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Prosimy o  dostarczenie tego numeru  „Opiekuna” do bliskich i sąsiadów,  
którzy dziś nie mogli być w kościele!

IV NIEDZIELA ADWENTU
ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ (Łk 1, 26-38) 

Maryja – pełna łaski była doskonale wypeł-
niona Bożym błogosławieństwem i obecnością 
w momencie spotkania anioła, czyli jeszcze przed 
ingerencją Ducha Świętego, poczynającą w Niej 
Jezusa. Skoro Maryja jest niepokalanie poczęta, 
była wolna przez całe życie od najmniejszego 
grzechu – anioł Ją zastał taką samą, jaką była  
w momencie poczęcia, dokładnie taką, jaką Ją 
Bóg zaplanował i stworzył. Dlatego każde Jej 
działanie było zgodne z wolą Boga – było takie, 
jakie On chciał. Warto Ją naśladować, ponieważ 
mimo że doświadczała zła i grzechów innych lu-
dzi, Jej życie było przeżyte w sposób niezakłóco-
ny grzechem. Tzn. Jej odpowiedź na otaczające 
zło była zawsze właściwa i dobra, a grzechy in-
nych ludzi nie spowodowały, że ona sama zgrze-
szyła. Tego możemy się uczyć – że można żyć 
zgodnie z wolą Bożą, zachować czystość serca, 
gdy wokół panuje grzech. Czy traktujesz Maryję 
jako wzór do naśladowania? [www.onjest.pl] 

Św. Augustyn, „Bóg nam daje przez swojego 
Syna to, co nam obiecał”: 

Bracia! To, co Bóg obiecał, wydawało się lu-
dziom nie do wiary. Nie mogli uwierzyć, że oni, 
poddani śmierci i zagładzie, oni, tak nędzni i sła-
bi, oni, którzy są prochem i pyłem, mieli się stać 
w przyszłości równi aniołom Boga. Dlatego Bóg 
nie tylko związał się z ludźmi przymierzem Pisma, 
aby uwierzono Jego słowom, ale jeszcze ustanowił 
Pośrednika, mającego je uwiarygodnić. A jest nim 
nie jakiś władca ani też jakiś anioł czy archanioł, 
lecz Jego Syn jedyny. W Nim Bóg ukazał i dał nam 
drogę, którą chce nas prowadzić do przyrzeczone-
go nam celu. Nie wystarczyło Bogu, że Jego Syn 
ukazał drogę, ale Jego samego drogą uczynił, abyś 
nią szedł, a On cię prowadził i wiódł przez siebie.

 [www.brewiarz.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez 
zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie 
Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej  
w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego 
mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały 
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Świąteczne zwyczaje
Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się bardzo 
wiele zwyczajów. Na pamiątkę narodzin Syna Bożego ludzie  
starali się przygotowywać sceny opisywane w Ewangelii, 
by lepiej i piękniej przeżyć rocznicę narodzin Jezusa.

Jednym z takich zwyczajów jest budowanie 
żłóbków. W Ewangelii Łukaszowej odnajduje-
my słowa: Powiła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 
nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 7). 
Przekaz historyczny głosi, że żłóbek, w którym 
była położona dziecina Boża, w V wieku został 
przewieziony z Betlejem do Rzymu i umiesz-
czony w bazylice Matki Bożej Większej. Na po-
czątku rozpoczęto wystawianie żłóbków na tle 
grot, później dołączano figury Świętej Rodziny, 
aniołów i pasterzy, według ewangelicznego 
opisu: A to będzie znakiem dla was: znajdziecie 
Niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie 
(Łk 2, 12). Niezwykłym propagatorem zwyczaju 
budowania żłóbków i szopek był św. Franciszek 
i jego bracia. Zazwyczaj były to żłóbki z żywy-
mi zwierzętami, a tradycję tą podtrzymują do 
dziś Franciszkanie budując właśnie takie „żywe” 
szopki. Na świecie buduje się szopki, które moż-
na śmiało nazwać dziełami sztuki. Najsłynniej-
sze to szopki toskańskie, sycylijskie i neapoli-
tańskie. W Polsce prawdziwymi arcydziełami są 
szopki krakowskie, które można oglądać co roku 
na Rynku Głównym w Krakowie.

Kolejnym zwyczajem bożonarodzeniowym 
są jasełka. Są to historie ewangeliczne przed-
stawiane w sposób teatralny. Początkowo były 
wystawiane w kościołach jako misteria. W póź-
niejszym okresie jasełka były przygotowywane 
i wystawiane poza kościołami, a od XVIII wieku 
rozpowszechniał się również zwyczaj jasełek ku-
kiełkowych. Pamiętamy z ubiegłego roku, kiedy 
to w naszej parafii młodzież pod kierownictwem 
ks. Ireneusza Juśkiewicza przygotowała takie 
misterium pt. Oto zwiastuję wam radość wielką. 
Było to wielkie wydarzenie w naszej wspólno-
cie, a także dla gości z innych parafii, którzy 
przybyli i obejrzeli z wielką radością misterium 
narodzenia Jezusa. Wspominamy to wydarzenie 
z ogromnym wzruszeniem w sercu, ale też wiel-
ką nadzieją, że czas pandemii minie i będziemy 
mogli kontynuować tak piękną tradycję Miste-
rium Bożego Narodzenia.

Kolędy są kolejnym zwyczajem, bez które-
go nie wyobrażamy sobie Świąt Bożego Naro-
dzenia! Zwyczaj ten wywodzi się od rzymskich 

kolęd styczniowych, związanych ze świętem 
odradzającego się słońca. Kolęda ma charakter 
katolicki z motywem narodzin i adoracji Dzie-
ciątka Jezus. Natomiast pastorałka jest bardziej 
świecka, wręcz ludowa: pojawiają się wątki 
przydomowych zwierząt, staropolskiego jadła, 
imion itp. Obyczaj śpiewania kolęd – utworów 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
pojawił się u nas we wczesnym średniowie-
czu. Posiadały one charakter łacińskich pieśni 
ogólnokościelnych, które stopniowo zmieniały 
swoją formę oraz treść. Już w XIII w., za sprawą 
przybyłych do Polski Ojców Franciszkanów, po-
jawił się zwyczaj adoracji żłóbka z Dzieciątkiem 
Jezus, przechodząc w podniosłe nabożeństwo. 
W jego trakcie śpiewano pieśni o cechach póź-
niejszych kolęd z obrzędem lulania, kołysania 
Dzieciątka. Nie ma narodu na świecie, który nie 
miałby własnych kolęd. Polski dorobek kultural-
ny i folklorystyczny to ponad 500 kolęd.

