
    Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu  w stajni,      
ubóstwie  i chłodzie.                                           

Uzupełnij:  1. „Oto Ja  … Pańska” 2. Maryja, aby pomagać Elżbiecie „wybrała się i …                
z pośpiechem”  3. Weszła do domu Zachariasza i … Elżbietę  4.   Na dźwięk … Maryi  
Elżbieta poczuła poruszenie swego dzieciątka 5. Elżbieta wiedziała, że poruszyło się ono  
z …  6. „Niech Mi się stanie według twego …”.  7. Elżbieta powiedziała do Maryi: 
„Błogosławiony jest owoc Twojego …”    8. Elżbieta powiedziała do Maryi: „Błogosławiona 
jesteś między …”  9. Duch … napełnił Elżbietę  10.  Wszyscy wkrótce zasiądziemy przy … 
stole  11. Elżbieta zapytała „skądże mi to, że Matka … Pana przychodzi do mnie”                     
12. Dzieciątko Elżbiety  to przyszły  … Chrzciciel 13. Mężem Elżbiety był ... 

 Dlaczego jest  Święto 
Bożego  Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się                  
w gwiazdę na niebie?       

Dlaczego śpiewamy kolędy?   
- Dlatego, żeby się uczyć  

miłości od Pana Jezusa.  
- Dlatego, żeby podawać 
sobie ręce. 

- Dlatego, żeby się  
uśmiechać do siebie.  

- Dlatego, żeby sobie  
przebaczać                 

- Żeby każda czarodziejka 
po trzydziestu latach nie 
stawała się czarownicą   

 

Ogromnie dużo uśmiechania i Świątecznego Darowania                               

- Bo Boży Czas Narodzin Pana  serca ku sobie ludzi skłania.                                     
- Więc … uśmiechamy się, Witamy…  i wszystkich Szczerze 
Pozdrawiamy . Dzielimy się też Opłatkami  by Bóg mógł Kochać w nas                                   

świat cały. 
Święty Józef był wychowywany jeszcze w duchu Starego Testamentu, czuł lęk przed 
Bogiem. Kiedy dowiedział się, że Bóg zawładnął Maryją, czuł się niegodny, by być z Nią 
razem. - Przypomina się święty Piotr, który po połowie ryb powiedział do Jezusa, że nie 

jest godny, by być z Nim razem. - Nieraz czujemy się niegodni, by przyjąć Komunie 
świętą, a przecież nikt z nas nie jest godzien, bo Komunia święta nie jest nagrodą za 
święte życie, tylko jest miłosierdziem, którego nie jesteśmy godni.  [x. Jan Twardowski].                                                                         

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za tych, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie 
spędzą wigilijny wieczór, martwią się, czy znajdą miejsce przy wigilijnym, 
świątecznym stole. A może znajdą je przy moim stole!?...  
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     Dzień Żałoby Narodowej  

 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38)  
                          Łk 1,39-45                                   

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta                  
w pokoleniu 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 okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego 
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.                                    
Częstym tematem ludzkich spotkań i rozmów są codzienne kłopoty i bolączki. Dominujący 
ton dialogów to użalanie się i utyskiwanie. Tymczasem dwie kobiety oczekujące dziecka 
nawiązują rozmowę w zupełnie innej tonacji: w duchu uwielbienia i dziękczynienia.                 
Dla nas, którzy wkrótce zasiądziemy przy wigilijnym stole, jest to przypomnienie,                      
jak ważne w naszym życiu jest dzielenie się radością. [Ks. J. Konarski, "Oremus" XII 06, s. 83];

Obfitości darów Bożej Dzieciny –  Słowa Wcielonego  na czas Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowy 2019 Rok,  Niech radość Narodzin Małego Dzieciątka Jezus 
opromieni Wasze serca  przy sercu  Matki Bożej. Wyśpiewujmy kolędową radosną 
Pieśń Chwały 

 Ojciec Franciszek  -  …Oto w noc Bożego Narodzenia przychodzi największa 

niespodzianka: Najwyższy to małe dziecko … - Zatem obchodzenie Bożego 
Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba. Nie można żyć 
„przyziemnie”, kiedy Niebo przyniosło na świat swoje nowości. Boże Narodzenie 
rozpoczyna nową erę, w której życia się nie programuje, ale się daje; gdzie już nie żyje się 
dla siebie, według własnych upodobań, ale dla Boga; i z Bogiem, ponieważ od Bożego 
Narodzenia Bóg jest Bogiem-z-nami. … Obchodzić Boże Narodzenie, to czynić tak, jak 

