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IV edycja koncertu „Betlejem w Spodku”
odbędzie się w piątek 29 grudnia br. Serdecznie zapraszamy na koncert, aby
nie tylko wspólnie kolędować, podzielić się opłatkiem, ale przede wszystkim
wziąć udział w wyjątkowym, pełnym świątecznego ciepła wydarzeniu muzycznym. Pośród wykonawców m.in. Beata Bednarz, Natalia Kukulska, Katarzyna
Moś, Mieczysław Szcześniak, Igor Herbut oraz Orkiestra Kameralna Miasta
Tychy. Bilety w cenie: 40 zł, 60 zł i 80 zł do nabycia w zakrystii.

Boże
Narodzenie
jest najpopularniejszym świętem
chrześcijańskim. Wokół niego
wytworzyło się mnóstwo przepięknych zwyczajów i czcigodnych tradycji: wieczerza wigilijna, opłatek, kolędy, jasełka,
gwiazdka, choinka...
Istnieje realna obawa, że zatrzymamy się na ich powierzchni
i nie dotarłszy do jądra tajemnicy, poprzestaniemy na płytkich uciechach, a zamiast głębi przeżycia pozostanie nam pusty śmiech.
Tymczasem centralną i najważniejszą prawdą tych świąt jest to, że Słowo
Ciałem się stało, że przyszedł Bóg i pozostał z nami.
Któż pojmie niezgłębione tajemnice Bożego Narodzenia? Trudno uchwycić
ich rozliczne kontrasty tak pięknie wyrażone w pieśni: Bóg się rodzi, moc truchleje: Pan niebiosów obnażony... Ma granice Nieskończony. Bardzo wielu w
przeszłości, a także dzisiaj, nie może ich pojąć.
Który z kapłanów jerozolimskiej świątyni, który doktor Prawa, który teolog
mógł przypuszczać, że Bóg przyjdzie w sposób rak poufały, że przyjdzie jak
jeden z nas, jako niemowlę wśród synów człowieczych?

W stajence nie dziwi, że w niej znajduje się wół, osioł, słoma, licha strzecha, pajęczyny, jagnięta, pasterze... tak jest normalnie, tak bywa
w każdej stajni. Zdumiewające jest to, że jest tam dzieciątko, i to, że jest
ono Bogiem. Bóg w stajni... Dla nas porzucił śliczne niebo i obrał barłogi.
Przyszedł cicho, dyskretnie, bezpretensjonalnie, jak brat, jak przyjaciel
i sługa.
Pierwszymi, których przywołał do swojej kołyski - żłóbka, byli, podobnie jak On, ubodzy, bez wielkich ambicji, pokorni, maluczcy pasterze.
W malutkim dziecku, w pokornym niemowlęciu rozpoznali ukrytego Boga.
Udało się im to, co było niemożliwe dla kapłanów, doktorów, teologów
i władców.
Wielcy tego świata nie mogą pojąć Boga uniżonego. Tworzą więc obraz Boga na swój wzór. Zatroskani, dumni i zazdrośni o własne wpływy
i wielkość lękają się Boga wytworzonego przez ich małostkową wyobraźnię. Jakże nierozumne obawy. Nie odbiera przecież królestw ziemskich
Ten, który daje niebieskie. On przychodzi cicho. Nie narzuca się. Przybywa i mówi: Nie bój się, Izraelu! "Nie bójcie się otworzyć granic przed Chrystusem" - mówi ustami swego Namiestnika na ziemi. Nie lękajcie się! Ja
jestem.
Gdybyś znała dar Boży... - mówi do Samarytanki, Darem jest On
sam. Darem jest Eucharystia, Ewangelia. Bóg daje siebie wszystkim, którzy chcą Go przyjąć. Przyszedł przez żłóbek, by nam się oddać na krzyżu.
Czy ogarniamy rozpiętość tych kontrastów? Pamiętajmy o nich, gdy
śpiewamy: Bóg się rodzi, moc truchleje. Wsłuchajmy się w głos Dzieciątka
w żłobie!
Słuchaj Izraelu! - zaczynała się modlitwa nakazana synom Ludu wybranego. Słuchaj...! Aby słuchać, trzeba wpierw uciszyć się. Ucisz się!
Przestań mówić nieustannie, skup się, nastrój serce, by dosłyszeć, co
Bóg mówi: Dziś ja mówię. Słuchajcie mego głosu! Mam dla was jedno
Słowo, Słowo jedyne. Jest nim mój Syn. Jego wam daję.
Uciszmy się i słuchajmy! Nie dajmy się zwieść przez mity, zakłamane
teorie, fałszywe ideologie, oszukańcze hasła. Pielęgnujmy i przechowujmy
piękne i mądre tradycje, ale nie poprzestawajmy na nich, nie spłycajmy
ich, nie zamieniajmy na jarmarczny hałas. Uciszmy się! Patrzmy uważnie,
rozważajmy wnikliwie i słuchajmy Boga. Wsłuchujmy się w Jego głos: Czy
chcecie mnie w żłóbku, na krzyżu, w Eucharystii, w swoich braciach? Czy
chcecie mnie? Czy znajdzie się u was miejsce dla mnie? Czy mnie przyjmiecie?