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie świąt 
Bożego Narodzenia bez przystrojonego drzew-
ka, bez choinki. Aż trudno uwierzyć, że zwyczaj 
ubierania choinki rozpowszechnił się na Sta-
rym Kontynencie dopiero ok. dwustu lat temu.  
W niektórych częściach Polski przyjął się stosun-
kowo niedawno, w II połowie XX wieku. Zwyczaj 
ten początkowo traktowany nieufnie na dobre 
wszedł do tradycji chrześcijańskiej. Ubierając 
choinkę, wkraczamy jakby w lepszy świat świąt 
Bożego Narodzenia, który pamiętamy z dzie-
ciństwa. Najstarsze doniesienia o choince, czyli 
drzewku przyozdabianym na Boże Narodzenie, 
pochodzą z Alzacji – pogranicza Niemiec i Francji. 



Strona 2 OPIEKUN nr 51 20 grudnia 2020 r.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Być dla Chrystusa na wzór Niepokalanej 
Rozważania do czytań IV Niedzieli Adwentu

1. czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16) Królestwo Dawida  
będzie trwało wiecznie

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a))  
Na wieki będę sławił łaski Pana

2. czytanie (Rz 16, 25-27) Tajemnica ukryta dla dawnych wieków  
została objawiona

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna

Bóg, który jest miłością, przychodzi do człowieka, który pragnie mi-
łości. Dziś do mojego Nazaretu, do mojego środowiska życia, Bóg posyła 
anioła. Dzięki konkretnym osobom i wydarzeniom mam szansę na usły-
szenie skierowanej do mnie osobiście Dobrej Nowiny. 

Bóg wchodzi w historię mego życia. Tu i teraz mogę Go spotkać, tu  
i teraz dokonuje się moje zbawienie. Pan jest ze mną, także wtedy, gdy ja 
o Nim zapominam, gdy ja jestem daleko. On jest ze mną w każdej chwili 
mego życia, które jest Jego darem. Nie mogę żyć byle jak, bo nie jestem 
byle kim. Jestem dzieckiem Boga, który przez proroka Izajasza powiedział: 
Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję (Iz 43, 4). 
Czy dostrzegam miłość Boga w mojej codzienności?  

Przyjście wszechmocnego Boga do mnie, słabego człowieka, może 
wzbudzać lęk. Bóg doskonale mnie zna i dlatego przychodzi ze słowem 
Nie bój się! Codziennie potrzebuję pokarmu Bożego słowa, abym pamię-
tał, że Pan jest ze mną. On jest moim Obrońcą i dlatego nie muszę się 
lękać. Niczego mi nie zabraknie, jeśli pójdę za Nim.  

Bóg zna moje plany. Jego plan jest wspaniały, przekraczający moje 
oczekiwania. Dla mnie jest obietnica: poczniesz i porodzisz Jezusa.  
We mnie może narodzić się Jezus. We mnie Słowo może stać się ciałem. 
W dniu chrztu świętego narodziłem się jako nowy człowiek. Skoro Chry-
stus żyje we mnie (zob. Ga 2, 20), mogę dawać Go innym, mogę, tak jak 
Maryja, dawać Go światu. 

Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne! (Syr 39, 16) Maryja jest „peł-
na łaski”, pełna Boga, czyli święta. Bóg zna piękno jej serca. To piękno 
jest widoczne w Jej całkowitym byciu do dyspozycji Boga, w tym, że 
jako uczennica Pana wiernie słucha i rozważa Jego słowo. Maryja jest 
Dziewicą posłuszną. Dla nas, grzeszników, posłuszne przyjęcie Bożego 

planu prowadzi do pełni życia, jest jedyną drogą powrotu do jedności  
z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym.  Nasza Matka i my, Jej 
dzieci zostaliśmy wybrani w Chrystusie przed założeniem świata, aby-
śmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (zob. Ef 1, 4). Maryja 
jest wzorem świętości, wizerunkiem Kościoła, który jest niepokalaną  
i jaśniejącą pięknością Oblubienicą Chrystusa. Matka Jezusa pokazuje, że 
życie w stanie łaski uświęcającej jest normalnym stanem chrześcijanina, 
że świętość to normalność. Piękno, które jest w Maryi, może być także  
w nas. Gdy przyjmujemy Chrystusa w sakramentach i Jego słowie, staje-
my się pełni łaski, pełni Boga, czyli święci. 

Realizacja Bożej obietnicy przekracza ludzkie możliwości. Maryja 
uznaje swoją niemoc – brak męża. W tej niemocy pojawia się przestrzeń 
dla działania Bożego Ducha. My również w naszej niemocy, naśladując 
Maryję, możemy powiedzieć: Niech mi się stanie według Twego sło-
wa. Niepokalana jako wzór nowego człowieka jest całkowicie oddana 
Chrystusowi. My także otrzymaliśmy taką łaskę, by być całkowicie dla 
Chrystusa, a przez Niego dla ludzi, których On szuka i których pragnie 
prowadzić drogami zbawienia. Niech Bóg, który rozpoczął w nas dobre 
dzieło, sam go dokona. (xIJ)

Poznajemy Świętego Józefa, 
by stał się nam bliskim Orędownikiem (cz.2)

ŚWIĘTY JÓZEFIE, ŚWIATŁO PATRIARCHÓW –  
MÓDL SIĘ ZA NAMI 

Wyrażenie „patriarcha” powstało z połączenia greckiego pater - 
„ojciec” oraz archon - „władca, książę”. Określano nim głowę rodu. Ta-
kimi głowami rodu byli w księgach biblijnych przede wszystkim Abra-
ham, Izaak i Jakub ze swymi synami. W Dziejach patriarchą nazwano 
również Dawida. Czego możemy się z historii Patriarchów nauczyć? Na 
pewno możemy w nich dostrzec wiarę. Najpierw jest to wiara odzie-
dziczona, o której opowiadają ojcowie, z czasem jednak staje się ona 
własnym doświadczeniem spotkania z Bogiem, co prowadzi do żywej 
i osobistej z Nim relacji. 

