Nr 53/2017 (372)

W TYM NUMERZE


Zamyślenia nad
Słowem Bożym



Obrzęd wieczerzy
wigilijnej



Plan kolędy



Życzenia



Ogłoszenia

 Intencje

IV Niedziela Adwentu

23 grudzień 2018

KALENDARIUM
* 24 grudzień Wigilia Bożego Narodzenia
* 25 grudzień Boże Narodzenie
* 26 grudzień Święto Św. Szczepana, męczennika
* 27 grudzień Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
* 28 grudzień Święto, Św. Młodzianków, męczenników
Zamyślenia nad Słowem Bożym

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi 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 głośny 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 bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». Łk 1, 39-45
W duchu wiary
Nasze życie można przedstawić jako pielgrzymkę, która – jak zauważa papież Franciszek – jest
obrazem drogi. Tę drogę każda osoba pokonuje w
czasie swojego życia, aż do osiągnięcia właściwego celu. Wymaga to poświęcenia i zaangażowania, byśmy byli miłosierni dla innych (por.
MV 14).
Patrząc z tej perspektywy na dzisiejszą Ewangelię
uświadamiamy sobie, w jakim kluczu należy odczytać pielgrzymkę Maryi do domu Zachariasza i
Elżbiety w Ain-Karim. Nie jest to zwykłe spotkanie towarzyskie dwóch kobiet, krewnych, które
zobaczyły się ze sobą po długim czasie niewidzenia. Między Maryją i Elżbietą odbywa się dialog,
który daleko wykracza poza ramy rodzinne. Przenosi się na płaszczyznę duchową.
Oto Elżbieta, kiedy usłyszała pozdrowienie Ma-

ryi, doznała zachwytu – „poruszyło się dzieciątko
w jej łonie”. To Duch Święty sprawił, że Jan
Chrzciciel poruszył się w bliskości oczekiwanego
Zbawiciela. Maryja wniosła więc do domu Elżbiety
Ducha Świętego i radość oraz przyszła z konkretną
pomocą, z posługą miłosierdzia. Elżbieta natomiast
oddała Maryi cześć, pozdrawiając Ją jako Matkę
Pana i nazywając „błogosławioną”.
W czwartą niedzielę Adwentu odkrywamy obecność błogosławionej Maryi, przewodniczki na drogach adwentowej tęsknoty i oczekiwania na spotkanie z Panem. Staramy się spojrzeć w duchu wiary
na naszą tegoroczną drogę adwentową i dostrzec
sens naszego pielgrzymowania wiary, które odbywa się we wspólnocie Kościoła. Pomocą w tym są:
tegoroczne roraty, słuchanie słowa Bożego, rekolekcyjne ćwiczenia duchowe czy spotkanie z Bogiem miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojedna-
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nia. Adwentowy rachunek sumienia pomógł nam
odświeżyć spojrzenie na Boga, otaczający nas świat
i własne życie. Otworzył nasze oczy wiary na jakość naszej relacji z Panem, jak i na głębokie pokłady dobra w naszym sercu. Adwentowy kalendarz
zachęcał, aby nie ustawać w drodze, a kolejne świece na wieńcu adwentowym przypominały o zbliżającej się wielkimi krokami rocznicy urodzin wyjątkowego obywatela ubogiej mieściny Betlejem.
Dzisiejsze słowo Boże uświadamia nam, że
znajdujemy się w bliskości Świąt Bożego Narodzenia. Ten czas staje się okazją do tego, aby przez
pryzmat bajkowych ozdób, kolorowych reklam, suto zastawionego stołu spojrzeć na swoje życie w
kategoriach Bożej radości. Mimo iż Bóg przychodzi
w sposób bardzo delikatny, to i tak może naruszyć

nasz domowy spokój, bo zjawi się akurat nie w porę.
Łatwo wtedy zagłuszyć Bożą radość przez smutek,
który rodzi się w chciwym sercu człowieka, przyzwyczajonego do wygody i egoizmu.
Narodziny Jezusa Chrystusa są również okazją do spotkań, szczególnie w gronie najbliższych i
rodziny. Przypominają nam, ze nasz relacje mają być
kształtowane w duchu wiary i przepełnione miłością.
Może zasiądziemy do wspólnego stołu z kimś nieznajomym, nie tylko dlatego, że taka jest tradycja.
Może uda nam się spotkać z kimś, z kim dawno już
nie rozmawialiśmy albo zasypać przepaści nienawiści, zazdrości czy patrzenia na siebie z daleka.
Wszystko w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia,
którego nauczycielką jest dla nas Maryja.
Ks. Leszek Smoliński

Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie
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
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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
włączona:
Natalia Iskierka
Panie Boże, Błogosław temu nowo ochrzczonemu
dziecku, jej rodzicom, rodzicom chrzestnym i miej
ich w swojej opiece.

