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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     W Pierwszą Niedzielę Adwentu, życie chrześcijan zwraca się
w kierunku oczekiwania podwójnego wydarzenia, podwójnego
przyjścia Chrystusa - Boże Narodzenie i ponowne przyjście 
w chwale na końcu czasów. Obydwa wydarzenia powinny być

 przeżywane z uczuciem nadziei. Wobec tajemnicy Wcielenia
 może się to okazać oczywiste: grota w Betlejem, aniołowie,

pasterze, Dzieciątko. Nadzieja jednak jest uzasadniona i obo-
wiązkowa także przed terminem ponownego przyjścia Jezusa,
choć „nie wiemy, którego dnia przyjdzie nasz Pan”. Ta „niewiedza”
zmusza nas do czuwania, „bo w chwili, kiedy się nie spodzie-
wamy, Syn Człowieczy przyjdzie”. Aby ten dzień nie zastał nas

 niespodziewanie, należy codziennie żyć w oczekiwaniu czujnym
– „czuwajcie, bo nie wiecie”. Chodzi o to, by nie dopuścić, żeby życie na ziemi spowodowało zagubienie świa-
domości ostatecznego celu. „Podobnie było za dni Noego... jedli i pili... i nie spostrzegli się, kiedy przyszedł 
potop i wszystkich pochłonął”. Nie czuwali i nie byli przygotowani na zaistnienie tego faktu. Czuwanie nie
oznacza ucieczki od codziennego życia. Polega na tym, by być czujnym i nie pozwolić zastać się nieprzygotowanym.
To czujne oczekiwanie nie może być próżnym oczekiwaniem. W Adwencie mamy wiele do zrobienia. Trzeba 
dobrze przeżyć rekolekcje, uczestniczyć w Roratach, przystąpić do sakramentu pojednania. Przynaglającym 
zaproszeniem jest to, co, co wyraził św. Paweł: „Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 13, 14). 
„Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu ślę, Twojego przyjścia czeka świat cały”. Adam Żak
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1. NIEDZIELA ADWENTU
EWANGELIA: Mt 24, 37-44

„Czuwajcie, bo nie wiecie,
którego dnia 

przyjdzie wasz Pan”.
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ŻYCZENIA Księdzu Proboszczowi Lucjanowi Rożkowi SAC
z okazji imienin życzymy łaski zdrowia,

błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej oraz tego,
aby w dalszej posłudze duszpasterskiej 

zawsze towarzyszyły Księdzu: świętość, gorliwość i oddanie.
Oby był Ksiądz silny mocą miłości, 

tej miłości, którą ofiarował nam Jezus.
Szczęść Boże!

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że trzeba uważać duszę za „formę” ciała”.
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CO ICH ŁĄCZY? …TAJEMNICA! /3/
Są w różnym wieku. Mają od-

mienne zainteresowania. Jedni chodzą
do szkoły, inni pracują, jeszcze inni 
pomagają wnukom i odwiedzają
kluby seniora. Często nie znają nawet
swoich imion... Jednak łączy ich nie-
widzialna nić, kiedy spotykają się 
na codziennej Mszy świętej...

W roku poświęconym Eucharystii
poznajmy świadectwa „Ludzi Tajem-
nicy”. A może i Ty zechcesz dołączyć
do nich? Jeśli ktoś z drogich Czy-
telników zechce, zapraszamy do 
zapisania i przesłania swojego świa-
dectwa o Eucharystii na internetowy
adres Redakcji, który jest w stopce, 
lub o osobisty kontakt z Redakcją. 
Dziś świadectwo Leny.

Mam 19 lat i od roku staram się
codziennie uczestniczyć w Eucha-
rystii. Jak to się zaczęło? Poznałam
chłopaka, który każdego dnia chodzi
na Mszę świętą i stwierdziłam: „On 
może, a ja nie? pffff... Ja też będę 
chodzić, przecież to taki piękny Dar!” 

