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N I E DZ I E L A
PO BOŻ Y M NA RODZ E N I U
E W A N G E L I A : J 1 ,1-18
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.
Tajemnica Wcielenia – Słowo, które stało się ciałem, „było u Boga,
i Bogiem było Słowo”. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas.
„Świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat Go nie rozpoznał”. Kierowany
miłością przychodzi do swojej własności, aby nieść jej zbawienie,
„lecz swoi Go nie przyjęli”. Ci co Go przyjęli, zostali „obdarzeni
mocą i stali się dziećmi Bożymi”. Bóg, który jest Miłością, przekroczył
wszelkie wyobrażalne granice, aby być z nami, zamieszkać wśród nas.
Narodzenie w Betlejem dało początek mieszkania z nami, które
przedłużyło się w nieskończoność. Bóg jest wśród nas, pozostał
z nami. To jest największa łaska, która jest nam dana w Chrystusie.
Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, daj mi wiarą
przyjąć tajemnicę Wcielenia i zamieszkaj w moim sercu na stałe.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Duszpasterstwo wymaga rezygnacji
z wygodnego kryterium, że „zawsze się tak robiło”.
Zachęcam wszystkich do śmiałości
i kreatywności w zadaniu przemyślenia na nowo celów,
stylu i metod ewangelizacyjnych swojej wspólnoty”.
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NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY
CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
KRAKÓW / 2016 VI
Czas biegnie bardzo szybko.
Wydaje się, że bardzo niedawno
papież Franciszek wyznaczył Kraków
na ŚDM 2016, a przecież zostało
już tylko 6 miesięcy do tego Święta
Młodych.
Wiemy, jak ma wyglądać „Tydzień
Krakowski” (26-31.07.2016). Dziś
spróbujemy przybliżyć sobie to, co
będzie się działo nieco wcześniej,
podczas tzw. „Dni w diecezjach
- Tygodnia Misyjnego”. Gdybyśmy
chcieli przedstawić propozycje
każdej lokalnej wspólnoty w Polsce,
trzeba by stworzyć dość sporych
rozmiarów książkę, skupmy się więc
na naszej diecezji. Zacznijmy… od
końca i zobaczmy, co nas (i to nie
tylko młodych) czeka za pół roku,
a potem spróbujmy odpowiedzieć
sobie na pytania: W jaki sposób ja
sam mogę włączyć się w przygotowania? Jak mogę włączyć się już dziś?
Wstępny program wydarzeń
Tygodnia Misyjnego zawiera wiele
atrakcyjnych punktów. Mogą pojawić się jeszcze pewne modyﬁkacje,
ale już teraz można stwierdzić, że
ani pielgrzymi z innych krajów, ani
nasza młodzież nudzić się nie będzie.
Pielgrzymki do sanktuariów diecezji,
Apel Młodych, spotkanie integracyjne z degustacją potraw regionalnych i wspólną nauką polskich
tańców, „Polonez na tysiąc par”
odtańczony na „Żeromce”, a w tym
wszystkim oczywiście dużo wspólnej
chrześcijańskiej radości i modlitwy
– jak widać, przez te kilka lipcowych
dni (20-25.07.2016) Radom i cała
diecezja tętnić będą młodością!
Włosi, Węgrzy, Kameruńczycy,
Chorwaci, Brazylijczycy, Białorusini…
Nie wiem, czy udało mi się wymienić
wszystkich gości, tak czy inaczej – ok.
pięciu tysięcy młodych z różnych
stron świata przyjedzie do nas.