Z ich historii nie wolnej od niedoskonałości, kłamstwa i grzechu 
uczymy się także, że ludzka ułomność i złość nie są w stanie przekreślić 
Bożego działania. Abraham miał syna Izmaela ze służebnicy Sary Hagar 
i sześciu synów z Ketury, ale jego spadkobiercą został Izaak, obiecany 
przez Boga i zrodzony w nadzwyczajnych warunkach. Nie pierworodny 
Ezaw, lecz Jakub zostaje spadkobiercą Izaaka. Jakub, błogosławiąc swo-
ich synów, sławę i panowanie zapowiada nie swemu pierworodnemu 
Rubenowi, lecz Judzie, który będzie wybranym i prawowitym dziedzi-
cem obietnicy. Bóg wybiera i zgodnie ze swymi planami realizuje daną 
obietnicę. Taki jest teologiczny sens opowiadania o patriarchach. 

Tym, co nadawało sens życiu Pa-
triarchów i pozwalało im przetrwać 
próby wiary były właśnie obietnice 
złożone przez Boga, któremu za-
ufali. Wierzyli w spełnienie tych 
obietnic. Obiecanym potomstwem, 
którego oczekiwali był Jezus Chry-
stus. Jeżeli Jezus jest wypełnie-
niem wszystkich proroctw i obietnic, to jakże ważna jest rola św. Józefa. 
Tylu królów, patriarchów i proroków pragnęło być świadkami spełnienia 
się obietnicy, którą był Jezus. A to właśnie św. Józef był nie tylko świad-
kiem życia Jezusa, ale z ojcowską troskliwością piastował Go na swoich 
rękach, karmił z pracy rąk własnych i z Nim rozmawiał. Jest więc św. Jó-
zef światłem patriarchów, ponieważ w jego obecności i pod jego opieką  
w pełni zajaśniało to, czego oni oczekiwali. Inni patriarchowie oczeki-
wali obiecanego potomstwa i przygotowywali naród wybrany do wiary  
w Tego, którego posłać miał Bóg. Ale to święty Józef się Go doczekał, 
chronił Go i doprowadził do samodzielności. Podczas, gdy inni patriar-
chowie, a później prorocy przygotowywali naród wybrany na przyjście 
Mesjasza, święty Józef, jako głowa Świętej Rodziny, jako patriarcha z Na-
zaretu, przygotowywał samego Jezusa, Mesjasza do Jego misji. (AZ) cdn.
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 21 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (PnP 2, 8-14) Nadchodzi umiłowany
albo  1. czytanie (So 3, 14-17)
Bóg jest wśród swojego ludu

Psalm (Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 3a))
Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy

Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską – of. syn z rodziną 

2. + Annę Grabelską w 14 r. – of. mąż
3. + Aleksandra w r., Kazimierę, Jerzego, Czesława, Mariana, Irenę 

i Rafała – of. Barbara Wolgiemut
4. + Jadwigę w 2 r., Aleksandra i zm. z rodziny Zalewskich– of. dzieci
5. + Roberta Soszyńskiego w 10 r. – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego – of. córka Grażyna 

2. + Stanisławę i zm. Korowajczuków i Dziołaków – of. córka z rodziną
3. Dz-bł. za Jakuba w 20 r. ur. o opiekę Matki Bożej i św. Józefa  

w dalszym życiu – of. rodzice
4. + Wandę Rojek – of. rodzina
5. Poza parafią: + Teresę Czarnolas – of. Rada Różańcowa z Suchożebr

Wtorek 22 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (1 Sm 1, 24-28) Anna dziękuje za narodzenie Samuela
Psalm (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b))

Całym swym sercem raduję się w Panu
Ewangelia (Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 
2. + Aleksandra, Kazimierę, Irenę, Czesława, Mariana, Jerzego,  

Wiktora, Jacka, zm. z rodz. Sekulskich i Wolgiemutów  
– of. Kazimiera Wolgiemut

3. + Zygmunta w 39 r., Aleksandrę Matyków, Mikołaja i Janinę 
Karwowskich i siostrę Krystynę – of. rodzina

4. + Hannę w 11 r., Stefana i zm. z rodz. Stańczuków i Wymiatał 
– of. rodzina 

5. + Mariannę i Zygmunta i zm. z rodz. Pilichów i Podniesińskich 
– of. Jadwiga Machała

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: +Kazimierza Kalinowskiego 

2. + Andrzeja Zgódkę w 17 r., Danutę i Teresę
3. + Cecylię w 6 r., zm. z rodz. Kowalczyków i Stańczuków  

– of. Wiesław Kowalczyk 
4. + Ryszarda Rucińskiego – of. brat Marcin z rodzicami 
5. Poza parafią: + Teresę Czarnolas – of. Diecezjalna Rada Różańcowa

Środa 23 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Ml 3, 1-4. 23-24) Eliasz poprzedzi przyjście Pana
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. Łk 21, 28))

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi
Ewangelia (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela

6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 
2. Dz-bł. w 75 r. ur. ks. Stanisława Grochowskiego z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – of. rodzina Abramowskich 

3. + Bogusława Michalaka w 1 r. 
4. + Stefana Wolgiemuta w 3 r. – of. córka
5. + Piotra Araźnego i zm. z rodziny
6. + Pawła Kalickiego w 20 r. – of. żona

17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa

2. Gregorianka: +Kazimierza Kalinowskiego
3. + Antoninę Kozaczyńską w 5 r. – of. córka
4. + Grażynę w 4 r., Wojciecha Szyszko vel Chorąży
5. Poza parafią: + Wacława Jerominiaka – of. sąsiedzi z klatki schodowej

Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Czwartek 24 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)  
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a))
Na wieki będę sławił łaski Pana

Ewangelia (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce
6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską

2. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego
3. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana,  

Tadeusza, Annę, Leokadię, Sewerynę, Barbarę, zm. z rodz.  
Brochockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

4. + Stanisława, Stanisławę, Kazimierza i Jana
5. + Joannę, Lucjana, Stanisława Wypych, Bronisławę,  

Stanisława, Ryszarda, Stanisławę,  
Jana, zm. z rodz. Borkowskich – of. Krystyna Borkowska 

6. + Reginę, Bolesława Baran i Tadeusza
7. + Stanisława Sałatę w 27 r. i Jerzego Sałatę w 2 r.
8. + Józefa i zmarłych z rodziny
9. + Teresę Czarnolas w 30 dz.
10. Poza Parafią: + Mariannę i Andrzeja Rucińskich – of. rodzina

23.00 Czuwanie przed „Pasterką” – Godzina Czytań, kolędowanie
Piątek 25 grudnia 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
1. czytanie (Iz 52, 7-10) Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd))
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

2. czytanie (Hbr 1, 1-6) Bóg przemówił do nas przez Syna
Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem

0.00 1. W intencji Parafian i Gości
8.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską

2. + Karola Świdra w 4 r.
10.00 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Anny i Tadeusza Jastrzębskich z prośbą 

o potrzebne łaski dla nich i ich całej rodziny – of. Małżonkowie
2. Dz- bł. w 50 r. ślubu Marianny i Stanisława Błońskich – of. dzieci i wnuki

11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 
2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorz Oknińskiego – of. rodzice 

13.00 1. Eugenię z okazji imienin, Wacława i Roberta – of. córka 
16.30 1. W intencji Bogu wiadomej
18.00 1. Dziękczynna w 25 r. chrztu Eweliny z prośbą o potrzebne łaski 

oraz opiekę Świętej Rodziny – of rodzice 
19.00 Nieszpory w kościele

Sobota 26 grudnia 2020 r. 
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

1. czytanie (Dz 6, 8-10; 7, 54-60) Ukamienowanie św. Szczepana
Psalm (Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17) W ręce Twe, Panie, składam ducha mego

Ewangelia (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
7.00 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską

2. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 
8.30 1. Dziękczynna z racji imienin Szczepana z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Józefa oraz wstawiennictwo Patrona 
– Św. Szczepana – of. żona i syn

2. + Zygmunta Wojtczuka w 34 r., i zm. z rodz. obojga stron  
– of. córka Irena

10.00 1. + Tadeusza Chudzyńskiego w 3 r. – of. rodzina 
11.30 1. Dz-bł. w 25 r. ślubu Romualda i Marleny Paniak z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Jubila-
tów i ich dzieci – of. Jubilaci 

13.00 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Lucyny i Stanisława Marciniuków
16.30 1. W intencji Bogu wiadomej
18.00 1. Dz-bł. w 14 r. ślubu Katarzyny i Łukasza z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Józefa oraz dzieci: Poli, Hani i Stasia 
– of. Małżonkowie 

2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Te-
resę, Janinę, Władysława, zm. z rodz. Sycików i Stachowiczów 
– of. rodzice

W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  
w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (20.12)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Janusz Batorski + Regina Chalimoniuk

l z ul. Chrobrego 6 – 50 zł
l z ul. Chrobrego 7 – 100 zł
l z ul. Chrobrego 21 – 100 zł 
l z ul. Góreckiego – 300 zł
l z ul. Mireckiego – 100 zł 
l z ul. Nowy Świat 3 – 70 zł 

Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto.

l z ul. Żytniej 26 – 100 zł 
l z ul. Sokołowskiej 83 – 200 zł
l ze Strzały, z ul. Siedleckiej 92 – 100 zł 
l ze Strzały, z ul. Siedleckiej 153– 100 zł 

Niedziela 27 grudnia 2020 r. 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1. czytanie (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3) Obietnica potomstwa
Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a))

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
2. czytanie (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19) Wiara Abrahama, Sary i Izaaka

Ewangelia (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością
7.00 1. + Halinę, Jana i zm. z rodz. Żarskich i Zawadzkich – of. córki
8.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 

2. + Tadeusza Artych – of. żona
3. + Jadwigę Przesmycką w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

10.00 1. Dziękczynna w 40 r. ur. Artura z prośbą o błogosławieństwo  
Boże i opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia  
– of. Wanda Kowalczyk

2. Dziękczynna w 28 r. ur. Magdaleny z prośbą o łaskę silnej wiary 
– of. Jadwiga Machała 

11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 
2. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 

Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława, zm. z rodz. Toczy-
skich, Wojewódzkich, Czapskich i Czarnockich

3. + Wiesławę Szczodrowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
13.00 1. W intencji Parafian – Jubileusze małżeńskie
16.30 1. + Mariannę w rocznicę śmierci
18.00 1. + Tadeusza Tarkowskiego w 24 r. i dziadków obojga stron  

– of. rodzina 
2. Poza parafią: + Alinę Brochocką – of. Koleżanki z nauczania  

początkowego SP nr 5
3. Poza parafią: + Tadeusza Tarkowskiego, rodziców obojga stron 

– of. córka
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

DZIŚ 20 GRUDNIA:
•	 Przed kościołem można nabyć ręcznie robione różańce. Dochód przeznaczony 

na leczenie i rehabilitację chorych dzieci. Akcję prowadzi Wspólnota Domo-
wego Kościoła. 

