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I czytanie Mi 5, 1-4a; II czytanie: Hbr 10, 5-10; Ewangelia: Łk 1, 39-45.

„Współczesny człowieku, dojrzały, ale często ograniczony w myśleniu i o słabej woli,
pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu z Betlejem; nie bój się, zaufaj Mu”.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, abyśmy wszyscy
potrafili powitać, uczcić i ukochać maleńkiego Jezusa

miłością Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Józefa,
abyśmy uwielbili Go razem ze świętymi Aniołami

otaczającymi żłóbek i wszystkimi ludźmi,
dla których odkupienia Chrystus miłościwie przybywa.
Niech On szczerze przemienia nasze serca i uczy nas

prawdziwej miłości, która nie pamięta złego,
która wybacza, która życie oddaje za drugiego człowieka.
Życzymy także obfitości Bożych darów, radości, ludzkiej
życzliwości, a nade wszystko pokoju w sercach i zdrowia

w nadchodzącym 2016 roku.
Z pamięcią w modlitwie i darem Bożego błogosławieństwa

Ksiądz Jan i Ksiądz Piotr

 Tak, już tylko kilka dni do świąt, na które czekamy. Kilka
dni do końca Adwentu. Jaki był dla mnie? Jak wypadają
moje postanowienia? Czy w ogóle były? Czy usłyszałem
głos Jana Chrzciciela "Prostujcie drogi dla Pana?" Z na-
szymi postanowieniami pewnie jest różnie, możliwe że coś
nie wyszło. Możliwe, że naszym życiem targają emocje,
że często upadamy. Ale, kochani, jak powiedział Chrystus
do świętego Pawła z Tarsu: "Moc w słabości się doskonali".
Każdy z nas ma nad czym pracować, i dobrze bo to ma
nas uchronić przed pychą. Każdy z nas upada. Ale to,
choć przykre, nie jest najważniejsze. Najważniejsze to
umieć się podnosić, bo kochać znaczy powstawać. Kochać
znaczy szukać wciąż Jego twarzy, bo z Nim wszystko jest
proste.
 Tak, już tylko pięć dni do upragnionych świat. W jednym
z pism amerykańskich przed Bożym Narodzeniem pojawił
się następujący obrazek. Ruch przedświąteczny na jednej
z ulic Nowego Jorku; na drapaczach chmur błyszczą wielkie
neony: "Merry Christmas", wszędzie ogromne oświetlone
choinki, po ulicach we wszystkie strony biegną zaaferowani

ludzie z paczkami świątecznymi. A pośród
tego tłumu znajduje się zdezorientowana
kobieta brzemienna na osiołku, który
prowadzi mężczyzna, oboje ubrani
w  palestyńskie szaty. Nikt na nich jednak
nie zwraca uwagi.
 "Czy przypadkiem ten obrazek nie ilustruje

Benedykt XVI

Janusz Szwoch

"A Słowo ciałem się stało…"
dobrze tego, czym są nasze święta Bożego Narodzenia?"
- komentuje ksiądz Marek Starowieyski. "Zajęci sprawami
zewnętrznymi, zakupami, prezentami, sprzątaniem,
gotowaniem, nie zauważamy podstawowego faktu, że są
to święta NIE karpia, prezentów czy choinki, ale naj-
ważniejszego wydarzenia w historii, które nas wszystkich
dotyka, przyjścia na świat, DO NAS, Syna Bożego."
  Tak, już tylko kilka dni, a zacznie się Boże Narodzenie.
Ale czy Boże Narodzenie musi skończyć się tak szybko
jak zwykle? Otóż NIE! Wczytajmy się w słowa błogo-
sławionej Matki Teresy z Kalkuty:
 "Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze,
kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna ob-
ręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym,
którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze,
kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje
możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże
Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał
innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie."
  I tego nieprzemijającego Bożego Narodzenia pragnę Wam
na ten piękny, tak wyczekiwany przez wszystkich czas,
życzyć. Szczęść Boże.

