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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

   II     NIEDZIELA    ADWENTU Kalendarz liturgiczny

Ewangelia :  Mk 1,1-8

Wystąpił Jan Chrzciciel na 
pustyni i głosił chrzest 
nawrócenia na odpuszczenie 

grzechów. Ciągnęła do niego cała 
judzka kraina oraz wszyscy mieszkań-
cy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan.

Roraty
 dla młodzieży i dorosłych 

codziennie o godz. 6.00
dla  dzieci 

od poniedziałku do piątku 
o godz. 16.30

7 grudnia 2008r – NIEDZIELA
Imieniny: Ambrożego, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40,1-5. 9-11
PSALM 85
2P 3, 8-14
Mk 1, 1-8

8 grudnia 2008r – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marii, Wirginii, Światozara
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 98
Ef 1, 3-6. 11-12
Łk 1, 26-38

9 grudnia 2008r –WTOREK
Imieniny: Wiesława, Leokadii, Nataszy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 1-11
PSALM 96
Mt 18, 12-14

10 grudnia 2008r –ŚRODA
Imieniny: Danieli, Julii, Loretty
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 25-31
PSALM 103
Mt 11, 28-30

11 grudnia 2008r - CZWARTEK
Imieniny: Damazego, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Iz 41, 13-20
PSALM 145
Mt 11, 11-15

12 grudnia 2008r – PIĄTEK
Imieniny:  Joanny, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17-19
PSALM 1
Mt 11, 16-19

13 grudnia 2008r – SOBOTA
Imieniny: Łucji, Otylii
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM 80
Mt 17, 10-13

Z okazji imienin 
s. BARBARY PAŃKOWSKIEJ CR  

składamy serdeczne życzenia: 
obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil. 
Niech Duch Święty obdarza 

Siostrę swoimi darami  
każdego dnia. 

                    Niech Jezus  zawsze będzie  Przyjacielem 
 a Maryja niech przygarnia  do swego serca.
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Niepokalanie poczęta

Wśród dni grudniowych,
nastaje Adwent.
Po niebie płynie
pieśń Święta.
Tobie Dziewico na
chwałę.
Niepokalanie poczęta.
Tyś Gwiazda nasza-
jedyna.
Kiedy wokoło
noc ciemna.
Błagamy Ciebie
o Pani nasza.
Rozjaśnĳ serca
nas wszystkich
mocą Bożą.
Niepokalanie Poczęta.
Wśród wichrów
i nawałnic.
W pochmurny słotny czas.
Prosimy Cię Maryjo-
Pani nasza.
Módl się za nami.
Niepokalanie Poczęta.
Jesteś Matka nasza-
Święta Maryja.
Uproś Syna swego
o dobre imię dla
nas na ziemi.
Niech płynie radość
z nieba.
Niepokalanie Poczęta.
Zostaj na zawsze
z nami.
Nasza Opiekunka.
W godzinie rozstania
na ziemi.
Wspomagaj i prowadź
do Syna Bożego.
Niepokalanie Poczęta.
                   Stefan Suwała 

Modlitwa św. Efrema
Panie i Władco mojego życia

Oddal ode mnie lenistwo,
przygnębienie, żądzę władzy i puste słowa

Daj, swojemu słudze
ducha czystości, pokory, cierpliwości

i miłości
Tak, mój Królu 

pozwól mi ujrzeć moje grzechy
i nie  sądzić bliźniego,

Albowiem Tyś jest błogosławiony
teraz i na wieki. 

ADWENT
Adwent (z łaciny adventus czyli przyjście) - w kościołach chrześcijańskich 

jest to okres w roku liturgicznym przypominający oczekiwanie na powtórne 
przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę 
narodzin Jezusa. Na Adwent składają się cztery niedziele adwentowe, które 
symbolizuje Wieniec Adwentowy. W każdą z tych czterech niedziel, rano zapala 
się jedną świecę. Kiedy wszystkie cztery świece są zapalone, wiadomo że 
Jezus już przyszedł na świat. W czasie całego Adwentu, kapłan do Mszy Św. 
zakłada fioletowy ornat, symbolizujący czas pokuty i przygotowania się na 
przyjęcie Jezusa do naszych domów. Tradycją w Polsce jest odprawianie 
Mszy o świcie zwanych roratami. Są to Msze ku czci Najświętszej Marii Panny, 
na pamiątkę tego, że zawierzyła się Bogu. W liturgii Kościoła katolickiego 
pierwsze czytania pochodzą z Księgi proroka Izajasza i obrazuje ono wyczekiwanie 
na przyjście obiecanego Zbawiciela.

Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, ale 
posiada swoisty charakter refleksyjny. Trzecia niedziela Adwentu jest obchodzona 
radośniej. Jest ona nazywana niedzielą Gaudete. W tym dniu szaty liturgiczne 
mogą mieć różowy kolor. Teksty liturgiczne tego okresu w ciągu roku 
liturgicznego są nacechowane radością wynikającą z zapowiedzi przyjścia 
Zbawiciela i Odkupiciela, w sensie tekstów prorockich - jako Jego narodzenie, 
natomiast w świetle Nowego Testamentu - jako powtórne przyjście z mocą 
w chwale. Dzieci i młodzież często w okresie Adwentu, robią sobie postanowienia, 
takie jak np. „nie będę jadł cukierków przez cały Adwent”. Może warto spróbować 
coś sobie postanowić i wytrwać w tym aż do Bożego Narodzenia. Na pewno 
pomoże nam to lepiej przeżyć Adwent, okres oczekiwania i pokuty.

Świeca roratnia - Biała świeca ozdobiona białą lub niebieską wstążką, 
zapalana w czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie 
jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście Jezusa. 

Wieniec adwentowy - Ten niemiecki zwyczaj znany jest w Polsce od ponad 
160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się 4 świece. W każdą niedzielę 
adwentu zapala się kolejne świece jako znak czuwania i gotowości na przyjście 
Jezusa.  Wieniec adwentowy posiada bogatą symbolikę: światło, zieleń
 i krąg, które oznaczają wspólnotę oczekującą w miłości i radości na przyjście 
Pana. W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznajmiają przyjście 
Jezusa który jest światłością świata.
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„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: 
stworzył mężczyznę i niewiastę”(Rdz2,27) - Godność człowieka

Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest „zdolny do poznania i miłowania swego stwórcy” 
Jak czytamy w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”: „człowiek jest jedynym 
na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego”. Tylko osoba ludzka jest wezwana do uczestniczenia 
w życiu i miłości dzięki, której może przybliżyć sie do Boga.

Obraz Boży jest w każdym człowieku. Ten swoistego rodzaju obraz, który w sobie każdy i każda z Nas nosi możemy 
porównać do jedności Osób Boskich między sobą. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Ze swej natury 
człowiek jest istotą społeczną i bez jakichkolwiek kontaktów z innymi nie może ani żyć, ani rozwijać siebie samego
 i swoich uzdolnień. Coraz częstszym zjawiskiem, które możemy zaobserwować jest mówienie: „kocham bliźniego, ale 
to co robi mój sąsiad, moja sąsiadka mnie nie interesuje, ponieważ to jest jej sprawa. Ja się w nieswoje sprawy mieszał 
nie będę”. Żaden ani żadna z nas nie może, a nawet niema prawa mówić o miłości bliźniego jeśli przechodzi obojętnie 
obok drugiej osoby. Nasza miłość nie musi wyrażać sie w trudnych i wymagających od nas wysiłku czynach, może to 
być proste pytanie: czy nie potrzebuje pan, pani pomocy? Zrobienie zakupów schorowanej sąsiadce może być o wiele 
ważniejsze i wymowniejsze niż ulotne i nic nieznaczące  słowa. Dzięki temu może poczuć się zauważona i dowartościowana.

 Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego Boga pochodzi i pozostaje w specyficznym odniesieniu do
Stwórcy(Boga),jako jedynego celu ku któremu wszyscy kroczymy pokonując wszelakiego rodzaju trudności jakie Pan 
nieba i ziemi stawia na naszej drodze. Sam Bóg jest Panem życia od jego początku, aż do końca(naturalnej śmierci).
Nie każdy z nas w pełni zdaje sobie z tego sprawę. Coraz częściej słyszymy w środkach masowego przekazu, że rodziny 
decydują się na poddaniu starszej osoby „skazania” na śmierć przez oddanie jej do domów starców. Osoby, które tego 
zjawiska doświadczyli bardzo często tracą sens życia, czują się odrzuceni traktowani jak problem, który należy usunąć. 
Ludzie którzy dopuścili się tego rodzaju czynu swoje postępowanie tłumaczą brakiem czasu na opiekę nad tymi często 
schorowanymi i odepchniętymi przez życie ludźmi. Czynią to „w imię miłości i dobra”. Czy możemy mówić o miłości
 i dobru spychając na bok jak jakąś niepotrzebną zbyteczną i zawadzającą rzecz stojącego obok nas człowieka bez 
względu na to kim on dla nas jest?

