
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.  Wierność 
Boga trwa przez …  pokolenia.15. Św. Elżbieta, która poczęła w swej starości syna Jana 
Chrzciciela jest … Maryi  16.  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.];  

 
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 słowa Twego. (Łk 1, 38); 
Łk 1, 26-38 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej 
mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy                  
do Niej, Anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało 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 zostanie 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 okryje Cię cieniem. 
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, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła 
Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".                       
Wtedy odszedł od Niej Anioł. 
Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest Panem nad wszystkim. Jego łaska jest 
ugruntowana na wieki, a Jego wierność trwa przez wszystkie pokolenia. Jesteśmy                      
w Chrystusie, ponieważ Ojciec w niebie ma moc utwierdzić nas zgodnie z Ewangelią, 
zgodnie z objawioną tajemnicą, obwieszczoną narodom, aby skłonić je do posłuszeństwa 
wierze, tak iż Bóg, który jedynie jest mądry, odbierze chwałę przez zbawienie wielu                   
w Chrystusie Jezusie. Syn Boży przyszedł na świat, aby panować nad ludem Bożym,                
a Jego panowaniu nie będzie końca. 
[Marek Ristau, http://mateusz.pl/czytania/2020/20201220.html]; 

 

• Papież Franciszek:  … Ludzie, którzy się modlą, nigdy nie są obojętni na sprawy 

świata. Jeśli modlitwa nie przedstawia radości i smutków, nadziei i lęków ludzkości, 
staje się czynnością „ozdobną”, postawą powierzchowną, teatralną, intymną. 
Wszyscy potrzebujemy życia wewnętrznego: wycofania się w przestrzeń i czas 
poświęcony naszej relacji z Bogiem. Nie oznacza to jednak ucieczki od rzeczywistości.             
W modlitwie Bóg „nas bierze, błogosławi, a potem łamie i daje nam”, ze względu na głód 
wszystkich. Każdy chrześcijanin jest powołany, aby stać się w rękach Boga chlebem 
łamanym i dzielonym. To konkretna modlitwa…                    
Bracia i siostry, wszyscy jesteśmy liśćmi tego samego drzewa: wszelkie oderwanie wzywa 
nas do wielkiego współczucia, które musimy żywić w modlitwie, jedni dla drugich. Módlmy 
się jedni za drugich, to zrobi dobrze i nam i innym.   [z katechezy, 16 XII  2020. 
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• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński -  Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie – nie dostrzega 
Boga; gdy zapomni o sobie – widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego. 

(Kromka chleba, XII,  13);                                                                                   

• św. Jan Paweł II   Podczas Bożego Narodzenia będziemy kontemplować wielkie 

misterium Boga, który staje się człowiekiem w łonie Dziewicy Maryi. Rodzi się On                          
w Betlejem, by dzielić nasz niepewny ludzki los! Przychodzi do nas i przynosi zbawienie 

całemu światu.  [22 XII 2004];      

   Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                     
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i  uważnie święte teksty Ewangelii, jak gdyby dyktował                     

je dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się je zrozumieć.   Pytaj siebie: 
 "Co Bóg mówi do mnie?" – Idąc za blaskiem betlejemskiej gwiazdy 

uczestniczymy w wielkiej pielgrzymce liczącej miliony ludzi ….  Już niedługo ,,, spotkamy 
się przy ołtarzu i będziemy uczestniczyć w niezwykle pięknym, wielkim wydarzeniu. …                    
Ale w tej naszej drodze narzekamy …  na trudną, szarą sytuację, w jakiej przychodzi nam 
przeżyć obecne Święta. - Jak te dwie rzeczywistości połączyć ze sobą? -  Myślę, że jest 
to przeżycie człowieka, który dotarł do samych źródeł Wisły i zanurzył ręce w 
kryształowej, czystej wodzie, stawiając pytanie: Co się stanie z tą wodą, … co ludzie z tą 
czystą   i piękną wodą uczynią? Wystarczy dwieście kilometrów, aby ta czysta i piękna 
woda nie nadawała się już do picia … - Chrześcijaństwo płynie przez świat dwadzieścia 
wieków. Jego źródłem jest betlejemska grota. Dwadzieścia wieków ta woda obmywa 
ludzkie serca i wydobywa z nich to, co jest brudne. Dziś przypomina wodę w Wiśle w 
naszym mieście. Patrząc na to… można załamać ręce, można zwątpić we wszystko. 
Wystarczy jednak podejść do źródła, aby zobaczyć, że w nim jest czysta, kryształowa 
woda, Woda Życia. Źródło wciąż bije i decyduje o życiu milionów ludzi. Betlejemska grota 
to źródło zbawczej Wody Życia. Kościół przyprowadza nas do tego źródła. … Pamiętaj, 
że choćby świat pokryły ciemne chmury, w betlejemskiej grocie wciąż bije źródło 
zbawczej miłości Boga. …. - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 
serce … :   „Na wieki ugruntowana jest łaska” (Ps 89)                                 
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                    
Na wieki będę sławił łaski Pana (Ps 89)                                                                        
[z: Jan Twardowski, W świetle Ewangelii i Ks. Mariusz Pohl, Oremus].                

