EWANGELIA
J 1, 1-18

„A Słowo
stało się ciałem
i zamieszkało
wśród nas.”

Bóg ustanowił czas obietnic i czas, w którym miało się spełnić,
co obiecał. W Betlejem, wśród ciszy nocnej, Słowo przyjęło ludzkie ciało.
„Dziecię nam się narodziło i Syn jest nam dany.” (Iz 9,5) Bóg jest wierny
swoim obietnicom. Stał się naszym dłużnikiem poprzez zawarte z nami
przymierze. Dziś zaczęło się spełnianie Jego obietnic. Wierny przymierzu
rodzi się w Betlejem. A my, druga strona przymierza? „Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli.” Czy czasami światłem choinek,
dekoracji i kolędami nie przykrywamy istoty tego, co dokonało się
w Betlejem? Bóg ma się rodzić w naszym sercu. Narodził się w szopie,
„bo nie ma miejsca w niejednej człowieczej duszy.”
Adam Żak

Siostrze Noeli Macioszek,
zmartwychwstance,
w imieninowy dzień
Bożego Narodzenia
życzymy z całego serca,
by zjednoczona z Jezusem
z radością kroczyła
przez życie, doświadczając
ludzkiej życzliwości
i Bożego pokoju.

Panu Adamowi Żakowi,
z okazji imienin życzymy,
by codziennie w jego sercu
było Boże Narodzenie –
– by zawsze radował się tym,
że z miłością służy
ludziom i swoją postawą
– przez słowo pełne
Bożej mądrości
– niesie im ukojenie.

N A J P I E RW P O D Z I Ę K U J
Jezus właśnie się narodził. Jeszcze dobrze nie
poznał tego świata, a my już stoimy i czegoś
chcemy.
Czy jest mi przykro, kiedy cały czas ktoś mnie
o coś prosi, a nie dziękuje mi za nic? Jest. A Bóg?
Cały czas Go o coś prosimy. Dzisiaj mu podziękujmy. To jest fantastyczny moment na ten akt.
A więc: Boże mój, za co Ci dziękować? Dziękuję Ci za to, że rano się obudziłem, wstałem,
zjadłem śniadanie, poszedłem do szkoły, do
pracy, opiekowałem się wnuczkami. Cały dzień
– lepszy czy gorszy – przeszedłem razem z Tobą.
Dziękuję.
Boże, w tym roku, dałeś mi wiele radości.
Dziękuję Ci za każdą z nich. Za beatyfikację
Jana Pawła II. Dzięki tej osobie, wielu innych ludzi
odnalazło drogę do Ciebie. Uhonorowałeś go
nagrodą w Twoim mieszkaniu, a ja mogę go
prosić, żeby wstawiał się za mną u Ciebie.
Boże, dziękuję Ci za życie księdza Zygmunta.
Jego na pewno też nagrodziłeś mieszkaniem
u Siebie – był takim dobrym człowiekiem.
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Dziękuję Ci, że był on jedną z tysięcy osób, które
postawiłeś na mej ścieżce.
Boże, ten rok, to rok wielu wyborów. Dziękuję
Ci, że dokonałem ich tak wiele i tak wiele z nich
z Twoją łaską było tak dobrych.
Dziękuję Ci, Boże, że mam oczy. Przecież tylu
ludzi jest niewidomych. Dziękuję Ci, że chodzę,
przecież tylu ludzi jest sparaliżowanych. Dziękuję Ci, że doznałem łaski poznania Ciebie. Bez tego
ogromnego daru byłbym nikim. Nie znałbym
Cię, moje życie nie byłoby takie, jakie jest. Dziękuję.
Dziękuję, że mogę pisać do Ciebie w sposób nieskrępowany. Przecież Ty i tak wiesz, co
myślę, co czuję, a ja staram się w jakiś sposób
okazać Ci moją wdzięczność. Kilka moich słów,
chaotycznych myśli – a Ty mnie rozumiesz.
Dziękuję, że mam rodziców, żonę, męża, dzieci, wnuków. Dzięki Tobie ich mam. Przecież bez
Ciebie nie ma niczego. A więc to przez Ciebie
mam wszystko, co mam. Dziękuję.
Twoje dziecko
Bernard Pająk

