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ŚWIĘTA NARODZENIA PAŃSKIEGO

EWANGELIA: J 1, 1-18 i Łk 2, 41-52

ŻYCZENIA
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem...
Aby ten pokój przyjąć - wystarczy jedno - otworzyć swoje serce...
Zachwyćmy się cudem betlejemskiej nocy.
Biegnijmy do stajenki – jak Pasterze,
oddajmy pokłon Nowonarodzonemu - jak Królowie
i czuwajmy przy Nim całe życie - jak Maryja.
Drogim Czytelnikom, Parafianom, Gościom
oraz modlącym się w naszej świątyni
życzymy Świąt rozśpiewanych kolędą,
Gwiazdki, która nadzieję przynosi,
własnego kącika w betlejemskiej stajence i miłości,
bo tam gdzie jest MIŁOŚĆ - tam jest Boże Narodzenie.

KOLĘDA
poniedziałek, 27 grudnia, od godz. 1000
ul. Godowska, ul. Czarna, ul. Towarzyska,
ul. Głucha, ul. Lotna
wtorek, 28 grudnia, od godz. 1000
ul. Sierpowa, ul. Radostowska, ul. Góralska,
ul. Opolska, ul. Rolnicza
środa, 29 grudnia, od godz. 1000
ul. Wiejska (bez bloku), ul. Krynicka,
ul. Spacerowa, ul. Wilczyńskiego
czwartek, 30 grudnia, od godz. 1000
ul. Młodzianowska, ul. Gazowa, ul. Działkowa,
ul. Bukietowa, ul. Otwarta, ul. Bartnicza
piątek, 31 grudnia, od godz. 1000
ul. Staroopatowska 12/16, 22 i 24
poniedziałek, 3 stycznia, od godz. 1500
ul. Południowa, ul. Gajowa 43,
ul. Wiejska 62, ul. Południowa 12

„Słowo
stało się ciałem”.
„Na początku było Słowo, a Słowo
było u Boga”. Dziś obchodzimy Uroczystość na pamiątkę, kiedy „Słowo
stało się ciałem”. Jest to prawda, że
początkiem wszystkiego jest Bóg.
„Na świecie było Słowo, świat dzięki
Niemu zaistniał”. Uroczystość Bożego
Narodzenia jest wspomnieniem przyjścia na świat Słowa, które przyjęło
ludzką postać, aby dokonać dzieła
zbawienia. Początkiem tej tajemnicy
stał się betlejemski żłóbek. „Bóg się
rodzi, ma granice nieskończony”.
Jezu, pragnę Ci dziś oddać pokłon
i dziękuję za to, że stałeś się dla mnie
człowiekiem.
Adam Żak

„Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu
i był im posłuszny”.
Centrum życia Świętej Rodziny sta-

„Syn Boży przyszedł na świat z Dziewicy. Narodził się w Betlejem, wychował w Nazarecie pod opieką Męża
Sprawiedliwego, któremu na imię
Józef. W domu nazaretańskim Jezus
wzrastał w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i ludzi. Był posłuszny Maryi
i Józefowi. „To nazaretańskie posłuszeństwo Jezusa - wedle lat przeżytych na ziemi - stanowi największą
część posłuszeństwa, jakie okazał
swemu Ojcu w niebie” (św. Jan Paweł II). W Święto Świętej Rodziny
z Nazaretu (w tym roku – w drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia)
Kościół składa wszystkim na świecie
rodzinom bogate i żarliwe życzenia.