•	 Spotkanie lektorów i psałterzystów o godz. 15.00 w dolnym kościele.
•	 Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dolnym 

kościele.
OPŁATKI nabywamy w zakrystii. 
ZAPISY NA KOLĘDĘ 
Osoby, rodziny pragnące przyjąć w tym roku kapłana z Wizytą Duszpasterską do 
swojego domu zapisują się w zakrystii do dzisiaj. Zostały przygotowane kartki 
(na stoliku pod chórem), które należy wypełnić i przekazać kapłanowi lub sio-
strze w zakrystii. 
WIZYTA DUSZPASTERSKA. Kolędę rozpoczynamy w poniedziałek 28 grudnia. 
W dniach przed Nowym Rokiem planujemy odwiedzić osoby i rodziny, które 
zaprosiły księdza i mieszkają w następujących miejscowościach:
•	 28 grudnia (poniedziałek) od godz. 9.00: Strzała, ul. Siedlecka i przyległe;
•	 29 grudnia (wtorek) od godz. 9.00: Kolonia Strzała – ul. Kolonijna, ul. Sta-

wowa, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Łąkowa i ul. Słoneczna; 
•	 30 grudnia (środa) od godz. 9.00: Purzec i Żytnia (wieś)
Za tydzień, po zakończeniu zapisów, podamy plan wizyty duszpasterskiej w Siedlcach. 
Z kościoła można wziąć wodę święconą. 
IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE
W każdą środę o godz. 17.45 Nowenna do św. Józefa z litanią i przedstawia-
niem intencji dziękczynnych i błagalnych. Każdy może na kartce napisać swoje 
dziękczynienie i prośbę. Kartki są na stoliku pod chórem. Składamy je do skrzyn-
ki lub przynosimy do zakrystii. O godz. 18.00 będzie sprawowana Eucharystia  
w intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa. Zachęcamy też, aby skorzystać 
z możliwości złożenia swej intencji na tę Mszę Świętą. Intencje na środową Mszę 
Świętą za wstawiennictwem św. Józefa będziemy zapisywali w ciągu tygodnia  
w specjalnej księdze intencji i odczytywali. Dzięki temu każdy, kto potrzebuje ofia-
rować Mszę Świętą za swych bliskich, będzie mógł to uczynić bez długiego ocze-
kiwania na „wolny termin”. Po zakończeniu celebracji eucharystycznej mężczyźni  
ze wspólnoty Cristeros zapraszają wszystkich chętnych na różaniec wynagra-
dzający (4 części).
FORMACJA I SŁUŻBA
•	 Krąg biblijno-liturgiczny odbędzie się w środę 23 grudnia o godzinie 19.00  

w dolnym kościele. Nagrania czytań i rozważań do odsłuchania będą dostęp-
ne na stronie internetowej naszej parafii. 

•	 W tym tygodniu z racji Wigilii nie będzie „adoracji czwartkowej”. 
•	 W przedsionku kościoła można nabyć książkę „Ewangelia 2021”. 
SPOWIEDŹ w tygodniu przed rozpoczęciem Mszy Świętej. 
WYJAZD DUSZPASTERSKI DO CHORYCH 
Przed Świętami Bożego Narodzenia kapłani udadzą się do chorych w środę  
23 grudnia od godz. 9.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
Za każdym razem trzeba potwierdzić, że ksiądz ma odwiedzić z Panem Bogiem 
konkretną osobę. Można jeszcze zgłosić chorych, którzy nie mogą już dotrzeć do 
kościoła, a chcą się wyspowiadać, przyjąć Komunię Świętą, namaszczenie chorych.
CZUWANIE PRZED PASTERKĄ 
W świętą noc Bożego Narodzenia o godz. 23.00 Godzina Czytań, a pół godziny 
przed Pasterką wspólne kolędowanie prowadzone przez dzieci ze „Światełka”. 
BOŻE NARODZENIE W PARAFII
•	 25 grudnia Msze Święte będą sprawowane o godz. 0.00 (Pasterka),  

8.30, 10.00, 11.30, 13.00 (chrzty), 16.30, 18.00. O godz. 19.00 modlitwa 
Nieszporów w kościele. 

•	 26 grudnia Msze Święte będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 16.30, 18.00. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na budowę 
kociołów w diecezji.

•	 27 grudnia Msze Święte jak w każdą niedzielę. 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
W niedzielę Świętej Rodziny 27 grudnia na Eucharystię o 13.00 zapraszamy 
wszystkie małżeństwa świętujące w tym roku swoją 1 rocznicę ślubu, 5 roczni-
cę, 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60. … rocznicę. 
W czasie Mszy Świętej sprawowanej w intencji Jubilatów odnowią oni swe mał-
żeńskie ślubowanie. Prosimy małżeństwa, które będą uczestniczyły w tym obrzę-
dzie o zgłoszenie się w najbliższych dniach do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

DOBRA KSIĄŻKA
NOTES DUCHOWY do spotkań ze Słowem – Ewan-

gelia według św. Marka 
To proste narzędzie, które pomoże Ci przeczytać  

i rozważyć Ewangelię według św. Marka. Rozważyć: to 
ważne, bo to właśnie rozważanie sprawia, że wchodzi-
my w relację z Tym, który w Ewangelii jest naprawdę 
obecny: z Żywym Słowem, Jezusem Chrystusem. I dla-
tego Notes został tak zaprojektowany, by można było w ciągu dnia sięgnąć po 
jeden, nieduży fragment Ewangelii, zainspirować się krótkim komentarzem 
i zapisać obok swoje myśli, pytania, emocje, wątpliwości. Chcemy pomóc Ci 
w znalezieniu przestrzeni do opartej na Słowie rozmowy z Bogiem, ale bez 
zapisywania maczkiem marginesów Pisma Świętego, bez mozolnego przepi-
sywania do zeszytu kolejnego fragmentu, bez poczucia, że czytasz i nie wiesz, 
jak „ugryźć” przeczytane wersety. Po to właśnie podział na małe fragmenty, 
podobne do tych, które pojawiają się w czytaniach z dnia, po to krótki ko-
mentarz do każdego fragmentu, napisany przez grupę teologów, a mimo to 
prosto i przystępnie, po to dużo miejsca na notatki: by zainspirować Cię do 
spojrzenia ze Słowem na swoje codzienne życie. To Twój osobisty Notes. Nie 
musisz się tu przed nikim starać. Możesz pytać, zastanawiać się, nie wiedzieć, 
mieć wątpliwości; możesz odkrywać, zachwycać się, modlić i uwielbiać. Mo-
żesz być rzeczywiście sobą, a On naprawdę obdarzy Cię swoją obecnością. 
Sprawdziliśmy to. Działa. Zobacz: www.pallottinum.pl 

Książkę można nabyć w zakrystii. Koszt 15 zł. 
Zostały już wydane Notesy duchowe do pozostałych Ewangelii. 
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Abp Fulton J. Sheen: To moja wielka wygrana należeć do Kościoła, który jest nienawidzony (część 2)

