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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Łk 1,43
Spotkanie niewiast Maryi i Elżbiety było pięknym przeżyciem ducha zarówno dla nich, jak i dzieci w ich łonach. Oto, bowiem gdy Maryja dociera do
domu Elżbiety i widząc ją już z daleka wyciąga ręce
i pozdrawia, Elżbieta czuje coś, co wprawia ją w zachwyt. Jest to zachwycenie Boże, pod natchnieniem
Bożym. Ma dane z Nieba poznanie, że przychodzi
do niej nie tylko jej krewna, młodziutka Maryja.
Przychodzi do niej ktoś większy. Naraz zdaje sobie
sprawę, że oto gości w swoim domu samego Boga.
Że w osobie Maryi, przyszedł do niej sam Bóg. W dodatku, ona – jej młoda krewna, nosi w sobie to życie
Boże od niedawna, bowiem jeszcze nie widać po
niej stanu błogosławionego. Elżbieta poczuła, jak jej
dzieciątko również doznało wzruszenia. Gdy witała
Maryję, gdy ją obejmowała ramionami i przytulała,
doznała nieznanego jej wcześniej cudownego doświadczenia, że jej dzieciątko rozpoznaje również wizytę tak znakomitego Gościa.
Maryja przychodzi również i do nas, aby nam pomóc w naszej zwykłej szarej codzienności. A w do-

datku nie przychodzi sama. Nagle mamy poznanie
duchowe, że Maryja niesie nam Króla nad królami,
Pana nad panami. Przynosi nam samego Boga. Niesie Go w swoim sercu.
To ma również znaczenie symboliczne. Maryja
zawsze ma Boga w sercu. Ona kocha. Zawsze tam,
gdzie miłość, tam i Bóg. Ona zawsze otacza Boga
miłością. Gdzie byłoby lepiej Jej Synkowi, jak nie
w sercu Matki?
Tak więc, Maryja niesie nam swój najcenniejszy
skarb, dar jedyny, nie znajdziemy mu równego.
Niesie samego Jezusa – Zbawiciela. Przychodzi do
nas z tym cennym darem, by w naszym życiu pojawiło się światło radości, promień miłości, by nasze
serca przepełnił sam Bóg. Wejdźmy w tę scenę z sercami otwartymi. Zanurzmy się w tym bezmiarze
miłości, jaka tę scenę obejmuje. Pozwólmy naszym
sercom poczuć tę przenikającą nas miłość. Razem
z Elżbietą zachwyćmy się takimi Gośćmi. Niech nasze dusze oniemieją z zachwytu. I skierujmy do Maryi słowa, które wcześniej wypowiedziała Elżbieta,
a które wypowiedziane przez nas sercem, z wiarą,
staną się Ciałem: „A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie?”

WIECZÓR WIGILIJNY
Wieczerza wigilijna w domu chrześcijanina
jest wydarzeniem religijnym. Trzeba ją dobrze
przygotować nie tylko od strony kulinarnej, ale
także od strony duchowej. Dlatego poniżej przedstawiamy propozycję modlitwy.
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę. Jedno
miejsce przy stole pozostaje wolne dla nieznajomego
przybysza.
Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec rodziny…
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ZAPALENIE ŚWIECY
Ojciec lub matka zapala świecę na stole i wypowiada słowa:
Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki.
CZYTANIE EWANGELII – Łk 2,1-14
Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł
na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany
Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii – kolęda:
„Bóg się rodzi”.
WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojciec lub matka:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie
wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy:
• Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych
pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych,
biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz
szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się
więc 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 się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,
która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie
było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak
że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania”.

Ojciec lub matka:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości
Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Ojciec lub matka:
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości.
Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej,
otwieramy je na przyjście Pana. Niech On
będzie zawsze z nami.
Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.
MODLITWA PO WIECZERZY
Odmawia ojciec lub matka.
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za
Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za
miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy.
Tobie chwała na wieki. Amen.

