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i otworzyli siê na Jego przemieniaj¹ca moc.
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.

     ks. Dariusz

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 

Op³atek
Jest w moim kraju zwyczaj, 

¿e w dzieñ wigilijny,

Przy wzejœciu pierwszej 
gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego 
³ami¹ chleb biblijny

Najtkliwsze przekazuj¹c 
uczucia w tym chlebie.

C.K.Norwid
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
BLASK  BOSKOŒCI

Mia³o to byæ zwyczajne, rodzinne spotkanie, aczkolwiek sam 
pomys³ odwiedzin El¿biety zrodzi³ siê w sercu Maryi pod 
wp³ywem s³ów anio³a Gabriela, z których dowiedzia³a siê, ¿e jej 
krewna „poczê³a w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym 
miesi¹cu ta, któr¹ miano za niep³odn¹” (£k 1,36). Œw. £ukasz 
zaznacza, ¿e Maryja wyruszy³a na spotkanie z El¿biet¹ 
„z poœpiechem”. Odleg³oœæ pomiêdzy Nazaretem, sk¹d 
wyruszy³a Maryja, a miejscem zamieszkania El¿biety wynosi³a 
oko³o trzy dni drogi. By³a to wiêc uci¹¿liwa i ryzykowna wyprawa 
zwa¿ywszy na grasuj¹cych w owym czasie na drogach 
Palestyny rabusiów. W tej sytuacji „poœpiech” by³ wrêcz 
wskazany. W jêzyku biblijnym oznacza on jeszcze coœ wiêcej. 

Ewangelia wg Œw. £ukasza (1,39-45) 
W tym czasie Maryja wybra³a siê i posz³a z poœpiechem w góry do pewnego miasta 

w [pokoleniu] Judy. Wesz³a do domu Zachariasza i pozdrowi³a El¿bietê. Gdy El¿bieta 
us³ysza³a pozdrowienie Maryi, poruszy³o siê dzieci¹tko w jej ³onie, a Duch Œwiêty nape³ni³ 
El¿bietê. Wyda³a ona okrzyk i powiedzia³a: B³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami 
i b³ogos³awiony jest owoc Twojego ³ona. A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi 
do mnie? Oto, skoro g³os Twego pozdrowienia zabrzmia³ w moich uszach, poruszy³o siê 
z radoœci dzieci¹tko w moim ³onie. B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê 
s³owa powiedziane Ci od Pana.

Maryja, „Pe³na £aski”, œpieszy siê, gdy¿ dzia³a z natchnienia Ducha Œwiêtego. W Piœmie 
Œwiêtym, ilekroæ czytamy o jakiejœ nadzwyczajnej interwencji Ducha Œwiêtego 
na cz³owieka, zdumiewa nas energia, z jak¹ dzia³a osoba poddana Jego dzia³aniu. 
Tak by³o równie¿ tym razem. 

Kiedy Maryja szczêœliwie dotar³a do celu swej podró¿y, pozdrowi³a sw¹ krewn¹ El¿bietê.  
I znów w tê zwyczajnoœæ wkracza Duch Œwiêty. Tym razem, Ewangelista wprost o tym 
zaœwiadcza: „Duch Œwiêty nape³ni³ El¿bietê”, która prorokuje, odgaduj¹c tajemnicê Maryi. 
To, co ludzkie, splata siê tu z boskim: tak tworzy siê œwiêta historia. W przededniu œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia pamiêtajmy o tym niezwyk³ym dzia³aniu Ducha. On pragnie wkroczyæ 
równie¿ w nasz¹ zwyczajnoœæ, nasycaj¹c j¹ blaskiem boskoœci. 

        (Przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   * 
HUMOR...
GAPA 
Przechodzieñ idzie ulic¹ i potyka siê o kamieñ. Burczy pod nosem, a do swego anio³a 
stró¿a mówi z pretensj¹:
- Gapo jak ty mnie pilnujesz? 

¯YCIORYS 
- Kasiu dlaczego napisa³aœ ¿yciorys œw. Tereski tak samo jak Zosia? - pyta katecheta.
- Bo to by³a ta sama œwiêta, proszê pani. 

BLI¯EJ 
Na religii pani pyta Mietka:
- Co jest bli¿ej ksiê¿yc czy Betlejem?
- Ksiê¿yc - proszê pani. - Bo ksiê¿yc widaæ a Betlejem nie. 

 Spotyka siê dwóch biedaków, jeden jest w jednym bucie. Drugi ze wspó³czuciem pyta:
- Co? Zgubi³eœ?   A on na to z dum¹: - Nie! Znalaz³em!
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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 od 1 - 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”. 

