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4. NIEDZIEL A
A DW E N T U
E W A N G E L I A : Mt 1, 18 -2 4
„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel”.
Wcześniej czytamy: „Matka Jego była zaręczona z Józefem. Zanim
jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego”. Przypomnijmy
sobie scenę zwiastowania i wyobraźmy sobie sytuację św. Józefa,
który „był człowiekiem sprawiedliwym. Nie chciał Jej zniesławić”. Będąc
przekonany o niewinności Maryi, nie chce Jej narażać na oszczerstwa
i podejrzenia, lecz woli sam usunąć się w pokorze wobec tajemnicy Bożej.
We śnie zjawia mu się anioł. „Józe�e... nie bój się przyjąć twojej żony
Maryi, gdyż to, co się w Niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego”. Józef
czyni tak, „jak mu nakazał anioł Pański”. Jego postawa jest wzorem dla
nas, abyśmy umieli zawsze z pokorą ustosunkować się do myśli i woli
Bożej. Nowonarodzony otrzyma imię Emmanuel, Bóg z nami. Czegóż nam
więcej potrzeba? Prosimy Cię, Panie, niechaj nas ożywi ponowny obchód
Uroczystości Narodzenia Syna Twojego i objawi Sprawiedliwość Boga
wyrażoną w obwieszczeniu światu, że Bóg jest z nami.
Adam Żak

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Nie może tak być, że nie staje się wiadomością dnia fakt, iż z wyziębienia umiera starzec zmuszony,
by żyć na ulicy, natomiast staje się nią spadek na giełdzie o dwa punkty. To jest wykluczenie”.

Księdzu Tomaszowi Stefanowskiemu SAC
ŻYCZENIA
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia!
Księże Tomaszu! Sprawując Mszę świętą tzw. „trydencką”,
przypominasz nam, że Bóg przemawia do nas we wszystkich językach.
Dziękujemy! Życzymy, abyś słowami „sursum corda” - „w górę serca”
umacniał jak najdłużej całą naszą parafię.
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PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ
1. Śpiew kolędy „Bóg się rodzi” lub „Wśród nocnej ciszy”
2. Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna:
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego
Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu za to, że tak
umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzonego
Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla naszego
zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolejny
doczekać Świąt i przeżywać je w radości
i wzajemnej miłości.
3. Ojciec lub matka albo ktoś z domowników
zapala świecę i mówi:
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu
i zbawienie świata.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
4. Następnie ktoś bierze do rąk Pismo Święte i mówi:
Posłuchajmy słów Ewangelii według
świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa.
Odczytuje się fragment Łk 2, 1-20.
Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku
dla Słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego.
5. Osoba prowadząca mówi:
Błagajmy teraz dobrego Boga o błogosławieństwo
dla nas zgromadzonych na tej wieczerzy, dla naszych
najbliższych i przyjaciół rozsianych po świecie,
sąsiadów, wszystkich chorych, samotnych,
głodujących, smutnych i nieszczęśliwych.
Niech Bóg ześle wszystkim żyjącym potrzebne łaski,
a naszym zmarłym udzieli przebaczenia grzechów
i wprowadzi do swojego Królestwa w niebie.
Módlmy się o to słowami Jezusa. Ojcze nasz...
Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi,
Świętej Bożej Rodzicielki, mówiąc: Zdrowaś Maryjo...
6. Można wyjaśnić sens i znaczenie dzielenia się
opłatkiem:
Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem.
Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj polski nawiązuje
do wczesnochrześcijańskiej praktyki dzielenia się
między sobą błogosławionym chlebem, który jest
symbolem życia i podtrzymuje życie. Wyraża

