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Czas przygotowania…I NIEDZIELA ADWENTU • ROK A

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w któ-
rym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wie-
dział, o której porze nocy złodziej ma 
przyjść, na pewno by czuwał i nie po-
zwoliłby włamać się do swego domu. 

Ewangelia: Mt 24, 37 – 44
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy 

przez dobre uczynki przygotowali się na 
spotkanie przychodzącego Chrystusa. 
Doświadczyliśmy być może − powiedział 
Ronald Knox w kazaniu na temat Adwen-
tu − co znaczy podróżować w nocy, idąc 
wiele kilometrów z oczyma tęsknie zwró-
conymi w kierunku światła, które oznacza 
znajdujący się gdzieś daleko dom. Jakże 
trudno w takim mroku ocenić odległość! Do 
celu naszej wędrówki może być zarówno 
parę kilometrów, jak też kilkaset metrów. 
W takiej właśnie sytuacji znajdowali się 
prorocy, kiedy spoglądali ku przyszłości w 
oczekiwaniu na wybawienie swego ludu. 
Nie mogli określić nawet w przybliżeniu, 
kiedy przybędzie Mesjasz: za sto czy też za 
pięćset lat. Wiedzieli jedynie, że w pewnym 
momencie ród Dawida odrodzi się na nowo, 
że kiedyś znajdzie się klucz, który otworzy 
bramy więzienia; że światło, które zaledwie 
majaczy na odległym horyzoncie jak mały 
punkcik, pewnego dnia rozbłyśnie, aż w 
końcu ukaże się w całej pełni. Lud Boży 
powinien trwać w oczekiwaniu.

Takiej samej postawy oczekiwania w 
każdym momencie naszego życia wymaga 
od nas, swoich dzieci Kościół. Jakkol-
wiek już wkrótce dobiegnie końca drugie 
tysiąclecie od czasu owego pierwszego 
Bożego Narodzenia, za zasadniczą część 
swojej misji Kościół uważa nakłonienie 
nas, byśmy szli zapatrzeni w przyszłość. 
Zachęca, byśmy podążali wraz z pasterza-
mi, czuwając pośród nocy, kierując swój 
wzrok ku owemu światłu, które wydobywa 
się z groty betlejemskiej.

Kiedy przybył Mesjasz, w rzeczywistości 
niewielu Go oczekiwało. Słowo przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wielu z tych ludzi przysnęło na tę chwilę, 
która stała się najważniejszą w ich życiu i 
w życiu świata.

«Czuwajcie!» − powiada nam Pan w 
Ewangelii z dzisiejszej Mszy świętej. Prze-
budźcie się! − powtórzy nam św. Paweł. 
Również my możemy bowiem zapomnieć o 
najistotniejszej sprawie naszego życia.

Sam fakt śmierci jest absolutnie pewny i 
nie wymaga dowodów. Nieznany jest nato-
miast dzień i godzina śmierci. Pan Jezus nas 
ostrzega, abyśmy byli zawsze gotowi na Jego 
przyjście. Bardzo niebezpieczne jest słowo 
„jutro”. Zaczynamy wtedy odkładać różne 
ważne sprawy na później. Szatan stara się 
przekonać ludzi, że mają wiele czasu na przy-
gotowanie się do śmierci i do czekającego ich 
Sądu Ostatecznego. Niestety nie mamy przed 
sobą nieskończonej ilości czasu. Czy na serio 
i poważnie biorę do serca to pełne miłości ostrzeżenie Jezusa: „czuwajcie, bo nie 
znacie dnia ani godziny”!?

Drogi Przyjacielu! Powinieneś być zawsze przygotowany na spotkanie z Panem. 
Adwent, który Bóg pozwala Ci rozpocząć, niech stanie się czasem refleksji, czuwania, 
przygotowania, wyciszenia, lepszej modlitwy, poukładania na nowo swojego życia. 
Na serio potraktuj słowa Mistrza. A może to ostatni Adwent w Twoim życiu?

Ks. Sylwester

Chrystus ostrzega!