Gość przy wigilijnym stole

…i inne wigilijne tradycje

Gdy w snopku wigilijnym kłos o kłos zadzwoni,
Ilekroć pod obrusem zaszeleści siano,
Baczmy na puste miejsce, gdzie mieli siąść – oni,
Baczmy, by nieobecnych nie zaniedbywano.

Wieczerza wigilijna stała się nierozłącznym elementem polskiej tradycji. Według statystyk 98%
Polaków zasiada co rok do wspólnego posiłku w wieczór poprzedzający Uroczystość Bożego Narodzenia. Na ogół dzień ten spędzamy w domu (niekoniecznie swoim) w gronie rodziny i przyjaciół. Modne na zachodzie obchodzenie świąt w egzotycznych
miejscach bądź w lokalach u nas jak na razie słabo
się rozpowszechniło.

Obejdzie się to miejsce bez potraw dwunastu,
Nie zmieniajmy półmisków przy nim ni talerzy,
Obejdzie się bez szumnych win i bez toastów,
Tylko przed pustym miejscem – niech opłatek leży.
Stanisław Miłaszewski „Wilia”
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt. Urządzamy je
zgodnie z tradycją. W wigilię, dzień poprzedzający
święta, dzielimy się opłatkiem – symbolem pojednania – oraz spożywamy postne potrawy. Według staropolskiego zwyczaju, na stole wigilijnym stawia się
wolne nakrycie dla „gościa”: samotnej sąsiadki, sąsiada, krewnego przebywającego w podróży itp.
W ten jedyny w roku wieczór, gdy płoną światła
na choinkach i słychać dźwięki kolęd, NIKT bowiem
nie powinien czuć się samotny. Jest to przecież taki
wieczór, taka niezwykła i cudowna noc, kiedy dzieją
się cuda. Mocą ludzkiej serdecznej pamięci ożywają
we wspomnieniach bliskie osoby, których już nie ma,
a z których odejściem nigdy nie pogodziliśmy się.
W ten wieczór wszystko jednak jest możliwe…

Wigilijny wieczór nabrał kształtu rytuału, który
rządzi się swoimi prawami. Oczywiście każda rodzina obchodzi ten dzień po swojemu, ale istnieje
wiele wspólnych elementów, bez których większość
z nas nie wyobraża sobie tego czasu.
Chyba najbardziej charakterystyczne jest wspólne
zasiadanie przy stole, suto zastawionym tradycyjnymi
postnymi potrawami. Wiele z nich przyrządzonych
jest w specyficzny sposób, w jaki nie jada się ich na
co dzień. Stąd kojarzą się one głównie z wigilią.
Miejsc przy stole jest tyle, ile potrzeba dla pomieszczenia grona najczęściej większego, niż sami
domownicy. Zwyczajowo bowiem odwiedzamy się
w tym dniu i nierzadko ta uroczysta kolacja staje się
jedynym w swoim rodzaju spotkaniem rodzinnym.
Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ankietą
na następnej stronie na temat wieczoru wigilijnego.

Wasi duszpasterze

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Jutro Wigilia i potem kolejne świąteczne dni. Czy
do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku, przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem.
Przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię
i przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze
i nieustannie uzdalnia nas do niesienia tej Dobrej
Nowiny innym.
2. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej
sprawowanej o północy z poniedziałku 24 grudnia,
na wtorek 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach,
wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną,
chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech
to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia
przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek.
Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.
3. Jutro o godz. 900 ostatnie roraty. Wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału. Na zakończenie Rorat odbędzie się rozdanie nagród dla najwy-

