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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

BOŻE NARODZENIE 2002

W mrocznym świecie często nie potrafimy dostrzec 

łaski Bożej. A przy żłóbku w Betlejem jesteśmy 

w stanie w nią uwierzyć. Wiary tej redakcja 

„Mojej Parafii” życzy wszystkim Czytelnikom.

Ewangelia: J 1,1 – 18
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I 
oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Wartość Słowa!

Słowo w ludzkim ciele zamieszkał wśród ludzi. 
Jest to niezgłębiona tajemnica dla naszego rozumu, 
ogromna pociecha dla naszego serca, niewiarygodne 
wyróżnienie dla dzieci Adama. Słowo Boga stwarza 
wszystko. Dlaczego pośród nas tak wiele kłamstwa? 
Czy chcesz świat oddać pod panowanie szatana, któ-
ry jest ojcem kłamstwa? Czy zawsze musi być górą i 
niszczyć wartość Słowa w Nas?  

Drogi Przyjacielu! Ponieważ jesteś współuczest-
nikiem Bożej natury, nie wracaj do błędów swojej 
przeszłości. Pamiętaj kto jest twoją głową i czyjego 
ciała jesteś cząstką. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z 
mocy ciemności i przeniesiony do światłości i królestwa 
Bożego.  

Ks. Sylwester 
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I. Znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Amen.

II. Rodzinna modlitwa w różnych potrze-
bach (przewodniczy ojciec rodziny):

O.: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej 
godzinie 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, przy-

jaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie 
prosimy...

W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Wszystkich opuszczonych, samot-

nych, 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 po-

kojem. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Naszych zmarłych, bliskich i znajo-

mych 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 zgromadził 
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 nauczyłeś 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 światłości Jednorodzonego Syna 
Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem 
Twego światła w naszym codziennym postę-
powaniu. Pobłogosław, Panie Boże, nas i te 
dary, które z Twojej dobroci spożywać będzie-
my. 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).

NABOŻEŃSTWO 
WIGILIJNE

Drodzy Parafianie!
Przed nami wigilijny wieczór oraz 

radosny okres Bożego Narodzenia i 
Nowy Rok 2003. Zasiądziemy do wi-
gilijnego stołu, aby połamać się opłat-
kiem i wypowiedzieć słowa życzeń. 
Wraz ze św. Wincentym Pallottim 
chcemy na nowo wyznać praw-
dę, że Nowonarodzony Bóg 
jest Nieskończoną Miłością 
i Nieskończonym Miłosier-
dziem. „Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna Jednorodzo-
nego  dał, aby każdy, kto w 
niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne”.

Niech zatem te radosne 
Święta Bożego Narodzenia i 
Nowy Rok 2003, będą dla nas nowym 
wyznaniem wiary i wielkim dzięk-
czynieniem za Tajemnicę Wcielenia. 
Zawołajmy z chórami Aniołów i ze 
św. Wincentym Pallottim: „ Niech Bóg 
będzie we wszystkim uwielbiony”.

Światem wstrząsają lęki i coraz 
to nowe niepokoje. Coraz więcej w 

nim biedy, ubóstwa i beznadziejności. 
Chrystus przynosi nam wszystkim 
pokój, którego świat dać nie może. Stał 
się naszym Bratem. Dlatego wszystko 
mamy czynić, aby pokochać Chrystusa 
w naszych braciach, stworzonych na 

obraz i podobieństwo Boga. Miłość 
pozwala dzielić z drugimi radości 
i cierpienia. Potrzebna jest dziś 
„nowa wyobraźnia miłosierdzia”, 
czyli zdolność bycia bliźnim dla 
człowieka i solidaryzowania się z 
nim. Stanie się to możliwe wtedy, 
kiedy bardziej pokochamy Chry-

stusa i będziemy starać się Go 
zobaczyć w naszych bliźnich.

