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W czasie Adwentu mamy na spotkanie z Jezusem oczekiwać radośnie. 
Tylko grzech jest warty naszego smutku. Dlatego nieodłącznym elementem 
chrześcijańskiej radości jest ciągłe nawracanie się. „Nawróćcie się”, to apel 
do nas, do każdego z osobna. Ja mam się nawrócić, zerwać z grzechem. 
Pierwszy krok uczyniony - rekolekcje. Następne, zbliżające nas do królestwa 
niebieskiego, to wytrwanie w postanowieniach rekolekcyjnych. „Nawracajcie 
się” znaczy zauważcie, że Bóg jest blisko nas. Jest przy nas przez swoich 
aniołów. Posyła do każdego z nas Anioła Stróża. Czy z namaszczeniem 
uznasz jego obecność przy Tobie, rano, wieczór, we dnie, w nocy? Obyśmy 
dzięki pomocy aniołów, widząc Jezusa ubogiego w stajence i umęczonego 
na krzyżu nie zgorszyli się, ale uznali w Nim Króla i Pana naszego.

„Oto się już głos rozchodzi:
Wstańcie bracia uśpieni,

Zbawienie nasze nadchodzi,
Noc się w jasny dzień mieni.”

/pieśń adwentowa/

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Nr: 978
8/12/2013

opr.
Adam Żak

8 grudnia 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Maria, Wirginia
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 98, 1.2-3ab.3cd-4
Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 grudnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leokadia, Wiesław
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-10
PSALM 85, 9ab-10.11-14
EWANGELIA: Łk 5, 17-26

10 grudnia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Brajan, Daniel, Judyta
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 40, 1-11
PSALM 96, 1-2.3 i 10ac.11-12.13
EWANGELIA: Mt 18, 12-14

11 grudnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Julia, Stefan, Waldemar
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 25-31
PSALM: 103, 1-2.3-4.8 i 10
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

12 grudnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Aleksandra, Joanna
LITURGIA SŁOWA:
Iz 41, 13-20
PSALM 145, 1 i 9.10-11.12-13ab
EWANGELIA: Mt 11, 11-15

13 grudnia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Łucja, Otylia
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17-19
PSALM 1,1-2.3.4 i 6
EWANGELIA: Mt 11, 16-19

14 grudnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Alfred, Izydor
LITURGIA SŁOWA: 
Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM 80, 2ac i 3b.15-16.18-19
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

 

II  NIEDZIEL A ADWENTU

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Nie jest przeciwna naszej godności wiara w to, co inne osoby mówią nam, 

oraz zaufanie ich obietnicom (np. gdy mężczyzna i kobieta zawierają 
małżeństwo), aby wejść w ten sposób we wzajemną komunię. 

Jeszcze mniej sprzeczne z naszą godnością jest więc okazanie przez wiarę 
pełnego poddania Bogu i wejście w komunię z Nim.”

II  NIEDZIEL A ADWENTUII  NIEDZIEL A ADWENTU

U RO C Z Y S T O Ś Ć 
N I E P OK A L A N E G O  P O C Z Ę C I A 

M AT K I  B O Ż E J

EWA NGELI A:  Ł k 1,  26 -  38

„Posłał Bóg anioła.”

PRZYJDŹ NA RORAT Y
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 /4/
W moim przypadku Ksiądz Biskup wyraźnie zaznaczył 
w dekrecie, że mam swoją posługę egzorcysty pełnić 
w porozumieniu z psychologami i psychiatrami. 
Nierzadko bowiem mamy do czynienia raczej
z problemami o podłożu psychicznym i zanim 
egzorcysta podejmie modlitwę, musi sprawę dokładnie 
zbadać. 

We wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do 
nowego Rytuału egzorcyzmów jest napisane: 
„Egzorcysta niech nie przystępuje do celebracji 
egzorcyzmu, jeśli wpierw nie nabierze moralnego 
przekonania, że osoba, nad którą ma go sprawować, 
jest naprawdę opętana przez diabła.” Osobiście staram 
się kierować sceptycyzmem i raczej nie dowierzać, 
niż wierzyć zbyt łatwo.   