BETLEJEMSKA NOC
Cicha noc nad Betlejem
niebiańska noc –
noc Aniołów Bożych –
święta noc.
Radość nieba
objęła całą ziemię.
Boża gwiazda oznajmiła nam
miejsce narodzin
Bożego Dzieciątka –
Zbawiciela świata,
który uwolnił ludzkość
od grzechu i szatana.
Przyszedłeś, Boże, w ubogiej
stajence pasterskiej,
gdyż nie było miejsca
dla Matki Najświętszej
i dla Ciebie w lepszej gospodzie.
Za Aniołami pospieszyli pasterze,
aby oddać pokłon
Nowonarodzonemu.
Cieszymy się wszyscy
z Twego Boże przyjścia na ziemię.
Tysiące lat czekano
na Ciebie, Jezu Chryste.
Spełniły się obietnice
dane przez Boga Ojca.
Co roku rodzisz się
w naszych sercach ludzkich.
Poprzez Adwent przygotowujmy się
do Bożego Narodzenia.
Radujemy się wszyscy: dorośli, dzieci.
Niech radość będzie
w każdej duszy ludzkiej!
Kochamy Cię, Boże!
Wyciągnij, Jezu, rączki do nas –
błogosław nam, naszej Ojczyźnie,
aby żyło nam się lepiej.
Byśmy zapatrzeni w Twoją dobroć,
Jezu, potraﬁli Cię zawsze kochać,
nosić w swoim ludzkim sercu.
Obdarz nas darem dalszego życia
w zdrowiu, pokoju, radości.
Chwała Bogu na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Niech ten pokój Boży
rozbrzmiewa zawsze i wszędzie.
Wielbimy Cię, Jezu,
Bądźże pochwalony
za Twe narodzenie!
Stefan Suwała

WYGRAĆ
BOŻE NARODZENIE
Już po Wigilii… Dla wielu
spośród nas, to najpiękniejszy dzień w roku. Dzień pełen miłości, przebaczenia,
życzliwości… Czy w tym
roku było tak, jak naprawdę
chcieliśmy?
Każdy człowiek, nawet
ten, który przez złość, zawiść
czy nałóg stoczył się na
samo dno, nosi w sobie – bo
Bóg wyrył to bardzo mocno
w głębi każdego ludzkiego
serca – pragnienie by być
dobrym, gotowym do kochania. Może właśnie stąd
bierze się nałóg, tudzież nasze
szczelne zamykanie się na
drugiego człowieka, bo nie
dajemy rady być tacy, jakimi
chce mieć nas Bóg – nie dajemy rady, by spełnić w codzienności najgłębsze pragnienie naszego serca…
Co ja bym zrobił bez świętych sakramentów? Bycie
kapłanem wymaga, by każdego dnia, w każdej chwili
okazywać każdemu spotkanemu człowiekowi właśnie
ten najpiękniejszy fragment
serca… Każdy ma prawo do
tego, by od kapłana oczekiwać samej tylko dobroci.
Myślę, że i podobne myśli
każdy, kto swoim życiem
chce mówić o prawdziwej
miłości – żona, mąż, córka,
syn, narzeczony, dziewczyna…
Bez częstej Komunii świętej
i dobrej, głębokiej regularnej
spowiedzi daleko nie ujdziemy…
A gdy w życiu doświadczamy samotności, gdy przy
wigilijnym stole zabrakło
głosu kochanych ludzi, bo
odeszli czy po prostu tak
trudno nam ich odnaleźć
w tym zapędzonym świe-

cie, wtedy tym bardziej w
obcowaniu z Bogiem odnajdujmy najgłębszy sens
każdego kolejnego dnia.
Bardzo ciekawe jest i bardzo
głęboki sens niesie fakt, że
w naszym świętym Kościele
każdy kto z młodzieńczym
entuzjazmem i wielką miłością w sercu pragnie jak
najdoskonalej naśladować
Jezusa – w kapłaństwie, czy
w życiu zakonnym – jest wezwany do… bycia samym, do
podjęcia celibatu. Może właśnie po to, by nieść nadzieję
tym, którzy – nie z wyboru
– doświadczają samotności.
Bóg narodził się jako człowiek po to, by utożsamić się
z człowiekiem w jego najtrudniejszych sprawach, by
wyrwać go z jego upodlenia
i największego poniżenia.
Tak, tak… Boże Narodzenie
jest co roku, byśmy przynajmniej raz na dwanaście
miesięcy na oścież otwierali
nasze serce i pozwolili Jezusowi, by w nim: narodził się,
zamieszkał i królował. Z Nim
możesz wytrwać w dobrym.
To nic, że do następnej spowiedzi. To On ustanowił
spowiedź, bo wie, jak wielka
na ziemi jest potęga Złego.
Z Nim możesz pokonać nałóg.
Z Nim możesz prawdziwie
przebaczyć. Z Nim możesz
na nowo zaufać.
Jesteśmy tylko ludźmi.
Jesteśmy słabi. Ale Bóg stał
się też człowiekiem. I pokazał
nam, że naśladując Go możemy wygrać nasze życie.
Tylko zróbmy coś, podejmijmy konkretne decyzje, by
Święta były Bożym narodzeniem w przynajmniej jednej
sprawie naszego życia.
xp
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1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji s. Noeli.
Solenizantkę polecamy modlitwom wiernych.
2. Dzisiaj i jutro nie będzie nabożeństwa o godz. 1700.
3. Jutro drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – Święto św. Szczepana,
pierwszego męczennika. Porządek Mszy świętych, jak w każdą niedzielę.
Taca przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
4. W sobotę, 31 grudnia, ostatni dzień 2011 roku. Msza święta na zakończenie
starego roku o godz. 1800. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne. Za publiczne
odmówienie hymnu: „Ciebie Boga wysławiamy” w ostatnim dniu roku
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Nie ma Mszy
świętej o północy.
5. W przyszłą niedzielę, w pierwszy dzień Nowego Roku, przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Tego dnia przypada również
Światowy Dzień Pokoju.
6. 1 stycznia o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks.
Mieczysława Lisa z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.
7. W przyszłą niedzielę, 1 stycznia, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
8. We wtorek, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin naszej paraﬁi. Chcemy się z Wami spotkać, wspólnie się modlić i błogosławić Wam na nowy 2012 rok. Podczas kolędy w każdym mieszkaniu
na stole powinien być: krzyż, Pismo Święte, woda święcona, kropidło

