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EWANGELIA NA CZWART Ą NIEDZIEL Ę ADWENTU                            Łk. 1,26-38 

Maryja pocznie i porodzi Syna.  

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: "B ądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co 
miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował 
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". Na to 
Maryja rzekła do anioła: "Jak że się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł 
Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie a moc Najwyższego osłoni 
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A 
oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja słu żebnica Pańska, 
niech mi się stanie według twego słowa". Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 
 

 
 

„Oto ja służebnica Pańska...” 

Św. Łukasz Ewangelista przekazuje potomnym rozbudzającą wyobraźnię 
scenę, w której Boży anioł – Gabriel obwieszcza Maryi, że pocznie i 
porodzi Jezusa. Owo cudowne wydarzenie nie doszłoby do skutku, gdyby 
nie Jej wolna decyzja i zgoda na Bożą propozycję. Trzeba nam dziś 
zapytać siebie: Czy zgadzamy się z Bożą wolą w naszym życiu? Na wzór 
Maryi stawajmy się służebnicami i sługami Pana. 
  

 



 
OGŁOSZENIA  

1. Zapraszam młodzież gimnazjalną i starszą do ubierania choinek w poniedzia – 
łek, tj. 22 grudnia od godz. 10.00. 

2. W środę będziemy przeżywać Wigili ę Bożego Narodzenia. Zachęcam do  
Zachowania tradycyjnego postu. Rozpocznijmy tę uroczystą wieczerzę od 
Odczytania fragm.. Ew. wg św. Łukasza 1,67-79 i odmówienie „Ojcze nasz”. 
Byłoby również bardzo dobrze gdybyśmy wspólnie pośpiewali kolędy. 

3. Zapraszam serdecznie  wszystkich wiernych na Pasterkę. Proponuję przyj ść na 
godz. 23.30, gdyż o tej godz. rozpoczniemy wspólny śpiew kolęd metodą karaoke 
/ jak w zeszłym roku /.Eucharystia rozpocznie się o 24.00  wniesieniem figury 
dzieciątka Jezus do żłóbka. Na jej zakończenie chciałbym, abyśmy podzielili się 
wspólnie opłatkiem. 

4. W I Dzień Świąt Msze św. o godz. 9.00 i 12.00, a w drugi o 9.00, 12.00 i 16.00. 
    5.  W nadchodzącym tygodniu rozpocznę wspólnie z Ks. Waldemarem tzw. 
        „Kolędę”. Ofiary, które z tej okazji zło żymy przeznaczone będą na 
        malowanie nowego kościoła. Plan wizyt: 
        27. XII / sobota /    - Stanisławów Studziński i Teodozjów; 
        29. XII / powiedz./ - Wielka Wola Wieś i Wielka Wola Parcela; 
        30. XII /wtorek /    - Dzielnica i Gaj. 
        Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 
    6. Przypominam dzieciom i rodzicom o zgłoszeniach na Bal Sylwestrowy. 
    7. Paraf. Zespół Caritas prosi o zapisywanie się osób samotnych i starszych na  
        Kolację Wigilijn ą. 

 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Dwóch przyjaciół spotyka się po paru latach. Jeden pyta: 
- Co u ciebie słychać? Ożeniłeś się w końcu z Zosią, czy nadal sam gotujesz obiady? 
- I jedno, i drugie. 
 
Mama karmi małego Jasia: 
- A teraz łyżeczkę za babcię, teraz za tatę, za dziadka... 
W końcu Jaś nie wytrzymał: 
- Czy wy wszyscy nie możecie najeść się sami?! 
 
Rozmawiają dwie plotkary i jedna mówi: 
-O Małgosi nie można powiedzieć złego słowa... 
-To pogadajmy o kimś innym. 
 

 



 
 

INTENCJE 
                                               PONIEDZIAŁEK  22. 12. 2008. 
16.00 …… 

WTOREK 23. 12. 2008 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy / wyjątkowo!/. 
          O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Mariana Pietrzaków z racji  
                  36 rocznicy ślubu. 
          Za +Jana Skonecznego / popogrzebowa /; 
                + Michała i Stanisławę Bogusławskich, Jana Więckowskiego  
                  i cr. Duczków. 
                                                               ŚRODA 24.  12. 2008 
24.00 Za Parafian. 
                                                           CZWARTEK 25. 12. 2008 

BOŻE NARODZENIE 
  9.00 Za +Arkadiusza Sabiniaka. 
12.00 Za +Grzegorza Żurańskiego i Stanisławę Zysiak. 
                                                              PIĄTEK 26. 12. 2008 

ŚW. SZCZEPANA -  PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 
  9.00 Za +Józefa Bisa w 14 rocz. śmierci, Aleksandra Idzikowskiego oraz 
                  cr. Bisów i Skonecznych. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Marty i Wojciecha Dąbrowskich z racji 
                 10 rocz. ślubu; 
          Za +Mariannę Klimczak, Katarzyn ę i Wincentego Cukrów,  Helenę 
                 i Józefa Klimczaków. 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Skonecznych z podziękowaniem za 
                 otrzymane łaski. 
                                                     SOBOTA 27. 12. 2008 
16.00 …… 
                                                    NIEDZIELA 28. 12. 2008. 
  9.00 Za +Józefa, Marię, Zofię i Piotra Walaszczyków. 
12.00 Za +Katarzynę /w 28 rocz. śm./ i Jana /w 26 rocz. śm./ Cyniaków, Helenę 
                  i Wacława Gierachów oraz Franciszka Cyniaka. 
16.00 Za +Janinę i Władysława Skonecznych, cr. Bisów i Gierachów. 

 
 

 
 
Życzymy, by to, co zawierają w sobie święta Bożego Narodzenia - spokój, 
nadzieja, ciepło ludzkich serc - towarzyszyło Wam również przez cały 
Nowy Rok. 

Wszystkim Czytelnikom składa życzenia – REDAKCJA. 


