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Kalendarz liturgiczny
18 grudnia 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Bogusława, Gracjana
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 1-5.8-12.14.16
PSALM 89, 2-5.27.29
Rz 16, 25-27
EWANGELIA: Łk 1, 26-38
19 grudnia 2011 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Gabrieli, Dariusza, Eleonory
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 13, 2-7.24-25
PSALM 71, 3-6.16-17
EWANGELIA: Łk 1, 5-25
20 grudnia 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Bogumiły, Dominika,
Zeﬁryna
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24, 1-6
EWANGELIA: Łk 1, 26-38
21 grudnia 2011 r. – ŚRODA
Św. Piotra Kanizjusza
Imieniny: Tomasza, Anastazego
LITURGIA SŁOWA:
Pnp 2, 8-14 albo So 3, 14-18a
PSALM 33, 2-3.11-12.20-21
EWANGELIA: Łk 1, 39-45
22 grudnia 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Zenona, Honoraty
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 24-28
PSALM: 1 Sm 2, 1.4-8
EWANGELIA: Łk 1, 46-56
23 grudnia 2011 r. – PIĄTEK
Imieniny: Wiktorii, Sławomiry,
Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4; 4, 5-6
PSALM 25, 4-5.8-10.14
EWANGELIA: Łk 1, 57-66
24 grudnia 2011 r. – SOBOTA
WIGILIA
Imieniny: Adama, Ewy
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 1-5.8-12.14.16
PSALM 89, 2-5.27.29
EWANGELIA: Łk 1, 67-79

I V Niedziela
Adwentu
E WA N G E L I A : Ł k 1 , 2 6 - 3 8
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.”
Potwierdzeniem tego jest fakt narodzenia Słowa, które stało się człowiekiem. W ludzkim pojęciu niemożliwe – stało się możliwe. Aby to pojąć,
potrzebna jest silna wiara. Taką miała Maryja w chwili Zwiastowania.
Ale sama wiara to jeszcze mało. Musi być poparta zgodą na wolę Bożą.
„Niech mi się stanie według słowa twego.” Pełne zaufanie Bogu. Czy jestem
gotów do spełnienia słów modlitwy „bądź wola Twoja”? Wkrótce pamiątka
narodzenia Zbawiciela. „Złóżmy podziękę Trójcy Najświętszej za dar
Wcielenia Bożego Słowa” (Hymn na Jutrznię) i pełnym głosem w czasie
Pasterki śpiewajmy „Bóg się rodzi.”
Adam Żak
W Adwencie zapraszamy na Roraty –
– Msze święte ku czci Matki Bożej.
To Ona jest dla nas wzorem,
jak mamy oczekiwać Pana.
Roraty dla dorosłych i młodzieży –
– od poniedziałku do soboty o godz. 600,
dla dzieci –
– od poniedziałku do środy o godz. 1645.
Nie zapomnijmy też
o przedświątecznej spowiedzi!
Spowiedź święta codziennie
o godz. 600, 700, 800 i od godz. 1715.
W Wigilię spowiedź święta
od godz. 600 do godz. 1030.

Księdzu Tomaszowi Stefanowskiemu
życzymy, by każdego dnia był zanurzony w miłości Chrystusa…
Niech miłość płynąca z adoracji Jezusowego krzyża
będzie jedyną mocą w prowadzeniu ludzi do spotkania z Chrystusem

