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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

E WA N G E L I A :  Ł k  1  , 3 9 - 4 5 
„Wielbi dusza moja Pana.”

Zanim Maryja wypowiedziała te słowa „wybrała się i poszła z pośpie-
chem w góry.” Podróż niezbyt wygodna. Podróż z Chrystusem w łonie. 
Dzięki Maryi Jezus wychodzi ku ludziom. „A skądże mi to, że Matka mojego 
Pana przychodzi do mnie?” Wielki zaszczyt spotkał Elżbietę. Swą Krewną 
nazywa Błogosławioną, która w pokorze odpowiada: „Wielbi dusza moja 
Pana.”  Czy nie jest to obraz misji Kościoła, który nie może być bierny, musi 
być w drodze, Coś zanosić i nieść Kogoś? Maryja staje się postacią Kościoła. 
Uwierzyła, że „spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.” „Słowa Pańskie” 
realizują się pod warunkiem, że ktoś im zawierzy. Boże Narodzenie, to Bóg, 
który dotrzymuje słowa i szuka ludzi, którzy mocno Mu zawierzą. 

23 grudnia 2012r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Małgorzaty, Sławomira
LITURGIA SŁOWA: 
Mi 5, 1-4a
PSALM  80, 2ac i3b. 15-16. 18-19
Hbr 10, 5-10
EWANGELIA:  Łk 1, 39-45 

24 grudnia 2012r.- PONIEDZIAŁEK
WIGILIA

Imieniny: Adama, Ewy
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
EWANGELIA: Łk 1, 67-79

25 grudnia 2012r. – WTOREK
Imieniny: Anastazji, Eugenii
LITURGIA SŁOWA:
Pasterka:
Iz 9,1-3.5-6;   Ps 96, 1-3.1-13;
Tt 2, 11-14;    Łk 2, 1-14
Msza w dzień:
Iz 52, 7-10; Ps 98, 1-6; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18

26 grudnia 2012r. – ŚRODA
Św. Szczepana
Imieniny: Szczepana, Dionizego
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 6, 8-10; 7, 54-60
PSALM: 31, 3-4.6.8.16.17 
EWANGELIA: Mt 10, 17-22

27 grudnia 2012r. – CZWARTEK
Imieniny: Cezarego, Teodora, Żanety
LITURGIA SŁOWA:
1 J 1, 1-4
PSALM 97, 1-2.5-6.11-12
EWANGELIA: J 20, 2-8

28 grudnia 2012r. – PIĄTEK 
Imieniny: Antoniego, Gerarda
LITURGIA SŁOWA: 
1 J 1, 5-2,2
PSALM 124, 2-5.7-8
EWANGELIA: Mt 2, 13-18

29 grudnia 2012r. – SOBOTA
Imieniny: Tadeusza, Tomasza 
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 3-11
PSALM 96, 1-3.5-6
EWANGELIA: Łk 2, 22-35

Nr: 927
23/12/2012

  IV  NIEDZIELA 
A DW EN TU

Adam Żak

 „Bóg posłał swego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła 
pełnia czasów. Przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali 
się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego 
życia. Aby to Boże wezwanie zabrzmiało w całym świecie, Chrystus posłał 
Apostołów. Skarb otrzymany przez Apostołów został wiernie zachowany 
przez ich następców. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do prze-
kazywania go z pokolenia na pokolenie.”

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

  

„Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we 
wszystkim, a znajdziesz Go we wszystkim. Szukaj Go 
zawsze, a zawsze Go znajdziesz.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
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1. Śpiew kolędy „Bóg się rodzi” lub „Wśród nocnej ciszy”

2. Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna: 

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu za to, że tak 
umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla 
naszego zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w 
radości i wzajemnej miłości.

3. Ojciec lub matka albo ktoś z domowników zapala świecę i mówi: 

Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i zbawienie świata. 
Wszyscy odpowiadają:  Bogu niech będą dzięki. 

4. Następnie ktoś bierze do rąk Pismo Święte i mówi: 
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. 
Odczytuje się fragment Łk 2, 1-20. 
Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla Słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego.