Jak przygotowuje się diecezja
radomska na ten ważny czas?
Oczywistym jest, że działania muszą
dotyczyć kilku sfer. Po pierwsze
kwestia logistyczna. Spotkania z
władzami miasta, samorządami,
księżmi dziekanami itd. – diecezjalni
koordynatorzy (ks. Marek Adamczyk
i ks. Mariusz Wilk) mają wiele pracy.
Jednak na chwilę obecną najważniejsze jest znalezienie domów
– rodzin, które przyjmą pielgrzymów.
Każda rodzina, która zechce gościć
ich u siebie, powinna złożyć odpowiedni formularz. Wprawdzie na
stronie internetowej podana jest
informacja, że zgłoszenia przyjmowane były do 1 grudnia, ale (jak
słyszeliśmy niedawno w naszym
kościele) z pewnością potrzeby
w tej kwestii wciąż są aktualne. Nie
należy jednak zwlekać z decyzją.
Pomyślmy, że to sam Jezus w Roku
Miłosierdzia wskazuje na swoją
obecność w potrzebujących i mówi
do nas, podobnie jak w Ewangelii do Zacheusza: „Dziś pragnę
zatrzymać się w twoim domu”. Może
właśnie TY jesteś adresatem Jego
słów? Może właśnie TY zostajesz
wezwany, by wobec młodych
z całego świata podjąć uczynek
miłosierny: Podróżnych w dom
przyjąć?
Niezwykle ważną formą przygotowań do „Tygodnia Misyjnego”
jest formacja duchowa. W diecezji
radomskiej istnieje kilkanaście
centrów rejonowych, a wszystkie
one koncentrują się wokół centrum
diecezjalnego. Coraz częściej
organizowane są spotkania
modlitewne (rejonowe Apele
Młodych), na których młodzież
wraz z duszpasterzami realizuje
program przygotowań duchowych.

Warto na stronie www albo na
fanpage’u na Facebooku śledzić
aktualne wydarzenia. Nasza paraﬁa
(św. Józefa) należy do centrum
Radom-Południe, dla którego
głównym punktem przygotowań
jest paraﬁa Chrystusa Dobrego
Pasterza na Południu. Sprawdzajmy,
kiedy odbywają się spotkania
i włączmy się w to radosne oczekiwanie na lipiec 2016. Niech wszyscy
czują się zaproszeni!
Wolontariat… bez niego niewiele
udałoby się zrobić. Tysiąc osób mniej więcej tyle liczy młody
wolontariat ŚDM diecezji radomskiej.
Mamy się czym (a raczej kim)
szczycić! Kilka niezwykle potrzebnych
i prężnie działających sekcji już
teraz ma mnóstwo pracy, zaś w czasie
najbliższych miesięcy będzie jej
jeszcze więcej. Wszyscy, nie tylko
młodzi wiekiem, którzy nie są do tej
pory zaangażowani w żadną z grup,
a chcieliby wspomóc wolontariat,
zaproszeni są do sekcji modlitewnej,
wspierając właśnie modlitwą
dzieło przyszłorocznego ŚDM.
Można by wymienić dużo więcej
działań w naszej diecezji związanych z przyszłorocznym ŚDM.
Jednak z racji, że nasza Gazetka
ma określony format (i nie jest to
książka), niech tyle wystarczy.
Zatroszczmy się, by te piękne
i ważne inicjatywy „nie przeszły
obok nas”. Jan Paweł II powiedział
kiedyś: „Przyszłość zaczyna się dziś,
nie jutro.” Przejmijmy się tymi
słowami i wspólnie budujmy przyszłość – tę, mającą się dokonać za
pół roku, ale także i tę, którą kiedyś
wypełni każdy z młodych, realizując
swoje powołanie.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Kto otrzymał łaskę wiary w zmartwychwstałego Pana,
z pewnością rozumie znaczenie niedzieli i przeżywa ją z głębokim wzruszeniem”.
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OPOWIEŚĆ O CZWARTYM MĘDRCU
Któż z nas nie zna opowieści
o Mędrcach ze Wschodu zwanych
w Tradycji Trzema Królami? Czy
wiesz, że według legendy Mędrców
było czterech? Ten czwarty też
wybrał się do Betlejem, aby pokłonić się dzieciątku Jezus, lecz nigdy
tam nie dotarł. Jedyna informacja
o Mędrcach w Ewangelii (Mt 2, 1-12),
nie podaje ich liczby.

Artaban do Betlejem nigdy nie
dotarł. W swojej wędrówce napotkał
mnóstwo ludzkiej nędzy. Stopniowo
rozdał wszystkie skarby, jakie z sobą
niósł. Wykupił jeńców, dał na
utrzymanie ubogiej kobiecie, aby
uratować jej dzieci przed śmiercią
głodową. Kiedy nic mu już nie
zostało, sam się sprzedał na galery.

Król Żydowski”. Było to napisane
po łacinie, hebrajsku i grecku.
A kiedy w całej tej krainie zapadł
mrok, zbłąkany ubogi król ukląkł
pod krzyżem i wyciągnął w górę
ręce. Zrozumiał, że umiera tu Ten,
do którego żłobka nie zdołał w porę
przybyć. Tutaj nie jaśniała gwiazda,
tutaj nie przemawiali aniołowie.
Bóg milczał, i nawet słońce zakryło
swoje oblicze. Dłonie wędrowcy
były zupełnie puste. Jego myśli
były bezładne, jego serce było
wyschłe. Rozdał już wszystkie
swoje uczucia, całą wiarę.

