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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 663
02/12/2007

W  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Ewangelia: Mt 24, 37 – 44

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy 
jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, pozna-
jecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to 

wszystko, wiedzcie, że blisko jest w drzwiach.              

2 grudnia 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Rafała, Pauliny, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Iz 2, 1 – 5
Ps 122
Rz 13, 11 – 14 
EWANGELIA: Mt 24, 37 – 44

3 grudnia 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Franciszka, Emmy, Lucjusza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 4, 2 – 6
Psalm 122
EWANGELIA: Mt 8, 5 – 11

4 grudnia 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Barbary, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 11, 1 – 10
Psalm 72
EWANGELIA: Łk 10, 21 – 24

5 grudnia 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Sabiny, Krystyny, Gerarda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 25, 6 – 10a 
Psalm 23
EWANGELIA: Mt 15, 29 – 37

6 grudnia 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Mikołaja, Emiliana,  Zdzisławy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26, 1 – 6
Psalm 118
EWANGELIA: Mt 7, 21.24 – 27  

7 grudnia 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Ambrożego, Gerdy, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Iz 29, 17 – 24
Psalm  27
EWANGELIA: Mt 9, 27 – 31

8 grudnia 2007 r. – SOBOTA
Niepokalane Poczęcie NMP
Imieniny: Marii, Wirginii, Klementa
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9 – 15
Ps 98
Ef 1, 3 – 6. 11 – 12 
EWANGELIA: Łk 1, 26 – 38

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgiczny

I    N I E D Z I E L A  A D W E N T U  • R O K   A

Moje światło nie jest 
usypiającą uwerturą
do refleksyjnego

czasu Adwentu.
Moje Światło jest
pierwszym, małym, 
stanowczym 
krokiem:
Precz z ciemnością.  
Moje światło mówi:
Chrystus przychodzi.
Przypominam ci,
że dokona On  rzeczy
niespodziewanych.
Już ciebie widzi,
spogląda przeze mnie 
na ciebie.
Czy ty też Go widzisz?               

Spojrzenie światła

Z okazji imienin Siostry Barbary Pańkowskiej CR 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego 
błogosławieństwa na każdy dzień życia, siły potrzebnej 
na drodze powołania zakonnego oraz dużo uśmiechu i 
życzliwości od spotkanych na codziennej drodze ludzi.

 Pierwszą rzeczą, którą Bóg uczynił, jest miłość.            Jorgos Seferis
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  Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego 
mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało 
się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie 
Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od 
wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy 
uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku 
grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.
     Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześci-
jaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród 
wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Koście-
le greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, 
szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, po-
nieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodne-
go oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem roz-
wikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego 
dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzy-
mie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. 
Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

                                                                                                                                                           Opr. Katarzyna Langowska

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna czas Adwentu. Wchodzimy w nowy okres Kościoła, nowy rok liturgiczny. 
Adwent  jest to czas wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście 
do naszego codziennego życia. Słowo „adwent „ pochodzi od łacińskiego „adventus”  i oznacza przyjście.

Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza  radosny 
czas przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie do Bożego  Narodzenia, gdy wspomina się 
pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemię  i oznacza radosne oczekiwanie na ponowne Jego przyjścia na 
ziemię.Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana 
polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona 
radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem. Dla chrześcijan ten czas to okres 
skupienia na sprawach duchowych i przede wszystkim przypomnienie, że Bóg wcielił się w ludzkie ciało by 
odkupić ludzi

Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak również cza-
sem nawrócenia i pokuty. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem 
na przyjście Jezusa kroczenie Jego ścieżkami drogami. W czasie adwentu odprawiana jest masz św. zwana 
Roratami msze te powinny być odprawiane przed wschodem Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. 
Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli desu-
per” - „Spuśćcie rosę niebiosa”

