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Kalendarz liturgiczny

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

II Niedziela Adwentu ·  Rok B

ystąpił Jan Chrzciciel na 
pustyni i głosił chrzest na-
wrócenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do 

niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali 
od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając przy tym swe grzechy. 

Ewangelia: Mk 1, 1 – 8  

    Odpuszczenie grzechów!
Każdy z nas potrzebuje oczyszczenia z grzechów. Nikt nie ma prawa grzechów 

odpuszczać – tylko jedynie Bóg! Prorok działa w imieniu Najwyższego, dlatego 
udziela chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Adwent to szczególnie głośne 
wołanie do nawrócenia, a nawrócenie polega na dostrzeżeniu sensu swego życia.

Drogi Przyjacielu! Czy znasz sens swojego życia? Jeśli żyjesz dla Boga, to 
grzech stanie się największym nieszczęściem jakie może Cię spotkać! Walcz  
o sens swego życia, a Pan pomoże Ci żyć bez grzechu!

Ks. Sylwester    

Narzędzie Boga
Nie ludzie  przygoto-

wują drogę Bogu, lecz 
Bóg toruje sobie drogę 
do ludzi przez Jana. To 

on jest Jego narzędziem. 
Wskazuje na Jezusa – 

drogę, którą Bóg 

przychodzi do ludzi.

8 grudnia 2002 – niedziela
Imieniny obchodzą: Maria, Virginia

Liturgia Słowa:
Iz 40, 1 – 5. 9 – 11

Psalm 85
2 P 3, 8 – 14

Mk 1, 1 – 8

9 grudnia 2002 – poniedziałek
Imieniny obchodzą: Wiesława, 

Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Maryi Panny

Liturgia Słowa:
Rdz 3, 9 – 15

Psalm 98
Ef 1, 3 – 6. 11 – 12

Łk 1, 26 – 38

10 grudnia 2002 – wtorek
Imieniny obchodzą: Daniela, Julia

Liturgia Słowa:
Iz 40, 1 – 11

Psalm 96
Mt 18, 12 – 14

11 grudnia 2002 – środa 
Imieniny obchodzą: Daniel, Waldemar

Św. Damazego I, papieża
Liturgia Słowa: 

Iz 40, 25 – 31 
Psalm 103

Mt 11, 28 – 30 

12 grudnia 2002 – czwartek
Imieniny obchodzą: Joanna, 

Św. Joanny Franciszki de Chantal, 
zakonnicy

Iz 41, 13 – 20 
Psalm145

Mt 11, 11 – 15 

13 grudnia 2002 – piątek 
Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia
Św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Liturgia Słowa:
Iz 48, 17 – 19 

Psalm 1
Mt 11, 16 – 19

14 grudnia 2002 – sobota 
Imieniny obchodzą: Jan, Alfred 

Św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora 
Kościoła

Liturgia Słowa:
Syr 48, 1 – 4. 9 – 11 

Psalm 80
Mt 17, 10 – 13 
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Aby być Matką Zbawiciela, 
„została obdarzona przez Boga 
godnymi tak wielkiego zadania 
darami”. W chwili Zwiastowania 
anioł Gabriel pozdrawia Ją jako 
„pełną łaski” (Łk 1, 28). Istotnie, by 
móc dać dobrowolne przyzwolenie 
wiary na zapowiedź swego powo-
łania, było konieczne, aby Maryja 
była całkowicie przeniknięta przez 
łaskę Bożą. (KKK 490);

W ciągu wieków Kościół uświa-
domił sobie, że Maryja, napełniona 
„łaską” przez Boga (Łk 1, 28), 
została odkupiona od chwili swego 
poczęcia. Właśnie to wyraża dog-
mat Niepokalanego Poczęcia, ogło-
szony w 1854r. przez papieża Piusa 
IX: Najświętsza Maryja Dziewica 
od pierwszej chwili swego po-
częcia, przez łaskę i szczególny 
przywilej Boga wszechmogącego, 
na mocy przewidzianych zasług 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
rodzaju ludzkiego, została zacho-

wana nienaruszona od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego. 
(KKK 491);

Maryja została „ubogacona od 
pierwszej chwili poczęcia blaska-
mi szczególnej zaiste świętości” 
(Sobór Watykański II); świętość 
ta pochodzi w całości od Chrystu-
sa; jest Ona „odkupiona w sposób 
wznioślejszy ze względu na za-
sługi swego Syna”. Bardziej niż 
wszystkie inne osoby stworzone 
Ojciec napełnił Ją „wszelkim bło-
gosławieństwem… na wyżynach 
niebieskich – w Chrystusie (Ef 1, 
3). Wybrał Ją „z miłości przed za-
łożeniem świata, aby była święta i 
nieskalana przed Jego obliczem” 
<por. Ef 1, 4> (KKK 492);