Niech te szczególne Święta 
pozwolą nam, tak do końca i 

szczerze, uradować się Bożym Narodze-
niem. Niech głębokie przeżycie Tajemni-
cy Wcielenia uwolni nas od niepotrzeb-
nych napięć, nieporozumień w rodzinach 
i wyzwoli ku najpiękniejszej miłości 
Boga i ludzi. Niech Nowonarodzony żyje 
i króluje w nas i naszych rodzinach.

Księża Pallotyni                                                                         

Świeca Caritas − 
symbol Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzie-
ciom nawiązuje do 
pięknej wigilijnej tra-
dycji: zapalając ją na 
świątecznym stole, 

otwieramy nasze serca na potrzeby nie-
oczekiwanego gościa. Tym gościem są 
zaniedbane, opuszczone lub osierocone 
dzieci. Kupując tę niezwykłą świecę, 
wnosimy swój skromny, a przecież tak 
wielki, wkład w poprawę ich losu.

Było super, bo ksiądz fundował nam 
ciastka, grał z nami w piłkę i jeździł 
na wycieczki − tak siedmioletni Artur 
wspomina wyjazd na kolonię. Właśnie 
dla takich słów od 1994 tysiące wolonta-
riuszy Caritas pomaga dzieciom. Owoce 
Wigilijnego Dzieła trafiają do tych naj-
mniejszych. Połowa zebranych pieniędzy 
przeznaczana jest na letni wypoczynek 
dzieci. W 2002 r. z bezpłatnych lub tanich 
kolonii skorzystało 90 tys. maluchów. 

Inną formą pomocy jest dożywianie 
dzieci w szkołach i w świetlicach. Ze 
środków tej akcji wspierane są ogniska 
wychowawcze, bursy, internaty czy ro-
dzinne domy dziecka Caritas. Najmłod-
szym potrzebującym − nawet tym jeszcze 
nienarodzonym − pomoc udzielana jest w 
domach samotnych matek.

Statystyka serca!
Początki akcji sięgają 1994 roku, dziś 

mogą wydawać się skromne; ale rozpro-
wadzono wówczas około 145 tysięcy 
świec pozyskując 300 tysięcy zł.

W roku 2000 − Roku Jubileuszowym − 
sprzedano 4,3 milionów świec i uzyskano 
13 milionów zł.

Rok temu dochód z akcji sięgnął 14 
milionów zł; świece Caritas kupiło 4,5 
miliona osób. Jak będzie w tym roku? 
Na ilu dziecięcych twarzach dzięki nam 
pojawi się uśmiech?

opr. kl. Grzegorz Zieliński

Ogrzani ciepłem wigilijnej świecy...
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Cieżko jest dzisiaj mówić o rodzinie – w obliczu szerzących 
się patologii i zaniku podstawowych wartości, rodzina – choć 
powinna nabierać większego znaczenia – staje się dla wielu osób 
czymś dziwnym, odległym, nierealnym. I nie mam tu na myśli 
rodziny jako grupki osób, których łączy tylko wspólny dach nad 
głową i – jak śpiewa Ryszard Rynkowski – „ ten sam klucz”. 

Młodzi ludzie, choć często to ukrywają, w głębi duszy 
tak naprawdę marzą by kiedyś założyć szczęśliwą, kochającą 
rodzinę. Ci natomiast, którzy ją już mają, troszczą się ( albo 
przynajmniej powinni się troszczyć), by ta domowa wspólnota 
pozostała szczęśliwą. A ludzie, którzy rodziny nie mają... No 
właśnie! Ludzie, którzy rodziny nie mają, chociaż bardzo by 
tego chcieli...

Często narzekamy, że coś się nie układa tak, jak tego chce-
my – a to z rodzicami nie idzie się dogadać w żaden sposób, 
a to dzieci znowu coś zbroiły, a to mąż nie wraca z pracy, bo 
tam zatrzymują go koledzy „na chwilkę” a wychodzi z tego 
cały wieczór, a to żona znów narzeka, bo ma zły dzień. Myślę, 
że nie są nam obce takie lub podobne sytuacje. Chyba każdy 
zna je choćby po części. Wiadomo – nic przyjemnego... ale co 
mają powiedzieć Ci, którzy rodziny nie maja, chociaż bardzo 
by tego chcieli.

