Anioł pasterzom mówił : Chrystus się nam Narodził
Uzupełnij: 1. „Skoro głos Twego pozdrowienia … w moich uszach, poruszyło się
z radości dzieciątko w moim łonie” 2. „Oto Ja … Pańska” 3. „W tym czasie Maryja
wybrała się i poszła z … w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy” 4. Oto
Zbawiciel przychodzi, aby uczynić nas synami i córkami … 5. „Weszła do domu
Zachariasza i … Elżbietę” 6. Oto Zbawiciel przychodzi, aby uczynić nas braćmi
i … dla siebie nawzajem” 7. „Niech Mi się stanie według twego ….” 8. " Duch
Święty … Elżbietę” 9. Pan Jezus przynosi zbawienie … ludziom 10. Radość skłania nas
do modlitwy … Boga 11. Jesteśmy … przez Boga 12. Oto Zbawiciel przychodzi, aby …
nasze serca. 13. „A skądże mi to, że … mojego Pana przychodzi do mnie”?
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Ogromnie dużo uśmiechania
i Świątecznego Darowania - Bo Boży
Czas Narodzin Pana
serca ku sobie ludzi skłania.
- Więc … uśmiechamy się, Witamy… i wszystkich Szczerze Pozdrawiamy
Dzielimy się też Opłatkami
by Bóg mógł Kochać w nas świat cały.

.

Święty Józef był wychowywany jeszcze w duchu Starego Testamentu, czuł lęk przed
Bogiem. Kiedy dowiedział się, że Bóg zawładnął Maryją, czuł się niegodny, by być z Nią
razem. - Przypomina się święty Piotr, który po połowie ryb powiedział do Jezusa, że nie
jest godny, by być z Nim razem. - Nieraz czujemy się niegodni, by przyjąć Komunie
świętą, a przecież nikt z nas nie jest godzien, bo Komunia święta nie jest nagrodą za
święte życie, tylko jest miłosierdziem, którego nie jesteśmy godni. [x. Jan Twardowski].

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie ostatnich,
adwentowych dni, o dobrą adwentową spowiedź, za tych, którzy jeszcze nie
wiedzą, gdzie spędzą wigilijny wieczór, martwią się, czy znajdą miejsce przy
wigilijnym, świątecznym stole. A może znajdą je przy moim stole!?...
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‘

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. (Łk 1,38)

Łk 1,39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi
to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Ci od Pana.
Pan Jezus przynosi zbawienie wszystkim ludziom, a wraz ze zbawieniem radość,
która jest jego owocem. Jesteśmy ukochani przez Boga, a więc smutek
i przygnębienie nie mają już racji bytu w naszym życiu. Doświadczyła tego
Elżbieta, gdy powitała w swych progach brzemienną Maryję. Radość skłania nas
do modlitwy uwielbienia Boga, która jeszcze szerzej otwiera nas na Niego i na
drugiego człowieka. Oto Zbawiciel przychodzi, aby odnowić nasze serca
i uczynić nas synami i córkami Boga, braćmi i siostrami dla siebie nawzajem .
[O. Jakub Kruczek OP, „Oremus” XII 2003, s. 87].

