wspólny pacierz
i znak krzyża świętego przed i po 
posiłku. I rozejście się po śniadaniu 
do szkół, prac, i wspólne rozmowy,
czytania, gry i zabawy. I nigdy nie
opuszczone w niedziele Msze święte,
i pilne uczęszczanie do sakramentów
świętych. To wszystko pozostanie 
w duszy dziecka na zawsze. 

Wyrzucajmy, kochani rodzice, 
z domów nasze złe przykłady. Nałogi,
przekleństwa, obmowy, sprośne żarty,
złe książki. Wyrzucajmy, i wymiatajmy
tą sprzeczność pomiędzy słowami 
naszymi, a czynami. Bo biada nam, 
gdy dziecko zauważy, że postępo-
wanie rodzica nie zgadza się z tym,
czego uczy i co głosi. „A kto by 
zgorszył jednego z tych małych 
– powiada Chrystus – którzy we 
mnie wierzą, lepiej by mu było, aby
mu zawieszono kamień młyński 
u szyi, i zatopiono go w głęboko-
ściach morskich” (Mt 18, 6). 

Potrzeba cudu, aby dziecko z domu
gdzie łatwo się kłamie, łatwo obmawia
i szkaluje bliźnich, z domu zazdrości
i nienawiści, wyrosło na uczciwego 
człowieka. 

Duchu Święty, zapraszamy Cię
do naszych rodzin, domów, mał-
żeństw. Działaj w nas i poprzez nas,
byśmy własnym przykładem kształ-
towali nasze dzieci na dobrych, 
pełnych miłości i miłosierdzia ludzi,
na wzór naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Amen.

PRZYKŁAD RODZICÓW

eg

„Niedziela jest dniem światłości, można więc nazwać ją także dniem „ognia”, nawiązując do Ducha Świętego.
Światłość Chrystusa jest bowiem głęboko związana z „ogniem” Ducha, 

a obydwa te obrazy wskazują na sens chrześcijańskiej niedzieli”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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1. „ ............................................................... badajcie, 
a co ................................................ – zachowujcie”

(1 Tes 5, 21).

2. „Działo się to w ......................................................,

po drugiej stronie ................................................, 
gdzie Jan udzielał chrztu” (J 1, 28).

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

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

Losowanie nagród za tydzień.
Uzupełnij teksty Liturgii Słowa z przyszłej niedzieli.

KONKURS DLA DZIECI

opr. 
Jadwiga Kulik

Już za kilka dni będziemy w połowie
tegorocznego Adwentu. Jest najkrót-
szy z możliwych. To czas naszego 
radosnego oczekiwania na Święta 
Bożego Narodzenia. 

Kościół święty w Adwencie cele-
bruje wyjątkowe Msze święte – tzw.
Roraty. Msza święta roratnia to Msza 
święta wotywna o Najświętszej 
Maryi Pannie. Odprawiana o Wscho-
dzie Słońca tworzy niepowtarzalny 
klimat. Nazwa „Roraty” pochodzi
od pieśni, którą zwyczajowo śpiewa
się na początku tej Mszy świętej. 
Pierwsze słowa po łacinie brzmią: 
„Rorate caeli desuper”, co znaczy: 
„Spuśćcie rosę niebiosa”. Jest to
modlitwa proroka Izajasza, błagająca
Boga o rychłe przyjście Zbawiciela. 

Charakterystycznym elementem
Rorat jest zapalanie specjalnej świecy
ozdobionej białą lub niebieską wstęgą.
Świeca ta – Roratka – umieszczana 
jest w pobliżu ołtarza i �gury Matki
Bożej. Symbolizuje Najświętszą Maryję
Pannę i Jej oczekiwanie na dzień 
narodzin Jezusa. 

Roraty rozpoczyna się przy zgaszo-
nym świetle elektrycznym. Dopiero
po akcie pokutnym, na śpiew „Chwała
na wysokości Bogu” zapala się 
wszystkie światła w kościele. 

Msze święte roratnie powinny być sprawo-
wane we wczesnych godzinach porannych, by 
ukazać to przejście: z ciemności do światła; ze 
świata pogrążonego w grzechu i beznadziei 
do świata, w którym przychodzący Zbawiciel 
otwiera wszystkim drogę do nieba i szczęścia. 

W grudniowe dni można zauważyć dzieci 
podążające wczesną porą do kościoła i oświe-
tlające sobie drogę lampionami. Lampion, to 
także szczególny symbol Adwentu. Przypomina
nam o tym, że Jezus jest jedyną Światłością świata.

Wiele para�i w Adwencie sprawuje Msze św.
ku czci Matki Bożej nie przed Wschodem, a po 
Zachodzie Słońca. Czy zawsze z korzyścią dla 
wiernych, szczególnie dla dzieci? Msza święta
poranna wyraża nasze czuwanie, nasze oczekiwanie
i tęsknotę za Chrystusem, który ma przyjść. Wielu
dorosłych z nostalgią wspomina grudniowe, 
nieraz bardzo mroźne poranki, kiedy sami albo 
w towarzystwie kogoś starszego po ciemku szli 
do kościoła. Dzisiaj nie wszyscy rodzice gotowi 
są mobilizować swoje pociechy („niech sobie 
bidulek pośpi”) do pójścia rano na Mszę świętą.

Ale przyznajmy! To raczej dorośli, 
a nie dzieci, mają problemy z po-
rannym wstawaniem. 

W naszym adwentowym przed-
świątecznym zabieganiu, postarajmy
się zaplanować sobie udział chociażby
w tych Mszach św. popołudniowych.
W naszej świątyni od poniedziałku 
do piątku o godz. 1645. Wszak Jezus
apeluje, przede wszystkim do rodzi-
ców: „Pozwólcie dzieciom przychodzić
do mnie, nie przeszkadzajcie im” 
(Mk 10, 14b).