ILE „PRZEPRASZAM” I „DZIĘKUJĘ”
Od ponad 40 lat Wigilia była
u Babci. Nie była to jedynie tradycja
- to była normalność. Tak jest i już!
Odkąd pamiętam, jako berbeć, wyczekiwaliśmy na hasło: jeszcze tylko
zjecie pieroga, to możecie rozdawać
prezenty! Ależ wtedy czekało się na
podarunki! Pamiętam, jak zazdrościłam, gdy cioteczni bracia dostali
małe klocki lego z Pewexu. Ja cieszyłam się spódnicą od cioci, przywiezioną z wycieczki do Turcji.
Mandarynki - jaki to był rarytas, ten
zapach! Potem zabawy, śmiechy,
łaskotki, bieganina, szaleństwo. Nie
pamiętam spięć dorosłych przy świątecznym stole, choć zapewne, takie
były. Ilu ludzi, tyle poglądów. Jaka
to była beztroska!
Potem dorastaliśmy, pozakładaliśmy rodziny. Babci przybyło trochę
zmarszczek, ale nigdy chęci do pracy.
I nadal Wigilia była u niej. Teraz my
patrzyliśmy jak nasze dzieci bawią
się w tych samych pokojach i układają
klocki na tych samych dywanach,
które pamiętają niegdyś nasze wspólne zabawy. Najważniejsze, że w domu
był gwar od dziecięcego śmiechu
i rozmów dorosłych.
Kilka lat temu odszedł Dziadek.
Babcia niestrudzenie gromadziła
rodzinę w każde Święta.
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W zeszłym roku odeszła moja Mama.
Babcia, choć złamana żałobą po córce,
z naszą pomocą przygotowała Wigilię. I to była ostatnia jej Wigilia. W tym
roku odpuściła. Nie wiem, komu jest
bardziej żal? Jej, bo musiała przyjąć,
że już te wszystkie obowiązki są w pięknym wieku 90 lat nie do udźwignięcia... czy nam... bo nam jest po
prostu smutno, okropnie pusto i źle.
Kiedy przychodzę do Babci uderza mnie cisza w tym domu, gdzie
zawsze było pełno ludzi. Pozostaje jakiś nieutulony żal. Myślałam,
że po Babci, moja Mama przejmie
tradycję i dom nadal będzie tętnił
życiem. Ale Mama odeszła... za szybko...
przerywając łańcuch naszych rodzinnych spotkań... Ciągle wybrzmiewa
we mnie zdanie: „Kto z was przy całej
swej trosce może choćby jedną chwilę
dołożyć do wieku swego życia?”
(Mt 6, 27).
Czas biegnie, kolejne Święta są
naszym udziałem. I choćbyśmy nie
wiem jakie mieli plany, to i tak wszystko przeminie... Mamy jedynie wpływ
na to, czy nasza codzienność będzie
od teraz piękna, czy bezowocna.
Wiele zależy od naszych dobrych
decyzji, wyciąganych rąk, ilości
„przepraszam” i „dziękuję”.
Błogosławionych Świąt!
Ewa Gawor

nowi Bóg. Najważniejsze dla nich jest
całkowite posłuszeństwo Bogu. Dla
Jezusa posłuszeństwo Ojcu jest ważniejsze od posłuszeństwa ziemskim
rodzicom. „Kiedy w drodze powrotnej
z Jerozolimy nie było z Nimi Jezusa,
szukali Go między krewnymi i dopiero po trzech dniach znaleźli Go
w świątyni”. „Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że muszę
być w tym, co jest mego Ojca”? Niedziela Świętej Rodziny zaprasza nas
do zbadania, czy nasza rodzina jest
wsparta na dwóch filarach - wierze
i miłości. Ojcze, proszę Cię, abyś Ty
był najważniejszy w mojej rodzinie.
Adam Żak

