
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 24 grudnia do 30 grudnia 2018 

 

Poniedziałek, 24 grudnia - WIGILIA 
6.30  1/ O potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Aama Podbiery w dniu imienin – int. 

od Parafian; 2/++ Marian w 1 r.śm., Władysław, Rozalia; 3/+ Jan Strojny w 1 r.śm. 

7.30  1/+ Adam w dniu imienin; 2/++ Jadwiga i Marian Suwara, Łucja i Adam Parlińscy 

24.00 (PASTERKA) 1/+ Jan Koper; 2/++ Helena, Julianna, Józef, Kazimierz; 3/ O Boże błogosławieństwo dla 

rodziny Stożków i Łacnych; 4/++ Ewa Kozioł i Zofia Petryka w 5 r.śm.; 5/ Za Parafian 

Wtorek, 25 grudnia – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
7.30 ++ Józefa i Józef 

9.00 ++ Stanisław, Józefa, Urszula 
10.30 ++ Teresa i Władysław Waśniowscy 

12.00 ++ Aniela, Jan, syn Alojzy 

13.15 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne 

łaski dla Marii i Andrzeja w 47 r. ślubu 

17.00 W 52 r. ślubu Maria i Anastazy dziękują Bożej Opatrzności za otrzymane łaski i proszą o dalsze 

błogosławieństwo dla całej rodziny 

18.30 + Halina Bochenek 
20.00 ++ Wacław w 11 r.śm., Jerzy w 8 r.śm. 

Środa, 26 grudnia – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 
7.30 ++ Genowefa, Julian i Bolesław 

9.00 + Stefan Gantkowski w 11 r.śm. 

10.30 Dziękczynna za 53 lata małżeństwa Marii i Ryszarda z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski 

12.00 Dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Aliny i Stanisława w 53 r. sakra-

mentu małżeństwa 

13.15 Za Parafian 
17.00  ++ Bolesław Jabłoński w 15 r.śm., żona Sabina oraz Maria i Regina 
18.30 ++ Bogdan i Maria Choczewscy  

Czwartek, 27 grudnia – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA i EWANGELISTY 
7.00  1/+ Jan Misiak; 2/+ Stanisław Dębski – int. od rodziny Ligasów 

7.30 Dziękczynna w rocznicę urodzin Elżbiety z prośba o Boże błogosławieństwo 

18.30 + Jan Tekiela 

Piątek, 28 grudnia – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW 
7.00 1/+ Marianna w 26 r.śm.; 2/++ Michał, Katarzyna, Jacek, Anna, Kazimierz, Marcin, Jerzy, Leokadia, 

Michał, Andrzej; 3/ O dar pojednania w małżeństwie 

7.30 + Bronisław Paloc – int. od firmy Wasbud  
18.30  ++ Jadwiga i Zygmunt Szuszkiewicz i zmarli z rodziny 

Sobota, 29 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA BECKETA 
7.00 1/+ Dawid Kowalczyk; 2/++ Maria i Kazimierz Wojas 

7.30 1/+ Bronisław Paloc – int. od firmy Wasbud; 2/++ Tadeusz i Franciszka Buczak, o. Stanisław Rzep-

czyński, Piotr Wąs  

18.30 + Jan Skiba 

ŚWIETEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI i JÓZEFA, 30 grudnia  
7.30  ++ Tekla, Józef i Maria 

9.00 O Miłosierdzie Boże dla zmarłego Alfreda i zmarłych z rodziny 

10.30 + Seweryna, Ludwik, Marianna, Piotr 
12.00 Jubileusz 25 i 50 – lecia małżeństwa 

13.15 Za Parafian 

17.00 ++ Janina Kozioł w 7 r.śm., Karolina Tańcula i zmarli z rodziny Koziołów 

18.30 + Jerzy Mertyn w 7 r.śm 

20.00 + Zyta Węgrzyn w 2 r. 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 1, 39-45/ 

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pew-

nego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w 

jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powie-

działa: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto 

bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 

się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że 

spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». 