Czytanie przy wigilijnym stole: Ewangelia Łukasza 2,1-20.



ks. Krystian Wilczyński

Światło Słowa - 4. Niedziela Adwentu
  Adwent dobiega końca. Oczekiwanie na przyjście Pana
(to na końcu czasów i to w uroczystość Bożego
Narodzenia), jest już prawie u kresu. Napięcie oczekiwania
sięga zenitu. Wszystko zaczyna wirować. Świat nie może
wytrzymać tej prawdy i chowa się w doczesność. Coraz
to nowe atrakcje próbują odwrócić uwagę od istoty
wydarzenia, wszystko się kręci i niepokoi, a tymczasem
w sercach wierzących Marana tha! zaczyna przechodzić
w Witaj Jezu! Liturgia słowa kieruje nas właśnie w tę stronę.
 Wszystko w czytaniach czwartej niedzieli również się
rusza. Bardzo wyraźnie ukazana jest natura Boga, który
przychodzi jako ciągle dynamiczny, ciągle nowy, ciągle
idący, ciągle niedościgniony, zawsze działający, nie
odpoczywający - aktywny. Wychodzi z Betlejem władca
Izraela. Dzięki Niemu reszta (rozumiana, jako ostatni, którzy
zachowali wiarę w Boga; w Nowym Testamencie są utoż-
samiani z chrześcijanami pochodzącymi z judaizmu) wróci
do synów Izraela - do łaski bycia dziećmi Bożymi. Przyjdą,
a Pan będzie dla nich pokojem - również aktywnym.
 W drugim czytaniu autor Listu do Hebrajczyków użycza
głosu Mesjaszowi. To jakby dialog Syna z Ojcem. Roz-
mowa pełna wdzięczności Posłanego w Ciele, który idzie,
aby pełnić wolę Ojca, która jest Jego radością (por. J 4,34).
Jego celem jest nasze uświęcenie.
  Z kolei psalm jest wołaniem ludu oczekującego na Zbawi-
ciela. Obraz winorośli jest alegorią ludu Bożego, która
została stratowana przez wrogów Świętego. Teraz zaś
Jezus na nowo ją przywraca do pierwotnego stanu.
Św. Makary widzi w Jezusie ogrodnika, który patrząc na
zrujnowany ogród Boży (lud Boży), ubiera się w robocze
ubranie (ciało ludzkie) i zaczyna go porządkować. Zdaniem
tego autora, Maria Magdalena tego właśnie Ogrodnika

dostrzega przy grobie, w poranek zmartwychwstania.
Chrystus-Ogrodnik przywraca światu-ogrodowi pierwotny
porządek - zbawia go (por. LG, t. 4, s. 471-472).
 Wreszcie widzimy pełną dynamiki odpowiedź Maryi na
słowa Gabriela: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Posłuszeństwo
Służebnicy Pana jest impulsem dynamicznym, który
wzrusza świat, ludzkość, kosmos - całe stworzenie. Jej
wiara zachwyca, napełnia Duchem Świętym Elżbietę, jed-
nocześnie sprawia wyjście Maryi z misją do świata. Jezus
zbawia, choć jeszcze się nie urodził. Jest odwiecznie
istniejącym Bogiem, więc działał zawsze. Na słowa Maryi
przychodzi jako Zbawca. Można powiedzieć, że to zdanie
Najświętszej Dziewicy jest poruszające. Nie chodzi o sen-
tyment, lecz o skutki poruszenia wszystkiego co istnieje.
Mesjasz pokonuje drogę Wcielenia, żeby wyjść z Betlejem
do reszty Izraela i do pogan, aby dokonać ich zbawienia
uświęcając i przyprowadzając z powrotem do Ojca.
 Liturgia słowa mówi o ruchu wychodzącym od Boga
w stronę człowieka. A jak człowiek - jak ja mogę
odpowiedzieć Bogu? Jaki ruch ze swej strony mogę
wykonać?
  Zauważmy, że Jezus ilekroć zbawia, tylekroć zbliża ludzi
do siebie nawzajem. Ile razy wyraźnie interweniuje, tyle
razy chodzi Mu o wspólnotę wokół Bożego działania. To
dotyczy czasu świąt i to dotyczy Kościoła, rodzin, wspólnot,
sąsiedztwa, a nawet wrogów. Tam gdzie wzajemna miłość
i dobroć, tam znajduje się zawsze Bóg żywy - Zbawiciel
czyniący swoją misję jednoczenia ludzi w komunii miłości.
  W ten sposób widać zamysł Boga idącego do człowieka:
wyjść, ukochać, pomóc naśladować, przyjąć do siebie
utrudzone dziecko.

