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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Bóg powierza się ludziom, abyśmy Mu zawierzyli. 
Wszystkim Czytelnikom oraz Parafianom, by mocą 
swego zawierzenia Bogu mogli zawierzyć życiu, życzy 
Redakcja

Ewangelia: Łk 2, 1-14
Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla 
was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.

	 „Nie	lękajcie	się!”	-		oto	pierwsze	słowa	wypowiedziane	do	pasterzy	przez	
Anioła,	Wysłańca	Boga	samego.	W	nowy	wiek	wkraczamy	z	wielką	radością,	
bo	Bóg	nas	nie	opuścił	i	nie	opuści	nigdy.	Przyszedł	do	swojej	własności.	Czy	
znajdzie	wiarę	wśród	ludu?	Czy	będzie	mógł	zamieszkać	w	Twoim	sercu?
	 Przyjacielu!	Oto	kolejne	Święta	Bożego	Narodzenia.	Nie	mogą	być	takie	

same	jak	dotychczas,	kończy	się	bowiem	XX	wiek	
i	rozpoczyna	nowy	XXI.	Co	przyniesie	jutro?	Nie	
lękaj	się,	bo	Pan	jest	pośród	nas.	Tak	jak	od	lat	
rodzi	się	w	Betlejem,	przychodzi	do	nas	jako	bez-
radne	Dziecię,	Które	czeka	na	nasz	osąd.	Czy	jest	
w	Tobie	odrobina	miłości,	aby	Je	nie	skrzywdzić,	
przyjąć	Je,	zaopiekować	się	Nim	i	wprowadzić	w	
Swoje	życie?	Ono	może	i	powinno	stać	się	inne!	
Przemienione	przez	samego	Boga.
	 Niech	Jezus	Chrystus	obdarzy	nas	rado-
ścią,	miłością	i	pokojem.

ks. Sylwester

Bóg przychodzi
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I. Znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen.
Czytanie z Ewangelii św. Łukasza 2, 1−20 
(lub Mt 1, 18−25 lub J 1, 1−18).
II. Rodzinna modlitwa w różnych potrzebach 
(przewodniczy ojciec rodziny):
O.: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej go-
dzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za 
noc, w której posłałeś nam swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. 
Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i 
pokoju. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Obdarz także naszych sąsiadów, przyja-
ciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie 
prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Wszystkich opuszczonych, samotnych, 
chorych, biednych i głodnych na całym 
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej 
świętej nocy. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Kraje rozdzierane wojną obdarz poko-
jem. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Naszych zmarłych, bliskich i znajomych 
obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. 
Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
Można dołączyć prośby w intencji których 
pragniemy się modlić dzisiejszego wieczoru.
III. Ojcze nasz...
IV. O.: Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże, 
i Ojcze nasz, za ten biały chleb − opłatek, 
owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgroma-
dził nas dzisiaj w jedno przy stole, podobnie 
jak wówczas, kiedy mocą Twego Słowa 
staje się Twoim Ciałem i gromadzi nas we 
wspólnocie ołtarza. Panie, Ty sam nauczy-
łeś nas tego, aby w znaku przełamania się 
chlebem, dzielić się z innymi − a zwłaszcza 
z potrzebującymi − miłością, życzliwością 
i pokojem. Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta 
noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światło-
ści Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, 
abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w 
naszym codziennym postępowaniu. Pobło-
gosław, Panie Boże, nas i te dary, które z 
Twojej dobroci spożywać będziemy. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.
V. Dzielenie się opłatkiem.
VI. Kolęda, np. Wśród nocnej ciszy, Gdy się 
Chrystus rodzi i inne.
VII. Wieczerza wigilijna (po wieczerzy 
wspólnie śpiewamy kolędy aż do pasterki).

