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EWANGELIA: J 1, 6 -8. 19 -28

„Jestem głosem,
który woła na pustyni”.
Ewangelia stawia nam przed oczy postać Jana Chrzciciela. „Z Jerozolimy
wysłano (...) kapłanów i lewitów, aby go zapytali: „Kim jesteś?”. Żydzi
oczekiwali Mesjasza, ale nie wiedzieli kiedy On zjawi się w Izraelu. Ta niepewność każe im zapytać się Jana, który chrzcił nad Jordanem, kim on jest.
Może to oczekiwany Mesjasz. Jan daje jednoznaczną odpowiedź: „Jestem
głosem, który woła na pustyni”. To świadomość własnej tożsamości, wie
kim jest. „Dlaczego więc chrzcisz?”. „Ja chrzczę wodą (...), pojawi się Ten,
którego wy nie znacie”. Jan ma przygotować drogę Temu, któremu „nie
jest godny rozwiązać rzemyka u sandałów”. „Baczcie na pokorę Tego, przed
którym idzie Jan pełen pokory. (…) Żadna zasługa Jana nie może się równać
z zasługą, jaką zdobył przez swoje upokorzenie się. Mógł bowiem wprowadzić ludzi w błąd i być uważany za Mesjasza, a jednak wyznał, że Nim
nie jest” (św. Augustyn). Jakie my mamy mniemanie o sobie? Kim jesteśmy?
Im bardziej będziemy świadomi kim jesteśmy, a kim nie, tym bardziej
będziemy radośni i radośniej będziemy przeżywali dzisiejszą niedzielę,
która obchodzona jest pod znakiem radości. Jezu! Udziel mojej duszy
światła, abym rozpoznał, kim jestem w Twoich oczach.
Adam Żak

ADWENTOWA DZIEWCZYNA Z NAZARETU
Jakże piękna jesteś, Przyjaciółko
Dlaczego kobiecość XXI wieku
moja, jakże piękna! Adwentowa
często tak bardzo różni się od TwoMaryjo...
jego delikatnego piękna, ciepłego
Pełna kobiecego uroku i wdzięku. spojrzenia, otwartości na dar życia?
W Twoich oczach przegląda się niebo. Dlaczego dzisiejsze dziewczyny wolą
W Twoich dłoniach złożone jest dobro. wykrzykiwać słowa, które do kobiety
W Twoim sercu trwa ciche oczeki- nie pasują, zamiast uczyć się wprowadzania harmonii w świecie? Dlawanie.
czego sprzedaje się na tanim rynku
Święta Dziewczyno z Nazaretu, to, co jest w nas niezwykłe i co ogromstaję dziś przed Tobą jako kobieta. nie ubogaca mężczyzn – szlachetność,
Wpatruję się w Ciebie. W Adwencie skromność, subtelność?
„czasu korony” szukam sensu i odpoPomóż, Maryjo, zrozumieć. A jeśli
wiedzi na trudne pytania. Ostatnie
tygodnie przyniosły dużo zamętu. nie da się zrozumieć, pomóż uwolnić
I wydaje się, że „wielka fala” zalała serce. Od szukania siebie. Od kłamstw.
Prawdę o Tej, której „wartość prze- Od egoizmu. Od tego wszystkiego,
wyższa perły”.
co sprawia, że to serce staje się

ociężałe. Podziel się ze mną, podziel
się z nami, kobietami, radością Dobrej
Nowiny o Oblubieńcu, który nadchodzi. Weź mnie za rękę i pobiegnijmy
razem do Elżbiety. Ona czeka. Dziś
także, może nawet jeszcze bardziej
niż dwa tysiące lat temu. Na słowo
i gest – miłosierny gest kobiety.
Pomóż dostrzec każde piękno
we mnie i wokół mnie. I pozwól wraz
z Tobą wyśpiewać dziękczynne „Magnificat”. Bo przecież... tak wielkie
rzeczy uczynił mi Pan. Tak wielkie
rzeczy uczynił nam, kobietom, Pan!

Gosia
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Roraty sprawiają,
że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...

