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IV NIEDZIELA ADWENTU
Iz 7, 10-14; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24

A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa: Matka Jego
była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem,
poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem
sprawiedliwym. Nie chciał Jej zniesławić i dlatego postanowił
rozstać się z Nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział: „Józefie, synu Dawida,
nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się w Niej
poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi Ona syna, a ty
nadasz Mu imię Jezus, gdyż On uwolni swój lud od grzechów”.
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy: „Bóg jest z nami”.
Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański,
i przyjął swoją żonę.

Józef – mąż sprawiedliwy
Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł
zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co
dzień. Jego postawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa
łączność pozwoliła mu zrozumieć więcej niż więzy małżeńskie.
Józef przezwycięża ludzkie trudności i z wiarą i miłością przyjmuje Maryję oraz Tego, który począł się w Niej z Ducha Świętego.
Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle ważna – jako
syn Dawida jest spadkobiercą obietnic danych temu królowi.
Jego fiat objawi sprawiedliwość Boga wyrażoną w wypełnionym
już znaku Dziewicy i Jej Syna, który obwieszcza światu, że Bóg
jest z nami.
Panie, Ty przez św. Józefa uczysz mnie sprawiedliwości
większej, czyli takiej, dzięki której odnajduję drogę prowadzącą do zjednoczenia nakazów prawa z uczynkami
miłości.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza w nocy: Iz 9, 1-3. 5-6; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14
Msza o świcie: Iz 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 15-20
Msza w dzień: Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18

Msza w nocy: Łk 2,1-14
W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać
ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać
się, każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się
wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy
tam przebywali, nadszedł dla Niej czas rozwiązania. Urodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu.
Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego
stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd

ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: „Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam wam wielką
radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem
Panem. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. I zaraz przyłączyło
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom, w których sobie upodobał”.
Syn Boży prawdziwie się narodził
Oto nadszedł czas, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas. Bóg prawdziwie stał się oczekiwanym Emmanuelem

– Bogiem z nami. Skoro On jest z nami, to znaczy, że na drodze
życia nie jesteśmy już sami. Boże Narodzenie to nie jest jakaś
przenośnia, iluzja, emanacja. Syn Boży prawdziwie począł się
i narodził. Słowo Stwórcy przyoblekło się w stworzenie. W Jezusie
nasze życie nie jest już tylko podobieństwem do Boga, ale staje
sią życiem boskim, życiem dziecka Bożego. W naszą doczesność
weszła z mocą wieczność, w śmiertelność – nieśmiertelność,
w grzeszność – łaska. Jednorodzony Syn pouczył nas, że Bóg jest

bezgraniczną miłością do każdego człowieka. Taka jest nasza
chrześcijańska godność.
Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwalę Bożą i doznaję niezwykłej łaski. To daje mi moc, abym stał się Twoją własnością. Otwieram przed Tobą serce, a Ty przyjdź do
mnie i pozostań.

ŻYCZENIA

„Tajemnica Bożego Narodzenia dotyka osobiście każdego z nas. Jezus Chrystus – wcielony Bóg nieustannie przychodzi do
<swojej własności> i, niestety, nadal są tacy, którzy tak jak w Betlejem nie chcą Go dzisiaj przyjąć (por. J 1, 11). Tylko wtedy, gdy podejmujemy trud życia według zasad Ewangelii, trwamy na codziennej modlitwie, podnosimy się z każdego upadku w sakramencie
pokuty i przyjmujemy Jezusa w Eucharystii, jako swój chleb codzienny,(…) wypełnia się tajemnica Bożego Narodzenia, cud Słowa
Bożego, które staje się ciałem” (św. Edyta Stein).
Kierując się bezinteresowną miłością, Bóg stał się prawdziwym Człowiekiem, wziął na siebie grzechy i cierpienia wszystkich ludzi i zmartwychwstając dokonał ostatecznego zwycięstwa nad Szatanem, grzechem i śmiercią, umożliwiając nam zjednoczenie się
z Nim w miłości.
Miłość pomiędzy Bogiem i człowiekiem nigdy nie zrodzi się w sytuacji konieczności lub przymusu, ale tylko wtedy, gdy będzie
całkowita wolność wyboru. Dlatego Pan Bóg, objawiając się w Jezusie Chrystusie, pozostał Bogiem
„ukrytym”. Nie chciał nas zniewolić wszechmocą boskiego piękna i dlatego bóstwo Jezusa
pozostało „ukryte” w Jego człowieczeństwie. Dzieciątko Jezus objawia pokorną miłość Boga
i składa hołd wolności człowieka.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby to był czas pogłębienia wiary
i miłości do Boga i bliźnich.
Z darem modlitwy i Chrystusowym błogosławieństwem także
na Nowy Rok 2017.
Duszpasterze