Trzydzieści trzy lata trwała jego
wędrówka,
nieustannie przerywana
Na podstawie opowiadania
coraz
to
nowymi
spotkaniami
księdza Tomasza Halika, przytoczę
z
ludzkim
cierpieniem.
Gwiazda
mało znaną, lecz niezwykle wzrubetlejemska dawno zgasła. Z królewszającą opowieść o czwartym
Gdy już i nadziei mu zabrakło,
skiego darczyńcy stał się żebrakiem. do dłoni króla o godzinie trzeciej
Mędrcu.
Dręczyła go troska, że nie spełnił skapnęła z krzyża kropla krwi. Miała
Było to za czasów panowania swej misji.
barwę drogocennego kamienia,
możnego Cezara Augusta, kiedy
z którym kiedyś wyruszył w drogę.
W
swej
tułaczej
wędrówce
dotarł
Herod władał Jerozolimą. W Górach
Wędrowiec doszedł do celu, drogoPerskich żył pewien mąż, Mag zwany do wielkiego miasta. Na rynku cenny kamień zamienił się w krew
Artaban. Artaban umówił się ze zobaczył tłum, który złorzeczył zranionego serca, królewski
prowadzonemu na śmierć skazańswoimi braćmi Magami – Kasprem, cowi. Ponieważ miał współczujące darczyńca w żebraka, a żebrak
Melchiorem i Baltazarem – że wyruszą serce, postanowił towarzyszyć w człowieka po królewsku obdarazem do Jeruzalem powitać nowo przestępcy w jego ostatniej drodze. rowanego. Wszystkie stacje jego
narodzonego Króla Izraela. Sprzedał Ludzie doprowadzili skazańca na wędrówki nabrały sensu. Tylko
dom i wszystkie swoje włości, a za skaliste wzgórze, zdarli z niego szaty pozornie błądził; był prowadzony
otrzymane pieniądze kupił trzy i ukrzyżowali go między dwoma i przyszedł w porę.
klejnoty: szaﬁr, rubin i perłę, i po- złoczyńcami. Nad jego głową widniał
opr.
stanowił je zawieźć w darze Królowi. napis: „To jest Jezus Nazareński,
Jadwiga Kulik
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„Czy wszyscy ludzie kochają Boga
i czy wszyscy choć raz uczestniczyli we Mszy świętej?”
Niestety, nie wszyscy kochają Boga.
Więcej ludzi na świecie nie było na Mszy świętej, niż było.

...SWEGO NIE ZNACIE
SANKTUARIUM W WAMBIERZYCACH
Wambierzyce to niewielka miejscowość usytuowana malowniczo
w dolinie potoku Cedron, u podnóża
Gór Stołowych, oddalona o 21 km
od Kłodzka. W centrum króluje
barokowa bazylika z ukoronowaną
w 1980 roku XIII-wieczną ﬁgurką
Wambierzyckiej Królowej Rodzin.
To miejsce zwane jest „Dolnośląską
Jerozolimą”.

nym wydarzeniu rozeszła się bardzo
szybko. Przed ﬁgurkę zaczynają
napływać coraz większe grupy
pielgrzymów. Dla ułatwienia praktyk
religijnych, u stóp lipy z ﬁgurką
wybudowano kamienny ołtarz.
Obecna świątynia została
wybudowana w XVIII wieku. W roku
1936 papież Pius XI nadał świątyni
tytuł bazyliki mniejszej.

W pierwszych latach XIII wieku,
W Wambierzycach jest także
niewidomy Jan z Raszewa odzyskał
wzrok, modląc się przed ﬁgurką Kalwaria z 74 kaplicami, w których
Maryi z Dzieciątkiem umieszczonej są naturalistyczne drewniane ﬁgury,
na potężnej lipie. Wieść o cudow- oraz – wzbudzająca ogromne

