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o g ł o s z e n i a:  

IV NIEDZIELA ADWENTU 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy IV niedziela Adwentu. 
Można się jeszcze zaopatrzyć w opłatki w przedsionku ko-
ścioła. Ofiary zostaną przeznaczone na nowy żyrandol w ko-
ściele. Na mszy św. o godz. 12.00 poświęcenie i rozdanie mo-
dlitewników dla uczniów klas VII przygotowujących się do 
sakramentu bierzmowania. 

2. Dzisiaj, w 3 niedzielę miesiąca składka na prace związane  
z realizacją projektu wnętrza kościoła, szczególnie na nowy 
żyrandol. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten cel kwotę 
18 260 zł. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składa-
ne na tacę w kopertach oraz przesyłane na konto parafialne. 
Jednocześnie wydatki w tym czasie wyniosły 60 900 zł. 

3. Trwa Adwent, który ma nas przygotować nie tylko do Świąt 
Bożego Narodzenia, ale także na przyjście Chrystusa przy koń-
cu czasów. Roraty są w dni powszednie o godz. 18.00,  
a w wigilię o godz. 7.00 rano. 

4. Jak co roku są do nabycia wigilijne świece Caritas. Duże  
w cenie 18 zł. a małe za 8 zł. Świecę, którą stawiamy na wigi-
lijnym stole możemy zapalić później na grobie naszych zmar-
łych, jako znak naszej jedności i pamięci o nich. 

5. We środę, 21.12, w naszej parafii odbędzie się spowiedź 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Powracamy do spowie-
dzi, w której będą uczestniczyć księżą z dekanatu. Do połu-
dnia będzie spowiedź od godz. 6.30 do 7.00 oraz 8.30 do 
10.00. I po południu od godz. 16.00 do 18.00 oraz od 18.30 
do 19.00.  Skorzystajmy z okazji i nie odkładajmy spowiedzi na 
ostatnią chwilę. W późniejszych dniach będziemy spowiadać  
w innych parafiach. 

6. Do piątku można zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie cho-
rych i starszych, do których kapłan uda się z Komunią św.  
w wigilię (24 XII) od godz. 9.30. 

7. W piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Ostatnie roraty o godz. 
7.00 rano. Dziękujemy za udział dorosłym, a szczególnie dzie-
ciom. Zachowajmy tradycyjny post od mięsa i zadbajmy  
o chrześcijański charakter wigilii. Jej przebieg znajdziemy  
w gazetce Miriam. 

8. Zapraszamy dzieci oraz wszystkich chętnych na Pasterkę,  
o godz. 22.00. Chętne dzieci mogą się przebrać: dziewczynki 
za anioły a chłopcy za pasterzy. Wezmą udział w procesji 
wejścia i powitania Dzieciątka Jezus. Druga Paserka o godz. 
24.00 

9. 25 XII Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 
9.00,10.30,12.00 oraz 16.00. 

10.W poniedziałek (26 XII) drugi dzień Świąt – Święto św. 
Szczepana. Msze św., jak w każdą niedzielę: o godz. 7.00, 
9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. 

11.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 80 zł.) Na 
ten tydzień prosimy mieszkańców bloków z ul. Strażackiej: 
od nr 12A, 12B i 12C.  

12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy naby-
wać tygodnik Niedziela i Gość Niedzielny w cenie 8 zł.  

 Pokarm na drogę (życia) 
 

„Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel ”. /Mt 1, 23/  
 

 Jezus 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 bliźniego daje 
nam o wiele więcej niż sama tylko pomoc material-
na. Naszym sercem potrafimy przemieniać wszyst-
ko co jest w około nas. Bez serca bowiem żyć  
się nie da, bo materia nie jest w stanie zmienić  
naszego życia.  

