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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 664
09/12/2007

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  3, 1 – 12

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest króle-
stwo niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka 

Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu.              

9 grudnia 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Wiesławy, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
Iz 11, 1 – 10
Psalm 72
Rz 15, 4 – 9 
EWANGELIA: Mt 3, 1 – 12

10 grudnia 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
NMP Loretańskiej
Imieniny: Grzegorza, Julii, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1 – 10
Psalm 85
EWANGELIA: Łk 5, 17 – 26

11 grudnia 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Daniela, Waldemara, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1 – 11
Psalm 96
EWANGELIA: Mt 18, 12 – 14

12 grudnia 2007 r. – ŚRODA
NMP z Guadalupe
Imieniny: Aleksandry, Ady, Dagmary
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 25 – 31 
Psalm 103
EWANGELIA: Mt 11, 28 – 30

13 grudnia 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Łucji, Otylii, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 41, 13 – 20
Psalm 145
EWANGELIA: Mt 11, 11– 15  

14 grudnia 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Izydora, Jana, Alfreda
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17 – 19
Psalm  1
EWANGELIA: Mt 11, 16 – 19

15 grudnia 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Waleriana, Celiny, Niny
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1 – 4. 9 – 11 
Psalm 80
EWANGELIA: Mt 17, 10 – 13

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgiczny

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

   Módlmy się, aby wcielenie Syna Bożego, które Kościół 
przeżywa uroczyście w święta Bożego Narodzenia, pomogło 
narodom kontynentu azjatyckiego uznać Jezusa za Wysłannika 
Bożego, jedynego Zbawiciela świata.

Módlmy się za nas samych, abyśmy pośród przygotowań 
do świąt Bożego Narodzenia nie zapomnieli o źródle naszej 
najgłębszej radości – przyjściu na świat Syna Bożego,
 naszego Zbawcy. 

Rozum podpowiada mi, że Bóg istnieje, ale podpowiada mi także, 
     że nigdy nie dowiem się, kim jest.

François-Marie Arouet de Voltaire

Historia Litanii Loretańskiej   - strona 2

Znów nadeszła zima    - strona 2

Symbole adwentowe     - strona 3
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Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji,
 a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę „Loretańska” otrzymała
 od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propago-
wana i odmawiana. Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r. do zatwierdzenia 
papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti.
      11 czerwca 1587 r.  Sykstus V obdarzył „Litanię Loretańską” dwustu 
dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. 
W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście 
samowolnych zmian;  te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. 
Litania Loretańska składa się  z tytułów-wezwań skierowanych do Matki 
Najświętszej. Wszystkie one ukazują Maryję obecną w historii zbawienia. 
Tytuły te wywodzą się głównie ze Starego Testamentu. Początkowo 
wezwań było więcej niż w dzisiejszej wersji Litanii Loretańskiej. Obecnie, 

po dołączeniu wezwania „Królowo rodzin”, tytułów jest w sumie 51, a w polskiej wersji, wraz z tytułem „Królowo 
Polski”, mamy 52 wezwania. 

W Litanii Loretańskiej możemy wyróżnić trzy wątki. Pierwszy z nich, który rozpoczyna wezwanie  „Święta 
Maryjo”, można nazwać dogmatycznym. Skupia się on bowiem wokół dwóch podstawowych prawd-dogmatów 
maryjnych: macierzyństwa i dziewictwa. W tej części litanii Maryja Matka i Dziewica jawi się przede wszystkim 
jako wybrana przez Stwórcę do realizacji zbawczych planów. Drugi wątek Litanii Loretańskiej, który rozpoczyna 
wezwanie „Zwierciadło sprawiedliwości” a kończy - „Wspomożenie wiernych” pokazuje piękno i doskonałość 
Matki Jezusa. Występujące tu wezwania skupiają naszą uwagę najpierw na cnotach Dziewicy z Nazaretu, by w 
końcu wskazać także na Nią, jako na szczególną pomoc dla ludu chrześcijańskiego. Trzeci, końcowy wątek tema-
tyczny litanii, zaczynający się od tytułu „Królowa Aniołów”, można nazwać ostatecznym. Przyzywamy teraz Matki 
Jezusa jako uwielbionej Królowej wszystkich zbawionych, a także tych, którzy jeszcze zmagają z ziemskimi słabo-
ściami. Będąc Królową Aniołów i Wszystkich Świętych, Maryja jest także Królową naszych rodzin i Królową pokoju 
oraz naszej ziemskiej Ojczyzny - Polski. Dzięki Litanii Loretańskiej możemy coraz lepiej kontemplować Maryję
 i uczyć się od Niej, jak być chrześcijaninem.                                   Opr. Piotr Dyjo                      

Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji,

Historia Litanii Loretańskiej

Grudzień to początek kalendarzowej zimy.
Charakteryzuje się coraz obfitszymi opadami śniegu, 
spadkiem średnich temperatur poniżej zera, 
a także najkrótszymi w ciągu roku dniami.
Przez wielu z nas nazywana ‘ Białą Panią ‘
ogarnia nasz kraj. 
Śnieg, mróz i szarówki…
Urok zaśnieżonych gór oraz pól w bieli.
 Okrywa puchem wszystko, raz jest dobra a raz zła. 
Jej urok nas zachwyca.
W tą magiczną porę roku udziela się wszystkim 
nieprzyziemny nastrój Bożego Narodzenia. 
wśród jasnych gwiazd spadających z atłasu nieba,
małych ślicznych aniołków ze złotymi aureolkami
na kędzierzawych włoskach. 
 Na dole jest jednak równie pięknie. 

Śnieg mieniący się wszystkimi kolorami tęczy, skrzypi pod butami bawiących się dzieci.
Przezroczyste sople, jakby zamarznięte strzały Zeusa, wiszą pod dachami domów.

Cała okolica zasypana w ciszy pod białą pierzynką, ludzie pijący w domach gorącą czekoladę…
                                            Mróz maluje pejzaże na szybach.

                                            Taka jest nasza piękna, mroźna zima. 
Sprawiająca uśmiech na twarzach dzieci i malująca nam czerwone kolorki na policzkach.

Wioleta  Stańczak

Znów nadeszła zima
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Symbole adwentowe
ŚWIECA MARYJNA – RORATKA

   W czasie odprawiania Mszy św. roratnej zapala się 
dodatkową świecę, która symbolizuje patronkę adwentowego 
oczekiwania - Maryję. Roraty mają nam szczególnie przypomi-
nać Maryję, gdyż to Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza 
wschód słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata Jezusa 
Chrystusa.  Zazwyczaj jest to wysoka świeca koloru białego lub 
jasnożółtego, przewiązana białą wstążką i udekorowana ziele-
nią. W kościołach umieszczana w środku wieńca adwentowego 
lub na ołtarzu i zapalana w czasie roratnich Mszy świętych. 
Symbolizuje Maryję, która w mroczny czas adwentowy w swo-
im łonie niesie światu Chrystusa - Światłość Prawdziwą. 
Zwyczaj umieszczania jej na ołtarzu pochodzi z czasów Bole-
sława Wstydliwego (XIII w.). Wówczas na początku Adwentu 
przed ołtarzem w katedrze stawali przedstawiciele wszystkich 
siedmiu stanów - król, prymas, senator, szlachcic, żołnierz, 
kupiec, chłop - i trzymając w dłoniach zapalone świece każdy 
oznajmiał zebranym: „Jestem gotów na sąd Boży”.

WIENIEC ADWENTOWY 

    Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów 
adwentowych jest wieniec adwentowy, który ustawia 
się koło ołtarza. Zwyczaj ten pochodzi z Niemiec, gdzie 
w 1839 r. pastor prowadzący przytułek dla sierot wpadł 
na pomysł, aby wieńcem przystroić świetlicę dla dzieci. 
Razem z wychowankami w I niedzielę adwentu zapalił 
pierwszą świecę adwentową by wytworzyć nastrój skła-
niający do modlitwy. Następne, mniejsze dwadzieścia 
cztery świece podopieczni zapalali każdego dnia aż do 
Wigilii, gromadząc się na śpiew i modlitwę. Później
drewniane koło przystrojono gałązkami jodły. Z czasem liczbę świec zmniejszono do czterech, a zwyczaj 
ten szybko rozszedł się po wielu krajach. W Polsce zwyczaj ten pojawił się po pierwszej wojnie światowej.
 Obecnie mamy wieńce adwentowe w kościele, ale także w wielu domach stroiki bożonarodzeniowe mają 
właśnie kształt wieńca. Wykonuje się go z gałązek szlachetnych drzew iglastych, takich jak: świerk, jodła czy 
sosna. Na wieńcu są umieszczone cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe. Świece zapala 
się w kolejne niedziele Adwentu. Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Chrystusa. 
Wiąże się to ze słowami Chrystusa, który określał siebie mianem „światłości świata”.