W ciemnośc iach 
świata ludzie po-
trzebują światła, 
aby nie prze-
oczyli wciele-
nia Boga. 
Ś w i e c e  n a 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
Otworzyć się na przyjście Pana.

wieńcu adwentowym 
symbolizują świa-

tło, którym ludzie 
mogą być dla sie-
bie nawzajem.  
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Słyszałam ostatnio rozmowę dwóch kobiet, 
z których jedna ze łzami w oczach stwierdziła, że 
nie ma już po co żyć. „Tak – pomyślałam – dziś 
coraz więcej ludzi myśli w ten sposób. Ale czy 
tak musi być?”

Życie to splot różnych sytuacji: zarówno 
śmiesznych, wesołych, jak i tych smutnych czy 
przykrych. Sęk w tym, że my większą uwagę 
zwracamy na zło, niż szczęście, które nas spo-
tyka. Wiadomo, że nikt z nas nie będzie udawał, 
że wszystko jest w porządku, jeśli przed kilkoma 
godzinami lub dniami np. stracił bliską osobę. Ale 
ważne jest to, by po trudnych chwilach umieć na 
nowo odzyskać wiarę i nadzieję.

Czasami wydaje nam się, że świat nagle 
stał się zły, szary, odpychający i bezsensowny 
(jak wszystko zresztą, co robimy). Zapominamy 
o ludziach, którym – wbrew pozorom – zależy 
na nas. Przestajemy wierzyć we własne siły 
i jesteśmy przekonani, że nic już się nie ułoży. 
I właśnie wtedy, gdy upadamy, gdy sądzimy, 
że dłużej nie damy już sobie rady, Bóg nam 
pomaga... Tak! On najlepiej wie, kiedy ma 
interweniować, w jaki sposób nas pocieszyć. 
Wtedy okazuje się, że szczęście było cały czas 

W adwencie Kościół na 
całym świecie przygotowuje 
się do świąt Bożego Naro-
dzenia. W Polsce  czynimy to 
zwłaszcza na Mszy świętej, 
którą nazywamy Roratami. 
Duża, przyozdobiona świeca 
zapalona podczas tej Mszy 
świętej jest symbolem świa-
tła, jakie przyniósł na ziemię 
Jezus Chrystus.

Bóg jest naszym przyja-
cielem. Dał każdemu czło-
wiekowi rozum, aby mógł 
Go poznać. Dał mu wolną 
wolę, aby mógł go pokochać. 
Uczynił nas dziećmi swoimi i 
kocha nas jak ojciec. Ludzie 
jednak odeszli od Boga. 
Zgubili światło Boże. Pogrą-
żyli się w nocy grzechu. Bóg 
mimo to spieszy z pomocą 
wszystkim, aby Go szukali i 
znaleźli. W tym celu wielo-
krotnie przemawiał do ludzi 
przez proroków. Oni przypo-
minali ludziom, że Bóg jest 
ich Przyjacielem, jak ojciec 
troszczy się o nich. Szczegól-
nie w Adwencie rozważamy 

dobroć Boga, który objawia się swemu 
ludowi. „A Słowo stało się Ciałem i 
zamieszkało między nami.” Stało się to 
za zgodą Maryi. Ona, Niepokalanie Po-
częta, bez grzechu, zawsze wierna Bogu, 
była spośród wszystkich ludzi  najlepiej 
przygotowana na przyjęcie Słowa, Syna 
Bożego. Starajmy się przeżyć ten okres 
Adwentu jak najlepiej. Niech Pan przyj-
dzie do naszych serc.

OKRES ADWENTU jest radosnym 
czasem oczekiwania na przyjście Jezusa. 
Zachęcam do lepszego przygotowania 
się na przyjście Pana. Może nam w tym 
pomóc kilka propozycji postanowień 
szczególnie dla dzieci:
1. Będę uczęszczać na Roraty
2. Pomogę mamie posprzątać dom
3. Zaopiekuję się młodszym rodzeń-

stwem
4. Nakarmię zgłodniałe ptaszki
5. Pomogę koledze w lekcjach
6. Mniej będę oglądać telewizji
7. Zrezygnuję ze słodyczy
8. Postaram się więcej modlić 
9. Nie będę kłócić się z rodzeństwem
10. Nie będę używać brzydkich słów
 Zachęcam do podjęcia tych czy 

innych postanowień. Niech Jezus 
narodzi się w naszych sercach.