Przed przystąpieniem do modlitwy pytam o powody, 
dla których cierpiąca osoba zdecydowała się zwrócić 
o pomoc egzorcysty. Nigdy nie podejmuję się egzor-
cyzmu wbrew woli osoby opętanej. Opieram się na 

wolności człowieka, której nie można deptać. Sam Bóg 
tego nie czyni i, choć nie chce, aby człowiek grzeszył, 
jednak dopuszcza możliwość popełnienia grzechu. 
Można jednak zakładać, że jeśli ktoś już przyszedł, 
to chce uzyskać pomoc. 

Egzorcyzm się jednak nie uda, jeśli opętany nie pragnie 
zerwania z grzechem. Rytuał ten ma nie tylko uwolnić 
od przemocy diabelskiej, ale także prowadzić do 
nawrócenia. Potrzebna jest zatem współpraca osoby 
dręczonej z egzorcystą, jej walka o przylgnięcie do 
Boga. Mimo stanu, w jakim się znajduje, może ona 
i powinna podjąć tę walkę. 

Egzorcyzm, to nie magia, nie działa automatycznie, 
ale przez wiarę i modlitwę Kościoła oraz przez osobiste 
nawracanie się osoby doświadczającej opętania. 

ciąg dalszy nastąpi...

ks.  Tomasz

WIESZ COŚ O MIŁOŚCI?
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący.

Jest w Biblii Księga, nazywana często Hymnem o miłości 
Starego Testamentu. Która? Jeśli ktoś lubi matematykę 
– w kolejności 26. Pieśń nad pieśniami… Hymn hymnów, 
zawierający kilkanaście rozdziałów wychwalających 
miłość – i to miłość w bardzo konkretnej sytuacji. 

Wyobraźcie sobie: ona - piękna i powabna & on - wręcz 
pachnący męskością… Czego chcieć więcej? Niepo-
trzebne harlekiny i inne romanse. Przepiękna łączność 
serc połączona z namiętnością. 

Nie bez przyczyny fragmenty z tej Księgi często są 
czytane podczas Liturgii sakramentu małżeństwa. 
Gdyby młodzi, przygotowujący się do ślubu nie 
narzekali na zbyt wiele zajęć związanych z uroczystością, 

można by zalecić im obowiązkowy „kurs uczenia się 
na pamięć i deklamowania” fragmentów Pieśni. 
Oj, byłoby z czego wybierać! Cała Księga pełna jest 
epitetów i zwrotów, które - wypowiedziane z ust 
ukochanego - zachwyciłyby chyba każdą kobietę. 
W drugą stronę podobnie, więc… drogie panie - mp3 
z Pieśnią, słuchawki i do dzieła!

A jednak - czy rzeczywiście tylko o to chodzi? Dlaczego
taka Księga w Biblii? Piękne określenia, przypominające
srebro, złoto i drogocenne kamienie… Najwspanialsze 
języki ludzi i aniołów… To zbyt mało. „Boży styl” jest 
inny, a Miłość sięga głębiej. Słowa są ważne, ale potrzeba
czegoś więcej. Kiedy ktoś składa wyznanie drugiej 
osobie: „będę Cię kochać do śmierci”, w swoim sercu 
powinien „wyryć” werset:
„…lecz gdybym wyśpiewał tysiąc pięknych słów, 
a nie poparłbym ich życiem, stałbym się jak ci, 
co krzyczą o miłości, nic o niej nie wiedząc.”

ms

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„Gdybym mogła od nowa wychowywać 
dziecko, zamiast patrzeć stale na zegarek, 

patrzyłabym na to, co robi.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„Niech twój głód będzie wielki, 
a pragnienie wzrastania w świętości gorące. 

Nie miej wątpliwości: Bóg cię nasyci.”

MODLITWA DZIECKA
„Boże, kocham Ciebie i wiem, że Ty też mnie kochasz. Chcę, byś był dla mnie jedynym Bogiem.”



Moja Para�a | 3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KRZYŻÓWK A DLA DZIECI  ROCZNICOWYCH

Na wszystkie (!) dzieci, które:
1. w roku 2013 przyjęły Pierwszą Komunię świętą i właśnie się przygotowują do Rocznicy 

Pierwszej Komunii świętej w 2014 roku 
i także:

2. rozwiążą poprawnie całą krzyżówkę 
i także:

3. napiszą sms’a (pamiętaj, że sms ma 160 znaków) 

o tym, jak ma wyglądać  ..................................................... ; co trzeba robić, by .......................................................  było piękne;
/tu wpisz hasło z krzyżówki/                                                     /tu wpisz hasło z krzyżówki/

czekają nagrody.