i uwalniania ich od wszelkich mocy ciemności.
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TO, CO W ŚWIĘTA NAJWAŻNIEJSZE…
Jak ten czas nieubłaganie mija! Przed nami ostatni tydzień
Adwentu, czas na ostatnie przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia. Już wkrótce przyjdzie na świat powtórnie Zbawiciel
- Emmanuel.
Zanim to nastąpi z całą rodziną spotkamy się przy stole
wigilijnym, aby w skupieniu wpatrywać się w ciemne niebo,
by ujrzeć tę szczególną pierwszą gwiazdę, która ma nas zaprowadzić do Dzieciny narodzonej w żłobie.
Zadbajmy, aby w tym szczególnym czasie nasze serca były
przepełnione Bożą miłością: czystą, piękną, wierną i bezinteresowną. Miłością, która dodaje skrzydeł naszemu życiu,
która otwiera serca do kochania Boga i bliźniego. Bo miłość
Boga w naszym sercu jest właściwie jedyną gwarancją, by
wszystkie nasze troski, zranienia, smutki, samotność zostały uleczone. Człowiek bez miłości jest jak pusty dzban. Gdy
oddamy nasze życie, nasz los w ręce Boga i pozwolimy, aby
Bóg napełnił ten pusty dzban (nasze serce) Swoją miłością,
to wtedy nasza codzienność staje się cudem, nasze życie
staje się prawdziwie piękne…
W Święta nasze domy będą pięknie ustrojone w choinki z kolorowymi bombkami. Na stole pojawią się potrawy
wigilijne, sianko pod obrusem, będzie opłatek, pod choinką
znajdziemy podarunki, usłyszymy piękne życzenia świąteczne, będziemy śpiewać kolędy, będziemy odświętnie ubrani… Te i inne zwyczaje w naszych domach będą podkreślać
ten szczególny moment narodzin Jezusa Chrystusa.
Kiedy będziemy zasiadać przy stole wigilijnym nie zapominajmy o bliskich nam osobach, których wśród nas już nie
ma – są po tamtej stronie, w Królestwie Niebieskim. Wspomnijmy ich! Zanieśmy modlitwę za nich, odwiedźmy ich groby. Przecież oni na nas czekają i orędują za nami u Pana Boga.
Pamiętajmy o osobach chorych, starszych, samotnych,
którzy są zapomniani, opuszczeni przez bliskich, którzy czują pustkę i smutek… Może są w naszych środowiskach - rozejrzyjmy się! Nie zamykajmy naszego serca i naszych drzwi
na klucz dla ludzi spragnionych – odczuwających głód miłości…
Bądźmy dla nich podporą.
Kiedy będziemy przeżywać ten cudowny wieczór, pamiętajmy o naszej pięknej katolickiej wierze. Niech nie zabraknie
w naszym domu czytania Słowa Bożego, pójścia do kościoła,
na Pasterkę – by oddać pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu.