Monika Grzesiak

Królowo Wszechświata, o Pani Najświętsza !
Dzisiaj chcę Ci pokłon złożyć, jak najgłębszy
Jesteś tak Przecudna i dobroci pełna
a zarazem – majestatu
Chcę więc dziś radośnie tak – wieść wykrzy-

czeć światu,
że my, wszyscy ludzie, mamy Przecudowną, 

Przewspaniałą Mamę,
Hen, ponad chmurami, tam gdzie wzrok 

nie sięga,
(Płonie tam prześlicznie siedmiobarwna wstęga)...
Tę Przedobrą Matkę z wszystkich sił kochamy!
Lecz bardzo grzeszymy, często obrażamy
Naszą Dobrą Mamę...
Czemuż więc ranimy Ją, gdy bardzo kochamy?
Otoczę Mateczkę, Niebiańską niezwykłą 

miłością
I powiem Jej: „Weź, co chcesz – wszak Ty mnie 

ogarniasz
cudowną czułością; jakiej nie zaznałam od 

najlepszych ludzi...”
O, Niepokalana ! Gdy o Tobie myślę,
Ale serca topnieje z ogromnej miłości
A gardło napełnia się łzami wzruszenia,
Zdrowaś bądź, Maryjo, Matko Pocieszenia!
Jesteś tak Przeczysta, bez grzechu poczęta,
W złoto−białej szacie, cudnie uśmiechnięta
Twoja Dusza bielsza od śniegów najbielszych,
grzechem nie skalana i wielbiąca Boga.
Jesteś mi, o Matko, ponad wszystko Droga...
Chcę Ci, więc o Matko dać dar jak najszczerszy,
(Bo przecież za mało – taki sobie – „wierszyk”)
Chcę Ci oddać dzisiaj, o Niepokalana,
całe swoje życie – teraźniejsze, przeszłe
i to, co zostało w zamglonej przyszłości.
Niech w mej biednej duszy czystość zawsze gości
I płomień miłości niechaj ją rozpala
Twym prawdziwym dzieckiem jestem już w tej chwili,
Jestem już od zaraz...
Patrzysz na mnie, Matko, z dobrocią 

ogromną
Jakbyś pytać chciała: „Czy będziesz pamię-

tać? Nigdy nie zapomnisz?”
Przepiękne spojrzenie Twych błękitnych oczu
przenika do głębi moją grzeszną duszę...
O, Niepokalana ! Podobną do Ciebie od dzi-

siaj być muszę!
Otul mnie swym płaszczem miękkim i kojącym
Ogrzej Twoim ciepłem, jak złociste słońce.
Otrzyj łzy z mych oczu (bo tak często płyną).
Z Tobą, o Maryjo, ja nigdy nie zginę
I przy Twej pomocy zmażę winę wszelką
I podążę szlakiem świętości za Tobą
Tyś mym Pięknym Wzorem do naśladowania!
Jesteś dla mnie, Matko – Najświętszą Osobą...
O, Niepokalana ! Chcę Cię bardzo kochać
I być Twą na wieki. Nie wypuść mnie Matko
spod Swojej Opieki !
Doprowadź mnie do Niebiańskiej Ojczyzny...

Katarzyna Wilczyńska

Pragnienie 
Szczęśliwości Wiecznej
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tak blisko, wystarczyło tylko się rozejrzeć... 
Jedno wydarzenie, jedna osoba może zmienić 
nasz stosunek do całego świata.

A z drugiej strony – czy my także potrafimy 
przynosić innym radość? Czy w chwilach depre-
sji nie jesteśmy bardziej ciężarem niż pomocą 
i umiemy pocieszyć zmartwionych? Czy trud 
codziennego życia nie zatwardził naszych serc?

Kochani! Tu naprawdę nie trzeba cudów! 
Niekiedy wystarczy tylko szczery uśmiech, po-
moc przy wsiadaniu do autobusu albo zwyczajne 
„Nie martw się. Jutro będzie nowy, lepszy dzień!” 
Bądźmy zatem takimi promyczkami słońca, 
które pomagają przejść ciemną drogę życia ku 
nieskończonej jasności Oblicza Boga!

