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PIERWSZA N I E D Z I E L A A D W E N T U

ROK B

W poniedziałek 8 grudnia 2008 r. o godz. 11.00
w kaplicy seminaryjnej
Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu,
dwóch naszych Paraﬁan, Alumnów:

Kl. Marcin Zieliński i Kl. Karol Kwiatkowski,
podczas uroczystej Mszy Świętej
przyjmą strój duchowny – sutanny.
Składając najserdeczniejsze życzenia,
ogarniamy modlitwą, by godnie nosząc ten strój,
jeszcze ściślej zjednoczyli się z Chrystusem,
któremu pragną służyć całym swoim życiem.

REKOLEKCJE ADWENTOW E
DLA DOROSŁ YCH

od 30 listopada do 3 grudnia

Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi
( poniedziałek – środa)

g. 6.00, 9.30, 17.00, 19.00
Rekolekcje głosi - ks. Roman Tkacz SAC
REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA DZIECI
Od poniedziałku do środy o godz.16.00

Ewangelia : Mk 13, 33 – 37

U

ważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie
jak z człowiekiem, który udał się w podróż.
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom
staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie,
a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Święty Mikołaj

Grudzień – czas Adwentu
Grudzień to miesiąc najczęściej kojarzony ze
świętami Bożego Narodzenia, choinką i prezentami.
Ale czy tylko ? – To czas Adwentu dla ludzi wierzących,
czas oczekiwania na przyjście Pana. Żeby się do
tego odpowiednio przygotować, spróbujmy się
wyciszyć, postanówmy poprawę i w spokoju oczekujmy
na przyjście Zbawiciela. Adwent to również czas
reﬂeksji, zastanowienia się nad uczynkami tymi
dobrymi i tymi złymi. Przypomnienie, że Chrystus
przyjdzie ponownie sprawia, że chcemy się zmienić,
poprawić i udoskonalić swoje życie.
W czasie Adwentu powinniśmy zrobić
adwentowe postanowienie, aby chociaż na kilka
dni odłożyć czynności, które bardzo lubimy robić
i poświęcić ten czas na naszą osobistą rozmowę z
Chrystusem. Będzie to najpiękniejszy z prezentów
jaki możemy Mu dać.

Jacek Dobosz

Według podań, po bogatych rodzicach otrzymał w spadku
znaczny majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi.
Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry
wybrali go na swojego biskupa. Po życiu gorliwym i pełnym
dobrych czynów, zmarł w połowie IV w., spontanicznie czczony
przez wiernych. Gdy Mirę opanowali Arabowie, kupcom włoskim
udało się zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari w południowych Włoszech.
Jeden z utopców statku wiozącego świętego na pielgrzymkę
do Jerozolimy miał podobno zostać przez niego wskrzeszonym.
Święty Mikołaj wskrzesił też trzech młodzieńców zabitych za
nieuregulowanie rachunku za nocleg w gospodzie. Święty
Mikołaj brał udział w soborze w Nicei, gdzie miał spoliczkować
heretyka Ariusza.
Mikołaj jest patronem Grecji, Albanii, Rosji, Bari, Aberdeen,
Antwerpii, Berlina, Głogowa, Chrzanowa, Miry, Moskwy,
Nowogrodu jak również bednarzy, wytwórców guzików,
cukierników, gorzelników, dzieci, ﬂisaków, jeńców, kupców,
sprzedawców perfum, sprzedawców wina, sprzedawców
zboża i nasion, marynarzy, kierowców, uczonych, młynarzy,
kancelistów paraﬁalnych, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów,
podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, żeglarzy,
notariuszy, panien pragnących wyjść za mąż, więźniów oraz
obrońców wiary przed herezją, patron pojednania Wschodu
i Zachodu.
Wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja obchodzone jest
w Kościele katolickim 6 grudnia jako wspomnienie
dowolne. Atrybutami Mikołaja są szaty biskupie, trzy złote
kule na księdze, troje dzieci w cebrzyku, kotwica, okręt i pastorał.