Msze święte roratnie dla dorosłych i młodzieży będą o godz. 600 (od poniedziałku do soboty).
Roraty dla dzieci i ich rodzin, w tym tygodniu,
we wtorek i czwartek o godz. 1900 oraz w sobotę o godz. 700.

ŚWIĘTA MAMA
Joanna Beretta Molla urodziła się
w 1922 roku w Magencie we Włoszech. Była dwunastym dzieckiem
w rodzinie. Jej dom wypełniała miłość
i wiara. Dzieci wraz z mamą codziennie chodziły na Mszę świętą i wspólnie się modliły. Dziewczynka mając
5 lat przyjęła I Komunię św., a w wieku
8 lat sakrament bierzmowania. Była
dzieckiem przeciętnie uzdolnionym,
ale wiele zdobyła przez codzienną
pilność i pracowitość.
W roku 1942 Joanna podjęła studia
medyczne. W tym samym roku, w
odstępie czterech miesięcy zmarli
jej rodzice. Tylko dzięki głębokiej
wierze i zaufaniu Panu Bogu osierocone rodzeństwo nie pogrążyło się
w rozpaczy. Joanna nadal studiowała
i podjęła pracę w Akcji Katolickiej
i Stowarzyszeniu św. Wincentego
a Paulo. Skupiona była na nauce,
ale nie zaniedbywała głębokiego
życia wiarą.
Zawsze lubiła wypoczywać na
łonie przyrody. często jeździła na
nartach. Zawsze też była elegancka
– interesowała się modą. Pięknie
malowała, grała na pianinie. Głosiła
katechezy dla dziewcząt. Jej wiara
była w tym czasie bardzo dojrzała,
na co dowodem są zachowane do
tej pory notatki. Dwóch braci i siostra
Joanny odkryli powołanie i wybrali
życie zakonne. Dziewczyna również
pragnęła wstąpić do zakonu, ale

nie pozwolił jej na to stan zdrowia.
Pragnęła zostać misjonarką.
Pośród trudnych wojennych wydarzeń postanowiła, by „żyć w każdej
chwili radośnie wolą Bożą”. Codziennie spotykała się z Jezusem w kościele
na Mszy świętej lub Adoracji. Z Nim
omawiała najpierw swoje dziecięce
sprawy, potem przychodziła do Niego
jako nastolatka, a w końcu jako lekarka i przede wszystkim żona i mama.
W roku 1949 Joanna uzyskała
dyplom z medycyny, z chirurgii.
Otworzyła klinikę medyczną w Mesero koło Magenty. Następnie zrobiła
specjalizację z pediatrii.
Swojego męża, Piotra Mollę, po
raz pierwszy spotkała 1951 roku. Po
upływie trzech lat spotkali się kolejny raz i od tego momentu stali się
nierozłączni.
Bardzo kochali się i pragnęli być
ze sobą na zawsze. Joanna i Piotr
24 września 1955 roku wzięli ślub.
Byli bardzo rzetelni, uczciwi, pracowici i pogodni. Spędzali ze sobą dużo
czasu. Wyjeżdżali w góry na piesze
wędrówki i na narty. Chętnie chodzili na koncerty i przedstawienia
teatralne.

się, ze w macicy rozwija się włókniak,
który zagraża życiu matki i dziecka.
Joanna jako osoba głęboko wierząca
zdecydowała się donosić ciążę, pomimo wskazań medycznych do jej
przerwania. Jako lekarz, znała zagrożenie i zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jednak od samego
początku domagała się, aby za wszelką
cenę ratować życie dziecka. Udana
operacja usunięcia włókniaka pozwoliła dziecku rosnąć i rozwijać się, ale
spowodowała, ze stan zdrowia matki
pogorszył się. Cały ten czas był trudny
dla rodziny, ale z ufnością modlili
się o zdrowie matki i dziecka. W Wielki
Piątek 1962 roku Joanna trafiła do
szpitala. 21 kwietnia 1962 roku urodziła piękną i zdrową córeczkę. Sama
zaś, tydzień później, zmarła mając
niecałe 40 lat.
Joanna oddała swoje życie za
swoje dziecko, aby mogło się bezpiecznie urodzić. Pozostawiła męża
i czworo dzieci. Wszyscy znajomi,
pacjenci i rodzina zapamiętali ją
jako dobrą i delikatną kobietę.