A dla tych, którzy myślą, że w cierpieniu są 
sami – fragment „Pieśni IX” Jana Kochanow-
skiego, który stracił dwie córki a mimo tego 
potrafił mówić:

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi?

Joanna Ciosek

Nie porzucaj nadziei...
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Zapraszamy Was do wzięcia udziału 
w konkursie „Pokoloruj świętego Miko-
łaja”. Swoje prace możecie dostarczać 
do Księgarni Parafialnej, bądź przysyłać 
na adres Redakcji. Czekają nagrody!!!

1. Śpiewana w kościele;
2. Odmawiany w październiku;
3. Eucharystia;
4. Oblubieniec Maryi;
5. Nasze miasto;
6. Imię opiekuna duchowego naszej gazetki parafialnej;
7. Imię Matki Jezusa;
8. „Moja ...”;
9. Zadość uczynienie za grzechy;
10. Poranna Msza św. w Adwencie;
11. Roratka;
12. Dzień Pański;
13. Dom Boży;
14. Wiara, Nadzieja i ...;
15. Rozpoczynają się w tę niedzielę dla dorosłych;
16. Po nocy;

Wpisz podane litery 
w odpowiednie kratki:
ń, l, w, o, m, 
t, k, a, d, j, i

_ Z _  E _
Ś _ _ Ę _ E _ G _
_ I _ O _ Ł _ _ A

Drogie Dzieci !

Dokończ zdanie: „Adwent to... (tutaj wpisz hasło z krzyżówki)”
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INFORMACJE
 

ŻYCZENIA

Adres redakcji: 26−600 Radom, ul. Wiejska 2, tel. 366−81−44
Redaktor naczelny: Magdalena Kowalska, Z−ca Redaktora Naczelnego: Sylwia Buchacz, Dyrektor techniczny: Łukasz Grzeszczyk. 
Opiekun duchowy: Ks. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak, Agnieszka Dobrowolska, 
Joanna Ciosek, Jakub Czubak,Halina Siczek, Maria Sowińska, Jadwiga Woźniak, Sławomir Lenkiewicz, Aleksandra Jurczak, Marcin Ciosek.

Drukarnia Virgo, tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72

 Wiem, że moje imię...

1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Adwentowe połączone z nabożeń-
stwem ku czci Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie zmiana tajemnic 
dla Kółek Żywego Różańca 

2. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży – w czwartek i piątek 
 − dla dzieci o godz. 8.00 lub 16.30 
 − dla młodzieży o godz. 18.00. 
  Spowiedź dzieci :
 − w czwartek dla klas: IV, V i VI od godz. 7.30 i od 15.45 
 − w piątek dla klas III i Gimnazjum kl. I 
  Spowiedź młodzieży : 
 − w czwartek dla Gimnazjum klasy II i III od godz. 17.30 
 − w piątek dla młodzieży szkół średnich od godz.17.30 
3. Chorych w miesiącu grudniu odwiedzimy przed świętami w piątek 21 grudnia. 
4. Roraty − w dni powszednie dla dorosłych o godz. 6.00, dla dzieci od poniedziałku do 

piątku o godz. 16.30. W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę wyjątkowo o godz. 
16.00, ze względu na rekolekcje dla dorosłych. 

5. W sobotę, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Msze św. będą o 
godz. 6.00, 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. 

 Ofiary złożone na tacę w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i w przyszłą niedzielę do 
puszek przed kościołem zostaną przeznaczone dla biednych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

6. Poświęcenie medalików dla dzieci z klas II odbędzie się na Mszy św. w sobotę 8 grudnia o godz. 16.30.
7. W sobotę w Wadowicach na Kopcu uroczyste przyjęcie do nowicjatu nowych kandydatów 

do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księży Pallotynów. Dziękując Bogu za 
27−miu powołanych do kapłaństwa i 10−ciu na Braci, modlimy się o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne, „bo żniwo wielkie, ale robotników mało” 

8. Dzieci z klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w niedziele 9 grudnia o godz. 16.00.
9. Wszystkich pielgrzymów zapraszamy na Mszę św. w niedzielę 9 grudnia na godz. 18.00
7. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace budowlane.
8. W księgarni i w zakrystii są do nabycia świece wigilijne „Caritas”.