Wizyta Duszpasterska 2017
Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się wizyta duszpasterska
w naszych domach, czyli tak zwana kolęda. Wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana
z parafianami. Jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy
wszyscy domownicy będą obecni. Przygotowanie do kolędy

ma podwójny charakter. Duchowy – przez udział w modlitwie.
I zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo Święte, przygotowana woda święcona. Ofiara pieniężna
nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli kogoś stać
na to, może złożyć ofiarę. Przeznaczana jest ona na: utrzymanie seminarium duchownego, na działalność charytatywną,
na utrzymanie kościoła, na remonty. Część zebranych pieniędzy jest przeznaczona dla księdza. Potrzeb jest wiele i wielu
ludzi to rozumie, okazując wielką hojność. Przy tej okazji rada:
jeżeli dajesz ofiarę, to nie komentuj tego potem — albo nie
dawaj wcale. Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej
w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta
ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny.
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017
28.12. Środa: ul. Poniatowskiego, Żytnia, Prosta, Graniczna,
al. Piłsudskiego, ul. Łańcuckiego, Twarda
29.12. Czwartek: ul. Kruczkowskiego, al. Zagłębia Dąbrowskiego 5, 7, 9a, Folwarczna, Morcinka 29, al. Zagłębia Dąbrowskiego 4, 6

30.12. Piątek: ul. Wodna, ul. Tysiąclecia 4, klatka I, II, III
31.12. Sobota: ul. Tysiąclecia 4, klatka IV, V, VI
02.01. Poniedziałek: ul. Tysiąclecia 4, klatka VII,
ul. Tysiąclecia 6, klatka I, II
03.01. Wtorek: ul. Tysiąclecia 6, klatka III, IV, V
04.01. Środa: ul. Tysiąclecia 6, klatka VI, VII
05.01. Czwartek: ul. Tysiąclecia 8, ul. Morcinka 16, klatka I
07.01. Sobota: ul. Morcinka 16, klatka II, III, IV
09.01. Poniedziałek: ul. Tysiąclecia 10
10.01. Wtorek: ul. Morcinka 8, klatka I, Komuny Paryskiej

p

11.01. Środa: ul. Tysiąclecia 12
12.01. Czwartek: ul. Morcinka 10, 31
13.01. Piątek: ul. Morcinka 8, klatka II, III
14.01. Sobota: ul. Morcinka 8, klatka IV, V
16.01. Poniedziałek: ul. Morcinka 8, klatka VI, VII
17.01. Wtorek: ul. Morcinka 8, klatka VIII, IX
18.01. Środa: ul. Morcinka 1, 3
19.01. Czwartek: ul. Morcinka 3a, 3b, ul. Morcinka 5
20.01. Piątek: ul. Morcinka 7, 9

