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ŻYCZENIA
Minął już wigilijny wieczór...
1 stycznia swoje imieniny obchodzi
Podobno najpiękniejszy w ciągu całego roku...
ks. Mieczysław Żemojcin SAC.
Staramy się go przeżywać w największej czułości,
Drogi Księże Mieczysławie!
przebaczeniu, szukając dobra...
Z okazji imienin
Jeśli zamyśliłeś się patrząc na płomień wigilijnej świecy...
pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia:
Jeśli czujesz, że Jezus nie narodził się tam,
zdrowia,
radości, abyś zawsze w drugim człowieku
gdzie myślałe/a/ś, że zmierza...
dostrzegał twarz Jezusa.
Jeśli czegoś ciągle Ci brakuje...
By
podążanie
drogą do świętości
To wiedz, że On rodzi się zawsze,
czyniło Cię najszczęśliwszym człowiekiem na świecie!
gdy zaczynasz się modlić,
Buduj nadal Królestwo Boże na ziemi
gdy dotykasz Sakramentów...
i dziel się ogromem miłości
Wszystkim Czytelnikom naszej Gazetki,
Para�anom i Wszystkim modlącym się w naszym kościele
z potrzebującymi – dla chwały Pana!
życzymy rodzenia się Boga...
We wszystkich sprawach i relacjach Waszego życia!
„Zaufaj Panu, a On sam będzie działał” /Ps 37, 5/

KOLĘDA

czwartek, 27 grudnia od godz. 930:
ul. Ciborowska, ul. Drzymały, ul. Wilczyńskiego, ul. Spacerowa,
ul. Lotna, ul. Wydmowa, ul. Godowska, ul. Czarna, ul. Głucha.
piątek, 28 grudnia od godz. 930:
ul. Opolska, ul. Rolnicza, ul. Łączna, ul. Chemiczna, ul. Góralska, ul. Sierpowa, ul. Radostowska.
sobota, 29 grudnia od godz. 930:
ul. Towarzyska, ul. Gajowa bez bloku, ul. Ptasia, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Leśna,
ul. Tatrzańska, ul. Jodłowa.
poniedziałek, 31 grudnia od. godz. 930:
ul. Staroopatowska 12/16, 22 i 24.
środa, 2 stycznia od godz. 1500:
ul. Bartnicza, ul. Otwarta, ul. Bukietowa, ul. Działkowa, ul. Zakopiańska,
ul. Chęcińska, ul. Gazowa, ul. Młodzianowska.
czwartek, 3 stycznia od godz. 1500:
ul. Mariańskiego, ul. Krynicka, ul. Wiejska domki jednorodzinne
oraz ul. Wiejska 58.
piątek, 4 stycznia, od godz. 1500:
ul. Południowa oraz ul. Południowa 12, ul. Eplera, ul. Gajowa 43,
ul. Wiejska 62.
sobota, 5 stycznia od godz. 930:
ul. Kolejowa, ul. PCK 1, 3, 5 i 7.
poniedziałek, 7 stycznia od godz. 1500:
ul. PCK 9/11, ul. Komandosów 2 /klatki od 1 do 4/.

Komentarz Bożego Słowa po Pasterce – Łk 2, 1-14:

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”.

Wśród nocnej ciszy skupiamy się wokół ołtarza,
aby z całym Kościołem obchodzić uroczyście
Narodzenie Słowa Bożego. W Ewangelii św. Łukasza
w nadzwyczaj prostych słowach opisane jest Narodzenie Jezusa. Wszystko to tchnie ubóstwem i pokorą:
stajenka, pasterze, żłóbek, zwierzęta. W nocy pasterzom
ukazał się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich
oświeciła. Anioł ogłasza im „wielką radość... Dziś...
narodził się wam Zbawiciel”. Pasterze postanowili
pójść do Betlejem i przekonać się, czy to prawda,
o czym mówił im anioł. „Udali się z pośpiechem

i znaleźli...”. Znaleźli Boga. Czy my właściwie świętujemy
tajemnicę Bożego Narodzenia? Czy dostrzegamy
tylko piękną choinkę, bogato zastawiony stół, kolędy?
Jak odzwierciedla się to w moim życiu? Czy mogę
przyłączyć się do „zastępów niebieskich, które
wysławiały Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach...””? Śpiewając, prośmy Zbawiciela: „Podnieś
rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą...
wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz... i wszystkie
wioski z miastami”.
Adam Krzysztof Żak

Komentarz Bożego Słowa w Dniu św. Szczepana – Mt 10, 17-22:

„Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”.

