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4. NIEDZIELA ADWENTU

„Jestem służebnicą Pana, 
niech mi się stanie 

według twego słowa”.

„Jestem służebnicą Pana, „Jestem służebnicą Pana, „Jestem służebnicą Pana, „Jestem służebnicą Pana, 
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„Bóg posłał anioła Gabriela (...) do Dziewicy (...) na imię Maryja”. W tym 
dniu Słowo stało się Ciałem i zjednoczyło się na zawsze człowieczeństwo 
Jezusa. Czcimy więc Tajemnicę Wcielenia i witamy Maryję Bogarodzicę. 
Zwiastowanie ukazuje nam również doskonałą pokorę i posłuszeństwo

 Maryi, która przez słowa „niech mi się stanie”, naprawiła grzech pychy 
i nieposłuszeństwa Ewy. To co Izajasz przepowiedział – „oto Panna pocznie
i porodzi Syna i nazwą Jego Emmanuel” – dokonało się w cichej izdebce 
w Nazarecie. A Chrystus, Syn Boży i Maryi, przychodzi również do naszych serc.
Zastanówmy się nad słowami: „nie bój się Maryjo, bo Bóg obdarzył Cię łaską”.

 Miesiąc temu rozważaliśmy sprawę otrzymanych od Boga łask, talentów. 
„Nie bój się” – te słowa dotyczą nas. Człowiek boi się, że będzie powołany
do życiowych zadań, do zawodu, do kapłaństwa, do małżeństwa. Nie bój się,
bo znalazłeś łaskę. Maryja odpowiedziała „tak”. Czy Bóg usłyszy od nas „tak”,
„zgadzam się”? Czy jestem pełen zadowolenia z wykonywanego zawodu 

i dobrze wykonuje stanowe obowiązki? Może się dąsam i narzekam, że spotkał mnie taki los? Potrzebna pokora
i świadome „tak”. Boże, dziękuję Ci za łaskę bycia... Jestem Twoim sługą i wiem, że to co dzieje się w moim życiu,
to Twoja wola. Adam Żak

EWANGELIA: Łk 1, 26-38

ADWENT MNIE ZASKOCZYŁ
Zaplanowałam sobie tegoroczny

Adwent... Uszyty w sam raz na miarę
epidemii... W � oletowym jednak kolo-
rze... I jakby trochę „za ciasny” – bez
chodzenia na Roraty, bo przecież
limit osób mogących wejść do 
kościoła...

Zaplanowałam sobie Adwent 
– wśród postanowień i wyrzeczeń,
posypanych przyprawą o smaku
lekkiego zgorzknienia i żalu wobec 
nie-wiadomo-kogo... Że czasy nie
takie, że ludzie nie rozumiejący, że 
emocje nie dające się opanować...
Przybrałam to wszystko igiełkami, 
lecz nie z zielonego wieńca – pięknej
korony o czterech świecach, ale igieł-
kami ostrych słów, ocen i wyrzutów,
które według mojego rozumowania
miałyby kogoś zmienić...

A jednak Adwent mnie zaskoczył. 
Z moich planów zostało niewiele.
Za to przypomniały się słowa z Księgi
Izajasza: „Moje myśli nie są myślami
waszymi...”. 

Do tej pory, kiedy czytałam ten
fragment, od razu wdrukowywał mi
się obraz, w którym ja planuję sobie
złote góry, a życie sprowadza mnie 
do parteru, pokazując, że Bóg woli 
dać jednak srebrne doliny...

Tym razem było inaczej... Bóg
wymarzył dla mnie o wiele piękniejszy
Adwent, niż zrobiłam to ja sama.

Dostałam w prezencie niebieski
ton... Od zawsze modliłam się do Matki
Bożej, ale dopiero teraz odnalazłam
w Niej Tę, która prowadzi mnie, ucząc
zaufania, delikatności, harmonii –
w sobie i ze światem. Zaczęłam odkry-

wać w Maryi kobietę dzielną, odważną,
ale też szlachetną i pełną wdzięku. 
Zobaczyłam Ją jako rozkochaną w 
Cudzie nad cudami – w Eucharystii...
Pochylającą się nad tą Tajemnicą
z taką miłością, jakby chciała ciepłem
oddechu otulić swój Największy Skarb.
Z taką czułością, jakby w oczach,
ukrytych pod � ranką delikatnych rzęs,
pragnęła niczym w lustrze na za-
wsze zatrzymać obraz Białej Hostii. 