Ojcowie Tradycji wschodniej 
nazywają Maryję „Całą Świętą” 
(Panaghia), czczą Ją jako wolną od 
wszelkiej zmazy grzechowej, jakby 
utworzoną przez Ducha Świętego i 
ukształtowaną jako nowe stworze-

nie” (Sobór Watykański II). Dzięki 
łasce Bożej Maryja przez całe życie 
pozostała wolna od wszelkiego 
grzechu osobistego. (KKK 493);

Na zapowiedź, że porodzi 
„Syna Najwyższego”, nie znając 
męża, mocą Ducha Świętego, Ma-
ryja odpowiedziała „posłuszeń-
stwem wiary” (Rz 1, 5), pewna, 
że „dla Boga… nie ma nic nie-
możliwego”: „Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa” (Łk 1, 37 – 38).  
W ten sposób, zgadzając się na 
słowo Boże, Maryja stała się 
Matką Jezusa i przyjmując całym 
sercem Bożą wolę zbawienia,  
w czym nie przeszkodził Jej ża-
den grzech, oddała się całkowicie 
osobie i dziełu swego Syna, by 
dzięki łasce Bożej, pod zwierzch-
nictwem Syna i w zjednoczeniu  
z Nim, służyć tajemnicy Odkupie-
nia. (KKK 494).

Niepokalane Poczęcie 
w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego

Drodzy  Czytelnicy! W swoim ostat-
nim artykule przedstawiłam Wam pięć 
podstawowych poziomów, na które można 
podzielić komunikację słowną ze względu 
na przekazywane treści. Aby jednak dialog 
między ludźmi był możliwy i skuteczny, 
ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale też 
w jaki sposób wypowiadamy się. Bardzo 
ważna jest również umiejętność słuchania. 
SŁUCHANIE TO JAKBY „POSZUKI-
WANIE SKARBU”, POSZUKIWANIE 
CZŁOWIEKA TAKIEGO, JAKIM JEST 
NAPRAWDĘ, UKAZUJĄCEGO SIEBIE 
SŁOWAMI I  POZA SŁOWAMI.

Szczególną cnotą osoby słuchającej jest 
empatia, czyli uczuciowe utożsamianie się  

Pan Bóg dał nam dwoje uszu, lecz tylko jedne usta, co można uznać za Bożą wskazówkę, 
aby dwa razy więcej słuchać niż mówić... (???) Może nie bez powodu dostaliśmy właśnie 
taką wskazówkę. Może wokół nas wszystko wyglądałoby znacznie lepiej, gdybyśmy nauczyli 
się słuchać i słyszeć, patrzeć i naprawdę widzieć?

BLIŻEJ CZŁOWIEKA...

z inną osobą, wywołanie w sobie uczucia, 
które ta osoba przeżywa. Umiejętność słu-
chania nie jest wrodzona. To, że słyszymy 
wypowiadane słowa czy dźwięki, wcale nie 
jest równoznaczne z tym, że wszystko usły-
szymy i zrozumiemy.

Umiejętność ta nie polega jedynie na pa-
trzeniu rozmówcy w oczy i wysyłaniu mu co 
jakiś czas sygnału, że się go słucha. 

Podstawą jest w tym wypadku pozbawio-
na wstępnych założeń i uprzedzeń otwartość 
na to, co powie nasz rozmówca. Słuchający 
musi założyć, że nie wie, co drugi człowiek 
próbuje mu powiedzieć. W przeciwnym razie 
nie będzie go słuchał – bo i po co, skoro z góry 
przyjmie jakieś założenia i uprzedzenia na 

temat swojego rozmówcy i jego wypowiedzi. 
Może wtedy przekręcać albo ignorować nie-
które słowa rozmówcy, aby potwierdzić swoje 
wstępne założenia wobec niego. Sposobem 
na sprawdzenie, czy dobrze zrozumieliśmy 
rozmówcę, jest parafrazowanie, czyli po-
wtarzanie  własnymi słowami tego, co się 
usłyszało, np. „O ile dobrze zrozumiałam, 
powiedziałaś że… (i w tym miejscu mówimy 
dokładnie to, co zrozumieliśmy). Inny sposób 
na dobre zrozumienie drugiego człowieka, to 
zadawanie pytań dotyczących jego wypowie-
dzi lub z nią związanych.

Dzięki nim można wiele wyjaśnić. 
Sensowne pytania są również sygnałem, że 
uważnie słuchamy. Słuchający powinien być 
czujny i brać pod uwagę wszystkie sygnały 
wysyłane przez drugą osobę: nie tylko samą 
wypowiedź, ale też jej kontekst, intonację, 
„mowę” ciała. Często więcej od słów powie 
nam wyraz twarzy, chwila milczenia, radosny 
ton wypowiedzi czy skulona postawa naszego 
rozmówcy...