Chciejmy radośnie i z reﬂeksją przeżyć misterium tej nocy,
nocy, która tak bardzo zmieniła ludzki los i ludzkie perspektywy.
Miejmy pragnienie przyjęcia do naszych serc Chrystusa w
Komunii świętej. Pamiętajmy o przedświątecznej spowiedzi!
Zadbajmy, aby w tę szczególną betlejemską noc choć
na chwilę ustały kłótnie, zwady, a jeśli od dłuższego czasu
żyjemy bez przebaczenia, niech nasze serce zapłonie miłością,
jednością i szczerym przebaczeniem. Niech miłość Boża zapłonie w naszych domach i na nowo narodzi się w naszych
sercach.
aga
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JAK OWCE BEZRADNE
CZEKAMY NA PRZYJŚCIE JEZUSA
/ROZWAŻANIE ADWENTOWE/
O Panie nasz, najświętszy Boże miły,
w ten adwentowy czas
ciemności kulę ziemską spowiły…
Dziecinko Święta!
Przyjdź jak najprędzej i pociesz nas,
wszak potraﬁmy żyć tylko z Tobą.
W każdy zimowy, czy letni dzień…
Bez Ciebie (przecież to jasne), zginąć nam przyjdzie.
Gdzie jesteś, o Dziecino Boża?
Bez Ciebie tak ciemno,
dusze spowija gęsty, zimny cień.
My, Twoje dzieci, jak owce bezradne
oczekujemy przyjścia Twojego.
Gdy się narodzisz w szopce betlejemskiej
radość wśród nas zapanuje wprost nieziemska.
Bo my, Twe bezradne owieczki
będziemy mieli Pasterza swego,
Tak kochanego i tak dobrego.
Adwent się wkrótce skończy – to wiemy –
I Ciebie, maleńkie Dziecię, czystym sercem
powitać chcemy.
Gdy nowonarodzony Jezus,
królem od wieków przecież ogłoszony,
nad swymi bezradnymi owcami
w dzień Narodzenia panowanie swe roztoczy,
rozjarzą się szczęściem prawdziwym
wszystkie dusze ludzkie
i roześmieją się radośnie
stęsknione Jezusa i kochające Go nad życie
ludzkie zapłakane oczy…
Ja wierzę, Jezu, że Ty przyjdziesz wkrótce
i delikatnie weźmiesz każdą bezradną owieczkę
w swe święte ramiona.
I ta słabiutka owca,
jaką każdy z nas, ludzi, jest wobec Ciebie
szczerze Ci się odda,
z miłością tuląc się do serca Twego,
szczęściem ogromnym rozpromienieje!
Przyjdź, Panie Jezu, nie zwlekaj, już czas.
Bo przecież tylko Ty ratunkiem jesteś dla nas.
Tyś nam Pasterzem, a my – Twe owce bezradne.
Wierzymy niezłomnie, że Twoja miłość uratuje nas.
Bóg jest Miłością i kocha wszystkich ludzi…
Ta jedna myśl ogromną wiarę w nas budzi…
Ty, o Jezu Miłosierny, poprowadzisz nas
do niebios bram, w przeszczęśliwą wieczność.
Tam będzie pięknie i bezpiecznie.
Jezu, ufam Tobie.