 Zastanawiałam się niedawno, jaką chciałabym założyć 
rodzinę. Jestem pewna, że wiele moich rówieśniczek także 
zadaje sobie pytanie : Jaka powinna być rodzina?” Oczywiście 
– zapytać można: duża czy mała” z własnym domkiem czy może 
M3na trzecim piętrze wieżowca? Tyle jest pytań rodzących się 
w młodych sercach i umysłach. Rodzina ma być ŚWIĘTA!

  Co to znaczy? Dla mnie najlepszym przykładem jest ta 
prawdziwa Święta Rodzina z Pisma Świętego. Maryja – cicha, 
pokorna, pełna ciepła i dobroci Matka Zbawiciela, Józef – czło-
wiek zawierzenia, który pomagał Maryi, opiekował się Nią i 
Dzieciątkiem oraz Jezus – Syn Boży zrodzony z Niewiasty – oto 
wzór dany nam przez Stwórcę, Święta Rodzina ... rodzina, która 
miłością pokonuje przeciwności, gdzie członkowie są dla siebie 
pomocą i podpora a nie przeszkodą. 

 Wydawałoby się, że jest to bardzo odległy ideał. Ale 
nie sądzę, byśmy rzeczywiście nie mogli się do tego ideału 
przybliżyć. Wiadomo, że nasze rodziny nie zostaną świętymi z 
dnia na dzień. Potrzeba do tego wielu dni, miesięcy a nawet lat. 
Ale trzeba próbować stawać się lepszym człowiekiem. Może 
droga do świętości naszych rodzin ma polegać właśnie na tym, 
by nieustannie zawierzając Bogu wspólne życie, starać się przed 
wszystkim zmieniać samych siebie?

Joanna Ciosek       

Nie tylko „ten sam klucz”
Zwykle uroczyście wita się ludzi wielkich, wpływowych, 

słynnych, bogatych. “Świat” uznaje tylko to, co nam impo-
nuje, co nas przerasta, fascynuje, co budzi podziw i zachwyt. 
Witamy głowy państwa, mężów stanu, wielkich naukowców, 
pisarzy, artystów, muzyków, ludzi interesu. Natomiast po-
gardzamy tym, co małe, biedne, nieznane, słabe, kruche. A 
tymczasem Bóg pojawił się na naszej ziemi właśnie w takiej 
postaci: w nędzy i ubóstwie, w zimnie i ogołoceniu, w skalnej 
grocie, wśród pastuszków i zwierząt. “W żłobie leży, któż 
pobieży kolędować Małemu?” Któż pobieży? A jednak świat 
pobiegł do stajenki. Za pasterzami przybyli mędrcy i królo-
wie, mali i wielcy tego świata. Świat ukląkł przed żłóbkiem 
i klęka po dzień dzisiejszy. “Cicha noc, święta noc” zawład-
nęła sercami ludzkimi, które zatęskniły za Miłością, jakiej 
świat dać nie może. Niejako instynktownie czujemy, że tej 
betlejemskiej nocy narodziła się na świecie Maleńka Miłość.