 Aby zrozumieć, na czym polega prawdziwe miłosierdzie,
trzeba najpierw samemu doświadczyć miłosiernej miłości
Boga.
 Pewnego razu, podróżując z Judei (gdzie znajduje się
Jerozolima) do Galilei (w północnej części kraju, skąd
pochodził Jeszua ben Josef i niektórzy Jego apostołowie),
Jezus zatrzymał się na odpoczynek niedaleko sama-
rytańskiego miasteczka. Uczniów wysłał, by kupili coś do
jedzenia w miejscowości, a sam, zmęczony, usiadł przy
studni. Był środek upalnego dnia - około sześciu godzin po
wschodzie słońca. W cieniu musiało być ze 40 stopni
(zakładając, że gdzieś ten cień w ogóle był). Nauczyciel
z pewnością czuł się bardzo strudzony długim marszem
w upale i spragniony. Nic dziwnego, że kiedy do studni,
przy której odpoczywał, podeszła nieznajoma kobieta
z czerpakiem, poprosił ją od razu, by dała Mu pić, chociaż
była Samarytanką, a "Żydzi z  Samarytanami unikają się
nawzajem".
 Tak zaczęło się jedno z wielu pięknych spotkań opisanych
w Ewangelii. Mimo że do Jezusa przychodziły tłumy, On
zawsze miał czas na indywidualną rozmowę z tymi, którzy
cierpieli z powodu ran - nie tylko na ciele, ale przede

wszystkim na duszy. I z każdym potrafił rozmawiać tak,
jak tego potrzebowała konkretna osoba, by ją uleczyć
i wydobyć z niej prawdziwe piękno, ukryte pod chorobami,
grzechami i słabościami.
 Samarytanka nigdy sama nie przyszłaby do Jezusa, dlatego
to On czekał na nią przy studni. Sposób, w jaki z nią
rozmawiał, świadczy o Jego niesamowitej wrażliwości
i przenikliwości. Dostrzegł w niej więcej niż to co, co było
widoczne dla innych ludzi: kobieta miała już pięciu mężów,
a obecnie żyła z szóstym mężczyzną "w nieformalnym
związku", jak byśmy dzisiaj powiedzieli.
 Jezus zawsze patrzy na każdego z miłością, a Jego wzrok
dociera do najgłębszej istoty naszego człowieczeństwa.
Również i w tej Samarytance - kobiecie
o wątpliwej moralności - dostrzegł
pragnienie "wody żywej" i szczere
wyczekiwanie Mesjasza. Musiało tak
być: kobieta musiała nie tylko wierzyć,
jak wszyscy Żydzi i Samarytanie,
że kiedyś "przyjdzie Mesjasz zwany
Chrystusem", ale też bardzo pragnąć
tego przyjścia, ponieważ po krótkiej

O miłosierdziu przy studni



J. Czech

rozmowie uwierzyła, że jest Nim właśnie Jezus. I z tej
radości spotkania Zbawiciela świata nie bała się wrócić
do miasteczka i rozpowiadać o Nim wszystkim dokoła.
Na świadectwo, że to On właśnie jest zapowiadanym
Chrystusem, mówiła: "Powiedział mi wszystko, co uczy-
niłam", chociaż zupełnie nie miała czym się chwalić,
bo chodziło przecież o jej rozlicznych mężów i partnerów.
Na tym właśnie, między innymi, polega prawdziwe
miłosierdzie: by dostrzegać w każdym człowieku piękno
i dobro, i pomagać innym odnaleźć je w sobie. Po rozmowie
z Jezusem Samarytanka przestała ukrywać się przed
sąsiadami, którzy pewnie mieli o niej nienajlepsze zdanie.

