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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Z okazji Œwi¹t Narodzenia naszego Pana i Zbawiciela, chcie-
libyœmy Wam - Drodzy Czytelnicy, z³o¿yæ gor¹ce ¿yczenia, aby
malutki Jezus wype³ni³ Wasze serca pokojem i radoœci¹. Pra-
gnêlibyœmy, aby gwiazda betlejemska rozb³ys³a nad Waszymi
domami, wype³niaj¹c je mi³oœci¹ i jednoœci¹. Niech radoœæ z na-
rodzenia Pana zapanuje w gronie Waszych najbli¿szych.

Niech Bo¿e Dzieciê b³ogos³awi Waszym poczynaniom
w nadchodz¹cym Roku Jubileuszowym, a w troskach i k³opo-
tach niech bêdzie dla Was Ÿród³em mocy i wsparcia.

Redakcja

Ewangelia: £k 2, 1 – 14
Kiedy tam przebywali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania.

Porodzi³a swego pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki

i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w gospo-

dzie.

A S³owo sta³o siê Cia³em
Z pewnoœci¹ ka¿dy uœwiadamia sobie przemijanie czasu. Bliski ju¿ Nowy Rok przypomina nam, ¿e

nadchodzi Wielki Jubileusz Roku 2000 – Jubileusz przyjœcia Syna Bo¿ego, Jubileusz Wcielenia i naszego
Odkupienia.

Zapowiadaj¹c Jubileusz Wcielenia w roku 2000, Ojciec Œwiêty w specjalnym liœcie apostolskim
(„Tertio millennio adveniente”) wzywa chrzeœcijan do zdecydowanego przyjêcia Jezusa Chrystusa jako
jedynego Zbawiciela œwiata. To co prze¿ywamy w Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, ma stawaæ siê treœci¹

ca³ego roku. Mamy kontemplowaæ w nich Chrystusa, S³owo Ojca, które sta³o siê cz³owie-
kiem za spraw¹ Ducha Œwiêtego i ponownie odkryæ Chrystusa jako Zbawiciela i Ewan-

gelizatora.
Przyjacielu! Konsekwencj¹ przyjêcia Jezusa staje siê Jego obecnoœæ w nas. To On ¿yje

i kocha w nas swoj¹ mi³oœci¹. Jego obecnoœæ w nas przynosi nam nawrócenia,
obdarza ³ask¹ i umacnia do ¿ycia z wiary. Moc¹ chrzeœcijañstwa jest nawrócenie
serca cz³owieka do Boga. Jedynie ci, którzy przyjmuj¹ S³owo Wcielone, Jezusa
Chrystusa, otrzymuj¹ od Niego moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi. Na ile jest On
w nas, na tyle mo¿emy mi³owaæ, jak On nas umi³owa³.

Ks. Ireneusz
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Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia obejmuje obchody liturgiczne
samej tajemnicy Narodzenia Pańskiego.

Drugi dzień poświęcony jest św. Szczepanowi, diakonowi i pierwszemu
męczennikowi. W państwie Karolingów, a następnie w innych krajach za−
chodnich i północnych św. Szczepan stał się patronem koni, dlatego 26 grud−
nia święcono owies.

Trzeci dzień oktawy, 27 grudnia, poświęcony jest św. Janowi Apostołowi.
W tym dniu święci się wino. Zwyczaj ten nawiązuje do legendy z VI w.,
według której po modlitwie i znaku krzyża, św. Jan bez szkody spożył zatru−
te wino i przez to nawrócił pogańskiego kapłana.

Czwarty dzień oktawy, 28 grudnia, to święto Młodzianków, wprowadzone
do liturgii w V w. Młodziankowie to dzieci z Betlejem i okolicy, które nie−
winnie musiały oddać życie za Chrystusa.

Następne dni, to jest 29, 30 i 31 grudnia zgodnie z prawami oktawy, są
dalszym ciągiem obchodów Bożego Narodzenia.

W niedzielę wśród oktawy przypada święto Najświętszej Rodziny Jezusa,
Maryi i Józefa. Gdy w oktawie nie ma niedzieli, wtedy święto to obchodzy
się 30 grudnia. Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII w., jako spon−
taniczna reakcja na demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618 –
1648), które w szczególny sposób dotknęły rodzin. Kult Najświętszej Rodzi−
ny zwracał wtedy uwagę na wzór życia rodzinnego.

Ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia wypada 1 stycznia. W tym dniu
obchodzimy w liturgii uroczystość Maryi Bożej Ro−

dzicielki. W ten sposób uczczona zostaje god−
ność Najświętszej Maryi Panny jako Bożej Ro−

dzicielki.
Uroczystość Objawienia Pańskiego tra−

dycja ludowa chętnie nazywa Trzema Kró−
lami. W Ewangelii nie ma mowy o królach,

ani o ich liczbie. Liczba trzech pojawiła
się dopiero u Orygenesa. Królami

zaś nazwał ich Cezary z Arles. Ich
imiona pojawiły się w XI w.: Ka−
sper, Melchior, Baltazar. Święcenie
złota, kadzidła i mirry pochodzi z
przełomu XV/XVI w. W nowszych

czasach doszło świę−
cenie kredy,
którą wypi−
suje się na
d r z w i a c h
pierwsze li−
tery imion
T r z e c h
Króli i rok
bieżący.

Przed nami wigilijny wieczór, ŚWIĘ−
TA NOC BOŻEGO NARODZENIA
i NOWY 2000 ROK − ROK WIELKIE−
GO JUBILEUSZU CHRZEŚCIJAŃ−
STWA.

Spośród wszystkich nocy całego roku
święta noc Bożego Narodzenia jest dla
nas wierzących najpiękniejsza. Kryje ona
w sobie szczególną wielkość, bogactwo
treści i osobliwy czar. Jest to noc, „w któ−
rej Bóg się rodzi, moc truchleje”.

Jak kiedyś na błoniach judzkiego Be−
tlejem „WŚRÓD NOCNEJ CISZY” roz−
legł się głos Anioła − tak samo i nam dziś
Ewangelia oznajmia radosną nowinę:
„nie lękajcie się, oto zwiastuję wam ra−
dość wielką, która będzie udziałem całe−
go narodu; dziś… narodził się wam Zba−
wiciel − Chrystus Pan”. Cudownie o tym
wydarzeniu opowiadają nasze polskie
kolędy: „Bóg się rodzi moc truchleje, Pan
niebiosów obnażony, ogień krzepnie −
blask ciemnieje − ma granice Nieskoń−
czony. Wzgardzony, okryty chwałą
śmiertelny Król nad wiekami, a „SŁO−
WO CIAŁEM SIĘ STAŁO I MIESZKA−
ŁO MIĘDZY NAMI”.

W te cudowne święta Bożego Narodze−
nia, zabierzmy na nowo Chrystusa, do
NASZYCH SERC I NASZYCH RO−
DZIN, aby były BOGIEM silne. Zabierz−
my Go do miejsc CIERPIEŃ, NIEZRO−
ZUMIENIA I OSAMOTNIENIA. Niech
podejdzie do Chrystusa każdy, ktokol−
wiek Go zagubił, stracił z oczu w mono−
tonii codzienności, kto jest samotny,
komu zagląda w oczy rozpacz, ktokol−
wiek Go pragnie i szuka. I z wiarą na−
szych ojców wołajmy: „Podnieś rękę,
Boże Dziecię, błogosław ojczyznę
miłą”… − błogosław naszych PARA−
FIAN.

Niech Boże Dziecię udziela Wam hoj−
nie swego błogosławieństwa na codzien−
ny trud, umacnia Was w zdrowiu, obda−
rowuje pokojem ducha i wzajemną mi−
łością.

Jeszcze raz życzymy Wam, Drodzy
Parafianie, aby Święta Bożego Narodze−
nia i Nowy Rok, Rok Wielkiego Jubile−
uszu był dla każdego z Was źródłem no−
wej nadziei i radości w Duchu Świętym.

Księża Pallotyni

Okres świąteczny Drodzy Parafianie!
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Przez szyby okien Domu Dziecka, pokryte
szczelnie kwiatami mrozu, próbując wydrapać
malutką szparkę, wyglądała smutna, pięciolet−
nia zaledwie, Zosia. Z ogromnym utęsknieniem
czekała na kogoś, kto zabrałby ją na te dwa
świąteczne dni do swojego domu.