Kochani zastanówmy się czym dla nas jest Adwent?  Czy nie jest to czas jak każdy jeden nie różniący się 
niczym szczególnym od pozostałych dni w roku? Jak przeżyjemy ten czas? Starajmy się nie zatrać w wirze 
spraw dnia codziennego. Niech ten czas będzie dla nas czasem refleksji, czasem zatrzymania się i lepszego 
przygotowania naszych serc na przyjęcie Jezusa .  Warto w naszej polskiej tradycji kultywować niektóre pięk-
ne zwyczaje, zwłaszcza udział w roratach; trzeba skorzystać z rekolekcji adwentowych i sakramentu poku-
ty,  przystępować do Komunii św. Możemy też we wspólnocie rodzinnej śpiewać pieśni adwentowe, razem 
modlić się i czytać Pismo Święte lub książki religijne i na ich temat rozmawiać. Warto też wyciszyć się, zrezy-
gnować choć trochę ze słuchania muzyki czy oglądania telewizji  i w adwencie uczynić więcej dobrego niż 
to zwykle czynimy.Niechaj zatem i tegoroczny Adwent będzie czasem owocnego poszukiwania Chrystusa w 
liturgii, w modlitwie, w słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku.

                                                                                                                                                                         Monika Grzesiak 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna czas Adwentu. Wchodzimy w nowy okres Kościoła, nowy rok liturgiczny. 

ADWENT CZAS OCZEKIWANIA NA PRZYJŚCIE PANA
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Wszelkie ogłoszenia, a także prośby 

można zgłaszać pod numerem telefonu 
502 435 468.

    Szukam:                         Oddam:
                                                                  

  - Lodówka            - Łóżko pojedyńcze
                                                                  

                             - Łóżeczko dla dziecka  
                                                      

    

Tajemnicza opowieść o cudownej,
 gwieździstej nocy, brzozach i gwiazdach.

Posłuchaj: 
Ta historia godna jest zapamiętania.
Był grudniowy, dziwnie ciepły
 jednak wieczór.
Pierwszy śnieg, bieluchny, puchową
 pierzynką pokrył.
Ziemią całą; wtedy, wtedy owa sceneria 
tak piękna
mi się wydała, że aż oddech wstrzymałam.
aby uważnie popatrzeć na granatowy, 
aksamitny baldachim nieba.
Wiesz - było to było moją wielką potrzebą...
Srebrne, rozłożyste świerki
w tajemniczej, księżycowej poświacie
Uśmiechały się do rozgwieżdżonego nieba.
A złociste gwiazdki, zanosiły się po prostu
Srebrzystym, sympatycznym śmiechem.
Śnieżnobiałe brzozy nieopodal rosnące
Skłaniały swe delikatne, bezlistne gałązki
niemal do samej ziemi.
I była - niby noc głęboka
pełna ciszy, spokoju, a jednak - nie!
Śnieżynki tańczyły walca wokoło
Srebrzysty ich śmiech czynił tę atmosferę 
aksamitnej nocy
nadzwyczaj wesołą!
Białe gałęzie brzóz
 skłaniały się w zachwycie
jak tylko mogły najniżej;
A mieszkańcy lasu błyszczącymi oczkami
w zachwyconym milczeniu
chłonęły całe piękno…
Były tak urzeczone, że z zachwytu
Serduszka omal im nie pękły.
Tak… cudowna jest taka noc
 tajemnicza, zimowa;
zawiera tyle sekretów, 
że serce z zachwytu zamiera…      
                                  Katarzyna Wilczyńska

