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2. NIEDZIELA ADWENTU

EWANGELIA: Mk 1, 1-8

„Przygotujcie drogę Pana! 
Wyprostujcie Jego ścieżki”.Wyprostujcie Jego ścieżki”.Wyprostujcie Jego ścieżki”.Wyprostujcie Jego ścieżki”.Wyprostujcie Jego ścieżki”.
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     Św. Marek przytacza w dzisiejszej Ewangelii słowa proroka
Izajasza dotyczące działalności Jana Chrzciciela. Jest on głosem
„wołającym na pustyni”. Izajasz stwierdza, że działalność Jana 
spełni się na pustyni, nie w Jerozolimie. „Jan chrzcił na pustyni
i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów”. „Przy-
chodzili do niego ludzie... a on chrzcił ich w rzece Jordan”. Poleca
gotować drogę Temu, który jest Słowem Boga, któremu „nie jest
godny... rozwiązać rzemyka u Jego sandałów”. Jan zanurza 
w wodzie, podczas gdy Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym.
Do tego chrztu trzeba być dobrze przygotowanym. Należy
wyprostować kręte drogi i wyrównać bezdroża naszego życia,
aby Bóg przybywając mógł wkroczyć do naszego serca. Jan

Chrzciciel ma za zadanie swoim przepowiadaniem przygotować serca na przyjście Zbawiciela. Używane przez 
niego obrazy służą do podkreślenia zaangażowania człowieka, by usunąć przeszkody i wytyczyć drogę, aby 
była „prosta”, by mogło dojść do spotkania z Jezusem. Należy podjąć wysiłek nawrócenia się, aby przyjęcie 
Chrystusa było pełne. Człowiek musi podążać na spotkanie Pana drogą prostą, aby w każdej chwili być przy-
gotowanym na przyjęcie Boga. Nasza droga do wieczności to droga przebyta przez Boga i droga przebyta 
przez człowieka. Ludzkie drogi są często kręte, dlatego Jan nawołuje, aby je wyprostować. Jeżeli nasza droga
życiowa będzie się zgadzać z drogą Boga, to wszystko jest w porządku. Jezu! Tegoroczny Adwent chcę przeżyć
prostując własną drogę życia, aby móc kroczyć razem z Tobą drogą zbawienia. Adam Żak

60 MINUT SZCZEGÓLNYCH ŁASK
Jest taka godzina w ciągu roku,

gdy niebo otwiera się szeroko dla
każdego człowieka. Przez 60 minut 
na świat wylewają się liczne łaski.
W tej godzinie nawrócić się może
nawet najbardziej zatwardziały
grzesznik. 

Godzina Łaski związana jest z pry-
watnymi objawieniami z Montichiari
we Włoszech. W wielu parafi ach przy-
jęło się to nabożeństwo. Przypada
ono w Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
8 grudnia, od godziny 1200 do 1300.

Jak będzie w tym roku 2020? Mamy
epidemię, obostrzenia, limity... 

Możemy modlić się wszędzie,
gdzie jesteśmy.

„Bóg nikomu Miłosierdzia Swego
nie odmówi. Niebo i ziemia może się
odmienić, ale nie wyczerpie się miło-
sierdzie Boże” (Dzienniczek św. Siostry
Faustyny, 72).

W Godzinie Łaski zacznij rozma-
wiać z Maryją modlitwami, które są 
najbliższe Twemu sercu. Warto pa-
miętać, że Bóg wysłuchuje naszych 

próśb niezależnie od momentu, 
w którym się modlimy. Godziny Łaski
nie można traktować jako czasu
magicznego, lepszego od innych.
Modlitwa powinna być motywowana
pragnieniem zbliżenia się do Boga 
i uczczenia Matki Bożej.

W Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 
Godzina Łaski jest praktykowana 
w kaplicy z Cudownym Obrazem
Jezusa Miłosiernego i Grobem świętej
Faustyny. W modlitwie można się
połączyć przez transmisję on-line 
na stronie: faustyna.pl.

