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Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta
Nazaret , do Judei , do miasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, (…) ¿eby siê daæ zapisaæ
z poœlubion¹ sobie Maryj¹ , która by³a brzemienna. (£k 2,45)
Œwiêta Rodzina, zanim narodzi³ siê Jezus, odby³a
wêdrówkê z Nazaretu do Betlejem. Nazaret to ciche
ma³e miasteczko, le¿¹ce na uboczu. Betlejem to przedmieœcia wówczas wielkiego i wa¿nego miast Jerozolimy. W Bo¿ym planie Zbawiciel chce przyjœæ do ludzi
i staæ siê jednym z nas tam, gdzie pulsuje ¿ycie.
W Betlejem nie brakuje trudnoœci i przeciwnoœci,
bo „nie ma dla nich miejsca w gospodzie”. W Betlejem
dziej¹ siê fakty piêkne i wa¿ne: do nowonarodzonego
Dzieciêcia przybywaj¹ najpierw pasterze, przynagleni przez anio³ów, a potem Mêdrcy
ze Wschodu, prowadzeni œwiat³em gwiazdy. W Betlejem Jezus z Maryj¹ i Józefem
ocieraj¹ siê o sytuacje dramatyczne i tylko natychmiastowe pos³uszeñstwo Józefa
Bo¿ym wskazaniom pozwala unikn¹æ okrucieñstwa Heroda i jego oprawców.
Wdziêczni jesteœmy Bogu, ¿e pragnie aby Jego Syn a nasz Zbawiciel by³ z nami we
wszystkich doœwiadczeniach ¿ycia. W tym Dzieciêciu przychodzi i ujawnia siê zwyciêska moc Bo¿ej Obecnoœci i Mi³oœci.
Niech Dzieciê Jezus bêdzie i dla nas widzialnym i dotykalnym znakiem niepojêtej
mi³oœci Boga i mocy Jego Mi³osierdzia.
Ksi¹dz Proboszcz

1

TEMAT MIESI¥CA

Bo¿e Narodzenie to czas w którym S³owo
Bo¿e, a tak¿e ca³e bogactwo liturgii tradycji
stawia nas w Betlejem – w miejscu, w którym
na œwiat przyszed³ Zbawiciel.

BETLEJEM
ZNACZY DOM CHLEBA
Jezus – Chleb ¯ywy
Jest niew¹tpliwie czêœci¹
Bo¿ego planu to, ¿e Syn Bo¿y,
który zst¹pi³ z nieba, narodzi³ siê
w mieœcie, którego nazwa przet³umaczona z hebrajskiego oznacza Dom Chleba. Jezus w trakcie
nauczania mówi³ o sobie, ¿e jest
chlebem ¿ywym, który zst¹pi³
z nieba. Siêgaj¹c do Pisma Œwiêtego, warto sobie uœwiadomiæ, jak
wa¿ne miejsce w nauczaniu
Jezusa mia³a symbolika chleba.
Jezus chlebem karmi³ t³umy
i przygotowywa³ uczniów na zrozumienie tajemnicy Ostatniej
Wieczerzy. W modlitwie Ojcze
Nasz, której nauczy³ nas Jezus,
powtarzamy ka¿dego dnia s³owa
„chleba naszego powszedniego
daj nam dziœ” i jest to zarówno
proœba o pokarm doczesny, jak
i duchowy.
Podczas wieczerzy wigilijnej i spotkañ op³atkowych bierzemy w rêce delikatny i kruchy p³atek chlebowy, czyli op³atek. Jest
on przygotowywany z samej
wody i m¹ki, tak samo jak op³atek, który podczas ka¿dej Eucharystii kap³an konsekruje, byœmy
mogli przyj¹æ Cia³o Pañskie
w komunii. Jezus, przed którym
na kolana upadli pastuszkowie,
do którego zmierzali trzej mêdrcy ze Wschodu, to ten sam Jezus,
którego Cia³o kap³an unosi podczas Eucharystii, przed którym
klêkamy na modlitwie adoracji.