Ojciec Franciszek: «Nie bój się, jestem przy tobie»; … „Pan pragnie wziąć
na siebie nasze słabości, nasze grzechy, nasze utrudzenie. Ileż razy Jezus
mówił: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, zmęczeni, a
Ja was pokrzepię». Ja jestem Pan, Bóg twój, który trzyma cię za rękę; nie
bój się, maleńki, nie obawiaj się. Ja dam ci siłę. Oddaj mi wszystko, a Ja
ci przebaczę, napełnię cię pokojem. My, denerwujemy się, kiedy coś nie
wychodzi, krzyczymy, jesteśmy zniecierpliwieni…Natomiast On [mówi nam]:
«Bądź spokojny, porządnie narozrabiałeś, ale nie obawiaj się. Ja ci wybaczam.
Oddaj mi wszystko». To właśnie powtarzaliśmy w Psalmie: «Pan jest miłosierny
i wielki w miłości». My jesteśmy mali. On dał nam wszystko. Prosi nas
jedynie o nasze biedy, małości, o nasze grzechy, po to, by nas objąć,
obdarzyć czułością” – [Źródło: Radio Watykańskie (http://pl.radiovaticana.va)].
Jan Paweł II Niebawem przeżywać będziemy święta Bożego Narodzenia. Stając
z pasterzami u wrót betlejemskiej stajenki, będziemy śpiewać: «Podnieś
rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą ...» Modlę się, aby to
błogosławieństwo spłynęło obficie na wszystkich Polaków i stale im
towarzyszyło; aby nadzieja i wzajemna miłość pozwoliły przezwyciężać wszelkie
trudności i były źródłem prawdziwego szczęścia. … [17 XII 2003 — Audiencja generalna
i życzenia świąteczne]

Stefan Kardynał Wyszyński – Bóg w pieluszkach – to pełne przyznanie się do
człowieczeństwa i do wszystkich wiążących się z nim losów. [Kromka chleba, s. 94].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował
dla ciebie Duch Święty. „Wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego
od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca
porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich
pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie,
bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem”. (Mich 5,1-4a)
II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do
mnie?" - To właśnie często z małych miejscowości pochodzą ludzie wielcy …
niekoniecznie, dlatego, że pełnią jakieś zaszczytne, państwowe funkcje, odnoszą sukcesy
na polu artystycznym czy sportowym, czy że są bardzo bogaci materialnie. Tajemnica ich
wielkości znajduje się w ich sercu, sercu, w którym codziennie rodzi się Jezus, jak kiedyś
zrodził się z Maryi w Betlejem. - Ja również mogę być kimś wielkim, o ile w moim sercu
każdego dnia rodzi się Zbawiciel. … Mogę z Jezusem w sercu dawać światu pokój
i bezpieczeństwo. Bez Jezusa siać niepokój i stanowić zagrożenie. Z Jezusem w sercu
mogę pomagać braciom i siostrom powracać z duchowej niewoli i na nowo osiąść w
ojczyźnie żywej wiary. Bez Jezusa w sercu w taką niewolę mogę wielu braci i sióstr
pogrążać. Z Jezusem w sercu mogę sprawując władzę, służyć innym. Bez Jezusa innych
wykorzystywać, gnębić, poniżać. Z Jezusem w sercu nie grożą mi żadne kompleksy. Bez
Jezusa będę człowiekiem zakompleksionym. Tam, gdzie rodzi się Jezus, Jezus króluje,
rodzi się też prawdziwa wielkość człowieka, także moja wielkość. Tam, gdzie brak tego
cudu, rodzi się ludzka małość, podłość, zawiść, także moja małość, podłość czy zawiść.
Już dziś cieszę się na myśl o zbliżających się świętach Jego Narodzin także w moim
sercu.
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić
Mu o przeżyciach, rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Usłysz, Pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami. Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą. (Ps 80)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Odnów nas, Boże, i daj
nam zbawienie (Ps 80) [wg ks. Ryszard Stankiewicz SDS,
http://www.modlitwa.com/modlitwa.html?c=22215].