gotowość podzielenia się tym, co jest najcenniejsze
i najbardziej potrzebne. Przypomina nam także prawdę,
że Jezus Chrystus narodzony dzisiaj w Betlejem
jest dla nas Chlebem z nieba i daje nam się
w Najświętszej Eucharystii, abyśmy mieli życie wieczne.
7. Ojciec rodziny ze złożonymi rękoma odmawia
następującą modlitwę nad opłatkiem:
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata,
bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb,
który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich.
Ty z miłości posłałeś na świat swojego
Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba
daje nam swoje Ciało jako pokarm
i zadatek nieśmiertelności. Prosimy Cię,
racz pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki,
którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych
ojców i składać sobie nawzajem świąteczne życzenia.
Napełnij nasze serca życzliwością,
miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem
potwierdzali to, co wypowiemy ustami.
Panie, Boże, spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem
dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli uczestniczyć
w uczcie zbawionych w Twoim królestwie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
8. Następuje łamanie się opłatkiem i życzenia,
a następnie zasiadamy do wieczerzy.
9. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca,
rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne
obdarowywanie się upominkami.
10. Po wieczerzy można odmówić
następującą modlitwę:
Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna,
narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy,
dziękujemy Tobie za ten błogosławiony wieczór,
za dary, które spożyliśmy podczas wieczerzy
i wszelkie dobrodziejstwa,
którymi nas z miłością obdarzasz dnia każdego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
opr.

W BLASKU GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ
Ze wzruszeniem wspominamy,
w jakich okolicznościach przyszedł
na świat Syn Boży Jezus Chrystus.
Czy na pewno wiemy kiedy się
urodził? Biblia nie udziela dokładnej
odpowiedzi na to pytanie. Pierwsi
chrześcijanie nie przywiązywali
większej wagi ani do miejsca ani
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badaniach naukowców na przestrzeni wieków wiemy, że Dionizy
do daty narodzin Jezusa. Dla nich Mały w swoich obliczeniach pomylił się.
liczył się tylko fakt, że Bóg stał się
W Ewangelii wg św. Mateusza
Człowiekiem.
czytamy, że Jezus urodził się „w
Datę narodzin Jezusa próbował Betlejem w Judei za panowania
ustalić w 525 roku rzymski kanonista króla Heroda”. Ewangelista pisze, że
i chronograf Dionizy Mały. Wg niego Herod zmarł, kiedy Jezus jako dziecię
był to 754 rok od założenia Rzymu, wraz z rodziną przebywał w Egipcie.
czyli 1. rok naszej ery. Po wnikliwych

dokończenie na 3 stronie

Na podstawie tego świadectwa
można przyjąć, iż narodziny Jezusa
miały miejsce tuż przed, bądź w
roku 4 p.n.e.. Także, przybliżoną
datę narodzin Jezusa możemy
ustalić, cofając się o ok. 30-33 lata
od daty Jego śmierci, która nastąpiła
wiosną, w Dniu Paschy, 14. dnia
miesiąca nisan ok. 30 roku n.e..
Św. Łukasz opisując narodziny Jezusa
w Ewangelii, wspomina o spisie
ludności. Według historyków, takowy
w ojczyźnie Jezusa przypadłby na
ok. 8-7 rok p.n.e..

narodzin boga Słońca, ustanowionemu jako święto państwowe,
przeciwstawić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, który
w Biblii jest nazywany: „Słońcem
sprawiedliwości”, „Światłością świata”,
„Światłem na oświecenie pogan”.

Może wydawać się dla nas trudnym do zaakceptowania fakt, że
ten pełen światła dzień, w którym
Bóg stał się Człowiekiem, ginie
w mrokach dziejów. Jednakże w owej
tajemnicy tkwi i piękno i głęboki
sens. Oto Ten, który jest Panem
Dlaczego na obchody Bożego czasu i w czasie zaistniał uznał za
Narodzenia wybrano 25 grudnia? stosowne postawić człowieka,
Niektóre apokry�czne pisma mówią koronę stworzeń, w sytuacji,
o przekonaniu chrześcijan, że poczęcie w której ten zachłyśnięty
Jezusa dokonało się na wiosnę, dzisiaj potęgą swego intelektu,
25 marca, zatem Jego narodzenie nie jest w stanie wystawić swemu
winno mieć miejsce dziewięć Stwórcy metryki urodzenia. Czy
miesięcy później, czyli 25 grudnia. problem tkwi tylko w niekompletności źródeł? Może to lekcja pokory
Jest także wielu zwolenników dla nas...
tezy, że chrześcijanie w III wieku
chcieli obchodzonemu 25 grudnia
Już od początku listopada media
w Rzymie pogańskiemu świętu i markety tworzą dla nas klimat