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - 25 grudnia 2020 r. 
W   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: 

- miłości, która sprawi, że nie tylko w Boże Narodzenie będziemy uśmiechnięci; 
- ogromnej wiary, by z ufnością patrzeć w niepewną przyszłość; 

  - odwagi, by podejmować trud nawracania siebie i świata na lepsze; 
  - czułości, bo dzięki niej nasi bliscy czują się kochani; 

  - i mądrości, by przez życie przejść drogą, którą wyznaczył nam Pan,  
a nade wszystko, by Nowonarodzony Pan  
był z nami „przy stole” i to był w centrum! 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                   
      IV Niedziela Adwentu        
.    20 grudnia  2020r.  

               .        . 
1. Dzisiejsza niedziela to ostatnia niedziela Adwentu.  
2. Jeszcze tylko do czwartku zapraszamy na roraty. 24 grudnia rano o 6.30 ostatnie 
roraty. Msze św. w wigilię tylko o 6.30 i 7.30. Nie będzie Mszy św. o 18.00. Kancelaria 

parafialna popołudniu będzie nieczynna. 
 
3. W czwartek 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. W Wigilię będzie o godz. 19.30 pierwsza Msza św. „Pasterska” dla starszych, 

samotnych i tych, którzy ze względu na późną porę nie mogliby uczestniczyć o północy. 
Będzie to też możliwość zwiększenia liczby wiernych, którzy ze względu na obostrzenia 
nie zmieściliby się w kościele. Przypominamy, że jednorazowo może uczestniczyć 34 
osoby. „Pasterka” tradycyjnie będzie sprawowana również o północy. Poprzedzi ją        
o 23.30 nabożeństwo Słowa Bożego, które bezpośrednio przygotuje nas do 
uroczystej  Mszy św. o Narodzeniu Pańskim. W przypadku większej liczby wiernych niż 

34 osoby, pozostali mogą uczestniczyć we Mszy św., ale na zewnątrz z zachowaniem 
półtora metrowego odstępu między sobą. Będą włączone głośniki zewnętrzne. 
 
5. W sam dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. będą 

według porządku niedzielnego, łącznie z Mszą św. o g. 19.30.  
 
6. W niedzielę po Świętach, 27.12. przypada Święto Świętej Rodziny. Na Mszach                          

św. będzie odnowienie przyrzeczeń ślubnych dla małżonków naszej parafii. 
7.  Pod chórem można zaopatrzyć się w nasze parafialne świece i ozdoby świąteczne,                   

a także tegoroczne sianko. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na tzw. 
Fundusz liturgiczny z którego zakupujemy szaty liturgiczne czyli ornaty, komże, stroje dla 
ministrantów itp. Pod chórem można tez nabyć opłatki.                                     
 KALENDARIUM  –                                        
24. XII. – czw. – Wigilia Narodzenia Pańskiego – Pasterka – Światło zbawienia oświeca 

każdego, kto jest z prawdy i słucha głosu Chrystusa. Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, 
Panem i Mesjaszem. On jest jedyną światłością świata, oświecającą tych, co w mroku                       
i cieniu śmierci mieszkają. Łaska i prawda przyszły przez Niego. Jezus narodził się                             
i przyszedł na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. On jest Prawdą. Tylko                           
On zbawia i daje życie wieczne. 
26. XII. – sb. – Święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika –   Szczepan był 

jednym z siedmiu wybranych diakonów, których głównym zadaniem było troszczyć się                      
o potrzebujących... Szczepan został zamordowany nie dlatego, że czynił dzieła 
miłosierdzia, ale z powodu słowa, które głosił. Podobnie jak Jezus, którego nie 
ukrzyżowano dlatego, że uzdrawiał ludzi, ale z powodu głoszonej nauki, której nie chciano 

przyjąć. 


