
Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y

Numer 2 25 grudnia 2010 r.

Z wdziêcznoœci¹ w sercach powitajmy przyjœcie 
na œwiat obiecanego Mesjasza, narodzonego w 
ubogiej stajence.

Niech Bo¿e Dzieciê obdarzy Was swoim pokojem, 
mi³oœci¹ i wszelkimi ³askami..

Wasz Proboszcz  

Zatrzymujemy siê, dostrzegamy, czy wrêcz wyczuwamy, 
¿e wydarzy³o siê coœ wa¿nego. Coœ, co niesie nadziejê. 

Narodzenie Pana Jezusa, to najbardziej zadziwiaj¹ce, 
ale i najbardziej radosne wydarzenie w dziejach ludzkoœci. 

Bóg sta³ siê Cz³owiekiem, ma³ym, bezbronnym, kruchym 
jak op³atek. 

W Dzieci¹tku owiniêtym w pieluszki i po³o¿onym w ¿³obie 
rozpoznajemy Boga samego, który z mi³oœci do nas przyszed³ 
na œwiat.

Uwielbiajmy i adorujmy Tego, którego narodzenie zmieni³o bieg 
historii, który przyniós³ nam nadziejê ¿ycia wiecznego.

Obyœmy œwiêtuj¹c Narodzenie Pana prawdziwie ujrzeli Jego 
chwa³ê i otworzyli siê na Jego przemieniaj¹ca moc.

Cicha noc, œwiêta noc,

Pokój niesie ludziom wszem,

A u ¿³óbka Matka Œwiêta

Czuwa sama uœmiechniêta

Nad dzieci¹tka snem...

*   *   *

Kochani!
Bo¿e Narodzenie, to najpiêkniejsze œwiêta. 
Œwiêta mi³oœci, pokoju, radoœci. Œwiêta, kiedy 

chyba wszyscy wchodzimy w ten radosny klimat, 
po pe³nym biegu przedœwi¹tecznym ¿yciu.
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*   *   *   *   *
S³owo, przez które wszystko siê sta³o, przysz³o pokornie do swych 

dzieci, by daæ im ¿ycie po raz drugi. Przyby³o, by zmieniæ losy ca³ej 
ludzkoœci, a zosta³o przyjête tylko przez niewielu. Mia³y zabrzmieæ radosne 
œpiewy na ca³ej ziemi z powodu nadejœcia Zbawiciela, a dokona³ siê skandal 
odrzucenia: „œwiat Go nie pozna³”, „a swoi Go nie przyjêli”. A jednak „S³owo 
zamieszka³o miêdzy nami” i udzieli³o siê nam, tak ¿e „wszyscyœmy otrzymali 
³askê po ³asce”. 

„O s³odkie Dzieciê z Betlejem, spraw, abym przyst¹pi³ z gor¹c¹ dusz¹ 
do tej g³êbokiej tajemnicy narodzenia. Udziel sercom ludzkim tego pokoju, 
jakiego szukaj¹ niekiedy w sposób tak bezwzglêdny, a przecie¿ tylko Ty go 
daæ mo¿esz. Pomó¿ nam poznaæ Ciê lepiej i ¿yæ po bratersku, jak dzieci 
jednego Ojca, Uka¿ nam swoj¹ piêknoœæ, œwiêtoœæ, czystoœæ. WzbudŸ 
w naszym sercu mi³oœæ i wdziêcznoœæ za Twoj¹ nieskoñczon¹ dobroæ. 
Zjednocz nas wszystkich w mi³oœci i daj nam Twój niebieski pokój.” 

(Jan XXIII)

*   *   *   *   *
Podnieœ rêkê Bo¿e Dzieciê, 

b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹!

Ewangelia wg œw. Jana (1,1-18)
„Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo. 

Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic 
siê nie sta³o, co siê sta³o. W Nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o œwiat³oœci¹ ludzi, 
a œwiat³oœæ w ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a. Pojawi³ siê 
cz³owiek pos³any przez Boga Jan mu by³o na imiê. Przyszed³ on 
na œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ o Œwiat³oœci, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie by³ on œwiat³oœci¹, lecz /pos³anym/, aby zaœwiadczyæ 
o Œwiat³oœci. By³a Œwiat³oœæ prawdziwa, która oœwieca ka¿dego cz³owieka, 
gdy na œwiat przychodzi. Na œwiecie by³o /S³owo/, a œwiat sta³ siê przez Nie, 
lecz œwiat Go nie pozna³. Przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go 
nie przyjêli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali 
dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ w imiê Jego którzy ani z krwi, ani z ¿¹dzy 
cia³a, ani z woli mê¿a, ale z Boga siê narodzili. A S³owo sta³o siê cia³em 
i zamieszka³o wœród nas. I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê, chwa³ê, jak¹ 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pe³en ³aski i prawdy. Jan daje o Nim 
œwiadectwo i g³oœno wo³a w s³owach: Ten by³, o którym powiedzia³em: 
Ten, który po mnie idzie, przewy¿szy³ mnie godnoœci¹, gdy¿ by³ wczeœniej 
ode mnie. Z Jego pe³noœci wszyscyœmy otrzymali - ³askê po ³asce. Podczas 
gdy Prawo zosta³o nadane przez Moj¿esza, ³aska i prawda przysz³y przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widzia³, Ten Jednorodzony Bóg, 
który jest w ³onie Ojca, /o Nim/ pouczy³”. 
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Wraz z Maryj¹ Matk¹ Bo¿¹ weŸmy dziœ w ramiona Dzieciê Jezus 
i spójrzmy w Jego niewinn¹ twarz. Kryje w sobie tak wiele tajemnic! 
Narodziny ka¿dego dziecka bêd¹cego niepowtarzaln¹ mieszank¹ genów 
swoich rodziców, budz¹ g³êboki podziw. Có¿ wiêc dopiero narodziny 
Tego, który bior¹c cz³owieczeñstwo ze swojej Matki, nosi w sobie tak¿e 
pe³niê Bóstwa swego Ojca.