Krzyże miłości i nienawiści
A teraz zwróćmy się ku innemu faktowi z życia naszego 

Pana, które dowodzi Jego boskości. Chodzi o nienawiść. Pan 
powiedział, że świat będzie Go nienawidzić aż po koniec 
czasów – nie mówił o materialnym świecie ani o ludziach, 
którzy w nim żyją, ale że zostanie znienawidzony przez to, 
co Jego apostołowie nazwali duchem świata. Przypomnij-
my sobie niektóre wydarzenia z Jego życia, a zobaczymy, 
jak świat Go nienawidził od samego początku. Gdy miał za-
ledwie osiem dni, starzec Symeon powiedział Jego matce, że 
On jest znakiem, któremu będą się sprzeciwiać, co jest jedy-
nie innym sposobem wyrażenia tego, co zapisał Jan, że On 
przyszedł do świata, a świat Go nie przyjął. Nie miał jeszcze 
dwu lat, gdy żołnierze Heroda wyciągnęli miecze, by zabić 
niewinne dzieci w daremnej próbie zabicia Niewinnego.

A później przedstawmy sobie tego Pokornego Rzemieśl-
nika w pełni rozkwitu życia, gdy ze swoimi apostołami  
w wieczór poprzedzający Jego śmierć spojrzał w głąb przy-
szłych dni i powiedział wszystkim nadchodzącym poko-
leniom, że świat będzie Go nienawidził. I mówił dalej, że ta nienawiść 
będzie wymierzona w Jego Osobę tak, że każdy, kto Go umiłuje, też zo-
stanie znienawidzony przez świat. „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, 
że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was ko-
chał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was 
wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie 
na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego 
pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. (...) Ale to 
wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, 
który Mnie posłał” (J 15,18-21).

Będą Go nienawidzić! Jakże dziwne proroctwo! Co takiego uczynił, by 
Go nienawidzić? Był cichy i pokornego serca, ofiarował swoje życie na 
okup za wielu. Jego Ewangelia była Ewangelią miłości, nawet dla Jego 
wrogów. Jego ostatni czyn to prośba o wybaczenie i przebaczenie tym, 
którzy posłali Go na śmierć. Cała nienawiść była wymierzona w Niego, 
jak powiedział, „bez powodu”. Było w tym straszliwe wykrzywienie. On 
leczył ich rany, a oni Go ranili. On przywracał życie ich zmarłym, a oni 
odebrali Mu życie. On przywoływał ludzi od zła ku dobremu, a źli ludzie 
przybili Go do krzyża. On przyniósł boskie życie, by wszyscy ludzie stali 
się przyjaciółmi, a wrogowie skazali Go na hańbiącą śmierć. Tak samo 
nie było powodu, by nienawidzić tych, którzy Go kochali. Byli ubodzy 
tak jak On był ubogi, dążyli do doskonałości, bo ich Ojciec Niebieski jest 
doskonały, i do pokory – jak pokora Tego, który umywał im nogi. Nawet 
prześladowani radowali się, przeklinani błogosławili, tak jakby obelga 
rzucana przez ludzi podłych była uświęceniem ich dobroci i błoto rzucane 
na nich przez nieczystych było znakiem ich własnej czystości. Nie ma nic, 
co zasługiwałoby na nienawiść ani w takim życiu, ani w głoszonej nauce. 
Musimy zatem spojrzeć poza Niego i Jego Ewangelię, jeśli chcemy znaleźć 
przyczynę niekończącej się nienawiści.

Czy to możliwe, że był oszustem, jak uważa komunistyczna Rosja, i że 
Jego religia jest oszustwem? Jeśli zatem On jest oszustem, jak uważają 
Sowieci, to nasza miłość do Niego jest błędem, a ich nienawiść do Niego 
prawdą. Ale jeśli ich nienawiść jest prawdą, to powinna odnawiać społe-
czeństwo i zmieniać serca ludzi. Jeśli nasza miłość do Niego uczyniła tak 
wiele, by zmienić ludzi, a nasza miłość jest jedynie daremnym marze-
niem, to jak wielkich rzeczy powinna dokonać ich nienawiść, która obala 
takiego idola. Ale wskażcie chociaż jedną rzecz, którą uczyniła nienawiść 
do naszego Pana. Gdzie są dobre dzieła ich nienawiści? Co zyskali ludzie 
na występku i korupcji? Gdzie są dusze, które pocieszyli? Gdzie są serca, 
które napełnili słodyczą? Gdzie są ich siostry miłosierdzia? Gdzie są ich 
siostry ubogich? Gdzie są ich męczennicy, ich okryte bielą dziewice, ich 
szczęśliwe małżeństwa? Są ludzie umierający w smutku; są dusze wołają-
ce o chleb życia wiecznego; i są grzeszne serca błagające o przebaczenie. 
O, gdzie! Gdzie – o wy, nienawidzący Chrystusa – jest wasze pocieszenie, 
wasze miłosierdzie i wasz pokój dla tych dusz?

Nie, nienawiści do Chrystusa nie odnajdziemy w fakcie, 
że był oszustem, bo nienawiść jest negacją, a negacja jest 
potwierdzeniem Jego istnienia. Zbyt wiele przez wieki było 
i jest umysłów, które studiowały i studiują, by potwierdzić, 
że On był oszustem. Gdzie więc szukać przyczyny nienawiści? 
Muszą istnieć jakieś przyczyny, które odnoszą się szczególnie 
do Niego i tylko do Niego samego, że zasłużył na taką niena-
wiść. Nie znajdziemy w całej historii nikogo innego, kogo tak 
stale i bez końca by nienawidzono jak naszego Pana. Żaden 
inny założyciel światowej religii nie powiedział, że będą go 
nienawidzić, i żaden nigdy nie był nienawidzony. Nie niena-
widzi się Mahometa, nie nienawidzi się Zaratustry, nie nie-
nawidzi się Buddy. Byli ludzie, których nienawidzono za ich 
życia. Neron był znienawidzony, gdy żył, nawet przez swoich 
rodaków. Czyngis-chana nienawidziły rzesze ludzi. Bismarcka 
nienawidziło wielu jego krajan. Ale kto nienawidzi któregoś 
z nich dzisiaj?