MAKESHA SIKUA YA NOËLI
Wigilia Dnia Bożego Narodzenia
 Centrum Afryki − region wielkich jezior − 
Republika Demokratyczna Kongo. W dość 
dużej parafii Rutshuru (50 tys.), gdzie pracują 
polscy misjonarze zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, tak samo jak wszędzie.
 W naszej modlitwie łączymy się z nimi 
i polecamy ich trud Dobremu Bogu, by ich 
umocnił. Rodzą się nam pytania, związane 
z mieszkańcami tych odległych stron. Tam 
głoszona jest również Dobra Nowina i działa 
katolicki Kościół.
− Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia 
afrykańskiej rodziny?…
− Czy jest u nich wigilia?…
− Czy łamią się opłatkiem?…
− Czy oczekują oni na te Święta tak samo jak 
my?…
 Wigilia dla afrykańskiej rodziny tj. Makesha 
(czyt. makesza), a więc oczekiwanie, czuwanie. 
W sytuacji, gdzie większość ludzi w tym kraju 
przyjmuje tylko jeden posiłek i to wieczorem, 
takie Święto jest bardzo wyczekiwane.
 W Kongo panuje takie przekonanie, że na 
Nowy Rok, tj. pierwszy dzień stycznia, niko-
mu nie może zabraknąć choć jednego kawałka 
strawy mięsnej. Związane to jest z przesądem, 
że dopiero wtedy nie będzie głodował w 
nadchodzącym roku. Natomiast w ciągu roku 
pozostaje na każdy dzień tylko fasola, bądź od 

 Wigilijny wieczór – ciepło rodzinnego 
domu, bliskość ukochanych osób, radosny i 
podniosły nastrój. „Bóg się rodzi”, „Gloria 
in excelsis Deo”, „Jezus malusieńki”.... Wie-
czór kolędowania, wieczór wiary i miłości, 
wieczór rodziny...
 Od półtora roku pracuję w jednym z war-
szawskich więzień, jako kapłan (wcześniej, 
jako kleryk, przez cztery lata spotykałem 
się z więźniami w ramach praktyki duszpa-
sterskiej). Jak wygląda Wigilia „po drugiej 
stronie muru, za kratami?”
 Kilka dni przed Świętami spotykamy 
się – w ponad 20 grupach− aby połamać 
się opłatkiem, by kolędować wspólnie, już 
wejść w klimat świętowania. Potem spo-
wiedź przedświąteczna – niektórzy po wielu, 
wielu latach. Aby Bóg mógł się narodzić w 
ludzkich sercach...  W każdej celi 
znajdzie się biały opłatek. W sam wigilijny 
wieczór w większości cel ludzie zasiądą do 
„więziennego blatu”, aby spożyć symbo-
liczną wieczerzę. W większości – bowiem 

NABOŻEŃSTWO 
WIGILIJNE WIGILIA W KONGO

Wigilia w więzieniu na Rakowieckiej

czasu do czasu ugari z rybą okraszone olejem 
palmowym. Misjonarze to przekonanie albo nie 
pisany zwyczaj przenoszą na Święta Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy.
 W Kongo nie ma Wigilii w naszym polskim 
wydaniu, z opłatkiem. Jednakże długie tygodnie 
chór kościelny przygotowuje śpiewy a młodzież 
i dzieci coś w rodzaju naszych jasełek. Dopiero 
od 1990 roku sprawowana jest Msza Święta o 
północy tzw. Pasterka − wprowadzili ją polscy 
misjonarze.
 Dopiero wtedy o północy to radosne adwento-
we oczekiwanie wybucha swoją ogromną mocą 
radości. Już na samym początku Liturgii Eucha-
rystycznej cały Kościół wyśpiewuje z wielkim 
zaangażowaniem Noëli, Noëli − czyli  Bóg się 
rodzi. Każdy wydobywa z siebie wszystko, 
aby tę radość okazać w bardzo uroczystym 
śpiewie. Po takim śpiewie są ogromne brawa, 
co dodatkowo wszystkich uskrzydla i nadaje 
rangę temu Świętu. 
 Niewątpliwie jest to bardzo oczekiwany dzień 
w roku, w którym Afrykańczyk jest syty i rado-
sny… Może nie jedyny, ale jeden z niewielu!…

ks. Stanisława Mostek

niektóre serca są tak pogubione i poranione 
złem, że nawet w tym szczególnym dniu nie 
otworzą się na przychodzącego Boga i na 
drugiego człowieka...
 Będzie zapewne wiele łez i zadumy. 
W „moim” areszcie, oprócz 350 mężczyzn, 
jest także ponad 150 kobiet. A więc łzy będą 
ma pewno. Łzy tęsknoty za rodziną. Łzy 
tęsknoty za wolnością. Łzy – daj Boże – żalu 
nad sobą, swoim życiem, łzy powodujące 
przemianę...
A w Święta – od rana do wieczora Msze 
Święte. Trzeba je rozłożyć na kilka dni, 
tak by wszyscy mogli w nich uczestniczyć 
(ponad 500 osób podzielonych jest na dwa-
dzieścia kilka małych grup). I tu, w więzieniu 
– Bóg się rodzi...
 Proszę Cię, Czytelniku, pomódl się za 
„moich więźniów”. To także Twoi Bracia i 
Siostry....