Jak to mo¿liwe, ¿e Wszechmocny Stwórca œwiata uczyni³ siê tak 
ma³ym, kruchym, tak zale¿nym od ludzi, ¿e zgin¹³by bez ich pomocy? 

Jak Wszechpotê¿ny Pan móg³ staæ siê zwyczajnym niemowlêciem, 
które trzeba przewin¹æ, nakarmiæ i uko³ysaæ? Odk³adaj¹c na bok swoj¹ 
wszechwiedzê, bêdzie odt¹d stopniowo uczy³ siê zwyczajów ludzi, 
którym przed wiekami objawi³ swoje Prawo.

Tak wiele cudów wydarzy³o siê tej niezwyk³ej nocy – tajemnicza 
gwiazda, œpiewy anio³ów, ho³d prostych ludzi, którzy w skromnym 
Dzieci¹tku rozpoznali d³ugo wyczekiwanego Pana.

Kiedy zniechêcamy siê s³aboœci¹ naszego cia³a, które wydaje siê nam 
ci¹¿yæ, spójrzmy na Maleñkiego, który przyj¹³ ludzkie cia³o i uczyni³ je 
wyrazem Bóstwa, dotykalny znakiem nieskoñczonej mi³oœci.

Nie tylko dzisiaj, w tym najœwiêtszym dniu, ale codziennie bierzmy 
w swoje ramiona ma³ego Jezusa, by kontemplowaæ Jego spojrzenie 
pe³ne mi³oœci, wspó³czucia, m¹droœci i mi³osierdzia.

*   *   *
„W Bo¿e Narodzenie przychodzi do nas jako Dzieci¹tko, ma³e i bezradne, 

ca³kowicie zale¿ne od swojej Matki i od tego wszystkiego, co mi³oœæ 
matczyna mo¿e daæ. To pokora Jego Matki sprawi³a, ¿e sta³a siê s³u¿ebnic¹ 
Chrystusa-Boga z Boga, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego. 

Zobaczmy i dotknijmy ukrytej wielkoœci i g³êbi ich pokory. Nie mo¿emy 
postêpowaæ lepiej ni¿ Jezus i Maryja. Jeœli naprawdê pragniemy, by Bóg by³ 
w nas, musimy przez pokorê wyzbyæ siê wszelkiego egoizmu, który jest 
w nas. 

* * *
Trzeba samemu czy wspólnie szukaæ Boga w ciszy. W³aœnie w ciszy 

gromadzimy tê wewnêtrzn¹ moc, któr¹ póŸniej wykorzystujemy 
w dzia³aniu, wk³adamy w najdrobniejszy codzienny obowi¹zek 
i najtrudniejsze doœwiadczenie naszego ¿ycia.

Cisza istnia³a wczeœniej ni¿ stworzenie, a niebo zosta³o rozci¹gniête bez 
wypowiedzenia choæby jednego s³owa.

Chrystus narodzi³ siê w ciemn¹ noc; i chocia¿ Jego potêga nie mia³a sobie 
równych, prawdziwe okaza³y siê s³owa proroka Izajasza: Nie bêdzie wo³a³ 
ni podnosi³ g³osu, nie da s³yszeæ krzyku swego na dworze.”

B³ogos³awiona Matka Teresa z Kalkuty
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹  niedzielê  po mszy œw. o godz. 7  
00sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

p r o w a d z o n a  p r z e z  R u c h  R o d z i n  N a z a r e t a ñ s k i c h  
(opiekun RRN - ks. Piotr Ogrodowicz)

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

00sNa Nabo¿eñstwo w obronie ¿ycia zapraszamy 28 grudnia o godz. 17 . 
Wszystkich, którzy 25 marca br. podjêli duchow¹ adopcjê dziecka 
poczêtego zapraszamy tak¿e na Mszê œw. w tym¿e dniu (28.12.2010 

00
o godz. 18 ), w czasie której bêdziemy dziêkowaæ za dar duchowej adopcji 
i prosiæ o ³aski dla uratowanych dzieci.

     Obroñcy ̄ ycia z naszej parafii

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie w godzinach:  
00 00 00 00 8 - 9 , a pi¹tki i soboty dodatkowo w godz. 16 -18 . 

sWszystkie dzieci, które chc¹ chwaliæ Boga poprzez œpiew zapraszamy na 
00

próby scholi w ka¿d¹ sobotê o godz. 9  (opiekun - ks. Piotr Ogrodowicz)
sZapraszamy m³odzie¿ œpiewaj¹c¹ i graj¹c¹ na próby zespo³u Soli Deo, które 

00 odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek o godzinie 19 w salce zespo³u (przy zakrystii 
górnego koœcio³a) (opiekun Zespo³u - ks. Piotr Kleczyñski)

0 0  -
sSpotkania ministrantów  w ka¿dy wtorek o godz.17  

(opiekun ministrantów - ks. Andrzej £upiñski)

Humor na œwiêta
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chcia³bym ci coœ ofiarowaæ pod choinkê.
- Nie trzeba, syneczku. Jeœli chcesz mi sprawiæ przyjemnoœæ, to popraw swoj¹ 
jedynkê z matematyki.
- Za póŸno, mamusiu. Kupi³em ci ju¿ perfumy.

* * *
Kolega pyta F¹farê:
- Czy w tym roku kupi³eœ coœ pod choinkê?
- Owszem, uda³o mi siê kupiæ stojak.

*   *   *   *   *
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