Opr.: Iza Wojcieszek
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Musiałem napisać do Ciebie 
ten krótki list, aby Ci powiedzieć, 
jak bardzo troszczę się o Ciebie. 
Widziałem Cię wczoraj, jak roz-
mawiałeś z przyjaciółmi. Czekałem 
na Ciebie cały dzień, mając nadzie-
ję, że chciałbyś porozmawiać ze 
mną. Dałem Ci zachód słońca, aby 
zakończył Twój dzień i chłodny 
podmuch wiatru, abyś odpoczął. 
Czekałem… Nie przyszedłeś. To 
mnie zraniło. Nadal jednak Cię 
kocham, ponieważ jestem Twoim 
Przyjacielem. Widziałem Cię śpią-
cego zeszłej nocy i chcąc dotknąć 
Twoich brwi, rozlałem światło 

księżyca na Twojej twarzy. Zno-
wu czekałem, chciałem przyjść, 
abyśmy mogli porozmawiać. Mam 
Ci tyle do dania. Obudziłeś się 
i pobiegłeś do szkoły. Moje łzy 
były w deszczu, który wtedy padał. 
Gdybyś tylko mnie posłuchał… 
KOCHAM CIĘ!!! Próbuję Ci to 
powiedzieć przez błękitne niebo i 
cichą zieloną trawę. Szepcę to w 
liściach na drzewach i w kolorach 
kwiatów. Wykrzykuję Ci to w 
strumieniach górskich. Ubrałem 
Cię w ciepłe promienie słońca i 
nasyciłem powietrzem z zapacha-
mi natury. Moja miłość do Ciebie 
jest głębsza niż ocean i większa 
niż największa potrzeba w Twoim 

LIST DO…

sercu. Proszę Cię, porozmawiaj 
ze mną. Proszę Cię, nie zapomnij 
o mnie. Chciałbym podzielić się z 
Tobą tyloma rzeczami. Nie będę Ci 
więcej przeszkadzać. To jest Twoja 
decyzja. Wybrałem Cię i ciągle 
czekam, ponieważ jestem Twoim 
PRZYJACIELEM I KOCHAM 
CIĘ!!!

Jezus Chrystus  

W zeszłym tygodniu odbyły się 
rekolekcje adwentowe dla dorosłych, 
które prowadził ks. Feliks Folejewski 
SAC. Zapraszamy do przeczytania 
wywiadu z księdzem rekolekcjoni-
stą…

Redakcja: Co mamy czynić, aby 
pełniej przeżyć Narodzenie Pana?

Ks. Feliks: Słuchać i przyjąć to, 
co mówi Kościół – Matka nasza,  
w liturgii adwentowej. „Uważajcie  
i czuwajcie”, módlcie się! Zatrzymać 
się na chwilę, zastanowić się, zapy-
tać siebie: czy jest w nas tęsknota za 
Bogiem, czy wierzę, że Bóg mnie 
kocha? Przygotować drogę Panu przez 
spowiedź świętą, miłość bliźniego…

Red.: Co było główną przyczyną 
podjęcia takiej tematyki rekolekcyj-
nej?

Ks. Feliks: Żeby pomóc ludziom 
przeżyć Boże Narodzenie jako świę-
to spotkania z Żywym Chrystusem 
– obecnym w Słowie Bożym, Eu-
charystii, w tradycji tak bogatej w 

różne znaki: Wigilia, opłatek, kolędy, 
rodzina, radość, czas spędzony ra-
zem, a nie przed telewizorem. Żeby 
nie ulec pokusie „świąt zakupów”, 
bo wtedy sprawdzi się powiedze-
nie: „Święta, święta i po świętach”.  
A przecież chodzi oto, żeby było Boże 
Narodzenie!

Red.: Czego oczekuje ksiądz od 
słuchaczy rekolekcyjnych?

Ks. Feliks: Abyśmy wszyscy 
jeszcze raz odczuli Bożą Miłość  
i tą miłością jak opłatkiem dzielili się  
z ludźmi do których nas Jezus prowa-
dzi, gdziekolwiek oni są.

Red.: Czy mógłby się ksiądz 
podzielić swoimi wrażeniami, które 
towarzyszyły księdzu w czasie reko-
lekcji w naszej parafii?

Ks. Feliks: Towarzyszyła mi 
wielka wdzięczność! Ludzie, którzy 
przychodzili na spotkania rekolekcyj-
ne byli bardzo skupieni, modlili się, 
czułem, że to co mówię jest im bliskie 
i potrzebne. Pomagali mi mówić o 
Bogu – czyli naszym życiu. Swoją 

Aby pełniej przeżyć Narodzenie Pana…
obecnością dawali świadectwo, że 
Chrystus jest im bliski…

Red.: Jakie było najtrudniejsze 
doświadczenie w księdza pracy dusz-
pasterskiej?