Nie widać pięści wzniesionych, by zbezcześcić pamięć 
Nerona. Nie słychać zajadłych przysiąg przeciwko Czyngis-chanowi. Nie 
ma hymnów nienawiści śpiewanych nad grobem Bismarcka. Nienawiść 
umarła wraz z nimi. Nawet cesarz Niemiec, którego po wojnie świato-
wej nienawidziła duża część świata i niektórzy obywatele jego własnego 
kraju, nie jest dziś nienawidzony. A zatem dlaczego nienawiść do wszyst-
kich innych umarła, a trwa wciąż wobec naszego błogosławionego Pana?  
I tu dochodzimy do rzeczywistego powodu. Co powoduje nienawiść? 
Powodem nienawiści jest to, co drażni lub stoi na przeszkodzie czemuś, 
czego pragniemy. Dlaczego nienawidzono Nerona, gdy żył? Dlatego, że 
jego występki stały na przeszkodzie społecznej sprawiedliwości, za którą 
tęsknili Rzymianie. Ale teraz, gdy jego występki są pogrzebane razem  
z jego ciałem, nikt go nie nienawidzi.

Nikt dziś nie nienawidzi Tyberiusza, Domicjana, Iwana Groźnego czy 
Nestoriusza. Nawet jeśli potępienie ich czynów jest wielkie. Przestali być 
obiektem nienawiści, bo przestali być przeszkodą. Ale z naszym Panem 
jest inaczej. Nienawiść do Chrystusa nie słabnie nawet po dwudziestu 
wiekach, co widać dobrze po takich nowoczesnych krajach jak Rosja, 
Meksyk i Hiszpania; i przyczyna tej nienawiści wciąż trwa, ponieważ On 
wciąż jest przeszkodą – przeszkodą dla grzechu, dla egoizmu, dla bezboż-
ności i dla ducha tego świata. Duch Chrystusa wciąż żyje w tych, którzy 
kochają. On jest wciąż przeszkodą dla tych narodów, które zapominają  
o Bogu, kamieniem na drodze tych, którzy przestają się modlić, wyrzutem 
sumienia dla tych, którzy grzeszą i nie pokutują, jest wciąż Boskością, 
która odmawia zstąpienia z krzyża, aby zdobyć poklask współczesnych; 
jest wciąż Głosem nawołującym serca do niełatwego porzucenia ducha 
tego świata dla chwalebnej wolności dzieci Bożych.

11 marca 1934 r. 
Tekst pochodzi z książki „Wieczny Galilejczyk”. Cdn. 

Myśli Prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego
Eucharystia rodzi nowy rodzaj ludzki. Ona pozwala 
zapomnieć o sobie, aby żyć tylko dla Tego, który nie 
przyszedł, aby potępić, ale aby zbawić. Eucharystia 
sprawia, że człowiek przestaje się lękać o siebie. 

(zapiski więzienne z 1953 roku)
Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić 
wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam 
otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi 
nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez 
dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej 
ludzką i w pełni Bożą.

(orędzie na Boże Narodzenie 1980 roku)
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W „Echu Katolickim”

W kuchni przed wigilią krząta się kilka osób, 
które rozmawiają na różne tematy. Ktoś zadaje 
pytanie:
– A kto wie, jak się nazywa ósma żona kucharza?
Zapanowała ciszą, którą w końcu ktoś przerywa:
– Powiedz, chyba nie zgadniemy.
– Nazywa się zwyczajnie: Usmażona.
BRAK ROWERU
W listopadzie mały Jaś wysłał kartkę pocztową 
do św. Mikołaja:
– Święty Mikołaju! Mam biednych rodziców. 
Proszę, przynieś mi rower górski i klocki Lego.
Któraś z pań pracujących na poczcie (niechcący) 
przeczytała list Jasia i pokazała innym. Wszyst-
kim zrobiło się smutno, dlatego postanowili 
zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na 
klocki i wysłali je w paczce do Jasia. Po świętach 
ta sama pani przeczytała drugi list Jasia:
– Święty Mikołaju, dziękuję ci za klocki. Rower 
pewnie ukradli na poczcie.
MAŁŻEŃSKI DIALOG
W Święta mąż siedzi przy komputerze. Żona 
mówi do niego:
– Może złożymy sobie życzenia świąteczne?
– Przecież już ci złożyłem życzenia na Facebooku
NARZECZEŃSKI DIALOG
Na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem 
narzeczona mówi do narzeczonego:
– Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli 
ślub w Boże Narodzenie?
– Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta?
ODWAŻNA DECYZJA
W gronie kolegów podczas epidemii:
– Wiecie co chłopaki? Wczoraj podjąłem odważ-
ną decyzję. Wszędzie mówią: „siedź w domu”.  
W TV „siedź w domu”, w gazecie „siedź w domu” 
w radiu „siedź w domu”. Trzy dni tak siedziałem...
– I co?
– Dłużej nie wytrzymałem i położyłem się.  
Mówię wam, jaka ulga!
ZŁOŚLIWY ZIĘĆ
Teściowa dzwoni do zięcia:
– Michale, u mnie w mieszkaniu czuć gaz.  
Co mam zrobić?
– Mamusia jest kobietą wierzącą, niech mamu-
sia zapali świeczkę i pomodli się!

Różaniec Do Granic Czasu:  
Powróćmy do Ojca

31 grudnia to w kul-
turze europejskiej dzień 
wyjątkowy, w którym 
świętujemy przejście do 
kolejnego roku. – Tym 
razem chcemy zaprosić 
Polaków, by ostatni dzień 
roku stał się symbolicznym końcem i wejściem  
w nowe – chcemy zaprosić do powrotu w ra-
miona Boga Ojca – mówi Maciej Bodasiński.  
To właśnie na 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) 
planowane jest kolejne wydarzenie Fundacji 
Solo Dios Basta: Różaniec Do Granic Czasu.

