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Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.  Po 
zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, 
Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie.  Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pań-
ski ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem  z Ducha  Świętego  jest  to, 

co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby 
się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy 
„Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef 
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 
swoją Małżonkę do siebie. 

(Mt 1,18-24) 

Trwają w nas pewnie ostatnie przygotowa-
nia do spotkania z Chrystusem przy żłóbku. 
Może to ostatni dzwonek, aby jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem coś w sobie zmienić  
i naprawić, dokonując jakiejś gruntownej 
korekty w swoim myśleniu i działaniu. Ko-
ściół podstawia nam dziś postać Św. Józefa, 
który jawi nam się jako prawdziwy Tytan 
wiary i ufności wobec woli Bożej. Musiał być 
człowiekiem wyjątkowo zjednoczonym  
z Bogiem skoro z taką łatwością uwierzył,  
że dziecko poczęte w Maryi nie jest dziec-
kiem innego mężczyzny tylko że zostało po-
częte z Ducha Świętego. Józef w ogóle nie 
spodziewał się tego, że w tak niezrozumiały 
i spontaniczny sposób doświadczy Go Bóg. 
Ale jednak.  Patrząc na tę scenę można bez 
zwątpienia stwierdzić, iż Pan Bóg ma wiele 
sposobów, aby przekazać człowiekowi swój 
plan. Pytanie tylko czy go przyjmiemy tak 
jak On tego chce czy tak jak my. Józef nie 
pytał:  dlaczego? po co? Po prostu przyjął tę 
wieść jako słowo Boga. Ile razy w życiu staje 
przed nami Anioł i mówi: nie bój się stanąć 

przed trudnym egzaminem, jakąś trudną 
operacją, ważną decyzją, którą masz podjąć, 
nawróceniem, które być może odkładasz już 
od lat a Ty być może odwracasz się próbując 
szukać rozwiązań tylko we własnej kalkula-
cji. Bogu trzeba naprawdę zaufać. Co to zna-
czy? To nic innego jak pozwolić sobie zwią-
zać czarną opaską oczy i dać się poprowa-
dzić Bożym planom tam, gdzie być może 
najczęściej lękasz się iść, bo myślisz, że jesteś 
sam. Każdy znak, który Pan Bóg zostawia 
przy drodze naszego życia jest nie tylko ja-
kąś informacją ale przede wszystkim forma-
cją, która przez szereg różnych nieprzypad-
kowych chwil będzie nas prowadzić do Nie-
go. Niech w tej końcowej fazie przygotowań 
do Świąt towarzyszy nam Św. Józef. Oby-
śmy tak jak On z wrażliwością serca odczy-
tywali zamysły woli Bożej, pozwalając Bogu 
wkraczać w nasze życie, może właśnie wte-
dy dokona się w nas więcej dobra niż do-
tychczas. 

 
Ks. Wojciech Kuliński  
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Do kogo Pan zwrócił się tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, 
Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Prefacja rozpoczyna się od bardzo wy-
mownego dialogu, który wydaje się być do-
syć tajemniczym i niezrozumiałym dla prze-
ciętnego katolika. 
Rozkładając ręce, kapłan mówi: 
Pan z wami. 
Wszyscy odpowiadają: 
I z duchem twoim. 

Przez to pozdrowienie buduje się w li-
turgii pewnego rodzaju napięcie – Bóg jest 
między nami. 
Podnosząc ręce, kapłan mówi: 
W górę serca. 
Wszyscy: 
Wznosimy je do Pana. 

To jest zachęta by oddać swoje serce Bo-
gu, a serce w Piśmie świętym oznacza  całe-
go człowieka. Zatem zwracamy się z całą 
żarliwością do Boga, szukamy tego, co jest  
w górze, gdzie przybywa Chrystus (Kol 3,1). 
Z rozłożonymi rękami kapłan dodaje: 
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

Wszyscy: 
Godne to i sprawiedliwe. 