 Boże Narodzenie 
to drugie co do waż-
ności święto w litur-
gii chrześcijańskiej. 
W tym dniu Kościół 
wspomina prawdę, 
że Bóg stał się czło-
wiekiem. Jednoro-
dzony i odwieczny Syn Boży przyjął ludzką naturę, 
aby w niej dokonać zbawienia ludzi. Jezus Chry-
stus, narodzony w Betlejem z Maryi, żony cieśli 
Józefa, za Cezara Augusta (który panował w latach 
30 p.n.e do 14 n.e.) był prawdziwym Bogiem  
i prawdziwym człowiekiem. „Niezmienny w swoim 
Bóstwie, przyjął to, co ludzkie” - stwierdza liturgia 
rzymska. To samo wyraża jedna z polskich kolęd: 
„Bóg się rodzi, moc truchleje (...) ma granice Nie-
skończony”. Rodząc się jako Dziecko Bóg stał się 
naprawdę Emmanuelem - Bogiem z nami, od które-
go nie oddziela nas żaden dystans wysokości i odda-
lenia. Bóg dał człowiekowi bezpośredni dostęp do 
dziecięcego serca, przez co stał się tak bliski, że 
można bez skrępowania mówić do Niego „Ty”. Je-
zus Chrystus, Bóg-Człowiek, zjednoczył ziemię  
i niebo, nierozerwalnie pojednał człowieka z Bo-
giem, sprawiając, że człowiek stał się dzieckiem 
Boga. Narodzenie Chrystusa, dokonane w ogrom-
nym ukryciu, niemal w całkowitej "tajemnicy", sta-
ło się świętem powszechnym, wykraczającym swo-
im oddziaływaniem daleko poza świat chrześcijań-
ski. Przynajmniej na kilka dni przemienia ono obli-
cze Ziemi przynosząc pokój, pojednanie, wzajemną 
życzliwość, otwartość na bliźnich.  

BOŻE NARODZENIE  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie. 
Na stronie internetowej parafii można  przyczynić 
się do sfinansowania tej inwestycji. Koszt główne-
go żyrandola wyniósł 56 000 zł. Do tej pory udało 
nam się zebrać: 50 830 zł. Bóg zapłać! 
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INTENCJE MSZALNE  
19.12– 25.12  

 

Poniedziałek (19.12) 

1/ †Emilia Zięba- 1 rocz. śm.  
 

Poza parafią:  

1/ †Emilia Zięba- od kuzynki Krystyny Babisz z rodz. 
(greg.) 

2/ †Marta Żyracka- od Ryszarda i rodz. Gierlachów  
Wtorek (20.12) 

godz. 7.00 
 

godz. 18.00 

†Marta Żyracka- od  Róży MB Fatimskiej  
Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od kuzynki Antoniny Szlemp z rodz. 
Środa (21.12) 

godz. 7.00 
 

godz. 18.00 

W int. próśb i podziękowań do MB  
Poza parafią:  

1/ †Emilia Zięba- od Marii Pańczak (greg.) 

2/ †Marta Żyracka- od Barbary i Krzysztofa Mazurek  

Czwartek (22.12) 

godz. 7.00 
 

godz. 18.00 

†Marta Żyracka- od Uli i Marka Grzebyk  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od Grzegorza Pańczak z rodz.  

Piątek (23.12) 

godz. 7.00 
 

godz. 18.00 

†Filip Janusz- 22 rocz. śm.  

Poza parafią:  

1/ †Emilia Zięba- od rodz. Golemów (greg.) 
2/ †Marta Żyracka- od Marty i Marcinka z rodz.  
Sobota (24.12) Wigilia  

godz. 7.00 
 

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od kuzyna Zygmunta z rodz. (greg.) 
Pasterka  

godz. 22.00 

†Adam Kustra  
godz. 24.00 

1/ W intencji Parafian 

2/ †Julian Śmigiel  

Niedziela (25.12) Boże Narodzenie  

godz. 9.00 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie  

Poza parafią:  

†Emilia Zięba- od chrzestnego Bogdana z rodz. (greg.) 