W 70. rocznicę urodzin Ireny;

w 65. rocznicę urodzin Bogumiły 

błogosławieństwa Bożego i Opieki 
Najświętszej Maryi Panny życzy 

Redakcja

Patrzysz na mnie Panie 
i znasz moje serce,
Dajesz mi nowe życie 
i bierzesz mnie na ręce.
Pieśń uwielbienia 
zaśpiewam Ci Panie.
Gdy jesteś blisko, 
tak dobrze mi jest Panie.
/Wypełnij światłem moje małe serce,
Przyjmij moich pragnień 
roześmiany deszcz.
Wiem, że moje imię jest 
dla Ciebie ważne, o Panie,
Kochasz mnie po prostu, jestem 
Twoim skarbem, o Panie./ x2

Jeśli szukasz sposobu na ciekawe 
spędzenie ferii zimowych bądź urlop, 
wybierz się na 8 −dniowe rekolekcje − w 
Fatimie (22.01−29.01; 31.01− 07.02) lub 
w przepięknym Opactwie św. Marcina w 
Mondaye we Francji (01.03−08.03) − gło-
szone przez Księży Pallotynów.

Rekolekcje, połączone z ciekawym 
programem turystycznym, zapewniają 
aktywny i owocny wypoczynek, pełen 
niezapomnianych przeżyć i wrażeń!

Dokładne informacje o powyższych 
wyjazdach uzyskać można w Duszpa-
sterstwie Pielgrzymkowym Księży Pal-
lotynów, ul. Skaryszewska 12, 03−802 
Warszawa 
(tel. 0−prefiks−22 618 15 02, 618 67 23, 
618 68 51, 618 53 72; 
fax: 0 22 619 18 04).  

ZAPRASZAMY!!!

OGŁOSZENIE!

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
W witrynach sklepowych, supermarketach 
są już świąteczne dekoracje, handel ofiaruje 
nam mnóstwo artykułów, reklamy „krzyczą” 
do nas i przyciągają. Ludzie biegają, szukają 
i kupują choinki, ozdoby, stroiki, prezenty, 
wyszukane łakocie.   

Jezus nie krzyczy, a zaprasza nas na re-
kolekcje adwentowe. 

Kościół daje nam taki czas, abyśmy za-
trzymali się w zabieganiu, uciszyli nasze serca 
i przygotowali do Świąt Bożego Narodzenia.

Wykorzystajmy jak najlepiej ten czas 
łaski Bożej. Tak zorganizujmy sobie zajęcia, 
aby spotkać się z Bogiem i oczyścić nasze 
serca, sumienia w sakramencie pokuty. Ro-
zejrzyjmy się wokół, czy ktoś nie potrzebuje 
naszej pomocy, aby skorzystać z rekolekcji. 
Starajmy się jak najlepiej przygotować na 
spotkanie z Dzieciątkiem Jezus. Możemy 
to czynić w różny sposób: uczestnicząc w 
Roratach, czytając Słowo Boże, wyrzekając 
się drobnych przyjemności. Prośmy Maryję 

Rekolekcje Adwentowe dla dorosłych.

Msze św. z naukami rekolekcyj-
nymi: w poniedziałek, wtorek i środę 
o godz.6.00; 9.30; 17.00; 19.00.

Spowiedź w środę od godz. 9.00 do 
11.30; od 16.00 do 20.00 z półgodzinną 
przerwa od godz. 18.00 do 18.30. 

Taca w środę na zakończenie 
rekolekcji zostanie przeznaczona na 
budownictwo sakralne prowadzone 
przez Księży Pallotynów jako wy-
nagrodzenie dla Księdza Misjonarza 

W czasie rekolekcji to jest – po-
niedziałek, wtorek i środę Mszy św. 
o godz. 7.00 i 8.00 nie będzie.

CZAS REFLEKSJI
,Tę, która nosiła pod swoim sercem Jezusa, 
aby pomogła nam wytrwać w naszych ad-
wentowych postanowieniach.

Maria Sowińska.