trwalszych uczestników.
4. We wtorek będziemy przeżywali Uroczystość
Narodzenia Pańskiego. Msze św. o godz. 8 00
w Cementowni, 900, 1030, 1200 i 1700. Nie ma w tym
dniu Mszy św. o godz. 700.
5. W środę drugi dzień Świąt, wspominamy św.
Szczepana pierwszego męczennika. Msze św. w porządku niedzielnym.
6. W przyszłą niedzielę, podczas Mszy św. o godz.
1200 wystąpi Zespół z Zarządu Szkół Elementarnych
z Przyjaciółmi. Po Mszy św. zapraszamy na Koncert
Kolęd. (około godzinny).
7. W najbliższym czasie w naszej Parafii rozpoczną
się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Będzie
to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas
której zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy
o Boże błogosławieństwo. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o
wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Szczegółowy program całej kolędy poniżej.
8. W związku z Kolędą od najbliższego czwartku
obowiązuje Kolędowy Porządek Mszy św. w dzień
powszedni. Msze będą odprawiane tylko rano o
godz. 700 z wyjątkiem piątku i soboty, wtedy będzie
również Msza św. wieczorna o godz. 1700.

PLAN KOLĘDY 2012/2013
Piątek 28.12.2012 r.
9.00 Podzamcze – ul. Wojska Polskiego od końca i przyległe – Ks. Proboszcz
9.00 Podzamcze – ul. Wojska Polskiego strona prawa od początku – Ks. Mariusz
9.00 Podzamcze – ul. Wojska Polskiego strona lewa od początku i przyległe – Ks. Michał
Sobota 29.12.2012 r.
9.00 Podzamcze – ul. Firleja od góry, ul. Bonerów od góry – Ks. Proboszcz
9.00 Podzamcze – ul. Krakowska od góry – Ks. Mariusz
9.00 Podzamcze – ul. Zuzanka od końca – Ks. Michał
Poniedziałek 31.12.2012 r.
9.00 ul. Kościuszki od Kościoła do Remizy i Plac Piłsudskiego – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Kościuszki od Podzamcza nr parzyste do Kościoła (do nr 44) – Ks. Mariusz
9.00 ul. Kościuszki od Podzamcza nr nieparzyste do Kościoła (nr 31), ul. Cicha i ul. Cmentarna – Ks. Michał
Środa 02.01.2013 r.
9.00 Morusy, Śrubarnia – Ks. Proboszcz
9.00 Podzamcze – ul. Birowska, Szkolna, Zamkowa – Ks. Mariusz
15.00 ul. Mostowa, Szeroka – Ks. Michał
Czwartek 03.01.2013 r.
9.00 ul. Polna, Batorego, Chrobrego, Sikorskiego, Jagiełły – Ks. Proboszcz
9.00 Józefów – Ks. Michał
15.00 ul. Paderewskiego – Ks. Mariusz
Piątek 04.01.2013 r.
9.00 ul. Kopernika, Nowy Świat, J. Krasickiego, Słoneczna – Ks. Proboszcz

