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Jakie będzie Boże Narodzenie w tym roku? 

 Nie jest to zależne od pogody, czy ilości wydanych pieniędzy. Zależy tyl-

ko ode mnie, od tego jak bardzo uczynię siebie i mój dom ubogą stajenką,  

w której urodził się Jezus. 

 Boże Narodzenie jest dlatego, żeby uczyć się miłości, żeby podawać so-

bie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać - uważał 

ksiądz poeta Jan Twardowski 

 Święta zawsze budzą w człowieku nadzieję, a wraz z nią wiele dobra  

i życzliwości - takie 

przesłanie płynie  

z poezji ks. Jana 

Twardowskiego. Lu-

dzie bowiem, dzieląc 

się opłatkiem, skła-

dają sobie życzenia, 

okazują uczucia, na 

które nie zawsze 

starcza im czasu w codziennym życiu. Święta budzą potrzebę pojednania.  

I żal za wykroczenia przeciw miłości. Dlatego ks. Twardowski pisał, że Boże 

Narodzenie sprawia, iż stajemy się lepsi. I przypominał, że na świecie jest 

więcej dobra niż zła.  



- Gdyby nie Boże Narodzenie, człowiek czułby się oszukany. Nie może 

bowiem wystarczyć sam sobie. Zawsze tęskni za kimś większym od sie-

bie. Bo przecież nawet w zespoleniu z drugim człowiekiem jest miejsce na 

samotność - tłumaczył Poeta.  

Przyszła mi na Wigilię, zziębnięta, głuchociemna  

z gwiazdą jak z jasną twarzą - Wigilia przedwojenna,  

z domem, co został jeszcze na cienkiej fotografii,  

z sercem, co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi,  

z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu,  

z przedpotopowym świętym - z Piłsudskim w kalendarzu,  

z mamusią, co od nieszczęść zasłonić chciała łzami -  

podając barszcz czerwony, co śmieszył nas uszkami  

- tak pisał ks. Jan Twardowski w słynnej „Dawnej wigilii”. Boże Narodzenie 

to jedyne chyba święta w ciągu roku, które tak silnie przywołują w pamięci 

dom rodzinny. Widać to także w tych wierszach, które pełne są wspo-

mnień z dzieciństwa: „z do-

mem, co został jeszcze na 

cienkiej fotografii”, „z mamu-

sią, co od nieszczęść chciała 

chronić łzami”, i babcią „przy 

stoliku na kółkach”, która 

mieszkała z rodziną Twar-

dowskich przy ul. Elektoral-

nej w Warszawie.  



● Dzisiaj trzecia niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości (Gaudete). Źró-

dłem radości jest Pan obecny wśród nas i zbliżające się Święta Bożego Naro-

dzenia Pańskiego.  

● Zapraszam na Nieszpory o godz. 16.30. 

● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. Można 

również zgłaszać chorych, którzy w czasie Świąt Bożego Narodzenia chcieliby 

przyjąć Komunię Świętą z rąk Nadzwyczajnych Szafarzy. 

● W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw  o życie chrześcijańskie ro-

dzin. 

● Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, czyli bezpośrednie 

przygotowanie się do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w nim zabrak-

nąć naszego sakramentalnego pojednania się z Bogiem i ludźmi.  

● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W przedsionku kościoła przez cały Adwent sprzedawane są świece i opłatki. 

Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji Charytatywnej 

Caritas.  

● Z tyłu za ławkami znajduje się skarbona, z której datki przeznaczone są na 

wsparcie dla potrzebujących w naszej parafii.   

● Plan odwiedzin duszpasterskich znajduje się w gablotce. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

● Kolekta w  przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. 

Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  

 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



19 XII 

Środa 

g. 800 Msza Św. szkolna - Roraty 

 - Za ++ rodziców Teresę i Joachima Orzeł 

 

20 XII 

Czwartek 

 

g. 1800 Roraty  

- Za + Zygmunta Cygan w rocznicę śmierci 

21 XII 

Piątek 

g. 1800 Roraty 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

22 XII 

Sobota 
 

g. 700 

 

 

g. 1800 

Roraty 

- Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę oraz 

Matyldę Pozimską 

- Za ++ Krystynę i Floriana Jaskółka 

23 XII 

Niedziela 

4 NIEDZIELA  

ADWENTU 

 

 
 

 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Bernasia, rodziców oraz teściów                                  

- Za + Gabrielę Pilny w 1. rocznicę śmierci 

Po Mszy św. chrzest Apolonii Serzysko                                                   

Nieszpory 

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie oraz dary Ducha 

św. dla Grzegorza Czyżykowskiego z okazji urodzin 

oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny                              

17 XII 

Poniedziałek 

g. 1800 Roraty  

- Msza św. za żyjących (intencje w gablotce) 

18 XII 

Wtorek 
 

g. 1800 Roraty  

- Za + Rozalię Czaja w rocznicę śmierci 
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