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Postawa wiary ka¿e nam natomiast mówiæ: „Wierzê, 
¿e Bóg przed wiekami uczyni³ dla nas coœ tak 
nieprawdopodobnego, poniewa¿ nas umi³owa³. Wierzê 
te¿, ¿e On mi³uje nas tak¿e dzisiaj”.

Proœ Jezusa, aby obficie zes³a³ swoj¹ ³askê na ciebie, 
twoj¹ rodzinê, nasz¹ parafiê. Oby wiara w cuda 
pierwszego Adwentu wzbudzi³a przekonanie, ¿e Bóg 
tak¿e dzisiaj mo¿e czyniæ cuda w naszym ¿yciu!

ks. Dariusz

W ka¿dym Adwencie Koœció³ wspomina niezwyk³e wydarzenia 
towarzysz¹ce narodzinom Jezusa – od zwiastowania Maryi do ofiarowania 
Jezusa w œwi¹tyni. Historie te mog¹ budziæ w nas wiele ciep³ych uczuæ. 
Trzeba jednak postawiæ sobie pytanie: Jak wygl¹da moja wiara? 
Czy naprawdê wierzê w te wszystkie cuda, czy te¿ s¹ one dla mnie jedynie 
sentymentaln¹ gwiazdkowa opowieœci¹? Czy wierzê, ¿e Jezus pocz¹³ siê 
w ³onie Maryi w sposób nadprzyrodzony? Czy wierzê, ¿e Bóg mo¿e 
przemówiæ do cz³owieka we œnie? Czy wierzê, ¿e mo¿e prowadziæ 
wêdrowców za poœrednictwem gwiazdy?

Po ludzku wszystkie te wydarzenie s¹ niemo¿liwe. Jednak na poziomie 
duchowym wszystkie one by³y szczególnymi  momentami dzia³ania Bo¿ej 
³aski.

Wszystko to s¹ staro¿ytne historie, które mo¿emy po prostu przyj¹æ tak, 
jak byœmy us³yszeli fragment ksi¹¿ki czy tradycyjn¹ baœñ. Skutek jednak 
mo¿e byæ taki, ¿e prawdy stoj¹ce za tymi wydarzeniami nie przenikaj¹ 
naszych serc.

Maryjo, to Ty!
A któ¿ serce da³, które wybra³ Bóg, 
otwarte na mi³oœæ jak wiosny kwiat, 

przez które zajaœnia³ jak s³oñca blask 
Bóg Syn? Maryjo, to Ty!

                 (Gen Rosso)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 1,18-24) 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o tak. Po zaœlubinach Matki Jego, Maryi, 
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaz³a siê brzemienn¹ za spraw¹ 
Ducha Œwiêtego. M¹¿ Jej, Józef, który by³ cz³owiekiem sprawiedliwym i nie chcia³ 
naraziæ Jej na znies³awienie, zamierza³ oddaliæ J¹ potajemnie. Gdy powzi¹³ tê 
myœl, oto anio³ Pañski ukaza³ mu siê we œnie i rzek³: Józefie, synu Dawida, nie bój 
siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej Ma³¿onki; albowiem z Ducha Œwiêtego jest to, co siê 
w Niej poczê³o. Porodzi Syna, któremu nadasz imiê Jezus, On bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów . A sta³o siê to wszystko, aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie 
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 

nadadz¹ imiê Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. 
Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczyni³ tak, jak mu poleci³ 
anio³ Pañski: wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NAJWIÊKSZE DZWONY

Dzisiejsze s³owo Bo¿e mówi ju¿ o narodzeniu Jezusa, jakby 
zapowiadaj¹c i przygotowuj¹c nas na to, co ma siê staæ dos³ownie 
za chwilê. Wszystko po to, byœmy nie okazali siê jak „œlepi i g³usi”, którzy 
przychodz¹cego Pana nie bêd¹ mogli rozpoznaæ albo – widz¹c tylko 
zewnêtrzn¹ warstwê wydarzeñ – odejd¹ zawiedzeni.

