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Drodzy Przyjaciele

Rozpoczynamy
niezwykłe Święta.
W tych szczególnych dniach
Narodzenia Pańskiego
Życzymy radosnego i pełnego pokoju
czuwania przy Małym Jezusie.
Niech ubóstwo i prostota
Betlejemskiej Groty napełniają nas
wciąż na nowo
żywą wiarą, nadzieją i miłością,
a św. Józef-troskliwy opiekun rodzin
- wyprasza potrzebne łaski
w Nowym Roku.
Życzymy autentycznego spotkania
z Bogiem Żywym-Dzieciątkiem Jezus.
Niech Ono ma Nas w swojej opiece 
i niech Nam obficie błogosławi!

Boże Narodzenie już
blisko. Dzisiaj ostatnia
niedziela adwentowego
oczekiwania. W tę nie-
dzielę czcimy Maryję,
przez którą Zbawiciel

stał się człowiekiem. Maryja jest Mistrzy-
nią nadziei na spełnienie się obietnicy,
którą przed wiekami Bóg przekazał przez
swoich proroków Narodowi Wybranemu.
Nie ma lepszej drogi przygotowania się
do Bożego Narodzenia, jak „towarzysze-
nie w tych dniach Najświętszej Maryi
Pannie – z większą miłością i ufnością”.
Ona uczy nas jak zaufać Bogu w najbar-
dziej niezrozumiałej sytuacji,  jak pójść
za Nim „ w ciemno”. Naszą pokorę i peł-
ne zaufanie Bóg wynagrodzi stokrotnie.
Uczmy się także wiary od Józefa, który
w każdej sytuacji potrafi powiedzieć
Bogu "tak" i przez to staje się świadkiem
spełniających się mesjańskich na-
dziei.“To już ostatnie dni Adwentu. Czy
dobrze wykorzystaliśmy adwentowy apel
o czuwanie, wytrwałą modlitwę, dobre
postanowienia, wyciszenie i refleksję nad
słowem Bożym?“Maryja jest już w dro-
dze do Betlejem i chce urodzić Jezusa
także dla mnie. Czy można odmówić ta-
kiej Matce?“ Maryjo, weź mnie z sobą,
zaprowadź do Jezusa, zaprowadź do spo-
wiedzi.“ Bym o niej nie zapomniał(a) w
dniach przedświątecznej krzątaniny, za-
kupów i sprzątania.“„Racz podźwignąć,
prosimy, lud upadający.“W grzechach
swych uwikłany, powstać z nich pragną-
cy". Amen.

Czwarta Niedziela Adwentu
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specjalnego błogosławieństwa.
  8.W dzisiejszą niedzielę, po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki, świece

wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne oraz
Kalendarze na rok 2019.

  9.Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znajduje się
w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach ewangeli-
zacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Sąsiadów
o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można umieścić
na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
27/12/2018 r godz. 16.00 /czwartek/ Piastów 26 i Tysiąclecia 13
28/12/2018 r godz. 16.00 /piatek/ Piastów 24 i Tysiąclecia 35
29/12/2018 r godz. 14.30 /sobota/ Piastów 16 m. 1 - 72

       Piastów 7 m. 1 - 56 i Piastów 7 m. 57 - 112
30/12/2018 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 9 m. 1 - 72
                                                  Piastów 7 m. 113 - 168 i Piastów 7 m. 169 - 224
Z parafii nikt nie dzwoni do mieszkańców z informacją o kolędzie! Jeżeli ktoś
z taką informacją dzwoni, to na pewno są to oszuści i należy wtedy uważać
jakie informacje podajemy przez telefon i komu otwieramy drzwi w dniu kolędy.

10.W styczniu 2019 r. są jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

11. Koncert rodzinny „Betlejem w Spodku” odbędzie się 3 stycznia 2019 r. Po-
śród wykonawców nie zabraknie m.in. Natalii Kukulskiej, Katarzyny Moś, Mie-
czysława Szcześniaka, Agnieszki Musiał, Beaty Bednarz.... Bilety w cenie: 50 zł,
60 zł i 80 zł do nabycia w zakrystii.