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Czwarta niedziela Adwentu, ukazując nam w Ewangelii
scenę Zwiastowania, zapowiada zbliżającą się szybkimi krokami uroczystość Narodzenia Zbawiciela świata. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana.
Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy
rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? Jeśli
jest jeszcze coś do poprawienia – wykorzystajmy jak najlepiej
ostatnie dni Adwentu. Weźmy udział w roratach.
2. W czasie Adwentu możemy włączyć się w dzieło „Caritas”
– „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, kupując świece na stół
wigilijny.
3. Opłatki możemy nabyć w kancelarii i zakrystii.
4. W sobotę, 24 grudnia – ostatnie „roraty” rano o godz. 7.30.
Wszystkich parafian a szczególnie dzieci zapraszamy na zakończenie rorat.
5. W sobotę, 24 grudnia wieczorem zasiądziemy w naszych
domach do wieczerzy wigilijnej. Zadbajmy o tradycyjną,
chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie
okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna
modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu
Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się
opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy
na wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie zachowajmy też
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest
już obowiązkowy.
6. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych
i samotnych. Utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce
wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia
będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością
i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od
nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas
się trudzili.
7. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 grudnia w intencji
całej wspólnoty parafialnej – ofiary składane na tacę przeznaczone są na Fundusz Życia. W uroczystość Bożego Narodzenia
Msze św. o godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.
8. Kolejne dni wpisują się w obchody oktawy uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Ukazują nam one, że nie świętujemy
w tych dniach jedynie rocznicy ziemskiego narodzenia naszego Zbawiciela, lecz w wydarzeniu tym zawiera się już cała eko-

nomia zbawienia. Święta obchodzone w tych dniach ukazują
nam wielką prawdę, że Chrystus, który narodził się w Betlejem, zaprasza nas do współpracy w dziele zbawienia, do włączenia się w Jego misję także prorocką. Otwórzmy się na ten
dar i kontemplując tajemnicę Bożego Narodzenia, pytajmy
Boga, jak mamy realizować w codzienności misję, do której
nas wezwał.
9. W poniedziałek, 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana – był on jednym z siedmiu
diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski
i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie.
Msze św. o godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Tego dnia składamy
ofiary na uczelnie katolickie i pomoc studiującym w nich.
10. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła,
największego teologa wśród Ewangelistów.
11. W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji
dzieci nienarodzonych.
12. W piątek, 30 grudnia, święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa. Święto to skłania nas do głębokiej refleksji nad
rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną
życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Na Mszy św. o godz. 18.00 chcemy zaprosić wszystkie małżeństwa do odnowienia sakramentalnej
przysięgi małżeńskiej.
13. W sobotę, 31 grudnia – zakończymy rok kalendarzowy
2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła
powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach.
Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą Chrztu Polski, gościliśmy młodą
cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za
co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą
niepewną przyszłość. Niech będzie to okazja nie tylko do
zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni. W ostatni dzień roku podziękujemy dobremu
Bogu za wszelkie łaski i dary podczas Mszy św. i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 18.00. Odśpiewamy uroczyste Te Deum za którego odmówienie w ostatnim
dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.

14. W środę – 28 grudnia – rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie, zwane „kolędą”. Pragniemy odwiedzić naszych
Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Dom nasz niech będzie przygotowany: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło,
Pismo Święte, dzieci i młodzież ucząca się, zeszyt do religii.
Starajmy się być obecni całą rodziną podczas kolędy. Dzień
wcześniej przed wyznaczonym terminem kolędy do drzwi
Waszych domów zapukają ministranci, aby ustalić, kiedy rodzina życzy sobie przyjąć księdza po kolędzie. Początek kolędy do południa od godz. 9.00 i po południu od godz. 15.30
– prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na wizytę księdza.
W okresie kolędowym Msze św. będą odprawiane o godz.:
7.00 i 18.00. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać po Mszy
świętej. Wodę święconą można zabrać z kościoła lub poprosić

