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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Nr: 977
1/12/2013

Adam Żak

1 grudnia 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Edmund, Natalia
LITURGIA SŁOWA:
Iz 2, 1-5
PSALM 122, 1-2.4-5.6-7.8-9
Rz 13, 11-14
EWANGELIA: Mt 24, 37-44

2 grudnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Paulina, Rafał
LITURGIA SŁOWA:
Iz 2, 1-5
PSALM 122, 1-2.4-5.6-7.8-9
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

3 grudnia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Franciszek, Lucjusz
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 11, 1-10
PSALM 72, 1-2.7-8.12-13.17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24

4 grudnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian
LITURGIA SŁOWA:
Iz 25, 6-10a
PSALM: 23, 1-2a.2b-3.4.5.6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37

5 grudnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Gerald, Juliusz
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26, 1-6
PSALM 118, 1 i 8-9.19-21.25-27a
EWANGELIA: Mt 7, 21. 24-27

6 grudnia 2013r. – PIĄTEK 
Św. Mikołaja
Imieniny: Andżelika, Mikołaj, Nikola
LITURGIA SŁOWA:
Iz 29, 17-24
PSALM 27, 1.4.13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31

7 grudnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Ambroży, Marcin
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 30, 19-21.23-26
PSALM 147, 1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Mt 9, 35–10,1.5.6-8

 

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.” 

I   N I E D Z I E L A 
A DW E N T U

EWA NGELI A:  Mt  24 ,  37  -  44

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu (…) 

nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu.”

Ż Y C Z E N I A
Siostrze Barbarze Teresie, zmartwychwstance 

z okazji zbliżających się imienin życzymy, 
aby piękno troski o drugiego człowieka 
dojrzewało w głębokim zjednoczeniu 

z Jezusem Zmartwychwstałym. 
Życzymy, by serce Siostry było rozgrzane 

przez Ducha Świętego i pełne Bożego pokoju. 

Adwent, okres oczekiwania, przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 
Mamy czuwać, oczekiwać, „bo nie wiemy, w którym dniu Pan przyjdzie.” 
Przecież wiemy. 25 grudnia przyjdzie, bo się narodził. W tym dniu obchodzimy
Święto Jego narodzenia, ale Jezus mówi o innym przyjściu. Kiedy się narodził 
- wiemy, kiedy przyjdzie - nie wiemy. Pierwszy dzień liturgicznego kalendarza 
zwraca naszą uwagę na oczekiwanie podwójnego wydarzenia, podwójnego 
przyjścia Chrystusa: w ciele (Boże Narodzenie), w chwale (Sąd Ostateczny). 
Módlmy się i rozważajmy słowa hymnu na Nieszpory w okresie Adwentu:

„W tym świętym czasie oczekiwania
Równajmy ścieżki naszego życia,

By Pan nas zastał przygotowanych
Na swoje przyjście.”
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PODZIĘKOWANIA Z RZYMU
W dniach 15 – 18 (piątek – poniedziałek) i 21 (czwartek) 
listopada księża pallotyni z Radomia i okolic przeżywali 
Wizytację Generalną. 

Ksiądz Generał (najwyższy Przełożony pallotynów 
na świecie) wraz ze swoimi Radcami urzęduje w Rzymie 
– stosunkowo niedaleko Watykanu; w Domu, w którym 
pracował i odszedł do Pana św. Wincenty Pallotti. 

Kadencja Księdza Generała (i jego Radców) trwa 6 lat 
i przynajmniej co tyle lat każdy pallotyn na świecie 
ma możliwość osobistego spotkania się z nim.

Na weekend w środku listopada przyjechał do nas 
Radca Generalny – Niemiec, ks. Martin Manus SAC 
wraz ze swoim tłumaczem – polskim pallotynem 
pracującym w Austrii. Był to czas głębokiej modlitwy, 
serdecznych rozmów z każdym radomskim 
i mazowszańskim pallotynem oraz okazja do 
radosnego świętowania.

Niestety, z przyczyn losowych, nie dojechał do nas 
Ksiądz Radca François Harelimana SAC pochodzący 
z Rwandy.

W czwartek, pallotyni z Radomia i Mazowszan, a także 
z Wrzosowa spotkali się z Księdzem Genrałem 
Jacobem Nampudakamem SAC, który pochodzi 
z Indii. Ksiądz Generał porozumiewał się w języku 

włoskim, a jego tłumaczem był pallotyn z Ołtarzewa, 
który ukończył studia w Rzymie.