Osiemnaście lat zajęło mi zrozu-
mienie, że Pan Jezus codziennie
(a nie tylko w niedzielę) oddaje się
nam w Eucharystii. Zrozumiałam, że
sam Bóg chce, abym przychodziła
i jednoczyła się z Nim tak ściśle, jak
to tylko możliwe. I chce, żebym robiła
to codziennie... Zaczęłam więc wsta-

wać wcześniej i zaczynałam dzień od
Eucharystii. Lepiej zacząć się nie da! 

Niekiedy było ciężko, bo przecież
zdarza się, że nawet w niedzielę nie
chce się iść do kościoła. Czasem się
nie chciało, innym razem było mega
zimno. Czasem padał deszcz, kiedy 
indziej głowa bolała albo można 
było się w tym czasie jeszcze po-
uczyć i tak dalej... Wymówek jest 
mnóstwo. 

Myślę, że pomocne w trudnościach
związanych z uczestniczeniem we 
Mszy świętej może być uświado-
mienie sobie jej niezwykłej wartości
Eucharystia jest Spotkaniem z praw-
dziwym żywym Bogiem. To największy,
najpiękniejszy i najcenniejszy dar, 
który daje nam Bóg za pośrednic-
twem kapłanów. 

No... ale dlaczego jest taka ważna?
W Eucharystii Pan Jezus oddaje całego
siebie, daje nam swoje Najświętsze
Ciało i Krew, więc jest to pełne i ścisłe
(ściślej się nie da!) zjednoczenie z 
Bogiem. Bo jak mówi Pismo Święte:
„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”!

Codzienne uczestnictwo we 
Mszy świętej daje każdemu nowe 
siły do przezwyciężania trudności 
„zwykłego dnia”, daje pokój serca 

przy podejmowaniu życiowych decyzji,
a przede wszystkim daje radość prze-
bywania z żywym Eucharystycznym
Jezusem.

Eucharystia jest pamiątką i uobe-
nieniem Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Jest wyrazem
szczególnej miłości Boga do każdego
z nas, bo przecież „nikt nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich”
.. A Jezus oddaje swoje życie codzien-
nie. Wierzysz w to? 

Bóg zaprasza także Ciebie do 
swojego Stołu. Spróbujesz? Ja spró-
bowałam i nie żałuję! Nieważne, ile
masz lat, nieważne skąd podchodzisz,
nieważne, do którego kościoła 
pójdziesz, ważne jest tylko Twoje
spotkanie z Bogiem. Jesteś dla Niego
najważniejszy, jesteś Jego ukocha-
nym dzieckiem. Korzystaj z wielkiego
Daru Miłości, jakim jest Eucharystia.
To codzienna droga do zbawienia: 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne”.

Lena

Ps. Jako Redakcja Gazetki bardzo 
prosimy o szczególną modlitwę 
za Lenę, gdyż - zdawszy w tym roku
maturę - od kilku miesięcy kroczy 
drogą powołania zakonnego 
u sióstr dominikanek.

Siostrze Barbarze Teresie Pańkowskiej CR
z okazji zbliżających się imienin życzymy

Bożego pokoju i siły w codziennych trudach.
Niech miłość, którą Siostra rozdaje ludziom

przemienia ten świat w miejsce i czas
ogromnej radości i szczęścia.

Niech miłość, którą Siostra rozdaje ludziomNiech miłość, którą Siostra rozdaje ludziomNiech miłość, którą Siostra rozdaje ludziom

ŻYCZENIA

Niech miłość, którą Siostra rozdaje ludziomNiech miłość, którą Siostra rozdaje ludziomNiech miłość, którą Siostra rozdaje ludziom

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Światowość duchowa sprawia, że umacnia się próżność tych, 

którzy zadowalają się posiadaniem w Kościele jakiejś władzy i wolą być raczej generałami 
pokonanych wojsk niż zwykłymi żołnierzami nadal walczącego oddziału”.
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KONKURS DLA DZIECI
Zaczynając od litery „P” w lewym górnym rogu 

przeskakuj o tę samą liczbę pól zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara i odczytaj hasło, 

a następnie wpisz je w linijki w środku. 
Losowanie i rozdanie bądź samo rozdanie nagród za tydzień.