Tu napisz sms’a:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

1. Specjalne Msze św. w Adwencie.
2. Ponoć niezdrowe, ale bardzo smaczne.
3. Mąż św. Elżbiety.
4. Rozpoczyna rok kościelny.
5. Już niedługo je zaśpiewamy.
6. W ostatni piątek miał dużo pracy.
7. Boże Narodzenie, Wielkanoc.
8. Symbolizują w Adwencie Jezusa – Światłość świata.
9. Ma 4 świece.
10. 24 grudnia.
11. Były w minionym tygodniu w naszym kościele.

krzyżówkę przygotowała 
Ola Faryna

Przyjmowanie rozwiązanych krzyżówek wraz z sms’em tylko i wyłącznie na Roratach 
dla dzieci od poniedziałku, 9 grudnia, do piątku, 13 grudnia, o godz. 1645.

Krzyżówkę rozwiązał/a/ i sms`a napisał/a/:

Imię i nazwisko: ............................................................
Szkoła: ..............................................................................
Klasa III: ............................................................................
Telefon kontaktowy: ...................................................

UWAGA! UWAGA!

Już wkrótce nagrody (a może nagroda) dla dzieci, 
które rozwiązały krzyżówkę w październiku 

oraz pokolorowały malowankę w listopadzie!
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i w II Niedzielę Adwentu, obchodzimy Dzień Modlitw 

i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Przed kościołem są zbierane ofiary
do puszek na ten cel.

2. Dzisiaj zapraszamy na Nabożeństwo adwentowe na godz. 1700.

3. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.

4. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 600; dla dzieci od poniedziałku do piątku, o godz. 1645. 
Bezpośrednio po porannych Roratach zapraszamy młodzież na skromne śniadanie do kawiarenki parafialnej.

5. Jutro Msze święte w naszej parafii będą odprawiane o godz. 600, 800, 930, 1645 i 1800.

6. W piątek, 13 grudnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. Od godziny 830

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

7. Od jutra w kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci, które mają być ochrzczone podczas Świąt Bożego 
Narodzenia. Wymagane dokumenty to: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych 
z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić tę posługę. Sakrament chrztu świętego będzie udzielany
w kaplicy Świętej Rodziny 25 i 26 grudnia o godz. 1300.

8. Jeżeli ktoś chciałby zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z rodzin ubogich, to można podejść do choinki, 
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 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. Bóg zapłać za paczki.

9. Zachęcamy do nabycia świec ekumenicznej akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Od lat na 
naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS jako wyraz naszej solidarności z biednymi. 
Świece są do nabycia w naszej księgarni i kancelarii.

10. 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 składamy serdeczne Bóg zapłać.

11. W przyszłą niedzielę, 15 grudnia, o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
ks. Tomasza Stefanowskiego SAC z okazji jego imienin.

12. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

13. Już dzisiaj informujemy, że naszym wspólnym przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II będą 
specjalne Nabożeństwa połączone z Apelem Jasnogórskim sprawowane w naszej świątyni 16. każdego 
miesiąca o godz. 2030. Najbliższe takie Nabożeństwo odprawimy w poniedziałek, 16 grudnia.
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CIEKAWE 
Czy dzieci wiedzą, co to jest bajka? Do końca tego 
nie wiem. Czasem im się zdarza powiedzieć na 
animowany film o Jezusie, że to bajka...

W każdym razie wiem, że wielu dorosłych o prawdach 
naszej wiary myśli, że to są bajki: Było – nie było? 
Jak to możliwe? To wszystko, to zbyt piękne, by było 
prawdziwe...

Jedno dziecko kiedyś mądrze i odważnie powiedziało: 
„A po co to wszystko o Panu Jezusie miałby ktoś 
wymyślać?”

No właśnie. Po co? 

A po co dzisiaj tak się lubi negować fakty?

Jezus z Nazaretu to postać historyczna. 

To jest ekscytujące – do końca poznawać fakty. 
Dowiadywać się, czuć, nabierać wewnętrznej 
pewności, jak NAPRAWDĘ kiedyś było. 

Jak Jezus zakładał święty Kościół? Ciekawi Cię to?

xp