Wizytatorzy Generalni – poznając naszą pracę – 
przede wszystkim dziękowali za nią. Przypomnieli 
nam, kapłanom – ale myślę, że warto podzielić się 
tym z każdym chrześcijaninem związanym 
z pallotynami – że podstawą jakiegokolwiek działania 
na rzecz wzrostu wiary i miłości w sercach ludzi; 
że podstawą jakiegokolwiek podejmowanego dzieła 
w Kościele; że podstawą jakiejkolwiek służby; 
że podstawą jakiegokolwiek pragnienia, by coś 
w swoim życiu zmienić na lepsze jest ADORACJA 
JEZUSA – głęboka modlitwa i zawierzenie Jemu. 

Ksiądz Generał zwrócił uwagę na to, że jeśli chcemy 
być wielcy przed Panem – przede wszystkim musimy 
uznać w głębi serca, jak bardzo jesteśmy biedni i słabi. 
Dopiero od tego momentu może zacząć się dziać 
w nas coś naprawdę Bożego.

Wielką radością naszej Parafii było to, że Ksiądz Ge-
nerał, wracając już z innego miejsca wizytacji do 
Warszawy, w sobotę, 23 listopada, wziął udział – 
wraz z Księdzem Biskupem Henrykiem Tomasikiem 
i Księdzem Prowincjałem Józefem Lasakiem SAC – w 
uroczystościach 10-lecia Hospicjum Królowej 
Apostołów i 5-lecia Chóru „Gloria Dei”.

xp

PRZYJDŹ NA RORAT Y

WIARA ŻYWA – NIE LEDWO ŻYWA
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść? 
- nie wiemy
W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens 
- czy dojdziemy?
A Bóg map nie rozdaje… 

Piosenka piękna, jednak ostatnie zdanie tego 
fragmentu nie jest zgodne z prawdą. Niebo daje 
człowiekowi znaki, trzeba je tylko dostrzec. Nie ma 
na świecie mapy, która bardziej dokładnie i pięknie 
wskazywałaby drogę do celu niż… Pismo Święte. 

Odpowiedz sobie na pytanie, jak często korzystasz 
z tej mapy? Kiedy ostatni raz wziąłeś ją w ogóle do 
ręki? A może przypomina ona świąteczny obrus, 
rozkładany jedynie na Wigilię i kolędę? 

No… chyba, że dziecko ma coś zadane z religii 
albo potrzebujesz hasła do krzyżówki. A Bóg mówi 

– podobnie jak podczas Eucharystii – „Bierzcie i jedzcie, 
to jest Słowo Moje...”.

„Hymn o miłości” – dobrze znamy ten tekst. Czy 
kiedykolwiek próbowaliśmy zrozumieć go głębiej 
– patrząc faktycznie na SWOJE życie w kontekście 
PISMA ŚWIĘTEGO? 

Biblia to Księga Żywego Słowa. Spróbujmy przez kilka 
najbliższych tygodni podjąć wyzwanie i stanąć przed 
nią jak przed lustrem. Zobaczmy, w jaki sposób fragment 
z Pierwszego Listu do Koryntian odzwierciedla losy 
ludzi, małżeństw, rodzin, przyjaciół... Losy, w których 
z pewnością dostrzeżemy także własne historie lub 
historie osób nam bliskich. „Odkurzmy” Biblię w swoich 
sercach, aby owoce właśnie zakończonego Roku 
Wiary były żywe, a nie… ledwo żywe.

ms

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Gdybym mogła 

od nowa wychowywać dziecko, 
mniej bym upominała, 

a bardziej dbała o bliski kontakt.”

Przez cały Adwent,
od poniedziałku do soboty – o godz. 600,

dla dzieci – od poniedziałku do piątku – o godz. 1645.
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NIE DAJ SIĘ SZATANOWI /3/
Kto to jest egzorcysta? Jest to kapłan, który od 
biskupa diecezjalnego otrzymał pozwolenie na 
odprawianie egzorcyzmów bądź na stałe, bądź do 
jednego, konkretnego przypadku. I tylko taki ksiądz 
może bezpiecznie sprawować ten obrzęd, i tylko 
w diecezji, dla której został ustanowiony. Egzorcy-
stą jest też z mocy sakry biskupiej każdy biskup. 