Dostałam w prezencie więcej niż
złote góry – przedświt z na nowo 
odkrytą niezwykle Biblijną modlitwą
Godzinek, wschód najpiękniejszego
Słońca otoczony symfonią kolorów
witraży, małe światełko ogrzewające
dłonie i rozjaśniające drogę. 

I dostałam w prezencie chwilę 
Adoracji, na której zrozumiałam, że
czekać znaczy tęsknić.

Gosia
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Patryk Gasiński /l. 19/
Przemysław Maciej Więcaszek /l. 40/
Małgorzata Pyziak /l. 54/
Krzysztof Wojciech Stolarczyk /l. 63/
Andrzej Ignacy Gniadek /l. 66/
Małgorzata Ewa Zawisza /l. 69/
Janusz Tadeusz Szkodny /l. 70/
Maria Ferst /l. 70/
Elżbieta Teresa Kwaśnik /l. 71/
Zo�a Durlik /l. 71/
Lech Janiszewski /l. 72/ 
Irena Serewiś /l. 73/
Zygmunt Maciaszczyk /l. 73/
Tadeusz Wiesław Romanowski /l. 73/
Maria Jarosz /l. 74/
Henryka Król /l. 75/
Maria Elżbieta Rabiniak /l. 75/
Ireneusz Zbigniew Staniszewski /l. 76/

Teresa Paleczna /l.78/
Marian Mieczysław Janas /l. 78/

Mirosław Szymański /l. 79/
Zo�a Anna Sasin /l. 79/

ks. Ryszard Domański SAC /l. 79/
Edmund Tarczyński /l. 82/

Janina Ukleja /l. 82/
Marianna Minda /l. 82/

Jadwiga Teresa Poneta /l. 83/
Marianna Łukomska /l. 84/

Krystyna Śmigiel /l. 84/
Wiesław Edward Kopyt /l. 85/

Tadeusz Czubak /l. 86/
Zdzisław Marian Marcinkiewicz /l. 86/

Marianna Teresa Madej /l. 89/
Maria Helena Ligęza /l. 91/

Józefa Maria Tkaczyk /l. 91/

Odeszli w listopadzie do Pana:

Sakrament małżeństwa w listopadzie przyjęła jedna para. 1

 W Sołtykowie od sierpnia jest budowany 
Dom Hospicyjny Królowej Apostołów. 

Budowę można wesprzeć wpłatą na konto:

2Sakrament chrztu świętego w listopadzie przyjęło dwoje dzieci.
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Tadeusz Wiesław Romanowski /l. 73/

ks. Ryszard Domański SAC /l. 79/

Zdzisław Marian Marcinkiewicz /l. 86/
Tadeusz Wiesław Romanowski /l. 73/

ks. Ryszard Domański SAC /l. 79/

Zdzisław Marian Marcinkiewicz /l. 86/

 W Sołtykowie od sierpnia jest budowany  W Sołtykowie od sierpnia jest budowany 
PREZENT GWIAZDKOWY DLA HOSPICJUM

BS w Jedlińsku, Budowa Domu Hospicyjnego, 
nr: 80 9132 0001 0001 6848 2000 0020.

RORATY W MOIM KOŚCIELE
Roraty, to szczególny rodzaj ma-

nifestacji wiary... To czas oddawania
czci Niepokalanie Poczętej. To dzięk-
czynienie za Jej umiłowanie SŁOWA.

Roraty w moim kościele u palloty-
nów na Młodzianowie, to Nabożeń-
stwo sercem pisane. W przepiękny
sposób przedstawia, jak współdziałać
z Maryją w czasie Oczekiwania na
przyjście Jezusa.

Szczególnym sentymentem darzę
Roraty z udziałem dzieci. To trzeba 
zobaczyć – z jaka powagą uczest-

niczą w nich właśnie maluchy. 

Opowiem, jak wyglądają spotka-
nia z Maryją. Zamknijcie oczy! Wy,
którzy jesteście na kwarantannie lub
z innych powodów nie możecie przyjść
do kościoła... 

Procesja dzieci z lampionami... 
Powoli, statecznie, najdłuższa z możli-
wych, w mroku kościoła… Zbliża się
do ołtarza... Zamykam się na wszelkie
odgłosy z zewnątrz... Spory i jakieś 
tam problemy związane z pande-

mią przestają dla mnie istnieć... 
Piękne to i niesamowite, z jaką

dojrzałością czynią to dzieci. Zasłu-
chane w słowa kapłana utrwalają
wiadomości o Eucharystii – o Cudzie
nad cudami. Tak wiele wiedzą na
TEN temat... Jest to niewątpliwie
zasługa rodziców, wychowawców 
i katechetów... 