Konkurs opracowała Zuzia Cichoń

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

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

Losowanie i rozdanie bądź samo rozdanie nagród za tydzień.

ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z RÓŻAŃCEM /8/
W archidiecezji warmińskiej leży

Gietrzwałd, jedyne miejsce w Polsce,
które Kościół zatwierdził jako miej-
sce autentycznych objawień Maryi.
Objawienia te trwały od 27 czerwca
do 16 września 1877 roku. Dwie
nastoletnie dziewczynki, Justyna 
Szafryńska i Barbara Samulowska, 
stały się narzędziem w ręku Maryi,
która objawiła się na starym klonie,
aby przekazać następujące słowa: 
„Jestem Najświętsza Panna Maryja
– Niepokalane Poczęcie! Życzę sobie,
abyście codziennie odmawiali róża-
niec!” Wieść o objawieniach rozniosła
się szerokim echem w okolicy, będącej
pod zaborem pruskim, i budziła 
ciekawość. Tłumy wiernych zaczęły

odwiedzać Gietrzwałd, a nawet prosić
widzące o zadawanie pytań Matce
Bożej. Wśród licznych pytań kierowa-
nych do Maryi, pojawiły się również
i te, które były niezwykle istotne dla
zniewolonych Polaków: „Czy Kościół
w Królestwie Polskim będzie oswo-
bodzony? Czy osierocone para� e
na południowej Warmii wkrótce
otrzymają kapłanów?”. Maryja odpo-
wiedziała: „Tak, jeśli ludzie gorliwie
będą się modlić, wówczas Kościół 
nie będzie prześladowany, a osiero-
cone para� e otrzymają kapłanów”. 
Podczas ostatniego objawienia Matka
Boża rzekła: „Nie smućcie się, bo ja 
zawsze będę przy was”.

Objawienia na Warmii przyniosły

duchową i moralną odnowę narodu.
Wielkie zmiany dokonały się w życiu
społeczno-politycznym. Objawienia
Matki Bożej uznano jako przebu-
dzenie świadomości narodowej
miejscowych ludzi i odrodzenie się 
ich poczucia jedności z Polakami 
z innych regionów. „Skoro Przenaj-
świętsza Panienka przemówiła do
dzieci warmińskich po polsku, to
grzechem jest jeśli ktokolwiek języka
ojczystego jako daru Bożego się
wyrzeka!” Argumentem tym posłu-
giwali się działacze narodowi z połu-
dniowej Warmii, kiedy w 1885 roku
podejmowano akcję petycyjną i orga-
nizowali wiece w sprawie przywró-
cenia języka polskiego w szkołach.

cdn. opr. 
Jadwiga Kulik

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

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

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

GODZINA ŁASKI
W Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Matki Bożej, choć to w tym
roku niedziela, oprócz Mszy świętej,
zapraszamy dodatkowo na Godzinę
Łaski w godz. 12-13. Maryja przypomina
nam, że świat tak bardzo potrzebuje 
dziś modlitwy, pokuty i o� ary. 

Matka Boże pragnie w tej Godzinie
zsyłać wiele łask i nawracać serca naj-
bardziej zatwardziałych grzeszników,
by stali się wiernymi i miłującymi Boga.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie 
nawiedzić kościoła, a będzie modlił się
w domu, czy tam, gdzie aktualnie
przebywa, ten także może otrzymać
wiele łask. Serce Maryi tak bardzo umi-
łowało ludzkość, ale wielu ludzi tę 
miłość odrzuca. W Godzinie Łaski Bóg 
pragnie wszystkim okazywać swoje
miłosierdzie.

Zbyt łatwo nie zwalniajmy się z moż-
liwości przyjścia do świątyni. Powierzajmy
intencje swoje i swoich najbliższych,
ale także sprawę pokoju na świecie,
sprawy Kościoła świętego i błagajmy
o nawrócenie grzeszników. 
Gorąco zapraszamy w naszej para� i!