12.W przyszłą niedzielę (30.12) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmen-
tarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

13.Młodzież Oazowa przygotowała pachnące sianko na nasze wigilijne stoły. Sian-
ko zostało pobłogosławione, ozdobione szczerymi życzeniami. Można je ode-
brać przy wyjściu z kościoła. Ewentualne dobrowolne ofiary będą przeznaczone
na wyjazdy rekreacyjno-formacyjne naszej młodzieży.

14.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na ogrzewanie naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (23 grudnia 2018)
  1.Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nabożeństwo Adwentowe.
  2.Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania przed świętami Bożego Narodzenia:

w niedzielę (23.12) przed każdą Mszą św.
w poniedziałek (24.12) 7.30-12.00  Wigilia

  3.W poniedziałek (24.12) przypada Wigilia. Zapraszamy wszystkich wiernych o godz.
24.00 na Mszę wigilijną (Pasterkę) w intencji wszystkich parafian. Wcześniej, o godz.
23.30, odbędzie się nabożeństwo wigilijne, które poprowadzi młodzież oazowa. Zebrana
w czasie Pasterki kolekta będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. Zapraszamy
wszystkich na celebrowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego.

  4.We wtorek (25.12) obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porzą-
dek niedzielny Mszy św. Nieszpory kolędowe o godz. 16.30.

  5.W środę (II dzień świąt Bożego Narodzenia) - 26.12 - obchodzimy święto św. Szcze-
pana, pierwszego męczennika. Msze św. w tym dniu będziemy odprawiać tak jak
w niedziele. Kolekta będzie zbierana na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

  6.W czwartek (27.12), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

  7.W piątek (28.12) obchodzimy święto Świętych Młodzianków. Zapraszamy
wszystkie dzieci na Mszę  św. o godz. 9.00. Po Eucharystii udzielimy dzieciom

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (24 - 30 GRUDNIA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (24.12.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji śp. Anieli Gwizdoń z prośbą o radość wieczną oraz z prośbą

o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
2/za + męża Romualda i ++ rodziców z obu stron
3/za + Krzysztofa Prześruta (od kolegów z pracy MPL Technology)
4/za + Marię Szojda w 30 dzień po śmierci
5/za + Krystynę Kopiec (od Żywego Różańca)

  7.30 - Różaniec
23.30 - Nabożeństwo wigilijne
24.00 - Msza św. wigilijna - PASTERKA - w intencji Parafian

WTOREK (25.12.2018 r.) - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
  7.30 - za + Jadwigę Jaworską
  9.30 - za + Bronisława Bańczyka (od Józefa z rodziną z Międzyrzecza)
11.00 - dziękując Bogu za szczęśliwie przeżyty rok i za otrzymane łaski, z prośbą

o dalsze oraz o dary Ducha Św. i Miłosierdzie Boże dla pewnej rodziny
12.30 - za + Zbigniewa Drożdż (od wujka Janka Drożdż)
16.30 - Nieszpory kolędowe
17.00 - za ++ rodz: Natalię i Czesława Lendzioszków, + Elfrydę Braun,+ brata Tadeusza
20.00 - za Parafian    

ŚRODA (26.12.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika
  7.30 - z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Pawła z ok. ur.
  9.30 - za ++ Paulinę i Józefa Różyckich 
11.00 - za + męża Szczepana Kowal w 20-tą r. śm. i ++ rodz. z obu stron,+ brata Franciszka
12.30 - do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Nieust.Pom. w int. Danuty i Mieczysława

Bartoszów z ok. 50 r. śl., z podzięk. za wspólnie przeżyte lata, prosząc o dalsze łaski
i zdrowie dla jubilatów, synów: Grzegorza i Andrzeja z rodzinami i o błog. B. (TD)

17.00 - w intencji Wiesławy Bulandra z okazji urodzin dziękując za wszelkie łaski,
prosząc o dalsze błog. Boże dla niej oraz dla rodziny i przyjaciół

20.00 - za + Alicję Jaros (od koleżanek z Falek)