24 kwietnia 1994 roku, podczas
Światowego Roku Rodziny, św. Jan
Paweł II beatyfikował Joannę Berettę
Mollę, a kanonizował dziesięć lat
Rok po ślubie, Państwu Molla później. Na uroczystej Mszy świętej
urodził się syn, a w kolejnym roku obecni byli: mąż Joanny i najmłodcórka. W 1959 roku urodziła się ko- sza córka. Podczas kanonizacji, mąż
Joanny powiedział, że nigdy nie przylejna córka.
puszczał, że żyje z osobą świętą.
Gdy Joanna była w drugim mieopr. mz
siącu kolejnej, czwartej, ciąży okazało

DAJ SIĘ ZŁOWIĆ W „SIECI W SIECI”
Czy kiedykolwiek dałeś komuś wszystko, a ta osoba to wykorzystała?
Czy potrafisz przyjąć i zaakceptować w sobie to, co słabe i kruche?
Czy chciałbyś zaprosić do tego Boga?
Wspólnie z młodymi ze Wspólnoty Galilea ruszyliśmy w podróż po różnych
płaszczyznach relacji. Poprzez nasz Kalendarz Adwentowy i zawarte w nim
rozważania oraz zadania, wymyślone specjalnie na tę okazję, chcemy
zrozumieć oraz odnowić nasze relacje z drugim człowiekiem, samym sobą,
a szczególnie z Panem Bogiem. Jeśli na któreś z pytań powyżej
odpowiedziałeś twierdząco, to czekamy na Ciebie.
Młodzi z Galilei
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ODWIEDZIŁ NAS MIKOŁAJ

W niedzielę, 6 grudnia, po Mszy
świętej o godzinie 1100 do naszego
kościoła przybył Święty Mikołaj.
W czerwonym stroju, z brodą i koszykiem pełnym prezentów. Nasz Mikołaj
był niezwykle radosny i energiczny,
mimo swojego wieku. Najbardziej
mnie zaskoczyło, ze miał ze sobą
gitarę. Czyżby potrafił na niej grać?
Zastanawiałam się...
Tak, nasz Gość był niezwykle utalentowany! Po krótkiej rozmowie
z dziećmi i upewnieniu się, że jest
we właściwym miejscu, czyli w kościele na Młodzianowie, zaczął grać
i śpiewać. Zachęcił wszystkie dzieci,
aby śpiewały piękną piosenkę na
chwałę Bożą, z pokazywaniem o czym
śpiewamy. Niektórzy rodzice porwani
melodią chętnie przyłączyli się do
śpiewania i pokazywania wraz
z dziećmi.
Jedno duże dziecko zostało po-

proszone przez Świętego Mikołaja
nie o wierszyk, ale o opowieść o tym,
co daje mu Eucharystia. Piękna była
opowieść o Panu Jezusie w małym
kawałku Chleba. Słowa zapadły w
serca nie tylko innych dzieci, ale
również rodziców. Zachęciły nas do
częstszego uczestnictwa we Mszy
świętej i przystępowania do Komunii
świętej.
A już na sam koniec spotkania
dostaliśmy upominek od Świętego
Mikołaja. W małej pięknie zapakowanej paczuszce otrzymaliśmy słodki
prezent i bombki do samodzielnego
złożenia. Każda do wycięcia, złożenia
i zawieszenia na choince. Wszystkie
oryginalne i kolorowe z pięknym
napisem czego uczy nas Eucharystia.
Dla mnie najładniejsza jest ta
czerwona z białymi śnieżynkami oraz
złota z gwiazdeczkami. Na jednej
napisane jest, że Eucharystia uczy

PAPIEŻ OGŁOSIŁ ROK ŚW. JÓZEFA

Papież Franciszek ogłosił Rok
Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa,
dla godnego uczczenia 150. rocznicy
dnia, w którym Święty Józef został
ogłoszony Patronem Kościoła
Katolickiego.
Do 8 grudnia 2021 roku jesteśmy
zaproszeni do pogłębienia dziecięcej
relacji z Bogiem. Odpust zupełny
zostaje udzielony tym, którzy przez
przynajmniej 30 minut podejmą
medytację nad modlitwą „Ojcze nasz”
lub wezmą udział w rekolekcjach
lub jednodniowym dniu skupienia
obejmującym medytację nad osobą
Oblubieńca Maryi.
Ci, którzy w ciągu tego roku, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała
lub duszy mogą uzyskać odpust
zupełny.

