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Zamyślenia nad Słowem Bożym

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. Łk 1, 26-38

Nie wierz uczuciom

Zwiastowanie jest wspaniałą lekcją rozeznawania
woli Boga. Wielu z nas zastanawia się, co jest
wolą Boga w twoim życiu? Życie mamy jedno,
jeśli źle rozeznamy, możemy je przegrać, pomylić drogi i wiele lat odczuwać smutek i bezsens.
Zdarza się, że ktoś modli się w kościele o
dobrą żonę lub męża, i pewnego dnia słyszy w
sercu słowa: To ta osoba! Przy wyjściu ze świątyni pojawia się ktoś, kto budzi nagły zachwyt. Po
prostu czujemy, że to właściwy wybór. Ale okazuje się, że wymodlony mąż albo żona to egoista,
alkoholik lub że zdradza. Ktoś skarży się wtedy:

dlaczego Bóg dał mi takiego potwora? Skąd wiesz,
że to Bóg? Czy potwierdziła ci to Biblia, przewodnik duchowy, roztropność i wreszcie wydarzenia?
Św. Paweł pisze: „Sam bowiem szatan podaje się
za anioła światłości” (2 Kor 11,14)! Ktoś powie:
ale przecież modliłem się? A kiedy szatan kusił Jezusa? Czy nie na modlitwie na pustyni, albo na modlitwie w Ogrodzie Oliwnym? Najmniej czujni jesteśmy wtedy, gdy wydaje nam się, że jesteśmy
najbezpieczniejsi. Wobec osób, które kierują się
sercem, a nie słowem Bożym, szatan nie musi się
wysilać. Wystarczy kilka przyjemnych uczuć czy
wrażeń i ktoś biegnie w pułapkę jak świnie z Gera-
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zy do jeziora, wyobrażając sobie, że to powrót do
raju. Najczęściej wmawiamy sobie, iż Bóg coś powiedział, a to były tylko nasze wrażenia, emocje,
pragnienia lub lęki. Dokonujemy wyborów na podstawie uczuć, a nie rozsądku czy posłuszeństwa Bogu i Jego słowu.
Czy twoje pragnienia, potrzeby, tęsknoty,
urazy, marzenia, uczucia, emocje nie zaciemniają
twojej modlitwy tak bardzo, iż bierzesz je za wolę
Boga? Nie ufaj głosom wewnętrznym, które ci
schlebiają, bardziej tym, które mieszają uczucia, ale
zmuszają do zastanowienia. Jak Miriam rozeznała
tak niewiarygodne posłanie, iż będzie Matką Syna
Bożego? Skąd wiedziała, że to nie złudzenie szatańskie? Miriam zmieszała się uczuciowo na głos Gabriela, ale zastanawiała się, co oznaczają jego słowa. Badała każde słowo, które od niego usłyszała.

Grupa metodystów po płomiennym kazaniu
pastora o chodzeniu Jezusa po wodzie wypłynęła w
euforycznych nastrojach na jezioro i rzuciła się w
nurty wody. Utonęli, bo swoje uczucia wzięli za wolę Boga. Miriam, zanim przyjęła wolę Boga, zbadała
jej zgodność z Biblią. Gabriel wypowiedział do Niej
słowa, które były kompilacją prorockich zapowiedzi.
Nie uwierzyła zmieszanym uczuciom ani lękowi,
lecz poddała anielską wieść rozsądkowi. Można się
domyślać, że Jej przewodnik duchowy, którym był
Józef, mając swoje zwiastowanie, potwierdził Jej
wszystko. Wreszcie Gabriel dał Jej konkretny znak:
Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży, choć jej
wiek uniemożliwiał poczęcie dziecka. Jeśli cokolwiek pochodzi od Boga, potwierdza się w wydarzeniach.
o. Augustyn Pelanowski

Pamiętajmy o tym, że wieczerza wigilijna ma charakter religijny i w
takim duchu, duchu jedności, wspólnoty i miłości powinniśmy ją przeżywać. Zapraszamy więc do zapoznania się z jej przebiegiem.
Zapalenie świecy
Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia się talerz z opłatkiem, potrawy wigilijne oraz świecę.
Ojciec lub matka, zapalając ją, mówi:
Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Wprowadzenie:
Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus,
Syn Boży, rodząc się w stajence betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc,
wysłuchajmy z wiarą słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna
Bożego Jezusa Chrystusa.
Z Ewangelii według św. Łukasza:( Łk 2, 1-14)
«W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się
dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i
rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W
tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali
straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich
anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak
że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich:

«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A
to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się
do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli».
Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę: Wśród nocnej ciszy...
Wspólne prośby Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny
odmawia niżej podane prośby:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy
Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego
Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię:
- Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Wysłuchaj nas, Panie!
- Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych
pokojem tej nocy.
Wysłuchaj nas, Panie!
- Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy.
Wysłuchaj nas, Panie!
- Naszych zmarłych bliskich i znajomych (tu wymieniamy imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Wysłuchaj nas, Panie!
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: Ojcze nasz…
i wieczorny pacierz
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny: Panie Jezu Chryste,
który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w
grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne,
pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej
miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym
swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Dzielenie się opłatkiem

Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie

2017,

numer

52

Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem tymi
lub innymi słowami: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta
święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości
Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się
dzielić zwyczajem naszych ojców i naucz nas dzielić
się życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas
wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili
Twoją ojcowską dobroć.
Dzieląc się opłatkiem, przebaczamy sobie wzajemne
urazy i składamy życzenia.
Wieczerza Przed posiłkiem najstarszy z Rodziny odmawia modlitwę:
Pobłogosław Panie Boże nas, te pokarmy i tych, którzy je przygotowywali, na pamiątkę Narodzenia Twego Syna Jednorodzonego, a Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Amen.
W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewajmy kolędy. Dziadkowie i rodzice niech opowiadają dzieciom o przeżyciach ze swego dzieciństwa i przekazują im dawne polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Niech ten wieczór będzie ciepły, miły i pełen radości. Starajcie się, aby
"Chrystus przez wiarę zamieszkał w Waszych sercach" i
aby Rodzina Wasza była bardziej Kościołem.
Po wieczerzy odmawiamy modlitwę:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego
Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do
wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które
spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujmy śpiewem
kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami.
Przy choince, w nastroju świątecznym oczekujemy na
Pasterkę, Ucztę świąteczną całej parafii.
Do wspólnoty Kościoła zostanie
włączony:
Antoni Orszański

Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, jego rodzicom, rodzicom chrzestnym i
miej ich w swojej opiece.
W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:

Śp. Tadeusza Urbańczyka, 78 lat
Śp. Wandę Biedak, 71 lat
Śp. Bolesława Michniewskiego, 92 lata
Śp. Zofię Pogodzińską, 58 lt
Śp. Rafała Jagielskiego, 34 lata

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."

Kolęda

Str.

3

W grudniowe noce, w zimowe noce,
Dzieciątko Boże z zimna dygoce.
Idzie przez pola pokryte szronem.
Wiatr Mu wydzwania
piosnki znajome.
Hej kolęda, kolęda,
hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje rączęta,
Kto schronienie Mu da?
Tyle tych domów i okien tyle,
może Go schronią choćby
przez chwilę,
może przygarną do serca ludzie,
może nakarmią nim dalej pójdzie.
Świeczki się jarzą w świerkach
Zielonych,
i złote gwiazdy wieńczą korony,
Bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
lecz o Nim, o Nim, nikt nie pamięta.

ADWENT

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Trwa peregrynacja Figur Matki Bożej Fatimskiej w 100 - lecie Objawień Fatimskich. Rodziny, które gościły i będą gościć
Matkę Bożą Fatimską w swoim domu w tym tygodniu, zapraszamy do Kościoła w środę na Mszę św. o godz. 7.00 połączoną z
Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby polecić jeszcze raz Dobremu Bogu, swoje prośby i intencje. (Z Księgi Pamiątkowej spiszmy je jeszcze raz na kartkach i przynieśmy do Kościoła ) Jest to piękna okazja aby podziękować Matce Bożej
za czas Jej odwiedzin w domu rodzinnym i prosić opiekę na dalszą przyszłość.
2. W parafii można jeszcze nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiara którą złożymy za opłatki, (nie mniejsza niż
10zł) przeznaczona będzie na potrzeby parafii. Podtrzymujmy w naszych rodzinach tradycję i zwyczaj wspólnego dzielenia się
poświęconym opłatkiem i składania sobie życzeń Świąt Bożego Narodzenia. Niech w symbolu białego opłatka zagości w naszych rodzinach i sercach, Jezus Chrystus, źródło Miłości i Pokoju. Zachęcamy również do nabywania Świec Caritas (duże 15zł
i małe 6 zł) Jak co roku jest to Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom. Okażmy serce!
3. W przyszłą Niedzielę, Niedzielę Świętej Rodziny 31 XII kończymy stary rok 2017. Msza Św. z nabożeństwem dziękczynno przebłagalnym w Kościele o godz. 17.00 i sprawozdanie całoroczne. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto po spełnieniu zwykłych
warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień roku hymn: Ciebie, Boga, Wysławiamy.
4. W poniedziałek 1 I 2018r Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Maryi. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Na
rozpoczęcie Nowego Roku publicznie śpiewamy hymn do Ducha Św. O Stworzycielu - w celu uproszenia łask, światła i mocy
Bożej w tym nowym czasie. Do tej praktyki przypisany jest odpust zupełny. Również do tego dnia dzieci przynoszą plansze z
rorat, nagrody zostaną rozdane w Niedzielę 7 I 2018r na Mszy św. o godz. 12.00
5. Od 27 XII rozpoczynamy wizytę duszpasterską tzw. kolędy, od godziny 9.00 Przypominamy iż: Na przyjście kapłana przygotowujemy stół nakryty białym obrusem a na nim Krzyż, Pismo Św. i 2 płonące świece, kropidło i talerz ze święconą wodą. Ponadto zeszyty do religii, jeśli w rodzinie są dzieci lub młodzież ucząca się w szkole. Program wizyty duszpasterskiej na najbliższy tydzień podamy jutro ( jest dostępny również na str. internetowej, w gablocie i w jutrzejszym nr naszej gazetce parafialnej )
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej w czasie wizyty duszpasterskiej po Mszy Św. rannej o godz. 7.00
i Msze św. wieczorne w tygodniu tyko w Piątki i Soboty. Za utrudnienia przepraszamy!
6. Bóg zapłać wszystkim bez im. i nazw., za stroiki, za postawę dobrej i nie przymuszonej woli, zatroskanie i zaangażowanie w
strojeniu choinek i przygotowaniu żłóbka, na te Święta. Niech Miłość Bożej Dzieciny, tym bardziej udziela się wam w życiu.
Dzisiaj 24 XII Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Ze względu na wieczerzę wigilijną w naszych
domach, w Kościele, nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 natomiast zapraszamy na
Pasterkę o godz. 24.00 rano tj. w poniedziałek w Uroczystość Bożego Narodzenia
Msze św. o godz. 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00; w Cementowni o godz. 8.00
We wtorek 26 XII 2017r czyli w Święto Św. Szczepana, męczennika.
II Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. w Kościele zwyczajowo w porządku Niedzielnym