Ks. Rafał Raus SAC         
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 Święty Szczepan, patron Drugiego 
Dnia Świąt, był jednym z siedmiu, 
których apostołowie powołali do pod-
jęcia troski o potrzebujących w gminie 
jerozolimskiej. Pomagał również w gło-
szeniu Ewangelii, a Bóg potwierdzał 
jego przepowiadanie  wielkimi zna-
kami. Swoją gorliwość chrześcijańską 
przypieczętował krwią męczeńską. 
Kamienowany modlił się za swoich 
prześladowców, aby Bóg nie poczytał 
im tego grzechu. Musimy naśladować 
jego żywą wiarę i prawdziwą miłość, 
która obejmuje nawet nieprzyjaciół.
 28 grudnia oddajemy cześć Świętym 
Młodziankom, którzy ponieśli śmierć w 
Betlejem na rozkaz Heroda, który chciał 
zgładzić nowonarodzonego Chrystusa. 
Kościół czci ich jako męczenników 
i jest przekonanym, że otrzymali nagro-
dę w niebie, za niewinnie przelaną krew. 
 Św. Tomasz Becket, którego wspo-
minamy 29 grudnia, urodził się w 
Londynie w 1118 roku. Był duchownym 
diecezji Canterbury i kanclerzem króla 
angielskiego. W roku 1162 został mia-
nowany biskupem wspomnianej die-
cezji. Odważnie bronił praw Kościoła, 
przeciwko królowi Henrykowi II, co 
spowodowało, że został wygnany do 
Francji, gdzie przebywał sześć lat. Po 
powrocie do ojczyzny musiał nadal sta-
wiać czoło przeciwnościom i wreszcie 
został zgładzony przez siepaczy króla 
w roku 1170. 
 W ostatnim dniu roku kalendarzowego 
czcimy św. Sylwestra, papieża. Został 
Biskupem Rzymu w 314 roku, a więc za 
panowania cesarza Konstantyna Wiel-
kiego. Wprawdzie Kościół cieszył się 
już należną mu wolnością zewnętrzną, 
jednak zaczęły pojawiać się trudności 
wewnętrzne, które groziły rozbiciem 
Kościoła. Święty papież gorliwie bronił 
czystości wiary i stał na straży jedności 
Ludu Bożego. Zmarł w 335 roku i został 
pochowany w katakumbach Pryscylii 
przy via Salaria. 