Teraz kapłan wzywa do dziękczynienia 
Bogu za wszystko, co nam uczynił. Nato-
miast odpowiedź stanowi potwierdzenie, 
zgodę na zachętę kapłana. To tak jakbyśmy 
powiedzieli: „Zgoda!” albo „Dobrze!”. 

Później następuje właściwa część prefa-

cji, która jest wychwalaniem Boga. Prefacji  

w Mszale mamy aż 97, zatem jest w czym 

wybierać. Wsłuchaj się w tekst za co dzięku-

jesz Bogu razem z kapłanem i innymi ludź-

mi. Pomyśl też o swoich prywatnych powo-

dach do wdzięczności Bogu.   

 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Kończy się czas Adwentu. Starajmy się 

dobrze wykorzystać ostatnie dni przygoto-

wania na przyjście Zbawiciela. Roraty  

od poniedziałku do środy o godz. 6:30. 

Spowiedź przed Świętami od poniedziałku 

do piątku (19-23 XII) podczas rorat i wieczo-

rem od godz. 17:00. 

W Wigilię i Święta spowiedzi nie będzie! 

2. Zapraszamy na rekolekcje ewangeliza-

cyjne z modlitwą o uwolnienie pod hasłem 

„Moc złego ducha” prowadzone przez  

o. Teodora Knapczyka, które będą odbywać 

się w naszej parafii od poniedziałku  

do środy (19-21 XII) od godz. 17.00 do 21.00. 

W programie konferencja, Msza Święta, Ad-

oracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa 

uwielbienia i modlitwa wstawiennicza.  

Więcej informacji na plakatach. 

3. W Wigilię Bożego Narodzenia Msze 

Święte poranne o godz. 7:00 i 8:00. Msza 

Święta wigilijna dla dzieci o godz. 17:00. 

Zapraszamy na Mszę Świętą Pasterką  

o północy, którą poprowadzi ks. Mateusz 

Tarczyński, student Uniwersytetu Grego-

riańskiego w Rzymie. O godz. 23:45 zapra-

szamy do podzielenia się opłatkiem  

z księżmi i wspólnotą parafialną. Ofiary 

składane na tacę podczas Pasterki będą 

przeznaczone na Fundusz Obrony Życia. 

4. Osoby dysponujące wolnym czasem pro-

simy o pomoc w budowie stajenki oraz  

w strojeniu choinek – w czwartek (22 XII)  

o godz. 9:00. 

5. Zapraszamy do włączenia się w akcję 

„Tutka charytatywna”. Polega ona na wy-

pełnieniu przez osoby chętne toreb żywno-

ścią (do 10 kg), by pomóc potrzebującym 

godnie przeżyć Święta. Torby można pobie-

rać przy świecach. Torby z żywnością będą  

zbierane do poniedziałku, 18 XII. 

Trwa sprzedaż świec w ramach akcji Cari-

tas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 

6. Poświęcone opłatki i sianko na stół wigi-

lijny można jeszcze otrzymać w zakrystii  

i w biurze parafialnym. 

7. Zapraszamy dzieci na wyjazd zimowy  

od 21 do 28 stycznia do Ochotnicy Dolnej.  

W programie, oprócz jazdy na nartach, 

zwiedzanie: Krakowa, Starego Sącza, 

Bochni i wiele innych atrakcji. Zapisy  

u ks. Adama do końca grudnia. 

8. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym 

tygodniu na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 

9 401 zł.  

9. Ks. Wojciech Kozłowski CM, który  

w tym roku głosił w naszej wspólnocie re-

kolekcje adwentowe napisał do nas list. 

