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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja.
Łk 1,26-27
Nazaret i ubogi dom Maryi stały się w tym
momencie centrum świata. Posłaniec Boży powiedział: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
(Łk 1,28). Te niezwykłe słowa i pochwała zmieszały
Maryję. Choć była rzeczywiście pełna łaski, nigdy
nie myślała o tym. Anioł uspokoił ją słowami: Nie
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Będzie On wielki i nazwany będzie Synem
Najwyższego (Łk 1,30-31).
Słowa te były dla Niej niejasne. Dlatego
zapytała: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
(Łk 1,34). Nie rozumiała, jak może stać się matką
bez udziału męża. W odpowiedzi usłyszała: Dla
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1,37).
To poczęcie ma być czymś cudownym, niezwykłym.

Maryja, gdy zrozumiała, że Bóg będzie źródłem
Jej macierzyństwa, wyraziła zgodę: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego
słowa! (Łk 1,38). Pisarze chrześcijańscy porównują
zgodę Maryi do podpisania czystego weksla lub
czeku in blanco. Zgodziła się, aby Bóg wypisał na
nim, co Mu się spodoba. W rzeczywistości Bóg dał
jej wiele spokojnych dni w Betlejem i Nazarecie, ale
dał też momenty, gdy miecz boleści przeszył jej
serce, wtedy gdy stała pod krzyżem Syna.
Matka Boża stała się w ten sposób wzorem dla
każdego z nas, w jaki sposób mamy przyjmować
wolę Bożą w życiu. Często modlimy się o to, co dla
nas miłe i przyjemne. Boimy się tego, co może być
bolesne. Maryja pokazała, że z rąk Bożych trzeba
przyjąć wszystko. Swoim życiem dała doskonałe
świadectwo postawy zgodnej ze słowami modlitwy
Ojcze nasz: (…) bądź wola Twoja jako w niebie tak
i na ziemi. Pan Bóg wie najlepiej, co jest dla nas
dobre i właściwe. Może zatem czasem zamiast
wyliczać Bogu „koncert życzeń”, warto wystawić
taki „czek in blanco”, jak to uczyniła Maryja.

Wieczerza Wigilijna w rodzinie

B

oże Narodzenie skłania nas do poświęcenia więcej czasu na
przygotowanie stołu, a przede wszystkim serc, do godnego przeżycia rodzinnego spotkania.
Pojednawszy się więc
z Bogiem w sakramencie
pokuty, wyciągnijmy rękę
w geście chrześcijańskiego przebaczenia i pojednania do tych, z którymi
dzielą nas drobne i wielkie nieporozumienia,
uznając przy tym własne winy. Zatroszczmy się

٭٭
WPROWADZENIE
Gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazda, cała rodzina gromadzi się wokół wigilijnego stołu. Rozpoczyna modlitwę, śpiewając pieśń adwentową, np. „Niebiosa rosę”
lub inną, znaną członkom rodziny. Po jej zakończeniu prowadzący modlitwę zwraca się do
wszystkich słowami:
Jako rodzina spotykamy się tego wieczoru przy
stole wigilijnym, aby uczcić tajemnicę przyjścia
Boga na ziemię. Jego narodzenie, jak uczy, „nie jest
faktem, który można uznać za zamkniętą przeszłość. Przed Nim staje bowiem cała ludzka historia: Jego obecność oświeca naszą teraźniejszość
i przyszłość świata (…). Spotykając Chrystusa, każdy
człowiek odkrywa tajemnicę własnego życia”. Ten
sam Jezus Chrystus jest obecny tutaj, dzisiaj, pośród
nas. Przypomni nam o Nim m.in. świeca, którą
teraz zapalimy.
Dziecko zapala świecę na stole, mówiąc:
„Światło Chrystusa”.
Wszyscy odpowiadają: „Bogu niech będą
dzięki”. Po zapaleniu
świecy wszyscy odmawiają modlitwę „Anioł
Pański”.

o to, by tego wieczoru nikt nie był sam, zapomniany i głodny. Puste miejsce przy stole niech
przypomina o wszystkich potrzebujących.
Zachowajmy piękne chrześcijańskie zwyczaje
związane z Wieczerzą wigilijną i okresem Bożego
Narodzenia: stół powinien być nakryty białym
obrusem, na nim świeca, Pismo Święte, sianko
i chrześcijańskie symbole świąteczne.
Słuszną praktyką jest przeżywanie Wieczerzy
wigilijnej jako liturgii domowej, w której istotną
rolę odgrywa modlitwa. Zwyczajowo przewodniczy
jej ojciec rodziny. W celu owocnego przeżycia chwil
przy wigilijnym stole, można posłużyć się formularzem, który zamieszczamy poniżej.

٭
ANIOŁ PAŃSKI zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, który zrządziłeś, że za zwiastowaniem
anielskim w żywocie Najświętszej Maryi Panny
Słowo Twoje ciałem się stało, pokornie Cię błagamy, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo
Dziewicy, w której Boże macierzyństwo głęboko
wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Z Ewangelii według świętego Łukasza
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cesarza
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się
wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby
dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która
była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Oto słowo Pańskie.