spalany co wieczór na ołtarzu był symbolem na-
dziei pokładanej w Mesjaszu. Kadzidłem są nasze 
„prośby zanoszone do Pana, aby nasze życie mogło 
być szlachetne. Powinniśmy towarzyszyć życiu 
innych ludzi, tak aby nikt nie był, ani nie czuł się 
osamotniony (...)”.
 Wraz z Trzema Królami ofiarujmy także mirrę, 
ponieważ Bóg wcielony weźmie na Siebie nasze 
słabości i będzie dźwigał nasze cierpienia. Mirra 
oznacza „ducha ofiary, którego nigdy nie powinno 
brakować w życiu chrześcijańskim. Mirra przy-
pomina nam Mękę Pańską: zmieszaną z winem 
podają mu do picia na Krzyżu, a przed złożeniem 
do grobu mirrą namaszczają Jego ciało”. 
 Codziennie składamy Bogu nasze ofiary, po-
nieważ codziennie możemy spotkać się z Nim 
podczas Mszy i Komunii świętej. Kiedy kapłan 
wznosi w ofierze patenę, możemy złożyć na niej 
nasze ofiary z drobnych rzeczy, a Jezus je przyjmie. 
Jeżeli te drobne wyrzeczenia czynimy z właściwą 
intencją, nasze małe ofiary uzyskują wartość więk-
szą od złota, kadzidła i mirry, ponieważ łączą się z 
ofiarą Chrystusa, Syna Bożego, który tam ofiaruje 
samego siebie.
 Ewangelista mówi nam, że Mędrcy, posłuchaw-
szy głosu Anioła, inną drogą udali się do swojej 
ojczyzny. Jakaż niewypowiedziana radość musiała 
przepełniać dusze tych Mędrców. Zobaczyli Dzie-
cię i Jego Matkę!
 W tych wybitnych mężach widzimy tysiące dusz 
na całej ziemi, które wyruszają w drogę, aby oddać 
pokłon Panu. Od tej pierwszej adoracji minęło już 
dwadzieścia wieków, a szeroki pochód pogańskie-
go świata nadal podąża ku Chrystusowi.
 Poprzez dzisiejsze święto Kościół głosi objawie-
nie się Jezusa wszystkim ludziom wszech czasów, 
bez różnicy rasowej czy narodowościowej. Święto 
Objawienia Pańskiego przynagla wszystkich wier-
nych, by podzielali troski i trudy Kościoła.
 Możemy stać się ludźmi, którzy pozostając 
w świecie, pogrążeni w rzeczywistości ziemskiej, 
dostrzegli gwiazdę powołania Bożego i niosą to 
wewnętrzne światło, owoc codziennego przeby-
wania z Jezusem. Dlatego powinniśmy odczuwać 
potrzebę przyczyniania się do tego, aby wielu 
ludzi niezdecydowanych lub pozostających w 
niewiedzy zbliżyło się do Pana i oczyściło swoje 
życie. Objawienie Pańskie jest świętem wiary i 
apostołowania wiary. 
 Objawienie Pańskie przypomina nam, że 
powinniśmy użyć wszystkich środków, by nasi 
przyjaciele, krewni i koledzy zbliżyli się do Jezu-
sa. Jednym trzeba będzie ułatwić lekturę książki 
zawierającej uzdrawiającą naukę wiary, innym 
szepnąć słowa zachęty, aby zdecydowali się na 
wyruszenie w drogę, jeszcze innym trzeba będzie 

 Kościół w Uroczystość Objawienia Pańskiego 
obchodzi objawienie się Jezusa całemu światu. 
Epifania oznacza „objawienie”; a w osobach Mę-
drców reprezentowane są ludy wszelkich języków 
i krajów, które wezwane przez Pana wyruszają 
w drogę, by adorować Jezusa.
 Mędrcy nie dziwią się, że zostali doprowadzeni 
do jakiejś wioski, ani że gwiazda zatrzymała się 
przed prostym domkiem. Cieszą się. Wielka jest 
radość Mędrców, którzy z tak daleka przybyli 
zobaczyć Króla i dotarli do tego małego domku 
na wsi! Jak wiele musimy się od nich nauczyć! 
Przede wszystkim Jednak tego, że każde ponow-
ne odkrycie drogi wiodącej do Jezusa jest pełne 
radości.
 Być może nie zdajemy sobie w pełni sprawy 
jak blisko naszego życia jest Pan: „Bóg jawi się 
nam pod postacią niepozornego kawałka chleba, 
nie objawia się w swojej chwale, ponieważ nie 
narzuca się, ponieważ, wreszcie, przemyka się w 
naszym życiu jak cień, zamiast sprawić, aby jego 
potęga panowała na szczycie wszystkich rzeczy... 
Ileż jest dusz trawionych wątpliwościami, ponie-
waż Bóg nie objawia się w taki sposób, jak tego 
oczekiwały!”.
 Wielu mieszkańców Betlejem widziało w Jezu-
sie Dziecko podobne do innych. Mędrcy potrafili 
w Nim dostrzec Dziecię, które odtąd będzie wiel-
bione przez wieki. Ich wiara dała im szczególny 
przywilej: ten, że byli pierwszymi spośród pogan, 
którzy Go uwielbili, jeszcze zanim poznał Go 
świat. Jakże wielką radość musieli przeżywać ci 
ludzie przybyli z daleka, mogąc oglądać Mesjasza 
wkrótce po Jego przyjściu na ziemię!
 Musimy być czujni, ponieważ Pan objawia 
się nam również w zwyczajnych, codziennych 
rzeczach. Postarajmy się odzyskać to wewnętrzne 
światło, które pozwala na przerwanie monotonii 
dni podobnych do siebie i odnaleźć Jezusa w 
naszym codziennym życiu.
 Mędrcy, otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Były one na 
Wschodzie czymś najdroższym, najbardziej god-
nym ofiarowania Bogu.
 Mędrcy ofiarują Jezusowi złoto, symbol kró-
lewskości. My, chrześcijanie, także chcemy, aby 
Jezus był obecny we wszystkich ludzkich dzia-
łaniach, by sprawował swoją królewską władzę 
sprawiedliwości, świętości i pokoju nad wszyst-
kimi duszami. Również my „darujmy Mu złoto: 
delikatne złoto duszy w postaci wyrzeczenia się 
pieniędzy i dóbr materialnych. Nie zapominajmy: 
są to rzeczy dobre, dane nam przez Boga. Jednakże 
z postanowienia Pana mamy je używać w taki 
sposób, aby nie zajęty naszego serca, lecz zostały 
wykorzystane dla dobra całej ludzkości”.
 Ofiarowują Mu kadzidło, wonny środek, który 