CZWARTEK (27.12.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW. JANA,  APOSTOŁA I EWANGELISTY
  7.00 1/za + Lecha Powolnego (od  rodziny Liliany i Marka Borowicz z Ostrzeszowa)

2/za + Józefę Wojtyło
3/w int.rodzin: Kowalskich, Kusber i Kowolik z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Św.
4/za + Marię Ligęzka (od bratanicy Barbary z rodziną)

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 - w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

PIĄTEK (28.12.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW. MĘCZ.
  7.00 1/za + mamę Wandę Ogórek, + ojca Czesława,++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za ++ Mirosława i Lidię Król
3/za + Urszulę Dawidczyk w 2 r. śm. oraz ++ z rodziny: Dawidczyków i Trendlów

  7.30 - Różaniec   

  9.00 - Msza św. z błogosławieństwem dzieci
18.00 - dziękując Miłosierdziu Bożemu z ok. kończącego się roku za wszystkie otrzymane

łaski za wstaw. MB Uzdr. Chorych dla całej rodziny Możdżeń oraz z prośbą o błog.
Boże dla Justyny, dziękują Bogu za dar życia jej syna Emilka i córki Kaliny

SOBOTA (29.12.2018 r.) - V DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w int.ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w intencji ks. P.Furczyka

2/za + żonę Leokadię w 15 r. śm., ++ siostry: Bronisławę i Cecylię, + brata
Mieczysława i Józefa Wszołek oraz ++ rodziców z obu stron

3/za podziękowaniem za wszystkie łaski mijającego roku 
14.30 - Ślub:  Bartke -Bartke
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za + męża Ludwika Kołodzieja, ++ teściów, rodziców, siostry, szwagrów,

bratowe oraz siostrzenicę

NIEDZIELA (30.12.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW.RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
  7.30 - za + ojca Stanisława Farynę
  9.30 - w intencji Karola Paruzel z ok. I r. Chrztu św., w intencji jego rodziców:

Karoliny i Marcina oraz rodziców chrzestnych: Aleksandry i Przemysława,
z prośbą o opiekę Świętej Rodziny

11.00 - za + Różę Ogierman w 1 r. śm. (od syna Marka i Ireny)
12.30 - za + Józefa Ziemnika (od Krystyny Zapała z Limanowej)
17.00 - w intencji Waltera z ok. 75 r. ur. z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą

o dalsze błog. Boże i zdrowie dla solenizanta i całej rodziny (Te Deum)
20.00 - za ++ Zofię Sitkowską, Zofię Bugajewską, Witolda Bugajewskiego i + Barbarę Raś

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Jak prze¿yæ naprawdê
wyj¹tkowe Œwiêta?

Święta Bożego Narodzenia słyną ze
swojej bogatej otoczki, dawnych trady-
cji, wielu symboli i rodzinnej atmosfery,
co sprawia, że większość ludzi chce je
celebrować, nawet jeśli to celebrowanie
nie ma nic wspólnego z wiarą. Czekola-
dowe Mikołaje, świąteczne ozdoby,
gwiazda betlejemska postawiona na sto-
le i ciepły, pełen miłości, pachnący pier-
nikami dom kojarzy się nam z dzieciń-
stwem i z najpiękniejszymi chwilami.
Kolędy w radiu, rodzina zgromadzona
przy suto zastawionym stole i prezenty
wystające spod pięknie przystrojonej
choinki już same w sobie tworzą wyjąt-
kowy klimat, na który z wytęsknieniem
czekamy cały rok. Jednak, pomimo tej
całej uroczej otoczki, bywa, że czujemy
pewien niedosyt, czegoś nam brakuje.
Pojawia się dziwna pustka, którą próbu-
jemy sobie tłumaczyć na różne sposoby,
na przykład brakiem śniegu, nieobecno-
ścią któregoś z krewnych lub trochę nie-
doprawionym karpiem.