Ju¿ dzisiaj Izajasz mówi do nas, ¿e w Betlejem sam Bóg da nam potê¿ny „znak” (Iz 7,14), 
¿e Mesjasz bêdzie poczêty z Panny, a Jego Osoba bêdzie po³¹czeniem natury Boga 
i cz³owieka. Jego imiê Emmanuel oznacza „Bóg z nami”. Œw. Pawe³ uwra¿liwia nas na to, byœmy 
widzieli w Jezusie Ÿród³o wszelkich ³ask i wszelkich powo³añ w Koœciele, a tak¿e, byœmy przyjêli Go 
jako „Pana naszego”, a nie jako kogoœ, kto jest jeszcze jednym nauczycielem czy twórc¹ kolejnego 
systemu religijnego. Œw. Mateusz, natomiast, w kilku zdaniach zawar³ ca³y sens wcielenia 
(„zbawi swój lud od jego grzechów”), aby nikt ju¿ nie w¹tpi³ w wielkoœæ tego wydarzenia.

Autorzy natchnieni, w tê ostatni¹ niedzielê Adwentu, chc¹ nas wszystkich obudziæ, nie podaj¹c 
nam ju¿ niejasnych zapowiedzi i proroctw, lecz wprost mówi¹c o narodzeniu Boga w ludzkiej postaci. 
Bij¹ wiêc w najwiêksze dzwony, abyœmy naprawdê nie przegapili zbli¿aj¹cej siê Nocy Narodzenia, 
która wszystkim przyniesie œwiat³o w ich ¿yciowych mrokach. Jeœli wiêc ktoœ przespa³ poprzednie 
niedziele adwentowe, niech dzisiaj us³yszy, ¿e Pan jest tu¿ tu¿ i niech wzbudzi w sobie pragnienie 
przyjêcia Jezusa tak, jak On na to zas³uguje.

               (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Z homilii Ojca Œwiêtego

Kto nie uni¿a siê i nie s³u¿y jak Chrystus, nie jest chrzeœcijaninem, lecz poganinem – mówi³ Papie¿ Franciszek 
na audiencji ogólnej. Katechezê poœwiêci³ g³ównemu przes³aniu Bo¿ego Narodzenia. S¹ to œwiêta ufnoœci i nadziei, 
które bior¹ górê nad niepewnoœci¹ i pesymizmem – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.

„Zaœ powodem naszej nadziei jest to, ¿e Bóg jest z nami i nadal darzy nas zaufaniem! Zastanówcie siê nad tym: 
Bóg jest z nami i nadal darzy nas zaufaniem. Wspania³omyœlny jest ten Bóg Ojciec, nieprawda¿? Bóg przychodzi, 
aby zamieszkaæ z ludŸmi, wybiera ziemiê jako swoje mieszkanie, aby byæ z cz³owiekiem i daæ siê znaleŸæ tam, gdzie 
mijaj¹ dni cz³owieka w radoœci czy cierpieniu. Dlatego ziemia nie jest ju¿ jedynie «pado³em ³ez», ale jest miejscem, 
w którym sam Bóg postawi³ swój namiot, jest miejscem spotkania Boga z cz³owiekiem, solidarnoœci Boga z ludŸmi. 
Ale jest coœ jeszcze bardziej zaskakuj¹cego. Obecnoœæ Boga poœród ludzkoœci nie dokona³a siê w œwiecie 
doskona³ym, idyllicznym, ale w tym realnym œwiecie, naznaczonym podzia³ami, okrucieñstwem, nêdz¹, 
despotyzmem i wojn¹. Bóg postanowi³ wejœæ w nasz¹ historiê, tak¹ jak¹ ona jest, z ca³ym ciê¿arem jej ograniczeñ 
i dramatów. Czyni¹c to, ukaza³ w sposób niedoœcigniony swoje mi³osierne i pe³ne mi³oœci upodobanie do istot 
ludzkich. On jest Bogiem-z-nami. Jezus jest Bogiem-z-nami. Wierzycie w to?” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.

Papie¿ zauwa¿y³, ¿e przychodz¹ce na œwiat Dzieci¹tko Jezus, obdarza nas duchow¹ energi¹, która ogrzewa 
i przemienia serca. Z narodzin Bo¿ego Syna powinniœmy jednak wci¹gn¹æ wnioski.