LAMPION ADWENTOWY

Lampion adwentowy - jest to rodzaj lampki, wykonanej w kształcie czworo-
boku zamkniętego, którego ścianki przypominają gotyckie witraże z symbolami 
chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz nich umieszcza się świece 
lub małą żarówkę na baterię. Idąc na roraty dzieci zabierają je ze sobą do kościo-
ła - oświetlają sobie drogę pośród ciemności. Lampionami oświetla się pierwszą 
część mszy świętej roratniej, podczas której w kościele pogaszone są światła
 i panuje symboliczna ciemność. Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa 
o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście 
Oblubieńca.                                                                                      Opr. Monika Grzesiak
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

W 62. rocznicę urodzin Bożeny
w 60. rocznicę urodzin Wiesławy
w 60. rocznicę urodzin Krzysztofa
w 21. rocznicę urodzin Marty
w 18. rocznicę urodzin Karoliny
w 18. rocznicę urodzin Emila
w 18. rocznicę urodzin Sylwestra
w 18. rocznicę urodzin Bartłomieja
w 12. rocznicę urodzin Pauli
 w 5. rocznicę urodzin Joanny
w 1. rocznicę urodzin Oliwiera

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

opieki Matki Najświętszej i wszelkich
 potrzebnych łask na każdy dzień 

Ochrzczona została:

Amelia Katarzyna Trybuła
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Ewa Jackowska ( l. 85)
Danuta Musiałek ( l. 71)

Julia Wiesława Czarnecka ( l. 70)
Wiesław Stanisław Maroszek ( l. 65)

Kazimiera Oder ( l. 60)
Marianna Janina Wulkiewicz  ( l. 58)

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

1. Dziś przed Kościołem – zgodnie z zapowiedzią, zbiórka do puszek 
na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie;

- o godz. 16.00 Msza Święta dla dzieci klas II-ich, przygotowujących 
się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców

- Nabożeństwo Adwentowe o godz. 17.00
- Wszystkich Pielgrzymów zapraszamy na Mszę Świętą dziś, 
       na godz. 18.00
- Młodzież Oazowa od dzisiaj, po każdej Mszy Świętej, 
        za symboliczną ofiarę, rozprowadza sianko na stół wigilijny;
2. Roraty dla Dorosłych i Młodzieży – w dni powszednie o godz. 6.00; 

dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;
3. W środę – 12 grudnia – na Roratach dla dzieci, o godz. 16.30 –
        zostaną poświęcone medaliki dla dzieci klas drugich 
        przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej;
4. W czwartek, 13 grudnia – Nabożeństwo Fatimskie dla Osób 
        chorych, starszych i cierpiących. Msza Święta o godz. 9.00. 
        Różaniec i okazja do spowiedzi od godz. 8.30;
5. W Kancelarii Parafialnej od dnia jutrzejszego można zgłaszać 
        dzieci do Chrztu na Święta Bożego Narodzenia.  Wymagane 
       dokumenty, to: akt urodzenia dziecka, oraz zaświadczenia 
       Rodziców Chrzestnych, z parafii zamieszkania, że mogą pełnić
       posługę Chrzestnego. Chrzty będą w Kaplicy Świętej Rodziny: 
        25 grudnia o godz. 11.30 i 13.00; 26 grudnia – o godz. 13.00;
6. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w zeszłą 
        niedzielę złożyli indywidualne ofiary na budowę Naszego
        Kościoła w Mazowszanach;
7. W przyszłą niedzielę, 16 grudnia, o godz.16.00, Msza Święta dla
        Młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu
        Bierzmowania i Ich Rodziców.

Wszelkie ogłoszenia, a także prośby można zgłaszać 

pod numerem telefonu     502 435 468.
    Szukam:                                                             Oddam:
   - Lodówki                             - Łóżeczko dla dziecka
                                                               - Łóżko pojedyńcze