WŚRÓD CISZY
Wiele polskich kolęd zawiera
w sobie motyw ciszy: „Mizerna cicha”, „Mroźna cisza świat okryła”,
„Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy”.
W swojej treści ukazują nie tylko
istotę przyjścia maleńkiego Jezusa
na świat, ale także okoliczności, aurę,
nastrój, jakie temu Wydarzeniu
towarzyszyły.
Cisza...
Czy XXI wiek potrafi jeszcze żyć
w ciszy? Czy jest nam ona jeszcze
do czegoś potrzebna? Potrafimy się
w niej odnaleźć? I najważniejsze –
czy za nią tęsknimy?
Gdy mija listopadowa zaduma
Dnia Zadusznego, czasami w ciągu
jednej nocy zmieniają się sklepowe
wystawy - pojawiają się świąteczne
dekoracje, a z wszechobecnych głośników wydobywają się dźwięki
Bożonarodzeniowych melodii. Media
zalewają nas głośnymi reklamami
towarów, bez których Święta na
pewno nie będą udane. Włączone
komputery, telewizory, konsole do
gier, telefony w rękach, muzyka...
Pracując z młodzieżą, wiem, że
pojęcie ciszy jest im w dużej mierze
obce. Kiedy rozstawałam się z moimi
wychowankami tuż przed Świętami
- przeprowadziłam mały eksperyment
dokończenie na 3 stronie >

A PREZBITERIUM JAK STAJENKA
Dziś we Mszy świętej na słowa kapłana znów staje się obecny wśród
nas. Tym razem nie potrzebuje zgody
Maryi, ale posługi kapłana!
Zdarzyła się w moim życiu sytuacja, o której wspomnę niby na marginesie, jednak jest ściśle związana
z tematem.
6 - 14 sierpnia 1979 roku. Po raz
pierwszy wybrałam się na pieszą
pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy. Na pierwszy nocleg musieliśmy zboczyć z trasy około 1,5 km
do najbliższej wsi. Noc dla mnie mieszczucha - była straszna. W stodole na słomie, a myszy po głowie
latały. Długo oczekiwany poranek,
godzina 430, pobudka. „W Imię Ojca
i Syna... Alleluja i do przodu” - myślałam.
Tymczasem...
Na otwartej przestrzeni za chałupą
stał stół przykryty białym obrusem.
Wydawało mi się, że śnię! TUTAJ - pod
Zatem, czy musimy czekać do stodołą, gdzie zapach obornika
nozdrza zatykał, a ryczące bydlęta
25 grudnia, aby przeżywać Boże
domagały się porannego udoju i poNarodzenie?
karmu, ma być sprawowana
Jest w kościele, w prezbiterium, Eucharystia?
miejsce, na którym rodzi się podczas
W takich warunkach - na prowikażdej Mszy świętej prawdziwy Pan
Jezus. Tym miejscem jest ołtarz. Cen- zorycznym ołtarzu „Słowo stało się
tralne i najważniejsze miejsce podczas Ciałem”.
Liturgii. Kiedy Syn Boży stał się człoMsza święta sprawowana pod
wiekiem, przybrał postać dziecka stodołą nie przystawała do moich
i rozwijał się w łonie Kobiety. Był wyobrażeń o Eucharystii, że tylko
bezbronny i zdany na trudny los. w kościele, że w należytych warunFragment z Dzienniczka św. Siostry Faustyny stał się dla mnie inspiracją do opracowania powyższego
tematu. Siostra Faustyna swoje przeżycie Pasterki opisuje tak: „Kiedy
wyszła Msza święta, zaraz mnie zaczęło ogarniać wewnętrzne skupienie,
radość zalała mi duszę. W czasie
ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię
to przez cały czas patrzyło na wszystkich, wyciągając swoje rączęta. Kiedy
nastąpiło podniesienie, Dziecię nie
patrzyło się na kaplicę, ale w niebo,
po podniesieniu znowu się patrzyło
na nas (...). Na drugi dzień widziałam
tak samo i na trzeci dzień tak samo.
Radość, jaką miałam w duszy, trudno
wypowiedzieć” (Dz. 347).
Przemówiły do mnie także słowa
bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Pisał
przed laty: „W chwili Komunii świętej
serca nasze stają się jakby żłóbkiem,
w którym Najświętsza Maryja Panna
składa swojego Syna”.