oraz zeszyty do katechezy dzieci i młodzieży.

Wtorek, 27 grudnia, od godz. 9

00

os. Godów wraz z ul. Wilczyńskiego, ul. Godowska, ul. Czarna 65/67,
ul. Towarzyska, ul. Radostowska, ul. Chemiczna, ul. Czarna, ul. Głucha, ul. Łączna

Środa, 28 grudnia, od godz. 900
ul. Wydmowa, ul. Bukietowa, ul. Otwarta, ul. Góralska, ul. Działkowa,
ul. Sierpowa, ul. Gajowa z blokiem, ul. Bartnicza, ul. Lotna, ul. Chęcińska;

Czwartek, 29 grudnia, od godz. 900
ul. Ptasia, ul. Mariańskiego, ul. Jodłowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna,
ul. Tatrzańska, ul. Południowa bez bloku, ul. Eplera, ul. Młodzianowska,
ul. Gazowa, ul. Wiejska domki jednorodzinne, ul. Wiejska 58 i 62

Piątek, 30 grudnia, od godz. 900
Mazowszany i Huta Mazowszańska Dolna i Górna, ul. Południowa 12

Sobota, 31 grudnia, od godz. 900
ul. Domagalskiego, ul. Staroopatowska 4/6, 8, 10 i blok
oraz nowe bloki, ul. Kolejowa, ul. Grzecznarowskiego,
ul. Poznańska, ul. Śląska

Poniedziałek, 2 stycznia, od godz. 1430

Kalendarz liturgiczny
25 grudnia 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Anastazji, Eugenii,
Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Pasterka:
Iz 9,1-3.5-6; Ps 96, 1-3.1-13;
Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14
Msza w dzień:
Iz 52, 7-10; Ps 98, 1-6; Hbr 1, 1-6;
J 1, 1-18
26 grudnia 2011 r. – PONIEDZIAŁEK

Św. Szczepana
Imieniny: Szczepana, Dionizego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8-10; 7, 54-60
PSALM 31, 3-4.6.8.16.17
EWANGELIA: Mt 10, 17-22
27 grudnia 2011 r. – WTOREK

Św. Jana Ewangelisty
Imieniny: Maksyma, Żanety
LITURGIA SŁOWA:
1 J 1, 1-4
PSALM 97, 1-2.5-6.11-12
EWANGELIA: J 20, 2-8
28 grudnia 2011 r. – ŚRODA

Imieniny: Cezarego, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1 J 1, 5-2,2
PSALM 124, 2-5.7-8
EWANGELIA: Mt 2, 13-18
29 grudnia 2011 r. – CZWARTEK

Św. Tomasza Becketa
Imieniny: Dominika, Dawida
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 3-11
PSALM 96, 1-3.5-6
EWANGELIA: Łk 2, 22-35
30 grudnia 2011 r. – PIĄTEK

ŚWIĘTEJ RODZINY
Imieniny: Eugeniusza, Irminy,
Sabiny
LITURGIA SŁOWA:
Syr 3, 2-6.12-14
PSALM 128, 1-5
Kol 3, 12-21
EWANGELIA: Łk 2, 22-40
31 grudnia 2011 r. – SOBOTA

Św. Sylwestra I
Imieniny: Sylwestra, Melanii
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 18-21
PSALM 96, 1-2.11-13
EWANGELIA: J 1, 1-18
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