W chwalebnym orszaku Świętych otaczających
żłóbek Zbawiciela, na pierwszym miejscu znajduje się
św. Szczepan. On bowiem swoją krwią pierwszy
złożył świadectwo Bóstwa Chrystusa. Diakon Szczepan
odegrał wielką rolę w organizowaniu Gminy Jerozolimskiej. Pełen łaski i mądrości, we wspaniałej
mowie zwróconej do Żydów, przytacza dowody,
że Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem. Słowa
te drażnią słuchających i kamienują go. W chwili
śmierci ujrzał niebo otwarte i Syna Człowieczego
po prawicy Boga. Wytrwał do końca. Modlił się
również za swoich prześladowców i został wysłuchany,
ponieważ młody Paweł nawraca się i staje się
w Kościele „naczyniem wybranym”. „Gdy czcimy

św. Szczepana i jego przykład niezłomnego świadka
wierności Chrystusowi (...), to musimy zauważyć,
że jego osoba promieniuje i wzrasta do wymiaru
olbrzyma w świetle bijącym od jego Pana i Mistrza,
którego chciał naśladować aż po złożenie najwyższej
o�ary” (św. Jan Paweł II). Wynika stąd cenne pouczenie
dla nas, abyśmy przyswajali sobie jego przykład
i jego naukę – wytrwał do końca! Podobnie i my,
będąc wiernymi słowom Jezusa: „Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego
imienia. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie
zbawiony”. Panie, dopomóż mi być wiernym
w podążaniu Twoimi śladami.

NAJPIĘKNIEJSZE BOŻE NARODZENIE
Szczególny czas, Święta Bożego
Narodzenia. Co roku są w naszym
kalendarzu. Od nas jednak zależy
jak je przeżyjemy.
Czasem Bóg daje nam
coś specjalnego.
Moje najpiękniejsze Święta Bożego
Narodzenia? Tak, są takie, które
wspominam.
To było kilka lat temu. Tuż przed
Wigilią wróciłam ze szpitala, ale nie
sama. Było nas dwoje. Taka mała
Kruszynka ze mną… Oczekiwałam
na nią kilka lat, często prosząc Maryję
o wstawiennictwo, abym mogła
zaznać macierzyństwa. Wiedziałam
z Ewangelii, że „dla Boga nie ma
nic niemożliwego” (Łk 1, 37).
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Zostałam wysłuchana. Przez cały czas
oczekiwania była ze mną Maryja.
Ona była dla mnie wzorem – tak
pięknie czekała na Jezusa i przyjęła
Go w ubogiej stajence. Każdego dnia
dziękowałam za ten dar. Wiedziałam,
że nie będzie to proste zadanie, bo
rola matki jest trudna. Nie byłam
jednak sama.
Pamiętam ten czas przygotowań
do Świąt. Wiedziałam, że te Święta
będą inne, a wraz z nimi odmieni się
moje życie. Razem z mężem przygotowywaliśmy się na przyjęcie naszej
Kruszynki.
W dniu jej narodzin, większość
ludzi była zabiegana i zajęta przygotowywaniami do Świąt. Ja byłam