Wiedziała wszak, iż dzieci, które były gość−
mi dobrych cioć i wujków będą sobie żyć jak−
by w baśniowym świecie, gdzie jest prawdzi−
wa, piękna choinka, gdzie nikt na nikogo nie
krzyczy, gdzie panuje rodzinne ciepło, spokój
i radość. Zmęczona beznadziejnym czekaniem
dziewczynka przykucnęła na bordowym dywa−
niku, bo zmęczone staniem nóżki odmówiły je
posłuszeństwa. po zmarzniętej, przytulonej do
szyby, buzi Zosieńki, toczyły się łzy tęsknoty
i żalu Czy coś dobrego tę samotną dziewczyn−
kę o gorącym serduszku?

Nagle Co to? Drzwi wejściowe bezszelest−
nie otworzyły się i zajaśniało w nich tajemni−
cze, tęczowe światło. Dwie przepiękne, mło−
dziutkie panie, w powłóczystych, przetkanych
złotą nicią barwnych sunkniach, uśmiechając
się serdecznie, zbliżyły się do Zosieńki.
− Malutka! Nie płacz już... Zabierzemy cię do
naszego królestwa.
Zosia zaniemówiła z wrażenia, a po chwili za−
pytała ochrypłym ze wzruszenia głosem:

− A dokąd panie mnie wezmą? Czy do ciepłego
domu?
− Pojedziemy daleko stąd. Zobaczysz dziecin−
ko, jak tam będzie ci dobrze − głaszcząc Zo−
sieńkę po rączce, przekonywały maleństwo
Dobre Wróżki (bo to one były właśnie).

A za moment, chwyciły dziewczynkę na ręce,
otulając ją miękkuchnym pledem i bezszelest−
nie wymknęły się z Domu.

Na ośnieżonym podwórzu stały błękitno − złte
sanie, zaprzężone w śnieżystego kucyka. Wróż−
ki ułożyły w nich Zosię i jedna z nich, zajęła
miejsce przy oszołomionej Zosieńce, a druga z
przodu sań. Nie upłynęła sekunda, jak sanie
wzbiły się wysoko ponad Ziemię. Zachwyco−
na Zosie, przytuliwszy się mocno do Dobrej
Wróżki, patrzyła na znikające w dole rozświe−
tlone ulice miasta. A potem była już tylko wiel−
ka, wielka cisza, przerywana niekiedy srebrzy−
stym śmiechem przyjaznych gwiazd. Biały
kucyk mknął w bezkresnej przestrzeni tak szyb−
ko, jak tylko pozwalały mu siły w białych,
mocnych nóżkach. Same zbliżały się do coraz
większych, mocnych nóżkach. Sanie zbliżały
się do coraz większego Księżyca i po chwilce −
sunęły złotą księżycową aleją w kierunku
ogromnych drzwi. Natychmiast drzwi te otwo−
rzyły się szeroko i stanął w nich Księżycowy

Król. Jego złoto − srebrzysty płaszcz błyszcza
tak oślepiającym blaskiem, aż oczy bolały!

Za Królem zaś stały w szeregu przecudnej
urody Księżycowe Wróżki w złotych, różo−
wych, błękitnych sukienkach i złotych przepa−
skach na czólach. Najpiękniejsza z nich deli−
katnie wyjęła Zosię z sań i poprowadziła do
ogromnej sali, rozjarzonej mnóstwem pięknie
przystrojonych srebrnych świerków. Było tu−
taj tak ciepło i jasno, a wszyscy uśmiechali się
do onieśmielonego maleństwa, że Zosieńka
poczuła się nagle bardzo szczęśliwa...

Księżycowy Król − uścisnąwszy dziewczyn−
kę jak prawdziwy Tata − przemówił do niej ser−
decznie:
− Zosiu! Dzisiaj narodził się Maleńki Jezusek,
Syn Maryi. Leży teraz w betlejemskiej stajen−
ce, jest bardzo głodny i drży z chłodu.  Ale jest
On Panem wszelkiego stworzenia, a narodził
się po to, by wszystkich nas zbawić. Siądźmy
przy tamtej choince i zaśpiewajmy mu najpięk−
niej, jak umiemy.

I popłynęła piękna, rzewna kolęda: Lulajże,
Jezuniu, lulajże, lulaj... Zosia, śpiewając Jezu−
skowi była taka szczęśliwa. Otaczało ją ciepło,
dobroć i miłość.