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

Jak¿e to wielka szkoda, ¿e atmosfera mi³oœci, pokoju i przebaczenia Wigilii 
Bo¿ego Narodzenia, trwa tylko kilka godzin jednego dnia w roku. Gdyby wigilijna 
atmosfera wzajemnej ¿yczliwoœci i dobra trwa³a przez wszystkie dni roku, jak¿e 
bylibyœmy inni dla siebie, jak¿e piêkna by³aby atmosfera w naszych rodzinach; 
Polska by³aby nam domem, a œwiat rajem. 

Zofia Kossak 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 ;    w dni powszednie: 7 , 18  

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê 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. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
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

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 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00 00 00 00 00

*   *   *   *   *
1. W najbli¿szych dniach bêdziemy prze¿ywali uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego. Jutro Wigilia i potem 
kolejne œwi¹teczne dni. Czy do ich prze¿ywania jesteœmy dobrze, po chrzeœcijañsku, przygotowani? 
Narodzenie Dzieci¹tka Jezus powinniœmy œwiêtowaæ radoœnie i z czystym sercem. Przede wszystkim niech 
to bêdzie prze¿ycie religijne. Pamiêtajmy, ¿e to Bóg wkracza w nasz¹ historiê i przez to nadaje naszemu 
¿yciu wymiar Bo¿y. Pamiêtajmy, ¿e S³owo, które sta³o siê Cia³em, jest ci¹gle poœród nas, zamieszka³o miêdzy 
nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia tej Dobrej Nowiny innym.
2. Liturgiczny obchód pami¹tki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Œwiêtej 
sprawowanej o pó³nocy z poniedzia³ku 24 grudnia, na wtorek 25 grudnia. Pasterka bêdzie 
poprzedzona wieczorem kolêd od godz. 23 . Wczeœniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych 
zadbajmy o tradycyjn¹, chrzeœcijañsk¹ oprawê wigilijnej wieczerzy. Niech to bêdzie okazja do pojednania, 
zgody, wyci¹gniêcia przyjaznej d³oni do kogoœ poœród bliskich, znajomych, w s¹siedztwie. Niech wigilijnej 
wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Œwiêtego o narodzeniu Zbawiciela 
œwiata (Ewangelia wed³ug œwiêtego £ukasza), ³amanie siê op³atkiem, wspólny œpiew kolêd i pastora³ek. Pod 
¿adnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stó³ alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy te¿ wstrzemiêŸliwoœæ 
od potraw miêsnych.
3. Przy wigilijnym stole pamiêtajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji 
dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostaæ puste! Niech czas Bo¿ego Narodzenia bêdzie przepe³niony 
chrzeœcijañsk¹ wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹ i dobroci¹. Pamiêci¹ obejmijmy równie¿ tych, którzy ju¿ od nas 
odeszli do Domu Ojca, a ¿yli z nami, kochali nas i dla nas siê trudzili. 
4. Ale jeszcze wczeœniej w pokorze zajrzyjmy g³êboko do swojego serca. Mo¿e to w³aœciwy moment na 
pojednanie siê z Bogiem i bliŸnimi poprzez szczer¹ spowiedŸ. Koœció³ przychodzi nam z pomoc¹ jako szafarz 
Bo¿ego mi³osierdzia. Pamiêtajmy, ¿e nasza ¿yciowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – 
Sprawiedliwym Sêdzi¹. Dlatego w naszym koœciele jeszcze okazja do przedœwi¹tecznej spowiedzi œwiêtej.
5. W  Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia i w Drugi dzieñ Œwi¹t  Msze œw. bêd¹ odprawiane o godz. 
7 , 9 , 11 , 13  i 18 . W drugi dzieñ œwi¹t Narodzenia Pañskiego tradycyjnie sk³adamy ofiary na potrzeby 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast ofiary z Pasterki  i Pierwszego dnia Œwi¹t przeznaczone 
bêd¹ na pokrycie kosztów prac przy naszym koœciele. Gor¹co polecam te zbiórki ofiarnoœci Parafian!
6. Oktawa Bo¿ego Narodzenia jest bardzo bogata w liturgiczne wspomnienia. W drugi dzieñ œwi¹t 
Narodzenia Pañskiego czcimy Œwiêtego Szczepana, pierwszego mêczennika. Zaœ w czwartek, 27 grudnia, 
wspominamy Œwiêtego Jana Aposto³a i najwiêkszego teologa wœród Ewangelistów. Janowy Prolog o S³owie, 
które sta³o siê Cia³em, jest wyró¿niaj¹cym siê tekstem w bo¿onarodzeniowej liturgii s³owa. A w pi¹tek, 28 
grudnia, wspominamy Œwiêtych M³odzianków, mêczenników. Niech ten dzieñ bêdzie okazj¹ do gorliwszych 
modlitw w intencji poszanowania ¿ycia, zw³aszcza jeszcze nienarodzonego.
7. W przysz³¹ niedzielê, 30 grudnia, bêdziemy obchodzili œwiêto Œwiêtej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

                    Wasz proboszcz
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