Dziękuje w nim za świadectwo wiary,  

za liczny udział i wszelką życzliwość, która 

go spotkała. Pisze, że po raz kolejny przeko-

nał się, że to nie tylko rekolekcjonista ma coś 

do powiedzenia podczas spotkań, ale także 

rozmodleni ludzie. Na koniec dziękuje  

za wsparcie dzieł prowadzonych przez 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Dzięki 

dobroci Waszych serc na te dzieła zebrali-

śmy 7 250 zł i 50 euro. Pełny tekst podzię-

kowań został umieszczony na stronie para-

fialnej.  

10. Po Mszy świętej do nabycia prasa kato-

licka: Gość Niedzielny i Niedziela i biuletyn 

parafialny Ave Maria za dowolną ofiarę.  

11. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 

budowniczych i dobrodziejów naszego ko-

ścioła oraz zmarłych z naszych rodzin po-

lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. 
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 NIEDZIELA, 18 GRUDNIA 2016 R. – IV NIEDZIELA ADWENTU 

6.30 Za parafian 
8.00 Msza Święta wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata 
9.30 † Marianna i Stanisław 

11.00 † Piotr i zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich 

12.30 
Dziękczynna z okazji 25-tych urodzin Patryka z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  
i opiekę MBF 

14.00 † Krystyna Redmann (Msza Święta gregoriańska) 
18.00 † Jadwiga Kreft i zmarli z rodziny 

19.30 
Dziękczynna z okazji 87-tych urodzin Wiktorii z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  
i opiekę MBF dla całej rodziny 

 PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA 2016 R. 

6.30 
1) † Helena, Franciszek, Antoni 
2) † Krystyna Redmann (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 
Dziękczynna z okazji 90-tych urodzin Jadwigi Stosik z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i opiekę MBF 

18.00 † Henryk Bielecki w 4 rocznicę śmierci 

 WTOREK, 20 GRUDNIA 2016 R.  

6.30 † Krystyna Redmann (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Joasia Bogusz w 22 rocznicę śmierci 
2) † Kazimierz Łączyński w 7 rocznicę śmierci 

18.00 † Waldemar w 17 rocznicę śmierci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie z obojga stron 

 ŚRODA, 21 GRUDNIA 2016 R.  

6.30 
1) † Eryk Borowski 
2) † Bogdan Kucharewicz w miesiąc po śmierci 

8.00 † Tadeusz w 5 rocznicę śmierci 

18.00 † Krystyna Redmann (Msza Święta gregoriańska) 

 CZWARTEK, 22 GRUDNIA 2016 R.  

6.30 
1) Dziękczynna z okazji 27-mych urodzin Marcina z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  
i opiekę MBF 
2) † Bartłomiej, Sabina, Stefan, Krystyna, Teresa, Tadeusz, Andrzej, Jan i zmarli z rodziny Jasko 

8.00 † Krystyna Redmann (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 † Janina Osmołowska w 24 rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 23 GRUDNIA 2016 R. 

6.30 

1) Dziękczynna z okazji 11-tych urodzin Kacperka z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  
i opiekę MBF 
2) † Piotr, Józefa (k), Zofia, Jadwiga, Aleksandra, Regina, Zygmunt, Wiktor, Kazimierz oraz 
zmarli z rodziny Zalewskich 

8.00 † Jan Iwanowski, rodzice z rodziny Iwanowskich i Pelowskich oraz zmarłe rodzeństwo 

18:00 † Dusze w czyśćcu 

 SOBOTA, 24 GRUDNIA 2016 R. – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

7.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego  
dla Ks. Adama w dniu imienin 
2) † Bernard Żołądek w miesiąc po śmieci 

8.00 † Aniela w 13 rocznicę śmierci 

17.00 † Tata Brunon, siostra Irena, bracia: Kazimierz i Stanisław 

24.00 

1) Za parafian 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny Trzeciak  
i Lenkiewicz 
3) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Ewy z okazji 
rocznicy chrztu i za zmarłych chrzestnych 
4) O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
5) O Boże błogosławieństwo dla Anny i Ryszarda z okazji 50-lecia zawarcia sakramentu 
małżeństwa 

 