Dar odpustu zostaje udzielony
rodzinom oraz narzeczonym, którzy
odmówią modlitwę różańcową.
Odpust zupełny będą też mogli
otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz
wierny wzywający Cieśli z Nazaretu,
aby każdy poszukujący pracy znalazł
zajęcie oraz, aby praca wszystkich
stawała się godniejsza.
Udziela się odpustu zupełnego
wiernym, którzy odmówią Litanię
do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci
(w całości lub przynajmniej w części),
albo jakąkolwiek inną modlitwę do
św. Józefa, według własnej tradycji
liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym
formom prześladowania.

nas zaufania, a na drugiej, że wierności Chrystusowi.
Rodzice również wybrali sobie
po jednej bombce ze swoim oryginalnym napisem. Mama zachwyciła
się piękną złotą z informacją, że
Eucharystia uczy nas pokory. Tata
natomiast - kolorową w zielone,
czerwone i złote paski, na której
widnieje napis, że uczy nas czekania.
Czekam teraz cierpliwie na to,
że w naszym domu już wkrótce stanie piękna choinka. Nasze wybrane
bombki powiesimy na honorowym
miejscu drzewka, aby przypominały
nam, że Eucharystia to Cud nad
Cudami, w której Jezus daje nam
samego siebie.
W tym ciężkim roku pandemii
Święty Mikołaj przyniósł nam wspaniały prezent, który zawsze będzie
nam przypominał, co jest najważniejsze.
Scholanka

Penitencjaria Apostolska udziela
odpustu wiernym, którzy odmówią
jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt
pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja,
a także w Święto św. Rodziny, 19 dnia
każdego miesiąca oraz w każdą środę,
czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi.
W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie
na starszych, chorych, konających
oraz tych, którzy z uzasadnionych
powodów nie mogą wychodzić
z domu, a którzy odrzucą wszelkie
upodobanie do grzechu oraz będą
mieli intencję zadośćuczynienia,
dokończenie na 4 stronie

KONKURS DLA DZIECI

Zapraszamy Dzieci do udziału w naszych konkursach na stronie mojaparafia24.pl!
Od dziś znajdziecie tam do rozwiązania quiz o pierwszej Patronce naszych Rorat, czyli o św. Joannie Berettcie Molli.
W każdym konkursie zbieracie punkty Redakcji „Mojej Parafii”.
Za jakiś czas, jak epidemia pozwoli i nazbieracie bardzo wiele punktów - otrzymacie nagrody.
Prosimy śledzić każdy numer Gazetki i stronę mojaparafia24.pl, by odebrać nagrodę.
Redakcja
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KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
13 grudnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Otylii, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11
PSALM: Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54
2. czytanie: 1 Tes 5, 16-24
EWANGELIA: J 1, 6-8. 19-28
14 grudnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Alfreda, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 24, 2-7. 15-17a
PSALM 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 21, 23-27
15 grudnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Ignacego, Krystiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: So 3, 1-2. 9-13
PSALM 34, 2-3. 6-7. 17-18. 19 i 23
EWANGELIA: Mt 21, 28-32
16 grudnia 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Aliny, Zdzisławy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25
PSALM 85, 9ab i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 7, 18b-23
17 grudnia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Floriana, Żyrosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 49, 1a. 2. 8-10
PSALM 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17
EWANGELIA: Mt 1, 1-17

PAPIEŻ OGŁOSIŁ ROK ŚW. JÓZEFA
dokończenie z 3 strony

kiedy tylko stanie się to możliwe spełnią akt pobożności ku czci świętrzem pozostałym zwykłym warun- tego Józefa, ofiarując cierpienia
kom oraz we własnym domu, lub oraz niedogodności swojego życia.
tam, gdzie aktualnie się znajdują
opr.