Adam Krzysztof Żak

najszczęśliwsza, a łzy same płynęły mi
po policzkach. Mąż też wzruszył się,
jak już zobaczył nasze Maleństwo.
Wiele razy wracaliśmy myślami do
tych pięknych chwil…
Nasze Święta były wyjątkowe. Inne
niż wszystkie. Nie było wieczerzy
wigilijnej takiej, jak co roku, ale łamaliśmy się opłatkiem. Nie mogłam iść
na Pasterkę, to obejrzałam w telewizji
Pasterkę z Watykanu. W świąteczny
dzień Bożego Narodzenia nie siedzieliśmy przy stole z rodziną i gośćmi,
ale przy łóżeczku naszej małej
Córeczki...
Dla nas były to najpiękniejsze
Święta Bożego Narodzenia, ale również
bardzo trudne. Uczyliśmy się rodzicielstwa razem za Świętą Rodziną...
mz

Komentarz do Bożego Słowa na Niedzielę Świętej Rodziny – Łk 2, 41-52:

„Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”.

Syn Boży przyszedł na świat z Dziewicy, której
na imię Maryja. Narodził się w Betlejem i wychował
w Nazarecie pod opieką św. Józefa. Był od początku
ośrodkiem Ich największej miłości, największą tajemnicą Ich życia. W domu nazaretańskim wzrastał
w latach, w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Gdy miał
dwanaście lat cała rodzina udała się do Jerozolimy
na Święto Paschy. Kiedy wracali, młody Jezus pozostał
w Jeruzalem. Rodzice nie wiedzieli o tym. Szukają
swojego syna. „Dopiero po trzech dniach znaleźli Go
w świątyni”. „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś?”.
Jezus musi odpowiedzieć. „Czy nie wiedzieliście, że
muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Nie zrozumieli
tej odpowiedzi. A było to przecież posłuszeństwo,
1. Imię jednego z Trzech Króli.
2. Wieszamy na niej bombki.
3. Leżał w nim mały Jezusek.
4. Symbol zgody i przebaczenia,
leży na wigilijnym stole.
5. Prorok, który ochrzcił Jezusa
w Jordanie.
6. Msza święta odprawiana
o północy z 24 na 25 grudnia.
7. Imię mamy Pana Jezusa.
8. Imię króla, który chciał zabić
małego Jezuska.
9. Śpiewamy je do 2 lutego.
10. Lubimy odwiedzać je w okresie
Świąt w różnych kościołach.
11. Gwiazda, która prowadziła
Mędrców do Jezusa.
12. Miasto, w którym mieszkała
Święta Rodzina.
13. Święty bardzo lubiany
przez dzieci.
14. Opiekun Jezusa i Maryi na ziemi.

które okazał swemu Ojcu w niebie. Posłuszny
ziemskim rodzicom, wraca do Nazaretu. Syn Boży
wychowywał się w normalnej rodzinie, która była
święta przez całkowite zawierzenie się Bogu. Nie
zrozumieli słów Jezusa, ale „Matka zachowywała
wszystkie te słowa w swym sercu”. Święta Rodzina
jest wzorem dla naszych rodzin. Czytając Pismo Święte,
słowa Jezusa, nie zawsze wszystko rozumiemy.
Czy jednak zachowujemy te słowa w swoim sercu?
Zdarza się, że nieraz w rodzinach gubimy Boga.
Szukamy Go, dojrzewamy do spotkania z Bogiem.
Panie, daj, abym na wzór Świętej Rodziny uczył się
kochać Ciebie i wspieraj moją rodzinę w trudnych
dla niej momentach.
Adam Krzysztof Żak

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI
Losowanie nagród w niedzielę, 6 stycznia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Krzyżówkę przygotowała Zuzia Cichoń

13
14

Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Szkoła i klasa: .......................................................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
OD I NIESZPORÓW NIEDZIELI
ŚWIĘTEJ RODZINY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
23 grudnia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Sławomira, Wiktorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mi 5, 1-4a
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
2. czytanie: Hbr 10, 5-10
EWANGELIA: Łk 1, 39-45
24 grudnia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ewa, Adam
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89, , 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a
EWANGELIA: Łk 1, 67-79
25 grudnia 2018r. - WTOREK
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Eugenii, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 62, 1-5
PSALM 89, 4-5. 16-17. 27 i 29
2. czytanie: Dz 13, 16-17. 22-25
EWANGELIA: Mt 1, 1-25