 

REFLEKSJA 

 Kolejny raz rozważamy fragment Ewangelii o nawiedzeniu Elżbiety 

przez Maryję. Na zewnątrz nic się nie zmieniło. Spotkanie dwóch spokrew-

nionych ze sobą kobiet. Duch Święty nie zatrzymuje jednak tej wielkiej, rado-

snej wiadomości w tajemnicy i daj poznać zarówno Elżbiecie, jak i jej dziecię-

ciu, że nawiedziła ich sama Matka Pana, a wraz z Nią Bóg. I tym na zawsze 

pozostanie rola Maryi. Tam, gdzie Ona przychodzi, przynosi nam zawsze ze 

sobą Boga. Nigdy nas od Niego nie odciągnie. Przez Jej obecność, możemy być 

pewni obecności Pana, o czym zapewnia Duch Święty, czego jako pierwsza z 

ludzi doświadczyła Elżbieta, a także znajdujący się w jej łonie Jan. Taka jest 

wola Boża. Przychodzi do nas tą, a nie inną drogą. A jest nią Maryja. 

  



POCZĄTKI BOŻEGO NARODZENIA, CZ. I 

 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w ca-

łym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się 

więc wszyscy, aby się dać 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 Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 

nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 1-7). 

Tak opisuje Ewangelista wielkie wydarzenie narodzin Chrystusa – Zbawiciela świata. Ale na-

suwają się w tym opisie pewne pytania, wątpliwości. Co oznacza owa gospoda, skoro zwykło się mówić, 

nawet śpiewamy w kolędach, że Jezus urodził się w stajni betlejemskiej? Innym razem mówi się o grocie. 

Otóż Ewangelia używa tu greckiego słowa katalyma, które określa raczej pokój mieszkalny lub kwaterę 

niż dzisiejszą gospodę lub zajazd. Ponieważ kwatery były zajęte, Maryja z Józefem musieli szukać dalej. 

Schronili się w pomieszczeniu – jak wnosimy z Ewangelii – dla zwierząt. Stąd nie jest pozbawione sensu 

mówienie o „ubogiej stajence”, w której narodził się Jezus. 

Widzimy więc, iż rzeczywiście w Ewangeliach nie ma wzmianki o ubogiej stajence czy grocie, 

są jednak podstawy, by w takiej właśnie scenerii przedstawiać przyjście Jezusa na świat. Z Ewangelii 

wynika, że nowo narodzony Chrystus został ułożony w żłobie, a więc w miejscu, gdzie kładziono paszę 

dla zwierząt. Całe to pomieszczenie mogło więc być jakąś szopą, grotą skalną albo schronem wydrążo-

nym w ścianie pagórka w okolicy osiedla.  

Stąd nie dziwimy się, że najwcześniejsza tradycja chrześcijańska, począwszy od św. Justyna z 

połowy II w., narodziny Jezusa umieszcza właśnie w grocie. W takiej grocie mógł stać żłób, o którym 

mówi Ewangelia. Autorzy z II-III w., św. Justyn Męczennik (pochodził z Palestyny) oraz Orygenes 

wspominają, że w Betlejem znajdowała się grota otaczana szacunkiem, jako miejsce narodzenia Chrystu-

sa. Nad tą grotą w IV w. budowano duży kościół o pięciu nawach. Bazylika ta, przebudowana w VI w., 

zachowała się do dzisiaj. Sama grota, gdzie czczono narodzenie Jezusa, znajduje się pod głównym ołta-

rzem i tworzy kryptę. Tak więc od czasów starożytnych aż do dzisiejszych szopek, w których często 

widnieją skały ułożone z papieru, betlejemska grota stanowi część bożonarodzeniowego wydarzenia. Tym 

samym uświadamia nam prawdę, że Chrystus przyszedł na świat w ciszy i pokorze.  

Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie nie znali święta Bożego Narodzenia. W odróżnieniu od 

Wielkanocy, obchodzone jest dopiero od IV w. Fakt ten jednak wcale nie oznacza, że nie czcili oni przyj-

ścia Zbawiciela na ziemię. Była to dla nich bardzo ważna prawda chrześcijaństwa. Nie istniało jednak 

osobne święto. Uwaga była skupiona nie na samym dniu narodzenia, ale na całej niezwykłej tajemnicy 

wcielenia. 

Tradycja, by narodzenie Jezusa wiązać z dniem 25 grudnia, pojawiła się na początku III w. Datę 

tę („środa 25 grudnia”) po raz pierwszy podaje św. Hipolit Rzymski. Nic nie wspomina jednak o święcie. 

Samo święto pojawiło się o jedno stulecie później. Kluczowe znaczenie ma tutaj kalendarz z 354 r. Naj-

wcześniejsze informacje pochodzą z tzw. Depositio Martyrum zredagowanego ok. 20 lat wcześniej (335-

336) w Rzymie przez Filokaliusza. Kalendarz ten zawiera wykaz dni świątecznych Kościoła Rzymskiego. 