Prawda jest taka, że w ferworze przy-
gotowań i w szalonej pogoni za prezen-
tami zapominamy o co tak naprawdę w
tych Świętach Bożego Narodzenia cho-
dzi. W rezultacie mamy dopięte na ostat-
ni guzik przyjęcie urodzinowe, pyszne
jedzenie i ukochanych gości, ale brakuje
najważniejszej osoby - jubilata - Jezusa!
Umyte w pocie czoła okna na nic się nie
zdadzą, jeśli nie znajdziemy czasu na
oczyszczenie naszych dusz i przygotowy-
wanie serc na spotkanie z Bogiem. Zbyt
często zapominamy o tym, że Adwent nie
jest po to, aby z wywieszonym językiem
biegać po galeriach handlowych w po-
szukiwaniu prezentów, tylko po to, aby
godnie i w skupieniu przygotować się do
Bożego Narodzenia od strony duchowej.

Biegamy, sprzątamy, gotujemy, szoru-
jemy, a potem szast-prast i święta, świę-
ta i po świętach... Prezenty rozpakowa-

ne, karp zjedzony, a w sercu znowu ten
irytujący niedosyt i poczucie, że jakoś tak
zwyczajnie było, że magii zabrakło, że
kiedyś było lepiej... Smutne, prawda?

Na szczęście jeszcze kilka dni do Wi-
gilii zostało, więc szansa wciąż jest, aby
w tym roku coś zmienić i lepiej się do
nadchodzących Świąt przygotować. W
internecie aż roi się od ciekawych kon-
ferencji, adwentowych rekolekcji, czy na-
granych fragmentów Słowa Bożego, któ-
re wystarczy włączyć i posłuchać sobie
w trakcie sprzątania czy pieczenia pier-
ników. Zdecydowanie warto też choć kil-
ka razy wziąć udział w roratach, zwłasz-
cza, że coraz więcej parafii wychodzi
naprzeciw zapracowanym wiernym i od-
prawia je wieczorami, a nie o bladym
świcie. Pamiętajmy też, że nic nie daje
takiej radości naszym sercom jak dobry,
bezinteresowny uczynek, więc czemu by
nie zaskoczyć drobnym upominkiem
kogoś biednego lub bezdomnego? Jeśli
nie chcemy dodatkowo obciążać i tak już
mocno uszczuplonego domowego budże-
tu, to zawsze możemy po prostu upiec
trochę więcej pierników i zaskoczyć po-
częstunkiem sąsiadów. Takie drobne ge-
sty prawie nic nie kosztują, a są praw-
dziwym balsamem dla dusz. Warto się
rozejrzeć i zobaczyć, jak wiele jest teraz
pięknych inicjatyw typu „Szlachetna
Paczka”, zbiórek żywności dla osób ubo-
gich, dla uchodźców, dzieci z domów
dziecka czy hospicjów.

W okresie Adwentu naprawdę mamy
całe morze możliwości, aby poczuć się
uczniami Chrystusa, wartościowymi
ludźmi, prawdziwymi misjonarzami. Jed-
nak obdarowywanie innych swoim cza-
sem czy podarunkami nie powinno być
żadnym przymusem, lecz owocem rado-
ści królującej w naszych sercach - rado-
ści z narodzin kogoś, kto pokochał nas
tak bardzo, że oddał za nas życie. Jeżeli
sami jesteśmy szczęśliwi, to automatycz-
nie mamy ochotę uszczęśliwiać innych,
lecz co zrobić, gdy zamiast tej pozytyw-
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2018

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy …..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

było: „Drażniące nas postępowanie
ludzkie”. Po krótkiej konferencji ks. Mar-
cina uczestnicy spotkali się w małych
grupach dyskusyjnych, by odpowiedzieć
wspólnie na pytanie: „Co nas drażni w
ludziach”.

11.12. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Temat modlitwy
brzmiał: „Jestem gotowy”. Ks. Dawid
wprowadzając w temat modlitwy przed-
stawił historię świecy „Roratki” oraz
poddał pod rozwagę prefację Adwen-
tową. Każdy z uczestników podchodząc
indywidualnie przed Najświętszy Sakra-
ment miał odpowiedzieć na pytanie: „Czy
jestem gotowy na spotkanie z Chrystu-
sem”.