Zamiast tego stała się prawdziwą i chyba jedyną opisaną
w Ewangelii Apostołką Chrystusa: dzięki jej słowom
uwierzyło w Niego wielu Samarytan.
 Niech i nasze miłosierdzie wobec bliźnich będzie właśnie
takie: byśmy zawsze pamiętali o tym, z jaką delikatnością,
taktownością i wyrozumiałością Jezus rozmawiał przy
studni z Samarytanką. By nasze uczynki miłosierdzia nie
tylko zaspokajały fizyczne potrzeby, ale też były źródłem
radości dla tych, których obdarowujemy - naszym czasem,
rozmową, uśmiechem, gestem solidarności, wszystkim,
co możemy im dać najlepszego.

ADWENT Z MERTONEM
Panie, weź moje życie w swoje ręce

i zrób z nim, co zechcesz.
Oddaję się Twojej miłości,

nie odrzucając ani rzeczy trudnych, ani przyjemnych,
które przygotowałeś dla mnie.
Wystarczy mi Twoja chwała.

Wszystko, co zaplanowałeś, jest dobre.
Wszystko jest darem miłości.

Jeżeli pozwolisz, że ludzie będą mnie chwalili,
nie będę się niepokoił.

Jeżeli pozwolisz, że mnie zwymyślają,
będę się niepokoił jeszcze mniej, a nawet się ucieszę.

Jeżeli dasz mi pracę, przyjmę ją z radością
i stanie się dla mnie odpoczynkiem,

ponieważ jest ona Twoją wolą.
A jeżeli ześlesz mi odpoczynek, będę odpoczywał w Tobie.

Tylko ocal mnie, Panie, ode mnie samego.
Oddal mnie od mojej własnej trującej potrzeby

zmieniania wszystkich wokół,
od niemądrego działania według mojej woli,

od poruszania się dla samego ruchu,
od przeinaczania wszystkiego, co Ty zarządziłeś.

Pozwól mi, Panie, spocząć w Twojej woli i milczeć.
Wtedy światło Twojej szczęśliwości

ogrzeje we mnie życie.
Jej płomień będzie się palił w moim sercu

i świecił na Twoją chwałę i dla dobra bliźnich.
Po to właśnie żyję. Pomóż mi! Amen.

Obrzęd wieczerzy wigilijnej
w rodzinie

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. Amen.
Wprowadzenie: Dwa tysiące lat temu
przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn
Boży, rodząc się w stajence betlejem-
skiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada
nam o tym Ewangelia. Wysłuchajmy
z wiarą słów Ewangelii opisującej
narodziny Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Wszyscy odmawiają “Ojcze nasz”
Dzielenie się opłatkiem
Wieczerza: Przed posiłkiem odmawia
się modlitwę:
Pobłogosław Panie Boże nas, te pokarmy
i tych, którzy je przygotowywali, na
pamiątkę Narodzenia Twego Syna
Jednorodzonego, a Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Amen.

Śpiew kolęd.
O północy zapraszamy na Pasterkę.

"Jest taki zwyczaj w mym kraju rodzinnym,
Gdy pierwsza gwiazda błyśnie na wieczornym niebie,
Ludzie wspólnego gniazda łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze uczucie, przekazują w tym chlebie"
                                                                                 C. K. Norwid



IV NIEDZIELA ADWENTU
 Wieczór był taki sam, jak wszystkie inne. W powietrzu
unosił się charakterystyczny zapach śródziemnomorskich
roślin, któremu towarzyszyła nieodłączna melodia cykad.
Zakurzona droga gubiła się wśród skał, w których ukryły

się liczne groty. Część z nich
służyła za schronienie dla pas-
terzy i ich trzód, w innych miesz-
kały całe rodziny. W jednej z tych
grot, niczym nie wyróżniającej się

od pozostałych, młoda Kobieta, w zasadzie jeszcze
Dziewczyna, tuliła w ramionach nowonarodzone Dziecko.
Nic wielkiego się nie wydarzyło. Życie wokół toczyło się
jak zwykle. Zajmując się codziennymi sprawami, Żydzi
dalej czekali na Mesjasza. I wciąć tak jest. Ubieramy
choinkę, nakrywamy stół do wigilii i czekamy na Boże
narodzenie. I nic się nie dzieje.
 Panie Jezu, czy narodzisz się dla mnie? Bardzo Ciebie
potrzebuję.