Niedziela, 8 grudnia, godz. 1200 – 1300,
kaplica Świętej Rodziny.
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Ewa Gawor

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Cotygodniowe zgromadzenie jest sposobnością, aby ogarnąć wdzięczną pamięcią wydarzenia ostatnich dni,

odczytać je w Bożym świetle, dziękować Stwórcy za niezliczone dary, 
wielbiąc Go „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności Ducha Świętego””.
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1 grudnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Edmunda, Natalii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 2, 1-5
PSALM: 122, 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
2. czytanie: Rz 13, 11-14
EWANGELIA: Mt 24, 37-44

2 grudnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aurelii, Pauliny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 4, 2-6
PSALM: 122, 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

3 grudnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Franciszka, Lucjusza 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 11, 1-10
PSALM: 72, 1b-2. 7-8. 12-13. 17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24

4 grudnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Barbary, Krystiana 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 25, 6-10a
PSALM: 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37

5 grudnia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Geralda, Krystyny
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

6 grudnia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Emiliana, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 29, 17-24
PSALM: 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31

7 grudnia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Marcina, Ninomysła
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

KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Dziś rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Najbliższe trzy lata
będziemy przeżywali pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Podtytuł 
tego roku to „Wielka tajemnica wiary”. Głębokie przeżywanie Mszy świętej,
to podstawa dobrego, świętego życia. Ufamy, że w naszej para�i wzrośnie
gorliwość w uczęszczaniu na Eucharystię w niedziele i w dni powszednie.

2. Dzisiaj o godz. 930 Msza święta w intencji Księdza Proboszcza Lucjana 
Andrzeja Rożka SAC z okazji jego imienin, a w środę o godz. 600 Msza św.
w intencji s. Barbary z okazji jej imienin. Pamiętajmy o Księdzu Proboszczu
i s. Barbarze także w naszych osobistych modlitwach.

3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, o godz. 1700 spotkanie
Wspólnoty Żywego Różańca, a na godz. 1715 zapraszamy wszystkich 
na różaniec. 

4. Msza święta i katecheza dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców
dziś o godz. 1800.

5. W Adwencie zapraszamy na Roraty, czyli Msze święte ku czci Matki Bożej.
Msze święte roratnie będą o godz. 600 (od poniedziałku do soboty)
oraz w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1645. 
Nie będzie we wtorek i czwartek w tym tygodniu Rorat o godz. 1645.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i całe rodziny do udziału 
w Roratach.

6. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne.
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W I czwartek Nabożeństwo o nowe święte powołania kapłańskie 
i zakonne o godz. 1730.

8. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1730.
Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. Do chorych kapłani udadzą się 
w sobotę, 21 grudnia. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w I piątek miesiąca w kaplicy Świętej Rodziny w godz. 830 – 2100. 
Od 830 do 1230 Adoracja w ciszy, z przerwą na różaniec o godz. 1030.
Od 1230 do 1745 Adoracja prowadzona przez Wspólnoty naszej para�i.
O godz. 1500 – jak w każdy piątek – Msza święta i Nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 1840 wznowienie Adoracji w ciszy, 
a od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego zakończona
Apelem Maryjnym i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.

9. W I sobotę miesiąca Nabożeństwo wynagradzające Sercu Matki Bożej
o godz. 1700,  a po Mszy świętej wieczornej spotkanie w salce dla wszystkich,
którzy chcą tworzyć w naszej para�i Rodzinę Szkaplerzną.

10. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej para�i rekolekcje 
adwentowe, które poprowadzi ks. Tadeusz Nowek SAC – wieloletni
wikariusz naszej para�i, a obecnie proboszcz w Białej Niżnej w Beskidach. 

11. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Matki Bożej. W Godzinie Łaski – od godz. 12 do 13 – zapraszamy
na Adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy Świętej Rodziny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

12. 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.

13. Poświęcone opłatki wigilijne można nabywać w naszej para�i tylko w zakrystii i kancelarii. 
Nikt w imieniu para�i nie rozprowadza opłatków na naszych osiedlach. 

14. Świece Caritas na stół wigilijny są w naszej księgarni. Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony 
na pomoc ubogim.