Ks. Feliks: Trudno powiedzieć… 
Jedno wiem, że we wszystkich sytu-
acjach mojego życia kapłańskiego na 
przestrzeni 43 lat, zawsze jest obecny 
Chrystus i wiem, że On mnie kocha 
mimo mojej niegodności. Odkrywam 
to w ludziach, coraz więcej dobra, 
choć zło też jest obecne. Z Jezusem 
można przeżyć wszystkie doświad-
czenia. Przez krzyż idziemy do Nieba. 
Światłem na tej drodze są dla mnie 
słowa: „Jezu ufam Tobie!”

Red.: Jakie plany ma ksiądz na 
przyszłość?

Ks. Feliks: Dziękuję Bogu za 
przeszłość. Przyszłości mówię TAK. 
Wiem, że dotąd Bóg prowadził i po-
magał, będzie więc dalej prowadził. 
Wierzę Bogu jak dziecko…

Dziękujemy za rozmowę
„Redakcja Mojej Parafii”
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Drukarnia Virgo, tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72 Redakcja: ul. Młodzianowska 124, tel.: (0..48) 366-81-03
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, 
Jakub Czubak,Maria Sowińska, Aleksandra Jurczak, Marcin Ciosek, Joanna Ciosek, Marek Gos, Paweł Rabijewski, Iza Wojcieszek, Halina Siczek, kl. Grzegorz 
Zieliński.

W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Adwentowe.
2. Roraty dla dorosłych o godz. 6.00, dla dzieci od poniedziałku do 

piątku o godz. 16.00.
3. Dziś w szczególny sposób modlimy się i materialnie wspieramy 

Kościół Katolicki na Wschodzie. Ofiary na ten cel można składać do puszek przed 
kościołem.

4. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na dalsze prace porząd-
kowe i budowlane.

5. Dzieci do chrztu na Święta Bożego Narodzenia prosimy zgłaszać od 10 do 18 grudnia. 
Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka i zaświadczenie chrzestnych z parafii 
zamieszkania, że mogą być chrzestnymi. 

6. W liturgii ze względu na niedziele adwentowe, które są uprzywilejowane  
i nie dopuszczają innych świąt, uroczystość Niepokalanego Poczęcia została prze-
niesiona na jutro. Msze Św. jutro, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia zostaną 
odprawione o godz.: 6.00, 8.00, 9.30, 16.00 i 18.00. Taca z jutrzejszego dnia zostanie 
przeznaczona na biednych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

7. W piątek, 13 grudnia, Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, cierpiących i ludzi star-
szych. O godz. 9.00 Msza Święta i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Okazja do spowiedzi od godz. 8.30.

Ochrzczeni zostali:
Natalia Głogowska,
Hubert Michał Gąszczyk,
Odeszli do Pana:
Tekla Hernik – l. 65, 
Jan Tyburek – l. 65,
Józef Kozieł – l. 73,
Waldemar Grzegorczyk – l. 40,
Jan Wąsik – l. 57,
Janina Łubianka – l. 55,
Jan Skuza – l. 61,

II Niedziela Adwentu
Bóg toruje sobie drogę do ludzi.

W 60. rocznicę urodzin i imienin Mariana,
w 50. rocznicę urodzin Alicji,
w 18. rocznicę urodzin Magdaleny
opieki Matki Bożej i potrzebnych łask od 
Jezusa Chrystusa życzy Redakcja.

„Przywdziej potęgę, przystrój się pięknem i siłą!” (Hi 40, 10)
Z radością zawiadamiamy, że dnia 8 grudnia b.r. dwóch naszych parafian: 

Grzegorz Zieliński i Marcin Durasiewicz, założą pierwszy raz swój, poświę-
cony strój duchowny. Uroczystość Grzegorza odbędzie się o godz. 10.00 w 
Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, natomiast Marcin 
swoją sutannę otrzyma w Nowicjacie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego na Kopcu w Wadowicach.

Pamiętajmy o nich w tym dniu i powierzmy ich opiece Najświętszej Pani.

Pierwsza cyfra mówi, w 
którym kółku znajduje się 
potrzebna litera. Druga cyfra 
pokazuje, którą literę należy 
zapisać (na przykład, 7 – 2 
oznacza „Ó”, drugą literkę 
w siódmym kółku).

Życzymy udanej zabawy.

Prorocy przepowiadają 
narodziny Dzieciątka

Byli posyłani przez Boga, aby przekazać ludziom 
wiadomości od Niego. Wielu proroków przepowiadało 
narodziny dziecka. Posługując się tarczą telefoniczną 
odczytaj, co mówili o tym dziecku.

Jak odczytać kod:


