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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

IV NIEDZIELA ADWENTU

ROK C 23 XII 2018 R. NR 405
PIERWSZE CZYTANIE
(Mi 5, 1 – 4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie
wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta
braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez
majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż
do krańców ziemi. A On będzie pokojem. Oto słowo Boże.

PSALM 80
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE
(Hbr 10, 5-10) Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca
Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył
ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże". Wyżej powiedział: "Ofiar,
darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie", choć składa się je
na podstawie Prawa. Następnie powiedział: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją". Usuwa
jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała
Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.

EWANGELIA
(Łk 1, 39 - 45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
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". Oto słowo Pańskie.

Słowo Pasterskie na Boże Narodzenie A.D. 2018
Dziękujemy Bogu za wielką łaskę, przeżywania niepojętych tajemnic naszej wiary. Po
dniach adwentowego oczekiwania, duchowego nasłuchiwania oto wybrzmiewa w naszych
domach świątyniach staropolska kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów
obnażony …, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”. Jej majestat sprawia, że
zwracamy serca ku Jezusowi, który „wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy
i znoje.” Narodziny Bożego Dziecięcia niosą ze sobą głęboką radość i mocną nadzieję, że
przez Jezusa Chrystusa dokona się odnowienie podobieństwa do Boga, złożone w człowieku
w chwili stworzenia, mocą Ducha Świętego odnowione w każdym z nas w chwili chrztu
i bierzmowania, umacniane i ożywiające duszę poprzez sakrament pojednania i każdą
Eucharystię, każdą przyjętą Komunię Świętą. Święty Jan od Krzyża zachęca nas, abyśmy
zwrócili oczy na Jezusa, gdyż to właśnie w Nim Ojciec złożył pełnię objawienia.
Odnajdziemy w Nim o wiele więcej niż tylko to, czego pragniemy i o co prosimy. Serce
podpowiada, aby doznawszy ubogacenia, pokrzepienia ducha, umocnienia wiary
i miłości, napełnienia Bożą łaską i radością dzielić się tymi darami z innymi. Tak właśnie
pragnę uczynić, kierując słowa serdecznych życzeń i pozdrowień do całej Wspólnoty naszej
Diecezji i Gości. Wyjątkowymi adresatami moich i Waszych życzeń niech będą najmłodsi,
dzieci, dla których Dzieciątko Jezus jest szczególnym Patronem i Przyjacielem. Najpierw
jednak pragnę podziękować za wszelkie dobro, które każdy z Was czyni dla drugiego
człowieka. To właśnie codzienna troska o każdy okruch dobra i miłości – by zostały podjęte,
by ich nie zaniechano – sprawia, że wszyscy z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Kierując
do Was, Czcigodni, te życzenia proszę Nowonarodzonego, aby obdarzył nas wszystkich
łaską zwrócenia serc do Boga i wsłuchiwania się w Jego Słowo. Niech to adwentowe
wyciszenie nadal trwa i umacnia się. Przychodzący na świat Zbawiciel pragnie narodzenia
się w naszych sercach, w naszych domach, w tych wszystkich wspólnotach, w jakich na co
dzień przebywamy; pragnie, byśmy umocnieni Nim, umacniali innych. Tak bardzo
potrzebny jest dzisiaj każdy z Was, aby przepełniony wiarą, mocny miłością, ufny pokładaną
w Nim nadzieją, był odnowicielem Rodziny, Narodu i Kościoła. W jedności serc prośmy
Nowonarodzonego: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych
radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie
wioski z miastami. – A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”.
Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem
+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

OGŁOSZENIA
1

Jutro, w Wigilię Bożego Narodzenia zapraszamy o g. 700 na ostatnie już w tym roku
Roraty, które będą odprawiać wszyscy kapłani naszej parafii, dlatego też jutro nie będzie
spowiedzi świętej. Tego dnia także nie będzie Mszy Świętej wieczornej o g. 1800. W
kruchcie kościoła oraz przy zakrystii można zaopatrzyć się w poświęcone opłatki na stół
wigilijny. U ministrantów można zaopatrzyć się w przygotowane przez nich sianko na stół
wigilijny. Ofiary, które złożymy za sianko będą przeznaczone na wsparcie Funduszu
Ministranckiego. U pań z Caritasu można zaopatrzyć się w świecę Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Ofiary ze świec są przeznaczone dla najuboższych dzieci z naszej diecezji.

2 W Święta Bożego Narodzenia Msze Święte w naszym kościele będą odprawiane:
25 XII : 000 1000 1200 1800 W pierwszy dzień Świąt nie będzie Mszy Świętej o g. 700.
26 XII : 700 1000 1200 1800

3 Ofiary, które złożymy na tacę będą przeznaczone:
25 grudnia o 000 (w czasie Pasterki):na Fundusz Obrony Życia;
26 grudnia (II dzień Świąt Bożego Narodzenia): na budowę nowych Świątyń w Diecezji.

4

Jak co roku, po Świętach Bożego Narodzenia kolędnicy misyjni (dzieci i młodzież)
odwiedzą domy naszych parafian. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom
w krajach misyjnych: Rwandzie i Burundi.

5

W dniu 27 grudnia (czwartek) rozpocznie się w naszej parafii Wizyta Duszpasterska tzw.
kolęda. Plan kolędy będzie podawany tygodniowo. Bardzo prosimy, aby jeżeli ktoś chce przyjąć
kapłana z błogosławieństwem kolędowym o wyjście do furtki, albo o pozostawienie otwartej
furtki, albo bramy, jest to dla nas znak, że w tym domu rodzina czeka na błogosławieństwo
kolędowe. Plan kolędy na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:
Czwartek 27 grudnia od g. 1000 Chobot
Czwartek 27 grudnia od g. 1600 Ul. Kościuszki
Piątek 28 grudnia od g. 1000
Mrowiska Duże
00
Piątek 28 grudnia od g. 16
Ul. Konopnickiej
00
Sobota 29 grudnia od g. 10
Krzewina (razem z ul. Pomidorową i Zieloną)
00
Środa 2 stycznia od g. 16
Ul. Słoneczna i Partyzancka
00
Czwartek 3 stycznia od g. 16
Ul. Olszowa i Szkolna
00
Piątek 4 stycznia od g. 19
Ul. Kilińskiego
00
Sobota 5 stycznia od g. 10
Ul. Jana Pawła II
W czasie kolędy Sakrament Pokuty będzie 15 minut przed Mszą Świętą wieczorną, natomiast
wszystkie sprawy kancelaryjne będą załatwiane po Mszy Świętej wieczornej.

6 W niedzielę 30 grudnia będziemy obchodzić Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
7 Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 1745, a na
Nowennę do Miłosierdzia Bożego w piątek o g. 1730.

8

Zapraszamy dzieci i młodzież, które chciałyby jeszcze dołączyć do drugiego Koła
Różańcowego Dzieci i młodzieży naszej parafii. Do utworzenia tego Koła brakuje jeszcze 4
dzieci i młodzieży.

9

W dniach 18 – 25 października 2019 r. zapraszamy na Pielgrzymkę Samolotowo –
Autokarową do Portugalii i Hiszpanii. Wszystkie szczegóły i zapisy u Ks. Przemka w
zakrystii. Żeby pielgrzymka się odbyła musi znaleźć się przynajmniej 35 osób.
Niedziela, 23.12. IV NIEDZIELA ADWENTU
700
++Kazimierę, Adama Dąbrowskich, Janinę, Franciszka Kuśmierowskich
00
10
+Halinę Świderską (23 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
+Helenę (10 rocznica), Franciszka Żurek
00
18
+Adama Bieńkowskiego
Poniedziałek, 24.12. WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
700
+Halinę Świderską (24 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
O nawrócenie i potrzebne łaski dla Krzysztofa z racji urodzin
00
7
Rezerwacja
Wtorek, 25.12. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
000
W INTENCJI PARAFIAN
00
0
Dziękczynno – błagalna w 3 rocznicę Sakramentu Małżeństwa Marii i Adriana, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
00
0
+Halinę Świderską (25 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
Rez. p. Chojnacka
00
12
++Wojciecha (45 rocznica), Zofię, Jerzego, Henryka, Sylwestra Orłowskich
00
18
+Zofię Bołtryk
Środa, 26.12. ŚWIĘTO, ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
700
+Halinę Świderską (26 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
++Tadeusza Pszczółkowskiego, Stanisława Bok
00
12
++Stefana, Henryka Łabędź, Zofię, Władysława Siwak, Czesława Ładno
00
18
Rez. p. Wieczorek
Czwartek, 27.12. ŚWIĘTO, ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
700
+Halinę Świderską (27 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
++Jana, Franciszkę Kaniewskich
Piątek, 28.12. ŚWIĘTO, ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
700
+Halinę Świderską (28 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: O zdrowie dla Aliny; +Lenę Woźnicką; +Jana Strzelec; +Irenę
Łukasiewicz; ++Tomasza Pietrzaka, Janinę, Tadeusza Łabędź; ++Kazimierę, Jana
Jackiewicz, Zbigniewa Kruszewskiego, zm. z c. r. Jackiewiczów i Kruszewskich;
Sobota, 29.12. PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
700
+Halinę Świderską (29 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
Dziękczynno – błagalna w 34 rocznicę ślubu Elżbiety i Andrzeja, o Boże
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
00
18
Rez. p. Kaim
Niedziela, 30.12. ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
700
+Halinę Świderską (30 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencji Parafian
00
12
++Marię, Lucjana Dominas, Jerzego, Zofię Witusowskich
00
18
+Karola Kruszyńskiego