5. Osoba prowadząca mówi:

Błagajmy teraz dobrego Boga o błogosławieństwo dla nas zgromadzonych na tej wieczerzy, dla 
naszych najbliższych i przyjaciół rozsianych po świecie, sąsiadów, wszystkich chorych, samotnych, 
głodujących, smutnych i nieszczęśliwych. Niech Bóg ześle wszystkim żyjącym potrzebne łaski, 
a naszym zmarłym udzieli przebaczenia grzechów i wprowadzi do swojego Królestwa w niebie. 
Módlmy się o to słowami Jezusa. Ojcze nasz... 

Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki, mówiąc: Zdrowaś Maryjo... 

6. Można wyjaśnić sens i znaczenie dzielenia się opłatkiem: 

Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj polski nawiązuje 
do wczesnochrześcijańskiej praktyki dzielenia się między sobą błogosławionym chlebem, który jest 
symbolem życia i podtrzymuje życie. Wyraża gotowość podzielenia się tym, co jest najcenniejsze i naj-
bardziej potrzebne. Przypomina nam także prawdę, że Jezus Chrystus narodzony dzisiaj w Betlejem 
jest dla nas Chlebem z nieba i daje nam się w Najświętszej Eucharystii, abyśmy mieli życie wieczne. 

7. Ojciec rodziny ze złożonymi rękoma odmawia następującą modlitwę nad opłatkiem:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który 
jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, 
który pod postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Prosimy Cię, 
racz pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców 
i składać sobie nawzajem świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, 
abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiemy ustami. Panie, Boże, spraw, 
abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli uczestniczyć w uczcie 
zbawionych w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

8. Następuje łamanie się opłatkiem i życzenia, a następnie zasiadamy do wieczerzy.

9. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne obdarowywanie się 
upominkami. 

10. Po wieczerzy można odmówić następującą modlitwę: 

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi 
Dziewicy, dziękujemy Tobie za ten błogosławiony wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas wieczerzy i 
wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas z miłością obdarzasz dnia każdego. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ

opr
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Cuda się zdarzają. Można przeżyć Adwent, ani 
razu nie będąc w M1, Galerii Słonecznej ani żadnym 
innym miejscu, w którym wszystko krzyczy: „kup, 
kup, kup, promocja jest, kup”. A to wszystko w 
klimacie prześlicznych choinek, robiących bar-
dzo pozytywne wrażenie kolorowych światełek, 
aniołków i bogatych w prezenty mikołajów 
(celowo litery nie są wielkie, bo Aniołowie i Mikołaj, 
to inna „bajka” – są w niebie, a nie w M1 i przychodzą 
z nieba, naprawdę). 

No dosyć miło jest w centrach handlowych. I trzeba 
tam czasem zajść. Jak się ma wiele osób do kocha-
nia, to zakupy robić trzeba. Chyba, że się tak ustawi 
w życiu, że zrobi to ktoś inny. Tyle tylko, że sklepy 
siłą rzeczy muszą być obok tego, co najważniejsze 
w grudniu. Jak można z pasją robić zakupy i prezenty, 
a bez pasji prosić Boga, by w naszym życiu narodziła 
się prawdziwa miłość?

Centra handlowe często nazywa się „świątyniami 
naszych czasów”. Jest tam trochę z religii – są 
wyjątkowe okazje. Do ćwiczenia się w moralności. 
Siedzi się czasem godzinami, żeby pogadać, 
pojeść, pobudować z kimś wspólnotę... Cierpliwie 
się czeka w kolejce… Uczy się wyrozumiałości, jak 
np. cena przy kasie jest inna niż na półce… Karpie, 
było napisane w reklamie, że po 10 zł, a okazuje, 
że po 13 zł, bo – przekonuje pani ekspedientka – 
akurat te po 10 zł nie dały się w tym roku złowić… 
Bóg chce zawsze być tam, gdzie są ludzie. Tylko, 
czy zmieścimy Go w naszym sercu, gdy zapchamy 
je: kurczakami, pizzą, hamburgerami, wystrzało-
wymi sukieneczkami, lodami, kawą, najnowocze-
śniejszymi tabletami, super tanią nową skórzaną 

kurtką… a nie nakarmimy go małym, białym 
Komunikantem?

Już jutro ten wyjątkowy wieczór. Będziemy czu-
wać w miłości i przebaczeniu, bo w nocy naro-
dzi się Bóg – Człowiek, Jezus, nasz Pan, Prawdziwy 
Przyjaciel; ten, który zawsze poręczy za nas, gdy 
grzech powali nas nosem na ziemię. 

