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Zawsze ilekroæ uœmiechasz 
do swego brata

I wyci¹gasz do niego rêkê,
Zawsze wtedy jest 

Bo¿e Narodzenie.
Zawsze ilekroæ milkniesz 
by innych wys³uchaæ

Zawsze, kiedy rezygnujesz 
z zasad,

Które jak ¿elazna obrêcz
Uciskaj¹ ludzi w ich 

samotnoœci,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinê

              nadziei za³amanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
Jak bardzo znikome s¹ twoje mo¿liwoœci
I jak wielka jest twoja s³aboœæ
Zawsze ilekroæ pozwolisz
By Bóg pokocha³ innych przez ciebie 
ZAWSZE WTEDY JEST BO¯E NARODZENIE

/Matka Teresa z Kalkuty/

Parafialnego Zespo³u Caritas 

*   *   *   

Z narodzenia Pana dzieñ dziœ weso³y!...

siê 

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Parafialny Zespó³ Caritas ¿yczy wszystkim 
naszym Dobrodziejom i Przyjacio³om, aby radoœæ, która jednoczy nas 
przy ¿³óbku nigdy w nas nie wygas³a, a Chrystus,  by³ nasz¹ si³a i moc¹ 
na ka¿dy trud i na ka¿d¹ chwilê naszego ¿ycia. Niech Chrystus zawsze bêdzie 
z nami i prowadzi nas po swojej Drodze wed³ug Prawdy, daj¹c nam swoje ̄ ycie.

       Wolontariusze i podopieczni 
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 2, 1-14).

W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta, ¿eby przeprowadziæ spis 
ludnoœci w ca³ym pañstwie. Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³ 
Kwiryniusz. Wybierali siê wiêc wszyscy, aby siê daæ zapisaæ, ka¿dy do swego miasta. Uda³ 
siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego 
Betlejem, poniewa¿ pochodzi³ z domu i rodu Dawida, ¿eby siê daæ zapisaæ z poœlubion¹ 
sobie Maryj¹, która by³a brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszed³ dla Maryi czas 
rozwi¹zania. Porodzi³a swego pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a 
w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu 
pasterze i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoj¹ trzod¹. Naraz stan¹³ przy nich anio³ Pañski 
i chwa³a Pañska zewsz¹d ich oœwieci³a, tak ¿e bardzo siê przestraszyli. Lecz anio³ rzek³ 
do nich: «Nie bójcie siê! Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego 
narodu; dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to bêdzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlê, owiniête w pieluszki i le¿¹ce 
w ¿³obie». I nagle przy³¹czy³o siê do anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich, które wielbi³y 
Boga s³owami: «Chwa³a Bogu na wysokoœciach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma 
upodobanie».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„CICHA NOC, ŒWIÊTA NOC…”

A dlaczego cicha to noc? Przecie¿ rodzi siê Król, Pan œwiata! Powinny 
brzmieæ fanfary, powinny biæ wszystkie dzwony, ludzie winni oszaleæ 
z radoœci. 

A tej nocy wszystko odbywa siê po cichu, nawet w jakimœ ukryciu, 
potajemnie, dyskretnie. A przecie¿ ten maleñki Cz³owieczek przed chwil¹ 
narodzony da œwiatu to, co najcenniejsze i najwspanialsze – da Bo¿y pokój, 
ukojenie, mi³oœæ. Nie taki pokój i mi³oœæ, jaki daje œwiat, ale jaki daje sam Bóg – 
pokój serca i mi³oœæ do siebie nawzajem. Wiêc dlaczego tak cicho w Betlejem, 
dlaczego nie ma t³umów przy Nowonarodzonym, tylko jakaœ garstka pasterzy, 
którzy znaleŸli siê tu dziêki anio³om? Przyjd¹ tu jeszcze do Niego Mêdrcy 
ze Wschodu i to ju¿ bêd¹ wszyscy – a gdzie ca³y œwiat, gdzie wszyscy ludzie? 

Tak jak kiedyœ, tak i dzisiaj œwiat i niektórzy ludzie ci¹gle nie maj¹ czasu dla Boga – zawsze s¹ wa¿niejsze 
sprawy, interesy, globalne problemy. Szkoda, ¿e wci¹¿ nie dostrzega siê tej „cichej nocy”, jej œwiêtoœci. 
Rodzi siê ktoœ œwiêty – na œwiat przychodzi sam Bóg, a ludzie nie maj¹ czasu dla Niego i miejsca 
w gospodzie – póŸniej bêd¹ tylko mieli czas na to, aby Go ukrzy¿owaæ. A On, maleñki Jezus niesie œwiatu 
i ludziom pokój. Nie zra¿a Go obojêtnoœæ, brak zainteresowania czy wrêcz odrzucenie. On pójdzie 
do ludzi, zaniesie im mi³oœæ, Bo¿e s³owo, da pokój – bêdzie z nimi na zawsze. Bo taka jest mi³oœæ Boga 
do cz³owieka: bezinteresowna, nieogl¹daj¹ca siê wstecz, niepamiêtliwa. Poniewa¿ On nas tak kocha 
i chce, byœmy i my tak kochali, byœmy byli tacy jak On. Byœmy byli ³agodni, œwiêci, nios¹cy pokój.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ do dzieci z Akcji Katolickiej:  „W Bo¿e Narodzenie zabrzmi zwiastowanie anio³a pasterzom: «Nie bójcie siê! 

Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego narodu: dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. Narodzenie Jezusa zwiastuje siê jako «wielk¹ radoœæ», która rodzi siê z odkrycia, 
¿e Bóg nas kocha, a przez narodzenie Jezusa sta³ siê nam bliski, ¿eby nas zbawiæ. Jesteœmy umi³owani przez Boga. Jakie 
to wspania³e! Kiedy jesteœmy trochê smutni, kiedy siê wydaje, ¿e nic nam nie wychodzi, kiedy kole¿anka czy kolega 
nas zawiedzie – albo raczej my sami siê rozczarujemy! – pomyœlmy o tym, ¿e Bóg nas kocha, Bóg nas nie opuszcza. Tak, 
ch³opcy i dziewczêta, nasz Ojciec jest nam zawsze wierny i ani na chwilê nie przestaje nas kochaæ, œledziæ naszych 
kroków i tak¿e biec za nami, kiedy siê trochê oddalamy. Dlatego w sercu chrzeœcijanina jest zawsze radoœæ. Zawsze!”

          (19.12.2016)
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O istocie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Chcia³bym nawi¹zaæ do wielkiej teologii, 

która mieœci siê w idei œwiêtowania 
Bo¿ego Narodzenia. Mówi ona, ¿e Bóg 
przychodzi, mówi o Jego odwiecznym 
istnieniu. Bóg by³ i jest zawsze. Do Jego 
istoty nale¿y to, ¿e jest. „Jestem, Który 
Jestem” – to przepiêkna i niezwyk³a 
definicja objawiaj¹ca istotê Boga – tak On 
sam siê zdefiniowa³, tak o sobie 
powiedzia³. Gdy œwiêtujemy Bo¿e 
Narodzenie, jesteœmy uczestnikami 
jakiegoœ niezwyk³ego paradoksu,  
polegaj¹cego na tym, ¿e Bóg siê rodzi, moc truchleje, czyli – Bóg, który jest odwiecznym 
istnieniem, rodzi siê i przychodzi na œwiat, dlatego to Bo¿e Narodzenie jest faktem 
wstrz¹saj¹cym – zawiera w sobie najwiêksz¹ sprzecznoœæ. Jednak u Boga nie ma nic 
niemo¿liwego; Bóg przyjmuje ludzk¹ naturê i staje siê cz³owiekiem. Przychodzi w postaci 
Dzieciêcia, ¿eby objawiæ siê cz³owiekowi. Cz³owiek, który jest stworzony przez Boga na Jego 
obraz i podobieñstwo, jest istot¹ rozumn¹ i woln¹. I jako taka istota ma œwiadomoœæ siebie 
samego i œwiadomoœæ rozpoznawania rzeczywistoœci dooko³a siebie. Z drugiej strony, cz³owiek 
jest istot¹ decyduj¹c¹ – ma woln¹ wolê; gdyby odebraæ mu rozum albo woln¹ wolê, wtedy 
nie by³by sob¹. Bóg przychodzi w postaci ludzkiej, wcielonej i dziêki temu ma zapewnione ³¹cza 
z ca³¹ ludzkoœci¹, jest podobny do wszystkich istot ludzkich przez swoj¹ wolnoœæ i rozum. 

Mówi¹c o Bo¿ym Narodzeniu, myœlimy o Dzieciêciu, które przychodzi do cz³owieka z wielk¹ 
misj¹. Tu jest zawarta wielka teologia, nazwa³bym j¹ teologi¹ kosmiczn¹, dlatego, ¿e jest to 
spotkanie Boga – Stworzyciela nieba i ziemi, bo przecie¿ Jezus, który siê rodzi w Betlejem, jest 
tym¿e Bogiem, który stworzy³ œwiat. Objawiaj¹cy siê cz³owiekowi Jezus przez ca³e swoje ¿ycie 
i nauczanie przekazuje wszystkim ¿ycie wewnêtrzne Boga, tak¿e nam, œwiêtuj¹cym Bo¿e 
Narodzenie. 