Winniśmy, to pytanie zadawać sobie
każdego dnia rozpoczynając go i koń-
cząc.

14.11. - O godz. 19.00 w kaplicy Św.
Józefa spotkało się Duszpasterstwo Mał-
żeństw na Mszy św., która została odpra-
wiona w intencji solenizantów z miesią-
ca grudnia. Po Eucharystii małżonkowie
spotkali się na kolejnym „kursie małżeń-
skim”. Temat spotkania to: „Rozpozna-
wanie różnic - nauka negocjacji”.

Pragniesz poprawić kondycję swojego
małżeństwa? A może jeszcze bardziej
przeżyć swoje małżeństwo jako dar
Boży? Czy może pragniesz dowiedzieć
się ciekawych rzeczy dotyczących Sakra-
mentu Małżeństwa lub podzielić się swo-
im doświadczeniem. Zapraszamy w każ-
dy II i IV piątek miesiąca o godz. 19.00
lub skontaktuj się z naszym opiekunem
ks. Markiem Wachowiakiem.

15.12. - O godz. 7.00 rozpoczęła się
Msza św. roratnia dla dorosłych. Ks.
Dawid w kazaniu poruszył temat Eucha-
rystii oraz jedności podczas jej sprawo-
wania. Podkreślił również bardzo ważną
rzecz: „Każdy człowiek jest tym, czym
się karmi”.

Ks. Dawid zwrócił również uwagę, że
pokarm, który daje świat jest chwilowym
zaspokojeniem głodu. Natomiast po-
karm, który daje Bóg, jest pokarmem
wiecznym.

A ja, czym się karmię? Czym karmiłem/
am się przez ten czas Adwentu? Adwent
2018 zmierza ku końcowi, tak jak każdy
dzień przybliża mnie na spotkanie z Pa-
nem. Czy jestem gotowy? Może już nie
być kolejnego Adwentu. Bożena S.



nej energii czujemy zmęczenie i rozdraż-
nienie natłokiem przedświątecznych obo-
wiązków? To uczucie przytłoczenia to
znak, że trzeba trochę odpuścić, zwolnić
tempo, wsłuchać się w siebie i przyjrzeć
się swojej duszy. Co z tego, że okna będą
lśnić a mieszkanie błyszczeć, skoro pani
domu będzie zmęczona i zdenerwowa-
na? Co komu po pysznym karpiu i wspa-
niałych prezentach, jeśli w relacjach z
bliskimi nie będzie cierpliwości? Pamię-
tajmy, że nic tak nie uspokaja jak spo-
wiedź, szczera modlitwa, rozważanie
Słowa Bożego czy udział we Mszy Świę-
tej. Podsumowując, jeśli zamiast kolej-
nego świątecznego rozczarowania masz
ochotę przeżyć w tym roku piękny, ma-
giczny, pełen miłości czas, to już dzisiaj
znajdź chwilę na to, aby zadbać o siebie
od strony duchowej. Jeśli naprawdę się
postarasz, to nie dość, że w końcu do-
świadczysz tej upragnionej świątecznej
magii, to jeszcze staniesz się cennym ro-
dzinnym źródłem cierpliwości, ciepła i
radości. Agnieszka Kołowicz
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Grudniowa
katecheza doros³ych

W drugi poniedziałek miesiąca kolejny
raz spotkaliśmy się jako „wspólnota
wspólnot”. Niestety mimo intencji za gru-
py i diakonie parafialne oraz mimo fak-
tu, że były to roraty, we mszy uczestni-
czyło mniej osób niż zwykle. Na kate-
chezie pozostało ok. 50 osób – szkoda,

że spoza naszych grup korzystają z niej
tylko nieliczni. Brakuje osób zwłaszcza
w średnim wieku.

Tym razem tematem było „Drażniące
nas postępowanie ludzkie”. Fragment 13.
rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza
uświadomił nam, że nie chodzi o rozdraż-
nienie nieistotnymi detalami, ale przede
wszystkim o zgorszenie, przed którym
chcemy i powinniśmy się bronić. Jedno-
cześnie uświadomiliśmy sobie, że w in-
nych dostrzegamy najczęściej to, co jest
też w nas samych.