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego Oktawa Bożego Narodzenia
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 Jak co roku, tak i w tym – Jubileuszowym, w po-
łowie grudnia w Czarnej odbyła się trzydniowa 
Oaza Modlitwy. Prowadził ją Ksiądz Rafał Raus 
SAC – nasz parafianin. 
 Gdy w piątek wieczorem –  dojechałam na miej-
sce okazało się, że jest to jedna z najliczniejszych 
oaz modlitwy – przybyło ma nią ponad 50 osób 
z całej Polski. 
 Piątek był praktycznie dniem przyjazdu i 
oprócz naszej pierwszej, wspólnej Eucharystii nie 
mieliśmy innych punktów programu. W sobotę, 
zgodnie ze  słowami jednej z piosenek: „Każdy 
wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam 
przespać poranka...”, wstaliśmy (z mniejszą lub 
większą chęcią) o godz. 7.30, by już o godz. 8.00 
móc odśpiewać Godzinki o Niepokalanym Pocze-
ciu Najświętszej Maryi Panny. Później śniadanie, 
Namiot Spotkania, konferencja, Eucharystia, 
obiad i propozycja spaceru. Chęć na przechadzkę 
była tym większa, iż podczas naszego posiłku, 
Ksiądz Rafał ogłosił bardzo ważny komunikat, 
następującej treści: „Uwaga! Uwaga! Na dworze 
pada pierwszy śnieg.” Radość była nie do opisania 
i chociaż na zewnątrz było bardzo zimno, to jednak 
prawie każdy z nas wyszedł z budynku choćby 
na moment. O 15.30 spotkaliśmy się wszyscy w 
kaplicy by pomodlić się Koronką do Miłosierdzia 
Bożego i wysłuchać kolejnej części  konferencji. 
Po kilkudziesięciu minutach przerwy odmówili-
śmy różaniec tradycyjnym sposobem − słynącym 
z  OM−u w Czarnej − czyli tzw. latanym. Polega on 
na tym, iż każdy po kolei mówi jedno „Zdrowaś 
Maryjo”. Ta modlitwa bardzo zjednoczyła naszą 
wspólnotę. Później były Nieszpory, Kolacja i 
możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty. 
O godz. 21.00 zebraliśmy się wszyscy w Sanktu-
arium Matki Bożej Wychowawczyni, by razem 
z przybyłymi parafianami odśpiewać Apel Jasno-
górski. Na tym zakończyliśmy drugi, najdłuższy 
dzień OM−u. W niedzielę były modlitwy poranne, 
śniadanie i Eucharystia wraz z parafianami. Na-
stępnie obiad i powoli zaczęliśmy się szykować 
do wyjazdu.
 Tematem tegorocznej Oazy Modlitwy było 
głównie dobre przygotowanie do nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. Zastanowienie się nad 
ich sensem i tym co jest w nich najważniejsze, bo 
przecież tak często Nowonarodzonego Chrystusa 
„zasłaniają” zakupy, porządki, przygotowania... 
Rozważaliśmy także słowa Ojca Św. skierowane 
do młodzieży na Światowych Dniach w Rzymie. 
 Te trzy dni Om−u były dla mnie (i pewnie nie tyl-
ko dla mnie jednej), bardzo potrzebne. Pozwoliły 
mi odpocząć, zastanowić się nad sensem Bożego 
Narodzenia i chyba po raz kolejny, wsłuchać się 
oraz rozważyć słowa naszego wielkiego rodaka 
Jana Pawła II. 
  W imieniu wszystkich uczestników chciałabym 
podziękować: najpierw Wszechmogącemu Bogu 
za ten czas, zaś następnie Księdzu Rafałowi za 
poświęcenie i słowa, które  zapewne na długo 
zapiszą się w naszych sercach.   