Jadwiga Kulik
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ODPOWIEDŹ PRZYSZŁA TEJ NOCY 
Pragnę odnieść się do mojego 

artykułu pt. „Panie, naucz mnie ufać”
sprzed kilku tygodni.

Na odpowiedź nie czekałam długo.
Przyszła w porę – w czasie, kiedy
zamęt w głowie mojej sięgał zenitu.
Prawdziwa zaraza!!! Nie mogę spać,
wszystko oceniam, wszystkiego do-
ciekam, o wszystkim myślę i w ten 
sposób zawierzam własnym siłom, 
albo - co gorsze - czekam na inter-
wencję człowieka. 

Tej nocy nie mogłam zasnąć. Jest
godzina 2330. Włączyłam radio. Lubię
zasypiać z muzyką w tle. Za dnia
rozważałam - dobrze już znany  wielu
osobom - Akt Oddania Jezusowi
„Jezu, Ty się tym zajmij”, zaczerpnięty
z pism Sługi Bożego, ks. Dolindo
Ruotolo. 

Czy wystarczy powiedzieć: „Jezu,
Ty się tym zajmij” i miałabym wszystko
„z głowy”?

TEJ nocy nie było mi dane zasnąć.
Właśnie „leciała” w radiu audycja
„Nocne Światła”. Od kilku lat wielką
popularnością w Polsce cieszy się
ks. Dolindo Ruotolo . Audycja była
dedykowana temu wielkiemu mi-
stykowi. Rozbudziłam się na dobre.
Nie będę przedstawiać jego biografii.
Życie miał bardzo bardzo ciężkie, 
o czym dowiedziałam się słuchając 
audycji.

Do ostatniego poniedziałku, listo-
padowo odwiedzaliśmy groby naj-
bliższych. Gdzieś w Neapolu jest grób
Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo. 
Napis na jego grobie przemawia:
„Kiedy przyjdziesz do mojego grobu,

zapukaj. Nawet zza grobu odpowiem
ci: ufaj Bogu”...

Od TEJ nocy (nieprzespanej)  pod-
daję się woli Bożej. Bądź wola Twoja
jako w niebie tak i na ziemi, to zna-
czy: Ty, Panie, decyduj w tej a w tej
potrzebie. Uczyń to, co Tobie wy-
daje się lepsze dla mojego  życia do-
czesnego i wiecznego. Bądź wola 
Twoja znaczy tyle co powiedzieć: 
„Jezu, Ty się tym zajmij”.

Czy musiałam dowiedzieć się o tym
(podróż wirtualna) aż u grobu słyn-
nego Mistyka, gdzieś tam daleko,
aż w Neapolu? Bożego miłosierdzia
doświadczam na każdej Eucharystii
w MOIM kościele. Na radomskim 
Młodzianowie. I niech tak zostanie. 

To zły czas na podróże. 

Jadwiga Kulik

TAM PAN JEZUS JEST PRZEZ CAŁY CZAS
Listopad był dla mnie trudny 

i niespokojny. Wokół wiele osób
chorowało lub przebywało na kwa-
rantannie. Statystyki podawane
w telewizji i internecie przerażały. 
Tak trudno było znaleźć pokój...

W pierwszy piątek listopada, tak
jak codziennie, udałam się ma Mszę
świętą. Od kilku dni towarzyszył mi
niepokój ukryty gdzieś głęboko w
sercu. Prosiłam na modlitwie o pomoc.
Wiedziałam, że tylko z Panem Jezu-
sem pokonam wszystko, bo On jest
moją tarczą i twierdzą. 

Nie bałam się koronowirusa. Ufa-
łam, że Maryja otacza mnie swoją 
opieką. Lękałam się kwarantanny.
Tego, że nie będę mogła iść do pracy,
zawalę terminy, nie wykonam wszyst-
kiego na czas. Nie mam nikogo, kto
mógłby mnie zastąpić. A do domu 
nie da się zabrać całego biura...