o poświęcenie w domu. Jeżeli ze względu na czas pracy lub
inne przeciwności ktoś nie może przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie, to prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii lub
w kancelarii, tak, byśmy wspólnie mogli ustalić dogodny czas.
15. Został wydany kalendarz na 2017 r. z okazji stulecia objawień w Fatimie. Cena 7 zł.
16. Jest do nabycia płyta CD z kolędami, nagrana 20 lat temu
z udziałem śp. p. Stasia organisty i ówczesnej scholi parafialnej. Płyta, której cena jest 15 zł, stanowi cegiełkę, z której dochód jest przeznaczony na wsparcie finansowe naszego kościoła.
17. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać za ofiary
składane na potrzeby naszej parafii oraz za dary żywnościowe
składane dla potrzebujących w czasie Adwentu.

5 INTENCJE MSZALNE

IV Niedziela Adwentu 18.12.
9.00. † Henryka Makles od córki z rodziną
10.30. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 18
12.00. † Stanisławę, Władysława, Szczepana, Antoniego
			 Majewskich
18.00. † Grzegorza Jaworskiego; Marię, Romana
			 Węgrzynowicz
Poniedziałek 19.12.
17.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 19
18.00. † Dariusza z okazji imienin, od siostry z mężem
			 i dziećmi
Wtorek 20.12.
7.00. 1) † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 20
		 2) O zdrowie dla męża Zdzisława
18.00. † Iwonę Koścień, od sąsiadów
Środa 21.12.
17.00. † Iwonę Koścień, od rodziny Kuster
18.00. 1) † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 21
		 2) † Helenę Osika
Czwartek 22.12.
17.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 22
18.00. † Iwonę Koścień, od sąsiadów
Piątek 23.12.
17.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 23
18.00. 1) † Urszulę Kiciak w 5. r. śmierci, od męża i dzieci
		 2) † Stanisławę, Jana Roling
Sobota 24.12.
7.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 24
7.30. 1) † Henrykę Janusz
		 2) † Helenę Osika
Niedziela 25.12. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
24.00.		 Pasterka: Za parafian
9.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 25
10.30. 1) Chrzty: Piotr Vogelsinger, Franciszek Knysiak
		 2) Roczki: Ksawery Nowak
12.00. † Eugeniusza Wiśniewskiego w 20. r. śmierci
18.00. † Annę Szymańską

Poniedziałek 26.12. Św. Szczepana
9.00. 1) † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 26
		 2) † Reginę Kołodziej w 1. r. śmierci; Zofię Gembara
10.30.		 O Boże błogosławieństwo dla Małgosi w 8. r. urodzin
12.00. 1) Roczki:
		 2) O Boże błogosławieństwo dla rodziny Drzewieckich,
			 Burzawów, Nawrotów
18.00. † Jana Jachimowskiego, od córki Agnieszki z mężem
			 i dziećmi
Wtorek 27.12. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
7.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 27
18.00. 1) † Krystynę Trojnar, od uczestników pogrzebu
		 2) W intencji S. Sławomiry, od mieszkańców domu dla
			 osób w podeszłym wieku w Strzemieszycach
Środa 28.12. Świętych Młodzianków, męczenników
7.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 28
18.00. † Bronisławę Majcherczyk, od synowej Alicji z córkami
			 i zięciem
Czwartek 29.12.
7.00. † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 29
18.00. † Kazimierza Gorzelańczyka
Piątek 30.12. Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa
7.00. 1) † Pelagię, Jana Curyło, gregorianka 30
		 2) † Stanisława Golik, od uczestników pogrzebu
18.00.		 W intencji rodzin z parafii
Sobota 31.12.
7.00. † Jadwigę Ćwienkowską w 4. r. śmierci, od synów
18.00.		 Msza św. na zakończenie roku: Za Parafian
Niedziela 01.01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30.		 O wiarę i rozpoznanie woli Bożej dla Elżbiety,
			 gregorianka 1
12.00.		 Za Parafian
18.00. † Mieczysława Włodykę
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