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Czy¿byœ nie zna³ anio³a,
który ciê wzywa,
bo i ty przydasz siê Bogu, ¿eby mi³oœæ
mog³a znów siê narodziæ?
Czy¿byœ nie zna³ gwiazdy,
która - choæbyœ siê tu³a³ przywiod³a ciê a¿ do Dziecka?.
Klaus Hemerle

Bo¿e Narodzenie, to najpiêkniejsze œwiêta. Œwiêta mi³oœci, pokoju,
radoœci. Œwiêta, kiedy chyba wszyscy wchodzimy w ten radosny klimat,
po pe³nym zabiegania ¿yciu przedœwi¹tecznym.
Zatrzymujemy siê, dostrzegamy, czy wrêcz wyczuwamy, ¿e wydarzy³o siê
coœ wa¿nego. Coœ, co niesie nadziejê. Narodzenie Pana Jezusa,
to najbardziej zadziwiaj¹ce wydarzenie w dziejach ludzkoœci, ale i najbardziej
radosne wydarzenie. Wielki, Wszechpotê¿ny Bóg sta³ siê Cz³owiekiem,
ma³ym, bezbronnym, kruchym jak op³atek. Sta³ siê Cz³owiekiem, by dzieliæ
nasz ludzki los.
Kochani!
¯yczê, by Bo¿e Narodzenie trwa³o ca³y rok, ca³e nasze ¿ycie. Obyœmy
œwiêtuj¹c Narodzenie Pana Jezusa prawdziwie ujrzeli Jego chwa³ê
i otworzyli siê na Jego przemieniaj¹c¹ moc. Niech Jego obecnoœæ nape³ni
Was radoœci¹ i pokojem.
ks. Dariusz

* * * * * * * * *
Jest Bo¿e Narodzenie! Chcielibyœmy,
aby ten dzieñ nigdy siê nie skoñczy³.
Naucz nas Panie, jak zawsze utrzymywaæ
Twoj¹ obecnoœæ wœród ludzi.
Chiara Lubich
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„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 Jego upodobania.”

* * * * * * * * * * * *
Jest pó³noc, œrodek zimowej nocy.
Od wigilijnego sto³u z op³atkiem, wzorem i œladem
betlejemskich pasterzy przyszliœmy, aby jako „rodzina rodzin”
prze¿yæ radoœæ narodzin Zbawiciela, Syna Bo¿ego.
W Eucharystii, któr¹ odprawiamy, prawdziwie uobecnia siê
tajemnica Bo¿ego Narodzenia. Wszechmocny staje siê
cz³owiekiem. Bóg daje wszystkim swoj¹ mi³oœæ.
Zdarza siê, ¿e ktoœ os³abnie w wierze, zapomni o Bogu, ale podczas pasterki odzywa siê
têsknota za utraconym rajem, za szczêœciem religijnej atmosfery rodzinnego domu.
Przychodzimy, by wyznaæ wiarê w Jezusa narodzonego w Betlejem. Jak przedziwny jest
Bóg w swojej pokornej mi³oœci! On, który stworzy³ œwiat i wszystko, co istnieje, rodzi siê w
polu, w stajni, nie w pa³acu, aby nikt nie zamkn¹³ przed Nim drzwi, aby ka¿dy cz³owiek,
z ka¿dej strony œwiata móg³ przyjœæ o ka¿dej porze i uradowaæ siê Emmanuelem: „Bogiem
z nami”. Najbiedniejsi i pogardzani pasterze jako pierwsi w znaku ma³ego dziecka odnaleŸli
Zbawiciela. Jezus staje siê bezbronnym i bezradnym dzieckiem, abyœmy siê nad Nim
pochylali i przygarnêli do serca, zabrali do naszych rodzin. Jezus mówi: „Zabierz mnie
st¹d! Chcê u ciebie zamieszkaæ!”.
Panie Jezu! Pragniemy Ciê przyj¹æ w ka¿dym dziecku, które siê pocznie pod sercem
matki. Bardzo pragniemy, aby Twoim wzorem dzieci ca³ego œwiata mog³y „rosn¹æ w latach,
m¹droœci i ³asce u Boga i ludzi”, aby nikomu nie brak³o chleba i schronienia. Niech pokój,
jaki anio³owie og³osili nad Betlejem, stanie siê udzia³em ca³ej ludzkoœci i ziemi
doœwiadczanej nienawiœci¹.
bp Antoni D³ugosz (przedruk za Dzieñ Pañski)

* * * * * * * * * * * *
Myœlê, ¿e odwrócony porz¹dek i ogromne cierpienie wspó³czesnego œwiata pochodzi st¹d,
i¿ tak ma³o jest mi³oœci w naszych domach i w ¿yciu rodzinnym. Nie mamy czasu dla naszych
dzieci, nie mamy czasu jedni dla drugich, nie mamy czasu, by cieszyæ siê sob¹ nawzajem.
Myœlê, ¿e gdybyœmy tylko mogli przywróciæ naszemu ¿yciu te wartoœci, które by³y udzia³em
Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, gdybyœmy mogli uczyniæ nasze domy drugim Nazaretem,
wtedy na œwiecie zapanowa³yby pokój i radoœæ.
Matka Teresa z Kalkuty
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"Bogu i Cz³owiekowi w Bo¿e Narodzenie”
Gdy Bóg siê rodzi,
a moc truchleje,
czy Cz³owiek wie,
co siê z nim dzieje?
W Bo¿e Narodzenie
zaduma jest wielka...
Czym ta chwila
w dziejach œwiata?
Czym dla Boga zap³ata?
Za to, ¿e st¹pi³
na ziemiê nasz¹...
Za to, ¿e ¿yje
w Hostii skryty...
Za to, ¿e w sianku
jest ukryty
w stajence ma³ej,
tak przecie¿ wielkiej, a niedoskona³ej...
Gdy klêkniesz przed Panem
razem ze wszystkim stworzeniem
ho³d Mu oddaj¹c
w Bo¿e Narodzenie,
powiedz Mu
radosnym serca biciem:
"Bo¿e, ja Ciê kocham nad ¿ycie".

