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PPooddzziieelliićć ssiięę wwłłaassnnyymm sseerrcceemm

Zbliża się dzień, w którym podejdziemy do
swoich bliskich i znajomych z ręką wypełnioną
chlebem, by złożyć im życzenia. Dzieląc się opłatkiem,
dzielimy się własnym sercem. Takie bowiem znaczenie
posiada obrzęd dzielenia się wigilijnym chlebem.
Warto przy tej okazji zastanowić się głębiej nad
tajemnicą naszego serca. Chodzi o trzy prawdy.

Pierwsza dotyczy jego podziału. Serce ludzkie posiada
zdumiewającą właściwość: rośnie i doskonali się
wówczas, gdy dobrowolnie się rozdaje. Im więcej się
dzieli, tym bardziej wzrasta. Taka jest jego natura.

W wigilijną noc wspominamy ten niepojęty gest Boga,
który podzielił się z nami swoim własnym sercem,
oddając w nasze ręce swego jedynego Syna. Ten zaś z
kolei podzielił się z nami swoim sercem, zamieniając
je w chleb i zapraszając do jedzenia: „Bierzcie i jedzcie
z niego wszyscy.. .” Wspomnienie owej niepojętej
miłości Boga wzywa nas do wyjścia w stronę drugiego
człowieka z chlebem w ręku. Syn Boży od dwudziestu
wieków codziennie dzieli się swoim sercem z milio-
nami ludzi na całej ziemi i nic z Jego serca nie ubywa,
wciąż jest ono pełne doskonałości. Szczęśliwy, kto
przezwyciężył lęk i zdecydował się na obdarowywanie
własnym sercem innych. W tym dziele już mu nikt nie
przeszkodzi, odkrył bowiem najprostszą drogę do
ustawicznego doskonalenia siebie samego, do praw-
dziwego szczęścia.

Druga prawda: Każde ludzkie serce jest dobre. Każde
bowiem jest dziełem samego Boga, a z Jego rąk nie
może wyjść nic niedoskonałego. W wigilijny wieczór
trzeba tę prawdę dostrzec. Każdy z nich w wigilijny

wieczór winien sobie uświadomić, że otrzymał od
Stwórcy serce dobre, stworzone na wzór dobrego Serca
Boga.

Serce nasze, jako dzieło Boga, jest dobre. Cóż
prostszego, jak ubogacać nim innych. To jest w zasięgu
możliwości każdego człowieka. Każdego stać na to,
aby był dobry.

Trzecia prawda: Serce trzeba dzielić mądrze. Tu tkwi
trudność. Na szczęście Ewangelia podaje idealne
rozwiąznie. Radzi oddać serce w ręce samego Boga.
Niech On je dzieli tak jak chce, kiedy chce i komu
chce. Tak uczyniła Maryja. Bóg podzielił się z Nią
swoim sercem, a Ona natychmiast oddała swoje serce
w Jego ręce. „Oto ja służebnica Pańska”. Odtąd Bóg
obdarowywuje Jej sercem pokolenia, uszczęśliwiając
miliony ludzi. Przy takim rozwiązaniu, naszego serca
nikomu nie zabraknie. Pan Bóg będzie nim ubogacał
wielu, a ono nie tylko nie będzie maleć, lecz będzie
wzrastać.

Niech tajemnica serca, odkryta w wigilijny wieczór,
stanie się dla wszystkich ludzi dobrej woli kluczem
otwierającym drogę do szczęścia w nowym roku.

Ks. Edward Staniek

„„ OOttoo jjaa ssłłuużżeebbnniiccaa PPaańńsskkaa,, nniieecchh MMii ssiięę ssttaanniiee wweeddłłuugg ttwweeggoo ssłłoowwaa.. ”” ((ŁŁkk 11 ,, 3388))
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UUrroocczzyyssttoośśćć NNiieeppookkaallaanneeggoo PPoocczzęęcciiaa NNMMPP

Ósmego grudnia to dzień, w którym przeżywamy
święto Niepokalanego Poczęcia NMP gromadząc się
w kościele na Mszy świętej . Tego dnia mszy świetej
przewodniczył ks. dyrektor Jarosław Wnuk, który
w kazaniu opowiadał, że łaska niepokalanego poczęcia,
którą doświadczyła Maryja to wolność od grzechu
pierworodnego. Poczet sztandarowy reprezentowali
Dawid Koncewicz, Justyna Szczygieł i Zuza
Przybylska. Podczas mszy nastąpiło także poświęcenie
przez ks. dyrektora medalików z wizerunkiem Matki
Bożej dla dzieci pierwszokomunijnych.

