
Anioł pasterzom mówił : Chrystus się nam Narodził 

Hasła:  1. Dla Boga nic nie jest …  2. Maryja, … łaskę u Boga. 3. Imię anioła, 

którego Bóg posłał do Maryi   4. Jezus jest Synem  …  5. Jezus panuje nad 
domem … na wieki. 6.  Jego (Jezusa) … nie będzie końca  7. Pan Bóg da 
Jezusowi tron Jego …, Dawida  8. Maryja odpowiedziała: Oto ja … Pańska               
9. Michał, Gabriel, Rafał to święci … 10. Miasto w Galilei, w którym mieszkała 
Święta Rodzina   11. Józef, ziemski ojciec Jezusa i mąż Dziewicy Maryi pochodził 

z rodu …  12. Dar miłości Boga  13.  Maryja zmieszała się na słowa anioła i …, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie.14. Św. Elżbieta, która poczęła w swej starości syna Jana 
Chrzciciela jest … Maryi  15.  Św. Elżbieta jest w tym czasie w szóstym …  

Dlaczego jest  Święto 
Bożego  Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy 
się w gwiazdę na 
niebie?      Dlaczego 
śpiewamy kolędy?   

- Dlatego, żeby się uczyć 
miłości od Pana Jezusa.  
- Dlatego, żeby podawać 
sobie ręce. 
- Dlatego, żeby się 
uśmiechać do siebie.  
- Dlatego, żeby sobie 

przebaczać          -
Żeby każda czarodziejka 

po trzydziestu 
latach nie 
stawała się 
czarownicą. 
[x. Jan T.] 

           
Pierwsza, jasna gwiazda, w wigilię o zmierzchu ukazująca się na zimowym niebie 
jest znakiem, że powinny już zakończyć się wszystkie wcześniejsze przygotowania 
…  Stół nakryty  do wieczerzy i że czas już do niej zasiadać  

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi; Wstańcie pasterze! Bóg się wam rodzi. 
Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie - Przywitać Pana    
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MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia … 

i  aby nie zabrakło nam wiary w Chrystusa Zbawiciela … oraz o wolność wewnętrzną,          
Tę, która od Boga pochodzi i której nie potrafi odebrać żadna siła doczesna…  
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Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. (Łk 1, 38)                   

Łk 1,26-38 - W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;                 
a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto 
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym 
miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to 
rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy 
odszedł od Niej anioł. - W okresie Adwentu zwracamy szczególną uwagę na Maryję… 
Była Ona pierwszą wśród „ubogich Pana”, oczekujących z wiarą przyjścia Zbawiciela … 
Jest dla nas wzorem wiary. Również my jesteśmy zaproszeni do przyjęcia z wiarą słowa 
Bożego, przez które może się w nas duchowo począć i narodzić Jezus Chrystus. Obyśmy 
mieli w sobie wielkoduszność Maryi i gotowość wejścia w pełnienie woli Boga.                        
[x M. Zachara MIC, „Oremus” ,oktawa Narodz. Pańskiego 05, s. 90]

Św. 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];  Franciszek  :  W minione niedziele liturgia 

podkreślała, co znaczy zająć postawę czujności … Radość, charakteryzująca 
oczekiwanie na Mesjasza, opiera się na wytrwałej modlitwie... Poprzez modlitwę 
możemy wejść w trwałą relację z Bogiem, który jest źródłem prawdziwej radości ... Im 
bardziej jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, tym bardziej znajdujemy wewnętrzną 
pogodę ducha, nawet pośród codziennych przeciwności. Z tego powodu chrześcijanin, 
spotkawszy Jezusa nie może być prorokiem nieszczęścia, ale świadkiem i zwiastunem 
radości. Radości, którą trzeba dzielić się z innymi; radości zaraźliwej, która sprawia,               
że pielgrzymka życiowa staje się mniej męcząca … Bóg jest  bardzo szczodry wobec nas, 
a my jesteśmy wezwani do uznawania zawsze Jego dobrodziejstw, … Jego cierpliwości            
i dobroci, żyjąc w ten sposób  w nieustannym dziękczynieniu …  Powierzamy się 
matczynemu wstawiennictwu Maryi Panny. Ona jest „przyczyną naszej radości”, nie tylko 
dlatego, że porodziła Jezusa, ale i dlatego, że nieustannie odsyła nas do Niego …

 [17 XII 2017, Watykan];  Stefan Kardynał Wyszyński – Bóg w pieluszkach – 

to pełne przyznanie się do człowieczeństwa i do wszystkich wiążących się z nim losów. 
[Kromka chleba, s. 94].  