Wieczorem, w ten listopadowy
piątek zaczęły docierać do mnie
nowe wiadomości. Przedszkole, 
w którym pracuję dwa razy w tygo-
dniu idzie na kwarantannę. Dwie
koleżanki mają wynik pozytywny. 
I wtedy niepokój wzmógł się... 
Czy ja też? 

Zaraz potem dotarła kolejna wia-
domość, że nasi kapłani też idą na 
kwarantannę. Jeden z księży ma
wynik dodatni. Znów niepokój. Tym
razem o Eucharystię. O to, że zamkną
nasz kościół. Szybkie myśli, że muszę
poszukać innej świątyni w pobliżu,
z dogodnymi godzinami porannych
Mszy świętych... Myśli kłębiły się 
w głowie, a niepokój wdzierał coraz
mocniej do serca i umysłu. Nakrę-
całam się w tym niepokoju...

Wtedy pomyślałam, że tylko 
w Panu znajdę ukojenie, tylko On
mnie umocni. A gdzie będę mogła,
to otrzymać? 

Tylko w kościele przed Najświęt-
szym Sakramentem. Było już późno
i większość świątyń już zamknięta.
Nie chciałam czekać do rana. Wsia-
dłam w samochód i pojechałam do
Kaplicy Wieczystej Adoracji w Jedlni.
Tam Pan Jezus jest wystawiony
przez cały czas i zawsze ktoś trwa 
na modlitwie. 

Gdy tylko weszłam i klęknęłam
przed Najświętszym Sakramentem,
oblała mnie Miłość Zbawiciela. Jezus
dotknął mojego serca i od razu
ustąpiły wszystkie lęki i niepokoje. 

Wiedziałam już, że z moim Panem 
wszystko ułoży się dobrze...

Tak też się stało. Jeszcze tego sa-
mego wieczoru okazało się, że nasz
kościół nie będzie zamknięty. Msze
święte będą odprawiane normalnie
przez kapłanów spoza Wspólnoty.
Tak bardzo ucieszyła mnie ta wia-
domość. Bardzo wdzięczna jestem
Księdzu Proboszczowi, że pomyślał
o parafianach i zorganizował 
zastępstwo. 

Następnego dnia dostałam kolej-
ną dobrą wiadomość. Ja nie idę na 
kwarantannę, bo miałam za krótki 
kontakt z zarażonymi koleżankami.
Jak dobrze...

Kolejny raz Pan uleczył mój lęk.
Wlał pokój w moje serce. Poprowa-
dził wszystko sobie tylko znanymi 
drogami. I teraz wiem, że w każdej
sytuacji mogę zwrócić się do Nie-
go, a On nie zostawi mnie samej...
Zawsze będzie ze mną, pomoże,
uspokoi i uleczy jak będzie potrzeba...

Ela
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KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy Dzieci do udziału w naszych konkursach

na stronie mojaparafi a24.pl!
Od dziś znajdziecie tam do rozwiązania
quiz o Prawdziwym Świętym Mikołaju, 

czyli o św. Mikołaju – biskupie. 
W każdym konkursie zbieracie punkty Redakcji „Mojej Parafi i”.

Za jakiś czas, jak epidemia pozwoli 
i nazbieracie bardzo wiele punktów - otrzymacie nagrody.

Prosimy śledzić każdy numer Gazetki 
i stronę mojaparafi a24.pl,  by odebrać nagrodę.

Redakcja

TRADYCJE 
(WSPOMNIENIA
SPRZED 
TRZECH LAT)
Kolejne Roraty. Celebruje ksiądz

Paweł (obecnie studiuje w Lublinie).
Młody, wysoki, energiczny, inspi-
rujący.

Ciemno. Jedynie w kilku miej-
scach kościoła, choć przynajmniej
dwieście osób, migające światło
świec.