Sylwia Buchacz

Poziomo:
2. Stolica Baszkirii
4. Śpiewany w kościele po I czytaniu
5. Popularna papuga
8. X Przykazań Bożych
9. Polak starej daty
13. Ziemia uprawna
14. Wawrzyn
16. Nieśmiałość
20. Paryskie lotnisko
21. Flisak
22. Pułap, sufit
25. Święci: Rafał, Gabriel i Michał
27. Stop miedzi, cyny, ołowiu i cynku
28. Imię papieża, poprzednika Jana XXIII
31. Pasie się na hali
33. Bandyta
34. Nuda, brak urozmaicenia
37. ... Dyzma
39. Miasteczko narodzenia Pana Jezusa
40. Bohaterka powieści “Chata za wsią”
41. Obicia kanap, foteli oraz siedzeń samo-
chodowych.

Pionowo:
1. Miasto nad jeziorem Genezaret
2. Stany Zjednoczone
3. Koleżanka Oli
6. Złoty, srebrny lub brązowy 

OM W CZARNEJKRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

7. Pisze wiersze
9. Np. majonez
10. Podróż statkiem
11. Góry z Mont Blanc
12. Piłka poza boiskiem
15. Środek do wywabiania plam
16. Uwielbienie, oddawanie najwyższej czci
17. ... literacki
18. Część zdania określająca przedmiot
19. W zodiaku po baranie
23. Np. warcaby
24. Legenda, podanie
26. Matka Kaina, Abla i Seta
27. Ukochany Dalili
29. Dolne kły dzika
30. Stwórca wszechświata
32. Litera Grecka
35. Spód naczynia
36. Król zwierząt
38. Matka Pana Jezusa
39. Słynna wieża za panowania Hammura-
biego
41. Samolot Tupolewa
42. Tuz
Litery od 1 − 14 znajdujące się w prawym 
dolnym rogu utworzą rozwiązanie.

Zygmunt Kowalski
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 Zbliża się niepo-
wtarzalny, wprost 
historyczny − WI-
GILIJNY WIE-
CZÓR − oraz rado-
sny czas BOŻEGO 
NARODZENIA − 
2000 ROKU. Ten 
jedyny w swoim 
rodzaju moment dziejów, jakim jest Wielki Jubi-
leusz 2000−lecia wypełnienia tajemnicy WCIE-
LENIA, był dla nas chrześcijan szczególnym 
rokiem „ŁASKI PANA”. Mamy więc szczególne 
racje, by te Święta Wielkiego Jubileuszu 2000−go 
roku przeżyć bardziej radośnie i ze szczególnie 
wdzięcznym sercem przepełnionym miłością. 
Czas Bożego Narodzenia Wielkiego Jubileuszu 
Zbawienia to przypomnienie prawdy o Bogu, 
który jest Miłością.
 Najpiękniejsze słowa Ewangelii Bożego Na-
rodzenia głoszą, że „Bóg narodził się dla nas 
i dla naszego zbawienia”. Nie lękajmy się tak 
do końca otworzyć drzwi Chrystusowi, który 
przychodzi, by nam dać radość, szczęście i po-
kój. Niech te Święta pozwolą nam tak do końca 
„uradować się Bożym Narodzeniem”. Niech 
głębokie przeżycie Tajemnicy Wcielenia w tym 
Jubileuszowym roku uwolni nas od niepotrzeb-
nych ciężarów i wyzwoli ku najpiękniejszej 
miłości Boga i ludzi. Nie bójmy się kochać ludzi. 
Ksiądz Jan Twardowski w jednym ze swoich 
wierszy pisał: „Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”. Uwierzmy naprawdę, że Bóg 
przyszedł i przychodzi każdego dnia dla nas i dla 
naszego zbawienia.
 Niech zatem Święta Bożego Narodzenia 
Wielkiego Jubileuszu 2000−go Roku będą dla 
nas nowym wyznaniem wiary i wielkim dzięk-
czynieniem. Zawołajmy z naszym Założycielem 
− Świętym Wincentym Pallottim: „Niech Bóg 
będzie we wszystkim uwielbiony”.
 Drodzy Parafianie! Przyjmijcie od nas najlep-
sze życzenia. Niech te przeżywane przez nas 
Święta Bożego Narodzenia napełnią nas nową 
siłą do codziennego życia klimatem świątecznej 
radości. Niech Nowonarodzone Boże Dziecię, 
które przychodzi na świat, by dać nam miłość i 
radość, napełnia nas, nasze rodziny i wszystkich, 
których będziemy spotykać, radością z faktu 
narodzin Tego, który ma moc przemieniać nasze 
życie.
 Król Wszechświata – Jezus Chrystus, niech 
Wam błogosławi w Nowym Roku 2001, a Naj-
świętsza Maryja Panna – Królowa Apostołów 
otacza szczególną opieką. Szczęść Boże.