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.12.2017-31.12.2017

24 grudzień - Niedziela IV Niedziela Adwentu
7.00+ Zdzisław Trawiński - od siostry z rodziną
9.00+ Grzegorz Słomiński - od Justyny i Arkadiusza Plutków
10.30+ Andrzej Żak w 4 r. śm.
12.00* W pewnej intencji
24.00* Pasterka: 1) + Genowefa i Władysław Jagła; + Stanisław
Kowalski; + Janina, Jan i Janusz Gałeccy; + Edward Żyła
2) + Anna, Henryk i Stanisław Biedak
3) * Za parafian
25 grudzień - poniedziałek Boże Narodzenie
8.00* Cementownia
9.00+ Jadwiga Gurbała; + Władysława Korolczuk
10.30+ Józef Piątek; + Aniela Pilarczyk
12.00* O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,
opiekę Matki Bożej dla Tadeusza i Antoniny Podsiadło
w 60 r. ślubu.
17.00+ Piotr Podsiadło w 9. r. śm.;
+ Edward, Władysław i Maerk Plo0wiec
26 grudzień - wtorek Św. Szczepana
7.00+ Stanisława i Szczepan Mieszczanek
9.00+ Wacław Wójcik; Marianna i Adam Wacowscy;
+ Władysława Władyska; + Krzysztof Bielecki
10.30+ Zenobia w 5 r. śm., Danuta, Zdzisław, Mieczysław i
Waldemar Lasak
12.00* Sakr. Chrztu Św. * Dominika Rita 1 r. ur.
17.00+ Jan Wójcik 38 r. śm.
- od żony Anny i córki Teresy z mężem Januszem
27 grudzień - Środa
7.00+ Konrad Zawalski - od babci Zawalskiej

7.00+ Leszek Kowalczyk - od Józefy Jasińskiej z Józefowa
7.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
28 grudzień - Czwartek
7.00+ Piotr Wacowski - od syna Przemysława z rodziną
7.00+ Leszek Kowalczyk - od Haliny i Stanisława z Józefowa
17.00+ Wacław Piątek - od wnuczki Karoliny z rodziną
29 grudzień - Piątek
7.00+ Wacław Piątek - od syna Bogusława z rodziną
7.00+ Zdzisław Biedak - od szwagra Wacława
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
30 grudzień - Sobota
7.00+ Janina, Józef i Jerzy Kwec
7.00+ Wacław Piątek - od Sabiny Sprychy z dziećmi
7.00+ Zdzisław Biedak - od siostrzenicy Joanny z rodziną
17.00 * O zdr. i Bł. Boże, Dary Ducha Świętego, wszelkie łaski,
opiekę Matki Bożej dla Franciszka Kusiek w 1 r. ur. i
Szczepana w 55 r. ur.
17.00+ Jan, Leokadia, Henryk, Ewa, Zdzisław Biedak;
+ Maria Firek
31 grudzień - Niedziela Świętej Rodziny
Zakończenie Starego roku
7.00+ Tadeusz Mikulski i jego zm. rodzice;
+ zm. z rodziny z Warszawy i Ogrodzieńca
9.00+ Aniela i Franciszek Dzik - od rodziny
10.30+ Helena w 19 r. śm., Dorota, Stefan i Tadeusz
Markiewiczowie
12.00+ Anna i Walenty Wnuk;
+ Władysława i Mieczysław Nieduziak; + Zofia Zub
17.00* Za parafian na zakończenie starego roku 2017