Starajmy się ukazywać dzieciom
prawdy wiary w sposób tradycyjny,
lecz piękny, jak te NASZE Roraty. 

Jadwiga Kulik
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Roraty sprawiają, 
że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...

Msze święte roratnie dla dorosłych i młodzieży będą o godz. 600 (od poniedziałku do czwartku). 
Roraty dla dzieci i ich rodzin, w tym tygodniu, 
w poniedziałek i wtorek o godz. 1900 oraz w środę i czwartek o godz. 700. 

Moja Parafia | 
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P R Z E B I E G  W I E C Z E R Z Y  W I G I L I J N E J
1. Śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy” lub innej.

2. Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna: 
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Niech uwielbiony będzie Pan za to, że możemy 
być tu razem przy wigilijnym stole. Tej nocy  
dziękujemy Bogu Ojcu za Jego jedynego Syna, 
który narodził się z Maryi Dziewicy, aby zbawić 
nas wszystkich. Małą Dziecinę chcemy prosić 
o oddalenie epidemii i Boży pokój dla całego 
świata.

3. Ojciec, matka lub dziecko zapala świecę i mówi:
Światło Chrystusa na oświecenie mroków 
grzechu  i zbawienie świata. 
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

4. Ojciec lub dziecko 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. Następnie ojciec mówi: 
Módlmy się za nas wszystkich; za tych, którzy nie 
mogli do nas przybyć z powodu epidemii; 
módlmy się za naszych sąsiadów oraz przyjaciół 
i wszystkich chorych i samotnych rozsianych 
po całym świecie. Niech Bóg pozwoli im dziś 
odczuć swoją bliskość.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Za naszych 
bliskich zmarłych, a szczególnie za... (wymienia się 
imiona bliskich zmarłych) oraz za zmarłych 
z powodu epidemii... 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...

6. Następnie ojciec rozdaje wszystkim opłatek i mówi:
Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. 
Wyraża on gotowość podzielenia się z innymi tym, 
co jest najcenniejsze i najbardziej potrzebne. 
Niech zapanuje między nami życzliwość i miłość. 
Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za piękno 
Waszego codziennego życia. Wybaczmy sobie 
wszelkie zło i prośmy Pana, by umacniał nas 
w dobrem. 
Następuje łamanie się opłatkiem i życzenia.

7. Następnie ojciec mówi: 
Pobłogosław, Boże, ten posiłek, tych, 
którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się 
chlebem i miłością ze wszystkimi. Amen. 

Wszyscy zasiadają do stołu. Pod koniec wieczerzy 
rozpoczyna się śpiew kolęd i wzajemne 
obdarowywanie się upominkami. 

8. Zanim się wszyscy rozejdą można odmówić modlitwę:
Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar 
Twojego Syna, narodzonego dla naszego 
zbawienia z Maryi Dziewicy. Dziękujemy Tobie 
za tę błogosławioną noc Bożego Narodzenia. 
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu...

OCZEKUJMY JEZUSA...
Piękną bielą na drzewach 

i krzewach przywitała nas Pierwsza
Niedziela Adwentu, 29 listopada.
Wtedy zaczął się czas radosnego
czuwania i oczekiwania na Narodzenie
Zbawiciela. Uśmiech rozpromieniał
nasze twarze, gdy syciliśmy oczy
widokiem. Już w wyobraźni widzia-
łam zaśnieżoną drogę na Pasterkę
i słyszałam skrzypiący śnieg pod
stopami. Jak kiedyś... W moim
dzieciństwie...

Już czwarty tydzień przemierzam 
z lampionem drogę na Roraty – je-

dyną w swoim rodzaju Mszę świętą.
Rozpoczynającą się w ciemności.
To symbol, że gdy nie ma w naszym
życiu miejsca dla Jezusa, to zawsze 
będzie panować ciemność. On jest
Światłością Świata. Tylko Jezus rozja-
śnia nasze życie, tylko On rozjaśnia 
naszą drogę do nieba.

W tym roku wszystko jest inaczej.
Cały czas zmagamy się z różnymi 
obostrzeniami i niedogodnościami.
Mamy ustalone limity wiernych, 
którzy mogą uczestniczyć w kościele
we Mszach świętych i Nabożeń-

stwach... Strach o zdrowie czasem nie
pozwala na opuszczanie domów... 