Betlejem dzisiaj

Jak czêsto zapominamy o tym,
¿e Jezus jest naszym pokarmem
duchowym w postaci Eucharystii
i pragnie nas karmiæ i umacniaæ
w codziennym ¿yciu. Oby Œwiêta obudzi³y w nas pragnienie
przylgniêcia do Jezusa Eucharystycznego.
Betlejem – miejsce narodzin Jezusa z Nazaretu
Do Betlejem wyruszyli
Maryja z Józefem, poniewa¿
cesarz August zarz¹dzi³ spis ludnoœci. Betlejem po³o¿one by³o
oko³o 150 kilometrów od Nazaretu i tê drogê pokona³a Maryja,
bêd¹c ju¿ w stanie b³ogos³awionym. Tam te¿ przyszed³ na Ni¹
czas rozwi¹zania. Ewangelista
£ukasz, opisuj¹c przyjœcie
na œwiat Jezusa, podkreœli³,
¿e Betlejem by³o miastem króla
Dawida, co stanowi³o spe³nienie
proroctwa z Ksiêgi Micheasza,
¿e Zbawiciel przyjdzie na œwiat
w mieœcie dawidowym.
Œwiêty Franciszek zbudowa³ pierwsz¹ szopkê, po to by
sobie samemu i swoim wspó³braciom daæ szansê doœwiadczenia
klimatu miejsca, w którym
na œwiat przysz³o Dzieci¹tko
Jezus. Szopka ta by³a owocem
modlitwy i ¿ywego pod¹¿ania za
Bo¿ymi natchnieniami. Dziœ
w prawie ka¿dym domu, w którym prze¿ywa siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, stoi szopka albo
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przynajmniej przedstawiaj¹cy j¹
obrazek. Wspó³czesne Betlejem
jest celem tysiêcy pielgrzymów,
którzy ka¿dego roku odwiedzaj¹
Ziemiê Œwiêt¹. Od wielu wieków
nad Betlejem góruje Bazylika Narodzenia Pañskiego, a jej centrum
stanowi ma³a grota, w której
na srebrnej gwieŸdzie widnieje
napis „Tutaj narodzi³ siê Jezus
Chrystus z Dziewicy Maryi”.
Betlejem le¿y zaledwie
osiem kilometrów od Jerozolimy.
Obecnie znajduje siê pod palestyñsk¹ administracj¹, na terytorium Autonomii Palestyñskiej i ze
wszystkich stron jest otoczone
przez posterunki izraelskiej armii.
Ma oko³o 29 tysiêcy mieszkañców, którzy zajmuj¹ siê g³ównie
rolnictwem, hodowl¹ byd³a
i oczywiœcie obs³ug¹ turystów.
W Betlejem mieszkaj¹ zarówno
chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ,
jak i muzu³mañscy Arabowie.
Przyjmij Panie nasz¹ obecnoœæ przed Twoim ¿³obem, przyjmij nasz pok³on, którym pragniemy wyraziæ wdziêcznoœæ, bo
pozwalasz nam doœwiadczyæ,
¿e z mi³oœci do cz³owieka Bóg
przyszed³ w ludzkiej naturze, aby
œwiat zbawiæ. Jezu, Chlebie ¯ywy,
którego poznajemy w tajemnicy
betlejemskiej groty, karm nas
swoim Cia³em, abyœmy mogli ¿yæ
na wieki.
MS

ŒWIADKOWIE MI£OSIERDZIA

W zwi¹zku z trwaj¹cym Rokiem Mi³osierdzia proponujemy, aby tajemnicê mi³osierdzia zg³êbiaæ, poznaj¹c œwiadectwa ¿ycia wybranych œwiêtych. Na grudniowego patrona proponujemy œwiêtego Szczepana, który swoim ¿yciem i swoj¹
œmierci¹ pokaza³, co znaczy byæ cz³owiekiem mi³osiernym.

ŒWIÊTY SZCZEPAN
Patronalne œwiêto tego diakona z Dziejów Apostolskich przypada
co roku na drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. W uszach ci¹gle rozbrzmiewaj¹ nam radosne kolêdy, przed oczami mamy sielankowy obraz
szopki z uœmiechniêtym Dzieci¹tkiem, Maryj¹ i Józefem. A liturgia s³owa
kieruje nasz¹ uwagê na to, ¿e nie mo¿na pójœæ za Jezusem inaczej, jak zdaj¹c siê ca³kowicie na Jego wolê, co mo¿e wymagaæ ofiary ¿ycia.
Œwiêty Szczepan by³ wybrany we wspólnocie pierwotnego koœcio³a
na jednego z siedmiu diakonów spoœród mê¿ów ciesz¹cych siê dobr¹ s³aw¹,
pe³nych Ducha i m¹droœci. Zadaniem diakonów mia³o byæ rozdawanie ja³mu¿ny wœród wdów i innych potrzebuj¹cych, którzy nale¿eli do pierwszej
wspólnoty chrzeœcijañskiej. Troska o ubogich jest jednym z podstawowych sposobów realizowania
zasad mi³osierdzia w chrzeœcijañskim ¿yciu i od pocz¹tków by³a wpisana w ¿ycie koœcio³a. Pomimo
swojego m³odego wieku œwiêty Szczepan by³ niezwykle otwarty na przyjêcie bo¿ej ³aski. Œwiêty £ukasz
napisa³ w Dziejach Apostolskich, ¿e „Szczepan pe³en ³aski i mocy dzia³a³ cuda i znaki wielkie wœród
ludu” (Dz 6,8), a to nie spodoba³o siê Sanhedrynowi, który postawi³ go przed s¹dem. M³ody diakon
w swojej mowie obronnej odniós³ siê do nauki o Bo¿ym Zbawieniu, powo³uj¹c siê na wiele fragmentów
z Pisma Œwiêtego, pokazuj¹c zbawienie jako Bo¿y plan wpisany w historiê narodu wybranego. S³owa
Szczepana mia³y pokazaæ œrodowisku ¿ydowskiemu, ¿e nadszed³ czas mesjañski i pójœcie za Jezusem
powinno staæ siê naturalnym krokiem wiary. Nauczanie i pokazywanie prawdy mo¿na potraktowaæ jako
upominanie tych, którzy b³¹dz¹, i jest to kolejne przyk³ad wype³niania uczynków mi³osiernych. Najwa¿niejszym œwiadectwem ¿ycia œwiêtego Szczepana jest opis jego œmierci przez ukamienowanie. Konaj¹c,
modli³ siê za swoich oprawców „Panie nie poczytaj im tego grzechu” (Dz 7, 60). M³ody cz³owiek, który
mia³ tyle jeszcze przed sob¹, który móg³ jeszcze tyle uczyniæ dla Koœcio³a i zosta³ skazany na œmieræ
i zabity przez ukamienowanie przez spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹, z której siê wywodzi³. To chwila w której
powinien poczuæ ¿al i walczyæ z oprawcami. On jednak jednoczy siê z Jezusem
i mówi: „Jezu, przyjmij ducha mojego”,
a padaj¹c na kolana, modli siê za swoich
oprawców: „Panie nie poczytaj im tego
grzechu”.
Œwiêty Szczepan pokaza³ swoim
¿yciem i swoj¹ œmierci¹, co znaczy pójœæ za
Jezusem. To wybór ¿ycia, który sprawia, ¿e
kiedy sami doœwiadczymy bo¿ej mi³oœci,
wdra¿amy zasadê mi³osierdzia wobec bliŸnich. Oby przyk³ad œwiêtego Szczepana popchn¹³ nas do tego, by mi³osierdzie uczyniæ
zasad¹ swojego ¿ycia.
MS
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SZCZÊŒLIWA RODZINA
spokojne dziecko – odpowiada Justyna. – A przykrych
niespodzianek nie by³o.
Czego nauczyliœcie siê jako rodzice?
Przede wszystkim doceniaæ swoich rodziców
– przyznaj¹ zgodnie ma³¿onkowie. – Jesteœmy dopiero na pocz¹tku drogi rodzicielskiej, a ju¿ widzimy,
ile dziecko wymaga poœwiêcenia i opieki. Poza tym
nauczyliœmy siê cieszyæ z prostych ma³ych rzeczy.
Dziêki pojawieniu siê Ani w naszym ¿yciu trochê
zwolniliœmy, odrzuciliœmy na bok elektronikê.
Jaki czas rodzicielstwa by³ do tej pory dla Was najtrudniejszy, a jaki najszczêœliwszy?
Najtrudniejsze s¹ chwile, kiedy dziecko na