  1 x N  E M  Ż  I  E x 

  2 Z  A  A   A x x x x 

  3 x G   R   L x x x x 

  4 N  J  Y  S  E  O x 

  5 x x x x J  K   A x x 

  6 x x x P A   W  N  U 
  7 x x x x P  A O   A x 

  8 S  U  E  N   A x x 

  9 A  I  Ł  W  E x x x 

10 x x x x N  Z  R  T x 

11 x x x D A    A x x x 

12 x x x x Ł    A x x x 

13 R  Z  A  A  A x x x 

14 Z  I  S  O  A   E 
15 x x x x K  E   Ą x x 

16 x x x M I  S  Ą  U x 
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;  I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu,  
kilka razy święty tekst Pisma Świętego, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch 
Święty. „Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego 
wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka 
Boża mieszka w namiocie.  Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz                        
w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące 
słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom 
na mieszkanie? Zabrałem cię     z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem 
moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą 
wszystkich twoich nieprzyjaciół. … Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim 
izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. … Kiedy wypełnią się twoje 
dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który 
wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, 
a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem,                      
a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od 
niego mojej życzliwości....>>  (2 Sm 7,1-16)       II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć - 
pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  -    Jakie jest moje duchowe wyczucie w relacji      

z Panem Bogiem? Czy zdaję sobie sprawę, kto pomaga mi poskromić wszystkich moich 
duchowych wrogów? Czy dbam, aby Panu Bogu dobrze się mieszkało we mnie i ze mną? 
A może dbam tylko o swoje warunki mieszkaniowe? -jak często skazuję Pana Boga                       
na swoistą „bezdomność”?-  Czy interesuję się też, jak żyje się moim bliźnim? - Jeżeli źle, 
to czy staram się na miarę moich możliwości im pomóc? - ... Dawid dowiedział się, że to 
Pan zbuduje i utwierdzi jego dom i królestwo na wieki. Relacja pomiędzy Panem Bogiem a 
kolejnym następcą na dawidowym tronie będzie relacą ojcowsko-synowską. Nawet gdyby 
kolejni następcy Dawida sprawiali kłopoty (a sprawiali i to jakie), … to On, Pan będzie 
wprawdzie ich karcił rózgą upomnień i ciosami synów ludzkich, lecz nie cofnie danego 
słowa...- Czy ja moje codzienne życie, mój dom buduję na mojej relacji z Panem? - Czy 
utwierdzam Boże panowanie w swoim życiu? Czy jestem gotowy z Jego strony przyjąć 
wszelkiego rodzaju karcenie, które ma mnie przywołać do porządku, zawrócić z błędnej 
drogi? … Pan nie cofa danego  mi słowa, jest wierny, a ja? …    III - Actio/oratio:- Teraz 

ty pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Może ci w tym pomóc modlitwa Psalmem: On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim 
Ojcem, moim Bogiem, opoką mego zbawienia” (Ps 89) IV – Contemplatio:                   
Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:  Na wieki będę sławił łaski Pana  [opr. x R.Stankiewicz 

SDS].  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:  25 XII – cd.                                                         
2.   26 grudnia – Kościół przeżywa święto Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. 

Msze św., jak w każdą niedzielę. Taca zbierana jutro podczas Mszy świętych, 
przeznaczona jest w całej Polsce na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego                     
im. św. Jana Pawła Wielkiego.                                                       
3.   W następną niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny. Jak w każdy ostatni dzień 

roku kalendarzowego zgromadzimy się na wieczornej Eucharystii, aby dziękować 
Dobremu Bogu za cały miniony rok, a także przeprosić za wszelkie nasze niedociągnięcia. 
O godz. 18.00 rozpocznie się Msza św. , a po niej nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne 
przed wyst. Najśw. Sakramentem zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. 
Tego dnia za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy…” możemy zyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Mimo naszego zabiegania znajdźmy czas,                      
aby Bogu podziękować.                                                        
4.    Przypominamy, że  1 stycznia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
               IV  NIEDZIELA ADWENTU  -  24 grudnia 2017 r. 
 
1. Dzisiejsza niedziela to ostatnia niedziela Adwentu i zarazem Wigilia.                         

W związku  z tym nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. 
2. Wieczorem 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 mimo niedzieli i nie stawiajmy na stole alkoholu! 
3. „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 w kościele. 
4. 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. 
5. W zakrystii możemy u Siostry zaopatrzyć się jeszcze w opłatki. Kto tego jeszcze                         

nie uczynił ma ostatnią szansę. 
6. W tym roku nieco wcześniej, bo 28 grudnia, zapraszamy o g. 18.00 na Mszę św. 

imieninową w intencji Ks. Sylwestra, Dyrektora naszego parafialnego Zespołu Szkół.                    
Po Mszy św. będzie możliwość złożenia życzeń Solenizantowi.                                                           
Ks. Sylwestrowi już dziś życzymy obfitości wszelkich Bożych Łask! 

 
                                      UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
              25 grudnia 2017r. 

 
W  (tę piękną, świąteczną i cichą noc Narodzenia Pańskiego) ten piękny, świąteczny 

dzień Narodzenia Pańskiego  - w imieniu wszystkich kapłanów – duszpasterzy 

naszej parafii, przyjmijcie Umiłowani Siostry i Bracia nasze serdeczne życzenia:  

 Z okazji Dnia Urodzin Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy, 

życzymy: Niech te Święta Narodzenia Jezusa, który „za sprawą Ducha Świętego 

przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” zjednoczą nas w naszych 

rodzinach i naszym Narodzie. Niech moc dana nam z wysoka, uzdolni nas                            

do mężnego wyznawania naszej wiary, przemienia nas. „Niech Duch Święty zstąpi 

na nas i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, byśmy mogli żyć w radości i pokoju, 

miłości i wzajemnym szacunku. Niech Boży Syn, Duch Święty i miłosierny Ojciec 

błogosławią nam na każdy dzień nadchodzącego Roku 2018 – Roku wielkiego 

jubileuszu 100-lecia naszej Niepodległości! 

- Wam wszystkim życzymy radosnych i błogosławionych 

Świąt Narodzenia Pańskiego! 