Str.3

„Mi³oœæ siê objawi³a”
W stajence
Mi³oœæ siê objawi³a.
Maryja Dzieciê Jezus
powi³a.
Boga maleñkiego
w ¿³óbku z³o¿onego,
tak nam bliskiego.
Bóg Ojciec
zes³a³ z Nieba na Ziemiê
Syna swego,
w Cz³owieka wcielonego,
by odkupi³ nasze winy.
Nie zasmucajmy
dziœ
Bo¿ej Dzieciny
naszymi grzechami.
Niech Gwiazda Betlejemska
radoœci i czystoœci
na co dzieñ œwieci
nad nami.
Marianna Jankowska

* * * * * * * * * * * *
Trochê HUMORU:
A ja siê modli³am tak, jak ksi¹dz zachêca³, bezinteresownie.
- Mo¿e powiesz jak?
- Panie Bo¿e, dla siebie nie proszê o nic. Ale daj za parê lat mojej mamie dobrego ziêcia.
* * *
Powiedziano Ojcu Pio, ¿e pewien znany lekarz z Florencji twierdzi, ¿e Ojciec otrzyma³
stygmaty poprzez autosugestiê, jako wynik nieustannej medytacji Mêki Chrystusa
i pragnienia, aby staæ siê podobnym do Niego.
- Powiedzcie mu, ¿eby intensywnie myœla³, ¿e jest krow¹ - powiedzia³ Ojciec - a zobaczymy
czy wyrosn¹ mu rogi.
* * *
Pewien przeor zapyta³ starca:
- Abba, jaka powinna byæ homilia?
- Homilia - odpowiedzia³ starzec - powinna mieæ dobry pocz¹tek i dobre zakoñczenie.
A ty staraj siê, ¿eby pocz¹tek i koniec by³y jak najbli¿ej siebie.
* * *
W przedziale poci¹gu znaleŸli siê obok siebie ksi¹dz i rabin. Ksi¹dz wyci¹ga z teczki
kanapki z wêdlin¹ i zaczynaj¹c jeœæ, czêstuje nimi rabina.
- Nam nie wolno jeœæ wieprzowiny - s³yszy odpowiedŸ.
- A to szkoda, bo to bardzo dobra rzecz - komentuje ksi¹dz.
Rabin, znalaz³szy siê u celu podró¿y, zabiera siê do wysiadania. ¯egnaj¹c ksiêdza, mówi:
- Proszê pozdrowiæ swoj¹ ma³¿onkê.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
00

00

1. Jutro drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Msze Œwiête o godzinie 7 , 9 ,
00
00
00
11 , 13 i 18 . Sk³adka w drugie œwiêto tradycyjnie przeznaczona jest
na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz cele edukacyjne
naszej Diecezji.
2. Oktawê Bo¿ego Narodzenia ubogacaj¹ przypadaj¹ce w najbli¿szych dniach
kolejne œwiêta. We wtorek, 27 grudnia, œwiêtego Jana Aposto³a, umi³owanego
ucznia Pana Jezusa. A w œrodê, 28 grudnia, w liturgii wspominamy œwiêtych
M³odzianków, mêczenników. Tradycyjnie jest to tak¿e Dzieñ modlitw w intencji
dzieci nienarodzonych. W pi¹tek, 30 grudnia, a nie jak zwykle w niedzielê,
w któr¹ tym razem przypadnie uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi,
bêdziemy obchodzili œwiêto Œwiêtej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Ca³a
oktawa œwi¹t Bo¿ego Narodzenia sprzyja rozwa¿aniu, jak wa¿na dla naszego
¿ycia doczesnego i wiecznego jest rodzina. Poleæmy wiêc Bogu w ofierze Mszy
Œwiêtej nasze rodziny. Msze Œwiête o godzinie 700 i 1800.
3. W sobotê przypada wspomnienie œwiêtego Sylwestra – papie¿a – zakoñczenie
roku kalendarzowego. Z tej okazji zapraszam wszystkich na godzinê 1800,
na uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ dziêkczynn¹ za ten mijaj¹cy rok.
4. W przysz³¹ niedzielê œwiêtowaæ bêdziemy Nowy Rok i uroczystoœæ Œwiêtej
Bo¿ej Rodzicielki Maryi. Msze Œwiête w tym dniu o godzinie 700, 900,1100,1300
i 1800. Mimo ró¿nych atrakcji sylwestrowych nie zapomnijmy o rozpoczêciu
z Bogiem w sercu 2012 roku.
Wasz Proboszcz
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