Po wysłuchaniu Ewangelii wszyscy śpiewają kolędy,
np. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gdy się Chrystus rodzi” lub inne. Po odśpiewaniu
kolęd odmawia się modlitwę
„Ojcze nasz”.
Panie, nasz Boże, Ty
sprawiłeś, że ta święta noc
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli
blaskiem twojego światła w naszym codziennym
postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM I WIECZERZA
Ojciec rodziny bierze teraz talerz, na którym
znajdują się opłatki i rozdaje je wszystkim członkom
rodziny. Następnie składa życzenia całej rodzinie.
Może je rozpocząć od odczytania życzeń Jana Pawła II:
„Kiedy nadchodzi wieczór wigilijny, spotykamy
się przy wigilijnym stole rodzinnym, aby połamać
się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia.
Tak więc, umiłowani, niech każdy z was rośnie
duchowo z tajemnicy Bożego Narodzenia w swoim
człowieczeństwie i w swoim chrześcijaństwie. Niech

Bóg, który stał się
Człowiekiem, będzie natchnieniem i pomocą do
wszelkiego dobra i do
walki z wszelkim złem.
Niech będzie umocnieniem dla małżeństw i
rodzin, niech pokazuje
drogę młodzieży, niech
wspiera cierpiących i opuszczonych, niech daje
dojrzałą mądrość i miłość tym, którzy doszli już do
późnych lat”.
Teraz wszyscy członkowie rodziny podchodzą do
siebie i dzieląc się opłatkiem, składają sobie życzenia. Po ich zakończeniu wszyscy zasiadają do
Wieczerzy.

RODZINNE SPOTKANIE PRZY CHOINCE
Po spożyciu posiłku rodzina gromadzi się przy
choince na wspólne kolędowanie, rozmowy i przygotowanie do udziału w liturgii. Śpiew kolęd może
być przeplatany odczytywaniem życzeń, jaki rodzina
otrzymała na święta, małymi jasełkami przygotowanymi przez dzieci.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W sobotę o północy kończy się Adwent. Pięknym
akcentem naszego radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela będzie wieczerza wigilijna, dzielenie
się opłatkiem, śpiewanie kolęd. Nie zapomnijmy,
że w pierwszym rzędzie jest to uroczystość religijna
– a dopiero później piękna tradycja.
2. Msza Święta w Wigilię rano o godz. 900.
Natomiast o północy na rozpoczęcie obchodów
Bożego Narodzenia zostanie odprawiona Pasterka.
3. Pamiętajmy, że w wigilię zalecany jest post.
Powstrzymajmy się więc od spożywania potraw
mięsnych.

4. W przyszłą niedzielę przypada pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godz. 800
w Cementowni, w kościele o 900, 1100 i 1700.
5. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących
się do I Komunii Św. odbędzie się we wtorek
po Mszy wieczornej o godz. 1730.
6. Można jeszcze nabywać świece Caritasu. Niech
zapłoną na naszym wigilijnym stole.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i wspierania parafialnej gazetki.
8. Na ten ostatni tydzień Adwentu życzymy naszym
parafianom i wszystkim gościom Szczęść Boże!

Kącik życzeń
Kochanej Babci Wiktorii w dniu imienin dużo zdrowia, szczęścia, radości,
błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej. Z całego serca życzą wnuczki
Marianna i Iwona.

INTECJE MSZY

ŚWIĘTYCH

19 – 25 grudnia 2011 r.

19 grudnia – poniedziałek
700

1) + Zygmunt Podsiadło – od syna Maksymiliana z rodziną.
2) + Piotr Hajduga – od chrzestnej Iwony z rodziną.

1700

+ Władysława Wacowska – od rodziny Lataczów.

20 grudnia – wtorek
700

1) + Zygmunt Podsiadło – od syna Radosława z rodziną.
2) + Piotr Hajduga – od rodziny Stąplów.

1700

+ Władysława Wacowska – od córki Barbary z mężem.

21 grudnia – środa
700

1) + Zygmunt Podsiadło – od Jadwigi i Wacława Szeląg.
2) + Piotr Hajduga – od cioci Wacowskiej.

1700

+ Władysława Wacowska – od Anny i Marii.

22 grudnia – czwartek
700

1) + Kazimierz Gajda – w 11 r. śmierci.
2) + Honorata i Adam Zegar.

1700

+ Ryszard Wacowski.

23 grudnia – piątek
700

1) + Jarosław Puch – w 2 r. śmierci.
2) + Leszek Kromer – od Danuty Bączek z rodziną i Haliny Wójcik.

1700

+ Agnieszka Stanek.

24 grudnia – sobota – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
900

1) + Władysława Wacowska – od wnuka Piotra z narzeczoną.
2) + Piotr Hajduga – od chrzestnego i cioci Wandy.
3) + Marian Wałczyk – od rodziny Adamczyków.

25 grudnia – niedziela – BOŻE NARODZENIE
2400

1) Za parafian.
2) Halina i Janusz Machelscy – w 30 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo.
3) + Edward Kłak (w 11 r. śmierci); Ksawera, Agnieszka, Antoni Kłak;
Irena Malewska.

900

1) + Irena, Stefan Matysek; Franciszka, Jan Kusior.
2) + Stefan Musiorski – w 5 r. śmierci.

1100

1) + Genowefa, Jan Ciołczyńscy.
2) Paweł Ploch – w 18 r. urodzin.

1700

35-lecie małżeństwa Państwa Skrzypiciel.