zainteresowanie zwiedzających –
ruchoma szopka. Tradycje budowy
ruchomych szopek w Wambierzycach sięgają XVIII wieku. Obecna
szopka powstała w drugiej połowie
XIX wieku. Posiada ona ok. 800
postaci, z czego 300 jest ruchomych. Napęd stanowi zachowany
w dobrym stanie technicznym
mechanizm zegara wagowego.
Obok pięciu scen o tematyce
religijnej (Boże Narodzenie, sceny
z życia Jezusa, święta Rodzina
i sceny Męki Pańskiej), dwie sceny
przedstawiają pionowy przekrój
kopalni węgla kamiennego
oraz zabawę ludową.
opr.
Bartłomiej Paduch
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KALENDARZ
LITURGICZNY
3 stycznia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Arlety, Danuty, Genowefy
LITURGIA SŁOWA:
Syr 24, 1-2. 8-12
PSALM 147, 12-13. 14-15. 19-20
Ef 1, 3-6. 15-18
EWANGELIA: J 1,1-18
4 stycznia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Eugeniusza, Angeliki
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 7-10
PSALM 98, 1. 7-8. 9
EWANGELIA: J 1, 35-42
5 stycznia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Szymona, Hanny, Edwarda
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 11-21
PSALM: 100, 1-2. 3. 4. 5
EWANGELIA: J 1, 43-51
6 stycznia 2016r. – ŚRODA
Objawienie Pańskie
Imieniny: Kacpra, Melchiora, Baltazara
LITURGIA SŁOWA:
Iz 60, 1-6
PSALM: 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
Ef 3, 2-3a. 5-6
EWANGELIA: Mt 2, 1-12
7 stycznia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Juliana, Teodora, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 22 – 4, 6
PSALM 2, 7-8. 10-11
EWANGELIA: Mt 4, 12-17. 23-25
8 stycznia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Seweryna, Teoﬁla, Mścisława
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 7-10
PSALM 72, 1-2. 3-4ab. 7-8
EWANGELIA: Mk 6, 34-44
9 stycznia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Marceliny, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 11-18
PSALM 72, 1-2. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mk 6, 45-52

TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Jeżeli chcesz
zwrócić dziecku uwagę,
upewnij się, że odnosi się ona
do zachowania,
a nie do dziecka w ogóle”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od ostatnich dni Adwentu działa w naszym kościele gazowe,
nadmuchowe ogrzewanie. Bardzo prosimy, by zwracać uwagę
na zamykanie drzwi przy wchodzeniu i wychodzeniu ze świątyni.
2. Dzisiaj młodzież ze Scholi Pallottiego rozprowadza przed kościołem
kredę i kadzidło do poświęcenia w Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli). Oﬁary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone
na potrzeby Scholi. Kreda i kadzidło będą rozprowadzane także w środę.
3. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.
4. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic
różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca,
a o godz. 1720 Nabożeństwo w kościele.
5. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne,
a o godz. 1800 Msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach.
6. W środę, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli.
Obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła będzie miał miejsce po każdej
Mszy świętej, które będą sprawowane według porządku niedzielnego.
Nabytą u młodzieży kredę i kadzidło przynosimy do poświęcenia.
7. W przyszłą niedzielę, 10 stycznia, o godz. 1530 zostanie odprawiona
Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej
i ich rodziców.
8. W przyszłą niedzielę Pielgrzymi z „Białej 11” zapraszają na Eucharystię
o godz. 1800, a po niej na spotkanie opłatkowe do kawiarenki.
9. W przyszłą niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego,
które kończy Okres Bożego Narodzenia. Zapraszamy tego dnia na godz. 1700
na „Wieczór kolęd”. Wystąpią grupy muzyczne naszej paraﬁi.

poniedziałek, 4 stycznia, od godz. 1500
ul. Wiejska domki jednorodzinne, ul. Wiejska 62, ul. Jodłowa,
ul. Ptasia, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Południowa bez bloku,
ul. Eplera, ul. Mariańskiego, ul. Młodzianowska, ul. Leśna,
ul. Tatrzańska, ul. Krynicka
wtorek, 5 stycznia, od godz. 1500
ul. Południowa 12, ul. PCK 1, 3, 5 i 7
czwartek, 7 stycznia, od godz. 1500
ul. Komandosów 2
piątek, 8 stycznia, od godz. 1500
ul. Komandosów 4
sobota, 9 stycznia, od godz. 900
ul. PCK 9/11, ul. Gagarina 13/17 i 21/23
poniedziałek, 11 stycznia, od godz. 1500
ul. Grenadierów 5, 6, 7/9, 8 i 10
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