Księża Pallotyni

DRODZY PARAFIANIE!Z WATYKANU

ŻYCZENIA Z WIEDNIA
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 IV Niedziela Adwentu

1. Dziś Nabożeństwa o godz. 17.00 i Mszy św. o godz. 18.00 nie będzie.

2. Pasterka o godz. 24.00.

3. W Boże Narodzenie Mszy św. o godz. 6.30 również nie będzie.

4.  Wigilijny Dar Serca dzieciom: indywidualnie parafianie 120 paczek, Caritas Pallo-

tyńska ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Parafialna 160 paczek na wartość 3.680 zł. 

5. Za uśmiech i radość dzieci otwierających paczki przygotowane przez parafian, składamy w ich imieniu 

serdeczne podziękowanie. Nich Bóg, który jest najpełniejszą miłością i dobrocią i podzielił się ty z czło-

wiekiem, wynagradza i błogosławi tym, którzy Go w tym naśladują.   

Boże Narodzenie 2000r.

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, za to, że stał się jednym z nas!

 Życzymy Wszystkim, aby Boże Dziecię błogosławiło wam: darem zdrowia, pokoju, radości, jedności i 

wzajemnej miłości.

3. Jutro, drugi dzień Świąt − Uroczystość Św. Szczepana. Taca będzie przeznaczona na Katolicki Uniwersy-

tet Lubelski. Rektor KUL składa wszystkim Dobroczyńcom życzenia radosnych i błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Bożej opieki na każdy dzień zbliżającego się Nowego Roku.

Uroczystość Świętego Szczepana!

26 grudnia 2000r.

1. Dziś nabożeństwa o godz. 17.00 nie będzie

2. W niedzielę, 31 grudnia ostatni dzień 2000 roku.

 Po każdej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, suplikacje oraz dziękczynienie „Ciebie 

Boga wysławiamy”.

  Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku 2001 poprzedzona czuwaniem i adoracją Najświętszego 

Sakramentu o godz. 24.00. Mamy nadzieję, że wielu w ten sposób zechce kończyć Rok Wielkiego Jubile-

uszu, dziękując Bogu za otrzymane łaski i przeprosić Go za grzechy swoje i innych.

 Czuwanie i adoracja rozpocznie się o godz. 23.00. Na czuwanie i adorację zapraszamy wszystkie zespoły 

parafialne.

3. W czwartek, 28 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin naszej parafii. Chcemy się z Wami 

wspólnie modlić i błogosławić na Nowy Dwutysięczny Pierwszy Rok.

 Tradycyjne ofiary składane w czasie wizyty zostaną przeznaczone na dalsze prace na zapleczu i wokół 

kościoła.

