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Niech pomo¿e ona nam piêknie prze¿yæ ten 
wyj¹tkowy wieczór... i wyj¹tkowy czas Narodzenia 
naszego Pana.

        ks. Dariusz

 *   *   *   *   *   *   *   *   *
Jezus powraca jako Dzieciê, by nam 
powiedzieæ, ¿e Bóg nie jest daleki...

                                                          Chiara Lubich

Kochani!
Coraz bli¿ej œwiêta Narodzenia Pana Jezusa, ju¿ tylko tydzieñ. W domach 

pewnie mnóstwo spraw do za³atwienia i wykonania.
Pamiêtajmy jednak, co jest istot¹ tych œwi¹t. Wtedy bêdzie prawdziwe Bo¿e 

Narodzenie, gdy pozwolimy Bogu narodziæ siê w naszych sercach. 
Warto pozwoliæ, by cud Bo¿ego Narodzenia wydarzy³ siê tu i teraz, u nas, 

w naszej parafii, w naszym domu. 
Warto uczyniæ zbli¿aj¹ce siê Œwiêta czasem prawdziwie chrzeœcijañskiej 

mi³oœci i prawdziwie chrzeœcijañskiego przebaczenia. Niech nie bêdzie 
wœród nas nikogo, z kim nie bylibyœmy w stanie prze³amaæ siê op³atkiem.

Smutne s¹ œwiêta, gdy smutny jest z naszego powodu choæby jeden 
cz³owiek. Niech wydarzy siê prawdziwy cud i niech trwa.

Wigilijna wieczerza powinna mieæ religijn¹ oprawê, dlatego na trzeciej 
stronie znajdziecie propozycjê takiej w³aœnie oprawy. 

Adwent to nowina, ¿e przyjdzie 
Pan, ¿e Królestwo jeszcze siê 

nie wype³ni³o, ¿e trzeba jeszcze 
naszej cierpliwoœci, naszej modlitwy, 

naszej pracy, œwiadectwa 
naszej nadziei.

Ale zarazem Królestwo ju¿ nasta³o, 
Pan bowiem przychodz¹cy przyszed³ 

i ¿yje miêdzy nami, 
bo ¿yje razem z nami.

                                        Klaus Hemerle
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (1,26-38) 

„W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; 
a Dziewicy by³o na imiê Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: B¹dŸ pozdrowiona, 
pe³na ³aski, Pan z Tob¹, <b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami>. Ona 
zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie. Lecz 
anio³ rzek³ do Niej: Nie bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i bêdzie 
nazwany Synem Najwy¿szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bêdzie koñca. 
Na to Maryja rzek³a do anio³a: Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam mê¿a? Anio³ Jej 
odpowiedzia³: Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê. 
Dlatego te¿ Œwiête, które siê narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym. A oto 
równie¿ krewna Twoja, El¿bieta, poczê³a w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym 
miesi¹cu ta, która uchodzi za niep³odn¹. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemo¿liwego. Na to rzek³a Maryja: Oto Ja s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie 
wed³ug twego s³owa! Wtedy odszed³ od Niej anio³.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NIECH SIÊ STANIE TWOJA WOLA!

W historii naszego ¿ycia podejmowaliœmy ju¿ zapewne 
szereg wa¿nych decyzji. Od nas zale¿a³ wybór szko³y 
œredniej, kierunku studiów, zawodu, wybór mê¿a lub ¿ony. 
Mo¿e tak¿e postanowiliœmy kiedyœ zmieniæ miejsce 
zamieszkania, zbudowaæ w³asny dom albo wyjechaæ 
za granicê. W historii zbawienia Pan Bóg anga¿uje wielu 
ludzi, którzy jako istoty wolne rozstrzygaj¹ o zaistnieniu 
pewnych wa¿nych wydarzeñ. Od decyzji Maryi uzale¿ni³ 
przyjœcie na ziemiê Pana Jezusa. 