Trudny to czas... Ale Roraty są!
Można je przeżyć na żywo w naszej 
świątyni o 6 rano oraz w szkolne
dni o 19, i nie szkolne - o 7. Możemy
także uczestniczyć w licznych 
Roratach przez media. 

Dobrze przygotujmy się na przyj-
ście Jezusa, naszego Zbawiciela!
Niech Maryja nie oczekuje Narodzin
Syna Bożego tylko z Józefem. Towa-
rzyszmy Im. Radośnie oczekujmy... 
Jeszcze 5 dni Oczekiwania.

Ela
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nowenna do Dzieciątka Jezus dziś o godz. 1720, 

a w tygodniu – podczas Rorat o godz. 600.
2. Sakrament pokuty przed Świętami Bożego Narodzenia 

jest sprawowany w naszym kościele na początku każdej Mszy świętej 
(oprócz wieczornych Rorat dla dzieci) oraz od jutra do środy 
od godz. 1700. W czwartek spowiedź do godz. 930.

3. Zapraszamy na ostatnie Roraty. Dorosłych i młodzież – od jutra 
do czwartku o godz. 600, a dzieci wraz rodzinami – w poniedziałek 
i wtorek o godz. 1900 oraz w środę i czwartek o godz. 700.

4. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. 
Msze święte o godz.: 600, 700, 800 i 900. Nie będzie Mszy świętej wieczornej.
Zachęcamy, by zgodnie z wielowiekową tradycją powstrzymać się 
w Wigilię od spożywania pokarmów mięsnych. 

5. W piątek Pasterką o północy rozpoczniemy Boże Narodzenie. 
Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

6. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy świętej o godz. 630. 
Pozostałe Msze święte – jak w każdą niedzielę.

7. W sobotę – w Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
– Msze święte jak w każdą niedzielę. Taca w sobotę jest przeznaczona 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

8. W piątek i sobotę nie będzie Nabożeństw o godz. 1720.
9. Poświęcone opłatki wigilijne w naszej para� i można nabywać 

tylko w zakrystii i kancelarii. Nikogo nie upoważniamy 
do rozprowadzania opłatków po naszych osiedlach.

10. Z racji epidemii – nie będzie w grudniu i styczniu 
wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą”.

20 grudnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Bogumiły, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
2. czytanie: Rz 16, 25-27
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

21 grudnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Tomasza, Tomisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: PnP 2, 8-14
PSALM 33, 2-3. 11-12. 20-21
EWANGELIA: Łk 1, 39-45

22 grudnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Beaty, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 1, 24-28
PSALM 1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd
EWANGELIA: Łk 1, 46-56

23 grudnia 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Sławomira, Wiktorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ml 3, 1-4. 23-24
PSALM 25, 4-5. 8-9. 10 i 14
EWANGELIA: Łk 1, 57-66

24 grudnia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Adama, Ewy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
EWANGELIA: Łk 1, 67-79

25 grudnia 2020r. – PIĄTEK
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 2020r. – SOBOTA
ŚW. SZCZEPANA, 
PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Imieniny: Szczepana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 8-10; 7, 54-60
PSALM 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17
EWANGELIA: Mt 10, 17-22

DAJ SIĘ ZŁOWIĆ W „SIECI W SIECI”
Czy kiedykolwiek dałeś komuś wszystko, a ta osoba to wykorzystała? 
Czy potra� sz przyjąć i zaakceptować w sobie to, co słabe i kruche? 
Czy chciałbyś zaprosić do tego Boga?  
Wspólnie z młodymi ze Wspólnoty Galilea 
ruszyliśmy w podróż po różnych
płaszczyznach relacji. 
Poprzez nasz Kalendarz Adwentowy 
i zawarte w nim rozważania oraz zadania, 
wymyślone specjalnie na tę okazję, 
chcemy zrozumieć oraz odnowić 
nasze relacje z drugim człowiekiem, 
samym sobą, a szczególnie z Panem Bogiem. 
Jeśli na któreś z pytań powyżej 
odpowiedziałeś twierdząco, to czekamy na Ciebie. Młodzi z Galilei

KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy Dzieci do udziału w naszych konkursach na stronie mojapara� a24.pl!

Dzisiejsze zadanie, to wielka powtórka naszych spotkań roratnich. W każdym konkursie zbieracie punkty
Redakcji „Mojej Para� i”. Za jakiś czas, jak epidemia pozwoli i nazbieracie bardzo wiele punktów 

- otrzymacie nagrody.
Prosimy śledzić każdy numer Gazetki i stronę mojapara� a24.pl, by odebrać nagrodę. 

Redakcja