Ochrzczeni zostali:
Eryk Skaliński
Jerzy Dawid Maik

Odeszli do Pana:
Janina Maria Nawrot – l. 71

W 54 rocznicę ślubu Bogusławy 
i Edwarda
w 50 rocznicę ślubu Zofii i Stanisława
w 40 rocznicę ślubu Zofii i Kazimierza
w 40 rocznicę ślubu Marii i Mariana
w 40 rocznicę ślubu Łucji i Stefana
w 40 rocznicę ślubu Barbary i Aleksandra
w 40 rocznicę ślubu Alicji i Ryszarda
w 35 rocznicę ślubu Stanisławy i Henryka
w 35 rocznicę ślubu Danuty i Henryka
w 35 rocznicę ślubu Błażenny i Wiesława
w 32 rocznicę ślubu Janiny i Czesława
w 20 rocznicę ślubu Barbary i Andrzeja
w 8 rocznice ślubu Katarzyny i Krzysztofa
w 84 rocznicę urodzin Weroniki
w 35 rocznicę urodzin Jacka
wielu łask Bożych i opieki Najświętszej Marii 
Panny życzy Redakcja.

Z okazji imienin Księdzu Biskupowi Adamowi 
Odzimkowi, Księdzu Tomaszowi Makare-
wiczowi, Księdzu Mieczysławowi Lisowi 
i Księdzu Sylwestrowi Fiećko życzenia bło-
gosławieństwa Nowonarodzonego Chrystusa, 
opieki Matki Bożej oraz sukcesów w pracy 
duszpasterskiej w nadchodzącym roku składa

 Redakcja

Wizyta duszpasterska w rodzinie zwana „kolędą”

Codziennie od godz. 9.00

28.XII.2000r. (czwartek) − ul. Bartnicza, Chęcińska. 
Chemiczna, Czarna, Gajowa bez bloku, Godowska, 
Godów, Jodłowa, Lotna, Łączna, Mariańskiego, 
Ptasia, Radostowska, Towarzyska
29.XII.2000r. (piątek) − ul. Brzozowa, Bukietowa, 
Działkowa, Eplera, Góralska, Leśna, Młodzianow-
ska, Otwarta, Południowa bez bloku, Sierpowa, 
Tatrzańska, Wiejska
30.XII.2000r. (sobota) − ul. Domagalskiego, Grzecz-
narowskiego, Kolejowa, Tatrzańska, Staroopatowska
02.I.2001r. (wtorek) − ul. Komandosów 2
03.I.2001r. (środa) − ul. Komandosów 4
04.I.2001r. (czwartek) − ul. Gagarina 3/7 − dziewięć 
klatek
05.I.2001r. (piątek) − ul. Gagarina 3/7 − dokończenie, 
13/17 i 21/23
07.I.2001r. (niedziela) − ul. Gagarina 25, 
08.I.2001r. (poniedziałek)− ul. PCK 1, 3, 5 i 7

 Po adwentowym oczekiwaniu na przyjście 
Jezusa Chrystusa z radością będziemy obcho-
dzić święto Bożego Narodzenia. W tradycji 
Kościoła z tymi Świętami związane są bogate 
przeżycia: dzielenie się opłatkiem, choinka, 
żłóbek, kolęda.  
 Rodzina, nazwana przez Sobór Watykański 
II „Kościołem domowym”, jest wspólnotą, w 
której człowiek uczy się kochać Boga i ludzi. 
Wizyta pasterska w okresie świąt Bożego 
Narodzenia ma umocnić rodziców i dzieci 
we wzajemnej miłości oraz wierze. W osobie 
kapłana sam Jezus Chrystus nawiedza domy, 
aby udzielić swego błogosławieństwa.
 Do tej wizyty rodzice wraz z dziećmi przy-
gotowują: na stole przykrytym białym obru-
sem krzyż, Pismo Święte, wodę święconą 

i kropidło. Dzieci i młodzież powinna przy-
gotować zeszyty do religii. Rodzina oczekuje 
na kapłana w modlitewnym nastroju.
 Takie przygotowanie i zrozumienie kolędy 
pomoże w głębszym przeżyciu spotkania z 
Chrystusem we wspólnocie rodzinnej.

Pragnę serdecznie podziękować księdzu 
Proboszczowi Antoniemu Czulakowi 
za podjęcie ważnego dla nas tematu, za 
otoczenie opieką poprzez zorganizowanie 
rekolekcji dla małżeństw niesakramental-
nych. Bóg zapłać.

Wdzięczna parafianka Wiesława

Porządek wizyty duszpasterskiej