O Bo¿ym wyborze informuje Maryjê anio³ – wys³aniec 
Boga. Przysz³a matka by³a ju¿ zarêczona z Józefem 
i zgodnie z prawem moj¿eszowym uchodzi³a za jego ¿onê, 
ale oboje z³o¿yli przed zarêczynami œlub czystoœci. 
Na propozycjê Boga, czy zgadza siê byæ matk¹ Jezusa, 
Maryja ma pewne obiekcje: jak mog³oby siê to staæ, skoro 

 bp Antoni D³ugosz (przedruk za Dzieñ Pañski)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Bo¿e Narodzenie! Bo¿e Narodzenie, ile¿ razy œwiêtowaliœmy ciê w atmosferze 
czystej radoœci i niezrównanego ciep³a!

Ale zimno œwiata tak bardzo zmrozi³o nasze serca, ¿e nie uda³o ci siê wyryæ 
na nich, tak jak powinno byæ, pieczêci twojego tajemniczego, zadziwiaj¹cego 
przes³ania: Bóg nas kocha, ka¿dego z nas i wszystkich razem. (...)

Bo¿e Narodzenie, obyœ przynajmniej w tym roku powiedzia³o naszym sercom, 
co znaczysz, a my byœmy byli gotowi przyj¹æ twój g³os!

                 Chiara Lubich

zrezygnowa³a z kontaktów seksualnych? Dowiedziawszy siê jednak, ¿e sprawc¹ poczêcia 
bêdzie moc Bo¿a, ca³kowicie powierza siê Panu zdecydowanym fiat – niech siê stanie. 
Mo¿e w nim rozkwitn¹æ bia³a lilia.
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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”. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
"Sen Jezuska”

  Wyci¹gam me rêce
  do r¹czek mojego Pana Boga -
  - Jezuska w betlejemskiej stajence...
     Przytulam Maleñkiego
     do serca mojego...
  Œpiewam Mu ko³ysankê -
  - wigilijn¹ kolêdê do spania.
  Œpij Jezusku
  od wieczora do rana.

     Niech Ci siê przyœni
     piêkny i radosny œwiat
     przez Boga Ojca
     stworzony i pob³ogos³awiony.
  Cz³owiekowi, na znak Bo¿ej mi³oœci,
  podarowany.
  Dziœ jakiœ oszukany...
  Czas na pobo¿ne zmiany...
 Marianna Jankowska (£om¿a, 11.12.2011r.) 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 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  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

*   *   *   *   *

1. W sobotê o pó³nocy koñczy siê Adwent. Piêknym akcentem naszego 
radosnego oczekiwania na przyjœcie Zbawiciela bêdzie wieczerza wigilijna, 
dzielenie siê op³atkiem, œpiewanie kolêd. Nie zapomnijmy, ¿e w pierwszym 
rzêdzie jest to uroczystoœæ religijna – a dopiero póŸniej piêkna tradycja. 

2. Msze Œwiête w tym tygodniu: o godz. 7  i 18 ; spowiedŸ podczas Mszy œw. 
W sobotê Msza œw. tylko rano o godzinie 7 , natomiast o pó³nocy na rozpoczêcie 
obchodów Bo¿ego Narodzenia zostanie odprawiona Pasterka w intencji ca³ej 
wspólnoty parafialnej. 

3. Pamiêtajmy, ¿e w wigiliê zalecany jest post. Powstrzymajmy siê wiêc 
od spo¿ywania potraw miêsnych.

4. W przysz³¹ niedzielê przypada pierwszy dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 
Msze Œwiête o godzinie 7 , 9 , 11 , 13  i 18 , w drugi dzieñ Œwi¹t porz¹dek 
Mszy œw. jest taki sam czyli  7 , 9 , 11 , 13  i 18 .

Niech Wam wszystkim Pan Bóg B³ogos³awi!

           Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Uzdrówcie rany przesz³oœci mi³oœci¹.
Jan Pawe³ II

00 00
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