Różaniec Do Granic Czasu to wydarzenie, 
którego celem jest powrót do Boga, jako 
dobrego Ojca. Podobnie, jak w przypowieści 
Syn Marnotrawny, tak i my odeszliśmy od 
Ojca w bardzo dalekie strony. Zamiast Boga 
wybieramy władzę, pieniądze, pożądanie, 
samych siebie. To jest przyczyna całego zła 
na świecie.

 – Straciliśmy z oczu i serca naszego Ojca, 
wyrzucamy go z serca, Polski i w ogóle całego 
świata. A to właśnie On – Ojciec jest dawcą ży-
cia i źródłem pokoju – mówi Maciej Bodasiński.  
– Musimy do niego wrócić, bardzo potrzebuje-
my Jego Miłości, potrzebujemy też Jego pomocy, 
sami nie dajemy rady... – podkreśla organizator 
wydarzenia i dodaje – I podobnie, jak w przypo-
wieści: kiedy zwrócimy się znów do Ojca, On da 

nam doświadczyć swo-
jej miłości, On pierwszy 
wyjdzie nam na spotka-
nie. 

W jedynych uzna-
nych przez Kościół 
Katolicki Objawieniach  

i Orędziach Boga Ojca przekazanych siostrze 
Eugenii Ravasio, Bóg Ojciec przypomina o swo-
jej nieskończonej Miłości do nas ludzi. Nie jest 
On Bogiem dalekim i surowym, ale bliskim, 
troskliwym, przenikającym naszą codzienność. 
Celem tego wydarzenia jest otwarcie się na Jego 
Miłość i przyjęcie tej Miłości przez jak najwięcej 
osób. 

 – Noc sylwestrowa kojarzy nam się z rado-
ścią. Prawdziwa radość to ta, która jest owocem 
doświadczenia Miłości naszego Taty w niebie. Bo 
za tą radością idzie też głębokie poczucie wolno-
ści od trosk doczesnych i świadomość, że nawet, 
gdy jest po ludzku ciężko i trudno, to jest Ktoś, kto 
nad tym wszystkim czuwa i kto nad tym całym 
chaosem ma pieczę – mówi Agnieszka Kmini-
kowska, rzecznik prasowy wydarzenia.

Źródło: facebook.com/RozaniecDoGranic 
Parafia św. Józefa włączy się w tę mo-

dlitwę. W noc sylwestrową kościół będzie 
otwarty do godz. 1.00. Zapraszamy na  
adorację naszego Pana w Najświętszym 
Sakramencie. Więcej informacji za tydzień. 

•	Dlaczego	warto	wpatrywać	się	w	Świętą	Ro-
dzinę i czerpać z niej inspirację? 
•	Drogą	do	zrozumienia	Bożego	Narodzenia	jest	

pokora. O miłosiernej służbie drugiemu
•	 Jeśli	 człowiek	czuje	 się	doświadczany	przez	

Pana Boga, to znaczy, że Bóg z niego nie zre-
zygnował. 
•	Kalendarz ścienny na 2021 r

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Dotyczyły one ustawiania w domach igla-

stego drzewka: jodły, sosny lub świerku przy-
branego jabłkami (rajskimi jabłuszkami), orze-
chami i ozdobami z papieru. Na drzewie krzyża 
Syn Boży dokonał naszego zbawienia, dlatego 
na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus 
tak często siebie nazywał światłem.

Można próbować wyobrazić sobie święta 
bez choinki, jasełek, żłóbka, ale chyba nikt nie 
wyobraża sobie Świąt Narodzenia Pańskiego 
bez wigilii. Nazwa wigilia pochodzi od łaciń-
skiego słowa vigilia, które oznacza czuwanie, 
straż nocną. Czuwanie przed dniami świąt 
chrześcijańskich wywodzi się od praktyk sta-
rotestamentowych. Izraelici w wigilię szabatu 
i innych świąt przyrządzali potrawy, a także 
wykonywali powszednie czynności z wyprze-
dzeniem, aby świętować bez przeszkód. Tra-
dycyjnie, kiedy na niebie zabłyśnie pierwsza 
gwiazdka (symbol gwiazdy betlejemskiej, 
która oświecała grotę narodzenia), zasiada-
my do wieczerzy wigilijnej. Wigilia była i jest  
w świadomości ludowej powtórzeniem rajskiej 
sytuacji, kiedy nie znano cierpienia, śmierci 
ani wrogości; uczta wigilijna odzwierciedla 
powszechne pojednanie – żywych i umarłych, 
ludzi i zwierząt; ulegają zawieszeniu prawa 
przyrody: w raju było stale ciepło, więc – we-
dług wierzeń ludowych – mimo mrozu w noc 
wigilijną zakwitają drzewa w sadach, woda  
w rzekach i strumieniach przemienia się  

w wino, zwierzęta mówią ludzkim głosem. Na 
stole, pod obrusem kładziemy sianko, a pod su-
fitem podwieszamy zieloną gałąź, która symbo-
lizuje życie. Na południu Europy jest to gałązka 
drzewa laurowego lub oliwki, zaś w środkowej 
i północnej Europie świerku, jodły i sosny oraz 
bukietów jemioły. Do najważniejszej wieczerzy 
w roku zasiada cała rodzina. Pozostawiane jest 
jednak jedno puste miejsce z nakryciem, dla 
zabłąkanego wędrowca. Wigilię rozpoczyna 
czytanie Słowa Bożego i obrzęd dzielenia się 
opłatkiem. Dla każdego chrześcijanina to naj-
ważniejszy moment, kiedy przy łamaniu chle-
ba składamy sobie życzenia błogosławieństwa 
i pokoju Bożego. Po złożeniu życzeń rozpoczy-
namy ucztę. Tradycją jest, że przygotowujemy 
tyle dań, ile jest miesięcy w roku i tyle, ilu było 
apostołów, czyli 12. Zwyczajem polskim jest, 
że wszystkie dania wigilijne są postne. Na wsi 
po wieczerzy gospodarz szedł do obory, stajni  
i kurnika zanosząc zwierzętom opłatek i sianko 
spod obrusa, by wszelkie stworzenie świętowa-
ło narodzenie Zbawiciela. (G Ł-K)

Świąteczne zwyczaje