KALENDARIUM cd.:
25 XII - pt - Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Narodzenie Pańskie - Kiedy wraz
z pasterzami stajemy przy żłóbku, doświadczamy wzruszenia, ale na tym nie można
poprzestać. Duchowość budowana na uczuciach jest zmienna i nietrwała. Razem z Maryją
zachowujmy w swoim sercu tajemnicę Chrystusa i nieustannie rozważajmy Boże dzieła.
Bóg ze względu na nas nawet swego Syna nie oszczędził. W Nim powołuje nas,
abyśmy stali się dziećmi Bożymi i uczestniczyli w życiu Trójcy Przenajświętszej.
26 XII - sb - Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Szczepana,
pierwszego męczennika - Uderza kontrast między pierwszym i drugim dniem Bożego
Narodzenia. Męczeństwo św. Szczepana uzmysławia nam, że wobec Jezusa nie możemy
być obojętni. Trzeba dokonać wyboru. Nie wszyscy ucieszyli się z narodzin Jezusa.
Wybierając drogę Ewangelii, musimy liczyć się z niezrozumieniem i odrzuceniem przez
tych, którzy – jak Herod – widzą w Synu Bożym zagrożenie dla siebie. Słowo przyszło
do swojej własności, a swoi go nie przyjęli...
[O. J. Kruczek OP, „Oremus” grudzień 2003, s. 97, 110 i 118].
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1. Jeszcze tylko do czwartku włącznie sprawowane będą ostatnie Roraty
o godz. 6.30
2. Jutro jeszcze ostatnia kolęda przed świętami na ul. Ludwiki 4. Dalszy ciąg
kolędy od 4 stycznia.
3. W czwartek, 24 grudnia przeżywać będziemy najwspanialszy dla
wszystkich wierzących dzień i wieczór roku – Wigilię świąt Bożego
Narodzenia. - Zadbajmy o tradycyjną oprawę Wigilii: przed rozpoczęciem
wieczerzy należy odczytać z Ewangelii św. Łukasza fragment opisujący
narodzenie Chrystusa, odmówić modlitwę „Ojcze nasz”, odśpiewać kolędę,
a łamiąc się poświęconym chlebem, czyli opłatkiem, złóżmy sobie życzenia.
Zachowajmy postny charakter potraw i nie stawiajmy na stole alkoholu!
4. „Pasterka” tradycyjnie będzie sprawowana o północy. Poprzedzi ją
o 23.30 nabożeństwo Słowa Bożego, które bezpośrednio przygotuje nas do
uroczystej pierwszej Mszy św. o Narodzeniu Pańskim. Po Pasterce tradycyjnie
możliwość przełamania się opłatkiem.
5. W sam dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze
św. będą według porządku niedzielnego. Taca w drugi dzień świąt zbierana
jest na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
6. W związku z przypadającym I Dniem Świąt B. Narodzenia w piątek,
wyjaśniamy, że z racji uroczystości nie obowiązują nas przepisy postne.
7. W czwartek, w Wigilię, Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. Prosimy
o załatwienie wszelkich spraw kancelaryjnych tylko do środy.
8. Przy wyjściu z kościoła możemy u Siostry zaopatrzyć się jeszcze w opłatki.
9. Za tydzień, w Niedzielę Świętej Rodziny, podczas Mszy św. o godz. 9.30
gościć będziemy chór „Nowogródzkie Orły” – chór AK z Warszawy, który
uświetni liturgię, a po Mszy św. da krótki koncert kolęd polskich.
Serdecznie zapraszamy!
10. W następną niedzielę, jak w każdą ostatnią niedzielę m-ca, będzie
prowadzona zbiórka ofiar do puszki na Seminarium Duchowne.
11. Po każdej Mszy św. wolontariusze ŚDM z naszej parafii zbierają ofiary na
pokrycie kosztów pobytu zaproszonych młodych pielgrzymów - u nich nabyć
folder – cegiełkę w cenie 10 zł. Wolontariuszom można zgłosić chęć przyjęcia
do swojej rodziny goszczącą młodzież w lipcu przyszłego roku. Za wszelkie
ofiary składamy „Bóg zapłać!”.
KALENDARIUM:
24 XII – czw. - Wigilia Bożego Narodzenia - Wigilia Bożego Narodzenia naznaczona
jest atmosferą oczekiwania. W nocy zabrzmi radosny głos oznajmiający narodziny
Zbawiciela. Najlepszym przygotowaniem do spotkania z Tym, który nadchodzi, by swój lud
nawiedzić i wyzwolić, jest modlitwa uwielbienia. Zanosił ją do Boga Zachariasz, wiedząc
o bliskim już przyjściu Mesjasza. Dziś wysławiajmy Boga wraz z nim – niech modlitwa
będzie drogą, która poprowadzi nas do spotkania z Panem.