Jezus, który przyszedł dla nas potrzebujących, to zstąpić ku tym, którzy nas potrzebują. 
To czynić tak, jak Maryja: zaufać…To uczynić jak Józef: powstać, aby wypełnić to, czego 
chce Bóg, nawet jeśli nie jest to zgodne z naszymi planami… Niestety można jednak 
pomylić święta i przedkładać nad nowości Nieba zwyczajne rzeczy ziemi. Jeśli Święta 
Bożego Narodzenia pozostają jedynie miłym świętem tradycyjnym, gdzie w centrum 
będziemy my sami, a nie On, to będzie zmarnowana okazja ... Winimy wiele rzeczy, które 
wypełniają dni, świat, który szybko biegnie. A jednak Jezus nie obwiniał świata, wymagał 
od nas, abyśmy nie dali się wciągnąć, abyśmy czuwali i modlili w każdym czasie.  Zatem 
Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli … powiemy Bogu „Oto jestem”; 

 Drodzy bracia i siostry, życzę wam dobrego Bożego Narodzenia, bogatego w 
niespodzianki Jezusa! Mogą wydawać się niespodziankami uciążliwymi, ale takie są gusty 
Boga …. Każdy z nas ma ukrytą w sercu zdolność zadziwienia się. Pozwólmy w to Boże 
Narodzenie zadziwić się Jezusowi. (19.12.2018).                                                  
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św. Jan Paweł II - "«Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą ...» 

Modlę się, aby to błogosławieństwo spłynęło obficie na wszystkich Polaków i stale 
im towarzyszyło; aby nadzieja i wzajemna miłość pozwoliły przezwyciężać 

wszelkie trudności i były źródłem prawdziwego szczęścia. … [17 XII 2003 — 
Audiencja generalna i życzenia świąteczne]                                                                                                         

Stefan Kardynał Wyszyński – Bóg w pieluszkach – to pełne przyznanie się do 

człowieczeństwa i do wszystkich wiążących się z nim losów. [Kromka chleba, s. 94].

 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                            

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  go 
dla ciebie Duch Święty;  II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. - 

Tajemnicę Nawiedzenia, trzeba koniecznie rozpatrywać w kontekście późniejszych 
związków Jezusa i Jana Chrzciciela. W tym momencie…  zetknęli się Oni ze sobą po raz 
pierwszy. Spotkanie to w wyraźny sposób ukazuje, że misja i związek, który ich łączy, ma 
charakter nadprzyrodzony, boski, inspirowany przez Ducha Świętego. - A ja, czy planując 
jakieś działania, myślę o oczekiwaniach Boga, o Jego Prawie i sądach? …Czy traktuję 
poważnie naszego Boga? – czy tez  liczę się tylko ze swoimi zyskami czy stratami …? – 
Czy „przypadkiem” w sposób nieprzemyślany jestem skłonny (-a) traktować Jezusa                          
i Kościół w porządku tylko czysto doczesnym? ... – Czy mam świadomość, że w ten 
sposób okazuję, że nie wierzę w boski charakter misji Jezusa, a tym samym, że nie uznaję 
też Jego samego jako Pana i Zbawiciela. - Może moim ratunkiem jest znowu zaufać Słowu 
Pana,  umocnić swoją wiarę – może nawet znowu się o nią modlić … Prosić Boga o wiarę 
…  - Maryja, gdyby nie Jej wiara, szybko pewnie uległaby zniechęceniu, bo Bóg nie 
szczędził Jej prób i trudności. Ale Ona dzielnie je przyjmowała, bo wierzyła, że Bóg jest                      
z Nią i że nic nie dzieje się bez Jego wiedzy i opieki. Dlatego bez wahania wyruszyła na 
służbę do Elżbiety, potem w niepewną drogę do Betlejem, do Egiptu, a ostatecznie pod 
krzyż. Bo uwierzyła, że „spełnią się Słowa powiedziane Jej od Pana”.                                                     

III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                        
o przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie  (Ps 80)                                                   

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Dziś się narodził 
Chrystus Pan, Zbawiciel. (z Ps 96)  [wg ks. Mariusz Pohl. http://www.katolik.pl ].    

KALENDARIUM cd.:                                                                                                                                                                 
27. XII - czw.- Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty – Był synem Zebedeusza                        

i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego - najmłodszym z Apostołów. Tylko on 
pozostał wierny pod krzyżem w ostatniej godzinie Jezusa. Dlatego Chrystus z krzyża 
powierzył Janowi swoją Matkę, a Jana  i w jego osobie wszystkich nas powierzył Jezus 
opiece Matce Bożej – „Matko  oto syn Twój”… (J 19, 26-27). Po zmartwychwstaniu Jan  
przy pustym grobie,  przez charakterystyczny układ całunu i chusty-  "ujrzał i uwierzył",                   
że Chrystus żyje (J 20, 8). 