W grupach odpowiadaliśmy na pyta-
nie: „Co nas gorszy w zachowaniu lu-
dzi?” Wymieniliśmy przede wszystkim:

1. Grzechy wobec Boga i sacrum –
złe zachowanie, jedzenie w kościele, za-
bawy telefonem, spóźnianie się, lekcewa-
żenie wspólnoty i kapłana, niepielęgno-
wanie wiary.

2. Grzechy w relacjach z drugimi –
zarozumiałość, obojętność, plotkarstwo,
obraźliwe słowa, kłamstwa, brak szacun-
ku, agresja, brak zaangażowania we
wspólnotę, wykorzystywanie innych,
narzucanie swojego zdania, nieustanne
narzekanie.

3. Grzechy wobec siebie – marnowa-
nie czasu (np. fonoholizm i inne nałogi),
szukanie krótkotrwałych przyjemności,
materializm, udawanie, maskowanie się,
zamykanie się w sobie.

Po Apelu jasnogórskim otrzymaliśmy
„zadanie domowe” Jak reagować na złe
postępowanie ludzi w moi otoczeniu?

1. Pan Jezus powiedział w Ewangeliach,
żeby najpierw upomnieć swego brata, a
gdy to nie pomoże donieść sądowi razem
ze świadkiem. W inny miejscu zaś mówi
– „z mego powodu prześladować was
będą i ciągnąć przed namiestników”

Według nauki Kościoła „na zło należy
odpowiedzieć życzliwą stanowczością

pokonując własny lek, słabość, odcina-
jąc się od złych zachowań, nawet gdyby
to miało kosztowca wiele”

Reasumując: - Należy grzecznie zwró-
cić uwagę człowiekowi (ludziom) postę-
pującemu źle (czyniącemu zło), odcina-
jąc się od takiego postepowania. W mia-
rę możliwości wyjaśnić dlaczego postę-
puje źle i wskazać drogę (możliwość)
działania poprawnego, prowadzącego do
dobra. W każdym razie nie należy przejść
obok zła obojętnie, nie reagując.

2. Staram się spokojnie i kulturalnie
zwrócić uwagę, aby nie zaogniać sytu-
acji. Ale niektóre osoby, zwłaszcza męż-
czyźni, uznają to za złe pouczanie. Od
lat jednak nie spotykam się z wulgary-
zmami podczas rozmów, ani w rodzinie,
ani wśród znajomych. W pewnych krę-
gach dba się o kulturalny poziom roz-
mów. Nie mam styczności z młodzieżą
szkolną, stąd moje spostrzeżenia nie są
tak szerokie i takie, na jakie narzekają
przedstawiciele starszego pokolenia.
Uważam, że należy reagować bez emo-
cji i ugodowo.

3. Na złe postepowanie osób z otocze-
nia rodzinnego stosuje głównie upomnie-
nie w cztery oczy. Wskazuje także na złe
konsekwencje duchowe np. rodzicom,
którzy w niedziele idą z dziećmi do ko-
ścioła, a w tygodniu posyłają je na sztuki
walki, jakby nie było innych konkuren-
cji sportowych ćwiczących siłę, zwin-
ność, wytrzymałość, itp. i„pchają” je w
inną duchowość. Za tych, którzy się po-
gubili modle się wstawienniczo (także do
św Rity i św Szarbela i innych świętych)
Zamawiam msze św w ich intencji. Dzie-
le się z rodziną (w pokorze) swoją wiedzą
i doświadczeniem bycia w formacjach
kościelnych.

4. Trudno jest zwracać innym uwagę
gdy źle postępują, bo sama mam z tym
problem. Trzeba dużo łagodności, miło-
ści, cierpliwości, które może mi dać Duch
św. Dlatego proszę Matkę Bożą o dary
Ducha św. i modle się za tych, których

Jezus stawia mi na swojej drodze, bym
mogła dobrym przykładem przekonać
ich, że mam racje i że źle czynią.

