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UROCZYSTOŒÆ
NARODZENIA PAÑSKIEGO AD 2013
ORAZ NIEDZIELA ŒWIÊTEJ RODZINY

Drodzy Para�anie...
Drodzy Parafianie, Czytelnicy „Mojej Parafii”
oraz wszyscy modlący się w naszym pallotyńskim kościele!
Życzymy, by w ten świąteczny czas
Jezus odnalazł Betlejem
w Waszych sercach.

Życzymy, aby narodzenie Zbawiciela
poruszyło Wasze serca tak,
jak poruszyło serca Maryi i Józefa.

Niech będzie to czas cudownych spotkań z bliskimi;
czas, w którym może powiemy coś,
co od dawna jest ukryte na dnie naszych serc;
czas, w którym głęboko popatrzymy w oczy ukochanego człowieka,
by na nowo zafascynować się tym, że jest tuż obok nas.
Bądźmy prawdziwie ze sobą!
Niech nowy 2014 rok umocni nasze kroki na drodze świętości!
Ksiądz Proboszcz
Zygmunt Rutkowski SAC
wraz ze Współbraćmi pallotynami

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO AD 2013
ORAZ NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
EWANGELIA: Mt 2, 13-15.19-23
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu.”
I znowu „anioł Pański ukazał się Józefowi
we śnie” i polecił, aby schronili się w Egipcie.
Jezusowi groziło niebezpieczeństwo. „Herod
będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.”
Józef posłuszny Bogu „wziął w nocy
Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.”
Rodzina, w której narodził się Jezus, została
uratowana. 29 grudnia obchodzimy jej Święto.
Niebezpieczeństwo grozi jednemu członkowi
rodziny. Mimo tego pozostali jej członkowie
solidarnie wspierają się, aby rodzina nie została

okaleczona. Pan Bóg poprzez Rodzinę Jezusa,
Świętą Rodzinę, uczy nas kochać nasze
rodziny, które są darem od Niego. Św. Paweł
w Liście do Kolosan rozwija główne cechy
rodziny chrześcijańskiej: „przyobleczcie się...
w serdeczne miłosierdzie, w dobrotliwość, w
pokorę, w cichość, w cierpliwość.”Prośmy Boga,
abyśmy w naszych rodzinach naśladowali wzór
rodzin - Świętą Rodzinę z Nazaretu - i mogli
z nią przebywać na wieki.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Oczywiście, prawdy wiary mogą wydawać się niejasne dla rozumu ludzkiego,
ale pewność, jaką daje światło Boże, jest większa niż ta, którą daje światło rozumu.”

ZIMOWY SEN O NIEBIE
Śniły mi się dziś
Szczęścia krainy...
Jakież piękne!
Językiem wypowiedzieć? Jak?!
...Matka Święta
podobna do młodziutkiej dziewczyny
radosna, roześmiana
(lecz daleko piękniejsza, o tak!)
Delikatny muślin bosko-piękną twarz otula
Śnieżnobiała szata
w blasku cudownego Nieba lśni.
Wdzięcznym ruchem
odgarniając lok brązowy z czoła
wąską, delikatną dłonią pokazuje mi
Bram Niebieskich - drzwi...
Przesuwając perły różańca świętego
mówi mi, gdzie ratunku w życiu
szukać mam...
I tuląc do siebie Jezusa Małego

Z radością wskazuje Go; „Twój Bóg i Pan!
Na twej Ziemi grudzień właśnie zapanował
Tutaj w Niebie piękna, wieczna wiosna trwa!”
Patrzy na mnie
z miłością przepięknymi błękitnymi oczyma
w których - nieme pytanie:
„Dziecko - czysta dusza Twa?
Tak chciałabym Cię spotkać w Niebieskiej Krainie,
lecz od Ciebie zależy, czy się znajdziesz tu...
Bo gdy Twoje,
tam na Ziemi życie spełni się, przeminie,
W Niebie musisz mieć
duszę barwy śnieżystego bzu...”
A kiedy sen się prześnił,
wstałam - wypoczęta
I na klęczkach tej Pani Wszechświata
powierzyłam się, modląc się do Niej gorąco:
Strzeż mnie, o Pani Święta,
Od tej chwili na wieki Twą wyłącznie być chcę!
Katarzyna Wilczyńska

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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„Gdybym mogła od nowa
wychowywać dziecko,
przestałabym odgrywać poważną,
a zaczęła poważnie się bawić.”

MODLITWA DZIECKA
„Boże, spraw,
alby wszyscy biedni zaznali szczęścia.
By nie byli głodni i spragnieni.”