Świąt. Jeszcze nie do końca zniknęły
nagrobne znicze ze sklepowych
półek, a już mikołaje (?) [jakże często
w przykusych spódniczkach] usiłują
nam wcisnąć bożonarodzeniowe
błyskotki…
Ale ja poczekam na wigilijny
wieczór, na Gwiazdę Betlejemską.
W jej blasku znajdę drogę do Jezusa.
Zasięgnę porady u Trzech Dostojników rodów królewskich. Oni
dokładnie wiedzą, kiedy i gdzie
urodził się nasz Pan i Zbawiciel
– Jezus Chrystus.
Nie wolno nam zapomnieć, że
Chrystus to Syn Boga. A jako Bóg
nie ma swojego początku w czasie.
Zatem świętujmy dzień narodzin
Jezusa zgodnie z zasadami naszej
wiary. Niech dla nas, jak dla pierwszych chrześcijan, liczy się tylko fakt,
że „Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami”.
opr. Jadwiga Kulik

PRAGNIESZ DOBREJ ZMIANY – SKORZYSTAJ...
Wielu z nas pragnie dobrej zmiany
w swoim życiu. Być może chcemy
doświadczyć głębszej relacji z Bogiem
i ludźmi. Plan działania mamy
gotowy. Pan Jezus nauczał, że istnieją
trzy czynności, które pomogą nam
w procesie przemiany naszego
ziemskiego bytowania. Są to:
ofiarność, modlitwa i post. Ale.
Istnieje pewne ale: żadna próba
podejmowania tych czynności ze
względu na poklask i wrażenie u ludzi,
nie robi wrażenia na Bogu. Czego
doświadczyłam w tej kwestii? Pan
Jezus dał mi szansę zakosztowania
TYCH TRZECH jednocześnie. By
„być o�arną” nie miałam wielkiej
sposobności. Natomiast Modlitwy
i Postu zakosztowałam w najczystszej postaci.

I tak: przez dziesięć dni jadłam
tylko „korzonki”, przeżyłam, schudłam
5 kg i nabrałam większej ochoty
do działania. Zanim opiszę moje
doznania duchowe, pokrótce
wyjaśnię na czym polega zalecany
przez Biblię Post Daniela.

blade. Uczestniczenie w codziennej
Mszy świętej, modlitwie, medytacji.
Wykłady rekolekcyjne były dla
mnie nowym spojrzeniem na Boże
działanie. Na zakończenie, a tak
naprawdę powinno to być na
pierwszym miejscu, kilka słów o tym
co dla mnie najbardziej zachwycające: UWIELBIAM adorować Jezusa
w Najświętszym Sakramencie.
A Jezus był dostępny przez cały
dzień, codziennie. Wykłady ukierunkowywały nas na rozmowę
z Jezusem. Ileż ja się mogłam z NIM
„nagadać”. W kaplicy wystawienia
Eucharystii zawsze wielu uczestników rekolekcji. Modlą się w kompletnej ciszy. W ciszy lepiej się słyszy
Pana Boga. Kapłan nas prowadzący
sugerował: nie zagadajmy Jezusa,
pozwólmy MU mówić. Korzystałam
z tych rad z całym zaangażowaniem.

Nazwa nawiązuje do biblijnej
historii. Prorok Daniel i jego towarzysze nie chcieli spożywać potraw
ze stołu królewskiego (według
prawa żydowskiego określanych
jako nieczyste) i prosili, żeby przez
dziesięć dni przynoszono im tylko
warzywa i owoce. Po upływie tego
czasu ich wygląd był lepszy i zdrowszy
niż tych, którzy jedli normalnie.
Współcześnie, na tej podstawie
została opracowana specjalna dieta
warzywno-owocowa, która ma na
W lipcu tego roku uczestniczyłam celu oczyszczenie organizmu z
w rekolekcjach z Postem Daniela, toksyn i poprawę zdrowia nie tylko
prowadzonych przez pallotyńskie ciała, ale i duszy.
Miejsca w Gazetce mało, aby
opisać wszystkie walory rekolekcji
Centrum Animacji Misyjnej w KonJakże wielką łaskę okazał mi Pan,
stancinie-Jeziornie koło Warszawy.
z Postem Daniela. Zachęcam do
że mogłam uczestniczyć w TAKICH udziału, ale „impreza” nie jest tania.
Zdrowe odżywianie „po chrze- rekolekcjach, że mogłam dotknąć
ścijańsku” staje się coraz bardziej Bożej Miłości. Słowa nie odtworzą
modne. Podjęłam więc próbę i ja. moich prawdziwych doznań. Są zbyt
Jadwiga Kulik
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KALENDARZ
LITURGICZNY
18 grudnia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Laury, Bogusława, Gracjana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24, 1-2. 3-4. 5-6
Rz 1, 1-7
EWANGELIA: Mt 1, 18-24
19 grudnia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Urbana, Dariusza, Gabrieli
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 13, 2-7. 24-25a
PSALM 71, 3-4a. 5-6ab. 16-17
EWANGELIA: Łk 1, 5-25
20 grudnia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Dominika, Bogumiły
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 26-38
21 grudnia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Tomasza, Honoraty
LITURGIA SŁOWA:
Pnp 2, 8-14
PSALM 33, 2-3. 11-12. 20-21
EWANGELIA: Łk 1, 39-45
22 grudnia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Bożeny, Zenona, Franciszki
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 24-28
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd
EWANGELIA: Łk 1, 46-56
23 grudnia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Wiktorii, Sławomira
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4; 4, 5-6
PSALM 25, 4-5. 8-9. 10 i 14
EWANGELIA: Łk 1, 57-66
24 grudnia 2016r. – SOBOTA