pedagogiczny. Zadałam im pracę
domową na Święta. Na reakcję nie
trzeba było długo czekać. Zaczęli się
buntować, zanim jeszcze zrozumieli,
o co chodzi. Na małej kartce zawierającej proste rysunki - mieli do wykonania podczas przerwy świątecznej
dość łatwe zadania: „ubierz choinkę
z rodziną”, „zaśpiewaj kolędę”, „ulep
bałwana choćby z plasteliny”, „najedz się mandarynek”, „przeżyj jeden
dzień bez telefonu i komputera”.
Największy sprzeciw wzbudziło
ostatnie zadanie. „Czy możemy zrobić
wszystkie zadania z wyjątkiem tego
jednego?”

Cisza...
Przyjście na świat Jezusa rozpoczęło nową erę dziejów, a dokonało
się w ciszy. Bez reklamy, blichtru,
bogactwa. Zbawiciel przyszedł prawie
niezauważony...
I z pewnością nie chodzi o to, by
Święta przeżyć w takiej ciszy, by
w milczeniu spożywać świąteczne
potrawy nie odzywając się do nikogo,
by zamknąć się w czterech ścianach
i medytować Wydarzenia z Betlejem. Boże Narodzenie to powinna
być eksplozja radości, że oto Zbawiciel pojawia się wśród nas.

kach... Szacunek dla Eucharystii wyniosłam z domu rodzinnego. Jakoś
nie umiałam skonfrontować Wieczernika z Betlejem. Jakoś mi nie
pasowało - żłób i ołtarz, siano i kosztowne naczynia liturgiczne, narodzenie i Ofiara...
Długie lata „mocowałam się” z TYM
tematem, aż wreszcie pojęłam.
To, co wydarzyło się w Betlejem,
dzieje się każdego dnia we wszystkich
kościołach na całym świecie. Również dziś, jak wtedy w ciszy betlejemskiej nocy, odbywa się Przyjście.
Wtedy przyjęła Go grota, dziś - kamień ołtarza. W przeszłości delikatne
ciało małego Dziecka zakrywało Jego
Bóstwo, dziś ukrywa je biała Postać
Chleba. Jednak jak wtedy w małym
Dziecku, tak teraz w konsekrowanej
Hostii jest rzeczywiście obecny
Syn Boży.
Rozważając powyższe nietrudno
zauważyć, jak Ołtarz i Żłóbek upodabniają się do siebie. Nad Ołtarzem
i nad Żłóbkiem rozlega się ten sam
hymn aniołów: „Chwała na wysokości
Bogu, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli”.
Niech Dzieciątko Jezus sprawi,
abyśmy ukochali Eucharystię! Niech
Eucharystia mówi nam o Betlejem
i o Dzieciątku Jezus. Tę prawdę zrozumiałam uczestnicząc we Mszy św.
sprawowanej na ołtarzu ustawionym
pod stodołą w ubogiej podwarszawskiej wsi.
Jadwiga Kulik

Ale żeby to zrozumieć potrzeba
odrobiny ciszy we własnym sercu,
chwili wniknięcia w siebie i uświadomienia sobie jakiego Cudu jesteśmy świadkami.
Narodzenie Jezusa było niezauważone przez ówczesnych, a często
jest odrzucane przez współczesnych.
Narodził się wśród ciszy, przynosząc
prawdziwy pokój i prawdziwą radość.
I obyśmy potrafili je znaleźć i się
nimi zachwycić wśród „nie-ciszy”
współczesnego świata.
mf
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KALENDARZ
LITURGICZNY
I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
25 grudnia 2021r. - SOBOTA
UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Anastazji, Eugenii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 52, 7-10
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6
2. czytanie: Hbr 1, 1-6
EWANGELIA: J 1, 1-18
26 grudnia 2021r. - NIEDZIELA
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Imieniny: Szczepana
1. czytanie: 1 Sm 1, 20-22. 24-28
PSALM 84, 2-3. 5-6. 9-10
2. czytanie: 1 J 3, 1-2. 21-24
EWANGELIA: Łk 2, 41-52
27 grudnia 2021r. – PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA
Imieniny: Cezarego, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 1-4
PSALM 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: J 20, 2-8
28 grudnia 2021r. - WTOREK
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW
Imieniny: Antoniego, Emmy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
PSALM 124, 2-3. 4-5. 7b-8
EWANGELIA: Mt 2, 13-18
29 grudnia 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Dominika, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 2, 3-11
PSALM 96, 1-2. 3 i 5b i 6
EWANGELIA: Łk 2, 22-35
30 grudnia 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Eugeniusza, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 2, 12-17
PSALM 96, 7-8. 9-10
EWANGELIA: Łk 2, 36-40
31 grudnia 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Korneliusza, Sylwestra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 2, 18-21
PSALM 96, 1-2. 11-12. 13
EWANGELIA: J 1, 1-18
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś i jutro nie będzie Nabożeństw o godz. 1720.
2. Jutro – w Niedzielę Świętej Rodziny – podczas każdej Mszy świętej
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Taca z jutrzejszego dnia
jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3. W piątek, 31 grudnia, o godz. 1715 Nabożeństwo dziękczynnoprzebłagalne za rok 2021. Za publiczne odmówienie tego dnia hymnu
„Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
4. W sobotę, 1 stycznia, w Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi, zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia
oraz Światowy Dzień Pokoju. Za publiczne odmówienie w Nowy Rok
hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
5. W Nowy Rok nie będzie Mszy świętej o godz. 630. Pozostałe Msze święte
– jak w każdą niedzielę. O godz. 1700 – z racji I soboty miesiąca
– Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
6. W Nowy Rok o godz. 800 Msza święta w intencji ks. Mieczysława
Żemojcina SAC z okazji jego imienin. Polecajmy Solenizanta Jezusowi
i Maryi także w naszych osobistych modlitwach.
7. W niedzielę, 2 stycznia, młodzieżowa Schola Pallottiego będzie
rozprowadzała kredę i kadzidło. Składane ofiary są przeznaczone
na rozwój i funkcjonowanie Scholi. Kredę i kadzidło przynosimy
6 stycznia do poświęcenia.
8. W niedzielę, 2 stycznia, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna,
a o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
9. W niedzielę, 9 stycznia, w parafii na Jeżowej Woli rozpocznie się
nowa edycja „Kursu przedmałżeńskiego”.
10. W poniedziałek, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską
rodzin naszej parafii, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.
Pragniemy podkreślić, że nieprzyjęcie wizyty kolędowej w czasie
pandemii nie jest rozumiane jako zrywanie więzi z parafią
i jej duszpasterzami. Parafianie mają prawo zrezygnować z kolędy,
jeśli czują się zagrożeni koronawirusem. Pragniemy otulić Was modlitwą
i błogosławieństwem na nowy 2022 rok. Na kolędę prosimy
przygotować na stole: krzyż, świece, Pismo Święte, wodę święconą,
kropidło oraz zeszyty lub ćwiczeniówki do katechezy dzieci i młodzieży.
11. Podczas kolędy nie będzie Mszy świętych w piątki o godz. 1500.

LIMIT
Chrystusie
Urodziłeś się w stajni i w chłodzie
W gospodzie limit gości obowiązywał
Gdy dorosłym byłeś powiedziałeś
Ja się narodziłem
i na to przyszedłem na świat
aby dać świadectwo prawdzie
Cóż jest prawda
Prokurator Judei onegdaj pytał
I dziś pytają
Ubodzy w duchu

Prawdy nie znają
Na PRAWDĘ
limit obowiązuje
Panie mój
Miłosierdzia u Ciebie
bez limitu
Niech rozumiem PRAWDĘ
Niech doświadczę miłości
Niech poznam jej słodki smak
Nadzieja we mnie nie gaśnie
Na nadzieję LIMITU we mnie brak
Jadwiga Kulik
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