Katarzyna Wilczyńska

Wkroczymy wkrótce w trzecie tysiąc−
lecie. 24 grudnia o północy Ojciec Świę−
ty uroczyście rozpocznie Rok Jubileuszo−
wy. Każdy z nas z wielką radością ocze−
kuje na tę chwilę. Odbyliśmy już reko−
lekcje, wysłuchaliśmy wielu homilii, czy−
tamy artykuły na ten temat, pragniemy
jak najlepiej przygotować się do Roku
Jubileuszowego. Ale czy rozejrzeliśmy
się wokół siebie, wśród naszych przyja−
ciół, sąsiadów, znajomych? Czy każdy
z nich szykuje się na to specjalne spo−
tkanie z Bogiem, może ktoś pozostał
w tyle, może zgubił się wśród dróg swo−
jego życia i nie może odnaleźć właściwej?

Jaka jest nasza rola, co powinniśmy
zrobić, aby ten Rok Jubileuszowy był
wielkim przeżyciem i świętem dla
wszystkich ochrzczonych?

Mamy wokół siebie ludzi, którym trze−
ba mówić o Bogu, może podać prasę ka−
tolicką, pomodlić się wspólnie, zaprowa−
dzić do kościoła na Mszę św. lub adora−
cję. Jeśli nie możemy nawiązać kontak−
tu z daną osobą, to przedstawiajmy ją

Bogu, módlmy się za nią, polecajmy na
Eucharystii, adoracji. Nie wędrujmy do
Boga samotnie, ale zapraszajmy innych.
Niech Chrystus narodzi się w sercach
wszystkich wierzących.

Maria Sowińska

Kalendarz obchodów jubileuszowych
w Diecezji Radomskiej

25.12.1999 – Otwarcie Wielkiego Jubi−
leuszu w katedrze
26.12.1999 – Święto Św. Rodziny. Jubi−
leusz Rodzin.
31.12.1999 – Modlitewne wejście w Rok
2000. Uroczyste czuwania w Katedrze
i kościołach parafialnych.
01.01.2000 – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki. Światowy Dzień Pokoju –
jubileuszowa modlitwa o pokój.
02.01.2000 – Jubileusz dzieci. Spotkania
dzieci przy żłóbku. Spotkanie z Bisku−
pem przy żłóbku w kościele w Katedrze.
06.01.2000 – Uroczystość Objawienia
Pańskiego. Dzień święceń biskupich
w Rzymie oraz uroczyste wspomnienie

sakry biskupów diecezjalnych i pomoc−
niczych.
07.01.2000 – Apel Młodych III Tysiąc−
lecia. Spotkanie młodych w Katedrze
godz. 19.00.

Świąteczna baśń księżycowa

Wielki Jubileusz Roku 2000
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Boże Narodzenie 1999 r.
1. Dziś i jutro – Nabożeństwa o godz. 17.00 nie będzie.
2. Stajemy dziś z Wami wpatrzeni w Żłóbek, w Tego: „Który do

końca nas umiłował”. Podziękujmy Mu w te Święta za to, że jest
wśród nas, że stał się jednym z nas.
Niechaj wzajemna życzliwość tak opromieni te święte dni, by stały się dla nas
źródłem siły w chwilach trudnych i oparciem na zwykłe szare dni.
Życzymy Wszystkim, aby Boże Dziecię błogosławiło Wam: darem zdrowia,
pokoju, radości, jedności i wzajemnej miłości.

3. Jutro drugi dzień Świąt – Uroczystość Świętej Rodziny. Taca jutrzejsza zostanie
przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Rektorat Uniwersytetu składa
wszystkim Dobroczyńcom życzenia: radosnych i błogosławionych Świąt Boże−
go Narodzenia oraz Bożej opieki na każdy dzień zbliżającego się Nowego Roku.

Uroczystość Świętej Rodziny
26 grudnia 1999 r.

1. Nabożeństwa o godz. 17.00 nie będzie.
2. W piątek, 31 grudnia ostatni dzień 1999 roku. Msza św. na zakończenie Starego

Roku o godz. 18.00. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, su−
plikacje oraz dziękczynne „Ciebie Boga wysławiamy”. Msza św. na rozpoczę−
cie Nowego Roku 2000 poprzedzona czuwaniem i adoracją Najświętszego Sa−
kramentu o godz. 24.00. Mamy nadzieję, że wielu w ten sposób zechce kończyć
Rok 1999, dziękując Bogu za otrzymane łaski i przepraszając Go za grzechy
swoje i innych.
Czuwanie i adoracja rozpocznie się o godz. 21.00. Na czuwanie i adorację za−
praszamy wszystkie zespoły parafialne: Kółka Różańcowe, Rodziny Nazare−
tańskie, Rodziny Kościoła Domowego, Oazę, Starszych Ministrantów, Ruch Od−
nowy w Duchu Świętym i wszystkich, którym leży na sercu dobro swoich ro−
dzin.
W Nowy Rok – Msze św. jak w niedziele. Obyśmy Wszyscy Nowy Rok rozpo−
częli w Imię Boże – Mszą św.