Jak pisze w swojej encyklice Evangelium Vitae” Jan Paweł II: „Decyzje wymierzone przeciw życiu rodzą się z trudnych czy 
wręcz dramatycznych doświadczeń głębokiego cierpienia ,samotności, całkowitego braku perspektyw ekonomicznych, 
depresji i lęku o przyszłość”. Możemy to zaobserwować nawet na przykładzie toczonych wojen, które są wynikiem 
niepewności ekonomicznej, lęku przed niepewnym jutrem. Nie są one bezpośrednio wymierzone w życie osoby ludzkie, 
ale jest główną jej konsekwencją. Czyż możemy mówić o wojnie nie wspominając o śmierci ludzi niewinnych, którzy 
są prześladowani ze względu na wyznanie, kolor skóry, a nawet poglądy polityczne? Z całą pewnością i stanowczością 
NIE!!, ponieważ brakuje zachowania tego podstawowego przykazania: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego 
serca swego, myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”.  

Coraz częstszym zjawiskiem w społeczeństwie jest próba uchylenia się od odpowiedzialności karnej po złamaniu 
Piątego Przykazania (Nie zabijaj!!), nieudolnie próbując usprawiedliwić swoje działanie i postawę względem bliźniego 
i dokonanego czynu. Spotykamy się wówczas z  pytaniem które znajdziemy już w Księdze Rodzaju: „Czyż jestem stróżem 
brata mego?”(Rdz4,9b). Odpowiadając na postawione pytanie pozwolę sobie zacytować słowa papieża Jana Pawła II, 
które znajdziemy w encyklice „Evangelium Vitae”: „Tak, każdy człowiek jest stróżem swego brata, ponieważ Bóg 
powierza człowieka człowiekowi”. Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka prowadzi nieuchronnie do materializmu 
praktycznego. Wartości związane z „być” zostają zastąpione przez wartości związane z „mieć”. Ciągła pogoń za dobrami 
materialnymi (nowy samochód) i zapewnienie sobie jak najlepszych warunków egzystencjalnych pociąga za sobą 
zepchnięcie na drugi plan tego jakże istotnego w życiu każdego z nas stwierdzenia „więcej być nad mieć”. Doskonałym 
potwierdzeniem i odwzorowaniem tych słów jest życie i czyny naszego rodaka sługi Bożego Jana Pawła II. Dla niego 
nie istniały bariery, które uniemożliwiłyby patrzenie na drugiego człowieka z miłością i szacunkiem. Dobrze widzieliśmy 
to w jakże wymownym i przykładnym znaku przebaczenia swemu zamachowcy Ali Agcy. Papież nie postuluje o zadość 
uczynieniem, ale traktuje jak brata, który zbłądził i daje mu szansę na poprawę. 

Człowiek został stworzony na obraz Boży, posiada więc godność osoby, a co za tym idzie nie jest tylko czymś ,ale 
także kimś. Jest zdolny poznać siebie, panować nad sobą, dawać siebie innym oraz tworzyć z nimi wspólnotę. 
Jak czytamy w Gaudium et spes: „Człowiek bowiem z głębi swej natury jest istotą społeczną i bez kontaktów z innymi 
nie może ani żyć, ani rozwijać siebie samego i swoich uzdolnień”.

Powołanie ludzkości jest nieustannym ukazywaniem obrazu Boga. Ma ono formę osobistą bo dotyczy każdego 
z nas z osobna, a zarazem charakter  wspólnoty, ponieważ dotyczy całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy mówić
 o świadczeniu i ukazywaniu wizerunku Boga jeśli w naszym postrzeganiu stojącego obok mnie brata, siostrę w wierze 
nie traktuje jak kogoś w kim powinienem dostrzec samego Pana i Stwórcę.                                                          Al. Karol Kwiatkowski
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1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela Eucharystyczna, zamiast kazania będzie adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

2. Jak co roku, dzisiaj, w II Niedzielą Adwentu obchodzimy „Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu 
na Wschodzie”. Przed kościołem są zbierane ofiary do puszek na ten cel.

3. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Siostry Barbary – Zmartwychwstanki – z okazji jej 
imienin. Solenizantkę polecamy modlitewnej pamięci.

4. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
5. Msza Święta Hospicyjna dziś o godz. 1430.                                        6.     Nabożeństwo adwentowe o godz. 1700.
7. Dzisiaj o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny, Msza Święta w intencji rodzin.
8. Jutro 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  Msze Święte w naszym kościele będą 

odprawiane o godz. 600, 800, 930, 1800. Podczas Mszy Świętej dla dzieci o godz. 1630 zostaną poświęcone medaliki 
dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej.

9 Także jutro, 8 grudnia, o godz. 1100, w Kaplicy Seminarium Radomskiego, Klerycy Karol Kwiatkowski i Marcin Zieliński, 
pochodzący  z naszej parafii, podczas Mszy Świętej, z rąk J. E. Bp. Stefana Siczka otrzymają strój duchowny – sutanny. 
Naszych alumnów polecamy modlitwom.

10. Również od jutra w kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci do Chrztu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wymagane 
dokumenty to: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, oraz zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych, z parafii
ich zamieszkania, że mogą pełnić posługę Chrzestnego. Sakrament Chrztu Świętego będzie udzielany w kaplicy 
Świętej Rodziny: 25 grudnia  o godz. 1130 i 1300; 26 grudnia o godz. 1300.

11. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zwyczajem tych świąt obdarowujemy się upominkami. Na terenie naszej 
parafii żyją ubogie rodziny. Podobnie jak w ubiegłych latach chcielibyśmy je wspomóc, by te święta były szczęśliwsze. 
Jeżeli ktoś by chciał zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z tych rodzin, to można podejść do choinki i wybrać sobie 
ozdobę choinkową i obdarować konkretne dziecko. Nie podajemy konkretnych danych, tylko płeć i wiek dziecka, 
aby zachować anonimowość obdarowanych osób. Przygotowane paczki z numerkiem z ozdoby choinkowej, 
prosimy o dostarczenie do kancelarii parafialnej do dnia 15 grudnia. Za pośrednictwem zespołu duszpasterskiego 
dotrą one do potrzebujących dzieci. Ozdobę choinkową wziętą z kościoła prosimy zawiesić na choince, w domu, 
jako wyraz solidarności z potrzebującymi. Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do paczek nie wkładać owoców, 
ponieważ do świąt ulegną zepsuciu.

12. Od lat na naszych wigilijnych stołach goszczą świece, corocznej ekumenicznej akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. 
         Tegoroczne hasło tej akcji to: „Ogrzejmy dzieciństwo miłością”. Świece są już do nabycia przed kościołem i w naszej księgarni.
13. W sobotę 13 grudnia - Nabożeństwo Fatimskie dla osób starszych, chorych  i cierpiących. Od godziny 830 Różaniec 

i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza Święta, a po niej błogosławieństwo chorych Najświętszym 
Sakramentem.

14. Również w przyszłą sobotę, 13 grudnia, o godz. 1600 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta, której będzie 
przewodniczył J. E. Bp. Stefan Siczek z okazji 10 rocznicy powstania w naszej parafii grupy Odnowy w Duchu Świętym 
– „Magnificat”.

15. W przyszłą niedzielę, 14 grudnia o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej 
Komunii Świętej i ich rodziców.

16. Także w przyszłą niedzielę, 14 grudnia, o godz. 1800 zostanie odprawiona Masza Święta w intencji pielgrzymów 
oraz o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

17.  Od dzisiaj, w każdą Niedzielę Adwentu nasza młodzież Oazowa serdecznie zaprasza wszystkich, po każdej Mszy 
św., do parafialnej kawiarenki na niedzielną kawę i domowe ciasto.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAWARLI

Dnia  29 listopada  
Urszula Krężołek i Robert Piątek

Magdalena Jackowska

                            i Łukasz Kostera

Adrianna Binkowska 

                           i Robert Majewski

O C H R Z C Z E N I  Z O S TA L I

Dnia 30 listopada 

Tymoteusz Jęczkowski

ODESZLI DO PANA

    Janina Cywka  ( l. 86 ) 

                     - 01.12.2008

         Jan Pietroń   ( l. 57) 

                     - 30.11.2008