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy świętej o godz. 630; pozostałe
Msze święte – jak w każdą niedzielę.
2. W środę, 26 grudnia, Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Msze święte – jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona jest na uczelnie
katolickie w naszej Ojczyźnie.
3. We wtorek i środę, 25 i 26 grudnia, nie będzie Nabożeństw o godz. 1720.
4. W czwartek, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin
naszej para�i. To czas modlitwy, rozmów i błogosławieństwa domów
na nowy 2019 rok. Podczas kolędy w każdym mieszkaniu na stole
powinien być: krzyż, Pismo Święte, woda święcona, kropidło
oraz zeszyty lub ćwiczeniówki do katechezy dzieci i młodzieży.
5. Podczas kolędy nie będzie w piątki Mszy świętej o godz. 1500.
6. Przez najbliższe dwie niedziele młodzieżowa Schola Pallottiego
będzie rozprowadzała kredę i kadzidło. Składane o�ary są przeznaczone
na rozwój i funkcjonowanie Scholi. Kredę i kadzidło przynosimy
6 stycznia do poświęcenia.

7. W niedzielę, 30 grudnia, na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo
w intencji wszystkich rodzin naszej para�i.
8. W poniedziałek, 31 grudnia, o godz. 1715 Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za rok 2018. Za publiczne odmówienie tego dnia
hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny
26 grudnia 2018r. – ŚRODA
pod zwykłymi warunkami.
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA,
PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
9. We wtorek, 1 stycznia, w Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Imieniny: Dionizego, Szczepana
Maryi, zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia oraz Światowy
LITURGIA SŁOWA:
Dzień Pokoju. Za publiczne odmówienie w Nowy Rok hymnu
1. czytanie: Dz 6, 8-10; 7, 54-60
„O Stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny
PSALM 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17
EWANGELIA: Mt 10, 17-22
pod zwykłymi warunkami. Przypominamy o tym, że każdy katolik
ma obowiązek 1 stycznia uczestniczyć we Mszy świętej.
27 grudnia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Żanety, Maksyma
10. W Nowy Rok nie będzie Mszy świętej o godz. 630. Pozostałe Msze święte
LITURGIA SŁOWA:
będą sprawowane według nowego porządku – co półtorej godziny,
1. czytanie: 1 J 1, 1-4
czyli o godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1800.
PSALM 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: J 20, 2-8
11. W Nowy Rok o godz. 930 Msza święta w intencji ks. Mieczysława
28 grudnia 2018r. – PIĄTEK
Żemojcina SAC z okazji jego imienin. Polecajmy dostojnego Solenizanta
Imieniny: Emmy, Antoniego
Jezusowi i Maryi także w naszych osobistych modlitwach.
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
12. W I czwartek miesiąca, 3 stycznia, Nabożeństwo o nowe i święte
PSALM 124, 2-3. 4-5. 7b-8
powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730.
EWANGELIA: Mt 2, 13-18
13. W I piątek miesiąca, 4 stycznia, spowiedź podczas porannych
29 grudnia 2018r. – SOBOTA
Mszy świętych i od godz. 1715. Dzieci, które obchodzą I piątki miesiąca
Imieniny: Tomasza, Dominika
zapraszamy na spowiedź również o godz. 1715 i na Mszę świętą o godz. 1800.
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 2, 3-11
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 830 do godz. 1800.
PSALM 96, 1-2. 3 i 5b i 6
Z racji trwającej kolędy – w I piątek nie będzie Komunii świętej
EWANGELIA: Łk 2, 22-35
u chorych w ich domach oraz Mszy świętej o godz. 1500.
14. W I sobotę miesiąca, 5 stycznia, Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o godz. 1700.
15. W niedzielę, 6 stycznia, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
16. W niedzielę, 6 stycznia, o godz. 1500 w para�i na Jeżowej Woli rozpocznie się kolejna edycja
„kursu przedmałżeńskiego”.
17. Składamy serdeczne podziękowanie za przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci
z uboższych rodzin. Bóg zapłać!
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