3. We wtorek, 28 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską rodzin naszej para−
fii. Chcemy się z Wami wspólnie modlić i błogosławić na Nowy Dwutysięczny
Rok. Ewentualne, tradycyjne ofiary składane w czasie wizyty zostaną przezna−
czone na dalsze prace na zapleczu i wokół kościoła.

Porządek wizyty duszpasterskiej
Codziennie od godz. 9.00
28.12.1999 − ul. Bartnicza, Godowska, Godów, Zeork, Czarna, Łączna, Lotna, Głu−

cha, Chemiczna, Chęcińska, Towarzyska, Radostowska i Gajowa bez
bloków.

29.12.1999 − ul. Bukietowa, Działkowa, Południowa bez bloku, Góralska, Otwarta,
Sierpowa, Mariańskiego, Ptasia, Epplera, Wydmowa i Wiejska bez
bloków.

30.12.1999 − ul. Domagalskiego, Kolejowa, Poznańska i Grzecznarowskiego.
31.12.1999 − ul. Młodzianowska, Tatrzańska, Staroopatowska, Brzozowa, Wierz−

bowa, Leśna i Jodłowa.
Codziennie od godz. 14.30
03.01.2000 − ul. Komandosów 2
04.01.2000 − ul. Komandosów 4
05.01.2000 − ul. Gagarina 3/7
07.01.2000 − ul. Gagarina 13/17, 21/23 i 25.
08.01.2000 − od godz. 9.00 – Jana Pawła II i Cisowa.
10.01.2000 − ul. Świętokrzyska – domki jednorodzinne  oraz bloki nr 2, 5, 11 i 13.

W 53. rocznicę ślubu Bogusławy i Edwarda,
w 50. rocznicę ślubu Danuty i Tadeusza,
w 39. rocznicę ślubu Łucji i Stefana,
w 34. rocznicę ślubu Błażenny i Wiesława,
w 30. rocznicę ślubu Teresy i Kazimierza,
w 30. rocznicę ślubu Marianny i Eugeniusza,
w 30. rocznicę ślubu Teresy i Jana,
w 25. rocznicę ślubu Zofii i Andrzeja,
w 25. rocznicę ślubu Jolanty i Andrzeja,
w 25. rocznicę ślubu Alicji i Szczepana,
w 25. rocznicę ślubu Marii i Jana,
w 25. rocznicę ślubu Haliny i Mieczysława,
w 25. rocznicę ślubu Barbary i Zdzisława,
w 23. rocznicę urodzin Sylwestra,
w 17. rocznicę ślubu Beaty i Mariana,
w 10. rocznicę ślubu Barbary i Jacka,
w 10. rocznicę ślubu Bernadety i Macieja,
w 5. rocznicę ślubu Anny i Roberta,
w 5. rocznicę ślubu Izabeli i Pawła,
w 1. rocznicę ślubu Agnieszki i Marka,
w 18. rocznicę urodzin Karola,
w 18. rocznicę urodzin Justyny,
w 18. rocznicę urodzin Sylwi
błogosławieństwa Bożego
i opieki Najświętszej Maryi
Panny życzy

Redakcja

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 253
brzmi: „Święty Mikołaj”. Nagrodę wy−
losował: Konrad Maciejczyk.
Rozwiązanie rozsypanki z numeru 254
brzmi: „Dobrze przygotujmy się do Świąt
Bożego Narodzenia”. Nagrodę wyloso−
wała: Ewa Budzyńska. Gratulujemy. Na−
grody są do odebrania w księgarni para−
fialnej.

Z okazji imienin Ksiêdzu Bi-

skupowi Adamowi Od-

zimkowi, Ksiêdzu Toma-

szowi Makarewiczowi

i Ksiêdzu Mieczys³awowi

Lisowi ¿yczenia b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ej Dzieciny,
opieki Matki Najœwiêtszej
oraz sukcesów w pracy dusz-
pasterskiej w nadchodz¹cym
Roku Jubileuszowym sk³ada
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