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W tym dniu Słowo stało się Ciałem i zjednoczyło się na zawsze Bóstwo
i człowieczeństwo Jezusa. Czcimy więc tajemnicę Wcielenia i witamy Maryję
Bogarodzicę. Przez swoje „niech mi się stanie według twego słowa”, naprawiła
grzech pychy i nieposłuszeństwa Ewy. Historia świata rozpoczęła nową kartę.
Fakt zgody został poprzedzony rozważaniem, zastanowieniem się cóż
oznaczają słowa pozdrowienia Anioła. Skoro Anioł mówi: „Nie bój się, Maryjo”,
pewnie w sercu Maryi pojawił się lęk. Został jednak przezwyciężony. Zawierzyła
całkowicie woli Boga. Zwróćmy uwagę na słowa: „dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego”. Dlatego już o północy zaśpiewamy: „Bóg się rodzi”. 
Narodził się w Betlejem. Czy narodzi się w moim sercu?

„Niech Ci, Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie,
Bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie”.

„Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. 
(...) Jestem służebnicą Pana”.

Adam Żak
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4. NIEDZIELA ADWENTU

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1189
24/12/2017

Naszym drogim Redaktorom: Pani Ewie i Panu Adamowi Krzysztofowi, 
w dniu imienin, wraz z bukietem kwiatów, kartę z życzeniami przesyłamy:

Niech miłość Maleńkiego, dzisiejszej nocy narodzonego,
zapuści swe korzenie głęboko w Waszych sercach.

Niech Wasi święci Patronowie bezpiecznie 
przeprowadzą Was przez życie.

W drodze ku niebu niech towarzyszy Wam
Boża łaska, szczęście i miłość spotykanych ludzi. 

Żyjcie nam 100 lat!

piątek, 29 grudnia, od godz. 900

ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Tatrzańska, ul. Towarzyska,
ul. Góralska, ul. Ptasia, ul. Jodłowa, ul. Radostowska,
ul. Sierpowa
sobota, 30 grudnia, od godz. 900

ul. Gazowa, ul. Młodzianowska, ul. Gajowa bez bloku,
ul. Bukietowa, ul. Działkowa, ul. Chęcińska, 
ul. Zakopiańska, ul. Otwarta, ul. Bartnicza

czwartek, 28 grudnia, od godz. 900

ul. Godowska, ul. Łączna, ul. Chemiczna,
ul. Głucha, ul. Czarna, ul. Rolnicza,
ul. Spacerowa, ul. Opolska, ul. Ciborowska,
ul. Drzymały, ul. Wilczyńskiego,
ul. Wydmowa, ul. Lotna
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PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ
1. Śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy” lub innej.

2. Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna: 
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Niech uwielbiony będzie Pan za to, że możemy być
tu razem przy wigilijnym stole. Dziękujemy Bogu, 
że wszyscy szczęśliwie dotarliśmy. Tej nocy 
dziękujemy Bogu Ojcu za Jego jedynego Syna, 
który narodził się z Maryi Dziewicy, aby zbawić 
nas wszystkich.

3. Ojciec, matka lub dziecko zapala świecę i mówi: 
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu
i zbawienie świata. Wszyscy odpowiadają: 
Bogu niech będą dzięki.

4. Ojciec lub dziecko 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. Następnie ojciec mówi: Módlmy się za nas wszystkich,
za naszych sąsiadów oraz przyjaciół i wszystkich 
chorych i samotnych rozsianych po całym świecie.
Niech Bóg pozwoli im dziś odczuć swoją bliskość.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Za naszych bliskich

opr.

1. Zakończenie Nowenny do Dzieciątka Jezus 
dziś podczas Mszy świętej o godz. 1300.

2. Dziś, jutro i pojutrze nie będzie wieczornego 
Nabożeństwa, a dziś nie będzie także Mszy świętej 
o godz. 1800.

3. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę dzisiejszej 
wigilijnej wieczerzy. Niech jej przeżywaniu towarzyszy
wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego, łamanie się
opłatkiem, wspólny śpiew kolęd. Pamiętajmy też
o wolnym miejscu przy stole, które jest znakiem 
pamięci o osobach samotnych i tych bliskich, 
którzy nie mogli razem z nami świętować. 

4. Pasterka w naszym kościele rozpocznie się o godz. 2400.
Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony
Życia. Po Pasterce podzielimy się wspólnie opłatkiem.

5. Jutro nie będzie Mszy świętej o godz. 630; 
pozostałe Msze święte – jak w każdą niedzielę.

6. We wtorek Święto św. Szczepana, pierwszego 
męczennika. Msze święte – jak w każdą niedzielę.
Taca przeznaczona jest na uczelnie katolickie 
w naszej Ojczyźnie.

7. W czwartek, 28 grudnia, rozpoczynamy wizytę dusz-
pasterską rodzin naszej para�i. To czas modlitwy,

rozmów i błogosławieństwa domów na nowy 2018 rok.
Podczas kolędy w każdym mieszkaniu na stole 
powinien być: krzyż, Pismo Święte, woda święcona,
kropidło oraz zeszyty lub ćwiczeniówki do katechezy
dzieci i młodzieży. 

8. Podczas kolędy nie będzie w piątki Mszy świętej 
o godz. 1500.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1715 Nabożeństwo
dziękczynno-przebłagalne za rok 2017. Za publiczne
odmówienie tego dnia hymnu „Ciebie Boga 
wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami.

10. Poświęcone opłatki wigilijne można nabywać 
w zakrystii.

11. Lektorzy rozprowadzają w przedsionku wigilijne 
sianko. Złożone o�ary są przeznaczone 
na wakacyjne rekolekcje dzieci i młodzieży.

12. W przyszłą niedzielę młodzieżowa Schola 
Pallottiego będzie rozprowadzała kredę i kadzidło. 
Składane o�ary są przeznaczone na rozwój 
i funkcjonowanie Scholi. Kredę i kadzidło 
przynosimy 6 stycznia do poświęcenia.

13. Roraty dla dzieci zakończyliśmy w naszej para�i 
w czwartek, a nie – jak podawaliśmy tydzień temu 
– w środę. Za błędną informację, jako Redakcja 
naszej Gazetki, przepraszamy.

zmarłych, a szczególnie za… (wymienia się imiona 
bliskich zmarłych) Wieczny odpoczynek racz im dać,
Panie…

6. Następnie ojciec rozdaje wszystkim opłatek 
i mówi: Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem.
Wyraża on gotowość podzielenia się z innymi tym,
co jest najcenniejsze i najbardziej potrzebne. 
Niech zapanuje między nami życzliwość i miłość. 
Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za piękno waszego
codziennego życia. Wybaczmy sobie wszelkie zło 
i prośmy Pana, by umacniał nas w dobrem. Następuje
łamanie się opłatkiem i życzenia.

7. Następnie ojciec mówi: Pobłogosław, Boże, ten 
posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas 
dzielić się chlebem i miłością ze wszystkimi. Amen. 
Wszyscy zasiadają do stołu. Pod koniec wieczerzy 
rozpoczyna się śpiew kolęd i wzajemne 
obdarowywanie się upominkami. 

8. Zanim się wszyscy rozejdą (lub przed wyruszeniem
na Pasterkę) można odmówić modlitwę: Boże, nasz
Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, nardzonego
dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy. Dziękujemy 
Tobie za tę błogosławioną noc Bożego Narodzenia.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…
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