WIGILIJNY WIECZÓR STARUSZKI TEOFILI
Było cicho i bardzo spokojnie. Grudniowy zmierzch
zapadł szybko. W miarę upływu tego wigilijnego
dnia, siarczysty mróz tężał coraz bardziej. Na wiejskiej
drodze było bardzo pusto. Śnieg sypał wielkimi płatami.
Wydawało się, że nikogo tu nie ma.

Pomyślawszy o tym, staruszka Teoﬁla poweselała.
Lecz mimo wszystko na dworze było coraz ciemniej
i mróz wciąż wzrastał.

Starą kobietę opuszczały siły. „Boże! Dobry Boże! Co
robić? Tam, gdzie mieszkam, wśród starych desek
Ale nie... Środkiem drogi wolnym krokiem posuwała i gałęzi szałasu, nie mam po co wracać. Chyba już tu
się staruszka Teoﬁla. Była tak pochylona, że zziębniętą umrę w ten wigilijny wieczór. Maleńki Panie! Błagam!”
twarzą niemal dotykała ziemi. Po pobrużdżonej
siateczką starczych zmarszczek twarzy, spływały I szła, płacząc, staruszka, sama nie wiedząc dokąd...
zamarzające łzy. Były to łzy smutku i gorzkiego żalu. W pewnym momencie osunęła się na ziemię. Ale na
szczęście nie zdążyła upaść, bo nagle mocne silne
„Dlaczego? Dlaczego ja jestem taka samotna
i bardzo ciepłe dłonie podtrzymały biedulkę. Były to
i nieszczęśliwa? Miałam przecież dużą rodzinę - dłonie dwóch młodych chłopców
męża, córki, synów... Nasz dom był zawsze pełen gwaru i śmiechu. Czysty, wysprzątany a co najważniejsze - Babuniu, tu niedaleko stoi nasz samochód, To tylko
parę kroków. Jeśli nie możesz dojść, spójrz, zrobimy
pełen ciepła i wszechpanującej MIŁOŚCI.
z rąk siodełko i tak doniesiemy się do auta.
Ale wszystko się skończyło, kiedy mąż umarł. Dzieci
porosły, założyły rodziny i rozeszły się w różne strony Zmęczona do granic możliwości staruszka, zgodziła
świata. Zapomniały o matce... No cóż, trudno! Tak wi- się. Po krótkiej chwili, wszyscy znaleźli się w rzęsiście
docznie musiało być. Ale ciężko samej żyć na świecie. oświetlonym salonie, pośrodku którego stała przeA już w ten cudowny wieczór wigilijny samotność piękna, bogato przystrojona choinka, a pod nią leżały
kolorowe paczki - paczuszki, jako prezenty.
dokucza najbardziej.
Pamiętam, jak to było pięknie, kiedy wszyscy wspólnie Uśmiechnięci, młodzi jeszcze rodzice wzięli delikatnie
stroiliśmy choinkę tak barwnymi i błyszczącymi staruszkę i posadzili w miękkim wygodnym fotelu.
ozdobami, że aż dech zapierało. A potem zasiada- Przedtem jednak młody tata połamał bielutki opłatek
liśmy do śnieżnobiałym obrusem nakrytego stołu, i rozdał wszystkim. Staruszka Teoﬁla płakała ze szczęścia
przedtem jednak dzieliliśmy się opłatkiem. Wszyscy myśląc: „Boże, jakiś Ty dobry! Nie opuściłeś mnie
(tak jak z resztą zawsze). Dzięki Ci, o dzięki!”
mieliśmy łzy w oczach... Ale były to szczęśliwe łzy
radości...
A nad światem popłynęła piękna, wzruszająca
Och, nie wróci już tamten czas. Jestem zupełnie kolęda „BÓG SIĘ RODZI”.
sama. Wszyscy mnie opuścili. Jedynie i aż... Najlepszy Serca ludzkie przepełniło wzruszenie i Boży pokój.
Bóg Ojciec i Matka Najświętsza mają mnie zawsze
w swojej opiece...”
Katarzyna Wilczyńska

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Ubogie i pokorne narodzenie Jezusa Chrystusa uczyniło mnie synem Boga,
przyjacielem Boga, dziedzicem Boga,
współdziedzicem Chrystusa i napełniło mnie wszelakim dobrem.”