Z Ewangelii według św. Łukasza:
 "W owym czasie wyszło rozporządzenie
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis
ludności w całym państwie. Pierwszy
ten spis odbył się wówczas, gdy wielko-
rządcą 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

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:
1. Udziel naszej rodzinie daru miłości,
zgody i pokoju. Wysłuchaj nas, Panie!
2. Obdarz także naszych sąsiadów,
przyjaciół i znajomych pokojem tej
nocy. Wysłuchaj nas, Panie!
3. Wszystkich opuszczonych, samotnych,
chorych, biednych i głodnych na całym
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną
tej Świętej Nocy. Wysłuchaj nas, Panie!
4. Naszych zmarłych bliskich i znajomych
(tu wymieniamy imiona) obdarz
szczęściem i światłem Twej chwały.
Wysłuchaj nas, Panie!

    Czy istnieje stan permanentnego szczęścia? A doskonałe
dobro? Jeśli istnieją, to jak powstaje niewyobrażalny ból
po stracie dziecka zamordowanego w bestialski sposób?
Z kim możemy rozmawiać o procesach kwantowych
zachodzących na poziome subatomowym? Naszym
zdaniem hierarchia i dobre zarządzanie to jedyny sposób
na zachowanie ładu i porządku. A może więzy między
ludźmi mogą istnieć bez tego?
   Rozmowa o Bogu musi być nudna lub wiązać się
z niechcianymi emocjami, dlatego to temat „niemedialny”.
W książce Williama P. Younga - “Chata”, jest inaczej.
To ciekawa historia o ludziach, w której chce się znać

DOBRA LEKTURA NA ŚWIĘTA
dalszy ciąg mimo czasami strachu a czasami łez, lejących
się nawet po twarzach prawdziwych mężczyzn.
Zachcam do lektury! Leszek Michalski.

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...



 W samym sercu Jerozolimy znajduje się wzgórze
świątynne. Wzniesienie od wieków jest uznawane za
miejsce szczególnie święte. To tu Abraham miał złożyć w
ofierze syna na dowód swej bezgranicznej miłości i za-
ufania do Boga. Przez wieki na szczycie tej samej góry
stała też najważniejsza dla Żydów Świątynia Jerozolimska.
Pierwszą świątynię zbudował w X w. przed Chrystusem
Salomon. Przybytek został zburzony cztery wieki później
przez wojska Nabuchodonozora i odbudowany po powrocie
narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej ok. roku 515
przed Chr. Niedługo przed narodzeniem Jezusa Herod
Wielki powiększył teren świątyni, wznosząc na szczycie
wzgórza platformę, na której zbudował rozległy dziedziniec