Już na kilka dni przed Bożym Narodzeniem uprzątamy 
nasze serca z grzechów, brudu moralnego, nienawiści, pijań-
stwa, nałogów..., bo czujemy, że w żłóbku nie ujrzelibyśmy 
małego Jezusa, gdyby oczy nasze były zaślepione grzechem, 
a serce przykryte brudem. Ślepy bowiem nie zobaczy światła, 
brudny nie odczuje czystości, zimny nie dozna ciepła, miłości. 
Tylko serce oczyszczone w sakramencie pokuty zdolne jest 
ujrzeć Boga, dotknąć Go miłością, zaprosić do swego wnę-
trza, przeżyć cud narodzenia Boga we własnej duszy.Stajenka 
zbudowana w kościele to tylko znak, symbol tej Bożej rzeczy-
wistości, jaka musi zaistnieć w duszy człowieka wierzącego 
w Dzień Bożego Narodzenia. Jezus chce się rodzić w sercu 
biednym, słabym, grzesznym − ale skruszonym, otwartym 
na przyjęcie Boga−Człowieka, który “dla nas i dla naszego 
zbawienia zstąpił na ziemię”, dla uszczęśliwienia człowieka 
pogrążonego w grzechu pierworodnym i osobistym. Tak jak 
w Ewangelii i dziś Jezus przychodzi do ślepych, głuchych, 
sparaliżowanych, grzesznych − o ile tylko zawołają: “Jezusie, 
Synu Dawida, zmiłuj się nade mną”.

“Wesołą Nowinę bracia słuchajcie, Niebieską Dziecinę ze 
mną witajcie.” Wyjdźmy więc na powitanie Jezusa, nie zwle-
kajmy ani chwili, spieszmy na roraty, do konfesjonału, na Mszę 
św., do Komunii św., bo w każdej Komunii św. rodzi się w nas 
na nowo Jezus. Nie trzeba czekać Bożego Narodzenia − Jezus 
rodzi się co dzień w duszy otwartej na Jego przyjęcie, prostej 
jak pasterze, mądrej jak mędrcy, czystej jak serce Dziewicy 
Maryi. “Witaj Jezu ukochany, na zbawienie ludziom dany, 
witaj miłe Dzieciąteczko, witaj śliczne Paniąteczko, witaj 
Jezu, witaj Jezu.”

kl. Grzegorz Zieliński

Powitajmy Maleńkiego!!!
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

Ochrzczeni zostali:
Michał Jan Krawczyk

Odeszli do Pana:
Zofia Pęczkowska – l. 61
Leokadia Hrostek – l. 62
Michalina Jaśkiewicz – l. 78
Danuta Pawłowska – l. 53
Józef Wawrzeńczyk – l. 73

W 50. rocznicę urodzin Elżbiety,
w 35. rocznicę Marty,
w 25. rocznicę urodzin Eweliny,
w 18. rocznicę urodzin Izabeli,
w 18. rocznicę urodzin Olgi,
w 10. rocznicę urodzin Sylwii,
w 2. rocznicę urodzin Dominika,
w 2.rocznicę urodzin Karoliny,
w 56. rocznicę ślubu Bogumiły i Edwarda,
w 50. rocznicę ślubu Marianny i Józefa,
w 40. rocznicę ślubu Bożeny i Jana,
w 40. rocznicę ślubu Wandy i Piotra,
w 40. rocznicę ślubu Krystyny i Stefana,
w 40. rocznicę ślubu Marianny i Stefana,
w 37. rocznicę ślubu Błażanny i Wiesława,
w 36. rocznicę ślubu Ireny i Leszka,
w 35. rocznicę ślubu Anny i Macieja,
w 34. rocznicę ślubu Janiny i Czesława,
w 30. rocznicę ślubu Jolanty i Leszka
w 25. rocznicę ślubu Teresy i Józefa,
w 25. rocznicę ślubu Ewy i Leszka,
w 25. rocznicę ślubu Marii i Arkadiusza,
w 12. rocznicę ślubu Agnieszki i Jacka,
w 10. rocznicę ślubu Małgorzaty i Artura,
w 10. rocznicę ślubu Stanisławy i Andrzeja,
w 3. rocznicę ślubu Ewy i Cezarego,
w 1. rocznicę ślubu Edyty i Daniela,
oraz
w 8 rocznicę urodzin Kasi Mieszczakowskiej
błogosławieństwa od Nowonarodzonego 
Jezusa Chrystusa, ciepła, miłości i pokoju 
życzy Redakcja

IV Niedziela Adwentu
1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Adwentowe połączone z Nowenną 

do Dzieciątka Jezus.
2. Jurto spowiedź podczas wszystkich Mszy Św. i od godz. 16.30.
3. We wtorek Wigilia. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech jej 

towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o Narodzeniu Chrystusa, łamanie 
opłatkiem z życzeniami i wspólny śpiew kolęd. Przypominamy, że zgodnie z tradycją 
w Wigilię obowiązuje powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Plan nabożeństwa 
wigilijnego podany jest w gazetce parafialnej „Moja Parafia”.