Okna umyte? Wszystko kupione? Świetnie. Ale 
czy potrafisz być obok tego, by być w tym, co
najważniejsze? Postarałeś się tak bardzo, jak przy 
myciu okien, by relacje z człowiekiem, z którym 
żyjesz, który jest obok, były przeźroczyste? Czy 
„kupiłeś” w sakramentach, na Adoracji, tyle Bożej 
mądrości, miłości i przebaczenia, by ten, ta obok 
chciał, chciała przy Tobie być? Szukając znakomi-
tego prezentu – poszukałeś tak samo Boga?

Adwent i Boże Narodzenie łatwo spędzić byle 
jak, gdzieś obok, a nie w tym, co najważniejsze. 
Co jest najważniejsze? Nasze nawrócenie i odno-
wiona miłość. Jezus się nie patyczkował. Urodził 
się w śmierdzącej (jak nasze grzechy) stajni, choć 
obok były kolorowe gospody pełne zapewne 
beztroskich i rozbawionych ludzi. Ludzi, którzy 
pewnie zdążyli porobić zakupy i zarezerwowali 
sobie nawet zawczasu miejsce w gospodzie. Tacy 
zaradni. A nie zauważyli, że ktoś obok potrzebuje 
ich miejsca, ich otwartości, ich obecności. Nie za-
uważyli, że Bóg przychodzi i ich potrzebuje.

Jezus przychodzi zawsze tam, gdzie jest zaprasza-
ny. Nie chce być obok, ale w samym centrum (w 
centrum handlowym też). Centrum tego, co jest 
w Tobie – Twoich spraw, radości, kłopotów. Jezus 
chce narodzić się pośrodku Twojej bezradności i 
grzechów i sprawić, by grzech i bezradność na za-
wsze były obok.

OBOK

Wszystkim (15) dzieciom, które rozwiązały listopadową krzyżówkę, dziękujemy i gratulujemy. 
Brawo!!! Mamy nadzieję, że nagrody Wam się podobają. Zapraszamy do wspólnej nauki 

i zabawy, a także do pomocy w redagowaniu naszej Gazetki. 

PODZIĘKOWANIA

Czwartek, 27 grudnia, od godz. 9:00
os. Godów wraz z ul. Wilczyńskiego, ul. Godowska, ul. Czarna 65/67, 
ul. Towarzyska, ul. Radostowska, ul. Chemiczna, ul. Czarna, ul. Głucha, ul. Łączna
Piątek, 28 grudnia, od godz. 9:00
ul. Wydmowa, ul. Bukietowa, ul. Otwarta, ul. Góralska, ul. Działkowa, ul. Sierpowa,
ul. Gajowa z blokiem, ul. Bartnicza, ul. Lotna, ul. Chęcińska
Sobota, 29 grudnia, od godz. 9:00
ul. Ptasia, ul. Mariańskiego, ul. Jodłowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, ul. Tatrzańska, 
ul. Południowa bez bloku, ul. Eplera, ul. Młodzianowska, ul. Gazowa, 
ul. Wiejska domki jednorodzinne, ul. Wiejska 58 i 62
Poniedziałek, 31 grudnia, od godz. 9:00
ul. Domagalskiego,  ul. Staroopatowska 4/6, 8, 10 i blok oraz nowe bloki, ul. Kolejowa, 
ul. Grzecznarowskiego, ul. Poznańska, ul. Śląska

xp

KOLĘDA
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 17:00 zostanie odprawione Nabożeństwo adwentowe z Nowenną do Dzieciątka Jezus.

2. Ostatnie Roraty i zakończenie Nowenny do Dzieciątka Jezus, jutro  o godz. 6:00. 

3. Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją zachęcamy w tym dniu 
do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.  Msze święte o godz. 6:00, 7:00, 
8:00 i 9:30. Mszy świętej o godz. 18:00 nie będzie. Spowiedź święta do godz. 10:30. Wieczorem 
całą rodziną zasiądźmy do wigilijnej wieczerzy. Łamiąc się opłatkiem, przeprośmy za wszystko, 
czym mogliśmy się wzajemnie zranić w ciągu mijającego roku i złóżmy sobie nawzajem serdeczne 
życzenia. Zachowajmy zwyczaj pozostawienia pustego miejsca przy wigilijnym stole, okazując w 
ten symboliczny sposób wrażliwość na los ludzi biednych, samotnych, skrzywdzonych i ciężko 
strapionych. Zrezygnujmy tego dnia z napojów alkoholowych – wszak pójdziemy na Pasterkę, 
którą rozpoczniemy o północy, by powitać Nowonarodzonego. Taca z Pasterki przeznaczona 
jest na Fundusz Obrony Życia. 

4. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy świętej o godz. 6:30. Pozostałe Msze święte, jak w każdą 
niedzielę. 25 i 26 grudnia nie będzie nabożeństwa o godz. 17:00.

5. W pierwszy dzień Świąt, 25 grudnia, o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji   
s. Noeli, zmartwychwstanki. Solenizantkę polecamy modlitewnej pamięci wiernych.

6. W drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – w Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, 
porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona na KUL.

7. Wizytę duszpasterską rodzin naszej parafii rozpoczniemy w czwartek, 27 grudnia. Pragniemy
się z Wami spotkać, wspólnie się modlić i błogosławić Wam na nowy 2013 rok. Podczas kolędy 
w każdym mieszkaniu na stole powinien być: krzyż, Pismo Święte, woda święcona, kropidło 
oraz zeszyty do katechezy dzieci i młodzieży. Ofiary składane przy okazji kolędy będą prze-
znaczone na potrzeby naszej parafii.

8. W przyszłą niedzielę przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pamiętajmy 
tego dnia w modlitwie o naszych rodzinach.

RADOMSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWAŻNE DECYZJE
Jak wiemy, w niedzielę, 9 grudnia, pewien czło-
wiek rzucił żarówkami wypełnionymi czarną 
farbą w kierunku obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej na Jasnej Górze. Choć dzięki zabez-
pieczeniom ikona – czczona nie tylko w Polsce, 
ale na całym świecie – nie ucierpiała, nieznacz-
nie uszkodzony został ołtarz. Mężczyzna został 
aresztowany na 3 miesiące.

Jeden z polityków naszej Ojczyzny nazwał 
wizerunek Maryi „bohomazem”, stając w obronie 
aresztowanego.

W audycji „Kwadrans dla Pasterza” na antenie 
Radia Plus Radom nasz Ksiądz Biskup Henryk 
Tomasik odniósł się do tych słów i uznał, że od-
powiedzią chrześcijan na takie sytuacje powin-
na być modlitwa. Zwrócił też uwagę na ważną 
rzecz, skłaniając do refleksji nas, radomskich
diecezjan. 

- To my wybraliśmy tego posła. Otrzymał 7 tys. 
812 głosów, zaś całe jego ugrupowanie w na-
szym regionie ponad 22 tys. głosów. To lekcja dla 

nas, abyśmy byli odpowiedzialni, kiedy podej-
mujemy poważne decyzje. To bardzo bolesne, 
że poseł wybrany przez nas, w naszym rejonie, 
wypowiada tak świętokradzkie słowa, które ob-
rażają nas wszystkich -  powiedział Ksiądz Biskup 
Henryk Tomasik. Zwrócił uwagę, że w przypadku 
słowa „bohomaz” trzeba spojrzeć na szerszy kon-
tekst tego wydarzenia. 

- Patrzymy na to, co się dzieje w Polsce. Zmniejsza 
się poczucie odpowiedzialności za słowo, spada 
też kultura zachowania. To wielkie wyzwanie dla 
wszystkich, rodziców i nauczycieli. Gdyby coś 
takiego stało się wobec symbolu islamskiego, 
czy żydowskiego, taka osoba miałaby bardzo 
poważne kłopoty. Nie kierujemy się nienawiścią, 
lecz prosimy o nawrócenie tych, którzy prześla-
dują chrześcijan - mówił ordynariusz radomski.

Polacy słyną z nabożeństw maryjnych i tym bar-
dziej jest to bolesne, że ręka Polaka podniosła się 
przeciwko Matce Bożej. Podejmijmy modlitwę 
wynagradzającą oraz błagalną, aby nawrócili się 
ci, którzy walczą z religią i Matką Bożą.

opr