służący jako plac targowy i miejsce spotkań. Na jego
środku stała świątynia, we wnętrzu której znajdowało się
miejsce Święte Świętych, gdzie nie mógł wejść nikt oprócz
kapłana, i to tylko jeden raz w roku, w dzień Jom Kippur,
czyli w żydowskie święto przebłagania. Tam właśnie
Zachariaszowi, któremu zgodnie z kapłańskim zwyczajem
przypadł los, by złożyć ofiarę przed Bogiem, objawił się
anioł i oznajmił, że mimo podeszłego wieku zostanie ojcem,
a jego syn będzie "wielki w oczach Pana" i "przygotuje
Panu lud doskonały".
  Dzisiaj Świątynia Jerozolimska już nie istnieje. Zgodnie
z przepowiednią Jezusa z imponujących budowli nie
pozostał "kamień na kamieniu, który by nie był zwalony".
Przybytek został doszczętnie zniszczony przez Rzymian
w 70 r. po Chrystusie i nigdy już nie udało się go od-
budować. Od trzynastu stuleci wzgórze świątynne należy
do Muzułmanów: znajduje się tu meczet Al-Aksa oraz
Kopuła na Skale - najbardziej charakterystyczna budowla
w Świętym Mieście. Dla wyznawców Islamu jest to jedno
z trzech najważniejszych miejsc kultu na świecie.
 Turyści mogą wejść na teren wzgórza świątynnego, jednak
nie wolno im zwiedzać ani meczetu, ani sanktuarium ska-
ły - tej samej, na której Abraham ofiarował syna Bogu
jedynemu, w którego uwierzył, wbrew swej rodzinie
i współczesnym, wierzącym w rozliczne bożki, i z której
wiele wieków później miał zostać wzięty do nieba
muzułmański prorok Mahomet. Nic dziwnego, że miejsce
to jest punktem zapalnym konfliktu izraelsko-pales-
tyńskiego. Sama byłam świadkiem sceny, jak po jednej
stronie bramy wejściowej na esplanadę świątynną modlili
się i tańczyli młodzi Żydzi, a po drugiej stronie Palestynki
wygrażały im i krzyczały: "Allach akbar", oczywiście
filmując się nawzajem za pomocą smartfonów.

Jerozolima - Wzgórze Świątynne
Dla mnie jednak Wzgórze Świątynne to przede wszystkim
miejsce Jezusa, nawet jeśli obecnie w niczym nie
przypomina tego, jak wyglądało za Jego czasów. Bywał
tam przecież wielokrotnie. Rodzice Jezusa, podobnie jak
inni pobożni Żydzi, przynieśli do Świątyni swego
pierworodnego Syna, by Go ofiarować Bogu. Tam spot-
kali ich starzec Symeon i prorokini Anna: oboje w Nie-
mowlęciu rozpoznali wyczekiwanego Mesjasza i "pociechę
Izraela". Później Maryja i Józef "chodzili co roku do
Jerozolimy na Święto Paschy", zapewne razem z Synem.
Podczas jednej z takich wizyt, kiedy Jezus miał dwanaście
lat, "po skończonych uroczystościach" został w świątyni,
"siedząc miedzy nauczycielami, przysłuchując się im i za-

dając pytania". Rodzice odnaleźli Go tam dopiero po trzech
dniach.
  W trakcie swojej publicznej działalności Jezus również
odwiedzał świątynię. Znamy z Ewangelii scenę wypędzenia
przekupniów z domu Bożego. Łukasz pisze też, że niedługo
przed swoją Męką Chrystus "codziennie nauczał
w świątyni", a arcykapłani i uczeni w Piśmie chcieli Go
zgładzić, tylko nie wiedzieli jak, bo "cały lud słuchał Go
z zapartym tchem". Tam też pewnego razu Jezus dostrzegł
ubogą wdowę, jak wrzucała do skarbony wszystkie
pieniądze, które jej zostały na życie. Wreszcie, kiedy Jezus
konał na krzyżu na Golgocie, poza murami Jerozolimy, tuż
przed Jego śmiercią "słońce się zaćmiło i zasłona przybytku
rozdarła się przez środek". Była to zasłona oddzielająca
miejsce Święte Świętych od reszty Świątyni Jerozolimskiej.
  Przychodzi mi tu na myśl słowo amen, znane w wielu
językach, również hebrajskim. Jest ono używane nie tylko
przez Chrześcijan, ale też wyznawców religii Mojżeszowej
i Muzułmanów. Oby w tym roku Bożego Miłosierdzia
podobieństwa pomiędzy trzema wielkimi religiami
zwyciężyły dzielące nas różnice i zapanował pokój, by już
żadne, stworzone ludzką ręką
zasłony - bariery nienawiści,
niezrozumienia i lęku - nie
oddzielały nas od miłu-
jącego i miłosiernego
Stwórcy i Ojca nas
w s z y s t k i c h .
A m e n ,
niech się
tak stanie.
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INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela, 20 grudnia 2015 r. - 4. Niedziela Adwentu
7.30 + Karolina, Zofia i Jan Głowik, Janina i Bolesław Brzescy; 9.30 + Genowefa Bucior; 11.00 + rodzice: Bolesław
i Ewa; rodzeństwo: Helena i Gerard, +z rodziny Nowaków; 12.15 + Stefania Chlewińska w 1. rocznicę śmierci;
18.30 - o szczęśliwą operację, zdrowie i moc Ducha Świętego w chorobie dla brata Ryszarda
Poniedziałek, 21 grudnia
7.30 + rodzice Jan i Antonina; +Wanda, Tadeusz, Klara, Hieronima, +z rodziny Stręk, +Stanisław Leman
17.00 + Jerzy Czarnecki w m-c po pogrzebie
Wtorek, 22 grudnia
7.30 - w intencji księdza Macieja; 17.00 + rodzin Giemzów i Zaczkowskich, +Edyta i Janina
Środa, 23 grudnia
7.30 + Halina Przechowska w m-c po pogrzebie; 17.00 + Małgorzata Wiśniewska
Czwartek, 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
7.30 + Janina Kopacz w 6. roczn. śm., Stanisława, Władysław; 24.00 +Ewelina, Feliks, Helena, Franciszek, +z rodziny
Piątek, 25 grudnia - Boże Narodzenie
7.30  - wolna intencja; 9.30 + Piotr Rogal w 12. rocznicę śmierci; 11.00 + w czyśćcu;
12.15 + Andrzej Baczyński w 1. rocznicę śmierci; +Anna Baczyńska
Sobota, 26 grudnia - Świętego Szczepana
7.30 + Eugeniusz, Zbigniew Jabłońscy, +Henryk Egert; 9.30 + Małgorzata w 1. roczn. śm.; 11.00 +Jerzy Ciepłucha
12.15 + Maria, Edwin, Czesław; +z rodzin Stankiewicz i Drelinak; 18.30 +rodzice z obojga stron; Józef,
         + Katarzyna i Tadeusz

1. Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny, w czasie którego można nabyć m.in. słodkie pierniczki oraz ozdoby świąteczne,
przygotowane przez młodzież oraz dorosłych parafian. Dochód przeznaczony będzie na duszpasterskie działania
z dziećmi i młodzieżą w naszej parafii.
2. Roraty od poniedziałku do środy o godz. 17.00.
3. Okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 7.00-7.30 oraz 17.00-18.00.
4. Do ustawiania i strojenia choinek oraz szopki zapraszamy w środę od godz. 8.00.
5. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w środę o godz. 11.00.
6. Do chorych udamy się w środę 23 grudnia. Ks. Piotr od rana, ks. Jan natomiast rozpocznie ok. godz. 11.00.
7. Przedświąteczna zbiórka służby liturgicznej w środę o godz. 18.00 w kościele.
8. Opłatek  można nabyć jeszcze w zakrystii.
9. W czwartek - Wigilia. Msza św. tylko rano o godz. 7.30, a o północy zapraszamy na Pasterkę.
10. W piątek uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00 oraz 12.15. W I Dzień Świąt nie
ma w naszym kościele wieczornej Eucharystii.
11. W II Dzień Świąt - Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w porządku niedzielnym. Tego dnia
ofiarami na tacę wspieramy katolickie uczelnie naszej ojczyzny.
12. Zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.
13. Wizytę duszpasterską (kolędę) rozpoczniemy w poniedziałek 28 grudnia od ul. Twardej. Plan poniżej.
14. Ks. Proboszcz napisał list do parafian z okazji Kolędy. W najbliższych dniach ministranci i lektorzy dostarczą go do
naszych domów.
15. Przedstawiciele rady parafialnej zebrali w ubiegłą niedzielę do puszek 1607 zł. Bóg zapłać wszystkim za ofiarność.
Dzięki temu wsparliśmy produktami spożywczymi 16 uboższych rodzin naszej parafii.

poniedziałek, 28.12.2015 - ul. Twarda 1, 2, 4, 5; wtorek, 29.12.2015 - ul. Twarda 3, 19;
środa 30.12.2015 - ul. Twarda 18

Plan Wizyty Duszpasterskiej (kolędy) od 28 do 30 grudnia 2015 r.