W MINIONYM CZASIE
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Krystynę Piątek, 73 lata
Śp. Urszulę Bagińską, 65 lat
Śp. Michała Perkowsiego, 69 lat
"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
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Plan Kolędy od 27 XII 2018r - 02 I 2019r
27.12.2018 godz. 9.00
1. ul. Zuzanka i ul. Birowska
2. ul. Wojska Polskiego – parzyste
i ul. przyległe
3. ul. Wojska Polskiego – nieparzyste
i ul. Bursztynowa
28.12.2018 godz. 9.00
1. ul. Kościuszki 131,133,135 i Józefów
2. ul. Zamkowa, ul. Szkolna i ul. Firleja
3. ul. Krakowska i ul. Bonerów
29.12.2018 godz. 9.00
1. ul. Olkuska – nieparzyste
i ul. Sikorskiego
2. ul. Olkuska – parzyste i ul. Mostowa,
ul. Batorego, ul. Chrobrego, ul. Jagiełły
3. Morusy i Śrubarnia
31.12.2018 godz. 9.00
1. ul. Słowackiego 4,7,9,10,12,13,14
2. ul. Szkolna i ul. Słowackiego 1,2,3,8,11
3. ul. Słoneczna i ul. Różana
02.01.2019 godz. 9.00
1. ul. Wodna, ul Sienkiewicza
i Pl. Piłsudskiego
2. ul. Słowackiego
3. ul. Narutowicza, ul. Wschodnia
i ul. H. Sawickiej

ŻYCZENIA
Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia.
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym.
Obdarz nas radością i
szczęściem prawdziwym.
Spokojnych i Błogosławionych świąt
Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi,
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych
szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym
roku życzą duszpasterze parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.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!
2. W przyszłą Niedzielę, Niedziela Świętej Rodziny
3. 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!
4. 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.

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. we wtorek. W Uroczystość Bożego Narodzenia
Msze św. o godz. 9.00; 10.30 z Orkiestrą; 12.00 i 17.00; w Cementowni o godz. 8.00
W środę 26 XII 2017r czyli w Święto Św. Szczepana, męczennika.
II Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze św. w Kościele zwyczajowo w porządku Niedzielnym
Na czas Kolędy w tygodniu: Msze św. o godz. 7.00 w piątki i soboty o godz. 7.00 i 17.00;
Urzędowanie Kancelarii Parafialnej na czas wizyty duszpasterskiej
Codziennie po Mszy św. o godz. 7.00

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.12.2018-30.12.2018
23 grudzień - Niedziela
7.00+ Wiesława, Jerzy i Robert Ptak
9.00+ Lucjan Piątek - od szwagierki Urszuli z rodziną
10.30+ Krystyna Łasicka - od Elżbiety Skwarek z rodziną
12.00* Sakr. Chrztu Św.
17.00+ Kornelia, Stefan i Kazimierz Fajt; + Antonina
Ćmak + Andrzej Szymajda + Krystyna i Marian Cygan;
24 grudzień - poniedziałek
7.00+ Anna Janus - od chrześniaka Leszka Janusa
7.00+ Janina Mieszczanek - od siostrzenic Jagody
Miodońskiej i Joanny Szczepańskiej z Zawiercia
7.00+ Danuta Frankowicz - od rodziny Stasiaków i Pajorów
25 grudzień - wtorek Boże Narodzenie
24.00+ Alfreda Purgał - od córek i wnuczki
24.00+ Genowefa i Władysław Jagła; + Stanisław
Kowalski; + Edward Żyła; + Jan, Janina i Jan Gałeccy
24.00+ Marian Słowik- od córki Renaty z rodziną
9.00+ Małgorzata i Józef Milejscy;
+ Jerzy i Marianna Półkoszek
10.30+ Józef Ptak; + Aniela Pilarczyk
12.00+ Anna, Henryk i Stanisław Biedak
17.00+ Kazimierz Podsiadło w 27 r. śm. - od żony z rodziną
26 grudzień - Środa Św. Szczepana
7.00+ Szczepan i Stanisława Mieszczanek
9.00+ Wacław Wójcik w 30 r. śm.; + Marianna i Adam
Wacowscy; + Krzysztof Bielecki; + Władysława Włodowska
10.30+ Stanisław Cop - od żony z rodziną
12.00* Sakr. Chrztu Św.

* O zdr. i Bł. Boże dla Kazimierza Lipińskiego w 80 r. ur.
17.00* Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

27 grudzień - Czwartek
7.00+ Lucjan Piątek
- od Andrzeja Mędreckiego z rodziną
7.00+ Wiesława Ptak - od synowej Iwony z rodziną
7.00+ Anna Janus - od Stanisława i Zofii Janus z Bzowa
28 grudzień - Piątek
7.00+ Anna Janus
- od sąsiadów Pawełczyków, Słomińskich i Kmitów
7.00+ Józefa Grzanka w 1 r. śm. - od córki Anny z rodziną
17.00* Msza św. ZBIOROWA za zmarłych
29 grudzień - Sobota
7.00+ Wiesława Ptak - od Haliny i Zbigniewa Kowalskich
7.00+ Wiesława Ptak - od chrześnicy Magdaleny Bogusz
wraz z Radosławem i dziećmi
17.00+ Eugeniusz Szlachta - od Zarządu Miejsko - Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu
30 grudzień - Niedziela
Św. Rodziny
7.00+ Aniela, Mieczysław i Marian Podsiedlik;
+ Katarzyna, Konstanty, Adam i Antoni Wnuk
9.00+ Piotr Podsiadło w 10 r. śm.
10.30+ Helena w 20 r. śm., Dorota, Stefan, Tadeusz, Rafała i
Zbigniewa Markiewicz
12.00+ Władysław Podsiadło w 35 r. śm.
17.00+ Ksawery, Edward, Agnieszka i Antoni Kłek;
+ Aniela i Marian Wyleciał