Mikołajowy zawrót głowy

Wiemy,  że 6 grudnia jest jego dniem. Na widok zbliżającej 
się w kalendarzu daty nogi same się uginają.. Pojawia się pierw-
sza myśl „a co z prezentami, tak mało czasu zostało. A przecież 
Mikołaj przypominał nam o swoich grudniowych imieninach, 
sprzedając znicze w listopadowe dni zadumy. W takiej sytuacji 
wybucha panika i rozpoczyna się pogoń za prezentami: mniej-
szymi lub większymi, wybór zależy oczywiście od grubości 
naszego portfela. Na głównych ulicach miasta coraz nas więcej. 
Wystawy sklepowe nie dadzą przejść obok siebie obojętnie. 
Wejdź i kup – wołają. Markety stają się w tym czasie największą 
aglomeracją. Wszędzie słychać mikołajowe „hoł, hoł”. A my  tra-
cąc ostatnie zdrowe zmysły, nie wiadomo kiedy, zostajemy wcią-
gnięci w ten wir…

 Stop! Kupujemy prezenty, bo tak trzeba? Chcemy mieć 
najlepszy pomysł na upominek? Chcemy kogoś czymś zasko-
czyć? Po co to wszystko i czy naprawdę ma to sens?

Patrzymy w kalendarz: Chwila zastanowienia. 6 grudnia, 
imieniny Mikołaja. Kim był, bądź też jest Mikołaj? Dla jednych 
święty, dla innych po prostu Mikołaj, a jeszcze ktoś powie wariat 
w czerwonym przebraniu. Myślę, że często to, kim on dla nas jest 
zależy od wieku i tradycji jakie panują w naszych rodzinach. 

Dzieci czekają na Mikołaja, pilnują dziurek od klucza, w nocy 
czuwają. A rano jak tylko się budzą zaglądają pod poduszkę, i 
cieszą się, gdy widzą pod nią siatkę ze słodyczami  
i zabawkami. 

Trochę starsi, często pukają się w głowę widząc chodzących 
po ulicy panów w czerwonych czapkach z długą broda i grubym 
brzuchem – przecież „nie istnieje” prawdziwy święty Mikołaj.

A nasi rodzice, dziadkowie, choć robią w tym dniu swoim 
dzieciom i wnukom prezenty, na pewno wierzą w tego Świę-
tego. Słyszeli o nim tyle opowieści, kiedy byli młodzi. Kiedyś 
inaczej się świętowało… więcej było w nas wspomnień. Wiedzą, 
że ten człowiek żył naprawdę, pomagając w życiu tym najbied-
niejszym. 

W tym całym pośpiechu zastanówmy się czasem jak święto-
wać ten dzień, bo czasem najpiękniej zaskoczymy jeśli po prostu 
zamiast kupić – pomożemy.

     Małgorzata Zawisza

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest zwyczajem tych Świąt, 
że obdarowujemy się świątecznymi upominkami. Na terenie naszej 
Parafii żyją rodziny mające liczne potomstwo i ubogie. Podobnie, jak
w zeszłym roku – chcielibyśmy je wspomóc, by szczęśliwie przeżyły 
Święta. Jeżeli ktoś chciałby zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z tych 
rodzin, t można podejść do choinki i wybrać sobie bombkę, i obda-
rować jakieś konkretne dziecko. Nie podajemy konkretnych danych, 
tylko płeć i wiek dziecka, aby w ten sposób uniknąć bezpośrednie-
go kontaktu ofiarodawcy z obdarowywanym. Przygotowane paczki
z numerkiem z kartki znajdującej się na bombce, prosimy przynosić 
do kancelarii parafialnej do 17 grudnia. Za pośrednictwem Zespołu
Duszpasterskiego dotrą one do potrzebujących dzieci, a bombkę 
wziętą z Kościoła prosimy zawiesić na choinkę, jako wyraz solidarno-
ści z potrzebującymi. Prosimy nie kłaść do paczek owoców, ponieważ 
do Świąt ulegną zepsuciu.
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

Ochrzczeni zostali:

Piotr Damian Ciok
Antonina Nowak

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Józef Tadeusz Siek  ( l. 79)

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 W 65. rocznice urodzin Mariana
  w 18. rocznicę urodzin Natalii

 łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
 spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego,    

opieki Matki Najświętszej i wszelkich 
potrzebnych łask na każdy dzień.

