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Kalendarz liturgiczny

II NIEDZIELA
P O NARODZENIU PAŃSKIM
Ewangelia: J 1,1-18

W

Nim było życie, a
życie było światłością
ludzi, a światłość
ciemności świeci i ciemność
jej nie ogarnęła.

Noworoczne życzenia
Czego mam ci życzyć w tym
Nowym Roku?
Czy skarbów ziemskich?
Czy pieśni o wiosennym czasie,
przyjemności i śmiechu?
Czy drogi kwiatami usłanej,
niebios zawsze przejrzystych?
Czy to wszystko zapewniłoby ci
szczęśliwy nowy rok?
Czego więc mam ci życzyć?
czy można znaleźć coś co dałoby
ci prawdziwe szczęście
przez cały rok?
Gdzie jest skarb
trwały i drogocenny
który zapewni ci
szczęśliwy nowy rok?

Życzę ci więc wiary co wzrasta
krocząc w światłości
nadziei co obﬁtuje
szczęśliwej i radosnej,
miłości co będąc doskonałą
usuwa wszelką bojaźń
to zapewni ci
szczęśliwy nowy rok!
Pokoju w Zbawicielu,
odpoczynku u Jego stóp
uśmiechu Jego Oblicza
promiennego i świetlanego,
radości z Jego obecności!
Chrystusa co raz bliższego
to co zapewni
szczęśliwy nowy rok!
Poems of Dawn

4 stycznia – 2009r. – NIEDZIELA
Imieniny: Anieli, Angeliki, Eugeniusza
LITURGIA SŁOWA
Syr 24, 1-2. 8-12
Psalm 147
Ef 1, 3-6. 15-18
EWANGELIA: J 1,1-18
5 stycznia – 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Edwarda, Szymona, Hanny
LITURGIA SŁOWA:
1J 3, 11-21
Psalm 100
EWANGELIA: J 1, 43-51
6 stycznia – 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Kacpra, Melchiora, Baltazara
LITURGIA SŁOWA:
Iz 60, 1-6
Psalm 72
Ef 3, 2-3a. 5-6
EWANGELIA: Mt 2,1-12
7 stycznia – 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Rajmunda, Lucjana, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1J 3, 22-4,6
Psalm 2
EWANGELIA: Mt 4, 12-17. 23-25
8 stycznia – 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Seweryna, Mścisława,
Erharda
LITURGIA SŁOWA:
1J 4, 7-10
Psalm 72
EWANGELIA: Mk 6, 34-44
9 stycznia – 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Juliana, Marceliny, Władymira
LITURGIA SŁOWA:
1J 4, 11-18
Psalm 72
EWANGELIA: Mk 6, 45-52
10 stycznia – 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Wilhelma, Agatona
LITURGIA SŁOWA:
1J 4, 19-5,4
Psalm 72
EWANGELIA: Łk 4, 14-22a