SPOTKANIE U RYCERZY KOLUMBA

6 grudnia Rycerze Kolumba spotkali się w kościele na radomskim
Halinowie. W słowie wprowadzającym
Ksiądz Proboszcz Piotr Szymański
przypomniał trudną historię powstania parafii i budowy świątyni. Także
bolesny fakt ścięcia krzyża w 1997 r.
Całe spotkanie skupiło się na temacie
znaczenia i obecności krzyża
w ludzkim życiu.
Świadectwem swojego życia podzielił się tego dnia Pan Porucznik
Karol Cierpica, oficer Wojska Polskiego. Od zawsze marzył, by służyć w
wojsku. Uczestniczył od 1997 roku
między innymi w misjach w Bośni
oraz Afganistanie. W 2013 roku
podczas zamachu terrorystycznego
na bazę w Ghazni, został uratowany

przez amerykańskiego żołnierza
Michaella Ollisa, który zmarł w wyniku odniesionych ran. Porucznik
Karol Cierpica doświadczył poważnej
depresji, przez kilka miesięcy nie
mówił, nie spał, miał myśli samobójcze, zażywał duże ilości leków.

Wszystko się zmieniło, gdy spotkał
człowieka, który przekuwał słowa
w czyn. Mówił o Bogu z pasją i zaproponował mu pewnego dnia udział
we Mszy świętej o uzdrowienie.
Modlitwa sercem i oddanie wszystkich słabości Jezusowi stało się
początkiem procesu nawrócenia Pana
Karola. Miej ufność w Bogu, a On Cię
poprowadzi – powiedział zgromadzonym oficer Wojska Polskiego.
opr.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś o godz. 1720 ostatnia modlitwa wypominkowa.
2. W Adwencie zapraszamy na Roraty, czyli Msze święte ku czci Matki Bożej.
18 grudnia 2020r. – PIĄTEK
Msze święte roratnie dla dorosłych i młodzieży są o godz. 600
Imieniny: Bogusława, Gracjana
(od poniedziałku do soboty). Roraty dla dzieci i ich rodzin, w tym tygodniu,
LITURGIA SŁOWA:
we wtorek i czwartek o godz. 1900 oraz w sobotę o godz. 700.
1. czytanie: Jr 23, 5-8
Prosimy dorosłych, młodzież i dzieci o przynoszenie na Roraty lampionów.
PSALM 72, 1b-2. 12-13. 18-19ab
EWANGELIA: Mt 1, 18-24
3. Od jutra przyjmujemy w kancelarii zapisy dzieci, które mają przyjąć
chrzest święty w Boże Narodzenie oraz w Niedzielę Świętej Rodziny,
19 grudnia 2020r. – SOBOTA
27 grudnia. Przypominamy, że rodzice chrzestni przedstawiają
Imieniny: Beniamina, Gabrieli
LITURGIA SŁOWA:
zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję, z parafii swojego aktualnego
1. czytanie: Sdz 13, 2-7. 24-25a
zamieszkania (a nie zameldowania).
PSALM 71, 3-4a. 5-6b. 16-17
4. W środę, podczas Rorat o godz. 600 rozpoczniemy Nowennę
EWANGELIA: Łk 1, 5-25
do Dzieciątka Jezus. W przyszłą niedzielę Nowenna o godz. 1720.
5. Zachęcamy wszystkich do przyjęcia sakramentu pokuty przed Świętami Bożego Narodzenia. Kapłani
spowiadają na początku każdej Mszy świętej (oprócz piątków o godz. 1500 i wieczornych Rorat dla dzieci).
Od jutra do soboty od godz. 1700 będzie obecny kapłan w konfesjonale.
6. W najbliższy piątek, po porannych Mszach świętych kapłani odwiedzą chorych w ich domach.
Prosimy o zgłaszanie osób chorych w kancelarii do najbliższego czwartku.
7. Poświęcone opłatki wigilijne można nabywać w naszej parafii tylko w zakrystii i kancelarii. Nikt w imieniu
parafii nie rozprowadza opłatków po naszych osiedlach.
8. Ostatnie sztuki świec Caritas można nabyć w naszej księgarni. Z racji epidemii, otrzymaliśmy w tym roku
mniej świec do rozprowadzenia.
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