Nieco historii...

Źródła historyczne nie precyzują,
kiedy dokładnie Roraty pojawiły się
na ziemiach polskich. Mówi się, że
sprowadził je do naszego kraju król 
Bolesław Wstydliwy w XIII wieku, 
a nawet już św. Wojciech, który żył 
w wieku X. W XVI wieku król Zygmunt
Stary założył specjalny chór w Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu, który
miał śpiewać pieśni podczas Rorat.

Z biegiem czasu Roraty upowszech-
niały się i stawały się coraz bardziej 
popularne, do czego przyczyniło się
niewątpliwie uznawanie Polski za kraj
pod specjalną opieką Maryi. Roraty 

były jednymi z najwcześniejszych
przejawów kultu maryjnego. Wyprze-
dziły nawet  Godzinki i różaniec 
(taki, jaki znamy w dzisiejszej formule).
Widzimy więc, jak głęboką tradycję
mają Roraty. Dodać trzeba, że ode-
grały one niebagatelną rolę w czasie
wojen, zaborów czy agresji innych 
państw. Gromadząc się na Mszy 
świętej roratniej, Polacy w szcze-
gólny sposób oddawali się pod
opiekę Maryi, wierząc, że razem z 
przyjściem Chrystusa nadejdzie 
także upragniona wolność 
dla naszego narodu.

Dzisiaj Roraty nie mają już tak 
patriotycznego wydźwięku. Czy 
jeszcze w ogóle umiemy OCZEKIWAĆ
na Boże Narodzenie? Ze wszystkich
stron próbuje zawładnąć nami 
komercja. Ale nie poddawajmy się! 
Warto CZEKAĆ! Warto pamiętać 
o Roratach, które odegrały w du-
chowym życiu Polski wielką rolę, 
a i w naszym osobistym życiu mogą
wiele zmienić.

„Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie” 

(Jan Zamoyski).

W ŚWIETLE KOLOROWYCH LAMPIONÓW
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KALENDARZ
LITURGICZNY

10 grudnia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Judyty, Julii, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11
PSALM 85, 9ab i 10. 11-12. 13-14
2. czytanie: 2 P 3, 8-14
EWANGELIA: Mk 1, 1-8

11 grudnia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Waldemara, Damazego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 35, 1-10
PSALM 85, 9ab i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 5, 17-26

12 grudnia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Dagmary, Aleksandry
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 40, 1-11
PSALM 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13
EWANGELIA: Mt 18, 12-14

13 grudnia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Eugeniusza, Otylii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 40, 25-31
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 8 i 10
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

14 grudnia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Alfreda, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 41, 13-20
PSALM 145, 1bc i 9. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mt 11, 11-15

15 grudnia 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Celiny, Niny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 48, 17-19
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Mt 11, 16-19

16 grudnia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Albiny, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

Odeszli 
w listopadzie do Pana:

Sakrament 
chrztu świętego 

w listopadzie przyjęli:
Zuzanna Liliana Węglarz

Nadia Młynarczyk
Nikola Zuzanna Banach
Zuzanna Romanowska

Szymon Maroszek
Wojciech Julian Lasota

Jakub Wojtunik
Jakub Krzyczkowski

Aleksander Mucha
Amelia Nowocień

Filip Węgrzynowski
Marek Kowalczyk

Zbigniew Leszek Sekuła /l. 60/
Stanisław Wójcik /l. 67/
Teresa Kazimiera Kacprzak /l. 68/
Kazimierz Sobczak /l. 69/
Zo�a Wajs /l. 72/
Maria Wiesława Bednarczyk /l. 74/
Jan Grzeszczyk /l. 74/
Lidia Maria Napora /l. 76/
Krystyna Aniela Mieszczakowska /l. 81/
Genowefa Henryka Kutkiewicz /l. 82/
Ryszard Kucharczyk /l. 83/
Józefa Strzemecka /l. 85/
Artur Korzeniewski /l. 90/

1. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć do puszek o�arę na pomoc 
Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.

2. Dzisiaj o godz. 1500 Msza święta dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.

3. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1720 na Nabożeństwo adwentowe.

4. Roraty w Adwencie dla dorosłych i młodzieży – od poniedziałku 
do soboty o godz. 600, a dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

5. Od jutra przyjmujemy w kancelarii zapisy dzieci, które mają przyjąć 
chrzest święty w Boże Narodzenie. Przypominamy, że rodzice chrzestni
przedstawiają zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję, z para�i swojego
aktualnego zamieszkania (a nie zameldowania).

6. W środę Nabożeństwo Fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych.
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza święta 
i Adoracja. Po modlitwie zapraszamy wszystkich seniorów na spotkanie
w Świetlicy Caritas Pallotyńskiej.

7. W najbliższy piątek, 15 grudnia, kapłani udadzą się do chorych. Prosimy
zgłaszać adresy osób chorych w kancelarii para�alnej do czwartku, 14 grudnia.

8. W sobotę, podczas Rorat o godz. 600, rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus. W przyszłą niedzielę 
Nowenna o godz. 1720.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

10. W tym roku ojcowie ministranci nie rozprowadzają opłatków wigilijnych do wszystkich rodzin naszej para�i.
Poświęcone opłatki można w naszej para�i nabywać w zakrystii i kancelarii.

11. 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.

12. Młodzież oazowa oraz ministranci i lektorzy rozprowadzają w przedsionku wigilijne sianko. Złożone o�ary
są przeznaczone na wakacyjne rekolekcje dzieci i młodzieży.