Objawienie Pańskie
- Trzej Królowie
Kościół katolicki 6 stycznia
obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (gr. Epifania), która w naszym kraju znana jest
pod nazwą Trzech Króli. Uroczystość ta jest pamiątką dnia,
w którym nowo narodzony Syn
Boży objawił się na ziemi w tajemnicy Wcielenia, ukazując się
poganom w osobie Dzieciątka.
Jest to uroczystość najstarsza i
jedna z największych w roku kościelnym. Swymi początkami sięga III w.
Mędrcy otwierają swoje skrzynie ze skarbami i przynoszą Dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę. Od dawien dawna w różnoraki sposób tłumaczono te trzy dary. W drugim stuleciu święty Ireneusz
z Lyonu widział w złocie znak królewskiej godności Dzieciątka, w
kadzidle jego Boskość, a mirra miała według niego symbolizować
śmierć na krzyżu.
Objawienie Pańskie poucza nas, że wobec Narodzenia Pańskiego nie można przejść obojętnie. Jak widać, nawet poganie
zmierzali ku Jezusowi Chrystusowi, ponieważ i w ich sercach kryje
się pragnienie szczęścia. Jest nim zrozumienie świata, zrozumienie własnego losu i życie wieczne. Oddawszy hołd nowonarodzonemu Królowi Żydowskiemu uznali, że On może nadać sens ich
istnieniu i wyprowadzić ku życiu, które oznacza znacznie więcej
niż dotąd przypuszczali. Mesjańskie światło gwiazdy Dawida (por.
Lb 24,17; Ap 22,16) kazało im szukać w Jerozolimie króla narodów
i uznać tam Jego wyższość. Oznacza to tym samym, że poganie
muszą przyjąć od Żydów obietnicę mesjańską, przekazaną przez
Stary Testament, aby zostali włączeni do Narodu Wybranego.
W tradycji polskiej zachował się do dziś zwyczaj znaczenia
święconą kredą drzwi domów. Zwykle oznacza się drzwi inicjałami Trzech Mędrców: K+M+B (Kacper, Melchior, Baltazar). Słowa te
jednak w pisowni łacińskiej (C+M+B) mogą być także interpretowane jako pierwsze litery słów: Christus mansionem benedicat,
tzn. Niech Chrystus mieszkanie błogosławi.
Przy okazji tegorocznej Uroczystości zastanówmy się z czym
przychodzimy do małego Jezusa, kogo w Nim widzimy? Czy na
pewno Zbawiciela, Boga przychodzącego do nas z wielką mocą?
opr. Monika Grzeisak
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POKŁON TRZECH KRÓLI
Trzej mężowie – królowie.
Przybyliście z dalekiej
krainy – nieznanej
dla nas współczesnej
żyjących.
Mędrcy ze Wschodu.
Utrudzeni podróżą,
jechaliście z nadzieję
Bożą, aby oddać
pokłon małemu
Dziecięciu Bożemu.
Gwiazda Boża prowadziła
ich do stajenki
Betlejemskiej.
Zatrzymani przez
chytrego Heroda,
który obawiał się
o swój tron królewski.
Chciwie wypytywał się
o Dziecię Boże.
I ja pójdę i oddam
Mu pokłon.
Jednak Pan Bóg
czuwał nad swoim
Synem Bożym.
Powiadomieni przez Boga
we śnie odjechali
inną droga.
Nie wrócili już
do Heroda.
Gwiazda stanęła
nad stajenką.
Oddali pokłon
Jezusowi i Matce Jego.
Oﬁarowali Mu dary:
złoty, kadzidło i mirrę.
Bardzo byli radośni.
A dotrzymawszy we
śnie nakaz...
Udali się inną drogą
do swych królestw.
Pan Bóg miał
w swej opiece
Syna Bożego.
Spełniły się proroctwa.
Stefan Suwała

ŚWIADECTWO
„Kto ma siłę woli i chęć służby ludziom

Temu życie pięknym snem”