„Po pierwsze, jeœli w Bo¿e Narodzenie Bóg nie objawia siê jako ten, który jest wysoko i panuje nad 
wszechœwiatem, lecz jako Bóg, który siê uni¿a, zstêpuje na ziemiê jako ma³y i ubogi, to znaczy, ¿e aby byæ 
podobnymi do Niego, nie mo¿emy stawiaæ siebie ponad innych, lecz musimy siê uni¿yæ, byæ gotowymi 
do pos³ugiwania, staæ siê ma³ymi z ma³ymi i ubogimi z ubogimi. Bo to naprawdê przykry widok, kiedy chrzeœcijanin 
nie chce siê uni¿yæ, nie chce s³u¿yæ, kiedy pyszni siê wszêdzie jak paw. Przykry to widok, nieprawda¿? Taki cz³owiek 
nie jest chrzeœcijaninem, lecz poganinem. Chrzeœcijanin s³u¿y, uni¿a siê” – powiedzia³ Papie¿.
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MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE

Rozpoczynamy œpiewem kolêdy „Wœród nocnej ciszy”

Prowadz¹cy:  W imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.

Wszyscy:  Amen.

P...: Gromadzimy siê przy wigilijnym stole, by rozpocz¹æ œwiêtowanie Narodzenia 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ws³uchajmy siê w fragment Ewangelii, który 
opowiada nam tê naprawdê Dobr¹ Nowinê.

 Prowadz¹cy bierze do rêki Pismo Œwiête i czyta fragment o Narodzeniu Jezusa 
zapisany w Ewangelii Œw. £ukasza (Rozdzia³ 2, wiersze od1 - do 20).

 P..: W ciszy rozwa¿my tajemnicê mi³oœci Boga do cz³owieka.

   Pierwsza gwiazda na niebie ma nam przypominaæ gwiazdê, która doprowadzi³a 
mêdrców na spotkanie ze Zbawicielem. Chcemy Go spotkaæ, zaprosiæ do naszego 
¿ycia i dzieliæ siê radoœci¹ ze wszystkimi.  

  Wspominaj¹c tych, których kochamy i tych, których kochamy jeszcze za ma³o, 
módlmy  siê  teraz  wspólnie:
- Za tych, których z nami dziœ nie ma, aby Pan Bóg czuwa³ nad  ich drogami;
- Za wszystkich samotnych i cierpi¹cych, aby ich towarzyszem i pocieszycielem  
by³  sam  Bóg;
- Za tych, których nie potrafimy kochaæ, aby to Jezus da³ im to, czego od nas 
nie dostaj¹, a  nasze serca przemienia³;
- Za naszych bliskich zmar³ych, abyœmy wszyscy mogli siê spotkaæ w Królestwie 
Niebieskim;
- Za nasza rodzinê, abyœmy codziennie ¿yli mi³oœci¹ i umieli sobie przebaczaæ.

P...: Z ufnoœci¹ módlmy siê teraz s³owami Pana Jezusa: Ojcze nasz…

   Teraz podzielmy siê op³atkiem na znak pokoju, jednoœci i wzajemnej ¿yczliwoœci. 
Niech ten bia³y chleb bêdzie znakiem przebaczenia i pojednania, a ¿yczenia 
wypowiadane przy dzieleniu siê nim niech p³yn¹ z g³êbi serca.

   Teraz wszyscy dziel¹c siê op³atkiem sk³adaj¹ sobie ¿yczenia. PóŸniej przed 
zajêciem miejsc przy stole mo¿na zaœpiewaæ kolêdê „Bóg siê rodzi”. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Przyzwyczailiœmy siê, ¿e w naszej kulturze œwiêta Bo¿ego Narodzenia to choinka, prezenty, wigilia 

z 12-stoma potrawami w rodzinnym gronie. Jest to wa¿ne, ale najwa¿niejsze jest, by wœród tych wszystkich 
rzeczy i spraw nie zagubiæ prawdziwego chrzeœcijañskiego wymiaru œwi¹t, które przecie¿ obchodzimy 
na pami¹tkê narodzin Boga- Cz³owieka. I pomimo, ¿e œwiêtujemy je ka¿dego roku, musimy wiedzieæ, 
¿e robimy to po to, by przypominaæ sobie, ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem. A to dotkniêcie przez Boga ludzkiego 
wymiaru ¿ycia ma nam uœwiadomiæ, ¿e Bóg jednoczy siê z nami, ¿e nie jest daleko, ale bardzo blisko nas 
i naszych spraw.