15.00 ul. Sobieskiego, Sawickiej – Ks. Mariusz
15.00 ul. Kolorowa ,Wrzosowa – Ks. Michał
Sobota 05.01.2013 r.
9.00 ul. Konopnickiej – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Olkuska parzyste – od Placu Piłsudskiego – Ks. Mariusz
9.00 ul. Olkuska nieparzyste – od Placu Piłsudskiego – Ks. Michał
Poniedziałek 07.01.2013 r.
9.00 ul. Piastowska – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Krótka, Ogrodowa, Książęca – Ks. Mariusz
15.00 ul. Różana, Malinowa – Ks. Michał
Wtorek 08.01.2013 r.
9.00 ul. Słowackiego 4, 11,12 – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Spacerowa od 1 Maja w kierunku Krępy – Ks. Mariusz
15.00 ul. Leśna – Ks. Michał
Środa 09.01.2013 r.
9.00 ul. Szkolna, Wodna, ul. Słowackiego 1,2,3 – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Narutowicza – Ks. Mariusz
15.00 ul. Mieszka I – Ks. Michał
Czwartek 10.01.2013 r.
9.00 ul. Sienkiewicza od Remizy – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Sienkiewicza od końca – Ks. Michał
15.00 ul. Bzowska – Ks. Mariusz
Piątek 11.01.2013 r.
9.00 ul. Orzeszkowej 9,10,11,12,14,15 – Ks. Proboszcz
15.00 ul. Południowa od Biedronki – Ks. Mariusz
15.00 ul. Południowa od ul. Piastowskiej i Hetmańska – Ks. Michał
Sobota 12.01.2013 r.
9.00 ul. 1 Maja od początku – Ks. Proboszcz
9.00 ul. 1 Maja strona prawa – Ks. Mariusz
9.00 ul. 1 Maja strona lewa – Ks. Michał
Poniedziałek 14.01.2013 r.
9.00 ul. Słowackiego 9,10,13,14 – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Mickiewicza – Ks. Mariusz
15.00 ul. Plac Wolności – Ks. Michał
Wtorek 15.01.2013 r.
9.00 ul. Kościuszki od drogi do Józefowa – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Orzeszkowej 5,6,7,8 – Ks. Mariusz
15.00 ul. Orzeszkowej 3,4 – Ks. Michał
Środa 16.01.2013 r.
9.00 ul. Wschodnia, ul. Słowackiego 7, 8 – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Kościuszki od Remizy do Cegielni – Ks. Mariusz
15.00 ul. Kościuszki od Cegielni – Ks. Michał
Czwartek 17.01.2013 r.
9.00 ul. Słowackiego domy od ul. 1Maja – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Słowackiego domy od lasu – Ks. Michał
15.00 ul. Kościuszki 131,133,135 – Ks. Mariusz
Piątek 18.01.2013 r.
15.00 kolęda dodatkowa dla tych, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie,
a chcieliby przyjąć wizytę duszpasterską /zgłoszenia w zakrystii/
* Z uwagi na możliwość wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności mogących wpłynąć
na przebieg wizyty duszpasterskiej, księża zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego planu.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

24 – 30 grudnia 2012 r.

24 grudnia – poniedziałek – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
900

1) + Adam Ciszewski.
2) + Edmund Firek – od Janiny Musialskiej z rodziną i ks. Michała Musialskiego.
3) + Waleria, Ignacy Muszyńscy – od wnuczki Teresy.

25 grudnia – wtorek – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
000

1) 18. r. urodzin Dagmary Bzdęga.
(Pasterka) 2) + Małgorzata Milejska – od uczestników pogrzebu.
3) Za parafian.
900

50. r. ślubu Wandy i Adama Sokołowskich – z prośbą o Boże błogosławieństwo
oraz zmarłe: Bożenkę i Karolinkę Perkowskie.

1030

+ Zdzisław, Helena, Henryk Firek; Anna, Zofia, Józef Paciej.

1200

+ Edward Kłak (1. r. śmierci); Ksawera Kłak; Agnieszka, Antoni Kłak;
Aniela i Marian Wyleciał; Irena Malewska.

1700

35. r. ślubu Małgorzaty i Bogdana Kawka – o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

26 grudnia – środa – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA (DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT)
700

+ Szczepan Mieszczanek.

900

+ Wacław Wójcik.

1030

+ Salomea Jankiewicz – od córki.

1200

Chrzest.

1700

+ Kazimierz Pacan – od córki Danuty z rodziną;
+ Zbigniew Labocha.

27 grudnia – czwartek
700

1) + Piotr Podsiadło – 4. r. śmierci.
2) + Genowefa, Władysław Jagła; Edward Żyła; Stanisław Kowalski.

28 grudnia – piątek
700

1) + Marianna Wyrodek – od rodziny Karbowskich.
2) + Paweł Młynarczyk.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

29 grudnia – sobota
700

1) + Marianna Wyrodek – od Zofii i Małgorzaty Kmitów z rodzinami.
2) + Paweł Młynarczyk.

1700

+ Małgorzata Milejska – od sąsiadów.

30 grudnia – niedziela
700

+ Marianna Wyrodek – od córki Iwony z rodziną.

900

+ Marian, Wiesława Piątek; Ireneusz Opiłka.

1030

+ Mieczysław Podsiadło.

1200

Za parafian.

1700

+ Edmund Firek – od córki Barbary z rodziną.