Egzorcyzm jest to sakramentalium, czyli znak, który 
podobny do sakramentu, nie będąc jednak nim, 
wskazuje na pewne duchowe dobra. W tym wypadku 
owym duchowym dobrem jest uwolnienie człowieka 
od dręczenia szatańskiego, które w skrajnej postaci 
stanowi opętanie. Są tam przewidziane specjalne 
modlitwy o uwolnienie i formuły rozkazujące 
Szatanowi przez moc Imienia Jezusa, aby odstąpił 
od dręczonej osoby. Najczęściej nie kończy się na 
jednym egzorcyzmie, lecz trzeba go powtarzać nawet 
i przez wiele lat. Tak więc uwolnienie, to pewien 
proces, w którym następuje nawracanie się 
osoby dręczonej.

...ciąg dalszy nastąpi...

ks.  Tomasz

ADWENT 
ZWIASTUJE WIOSNĘ

Późna jesień niepodzielnie zapanowała nad światem...
A przecież tak niedawno (zdawać by się mogło),
cieszyło nas bardzo słoneczne, pełne soczystej zieleni,
ciepła i błękitu - piękne, kochane lato.
Mały, bielutki kwiatuszek, który się jakimś cudem
do tej jesiennej późnej pory zachował,
drży z chłodu, patrząc w niebo i myśli ze smutkiem:
Niebo tak zachmurzone, słońce głęboko się ukryło...
Czy wróci kiedyś lato ze swą miłości siłą?
I spojrzał kwiat biały w chmury...
Wtem - wszystko się zmieniło: złociste słońce rozbłysło
na wypiękniałym niebie; wiatr ucichł, stało się ciepło
(zupełnie jak dawniej latem).
I stało się tak jakoś dobrze,
I stało się tak jakoś miło...
Na lazurowym niebie ujrzał śnieżysty kwiatek
świetlistą postać Maryi, tej Najpiękniejszej z Matek,
o przecudownej twarzy, w szacie złocisto – białej,
o oczach ciemnobłękitnych i dobrym, 
kochanym uśmiechu.
Poczuł maleńki kwiat jakieś ciepło niezwykłe.
I stało mu się weselej, tak bardzo radośnie.
Pomyślał: To wprawdzie początek Adwentu
i biała zima przed nami,
lecz mam nadzieję, że gdy przy końcu grudnia
narodzi się Mały Jezusek,
będzie nam wszystkim radośnie.
I wszyscy o czystych sercach
pomyślą z radością o wiośnie...
O tej duchowej, przepięknej, szczęśliwej, Bożej wiośnie
w Niebie!

Katarzyna Wilczyńska

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„Gdziekolwiek jestem, wyobrażam sobie, 
że wspólnie ze wszystkimi stworzeniami 

stale przebywam 
w Wieczerniku Jerozolimskim, 
gdzie Apostołowie otrzymali 

Ducha Świętego.”

PIĘKNA ZIEMIA?
Auschwitz, Birkenau, Majdanek. Ludzie ludziom 
zgotowali ten los. Warto tam pojechać. Nie ze szkolną 
wycieczką w wieku lat nastu. Bo wtedy można nie 
zauważyć najważniejszego... Trzeba pojechać wtedy, 
kiedy się ma więcej lat, kiedy się czuje, że życie jest 
jakoby naprawdę w Twoich rękach...

Bo co tam zobaczysz wtedy? 

Ja pojechałem kilka miesięcy po tym, jak zachwyciłem 
się OBECNOŚCIĄ PANA. Wielka euforia. Bóg tak blisko 
– w moim sercu, w moim życiu, żywy w mojej rodzinie 
i pośród moich przyjaciół. Co za szczęście, że za 7 lat 
mogę mu służyć całym moim życiem...

A tu – w Oświęcimiu... spadłem na ziemię. Kilka dni 
nie mogłem nic jeść. Z Wadowic (tu jest Dom Okresu 
Wstępnego pallotynów) do Oświęcimia nie jest 
daleko...

Napatrzyłem się na na osobiste rzeczy ludzi skazanych 
na śmierć za to, że żyją; na piękne włosy kobiet i dzieci... 
niestety nie na ich delikatnych głowach np. na zdję-
ciach, ale w wielkich pojemnikach przygotowanych 
do tego, by wysłać je do fabryki, w której robi się 
poduszki...

Czyli co zobaczyłem?