Opr. Bernard Pająk

Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 6.00
dla dzieci od poniedziałku do środy o godz.16.00, w czwartek i piątek o 16.30
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II SYNOD DIECEZJI RADOMSKIEJ
Dnia 8 listopada bieżącego roku rozpoczął się II Synod Diecezji
Radomskiej, którego hasłem jest: „ Czynić diecezję domem i szkołą
komunii”.
W naszej paraﬁi dnia 17-XI-2008r. o godzinie 18:00, podczas
Eucharystii pod przewodnictwem ks. Proboszcza Zygmunta
Rutkowskiego SAC, zostały zainicjowane prace Paraﬁalnego Zespołu
Synodalnego.
Po Mszy Świętej członkowie zespołu synodalnego, powołanego
przez księdza proboszcza udali się do sali na plebani, aby tam
oﬁcjalnie rozpocząć naszą prace. Wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa
- w modlitwie Credo. Następnie podpisywaliśmy przynależność do
zespołu synodalnego oraz zapoznawaliśmy się ze strukturą synodu.
Synod działa na trzech poziomach. Pierwszym jest komisja
Główna Synodu, która kieruje całością prac. Drugim poziomem są
tematyczne Komisje Synodalne, które opracowują poszczególne
problemy i zadania. Trzeci poziom to paraﬁalne zespoły synodalne
pod przewodnictwem księdza proboszcza. Ich zdaniem jest
zapoznawanie się z materiałami synodalnymi oraz zagadnieniami
religijnymi oraz podejmowanie inicjatywy do działania na rzecz
diecezji i paraﬁi.

DO PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODU NALEŻĄ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ks. Zygmunt Rutkowski SAC – proboszcz – przewodniczący
ks. Zbigniew Kołodziej SAC – zastępca przewodniczącego
ks. Łukasz Gąsiorowski SAC – sekretarz
ks. Marcin Sawicki SAC
ks. Wiktor Bąk SAC
s. Anna Samuela CR - przełożona
p. Adam Żak
p. Agnieszka Kołodziejska – korespondentka pras.
p. Bożena Fryśkowska – korespondencja
p. Ewa Janik
p. Grażyna Kowalczyk
p. Halina Gajos
p. Iwona Machniewska
p. Jacek Fryszkowski
p. Jan Pionka
p. Józef Michalczewski
p. Józef Wojcieszek
p. Magda Minda
p. Piotr Wojcieszek
p. Roman Danielewicz
p. Teresa Stawczyk
p. Wojciech Kowalski
p. Zoﬁa Brodowska

Kolejne spotkanie Synodu Paraﬁalnego
odbędzie się 15 – XII – 2008r.

Święty czas Adwentu
Dziecinko Święta! To już tak niedługo
Narodzisz się dla nas
w betlejemskiej szopie
Każdy z nas, ludzi czeka na tę chwilę
by całym sercem pokłon oddać Tobie...
Przez, cały Adwent,
który się wnet zacznie
czekać będziemy z radością w duszy
i drżeniem wzruszenia
wszelkie oﬁary złożymy w oﬁerze
bo Tyś, nasz Ojcze –od zarania dziejów
Wszechmocnym Panem
i Miłością samą!
Do serca lubisz
wszystkie swe stworzenia.
Chcę Ci, Jezusku, mój Najdroższy, Mały
oddać na zawsze duszę śnieżnobiałą
Lecz pomóż Jezu,
pomóż mnie niegodnej
bym, już na wieki przy Tobie wytrwała !
Pomóż nam wszystkim,
byśmy serca czyste
nieśli Ci co dzień w grudniowe poranki
I w czas roratni mogli Cię ucieszyć
swą obecnością, śpiewem i modłami,
Komunią Świętą
Tyś jest Świętym Chlebem
W małym opłatku my, wielbimy Ciebie !
Widzisz Jezusku, na świecie śnieżyście
Adwent się zaczął;
jakoś ciepło w sercu:
Idziemy właśnie na pierwsze Roraty
wszędzie płoną świece...
Brniemy w ciemnościach,
po śnieżnym kobiercu
Ach, jak jest pięknie i jak uroczyście
Oczekujemy Cię, Panie, z radością.
Przyjdź już nie zwlekaj !
I pomóż nam być dla siebie dobrymi
Najlepszy Ojcze, o to Cię błagamy
Wszak Tyś nam Tatą,
a my Twymi dziećmi
Wszystko więc możesz ,
nam uczynić Boże !
Wierzymy w Ciebie i w to najgoręcej,
że w każdej chwili życia
Twa Święta łaska zawsze nas wspomoże...
Temu posłuży święty czas Adwentu.

Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE i

OCHRZCZENI ZOSTALI

1. Zaczął się Adwent w naszej paraﬁi rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych
i dzieci. Poprowadzi je Ks. Roman Tkacz SAC – pallotyn, dyrektor Biura
Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów w Warszawie.
Serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę w naszej paraﬁi. Msze Święte
z naukami rekolekcyjnymi w: poniedziałek, wtorek i środę – o godz. 600, 930, 1700, 1900.
Spowiedź we wtorek 2 grudnia.
Nauki rekolekcyjne dla dzieci o godz. 1600, zwracamy się z serdeczną prośbą
do rodziców i opiekunów, aby zatroszczyli się o udział dzieci w rekolekcjach.
2. Tradycją minionych lat w czasie Adwentu, wszystkim znani parafianie,
rozprowadzają opłatki wigilijne do wszystkich rodzin naszej parafii.
W razie wątpliwości można zażądać od rozprowadzających opłatki pisemnego
upoważnienia od Księdza Proboszcza. Ofiary złożone z tej okazji będą
przeznaczone na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
3. Dziś nabożeństwo adwentowe o godz. 1700.
4. Jutro I Poniedziałek Miesiąca – Różaniec w intencji Zmarłych poleconych
w wypominkach rocznych, po Mszy Świętej o godz. 1700.
5. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. W I Czwartek,
o godz. 1700 nabożeństwo w intencji nowych, świętych powołań kapłańskich
i zakonnych. Następnie o godz. 1730 Msza Św. w intencji Powołań.
W I piątek spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas wszystkich Mszy Świętych,
oraz od godz. 1700. Dla dzieci Msza Święta o godz. 1630, spowiedź dla nich od
godz. 1600.
6. Pragniemy poinformować, że do chorych w grudniu nie idziemy w I Piątek
Miesiąca, ale 20 grudnia tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.
7. Przyszła niedziela, 7 grudnia, jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca w naszym
kościele zamiast kazania – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
8.

W przyszłą niedzielę, 7 grudnia, Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne
oﬁary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji
Siostry Barbary – Zmartwychwstanki – z okazji jej imienin. Solenizantkę polecamy
modlitewnej pamięci.

D NIA 22

LISTOPADA

Adam Cyprian Ciborowski

D NIA 23

LISTOPADA

Anna Piskorz
Dzieckiem Bożym jestem ja…

ODESZLI DO PANA
Stanisława Kobrzycka ( l. 96)
– 25 listopada 2008 r.
Władysław Cyngot ( l. 73)
– 26 listopada 2008 r.
Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…
W Pierwszy Piątek Miesiąca 5 grudnia
będziemy wynagradzać
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi
przed Najświętszym Sakramentem

10. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji Rodzin.
11. Także w przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.
12. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zwyczajem tych świąt obdarowujemy
się upominkami. Na terenie naszej paraﬁi żyją ubogie rodziny. Podobnie jak
w ubiegłych latach chcielibyśmy je wspomóc, by te święta były szczęśliwsze.
Jeżeli ktoś by chciał zrobić paczkę świąteczną dla dzieci z tych rodzin, to można
podejść do choinki i 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 o dostarczenie do kancelarii
paraﬁalnej do dnia 15 grudnia. Za pośrednictwem zespołu duszpasterskiego
dotrą one do potrzebujących dzieci. Ozdobę choinkową wziętą z kościoła
prosimy zawiesić na choince, w domu, jako wyraz solidarności z potrzebującymi.
Zwracamy się również z serdeczną prośbą, aby do paczek nie wkładać owoców,
ponieważ do świąt ulegną zepsuciu.
13. Od lat na naszych wigilijnych stołach goszczą świece, corocznej ekumenicznej
akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Tegoroczne hasło tej akcji to:
„Ogrzejmy dzieciństwo miłością”. Świece są już do nabycia przed kościołem
i w naszej księgarni.

Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże
dla naszej Ojczyzny, naszych rodzin,
o liczne i święte powołania
kapłańskie i zakonne,
jak również w intencjach osobistych.
Zachęcamy do udziału wszystkich.
Adoracja rozpocznie się
po Mszy Świętej o godz. 8.00 ;
zakończy Mszą Świętą o północy
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