PIERWSZE DZIECKO ZMIENIA WSZYSTKO
Czy zgadzacie siê z tytu³owym powiedzeniem?
Tak – przyznaj¹ z uœmiechem Pawe³ Moszkowicz (nasz organista) i jego ¿ona Justyna. – Kiedyœ
wydawa³o nam siê przesad¹, gdy ktoœ mówi³, ¿e dziecko wywraca œwiat do góry nogami. Ale odk¹d staliœmy siê rodzicami, to mo¿emy przytakn¹æ temu stwierdzeniu… Poznaliœmy na w³asnej skórze. Nasza
Ania ma piêtnaœcie miesiêcy. Dziêki niej lepiej gospodarujemy czasem i staliœmy siê bardziej odpowiedzialnymi ludŸmi.
Jak wygl¹da³y przygotowania do narodzi Ani?
Du¿o siê wtedy dzia³o, ale przede wszystkim
by³ to okres zdobywania, a mo¿e nawet ch³oniêcia wiedzy z wszelkich dobrych Ÿróde³. Poczynaj¹c od zajêæ
w szkole rodzenia, przez rozmowy z innymi rodzicami, a¿ po wszystkie rady praktyczne, jakich udzielali
nam nasi rodzice i znajomi. By³ to te¿ czas zakupów
niezbêdnych akcesoriów dzieciêcych. Chcielibyœmy
bardzo podziêkowaæ wszystkim ¿yczliwym osobom,
które nam wtedy pomog³y i podzieli³y siê z nami
ubrankami, zabawkami i innymi potrzebnymi rzeczami dla dziecka – dodaje Pawe³.
Jakie mieliœcie najwiêksze obawy?
Najwiêksz¹ niewiadom¹ by³ oczywiœcie poród
– opowiada Justyna. – Chcia³am bardzo, jak chyba
ka¿da kobieta, ¿eby wszystko przebieg³o naturalnie
i bez komplikacji... Poród siê uda³, a Ania jest ca³a
i zdrowa.
Ja siê z kolei obawia³em, czy bêdê potrafi³ zaj¹æ siê
dzieckiem – wtr¹ca Pawe³.
Co Was najbardziej zaskoczy³o pozytywnie w byciu rodzicami? A mo¿e by³y jakieœ przykre niespodzianki?
Mi³ym zaskoczeniem by³ fakt, ¿e nie jest a¿ tak
trudno, jak wszyscy nam mówili. Ania to bardzo
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przyk³ad z¹bkuje i p³acze, a my jako rodzice nie jesteœmy w stanie zrobiæ nic, ¿eby mu pomóc. To taka
bezsilnoœæ. A najszczêœliwszymi chwilami s¹ momenty, gdy Ania siê œmieje i przytula siê do nas.
Czy doœwiadczenie narodzin w³asnego dziecka pomaga Wam prze¿ywaæ lepiej Bo¿e Narodzenie?
Szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie
sobie wyobraziæ, jak Maryja urodzi³a w stajence,
nie maj¹c przy sobie doœwiadczonych osób, które
móg³by jej pomóc – mówi Justyna.
Gdy siê patrzy na Aniê – dodaje Pawe³ – czy na jakiekolwiek inne dziecko, widaæ jak jest ono szczere i wierzy we wszystko, co mu siê powie. Wiara dziecka
jest doskona³a, bo prosta. Wydaje mi siê, ¿e w³aœnie
tego mo¿emy uczyæ siê od naszych dzieci, a przez
to pog³êbiaæ relacjê z Nowo Narodzonym.
Jak dziecko zmienia Was jako ma³¿onków?
Czy zbli¿a, czy mo¿e oddala Was od siebie?
W naszej hierarchii nic siê nie zmieni³o – mówi
Pawe³. – My, jako ma³¿onkowie, jesteœmy dla siebie
najwa¿niejsi. Oczywiœcie kochamy bardzo nasz¹ Aniê,
ale wiemy, ¿e Pan Bóg da³ nam j¹ tylko na pewien
okres. Dlatego zawsze staramy siê znajdowaæ te¿ czas
tylko dla siebie nawzajem.
Jakie rady macie dla m³odych ma³¿eñstw spodziewaj¹cych siê pierwszego dziecka i czy sami planujecie kolejne dzieci?
Pierwsze dziecko zmienia wszystko – to prawda, ale nie zmienia na gorsze! Pan Bóg daje niesamowite ³aski i stawia dobrych ludzi na drodze, a wiêc
– nie bójcie siê! Zaœ co do drugiej czêœci pytania, to
widzimy, jak Ania szuka relacji z innymi dzieæmi…
Sami mamy rodzeñstwo i wiemy, jaki to skarb. Krótko mówi¹c, odpowiedŸ brzmi: „pewnie, ¿e tak!” – koñczy z uœmiechem Pawe³.
Dziêkujê za rozmowê JŒ.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – ODWIEDZINY U BLISKICH
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia nios¹ ze sob¹ atmosferê mi³oœci i radoœci. Prze¿ywanie radosnej
prawdy o przyjœciu Pana Jezusa na ziemiê wytwarza wœród chrzeœcijan szczególne poczucie wspólnoty. Naturalnym gestem staj¹ siê wzajemne odwiedziny w domach i dzielenie siê t¹ radoœci¹.
Nic wiêc dziwnego, ¿e w tym odwiedzaniu osób bliskich, czyli swoich parafian, bior¹ udzia³
tak¿e duszpasterze.
Po co kolêda?
Zwyczaj kolêdowania pojawia siê ju¿ we wczesnoœredniowiecznych dokumentach koœcielnych. Ukazuj¹ one kolêdowanie w okresie œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia jako formê kontaktu
z wiernymi w bardzo rozleg³ych
wtedy parafiach. Uzasadnieniem
tej praktyki by³o zdanie z Ewangelii œw. Mateusza (Mt 2, 2), opisuj¹ce mêdrców, którzy oddawszy pok³on nowo narodzonemu
Jezusowi wracali inn¹ drog¹ do
swoich krajów. Legenda g³osi, ¿e
odwiedzali oni ró¿ne miasta
i wioski, rozg³aszaj¹c wieœæ
o Bogu narodzonym w ludzkiej
postaci.
Z kolei w Ewangelii
œw. £ukasza Chrystus poleca
swoim uczniom, aby szli „do
ka¿dego miasta i miejscowoœci,
dok¹d sam przyjœæ mia³” (£k 10,
1-12). Za tym poleceniem pod¹¿a tak¿e Kodeks Prawa Kanonicznego, który zachêca
ksiê¿y do odwiedzania parafian celem wzajemnego poznania siê. Czytamy tam:
„proboszcz winien nawiedzaæ rodziny, uczestnicz¹c
w troskach wiernych,
zw³aszcza niepokojach
i smutku oraz umacniaj¹c
ich w Panu, jak równie¿
– jeœli w czymœ nie domagaj¹ – roztropnie ich korygowaæ”
(kan. 529 § l KPK).