Nie przekreœlajmy obyczajów i tradycji, bo one te¿ s¹ wa¿ne. WeŸmy na przyk³ad op³atek, symbol 
jednoœci, który wspólnie ³amany oznacza przymierze, jednoœæ i bliskoœæ, bez którego nie wyobra¿amy 
sobie wieczerzy wigilijnej. Kolêdy, pastora³ki i jase³ka - tak¿e tworz¹ nasz¹ kulturê i s¹ bardzo wa¿ne. 
Przekazujmy autentyczn¹ wiarê i tradycjê najm³odszym. Jednak pamiêtajmy o tym, po co ta ca³a oprawa. 
Robimy to dlatego, ¿e s¹ to narodziny Jezusa Chrystusa, który bêd¹c Bogiem Odwiecznym sta³ siê ma³ym 
dzieckiem, by objawiæ prawdê o cz³owieku. Dlatego najwa¿niejszym efektem œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
powinno byæ zbli¿enie siê do drugiego cz³owieka, jak równie¿ do samego Chrystusa. Ks. Rafa³ Pastwa
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00œw. o godz. 18 .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

*   *   *   *   *

1. Prze¿ywamy dziœ czwart¹, ostatni¹ niedzielê Adwentu. Mimo ¿e od œwi¹t dziel¹ nas tylko dwa dni, 
starajmy siê je prze¿yæ ci¹gle jeszcze w klimacie oczekiwania, by z tym wiêksz¹ radoœci¹ w sercu 
przywitaæ Przychodz¹cego Chrystusa. Nie przyœpieszajmy tego, co ma nadejœæ, gdy¿ przedwczesna 
radoœæ jest niepe³na.

2. We wtorek ostatnia Msza œw. roratnia o godz. 7 . Nadal towarzyszy nam duch radosnego 
oczekiwania. Nie zapominajmy o osobistym spotkaniu z Chrystusem w naszej modlitwie, w Jego 
s³owie, a o ile mamy tak¹ mo¿liwoœæ, równie¿ w Komunii œw. Uczmy takiej postawy nasze dzieci. Niech 
one widz¹ nas klêkaj¹cych do modlitwy. Nie narzucajmy im tego, czego sami nie czynimy, lecz 
klêkajmy razem, wyjaœniaj¹c dzieciom, dlaczego to czynimy, dlaczego jest to wa¿ne w naszym ¿yciu.

3. W Wigiliê uroczystoœci Narodzenia Pañskiego zachêcamy do zachowania polskich tradycji, abyœmy 
z tym wiêksz¹ radoœci¹ w sercu mogli zasi¹œæ do wieczornej wieczerzy. Niech ona równie¿, tradycyjnie 
bêdzie z³o¿ona z postnych potraw.

4. Zbli¿aj¹ce siê œwiêta Narodzenia Pañskiego s¹ równie¿ doskona³¹ okazj¹, by wprowadzaæ dzieci 
w tajemnice naszej wiary, by rozmawiaæ z nimi na temat tego, w co i dlaczego wierzymy. Nie traæmy tej 
okazji przekazania wiary. Niech tradycja tych œwi¹t nie ogranicza siê jedynie do wspólnie spo¿ytej 
wigilijnej wieczerzy, po³amania siê op³atkiem czy wrêczenia prezentów spod choinki i ewentualnego 
przyjœcia na pasterkê. Chciejmy razem œpiewaæ kolêdy, poœwiêæmy czas na wspólne rozmowy o tym, 
co wydarzy³o siê w Betlejem 2000 lat temu, ale te¿ o tym, co dzieje siê teraz w naszym ¿yciu, dlaczego 
obchodzimy te œwiêta.

5. Aby to u³atwiæ mo¿emy ustawiæ w domu ¿³óbek, przy którym przez ca³y okres Narodzenia 
Pañskiego bêdziemy siê gromadziæ na modlitwê i wspólne czytanie Pisma Œwiêtego.

6. Pasterka w naszym koœciele bêdzie o godz. 24 . Pozosta³e Msze œw. w dzieñ Bo¿ego Narodzenia bêd¹ 
o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 . W dzieñ œw. Szczepana, tradycyjnie drugi dzieñ Narodzenia Pañskiego, 
Msze œw. o godz.: 7 , 9 , 11 , 13  i 18 .

                                         Wasz Proboszcz_____________________________________________________________________________
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

18 - 400 £om¿a, ul. Wojska Polskiego 135 
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Proboszcz: ks. Dariusz Nagórski, tel. 86 216 39 55, 602 764 839, 
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