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1. Dziś IV niedziela Adwentu. Można się jeszcze zaopa-
trzyć w opłatki. Ofiary przeznaczone są na elewację ko-
ścioła. 

2. Dzisiaj można jeszcze zgłaszać w zakrystii dodatkowych 
chorych, do których kapłan uda się z Komunią  
św. w poniedziałek (23 XII)  od godz. 8.30. 

3. Dziękujemy Parafianom, którzy przywieźli płytki na 
cokół do kościoła oraz wykonywali inne prace w tym 
czasie. Bóg zapłać! 

4. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Ostatnia Msza 
św. roratnia o godz. 8.00 rano. Dziękujemy za udział w rora-
tach dorosłym, a szczególnie dzieciom oraz ks. Pawłowi, 
który głosił słowo Boże. Zachowajmy w wigilię tradycyjny 
post od mięsa. Zadbajmy także o chrześcijański charakter 
wieczerzy wigilijnej. Jej przebieg znajdziemy w gazetce 
Miriam na drugiej stronie.  

5. W tym roku zapraszamy szczególnie dzieci oraz wszyst-
kich chętnych na Pasterkę o godz. 22.00. Dzieci, które 
grają na różnych instrumentach mogą wtedy razem zagrać 
kolędę: „Lujajże Jezuniu”. Próba odbędzie dziś po Mszy 
św. o 10.30. Chętne dzieci mogą się także przebrać: 
dziewczynki za anioły a chłopcy za pasterzy. Wezmą 
udział w procesji wejścia i powitania Dzieciątka Jezus. 
Druga Paserka o godzinie 24.00. 

6. W środę (25 XII) Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze 
św. o godz. 7.00, 9.00,10.30 i 12.00. Nie będzie Mszy św.  
o godz. 16.00. 

7. We czwartek (26 XII) drugi dzień Świąt – Św. Szczepana. 
Msze św., jak w każdą niedzielę: o godz.7.00, 9.00, 10.30, 
12.00 i 16.00. 

8. W piątek (27 XII) przeżywać będziemy imieniny Księdza 
Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby. Zachęcamy do 
modlitwy w intencji naszego Pasterza. 

9. W piątek, (27 XII) rozpoczynamy wizytę duszpasterską. 
Najlepiej, aby cała rodzina zgromadziła się w tym czasie  
w domu. Należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, 
na nim Pismo Św., krzyż, zapalone świece, woda święcona  
i kropidło.  

10. W związku z kolędą Msza św. w piątek i poniedzia-
łek o godz. 16.00, kancelaria czynna po Mszy św.  
o godz. 16.30.  

11. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (w sumie 50 
zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkańców bloków z ul. 
Strażackiej nr 12A, 12B i 12C. 

12. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.  
U ministrantów możemy nabyć tygodniki: Źródło i Nie-
dzielę, Ola i Jaś- dla dzieci. Gazetka Miriam znajduje się 
w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:   

IV NIEDZIELA ADWENTU 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  

             Pokarm na drogę 
               (życia) 

 

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg  
z nami”. /Mt 1, 23/  

 

Jezus, swoim przyjściem nas świat daje nam 
nowe spojrzenie na nasze spostrzegania świata. 
Jezus wskazuje na to, że nie tylko materia, ale 
przede wszystkim duch daje życie. Miłość bliźnie-
go daje nam o wiele więcej niż sama tylko pomoc 
materialna. Naszym sercem potrafimy przemieniać 
wszystko co jest w około nas. Bez serca bowiem 
żyć się nie da, bo materia nie jest w stanie zmienić 
naszego życia.  

piątek (27 XII) (od godz. 16.30)  
ul. Kwiatkowskiego numery nieparzyste  
1. ksiądz – od numeru 63 do 89a 
2. ksiądz – od numeru 91 do 119 
sobota (29 XII) (od godz. 9.00) 
ul. Kwiatkowskiego numery nieparzyste  
1. ksiądz – od numeru 121 do 161 (bez bloków) 
2. ksiądz – ul. Papieska i Jana Pawła II 
poniedziałek (30 XII 2019) (od godz. 16.30) 
ul. Kwiatkowskiego bloki  
1. ksiądz – od nr. 139A do 139D 
2. ksiądz – od nr. 139 F do 139J 

„W tym objawia się miłość Boga ku nam, 

że zesłał syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. 

Św. Jan Ewangelista 
 

Niech ten świąteczny czas będzie dla każdego oka-

zją, by Bóg dotknął nas swoją miłością, a Nowy 
2020 rok był czasem błogosławionym, w którym 
objawia się Boża chwała i Boża obecność.  
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Wieczerza wigilijna nie jest zwykłą 
kolacją. Przebiega w niecodziennej at-
mosferze, przesiąkniętej sacrum. Świętu-
jemy przecież urodziny naszego Zbawi-
ciela – najważniejsze urodziny w dzie-
jach świata. Dlatego tę wieczerzę należy 
zacząć modlitwą inną niż ta, którą od-
mawiamy przed każdym posiłkiem. Taka 
wigilijna liturgia domowa pomaga lepiej 
przeżyć nie tylko ten niepowtarzalny 
wieczór, ale i całe święta Bożego Naro-
dzenia. 

Na stole nakrytym białym obrusem 
kładziemy Pismo Święte, opłatek oraz 
ustawiamy świecę (najlepiej świecę Ca-
ritas). Pod obrusem umieszczamy siano. 
Jedno miejsce przy stole pozostawiamy 
wolne jako znak pamięci o bliskich 
zmarłych i o podróżnych, którzy niespo-
dziewanie mogą zapukać do naszych 
drzwi. Na stół podajemy jedynie potrawy 
bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Dla 
utrzymania uroczystego charakteru Wie-
czerzy nie oglądamy telewizji i nie słu-
chamy radia.  