Katarzyna Wilczyńska

TAK BARDZO TĘSKNIŁAM I CZEKAŁAM…
/REFLEKSJE POADWENTOWE/
Kończy się Adwent. Ze wzruszeniem spoglądam na świecę roratnią i wspominam poranki naznaczone
oczekiwaniem na cud. Pragnę wyszeptać Panu z ogromną miłością, którą wlał w moje serce, jak bardzo
tęskniłam i czekałam. Oddaję Mu wszystkie upadki i zwątpienia. On tak bardzo chce uwolnić mnie od zła i
utrudzenia. Przychodzi, by otrzeć wszystkie łzy z moich oczu.
Puste miejsce przy stole wypełniam myślami o ludziach samotnych, zagubionych, a także o moich
bliskich, z którymi chciałabym przeżywać Narodzenie Pana, a dzielą nas odległe kilometry, tudzież cała
wieczność. Oddaję to wszystko Panu, nie chcę już nigdy więcej żyć bez Niego!
acz

KATECHEZA XXIX
CELEBRANS PRZEWODNICZĄCY LITURGII – ZNAKIEM CHRYSTUSA
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28,20) – zapewnił nas Pan
Jezus. Jezus Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Ta obecność ma różne formy.
Pan Jezus jest obecny w znakach sakramentalnych. To Jezus Chrystus chrzci. To Jezus Chrystus udziela
odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty.
Jezus Chrystus jest obecny we wspólnocie wierzących. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20) – zapewniał nas Pan Jezus.
Jest obecny w swoim słowie. To Jezus Chrystus do nas mówi, gdy w Kościele czyta się Pismo Święte.
W szczególny sposób jest obecny Jezus Chrystus w Eucharystii. W tym Sakramencie czyni obecnym
swoje dzieło odkupienia świata. „Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny
w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w oﬁerze Mszy świętej, czy to
w osobie odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś oﬁarował się na krzyżu, obecnie oﬁaruje się przez
posługę kapłanów” (Sobór Trydencki), czy też zwłaszcza pod Postaciami Eucharystycznymi.”
(Konstytucja o Liturgii, 7).
Zgromadzenie liturgiczne jest obrazem Kościoła. Objawia tym samym swoją strukturę hierarchiczną.
Uporządkowaną, hierarchiczną strukturę zgromadzenia liturgicznego ustanowił sam Chrystus. To Jezus
Chrystus „jest źródłem każdej posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę, wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel.” (KKK 874). To „Chrystus Pan dla pasterzowania Ludowi Bożemu… ustanowił w
Kościele swym rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro duchowe całego Ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze służą swoim braciom, aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego (...) osiągnęli
zbawienie” (Konstytucja o Kościele, 18).
Przewodniczący liturgii, którego nazywamy celebransem, swoją osobą, przypomina nam, że Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.
Celebrans reprezentuje osobę Jezusa Chrystusa. Nie tylko przewodniczy zgromadzeniu liturgicznemu. Kapłan wykonuje czynności sakramentalne w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyni to mocą Jezusa
Chrystusa i w Jego zastępstwie. To z upoważnienia Jezusa Chrystusa kapłan może, podczas konsekracji,
wypowiadać słowa: „To jest Ciało moje… To jest kielich Krwi mojej…”. Jest to owoc sakramentu kapłaństwa.
Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to, że w naszych świątyniach jest sprawowana Eucharystia dzięki
posłudze kapłanów.

za: www.diecezja.radom.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś już IV Niedziela Adwentu. Aby nasza radość w Święta była pełna, przygotujmy serca na

przyjście Pana przez sakrament pojednania i oczyszczającą pokutę.
2. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego SAC
z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy waszym modlitwom.
3. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
i ich rodziców.
4. Dziś na godz. 1700 zapraszamy na Nabożeństwo z Nowenną do Dzieciątka Jezus.
5. Roraty, wraz z Nowenną do Dzieciątka Jezus, dla młodzieży i dorosłych, codziennie od
poniedziałku do soboty godz. 600. Roraty dla dzieci w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 1645.
6. Spowiedź w tym tygodniu, na Roratach o godz. 6 00 i Mszach świętych o godz. 7 00, 8 00
i od godz. 1715. Spowiedź dzieci w poniedziałek od 1715, młodzieży gimnazjalnej – we wtorek
od 1715. Młodzież starszą zapraszamy na spowiedź w środę, również od 1715. W Wigilię Bożego
Narodzenia spowiedź do godz. 1030.
7. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych:
• z 25 grudnia, godz. 1130 – w poniedziałek, 19 grudnia
• z 25 grudnia, godz. 1300 – we wtorek, 20 grudnia
• z 26 grudnia, godz. 1300 – w środę, 21 grudnia
Wszystkie pouczenia będą w kancelarii paraﬁalnej o godz. 1840.
8. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją zachęcamy w tym dniu
do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych. Msze święte o godz.: 600, 700, 800 i 930.
Mszy Świętej o godz. 1800 nie będzie. Wieczorem całą rodziną zasiądźmy do wigilijnej wieczerzy.
Łamiąc się opłatkiem przeprośmy za wszystko, czym mogliśmy się wzajemnie zranić w ciągu
mijającego roku i złóżmy sobie nawzajem serdeczne życzenia. Zachowajmy zwyczaj pozostawienia pustego miejsca przy wigilijnym stole, okazując w ten symboliczny sposób wrażliwość
na los ludzi biednych, samotnych, skrzywdzonych i ciężko strapionych. Zrezygnujmy tego dnia
z napojów alkoholowych – wszak pójdziemy na Pasterkę, którą rozpoczniemy o północy, by powitać Nowonarodzonego. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
9. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy Świętej o godz. 630, pozostałe Msze święte jak w każdą niedzielę.
Nie będzie także nabożeństwa o godz. 1700.
10. Wizytę duszpasterską rodzin naszej parafii rozpoczniemy we wtorek, 27 grudnia. Program
tegorocznej kolędy będzie podany w Gazetce parafialnej.
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