godz. 10.30  

†Piotr Puc- 9 rocz. śm.  
godz. 12.00  

†Stanisław Skiba  
Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Grażyny i Jana Kadłuczka  
godz. 16.00 

†Stanisława 

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ 
Na stole świątecznie nakry-
tym kładziemy Pismo Święte 
oraz opłatki i ustawiamy 
świecę. Jedno miejsce przy 
stole pozostawiamy wolne 
dla przybysza oraz jako znak 
pamięci o bliskich, którzy 
nie mogą razem z nami za-
siąść do Wigilii. Przedstawi-
ciel rodziny, na przykład 
ojciec, rozpoczyna słowami. 
P: W imię Ojca i Syna,  
i Ducha Świętego. 
W: Amen  
Następnie należy uroczyście 
zapalić świece.  
P: Światło Chrystusa na 
oświecenie mroków grzechu 
i zbawienie świata. 
W: Bogu niech będą  
dzięki. 
P: Moi drodzy, w dniu dzi-
siejszym wspólnie obchodzi-
my Wigilię Bożego Naro-
dzenia. Dziękujemy Bogu za 
to, że tak umiłował świat, że 
dał nam swojego Jednoro-
dzonego Syna, który naro-
dził się z Maryi Dziewicy 
dla naszego Zbawienia. 
Dziękujemy, że pozwolił 
nam po raz kolejny doczekać 
Świąt i przeżywać je w rado-
ści i wzajemnej miłości. 
Chcemy pamiętać podczas 
tego posiłku o tych wszyst-
kich, którzy dzisiaj cierpią 
głód na świecie, o chorych  
i naszych bliskich zmarłych.  
Teraz z głęboką wiarą, jak to 
czynili nasi ojcowie, posłu-
chajmy słów Ewangelii, opi-
sującej to najradośniejsze 
dla całej ludzkości wydarze-
nie narodzin Syna Bożego. 
Odczytanie fragmentu 
Ewangelii: Łk 2, 1-14 
Po odczytaniu fragmentu  
z Pisma Świętego prowadzą-
cy mówi:   
P: Boże, nasz Ojcze, w tej 
uroczystej godzinie wy-
chwalamy Cię i dziękujemy, 
że posłałeś nam swojego 
Syna Jezusa Chrystusa, na-
szego Pana i Zbawiciela  
i prosimy Cię:—–————
1. Udziel naszej rodzinie 

daru miłości, zgody i poko-
ju. Ciebie prosimy – wysłu-
chaj nas, Panie 
2. Obdarz naszych sąsiadów, 
przyjaciół i znajomych po-
kojem. Ciebie prosimy… 
3. Wszystkich opuszczo-
nych, samotnych, chorych, 
biednych, głodnych na  
całym świecie pociesz 
i umocnij tej świętej nocy 
Dobrą Nowiną. Ciebie  
prosimy… 
4. Naszych zmarłych 
(wymienić imiona) obdarz 
szczęściem i światłem Twej 
chwały. Ciebie prosimy…
Dziękując   Bogu   Ojcu   za  
dar Wcielenia Jego Syna, 
módlmy się wspólnie:  
Wszyscy odmawiają: Ojcze 
nasz; Zdrowaś Mario; za 
zmarłych: Wieczne odpo-
czywanie…   

P: Uwielbiamy Cię, nasz 
Panie i Zbawicielu, który 
zamieszkałeś w Nazareń-
skiej Rodzinie, a dziś nawie-
dzasz naszą rodzinę, będącą 
domowym Kościołem. Na-
pełnij nas swoim Duchem, 
abyśmy miłowali Ciebie ca-
łym sercem i darzyli siebie 
nawzajem szczerą miłością. 
Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen. 
Następnie prowadzący bie-
rze opłatki i rozdaje je całej 
rodzinie. Dzieląc się opłat-
kiem składamy sobie życze-
nia oraz przebaczamy wza-
jemne urazy. Następnie 
wszyscy zasiadają do stołu, 
spożywają posiłek i wspólnie 
kolędują.  