Dziœ czêsto zdarza siê, ¿e w czasie œwi¹t w sposób kukie³kowy spogl¹damy na Boga. 
I pokazujemy Go nieco happeningowego, jako pewn¹ zabawkê. A przecie¿ chrzeœcijanie 
powinni dobrze przygotowaæ siê do œwi¹t. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ich g³ównym solenizantem jest 
rodz¹cy siê Zbawiciel – Jezus Chrystus. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to nie tylko piêkne obyczaje. 
Tradycja – zakotwiczona w prze¿yciu wiary – jest potrzebna i bardzo pomaga w rozwoju, 
zw³aszcza Wam, m³odym ludziom, w rozumieniu idei chrzeœcijañskich. Trzeba jednak 
pamiêtaæ, ¿e pierwsza jest wiara. Wa¿ne, by w œwiêta kierowaæ siê odpowiedni¹ hierarchi¹ – 
najwa¿niejsze jest, ¿e Jezus przychodzi jako prawdziwy cz³owiek i przynosi ludzkoœci w darze 
bóstwo Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego. Przychodzi jako Zbawiciel i Mesjasz, przychodzi 
z wielk¹ ³ask¹, ¿eby nas zbawiæ. Przychodzi nasz Odkupiciel. Te œwiêta Bo¿ego Narodzenia daj¹ 
nam wiarê w Boga, który chce zbawiæ cz³owieka. Do tego dochodzi warsztat kultury 
chrzeœcijañskiej, zwyczajów, prze¿yæ. Pamiêtajmy jednak o sprawach najwa¿niejszych – od nich 
nie wolno odst¹piæ. One œwiadcz¹ o Bogu, który nas umi³owa³, ale tak¿e o tym, ¿e cz³owiek, 
który zapatrzy siê w Boga, potrafi piêknie ¿yæ i wiele czyniæ zarówno dla ludzi w dzisiejszym 
czasie, jaki i dla tych, którzy przyjd¹ po nas.

  Ks. Ireneusz Skubiœ
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E’mail:  brunon.lomza@gmail.com

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. „Dziœ narodzi³ siê nam Zbawiciel”. Przyszed³ po to, aby przywróciæ nasz¹ wiêŸ z Panem 
Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radoœæ ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy 
i wlewa nadziejê tak¿e w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogr¹¿onych jest 
w nocy beznadziejnoœci, zw¹tpienia i lêku o przysz³oœæ. Pe³ni wiary i radoœci œwiêtujemy 
wiêc ten szczególny czas Bo¿ego nawiedzenia. Niech te œwiêta dla wszystkich Drogich 
Parafian i Goœci bêd¹ pe³ne Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i mi³oœci, któr¹ przynosi ze sob¹ 
Bo¿y Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce ka¿dego z nas. Niech ta Bo¿a radoœæ 
i mi³oœæ przed³u¿a siê na kolejne dni naszego œwiêtowania i na ca³¹ nasz¹, nieraz trudn¹, 
codziennoœæ. 

2. T¹ Msz¹ Œwiêt¹ wigilijn¹ rozpoczêliœmy oktawê i okres Narodzenia Pañskiego, niezwykle 
bogaty w znaki Bo¿ej obecnoœci, który bêdzie trwa³ do niedzieli Chrztu Pañskiego, 
8 stycznia.

Msze Œwiête w uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego i drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
bêd¹ sprawowane o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 .

3. W dni œwi¹teczne zapraszam wszystkich na Msze Œwiête do naszej parafialnej œwi¹tyni. 
Tu ma miejsce najpe³niejsze spotkanie wierz¹cego z Bogiem-Cz³owiekiem. Starajmy siê 
jak najg³êbiej pochyliæ nad radosn¹ tajemnic¹ narodzin Bo¿ego Syna. Dlatego apelujê, aby 
nie spieszyæ siê z wyjœciem z koœcio³a zaraz po b³ogos³awieñstwie. Zachêcam wszystkich, 
zw³aszcza dzieci, do gromadzenia siê przy betlejemskim ¿³óbku, aby choæ przez chwilê 
wspólnie œpiewaæ piêkne polskie kolêdy i pastora³ki. Niech rozbrzmiewaj¹ one tak¿e 
w naszych domach, podczas œwi¹tecznych spotkañ z najbli¿szymi – nie wstydŸmy siê tej 
pobo¿noœci, jest ona przecie¿ wyrazem naszej wiary.

Wasz Proboszcz

00 00 00 00 00

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

z Ma³ego Goœcia Niedzielnego:

Nauczycielskie gadanie:

To, ¿e noszê okulary, to nie znaczy, ¿e jestem g³ucha.

M¹droœci szkolne:

Œrednica to prosta, której oba koñce le¿¹ na równiku.
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