Po mszy wszyscy przenieśliśmy się do świetlicy
wiejskiej , aby uczestniczyć w wspólnym śniadaniu
i konkursie Mam talent. Chętnych do udziału było
wielu, ale pierwsze miejsce jury w składzie ks. Damian,
ks. dyrektor, p. Małgorzata Gałek i p. Anna
Stępniewska przyznało ex aequo Dawidowi Krauze za
grę na syntetyzatorze utworu J. S. Bacha Upiór w
operze, a także swojej własnej kompozycji, oraz Oli
Wiercińskiej , która w swojej prezentacji szkiców z ich
wykańczaniem opisała poszczególne etapy

przygotowywania obrazów w programie Paint. Drugie
miejsce przypadło Miłoszowi Smoleńskiemu za
prezentację historyczną ukazującą wojny grecko-
perskie. Za swój wspólny taniec ze wstążką Wiktoria
Borzęcka, Ola i Karolina Oskorip zajęły trzecie miejsce
w konkursie. Owy taniec przeplatany był przeróżnymi
akrobacjami, co spotkało się z wielkim aplauzem ze
strony widowni. Czwarte miejsce ex aequo zdobyli
członkowie lokalnego zespołu muzycznego Syberia –
Hubert Faran i Dawid Koncewicz za wykonanie utworu
gitarowego, oraz Piotr Wierciński, który w swoim
fletowym kabarecie rozbawił publiczność do łez. Grą
na flecie także zachwycił Kacper Podstawski –
zdobywca piątego miejsca – wykonując m. in. kolędę
Wśród nocnej ciszy. Talentem muzycznym popisał się
także Sebastian Koncewicz, który w przebraniu rappera
zanucił kilka strof piosenki i tym samym zdobywając
szóste miejsce. Kolejne miejsca zajęła grupa taneczna
w składzie Irena Zięba, Nina Smoleńska i Natalia
Caban, wykonując taniec ze wstążką oraz Milena Froń
za recytację wiersza Lokomotywa. Nagrody za udział
w konkursie otrzymali wszyscy jego uczestnicy, jako że
nie było w nim przegranych.

MMsszzee śśwwiięęttee rroorraattnniiee ww nnaasszzeejj ppaarraaffiiii

Roraty to adwentowe msze odprawiane
o wschodzie Słońca, podkreślające wyjątkowość tego
okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej
pieśni na wejście (introitu), rozpoczynającej się od słów
"Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza
roratnia, czyli msza wotywna o Najświętszej Maryi
Pannie w okresie Adwentu, jest śladem dawnego
obchodzenia święta Zwiastowania Pańskiego w okresie
Adwentu - 18 grudnia. W starożytnych i średniowie-
cznych księgach liturgicznych polecano odprawianie tej
mszy o Najświętszej Maryi Pannie w tygodniu
poprzedzającym Boże Narodzenie lub nawet przez cały
Adwent. Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej
w Adwencie ma głęboki sens. Maryja jest mistrzynią
adwentowego oczekiwania. Jako córka Izraela, jako
Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Z Izraelem
czekała na Mesjasza, a kiedy Anioł zwiastował jej , że
pocznie i porodzi Syna, Emmanuela, oczekiwała na
Życie, które cudownie w niej wzrastało. Razem
z Kościołem czeka na przyjście chwalebnego,
uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem
z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na
ostateczny Dzień Pański.
W naszym kościele roraty nie są odprawiane co prawda
o wschodzie słońca tylko codziennie o 16 a w soboty
o 8 rano. Ale to też ma swój urok o 16 bowiem jest już