 W Wigilię, we wtorek nie będzie Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00. Msze Św. będą o 
godz.: 6.00, 7.00, 8.00 i 9.30. Spowiedź do godz. 10.30.

4. W zakrystii są jeszcze do nabycia świece wigilijne „CARITAS”.
Boże Narodzenie
5. Dziś i jutro – Nabożeństwa o godz. 17.00 nie będzie!
6. Jutro drugi dzień Świąt – Uroczystość Św. Szczepana Męczennika.
Święto Św. Szczepana – 26.12.2002r.
7. Dziś nabożeństwa o godz. 17.00 nie będzie!
8. Jutro, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytację duszpasterską Rodzin naszej parafii. Chcemy 

wspólnie z całą rodziną modlić się i błogosławić na Nowy 2003 Rok. W każdym miesz-
kaniu na stole powinien być: krzyż, Pismo Św., święcona woda, kropidło oraz zeszyty do 
religii dzieci i młodzieży. Tradycyjne ofiary składane w czasie kolędy zostaną przezna-
czone na dalsze prace porządkowe i budowlane. Jeszcze zostało nam do wykończenia i 
uporządkowania całe podziemie kościoła.

Uroczystość Św. Rodziny – 29.12.2002r.
9. Dziś nabożeństwa o godz. 17.00 nie będzie!
10. We wtorek, 31 grudnia, ostatni dzień 2002r. Msza Św. na zakończenie Starego Roku o 

godz. 18.00. Po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy przebła-
galne oraz dziękczynne „Ciebie Boga wysławiamy”. Msza Św. na rozpoczęcie Nowego 
Roku 2003 poprzedzona czuwaniem i adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 24.00. 
Czuwanie i adoracja rozpocznie się o godz. 23.00. Na czuwanie i adorację  zapraszamy 
wszystkie zespoły parafialne. Msze Św. w Nowy Rok jak w niedziele.

3. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek, i Sobota miesiąca.
 Msza Św. dla dzieci, które odprawiają dziewięć pierwszych piątków miesiąca – w 

piątek o godz. 16.30. Spowiedź od godz. 15.45.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny – Msza Św. w intencji Rodzin. 
5. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy Kościoła będzie przyjmował indywidualne 

ofiary na dalsze prace porządkowe i budowlane. 
Porządek wizyty duszpasterskiej
Od godz. 9.00
17.12.2002r – piątek: ul. Bartnicza, Chęcińska, Chemiczna, Czarna, Gajowa – bez bloku,     
                       Głucha, Godowska, Godów, Jodłowa, Lotna, Łączna, Mariańskiego, Ptasia,    
                       Radostowska, Towarzyska.
28.12.2002r – sobota: ul. Brzozowa, Bukietowa, Działkowa, Eplera, Gazowa, Góralska,   
                        Leśna, Młodzianowska, Otwarta, Południowa – bez bloków, Sierpowa, 
                        Tatrzańska, Wiejska – bez bloków, Wydmowa.
30.12.2002r – poniedziałek: ul. Domagalskiego, Grzecznarowskiego, Kolejowa 
                        i Staroopatowska.     
 Od godz. 14.30
02.01.2003r. (czwartek) – ul. Komandosów 2.
03.01.2003r. (piątek) – ul. Komandosów 4.
Od godz. 9.00
04.01.2003r. (sobota) – ul. Gagarina 3/7
Od godz. 14.30
06.01.2003r. (poniedziałek) – ul. Gagarina 13/17, 21/23 i 25.