W ramach kolejnej katechezy 14
stycznia odbędzie się spotkanie opłat-
kowe. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych parafian bez względu na dotych-
czasowe zaangażowanie w naszą
wspólnotę. Członków grup i diakonii
zachęcamy szczególnie: zaplanujcie
sobie czas i wzajemne mobilizujcie się
do udziału w tym wyjątkowym spotka-
niu! Przyjdźcie choć na to jedno do-
roczne spotkanie!

Migawki z ¿ycia naszej parafii

10. 12. - O godz. 18.00 rozpoczęła się
Msza św. roratnia dla dzieci. Dzieci zo-
stały zapoznane przez ks. Leszka z po-
stacią Abrahama i posiadanym przez nie-
go darem Ducha Św.- pobożności i bo-
jaźni Bożej, a także poznały postać Sary
- żony Abrahama. Przez kolejne dwa dni
ks. Leszek przybliżył dzieciom postać
króla Dawida i jego daru rozumu oraz
Gedeona, który posiadał dar męstwa. W
ten sposób dzieci poznały wszystkie dary
Ducha Św.

W środowy wieczór dzieci zostały za-
poznane z największym owocem Ducha
Św. - MIŁOŚCIĄ, który posiadali
uczniowie Jezusa. Ks. Leszek zwrócił
dzieciom uwagę, że postaci, które dzieci
poznawały są postaciami Starego Testa-
mentu. Natomiast owoce Ducha Św.
wprowadzają nas w Nowy Testament.

Czas rorat zakończony. Czy pozwolili-
śmy naszym dzieciom przygotować się
na przyjście największej Miłości do ich
życia? Jeśli za parę lat okaże się, że będą
obojętni wobec Miłości Bożej i ludzkiej
nie dziwmy się temu. Mieliśmy szansę
pomóc im przygotować się na spotkanie
z nią.

Po Eucharystii rozpoczęła się kateche-
za dla dorosłych. Tematem katechezy



Obrzêd wieczerzy wigilijnej

Wieczerza wigilijna ma charakter wy-
bitnie religijny. Przeżywanie w rodzinach
naszych wieczerzy wigilijnej w duchu jed-
ności, wspólnoty i miłości głęboko zapa-
da w dusze naszych dzieci i przybliża im
klimat nocy betlejemskiej. Głębokie prze-
życie tego wieczoru zjednoczy naszą ro-
dzinę i pozostawi najpiękniejsze wspo-
mnienia na dalsze życie naszych dzieci.
Przeżywajmy więc ten wieczór bardziej
duchowo.

Na centralnym miejscu w mieszkaniu
ustawmy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus.
Stół nakryjmy białym obrusem. Pod ob-
rusem umieśćmy siano. Przyozdóbmy stół
zielonym igliwiem i świeczkami. Na cen-
tralnym miejscu połóżmy opłatek i
otwartą księgę Ewangelii. Na stół podaj-
my jedynie potrawy bezmięsne i napoje
bezalkoholowe. Gdy ukaże się pierwsza
gwiazda na niebie, na znak gwiazdy be-
tlejemskiej, niech rodzina zgromadzi się
wokół stołu wigilijnego. Jedno miejsce
przy stole zostawmy wolne, jako znak pa-
mięci o bliskich zmarłych i o podróżnych,
którzy niespodziewanie mogą zapukać do
drzwi.

Z reguły powinien przewodniczyć ojciec
rodziny lub ze słusznych względów ktoś
inny. Słowa modlitw odmawiamy powo-

li, z pobożnością, pamiętając o tym, że
razem z nami do stołu zasiada sam Chry-
stus, przed wiekami jako Dziecię Boże
złożony na sianie.

Wokół odpowiednio udekorowanego i
nakrytego do wieczerzy stołu gromadzi
się rodzina. Na środku stołu umieszczo-
ne jest siano, a na nim uroczyście złożo-
na Księga Pisma św. Obok pisma usta-
wiamy świecę odświętnie udekorowaną.
Symbolizuje ona obecność w rodzinie
Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako
"światłość świata". Wszyscy stoją, a naj-
starszy z rodziny zapala świecę. Po za-
paleniu świecy mówi:

ZAPALENIE ŚWIECY
Prowadzący: Oto światłość, która w

noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by
rozproszyć ciemności grzechu.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i

Ducha Świętego.  Wszyscy: Amen.
EWANGELIA
Prowadzący: Z Ewangelii według
św. Łukasza (Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządze-

nie Cezara Augusta, żeby przeprowa-
dzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas,
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiry-
niusz.

Wybierali się więc wszyscy, żeby się
zapisać, każdy do swego miasta. Udał
się także Józef z Galilei, z miasta Na-
zaret, do Judei, do miasta Dawidowe-
go, zwanego Betlejem, ponieważ po-
chodził z domu i rodu Dawida, żeby
się dać zapisać z poślubioną sobie Ma-
ryją, będącą w stanie odmiennym. Kie-
dy tam przebywali, nadszedł dla Ma-
ryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie, dlatego
że miejsca dla nich nie było w gospo-
dzie. Otóż w tej samej okolicy przeby
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wali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swą trzodą. Naraz stanął
przy nich Anioł Pański i jasność Pań-
ska zewsząd ich oświeciła, tak że bar-
dzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł
do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastu-
ję wam wielką radość, która będzie
udziałem całego narodu: dziś w mie-
ście Dawida narodził się wam Zbawi-
ciel, czyli Mesjasz Pan.

A to będzie znakiem dla was: Znaj-
dziecie Niemowlę, owinięte w pielusz-
ki i leżące w żłobie." I nagle przyłą-
czyło się do Anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowa-
mi: "Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodo-
bania". Oto Słowo Pańskie.

Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.
Teraz następuje śpiew kolędy: Wśród

nocnej ciszy...
WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia niżej poda-

ne prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie
prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej
godzinie wychwalamy Cię i dziękuje-
my za noc, w której posłałeś nam swe-
go Syna Jezusa Chrystusa, naszego
Pana i Zbawiciela.

- Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie
daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie
prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

- Obdarz także naszych sąsiadów,
przyjaciół i znajomych pokojem tej
nocy. Ciebie prosimy...

- Wszystkich opuszczonych, samot-
nych, chorych, biednych, głodnych na
całym świecie pociesz i umocnij Dobrą
Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy...

- Naszych zmarłych (wymienić imio-
na) obdarz szczęściem i światłem Twej
chwały. Ciebie prosimy...

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta świę-
ta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej
światłości Jednorodzonego Syna Two-
jego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem

Twego światła w naszym codziennym
postępowaniu. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.        Ojcze nasz ...

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
I ŻYCZENIA
Ojciec: A teraz w duchu miłości i

przebaczenia przełamiemy się opłat-
kiem, chlebem miłości. Otwierając ser-
ca nasze w miłości wzajemnej, otwie-
ramy je na przyjście Pana. W Nim każ-
dy człowiek znajdzie dobroć i przy-
jaźń. Niech On będzie zawsze z nami
w naszym domu.

Ojciec rodziny składa wszystkim życze-
nia i przełamuje się opłatkiem najpierw
z matką, a potem z pozostałymi członka-
mi rodziny. To samo czynią następnie
wszyscy obecni.

SPOŻYWANIE WIECZERZY
Spożywanie wieczerzy przebiega w at-

mosferze wzajemnego braterstwa i życz-
liwości. W czasie wieczerzy należy wyłą-
czyć telewizor.

ŚPIEWANIE KOLĘD
I WYMIANA UPOMINKÓW
Po wieczerzy świąteczny nastrój pod-

trzymujemy śpiewem kolęd i wzajemnym
obdarowywaniem się upominkami. Przy
choince, w nastroju świątecznym ocze-
kujemy na Pasterkę, Ucztę świąteczną
całej parafii.

MODLITWA PO WIECZERZY
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry

Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chry-
stusa,dziękujemy za miłość do wszyst-
kich ludzi, za ten wieczór wigilijny i
dary, które spożywaliśmy. Tobie chwa-
ła na wieki.                  Wszyscy: Amen.
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