WIGILIA

Imieniny: Ewy, Adama
Na Mszy rannej:
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
EWANGELIA: Łk 1, 67-79

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Tomasza Stefanowskiego SAC
z okazji Jego imienin. Pamiętajmy o ks. Tomaszu także w naszych
osobistych modlitwach.
2. Ministranci i lektorzy przed kościołem rozprowadzają sianko na stół
wigilijny. Składane o�ary są przeznaczone na fundusz ministrancki.
3. Z inicjatywy mieszkańców naszego osiedla powstał wniosek obywatelski,
aby nowowybudowanej ulicy na odcinku od wiaduktu kolejowego
do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II nadać nazwę ul. Pallotyńska.
Dzisiaj przed kościołem są zbierane głosy poparcia dla tego wniosku.
4. Dzisiaj o godz. 1300 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się
do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
5. Dzisiaj o godz. 1720 Nabożeństwo z Nowenną do Dzieciątka Jezus.
W tygodniu Nowenna na Roratach o godz. 600.
6. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie do soboty o godz. 600;
dla dzieci – od poniedziałku do środy o godz. 1645. Zakończenie Rorat
dla dzieci w środę.
7. Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele, z udziałem księży
z dekanatu, we wtorek w godzinach: 800-1100 i 1600-1900.
W środę, czwartek i piątek spowiedź od godz. 1730.
W sobotę spowiedź do godziny 1030.
8. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych:
z pierwszego dnia Świąt – w poniedziałek, 19 grudnia;
z drugiego dnia Świąt – we wtorek, 20 grudnia.
Pouczenia będą w kancelarii para�alnej o godz. 1840.
9. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę
wigilijnej wieczerzy. Niech jej przeżywaniu towarzyszy wspólna modlitwa,
lektura Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd.
Zgodnie z wielowiekową tradycją zachęcamy w tym dniu do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych. Msze święte w Wigilię
o godz.: 600, 700, 800 i 930. Nie będzie Mszy św. wieczornej. Spowiedź św.
do godz. 1030. Pasterka o godz. 2400. Taca z Pasterki przeznaczona jest
na Fundusz Obrony Życia. Po Pasterce podzielimy się wspólnie opłatkiem.
10. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy świętej o godz. 630; pozostałe
Msze święte – jak w każdą niedzielę. Nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.
11. W poniedziałek, 26 grudnia, Święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika. Porządek Mszy świętych – jak w każdą niedzielę. Taca
zbierana w tym dniu jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
12. Wizytę duszpasterską rodzin naszej para�i rozpoczniemy
we wtorek, 27 grudnia.

DOBRY POMYSŁ
NA PREZENT

Zachęcamy, szczególnie młodzież,
do nabywania w naszej księgarni
w cenie 20 zł płyty „Wiecznego”
z hiphopową muzyką chrześcijańską.
Dochód jest przeznaczony
na rehabilitacje Julii – córki autora płyty.
Redakcja

PODZIĘKOWANIA
Tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę
i złożyli swój dar dla młodzieży
ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Radomiu,
składamy serdeczne
„Bóg zapłać”!
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