28. XII. – pt. – Święto Św. Młodzianków, męczenników – jest upamiętnieniem dzieci 

betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda. Choć nie były jeszcze świadome, 
oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymali oni chrzest krwi - nazywa ich 
"pierwocinami Kościoła".     
 
                 
 

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                 

.                                    IV Niedziela adwentu    

                          23 GRUDNIA 2018     
         Dzień Żałoby Narodowej 

1. Dzisiejsza niedziela to ostatnia niedziela Adwentu. Jutro przeżywać będziemy 

najwspanialszy dla wszystkich wierzących dzień  i wieczór roku –  Wigilię świąt Bożego 
Narodzenia. Zadbajmy o tradycyjną oprawę  Wigilii: przed rozpoczęciem wieczerzy należy 
odczytać z Ewangelii św. Łukasza fragment opisujący narodzenie Chrystusa, odmówić 
modlitwę „Ojcze nasz”, odśpiewać kolędę, a łamiąc się poświęconym chlebem, czyli 
opłatkiem, złóżmy sobie życzenia. Zachowajmy postny charakter potraw mimo niedzieli                        
i nie stawiajmy na stole alkoholu!                                                   
2. Jutro, 24 grudnia rano o 6.30 ostatnie roraty. Msze św. tylko o 6.30 i 7.30. Nie będzie 

Mszy św. o 18.00. Kancelaria parafialna popołudniu będzie nieczynna.                                                   
3. „Pasterka” tradycyjnie będzie sprawowana o północy. Poprzedzi ją o 23.30 

nabożeństwo Słowa Bożego, które bezpośrednio przygotuje nas do uroczystej pierwszej 
Mszy św. o Narodzeniu Pańskim. Po „Pasterce” tradycyjnie możliwość przełamania się 
opłatkiem w kościele.                                      
4. W sam dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. będą 

według porządku niedzielnego. Taca w drugi dzień świąt zbierana jest na potrzeby 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.                                      
5. W sobotę po Świętach, 29.12. o godz. 11.oo zbiórka ministrantów i kandydatów.                       
6. W zakrystii możemy u Siostry zaopatrzyć się jeszcze w opłatki. Kto tego jeszcze nie 

uczynił ma ostatnią szansę. A u ministrantów pod chórem można nabyć tegoroczne sianko 
na stół wigilijny.                                                                
7. W tym roku nieco wcześniej, bo 28 grudnia, zapraszamy o g. 18.00 na Mszę św. 
imieninową w intencji Ks. Sylwestra, Dyrektora naszego parafialnego Zespołu Szkół. 
Po Mszy św. będzie możliwość złożenia życzeń Solenizantowi. Ks. Sylwestrowi już dziś 
życzymy obfitości wszelkich Bożych Łask!     
    KALENDARIUM:                          
24. XII. – pn. – Wigilia Narodzenia Pańskiego – Mesjasz rodzi się w Betlejem. 

Wypełnienie przepowiedni proroków następuje tak niespodziewanie, że nawet mieszkańcy 
miasteczka nie zwrócą uwagi na nowo narodzone Dziecię. Tylko czuwający przy trzodach 
pasterze umieją rozpoznać w Nim oczekiwanego od wieków Zbawiciela.                           

25. XII. – wt. – Narodzenie Pańskie – „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam 

zdarzyło” – tym wezwaniem pasterze odpowiadają na wieść  o narodzeniu Jezusa. Gdy 
Bóg przychodzi, nie wystarczy czekać – trzeba Mu wyjść na spotkanie. Tak jak magom 
przybyłym ze Wschodu, a później Apostołom wędrującym ścieżkami Galilei, jak uczniom 
idącym do Emaus – Jezus objawia się tym, którzy wyruszyli w drogę. [x J. Konarski, 
„Oremus” XII. 06, s. 91, 96,]                                                                                       
26. XII. – śr. – Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto                                 
św. Szczepana – I-go męczennika – Publicznie wyznał Chrystusa, za co został 

ukamienowany. Był to rok 36, a więc od śmierci Chrystusa Pana upłynęło zaledwie 3 lata. 
Przy śmierci św. Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy Apostoł Narodów… Szaweł 
nie był jeszcze pełnoletni, był młodzieńcem, dlatego nie mógł brać bezpośredniego udziału 
w egzekucji Szczepana, a tylko pilnował szat oprawców.  
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