Rozmowy brzemienne w skutki
Kolêda umo¿liwia swobodn¹ rozmowê. To dobra okazja
do rozwiania rozmaitych w¹tpliwoœci, a nawet wrêcz do zmiany
¿ycia. Ksiê¿a zauwa¿aj¹, ¿e
w tym czasie wiêcej osób przystêpuje do sakramentu pokuty.
To zapewne jeden z efektów
duszpasterskich odwiedzin.
Zdarzaj¹ siê te¿ i inne...
Kiedyœ jeden z naszych
Ksiê¿y przyszed³ do domu, gdzie
rodzice kilkorga dzieci ¿yli od lat
bez œlubu. Ksi¹dz usiad³ w fotelu
i zada³ proste pytanie: „A czy istniej¹ jakieœ przeszkody?” Mê¿czyzna z kobiet¹ popatrzyli
na siebie. Byli to dobrzy ludzie,
którzy starali siê budowaæ kochaj¹c¹ siê rodzinê. Okaza³o siê, ¿e
nie ma ¿adnych przeszkód. Proste
pytanie otworzy³o drogê ku zmianie. Nied³ugo póŸniej tych dwoje
dojrza³ych ludzi zawar³o sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski.
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Jak siê przygotowaæ?
Na pewno warto zadbaæ
o to, aby podczas kolêdy w domu
byli wszyscy mieszkañcy, tak by
mo¿na siê by³o wspólnie pomodliæ i otrzymaæ b³ogos³awieñstwo. Do b³ogos³awieñstwa
potrzebna jest woda œwiêcona
i kropid³o. Warto tak¿e ustawiæ
na stole krzy¿ i œwiece, po³o¿yæ
obok Pismo œwiête i ewentualnie
przedmioty, które chcemy
poœwiêciæ.
Czasem dyskutuje siê na
temat czasu trwania wizyty duszpasterskiej. Gdyby siê okaza³o,
¿e w jakimœ domu potrzeba
go wiêcej, bo pojawi³y siê wa¿ne
i trudne sprawy, najlepiej umówiæ
siê na oddzieln¹ d³u¿sz¹ rozmowê. Termin takiej rozmowy mo¿na uzgodniæ tak¿e w kancelarii
parafialnej.
Plan tzw kolêdy no¿na zobaczyæ na
stronie www.parafiaswrodziny.pl/
parafia/wizyta-duszpasterska-/
JŒ

WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

https://www.facebook.com/wesolyryjek

PREZENTY
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek.
Dziœ myœla³em o choince i o prezentach. W³aœciwie, to od dawna myœlê o choince i o prezentach, i
w ogóle o Bo¿ym Narodzeniu. Nie jestem ju¿ taki
ma³y, jak na przyk³ad mój ¿ó³w przytulanka, i wiem,
¿e w Bo¿ym Narodzeniu choinka i prezenty nie s¹
najwa¿niejsze. Ale mój ¿ó³w przytulanka jest bardzo ma³y, i tego nie wie.
Tylko tak siê jakoœ sk³ada, ¿e w zesz³ym roku
w naszym domu prezenty pod choinkê dostali wszyscy, którzy wiedz¹, ¿e prezenty nie s¹ najwa¿niejsze. Mama dosta³a prezenty. Tata dosta³ prezenty. I
ja te¿ dosta³em! I nawet babcia z dziadkiem dostali. Choæ oni to ju¿ na pewno wiedz¹, ¿e prezenty
nie s¹ najwa¿niejsze, bo s¹ przecie¿ bardzo, bardzo starzy.
Tylko mój ¿ó³w przytulanka, który tego nie
wie, nic nie dosta³! Nie rozumiem, jak Œwiêty Miko³aj móg³ o nim zapomnieæ. W zesz³ym roku bawi³em siê z moim ¿ó³wiem wszystkimi prezentami, jakie ja dosta³em, wiêc nie by³o mu chyba bardzo smutno. W ka¿dym razie nic mi o tym nie powiedzia³. Tylko ¿e on w ogóle niewiele mówi, wiêc
nie mog³em byæ ca³kiem pewny. W tym roku postanowi³em jakoœ to za³atwiæ.
- Mamo – zapyta³em dziœ – czy w liœcie do Miko³aja ka¿dy pisze o tym, co sam chcia³by dostaæ?
- Oczywiœcie, ¿e nie – powiedzia³a mama. – Przecie¿ niektórzy nie znaj¹ jeszcze liter i ktoœ inny musi
za nich napisaæ, jakie prezenty by ich ucieszy³y…
A co, chcia³byœ, ¿ebym napisa³a za ciebie list do
Miko³aja?
- Nieeee – pokrêci³em g³ow¹ i wszystko mamie
wyt³umaczy³em.
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Mama od razu zrozumia³a. Nawet wygl¹da³a na
ucieszon¹, uœciska³a mnie i uca³owa³a, choæ nie bardzo wiem, dlaczego. A potem usiedliœmy i zaczêliœmy razem pisaæ list do Miko³aja. To znaczy, mama
pisa³a, a ja na wszelki wypadek rysowa³em, gdyby
akurat Miko³ajowi trudno by³o czytaæ, tak jak mojemu dziadkowi, kiedy nie mo¿e znaleŸæ okularów.
Pewnie jesteœcie ciekawi, o jaki prezent poprosiliœmy dla mojego ¿ó³wia? Nie mogê powiedzieæ, bo to przecie¿ ma byæ niespodzianka! Ale
Bo¿e Narodzenie ju¿ tu¿, tu¿!
Dziœ dowiedzia³em siê, co trzeba zrobiæ, ¿eby
nie móc siê doczekaæ prezentów dwa razy bardziej
ni¿ zwykle! Trzeba napisaæ dwa listy do Miko³aja
– za siebie i za swojego przyjaciela, który jeszcze
nie wie, ¿e prezenty nie s¹ najwa¿niejsze. I tak sobie myœlê, ¿e na Bo¿e Narodzenie bêdziemy siê z
¿ó³wiem cieszyæ te¿ dwa razy bardziej ni¿ zwykle!
Weso³ych Œwi¹t!
Wojciech Wid³ak

GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

EXTRAORDINARY JUBILEE OF MERCY
HOLY MASS AND OPENING OF THE HOLY DOOR
This Extraordinary Year is itself a gift of grace. To
pass through the Holy Door means to rediscover
the infinite mercy of the Father who welcomes
everyone and goes out personally to encounter each
of them. It is he who seeks us! It is he who comes
to encounter us! This will be a year in which
we grow ever more convinced of God’s mercy.
How much wrong we do to God and his grace when
we speak of sins being punished by his judgment
before we speak of their being forgiven by his mercy (cf. Saint Augustine, De Praedestinatione
Sanctorum, 12, 24)! But that is the truth. We have
to put mercy before judgment, and in any event
God’s judgement will always be in the light of his
mercy. In passing through the Holy Door, then, may we feel that we ourselves are part of this mystery of
love, of tenderness. Let us set aside all fear and dread, for these do not befit men and women who are
loved. Instead, let us experience the joy of encountering that grace which transforms all things.
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/

The Angelus
The Angel of the Lord declared to Mary:
And she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit
of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
Amen.
Behold the handmaid of the Lord: Be it done unto me according to Thy word.
Hail Mary . . .
And the Word was made Flesh: And dwelt among us.
Hail Mary . . .
Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray:
Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts; that we, to whom the incarnation of
Christ, Thy Son, was made known by the message of an angel, may by His Passion and Cross be brought
to the glory of His Resurrection, through the same Christ Our Lord. Amen.
Vocabulary
infinite – nieskoñczony
encounter – spotkanie
judgment – os¹d

convinced – przekonany
tenderness – czu³oœæ
handmaid – s³u¿ebnica
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dwell – mieszkaæ
worthy – godny
beseech – b³agaæ

Z ¯YCIA PARAFII
Wolontariat Œwiatowych Dni M³odzie¿y nieustannie
rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ! Powsta³ nowy dzia³ wolontariatu
– grupa muzyczna. Jej cz³onkowie zapewni¹ podczas Dni M³odzie¿y oprawê parafialnych Mszy œwiêtych i modlitw. Nie mniej
wa¿nym zadaniem grupy muzycznej bêdzie przygotowanie
wspólnych piosenek i zabaw na czas integracji z osobami,
które do nas przyjad¹. Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e w naszej
parafii talentów nie brakuje.
Wolontariusze równie¿ ¿ywo w³¹czyli siê w ¿ycie parafii
niezwi¹zane ze Œwiatowymi Dniami M³odzie¿y – przygotowali miko³ajki dla najm³odszych. Specjalnie dla nich odnaleŸli
œw. Miko³aja i przyprowadzili go do naszego koœcio³a. Spotkanie miko³ajkowe cieszy³o siê niezwyk³¹
popularnoœci¹ – pojawi³o siê na nim ponad dwieœcie trzydzieœcioro dzieci! Najm³odsi obdarowali
œw. Miko³aja piêknymi rysunkami, a Miko³aj w zamian sprezentowa³ im s³odkie upominki.
Tymczasem przygotowania do Œwiatowych Dni M³odzie¿y dalej trwaj¹. 13 grudnia odby³o
siê spotkanie wolontariuszy z rodzinami z naszej parafii, które zamierzaj¹ przyj¹æ pod swój dach
pielgrzymów. Wolontariusze opowiedzieli o idei Œwiatowych Dni M³odzie¿y i o Patriarchacie Jerozolimskim, z którego przybêd¹ do nas pielgrzymi.
MC

ZMIANY OD 1 STYCZNIA
Przypominamy, ¿e od 1 stycznia nast¹pi zmiana godzin niedzielnych Mszy œw.
Bêd¹ one odprawiane o godz. 7.00,
9.00, 10.30 (dla dzieci), 12.00 i 18.00.
Dodatkowo w 2 i 4 niedzielê miesi¹ca bêdzie odprawiona Msza œw.
o godz. 13.00 podczas której bêdzie
udzielany Sakrament Chrztu.
Jednoczeœnie bêd¹ to Msze œw.
zbiorowe, podczas których bêdziemy
przedstawiaæ ró¿ne nasze intencje przez
wstawiennictwo Œwiêtej Rodziny.
Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

Porz¹dek Mszy œw. w parafii
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna
czynna jest we wtorki, œrody i pi¹tki
w godz. 9.00-10.00 i 16.00-17.45

Nr konta parafialnego
BANK PEKAO SA VI O W-WA
52 1240 1082 1111 0000 0428 0477
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