 
Wokół stołu gromadzi się rodzina. Oj-
ciec zapala świecę:  
PROWADZĄCY: Oto światłość, która 
w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by 
rozproszyć ciemności grzechu. 
WSZYSCY: Bogu niech będą dzięki.  
PROWADZĄCY: W imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego.  
WSZYSCY: Amen.  
PROWADZĄCY:  
Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat 
Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w 
stajence betlejemskiej jako bezbronne 
Dziecię. Opowiada nam o tym Ewange-
lia. Stojąc, wysłuchajmy z wiarą słów 
opisujących to najradośniejsze dla całej 
ludzkości wydarzenie narodzin Syna 
Bożego Jezusa Chrystusa. 
 
ODCZYTANIE FRAGMENTU 
EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA 
( Łk, 2, 1-14)  
 
PO EWANGELII ŚPIEW KOLĘDY: 
,, Wśród nocnej ciszy...”  
PROWADZĄCY:  
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej go-
dzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za 
noc, w której posłałeś nam swojego Sy-
na, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i 
Zbawiciela. Prosimy Cię: 
 – Udziel naszej rodzinie daru miłości, 
zgody i pokoju. Wysłuchaj nas, Panie! 
 – Obdarz także naszych sąsiadów, przy-
jaciół i znajomych pokojem tej nocy. 
Wysłuchaj nas, Panie! 
 – Wszystkich opuszczonych, samot-
nych, chorych, biednych i głodnych na 

całym świecie pociesz i umocnij Dobrą 
Nowiną tej Świętej Nocy. Wysłuchaj 
nas, Panie! 
– Naszych zmarłych bliskich i znajo-
mych (tu wymieniamy imiona) obdarz 
szczęściem  
i światłem Twej chwały. Wysłuchaj nas, 
Panie! 
 
WSZYSCY ODMAWAJĄ: Ojcze 
nasz...  

PROWADZĄCY:  
Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą 
noc przyszedłeś na świat rodząc się w 
grocie betlejemskiej z Najświętszej Ma-
ryi Panny, przyniosłeś pokój całemu 
światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozo-
stań w naszej rodzinie i zespól ją więza-
mi Twojej miłości, a słowo Twoje niech 
w nas przebywa z całym swym bogac-
twem. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 
 
DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM 
PROWADZĄCY:  
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta 
noc zajaśniała blaskiem prawdziwej 
światłości Twojego Syna; spraw, aby-
śmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości 
w naszym codziennym postępowaniu. 
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi 
będziemy się dzielić zwyczajem naszych 
ojców i naucz nas dzielić się życzliwo-
ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas 
wszystkich Twoim pokojem, abyśmy 
wspólnie sławili Twoją ojcowską do-
broć. 
Dzieląc się opłatkiem składamy sobie 
życzenia oraz przebaczamy wzajemne 
urazy. 
 
WIECZERZA 
Spożywanie wieczerzy przebiega w at-
mosferze wzajemnego braterstwa i życz-
liwości. 
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzy-
mujmy śpiewem kolęd i wzajemnym ob-
darowywaniem się upominkami. Przy 
choince, w nastroju świątecznym oczeku-
jemy na Pasterkę.  

opr. Natalia Kurosz - Majta  

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ  
INTENCJE MSZALNE  

23.12 – 29.12 
 

Poniedziałek (23.12) godz. 18.00 

1/ †Janusz Filip- 19 r. śmierci  

2/ †Jolanta Klęsk- od Krystyny  
i Mariana Krasoń z Nawsia  
Wtorek (24.12) 

godz. 8.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od Anny i Juliana 
Ryba 

2/ †Zmarli z rodziny Niedziałków   

godz. 22.00 

1/ †Elżbieta  

godz. 24.00 

1/ W intencji Parafian  

2/ †Emilia, Stanisław Zaborowscy  
Środa (25.12) BOŻE NARODZENIE 

godz. 7.00 

W intencji próśb i podziękowań do 
Matki Bożej Częstochowskiej  
godz. 9.00 

O Boże błogosławieństwo dla rodziny 
godz. 10.30 

†Emilia Płonka- 7 r. śmierci- od męża  

godz. 12.00 

†Piotr Puc- 6 r. śmierci  

Czwartek (26.12) ŚW. SZCZEPANA 

godz. 7.00 

†Władysław Wiater  

godz. 9.00 

†Adam Kustra  

godz. 10.30 

†Jolanta Klęsk- od Krystyny i Michała 
Habaj  
godz. 12.00 

W intencji dzieci przyjmujących 
chrzest  
godz. 16.00 

Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla Małgorzaty 
Piątek (27.12) godz. 16.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od chrześnicy 
Andżeliki i Karola  

2/ †Emilian Kawa- od róży Floriana  
Sobota (28.12) godz. 18.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od Martyny  
i Karola Ciura z dziećmi 

2/ †Stefan Rzeszutko   

Niedziela (29.12) 

godz. 7.00  

†Janina- 6 r. śmierci, Kazimierz 
Paśko- 42 r. śmierci  
godz. 9.00 

†Janusz Witkowski- 11 r. śmierci  
godz. 10.30 

†Józef Masełek- r. śmierci  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00 

†Jolanta Klęsk- od córki Eweliny  
z mężem i dziećmi  