Był to pierwszy tamtejszy kalendarz liturgiczny. Na samym początku podaje on datę 25 grudnia jako 

dzień upamiętniający narodzenie Chrystusa w Betlejem. Można zatem przypuszczać, iż Kościół rzymski 

celebrował Uroczystość Bożego Narodzenia już wcześniej, być może ok. roku 313. Jest to uzasadnione, 

jeśli przyjmie się, że święta te obchodzono jako dziękczynienie za zwycięstwo cesarza Konstantyna 

Wielkiego nad Maksencjuszem.  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 4. NIEDZIELĘ ADWENTU 

 

 1. Dzisiaj przy wejściu głównym członkowie Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini roz-
prowadzają do wyczerpania ostatnie opłatki wigilijne. Przy biuletynie wspólnota nabywamy ostanie 

świece wigilijne w cenie nie mniejszej niż 6 PLN. Młodzież oazowa po Mszach św. rozprowadza sianko 

na stół wigilijny. W Bożym Młynie o 14.00 Wigilia dla bezdomnych, chorych, potrzebujących i samot-

nych.  
  

 2. Jutro dzień Wigilii Bożego Narodzenia i 545. rocznica narodzin dla nieba naszego patrona, 

św. Jana Kantego. Nie odprawiamy Mszy św. wieczornej. Poranna liturgia, ze względu na sprzątanie 

kościoła górnego w kościele dolnym. Nie urzęduje kancelaria. Pasterka, której będzie przewodniczył JE 
ks. bp Jan Szkodoń o godzinie 24.00. Po niej zgodnie z parafialną tradycją podzielimy się opłatkiem 

składając sobie życzenia.  

 W czasie Pasterki kwestujemy na fundusz SOS dla ratowania życia nienarodzonych, zasilający 

potrzeby domów samotnej matki, prowadzenie okna życia i prowadzenie refleksji i szkoleń dotyczących 
tematyki obrony życia. Przypominamy o tradycji postnej w dniu wigilijnym. Również wieczerza wigilijna 

powinna składać się z postnych potraw. Wigilię rozpoczynamy czytaniem fragmentu z Ewangelii św. 

Łukasza o Bożym Narodzeniu, następnie ojciec lub obecny senior prowadzi wspólną modlitwę. Po wigilii 

wspólnie kolędujemy. Można podarować sobie prezenty. Jutro ostatnie w tym roku roraty. Na zakończe-
nie Rorat losowanie figurki Maryi Niepokalanej dla dzieci, które uczestniczyły w roratach. Wtedy też 

zapraszamy dzieci z uzupełnionymi planszami roratnimi. 

  

 3. W Uroczystość Bożego Narodzenia Msze święte według porządku niedzielnego. W święto 
św. Szczepana nie odprawiamy Mszy św. o godzinie 20.00. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 

odczytamy list Rektora UPJP 2 i zbierzemy tacę na potrzeby uczelni.  

 

 4. W czwartek wspomnienie św. Jana Ewangelisty, rano i wieczorem okazja do pobłogosławie-
nia wina, w piątek wspomnienie świętych Młodzianków Męczenników, w najbliższą niedzielę Święto 

Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa,  o 12.00 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich dla 

małżonków cieszących się w 2018 roku Złotymi i Srebrnymi Godami. Jubilaci otrzymują osobiste zapro-

szenia na tą Mszę św. 
 

 5. W czwartek po wieczornej Mszy św. w bibliotece parafialnej spotkanie opłatkowe Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej. Inne tradycyjne spotkania bożonarodzeniowe grup parafialnych w tym 

roku przeniesiemy na okres karnawałowy, czyli na luty 2019 roku. Prosimy oczekujących na spotkania o 
modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży w Panamie.   

 

 6. Do kosza przy ołtarzu w kościele górnym zbieramy dar ołtarza na przygotowanie paczek 

świątecznych przez Zespół Charytatywny dla najuboższych w parafii. Po spakowaniu ofiarowanych 
produktów młodzież rozniesie paczki potrzebującym w ten sam dzień wieczorem.   

 

 7. Plan wizyty duszpasterskiej na tydzień świąteczny (publikujemy go również na stronie inter-

netowej parafii i w gablotach parafialnych) opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu Wspólnoty. Każda 
rodzina jest również osobiście powiadamiana o terminie wizyty kolędowej i ma możliwość zmiany termi-

nu po ustaleniu z duszpasterzem)  

 
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Marię Grudnik, śp. Annę Kaczor i śp. Jacka Szcze-

cińskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 

 

 

 