ŻYCZENIA

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl;  www.mojaparafia.za.pl
Administratorzy strony www.mojaparafia.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Redaktor Naczelny: Małgorzata Zawisza, Z - ca Redaktora Naczelnego: Piotr Dyjo, Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC. 
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak,  Marek Gos,  Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, 
Szczepan Zięba, Wioleta Stańczak, Katarzyna Puternicka.

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  
 

1. Dniem dzisiejszym rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje 
       Adwentowe dla Dorosłych i dzieci, które prowadzi Ks. Piotr
         Ramusiewicz – Pallotyn, Proboszcz z Sosnowca. Serdecznie witamy 

Księdza Rekolekcjonistę w Naszej Parafii. Msze Święte z naukami 
rekolekcyjnymi: w poniedziałek, wtorek i środę – o godz. 6.00, 9.30, 
17.00 i 19.00. Spowiedź we wtorek 4 grudnia od 9:00 – 11:30 oraz 
po południu od 15:30 do 20:00. Nauki rekolekcyjne dla dzieci –

        o godz. 16.00.
2.   Tradycją lat ubiegłych w okresie Adwentu, wszystkim znani
      Parafianie, będą roznosić do naszych domów – OPŁATKI WIGILIJNE. 
       W razie wątpliwości – możemy zażądać od rozprowadzających 
       opłatki – stosownego upoważnienia. Ofiary złożone z tej okazji  
       będą przeznaczone na budowę naszego Kościoła
       w Mazowszanach. Na ten sam cel Komitet Budowy zbiera dziś
       indywidualne ofiary.
3. Pragniemy poinformować, że w grudniu, do chorych nie idziemy 
       w I Piątek Miesiąca, ale w piątek przed Świętami Bożego Narodze-

nia, tj. 21 grudnia.
4. Dziś -  Pierwsza Niedziela Miesiąca. O godz. 14.00 – Msza 
       HOSPICYJNA, a o godz. 16.00 – Msza Święta w intencji Naszych
        Rodzin, w Kaplicy Świętej Rodziny. Nabożeństwo Adwentowe 
        – o godz. 17.00.
5. RORATY: dla młodzieży i dorosłych: codziennie o godz. 6.00; 
        dla dzieci: od poniedziałku do środy: o godz. 16.00; w czwartek 
        i piątek o godz. 16.30.
6. Jutro – Pierwszy Poniedziałek Miesiąca – Różaniec w intencji 
        Zmarłych polecanych w Wypominkach Rocznych – o godz. 17.00,
        następnie Msza Święta – o godz. 17.30.
7. W Sobotę – 8  grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Msze Święte będą w tym dniu o godz. 6.00, 8.00, 9.30 i 18.00. Taca 
z okazji Uroczystości zostanie przeznaczona dla biednych z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia.

8. Przyszła niedziela jest Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej 
        Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Przed Kościołem będą 
        zbierane ofiary do puszek na ten cel.
9. WIGILIJNA ŚWIECA – znak gotowości do dzielenia się miłością 
        z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego 
        Narodzenia. Od lat goszczą już na naszych wigilijnych stołach. 
        Świece są już do nabycia – przed Kościołem i w naszej księgarni.
10. W przyszłą Niedzielę – o godz. 16.00, Msza Święta dla dzieci
       przygotowujących się do Przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich 
       Rodziców. Rodziców godz. 18.00 Msza Święta dla Pielgrzymów, 
       orazo rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jeżeli pragniesz, aby Jezus Chrystus królował w 
Twoim sercu, rodzinie, parafii, w naszej ojczyźnie 
przyłącz się do modlitwy całodziennej.
Przyjdź na adorację Najświętszego Sakramentu 
do parafii Św. Józefa.

Tam Pan Jezus czeka na Twoje przyjście 
w Najświętszym Sakramencie 

w każdy pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8:00 w kaplicy Św. Rodziny, 
zakończenie całodziennej adoracji 

Mszą Swiętą o godz. 24:00.