W pewnej chwili kapłan przypo-
mina nam o tradycji przychodzenia
do świątyni ze świecami, lampionami. 

Czuję wstyd. Wszak prezbiter 
młody, wspomina czasy nieodległe...
To również ja, stary, co pamiętam
ponad kopę lat atmosferę porannych
Mszy świętych, zarzuciłem ten 
zwyczaj. 

6 stycznia 2018. Święto Objawie-
nia Pańskiego. Msza święta. Znowu 
on: „Piszcie na drzwiach C+M+B,
przecież ten napis stanowi głębszy 
przekaz, zawierając imiona królów, 
przede wszystkim stanowi prośbę:
„Niech Chrystus błogosławi Dom””. 

Zmieniłem K na C.

Podniosło mnie na duchu święto-
wanie Trzech Króli. W orszakach,
przez kilkaset miejscowości Ojczy-
zny, przemaszerowało nas ponad 
milion. Chcemy. Możemy.

Już niedługo, w 2021 roku, z nazw,
tych naszych, bardziej nam bliskich,
Święta (wspomnę kilka): Gromnicz-
nej, Zielnej, Siewnej... Każde ze swoją
tradycją. Czy również naszą?

Michał Jakaczyński

SIECI W SIECI
Tuż  przed rozpoczęciem Adwentu,

z ekipą młodych ze Wspólnoty „Ga-
lilea”, postanowiliśmy stworzyć coś ,
co ułatwiłoby nam podzielenie się 
z innymi młodymi tym, co dla nas 
jest najdroższe: samym Jezusem 
i Jego odwieczną  miłością. 

Aktualna sytuacja skłoniła nas do
to tego, by poprowadzić całą akcję 
online, a my wiedzieliśmy, że wła-
śnie ten sposób da nam możliwość 
dotarcia do jak największej liczby
młodych! Tak zrodził się projekt,
któremu wspólnie daliśmy nazwę: 
„Sieci w sieci”. Idąc za obietnicą  sa-
mego Jezusa: „Nie bój  się, odtąd
ludzi będziesz łowił” (Łk 5, 10), po-
łączyliśmy sieci rybackie z siecią
internetową.

Wspólnymi siłami wymyśliliśmy
program na Adwent, w którym chce-
my zaprosić naszych rówieśników 
na przygodę. 

Chcemy dotknąć tematów doty-
czących trzech rodzajów relacji: 
relacji z drugim człowiekiem, relacji
z samym sobą i relacji z samym Bo-
giem. To wszystko złożyło się na
Kalendarz Adwentowy, który pro-
wadzimy. Każdego dnia na naszej
stronę na Facebooku oraz na Insta-
gramie pojawia zadanie, a także
krótkie rozważanie. Co tydzień będą
też mini-konferencje, na które zapro-
siliśmy tajemniczych gości, którym
będzie można zadać pytania. Waż-
nym elementem są też świadectwa
naszej ekipy, o tym, jak Bóg działa
w naszym życiu. Cały czas trwa też
modlitwa w intencjach, które codzien-
nie można wrzucać anonimowo do
wirtualnej skrzynki.

Ufamy, że Duch Święty prowadzi
nas w dziele „Sieci w sieci” i naszym
największym pragnieniem jest, aby
choć jedna osoba mogła doświad-
czyć Bożej miłości dzięki naszej
służbie.

Młodzi z Galilei

Roraty sprawiają, 
że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...

Msze święte roratnie dla dorosłych i młodzieży będą o godz. 600 (od poniedziałku do soboty). 
Roraty dla dzieci i ich rodzin, w tym tygodniu, 
w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1900 oraz w sobotę o godz. 700. 

„Ofi arowane nam przez Boga zbawienie 
jest dziełem Jego miłosierdzia. 