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
● Dzisiaj trzecia niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości (Gaudete). Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 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 Nadzwyczajnego Szafarza.
● W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
● Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, czyli bezpośrednie przygotowanie się do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w nim zabraknąć naszego
sakramentalnego
pojednania
się
z
Bogiem
i
ludźmi.
● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św., w sobotę 23 grudnia 2017 od godz.
15.00 do godz. 20.00, w niedzielę od godz.14.00 do godz. 16.00.
● Wigilia Bożego Narodzenia przypada w tym roku w niedzielę, post można zachować na zasadzie dobrowolności. W tym dniu Mszy św. i Nieszporów nie będzie.
● W Niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. O godz. 24.00 zapraszam na tradycyjną Pasterkę, którą poprzedzą kolędy w wykonaniu chóru Lutnia.
● W I Święto zapraszam na uroczyste Nieszpory kolędowe o godz. 15.00. Mszy św.
wieczornej nie będzie.
● W przedsionku kościoła przed 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.
● Najbliższe odwiedziny kolędowe:
17 grudnia 2017 - Niedziela - 13:00 - ul. Sikorskiego 92-78.
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:
• O fenomenie polskich Rorat. Warto sobie uświadomić, że Polska jest jedynym krajem na świecie, gdzie Msze Święte roratnie cieszą się tak wielką popularnością.
Ponadto w "Gościu":
• O siedmiu antyfonach na siedem ostatnich dni Adwentu;
• Polował na bizony i czcił duchy, potem został katolikiem - dziś Czarny Łoś z plemienia Lakota może zostać błogosławionym.
•W "Małym Gościu Niedzielnym":
• witraż do wyklejenia i powieszenia w oknie;
• o pisaniu listów do św. Józefa;
• jak nauczyć się latać, czyli z wizytą w wiślańskim klubie sportowym gdzie szkolą się
nasi najmłodsi skoczkowie.
● Młodzież serdecznie zaprasza na spotkanie opłatkowe po pasterce, które odbędzie
się w salce nad zakrystią. W programie modlitwa i kolędowanie. Wszystko w świątecznej atmosferze, doborowym towarzystwie i przy stole zapełnionym słodyczami.
By ten stół był suto zastawiony, prosimy by każdy z was przyniósł ze sobą coś słodkiego. Do zobaczenia!
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Bóg
zapłać za dzisiejsze ofiary.

INTENCJE MSZY św. od 18 grudnia do 24 grudnia 2017 r.
18 XII
g. 1800 Roraty
Poniedziałek
- Za + Stefanię Fiegler w 1. rocznicę śmierci
19 XII
Wtorek

g. 1800 Roraty
- Za + Zygmunta Cygan w rocznicę śmierci

20 XII
Środa

g. 800

21 XII
Czwartek

Msza Św. szkolna - Roraty
- Za ++ rodziców Teresę i Joachima Orzeł

g. 1800 Roraty
- Za + męża Włodzimierza Majda i dusze w czyśćcu
cierpiące

22 XII
Piątek

g. 700 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
g. 1800 Roraty
- Za + Jerzego Dworaczek - 30. dniowa

23 XII
Sobota

g. 700

24 XII
Niedziela
4 NIEDZIELA
ADWENTU

g. 1800

Roraty
- Za + Księdza Proboszcza Henryka Macurę oraz
Matyldę Pozimską
- Za ++ Pawła Muras, żony, syna Gotfryda, Ryszarda i Martę Grzesiok, Annę i Romana Holewa, Kazimierza Mucha, Herberta Kurpanik, rodziców oraz ks.
prob. Edwarda Raszczyka

g. 630

Godzinki ku czci Matki Bożej

00

- Za ++ Jana Bernasia, rodziców oraz teściów
g. 7
g. 1000 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą
i zdrowie dla Zygmunta Holewa z okazji 70. rocznicy
urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny
Te Deum
30
Kolędy w wykonaniu chóru Lutnia
g. 23
00
Pasterka
g. 24
- Za parafian