ciemno a msza roratnia rozpoczyna się w pełnej
ciemności, kościół rozświetlają jedynie lampiony
przyniesione przez wiernych najczęściej dzieci.
Zbierają się one z tyłu kościoła aby potem podejść
bliżej za księżmi i ministrantami.
Niezwykle ciekawe są kazania roratnie wygłaszane
przez księdza Damiana. Są to kazania dialogowane
ksiądz zadaje pytania a dzieci na nie odpowiadają.
Potem dostają pisemne zadania domowe, przynoszą je
do kościoła na następny dzień i za dobre prace można
wygrać ciekawą nagrodę najczęściej książkową lub
słodycze. Ci, którzy chodzą regularnie cały czas
otrzymują nagrody, powtarzają się wciąż te same
nazwiska. Pod koniec mszy losowana jest też figurka
Matki Bożej , która na jeden dzień wędruje do jakieś
rodziny, która w jej obecności może jeszcze mocniej
przeżywać piękny adwentowy czas. Ale nie o same
nagrody tu chodzi. Zachęcam do uczestniczenia
w roratach, które w dobry sposób przygotowują nas do
przyjścia Pana Jezusa i cudu betlejemskiej nocy.
Przeżywamy właśnie czwartą niedzielę adwentu warto
się jeszcze zmobilizować i poświęcić trochę więcej
czasu na pogłębienie swojej wiary przez aktywne
uczestnictwo w roratach chociaż przez ten ostatni
tydzień. Wszak te piekne msze odprawiane są tylko
teraz w okresie adwentu.

Karolina Smoleńska
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Po występach artystycznych mogliśmy jeszcze
obejrzeć projekcję filmu dokumentalnego przedsta-
wiającego pracę Sióstr Wspomożycielek w San Jose
w Costa Rica, które niosą tam pomoc potrzebującym
rodzinom.

Na zakończenie ks. dyrektor podziękował
wszystkim organizatorom tej uroczystości, m. in. p.
Dominice Podstawskiej za organizację konkursu Mam
talent i rodzicom za przygotowanie śniadania.

Radosław Pasławski

MMooddlliittwwaa pprrzzyy wwiiggiillii jj nnyymm ssttoollee
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy

Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę. Jedno
miejsce przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci
o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do
wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijną
rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją
ojciec.
Wimię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ZAPALE�IE ŚWIECY:
Ojciec lub matka zapala świecę na stole. Ojciec lub
matka mówi: Światło Chrystusa. Wszyscy odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki.

CZYTA�IE EWA�GELII (Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara

Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządca Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Jozef z Galilei, z miasta �azaret, do
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać
zapisać z poślubiona sobie Maryja, która była brze-
mienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie
było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy
przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocna nad
swoja trzoda. �araz stanął przy nich anioł Pański i
chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „ �ie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielka, która będzie udziałem
całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Ś to będzie znakiem
dla was: znajdziecie �iemowlę owinięte w pieluszki i
leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga
słowami: „ Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania”.

WSPÓL�AMODLITWA
Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej
godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której
posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego
Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:
1 . Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
2. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych
pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
3. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych,
biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij
Dobrą �owiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
4. �aszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz
szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.
Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta
noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości
Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli
blaskiem Twego światła w naszym codziennym
postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Łamanie się opłatkiem:
Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości i przeba-
czenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości.
Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy
je na przyjście Pana. �iech On będzie zawsze z nami.
Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przeła-
muje się opłatkiem.

MODLITWA PO WIECZERZY:
Odmawia ojciec lub matka.
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego
Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich
ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które
spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.



1.W sobotę o północy kończy się Adwent. Pięknym akcentem naszego radosnego oczekiwania na
przyjście Zbawiciela będzie wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. Nie
zapomnijmy, że w pierwszym rzędzie jest to uroczystość religijna – a dopiero później piękna
tradycja.

2. Msze Święte w tym tygodniu: w sobotę rano o godzinie 8.00. Natomiast o północy na
rozpoczęcie obchodów Bożego Narodzenia zostanie odprawiona Pasterka w intencji całej
wspólnoty parafialnej .

3. Pamiętajmy, że w wigilię zalecany jest post. Powstrzymajmy się od spożywania potraw
mięsnych.

4.W przyszłą niedzielę przypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Msza Święta
o godzinie 11 .00.

5.W drugi dzień Świąt Msza św. o godz. 8.00 i 11 .00.
6. Rozkład spowiedzi w dekanacie:
- wtorek - Polana od godz. 1 5.30,
- środa - Lutowiska od 10.00 – 12.00, po południu od godz. 1 5.00,
- czwartek w Czarnej od godz. 1 0.00 – 12.00, po południu od godz. 1 5.00.

7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Stępniewskiej Annie i Kania
Monice.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
IV �IEDZIELAADWE�TU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Dariusz Oskorip, Dariusz Koncewicz, Gabriela Faran, Ewa Wytyczak,
Ewelina Karciarz, Adam Cichoń, Adam Granat, Adam Maruszczak.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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Wtedy jest Boże �arodzenie

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi

w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei
"więźniom",

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,

jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości

i jak wielka jest twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,

Zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty




