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a początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

J 1, 1 – 18

NABOŻEŃSTWO
WIGILIJNE
I. Znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
Czytanie z Ewangelii św. Łukasza 2, 1 – 20
(lub Mt 1, 18 – 25 lub J 1, 1 – 18)
II. Rodzinna modlitwa w różnych potrzebach
(przewodniczy ojciec rodziny):
O.: 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.
Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody
i pokoju. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół
i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Wszystkich opuszczonych, samotnych,
chorych, biednych i głodnych na całym
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną
tej świętej nocy. Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Kraje rozdzierane wojną obdarz pokojem.
Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
O.: Naszych zmarłych, bliskich i znajomych
obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy...
W.: Wysłuchaj nas Panie.
Można dołączyć prośby, w intencji których
pragniemy się modlić dzisiejszego wieczoru.
III. Ojcze nasz...
IV. O.: Módlmy się: Dziękujemy Ci, Boże
i Ojcze nasz, za ten biały chleb – opłatek,
owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził
nas dzisiaj w jedno przy stole, podobnie
jak wówczas, kiedy mocą Twego Słowa
staje się Twoim Ciałem i gromadzi nas we
wspólnocie ołtarza. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania
się chlebem, dzielić się z innymi - a zwłaszcza z potrzebującymi - miłością, życzliwością i pokojem. Boże, Ty sprawiłeś, że ta
święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna
Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem
Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Pobłogosław, Panie Boże, nas i
te dary, które z Twojej dobroci spożywać
będziemy.
Przez C h r y s tu s a Pana naszego. Amen.
V. Dzielenie się opłatkiem.
VI. Kolęda, np. Wśród nocnej ciszy, Gdy się
Chrystus rodzi i inne.
VII. Wieczerza wigilijna (po wieczerzy
wspólnie śpiewamy kolędy, aż do pasterki).
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W nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnie. / J 1. 4/

Dzisiejsza Uroczystość jest wyjątkowa.
Oto po raz kolejny obchodzimy pamiątkę Bożego
Narodzenia i tajemnicę zamieszkania
Boga w Nas samych.
Jako duszpasterze życzymy wszystkim:
parafianom i gościom:
pokoju, który wypływa z miłości Boga do człowieka.
Wyzbycia się lęku, który przeszkadza
człowiekowi w czynieniu dobra.
Niech w naszych rodzinach ugruntuje się zgoda i przyjaźń, mająca swoje źródło
w tajemnicy betlejemskiej nocy
i w opłatku przełamanym podczas Wieczerzy Wigilijnej.
Niech Nowonarodzony Chrystus towarzyszy Wam
na wszystkich drogach Waszego życia.
A Dobro, Prawda i Pokój będą dewizą życia każdego z nas.
Umacniajmy się w wierze i zyskujmy łaski potrzebne do pogłębienia naszego życia,
stając się dla świata światłem, które w ciemności świeci.
Życzymy mocy przekraczania ludzkiej przeciętności.
Jesteśmy Dziećmi Bożymi i dziedzicami Jego wielkości.
Bóg w naszych sercach pragnie zamieszkać. Uwierzmy w to.
Szczęść Wam Boże

„ D z i ś w m i e ś c i e D aw i d a n a r o d z i ł s i ę w a m Z b aw i c i e l . . .”
Kochani czytelnicy naszej parafialnej gazetki!
Życzymy Wam owocnych reﬂeksji nad faktem, że Bóg stał się człowiekiem
i odtąd zawsze jest z nami. Jest z nami, gdy się cieszymy i płaczemy,
gdy pracujemy i odpoczywamy, i nawet wtedy, gdy grzeszymy...
Niech Boża Dziecina obdarza Was wszelkimi łaskami w życiu,
daje Wam nadzieję i moc na drogach Waszego życia.
Pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku!

Jeżeli pragniesz, aby Jezus Chrystus królował w Twoim sercu, rodzinie,
paraﬁi, w naszej ojczyźnie przyłącz się do modlitwy całodziennej.
Przyjdź na adorację Najświętszego Sakramentu do paraﬁi Św. Józefa.
Tam Pan Jezus czeka na Twoje przyjście w Najświętszym Sakramencie
w każdy pierwszy piątek miesiąca ( 4 stycznia) od godz. 8:00 w kaplicy
Św.Rodziny, zakończenie całodziennej adoracji Mszą Swiętą o godz. 24:00.

B O Ż E N A RO D Z E N I E D O O KO Ł A Ś W I ATA
Bożee Narodzenie to najwesel
Bo
najweselsze
i najbardziej zaskakujące święta. Wszyscy cenią
sobie ich specyficzny klimat, który roztacza się
na wiele dni przed i po 25 grudnia. I chociaż
w poszczególnych krajach tradycje i zwyczaje
różnią się między sobą, to wszędzie to święto
obchodzone jest uroczyście. Jak zatem przeżywa
się Boże Narodzenie w innych krajach?
.... w Anglii
Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne przygotowania.
Zaczynają od kupowania gwiazdkowych prezentów dla rodziny i znajomych.
Główne ulice w Londynie – Oxford i Regent Street wyglądają w tym okresie najpiękniej,
a na Trafalgar Square można spotkać większość mieszkańców miasta, gromadzących się
wokół olbrzymiej choinki postawionej obok pomnika Nelsona, która jest tradycyjnym
darem Norwegów od czasów II wojny światowej. Tam też, podczas świąt,
wraz z występującymi chórami z różnych stron świata śpiewają kolędy.
Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany
kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. christmas pudding – rodzaj deseru.
W drugi dzień świąt zwanym dniem pudełek – Boxing Day otwiera się otrzymane
prezenty.
....w Indonezji
Boże Narodzenie jest oznaką radości i czegoś nowego, lepszego. Wszyscy cieszą
się, że będą nowe kolędy, tańce i ubrania. Wszystko to po to, aby wg tradycji, dostojnego
gościa – Jezusa, przywitać jak najlepiej. Jednakże w domu nie ma choinek (w niektórych
rejonach choinki w ogóle nie rosną), zastępują je inne drzewka.
Pasterka odprawiana jest wieczorem, pod koniec której, wódz ubrany w tradycyjny
strój, z kogutem i alkoholem palmowym wita Jezusa w tamtejszym języku.
Następnie przenosi się Pana Jezusa do żłóbka, a po mszy ludzie odwiedzają się nawzajem
i przekazują sobie „siłę turahmi”) – po arabsku tzw. znak pokoju Chrystusa.
... w Indiach
Wg zwyczaju, zawsze na święta – zarówno chrześcijanie, hindusi jak i muzułmanie –
kupują nowe ubranie. Tradycyjnie na ok. 10 dni przed Bożym Narodzeniem zaczynają
się wielkie przygotowania świąteczne. Mieszkańcy dekorują ulice, domy i kościoły,
malując różne wzory na podłogach i przed domami. Podczas świąt organizowany
jest konkurs na szopkę, którą stawia się zazwyczaj w widocznym miejscu przed
domem. Wszystkie eksponaty ogląda i ocenia specjalna komisja paraﬁalna. Przed
kościołem po uroczystej mszy przez całą noc trwają różne loterie, a dzieci podobnie jak
kolędnicy chodzą od domu do domu prosząc o błogosławieństwo.
Opr. Marcin Boryczka
Z okazji imienin Ks.Mieczysławowi Lisowi SAC
składamy najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowia, błogosławieństwa Bożej Dzieciny, opieki
Matki Bożej Królowej Apostołów, Darów Ducha
Świętego, życzliwości ze strony wszystkich osób
napotkanych na drodze życia kapłańskieg o
oraz radości i ciepła na codzień.

Pięk no szopek
bożonarodzeniow ych

To było bardzo dawno tak
Ale naprawdę się zdarzyło…
W ubogiej szopie strzechą skrytej
Sianka niewiele było tam
I szpary w deskach
drewnianych ścian…
W centrum ubogiej tej scenerii
niewielki żłóbek stał
Tam Przecudna Matka Święta
złożyła nowo Narodzone Dziecię,
Które od tamtej mroźnej nocy Świętej
Króluje nam w całym Wszechświecie
Bo to nasz Bóg i Pan!
I z dawien dawna w każdej Świątyni
W czasie tych pięknych Świąt
Na chwałę Dzieciątku Bożemu
W głównym Ołtarzu
jarzą się światła różnobarwne
cudnej piękności…
A Dziecię Boże – piękna Laleczka
W żłóbku spoczywa
na sianku miękkim
I śmieje się do nas tak miło tak słodko
Różową buzią
niczym pachnąca polna stokrotka.
Pamiętam
– gdy byłam jeszcze bardzo mała
Mój tatuś brał mnie na ramiona
Obchodząc ze mną miasto całe
I pokazywał mi w każdej świątyni
przepiękne szopki
A ja klaskałam w drobne dłonie
(Z zachwytu brakowało tchu)
I coś śpiewałam Jezuskowi
Żeby utulić Go do snu…
Dziś, gdy już skronie czas posrebrzył
Wspominam z łezką tamte chwile…
Z zachwytem chłonę piękno szopek,
Szopek krakowskich
miniaturowych w srebrze, w złocie
i tak bajecznie kolorowych
że przyprawia mnie o zawrót głowy
Szopki o których teraz piszę
to arcydzieła mistrzów krakowskich
wzbudzają zachwyt świata całego
A są tak piękne tak misterne
Po prostu słów mi brak,
Tym pięknem szopek cześć oddajemy
Świata Królowi
Można obejrzeć wystawę szopek
w pięknym grudniowym
mieście Krakowie.
Katarzyna Wilczyńska

Z okazji zbliż aj ą c y c h s ię
imienin naszego współredaktora
Szczepana Zięby składamy

serdeczne życzenia: zdrowia,
radości, wszelkich potrzebnych
w ż y c i u ł a s k B o ż y ch ,
a także spełnienia marzeń
i uśmiechu w każdym dniu.
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INFORMACJE

i

1. Dziś – Nabożeństwo Adwentowe z Nowenną do Dzieciątka Jezus.
2. Jutro – Wigilia. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wigilijnej Wieczerzy.
Niech jej towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o Narodzeniu
Jezusa Chrystusa, łamanie się opłatkiem z życzeniami, wspólny śpiew kolęd.
Zgodnie z tradycją, w tym dniu zachęcamy do powstrzymania się spożywania
pokarmów mięsnych. Plan Nabożeństwa Wigilijnego został podany
w Gazetce Paraﬁalnej. W tym dniu Mszy Świętych wieczornych nie będzie;
Msze Święte będą o godz. 6.00, 7.00, 8.00 i 9.30.
3. Pasterka o godz. 24.00. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy o godz. 6.30;
pozostałe Msze Święte – jak w Niedzielę. W Uroczystość Bożego Narodzenia
nie będzie Nabożeństwa o godz. 17.00.
4. W środę – 26 grudnia – Wspomnienie Św. Szczepana – Diakona i Męczennika.
Taca zbierana w tym dniu, jak każdego roku zostanie przeznaczona na Katolicki
Uniwersytet Lubelski.
5. W poniedziałek, 31 grudnia – ostatni dzień 2007 roku. Msza Święta na zakończenie
Starego Roku, o godz. 18.00. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu,
modlitwy przebłagalne i dziękczynne Te Deum Laudamus (Ciebie Boga wysławiamy...).
Msza Święta na rozpoczęcie Nowego Roku o godz. 24.00. Adoracja poprzedzająca Mszę
Świętą rozpocznie się o godz. 23.00. Na czuwanie zapraszamy wszystkie Zespoły
Paraﬁalne. Msze Święte w Nowy Rok – w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki,
jak w niedzielę.
6. W niedzielę, 6 stycznia Msza Święta w intencji Rodzin – w kaplicy Świętej
Rodziny, o godz. 16.00; w tym dniu Komitet Budowy będzie przyjmował
indywidualne oﬁary na budowę Naszego Kościoła w Mazowszanach.
7. W czwartek, 27 grudnia 2007 rozpoczynamy wizytę duszpasterską Rodzin
Naszej Paraﬁi. Chcemy się z Wami spotkać, wspólnie się modlić i błogosławić
na Nowy 2008 Rok. W każdym mieszkaniu na stole powinien być: krzyż, Pismo
Święte, woda święcona, kropidło oraz zeszyty do religii dzieci i młodzieży.
Tradycyjne oﬁary składane w czasie kolędy, zostaną przeznaczone na budowę
Naszego Kościoła w Mazowszanach.

Czwartek 27.12: od godz. 9.00

Kolęda 2007/2008

Bartnicza, Czarna, Chemiczna, Chęcińska, Gajowa; Gajowa bez bloku,
Głucha, Godów; Godowska; Jodłowa; Lotna, Łączna; Mariańskiego, Ptasia,
Radostowska; Towarzyska;

Piątek 28.12: od godz. 9.00

Brzozowa, Bukietowa; Działkowa, Eplera; Gazowa, Góralska; Leśna,
Młodzianowska, Młodzianowska od Brzozowej; Otwarta, Południowa,
Południowa blok; Sierpowa, Tatrzańska, Wiejska / bez bloków/; Wierzbowa,
Wydmowa,

Sobota 29.12; godz. 9.00

Domagalskiego, Grzecznarowskiego, Kolejowa, Poznańska, Staroopatowska
4, 6, 8 i blok; Śląska

Środa 02.01.godz.14.30
Komandosów 2

Czwartek 03.01 godz. 14.30
Komandosów 4 ; PCK 1

Piątek 04.01 godz.14.30
PCK 3,5,7;

Sobota 05.01 godz. 9.00
Gagarina 3/7

Poniedziałek 7.01. godz. 14.30

Gagarina 13/17, 21/23, PCK 9/11;

ŻYCZENIA

w50. rocznicę ślubu
Józefy i Mieczysława
w 47. rocznicę ślubu Łucji i Stefana
w 45. rocznicę ślubu Marianny i Jana
w 45 rocznicę ślubu Bożenny i Jana
w 45. rocznicę ślubu Wandy i Piotra
w 42. rocznicę ślubu Bożeny i Wiesława
w 40. rocznicę ślubu Marianny i Jana
w 40. rocznicę ślubu Haliny i Mariana
w 40. rocznicę ślubu Anny i Macieja
w 39. rocznicę ślubu Janiny i Czesława
w 35. rocznicę ślubu Jolanty i Leszka
w 30. rocznicę ślubu Teresy i Józefa
w 30. rocznicę ślubu Marii i Arkadiusza
w 25. rocznicę ślubu Ewy i Józefa
w 25. rocznicę ślubu Doroty i Dariusza
w 15. rocznicę ślubu Iwony i Krzysztofa
w 14. rocznicę ślubu Agnieszki i Roberta
w 1. rocznicę ślubu Natalii i Wojciecha
w 89. rocznicę urodzin Stanisławy
w 55. rocznicę urodzin Sylwestra
w 40. rocznicę urodzin Marty
w 40 rocznicę urodzin Małgorzaty
w 25. rocznicę urodzin Elżbiety
w 18. rocznicę urodzin Emili
w 18. rocznicę urodzin Oskara
w 7. rocznicę urodzin Karoliny

łask zdrowia,
Bożego błogosławieństwa,
spełnienia marzeń,
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej
i wszelkich potrzebnych łask
na każdy dzień

Serdecznie zapraszamy

na Jasełka

w wykonaniu dzieci
z naszej paraﬁi które
odbędą się 30.XII. 2007r.
oraz 13. I. 2008r. o godz.
14.30 w dużym kościele
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