Nie istnieje ludzkie działanie, jakkolwiek dobre mogłoby być, 
dzięki któremu zasługujemy na tak wielki dar”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

 (od poniedziałku do soboty).  (od poniedziałku do soboty).  (od poniedziałku do soboty).  (od poniedziałku do soboty). 
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KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 930 Msza święta w intencji s. Barbary Teresy 

i s. Barbary Jadwigi z okazji ich imienin. Pamiętajmy o Siostrach 
Zmartwychwstankach także w naszych osobistych modlitwach.

2. Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi
Katolickiemu na Wschodzie. Po Mszach świętych można złożyć 
do puszek ofi ary na ten cel.

3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. Przypominamy, 
że w Sołtykowie od sierpnia jest budowany Dom Hospicyjny 
Królowej Apostołów. Budowę można wesprzeć wpłatą na konto: 
BS w Jedlińsku, Budowa Domu Hospicyjnego, 
nr: 80 9132 0001 0001 6848 2000 0020.

4. Do przyszłej niedzieli trwamy na modlitwie wypominkowej za zmarłych.
Zapraszamy codziennie na różaniec o godz. 1720.

5. Rycerze Kolumba zapraszają dziś na godz. 1500 do kościoła św. Krzyża
na Halinowie na różaniec i spotkanie z porucznikiem Karolem Cierpicą,
który służył w Afganistanie. W czasie zamachu terrorystycznego 
na bazę wojskową życie uratował mu amerykański żołnierz, który 
przepłacił to własnym życiem. Podczas spotkania, oprócz modlitwy, 
usłyszymy o tym wydarzeniu i nawróceniu, jakie dokonało się w życiu 
Pana Karola. Transmisja spotkania na: 
youtube/RycerzeKolumbaRadom  oraz  rycerzekolumba.radom.pl.

6. Dzisiaj o godz. 1915 przy kościele garnizonowym modlitwa różańcowa, 
wynagradzająca za grzech aborcji.

7. Z racji epidemii i obostrzeń, nie ma w naszej parafi i rekolekcji 
adwentowych. Jutro, we wtorek i w środę, Msze święte w naszym 
kościele o godz. 600, 900 i 1800 (w poniedziałek i środę – także o godz. 1900).
Podczas Mszy świętych o godz. 900 – nauka przygotowująca 
do Świąt Bożego Narodzenia.

8. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne, a o godz. 1800 Msza święta 
za zmarłych.

9. We wtorek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
W Godzinie Łaski – od godz. 12 do 13 – Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w dużym kościele. Po Mszy świętej wieczornej, 
Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na Nieszpory (modlitwę 
wieczorną Kościoła) oraz na konferencję o tym, jak nauczyć się 
postawy dziecięctwa przed Bogiem.

10. W Adwencie zapraszamy na Roraty, czyli Msze święte ku czci Matki Bożej.
Msze święte roratnie dla dorosłych i młodzieży są o godz. 600 
(od poniedziałku do soboty). Roraty dla dzieci i ich rodzin, 
w tym tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1900 
oraz w sobotę o godz. 700. Prosimy dorosłych, młodzież i dzieci 
o przynoszenie na Roraty lampionów. 

11. W najbliższą sobotę, 12 grudnia, Nabożeństwo fatimskie 
dla osób chorych, starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja 
do spowiedzi. O godz. 900 Msza święta i Adoracja.

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

6 grudnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Emiliana, Mikołaja
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

7 grudnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marcina, Ninomysła
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 35, 1-10
PSALM 85, 9ab i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 5, 17-26

8 grudnia 2020r. – WTOREK
UROCZYSTOŚĆ 
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Marii, Światozara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-15
PSALM 98, 1-4
2. czytanie: Rz 15, 4-9
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 grudnia 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Joachima, Wiesława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 40, 25-31
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 8 i 10
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

10 grudnia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Daniela, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 41, 13-20
PSALM 145, 1bc i 9. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mt 11, 11-15

11 grudnia 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Julii, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 48, 17-19
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Mt 11, 16-19

12 grudnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Geralda, Krystyny
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

Św. Janie Pawle II

Módl się za nami!