Janusz Korczak

19 października będąc na mszy świętej dowiedziałam się, że wieczorem będzie spotkanie, które organizuje ks. Marek Kujawski dla chętnych, którzy pragną oddać się na służbę bliźniemu. Niebawem zbliżał się czas
mojego przejścia na emeryturę, a pracując 40 lat, nie wyobrażałam sobie dalszego życia bez kontaktu z ludźmi,
zamknięta w czterech ścianach swojego domu. Plany, które snułam o przyszłości nie miały już żadnego znaczenia, wobec planów Boga, bo to przecież On wskazał mi drogę. Przyszłam do Hospicjum, bo wołał cierpiący
człowiek. Bardzo potrzebny jest w dzisiejszym, zwariowanym świecie, człowiekowi, człowiek, a szczególnie u
progu wieczności. Zrozumiałam to wiele lat temu, kiedy kolejne osoby z mojej rodziny i rodziny mojego męża
odchodziły z tego świata na raka. Nigdy nie zapomnę rozmowy z lekarzem, który wypisując moją chorą na nowotwór mamę powiedział: „Jak będzie bolało proszę podać gardan.” To było w naszym mieście w Radomiu.
W Hospicjum zobaczyłam jak możemy pomóc ludziom nieuleczalnie chorym, aby zminimalizować ból i
cierpienie, a człowiek mógł godnie umierać. Zrozumiałam również, że nie trzeba posiadać umiejętności medycznych, aby pomóc i służyć umierającym. Bardzo ważne jest uśmierzenie bólu i cierpienia, ale nie mniej
ważna jest obecność drugiego człowieka.
Zaczęłam uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach, które prowadziła cudowna i bezgranicznie oddana
swoim chorym dr Jola Markowska ze swoim zespołem z Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach. Przychodząc do
Hospicjum nie miałam pojęcia na czym będzie polegała moja posługa, ale w głębi serca zawsze czułam potrzebę służenia człowiekowi, opuszczonemu, smutnemu, o którego nikt się nie troszczy. Wyniosłam to z mojego rodzinnego domu, bo chociaż był on bardzo ubogi, moi rodzice zawsze mieli coś do oﬁarowania naszym
sąsiadom oraz rodzinie. Nikt z naszego domu nie wychodził z pustymi rękami. Są już u Pana, a ja ciągle się do
nich zwracam jak potrzebuję pomocy. Boże, daj im niebo za dobro, którego doświadczyłam.
Zaczęłam od prozaicznych rzeczy. Na początku wraz z innymi zorganizowaliśmy „Spotkanie Mikołajkowe”
dla dzieci, a potem wigilię dla chorych i samotnych.
Pierwszymi moimi chorymi do których chodziłam z Marysią i księdzem Markiem były moje koleżanki,
przyjaciółki Basia i Bożenka, które bardzo bały się śmierci i bólu. Obie wiedziały, że chorują na nowotwór i
zaprosiły Hospicjum do towarzyszenia im w tej ostatniej drodze.
W ich domach podczas odwiedzin uczyłam się miłości i oddania drugiemu człowiekowi. Ksiądz Marek i dr
Marysia pokazali mi co można oﬁarować choremu, bezradnemu, będąc wolontariuszem Hospicjum Królowej
Apostołów. Przede wszystkim swoją obecność, współczucie i towarzyszenie na tym etapie życia, aż do śmierci. Rodziny moich przyjaciółek w tym okresie bardzo mnie potrzebowały. Przeżywali oni okres niedowierzania
co do nieuchronności bliskiej śmierci, okres buntu, a potem już pogodzenie, pragnąc w tym ostatnim czasie
zrobić dla siebie wszystko co możliwe. Natomiast Basia i Bożenka przede wszystkim potrzebowały pomocy
Boga, bo przecież chodziło o najważniejsze, zbawienie człowieka.
Wielkie Bóg zapłać księdzu Markowi, który od początku mojej hospicyjnej drogi przeprowadza naszych
chorych na „drugi brzeg” do Domu Ojca, jednoczy rodziny przy łożach boleści i pokazuje miejsce rodzinie w
tym trudnym czasie.
Po tych pięciu latach doświadczeń jestem dumna i szczęśliwa, że w Hospicjum odnalazłam swoją dalszą
drogę. Chorzy uczą mnie wrażliwości na swoje doznania, bezradności, ale przede wszystkim cierpliwości i
pokory. Zawsze, choć w różny sposób próbują „chwycić za rękę”, aby pójść z nami na przód, jak daleko się da.
To bardzo zobowiązuje, dlatego trwam.
„Nie obiecam Ci, że świat będzie kolorowy
Nie obiecam Ci, że świat zawsze będzie po Twojej stronie
Jednak mogę Ci obiecać, że kiedy będziesz mnie potrzebować
Będę!!!”
Wszystkim osobom, które sprawiły, że jestem w Hospicjum chciałabym podziękować za dobro, które od
nich otrzymałam. Niech Bóg błogosławi i prowadzi w tej trudnej hospicyjnej drodze.
Alina Dutkowska
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INFORMACJE

i

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela Eucharystyczna, zamiast kazania będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
3. Także dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta Hospicyjna.
4. Dzisiaj o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny Msza Święta w intencji Rodzin.
5. Również dzisiaj nabożeństwo kolędowe o godz. 1700.
6. Jutro I Poniedziałek Miesiąca - Wypominki Roczne o godz. 1730, następnie Msza Święta, w
tych intencjach, o godz. 1800.
7. We wtorek, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze Święte w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 630, 800, 930 i 1800. Przypominamy, że jest to święto
nakazane, każdy katolik ma obowiązek uczestniczenia tego dnia we Mszy Świętej.
8. W przyszłą niedzielę, 11 stycznia o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci przygotowujących się do
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.
9. Także w przyszłą niedzielę, 11 stycznia, o godz. 1800 zostanie odprawiona Masza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą beatyﬁkację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jaja
Pawła II. Po Mszy Świętej wspólne kolędowanie.

PORZĄDEK
WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ:
PONIEDZIAŁEK 5 STYCZNIA OD GODZ. 1430

Komandosów 4
WTOREK 6 STYCZNIA OD GODZ. 900

MAZOWSZANY
ŚRODA 7 STYCZNIA OD GODZ. 1430

PCK 3, 5, 7, 2; PCK 1
CZWARTEK 8 STYCZNIA OD GODZ. 1430

PCK 9/11; Gagarina 13/17, 21/23
PIĄTEK 9 STYCZNIA OD. GODZ. 1430

Grenadierów 5, 6, 7/9, 8, 10
SOBOTA 10 STYCZNIA OD GODZ. 900

Gagarina 25; Grenadierów 12/16

KANCELARIA
PARAFIALNA
czynna:
od poniedziałku
do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę:
8.00 - 10.00

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail:
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