Zobaczyłem, że z Wadowic do Oświęcimia nie jest 
daleko. Że z wielkiego szczęścia w sercu, że BÓG 
JEST, do rozpaczliwego pytania: GDZIE BÓG BYŁ, jak 
z prysznica w Birkenau zamiast choćby zimnej wody 
leciał niosący śmierć gaz, też może być bardzo blisko...

Ale wiem, gdzie Bóg był. Był, to źle powiedziane. 
Wiem, gdzie JEST. Jest najbliżej tych, którzy cierpią, 
którzy są bezbronni... 

Może właśnie dlatego tyle cierpienia na tej ziemi, tyle 
nieochronionych istnień, byś łatwiej dostrzegł Jego...

xp
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się Adwent. W naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Poprowadzi je ks. Wiesław Pęski SAC, pallotyn z Ukrainy. Serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę 
w naszej parafii. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi: w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 600, 930,
1700 i 1900. Msze święte z nauką dla dzieci o godz. 1600. Spowiedź we wtorek, 3 grudnia: rano od godz. 900 
i po południu od godz. 1600. Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców i opiekunów, 
aby zatroszczyli się o udział dzieci w rekolekcjach.

2. Dzisiaj o godz.1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna. Dziś Nabożeństwo adwentowe o godz. 1700.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca. Ze względu na rekolekcje, wypominki roczne i różaniec o godz. 1830, 
a o godz. 1900 zostanie odprawiona Msza święta w intencji polecanych nam zmarłych.

4. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 600; dla dzieci, podczas rekolekcji, od poniedziałku 
do środy, o godz. 1600, natomiast po rekolekcjach - o godz. 1645.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo 
adwentowe w intencji powołań kapłańskich i zakonnych; następnie o godz. 1800 Msza święta w tej intencji.

6. W I piątek na godz. 1615 na spowiedź zapraszamy dzieci, które nie będą mogły skorzystać ze spowiedzi 
rekolekcyjnej. Msza święta roratnia dla wszystkich dzieci o godz. 1645. Dzieciom, młodzieży i dorosłym 
przypominamy, że spowiedź rekolekcyjna jest we wtorek. Przypominamy też, że warunkiem I piątku 
jest Komunia święta wynagradzająca. Spowiedź może być wcześniej. Do chorych udamy się w piątek, 
20 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia. Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną 
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800; zakończenie Apelem 
Jasnogórskim. Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny będzie miała miejsce kolejna 
konferencja formacyjna dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i wszystkich chętnych. Tematem 
konferencji będzie „Zaparcie się Piotra”. Po konferencji, Adoracja z indywidualnym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem.

7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1730.

8. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 1800 
zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.

9. Jak co roku, w II Niedzielę Adwentu, będziemy obchodzić Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi 
Katolickiemu na Wschodzie. Przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.

10. Tradycją minionych lat, ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki wigilijne do wszystkich rodzin 
naszej parafii. W razie wątpliwości, można prosić od rozprowadzających opłatki o pokazanie pisemnego
upoważnienia od Księdza Proboszcza. Za złożone ofiary, które są przeznaczone na ocieplenie ławek
w kościele i kaplicy, składamy serdeczne Bóg zapłać.

11. Od lat na naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS – Świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom”. Są one do nabycia w naszej księgarni i kancelarii. W księgarni są także do nabycia ozdoby 
świąteczne, wykonane przez dzieci z naszej Świetlicy.

12. Od jutra, przez cały Adwent, po każdej porannej Mszy świętej roratniej, serdecznie zapraszamy 
młodzież przygotowującą się do bierzmowania, na skromne śniadanie do kawiarenki parafialnej.

13. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Na terenie naszej parafii żyją ubogie rodziny. Podobnie jak
w ubiegłych latach chcielibyśmy je wspomóc, by Święta były dla nich szczęśliwsze. Jeżeli ktoś chciałby 
zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z tych rodzin, to można podejść do choinki, wybrać sobie ozdobę 
choinkową i obdarować konkretne dziecko. Przygotowane paczki, z numerem, prosimy dostarczyć do 
kancelarii parafialnej do dnia 15 grudnia. Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do paczek
nie wkładać owoców, ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu.
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ks. Paweł Śliżewski SAC, Bernard Pająk.

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II
Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do Włoch.

Termin: 24 kwietnia – 2 maja 2014 roku. Koszt: 1590 zł + 100 euro
Wszelkie informacje u ks. Mariusza Wierzby SAC.

MODLITWA 
DZIECKA

„Panie Jezu, 
dziękuję za życie i miłość.”