Czwartek, 2 stycznia, od godz. 1430
ul. Komandosów 2

Piątek, 3 stycznia, od godz. 1430
ul. PCK 1, 3, 5 i 7

Sobota, 4 stycznia, od godz. 900
ul. Gagarina 3/5/7

Wtorek, 7 stycznia, od godz. 1430
ul. Komandosów 4
ul. Południowa 12

Siostrze Noeli życzymy,
by Pan prowadził ją przez życie
prostymi ścieżkami,
by umacniał i uświęcał
we wszelkim działaniu
dla dobra drugiego człowieka
i własnego zbawienia.
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Kalendarz liturgicz
litur
liturgiczny
giczny
ny
1. 25 i 26 grudnia nie będzie Nabożeństwa o godz. 1700.
2. W Niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia, zapraszamy na Nabożeństwo
w intencji rodzin na godz. 1700.
3. We wtorek, 31 grudnia, przypada ostatni dzień 2013 roku. Uroczysta
Msza święta na zakończenie starego roku zostanie odprawiona
o godz. 1800. Po Mszy świętej Nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne.
Za publiczne odmówienie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” - „Te Deum laudamus” - w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami. Nie ma Mszy świętej o północy.
4. W Nowy Rok przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze święte w naszym kościele - jak w każdą niedzielę. Tego dnia
przypada również Światowy Dzień Pokoju. Nie będzie Nabożeństwa
o godz. 1700. Tego dnia za publiczne odmówienie hymnu„O Stworzycielu,
Duchu, przyjdź” – „Veni Creator” - można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
5. W I czwartek miesiąca, 2 stycznia, Nabożeństwo o nowe i święte
powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730. Po nim - Msza święta
w tej intencji.
6. W I piątek miesiąca, 3 stycznia, spowiedź dla wszystkich podczas
porannych Mszy świętych i od godz. 1730. Ze względu na trwającą
kolędę, nie będzie Mszy świętej dziecięcej o 1645. Dzieci obchodzące
I piątki, zapraszamy na Mszę świętą o godz. 1800.. Nie będzie także
wizyty u chorych.
7. W I sobotę miesiąca, 4 stycznia, Nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1730.
8. W niedzielę, 5 stycznia, o godz. 1430 zostanie odprawiona
Msza święta hospicyjna.
9. W niedzielę, 5 stycznia, o godz. 1700 dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 9 wystawią Jasełka. Serdecznie zapraszamy.

Piątek, 27 grudnia, od godz. 900

os. Godów wraz z ul. Wilczyńskiego, ul. Godowska, ul. Czarna 65/67,
ul. Towarzyska, ul. Radostowska, ul. Chemiczna, ul. Czarna,
ul. Głucha, ul. Łączna

Sobota, 28 grudnia, od godz. 900

ul. Wydmowa, ul. Bukietowa, ul. Otwarta, ul. Góralska, ul. Działkowa,
ul. Sierpowa, ul. Gajowa z blokiem, ul. Bartnicza, ul. Lotna,
ul. Chęcińska

Poniedziałek 30 grudnia, od godz. 900

ul. Ptasia, ul. Mariańskiego, ul. Jodłowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa,
ul. Leśna, ul. Tatrzańska, ul. Południowa bez bloku, ul. Eplera,
ul. Młodzianowska, ul. Gazowa, ul. Wiejska domki jednorodzinne,
ul. Wiejska 58 i 62

29 grudnia 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Dominik, Tomasz
LITURGIA SŁOWA:
Syr 3, 2-6. 12-14
PSALM 128, 1-2.3.4-5
Kol 3, 12-21
EWANGELIA: Mt 2, 13-15. 19-23
30 grudnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Dionizy, Eugeniusz
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 12-17
PSALM 96, 7-8a.8b-9.10
EWANGELIA: Łk 2, 36-40
31 grudnia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Korneliusz, Sylwester
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 18-21
PSALM 96, 1-2.11-12.13
EWANGELIA: J 1, 1-18
1 stycznia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Mieczysława, Ziemowita
LITURGIA SŁOWA:
Lb 6, 22-27
PSALM 67, 2-3.5 i 8
Ga 4, 4-7
EWANGELIA: Łk 2, 16-21
2 stycznia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Grzegorza, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 22-28
PSALM 98, 1.2-3ab.3cd-4
EWANGELIA: J 1, 19-28
3 stycznia 2014r. – PIĄTEK
Imieniny: Daniela, Danuty, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 29 – 3, 6
PSALM 98, 1.3cd-4.5-6
EWANGELIA: J 1, 29-34
4 stycznia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Elżbiety, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 7-10
PSALM 98, 1.7-8.9
EWANGELIA: J 1, 35-42

Wtorek, 31 grudnia od godz. 900
ul. Domagalskiego, ul. Staroopatowska 4/6, 8, 10 i blok oraz nowe
bloki, ul. Kolejowa, ul. Grzecznarowskiego, ul. Poznańska, ul. Śląska
MOJA PARAFIA. Paraﬁa św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparaﬁa.za.pl, mojaparaﬁa@gmail.com
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Agnieszka Kołodziejska, Aleksandra Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch,
ks. Paweł Śliżewski SAC, Bernard Pająk.
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