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Pasterka. Ta Msza św. rozpoczyna się wniesieniem Dzieciątka Jezus do żłóbka. 
Na str. 2 wspólne zdjęcie dzieci z lampionami roratnimi. 
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EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO                                                              J 1,1-18 
Słowo stało się ciałem 
"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z 
krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i 
głośno woła w słowach: "Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Moj żesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 
widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył." 

●●● 
Święta Bożego Narodzenia są dla nas wielkim darem. Nie tylko choinka i prezenty, ale 
sam Pan Jezus jest Podarunkiem dla nas. I ten Podarunek ma być rozdawany. Nie 
otrzymaliśmy wiary tylko dla siebie. Mamy ją przekazywać innym. Dając innym 
wiarę poprzez siebie, przekazujemy najważniejszy podarunek - Dar, jakim jest sam 
Jezus. Przeżywanie Bożego Narodzenia oznacza bycie człowiekiem, przez którego 
Jezus znowu przychodzi na świat. 

 
  



 
OGŁOSZENIA  

1. Zapraszamy wiernych na Mszę św. kończącą rok 2011 w sobotę na godz. 16.00. 
    Podsumuję na niej wydarzenia duszpasterskie, inwestycje i podam statystykę. 
2. 01.01. 2012 roku przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
    Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 16.00. 
3. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez 
    Parafialny Zespół „Caritas”, które odbędzie się 15 stycznia 2012 roku /niedziela/ 
    od godz. 16.00. Zapisy u Pań: 
   Barbary Skonecznej  – tel. 44 710 46 64  
   Wiesławy Sygitowicz  – tel. 663 319 627 
    oraz w zakrystii po Mszach św. Atrakcj ą Spotkania będzie św. Mikołaj i wyst ęp 
    „Małych Aniołków”. 
4. W nadchodzącym tygodniu rozpoczniemy wspólnie z Ks. Arturem tzw. kolędę. 
    Ofiary, które z tej okazji złożymy będą przeznaczone na nowy granitowy ołtarz 
    i inne inwestycje parafialne. Plan wizyt: 
    27 XII wtorek         - Stanisławów Studziński i Teodozjów; 
    28 XII środa           - Dzielnica i Gaj; 
    29 XII czwartek     - Wielka Wola Parcela i Wielka Wola Wieś; 
    30 XII piątek          - Annów Duży i Mały. 
    Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz 10.00. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

Śp. Anna Rzepecka – pokój jej duszy. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Ślub córki. Zmęczona matka ledwie zdążyła wszystko przygotować w domu, leci jeszcze 
do kościoła, by zobaczyć, jak jest przystrojony ołtarz. Podziwia bukiety i girlandy kwiatów, 
ale gdy podnosi wzrok do góry, woła:  
- Nie, tu nie może być ślubu!  
- Dlaczego? - pyta zakrystianin.  
- Czy nie widzi pan nad tym ołtarzem napisu pod krzyżem: 'Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą co czynią'?  
 
- Dlaczego uciekł pan z więzienia? - pyta sędzia 
- Bo chciałem się ożenić. 
- No to ma pan dziwne poczucie wolności. 
 
 
 
     Bożego błogosławieństwa i zaufania niosącego radość  
                   życzy 

                                                           redakcja 

 

 



INTENCJE  
                                                  PONIEDZIAŁEK 26. 12. 2011 

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA  
  9.00 Za +Szczepana i Jana Więckowskich. 
12.00 Za +Janinę i Władysława Skonecznych oraz cr. Bisów i Gierachów. 
16.00 Za +Katarzynę w 31 rocz. śmierci, Jana w 29 rocz. śmierci i Franciszka 
                  Cyniaków oraz cr. Cyniaków i Gierachów. 
                                                  WTOREK 27. 12. 2011 
  9.00 …… 
                                                           ŚRODA 28. 12. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
          O Boże błogosławieństwo  dla mieszkańców os. Skarpa z podziękowaniem 
                 za mijający rok 2011. 
          Za +Zofię Mierzejewską /int. od córki Anieli z rodziną/, 
               +Czesława Boneckiego /int. od teściowej Stanisławy/; 
               +Mariannę, Franciszka i Leona Grabowskich oraz Zdzisława Plicha; 
               +Kazimierę w 3 rocz. śmierci, Mariann ę, Kazimierza i Jerzego Kobyłeckiego 
                 i cr. Tworskich; 
               +Jana Żelazka /int. od wnuczka Sebastiana i Grzegorza/; 
               +Władysławę w 12 rocz. śmierci, Jana, Czesława i Władysława Dąbrowskich 
                 oraz Mariannę i Władysława Starońskich. 
                                                                CZWARTEK  29. 12. 2011 
  9.00 …… 
                                                   PIĄTEK  30. 12. 2011 
  9.00 …… 
                                                   SOBOTA 31. 12. 2011 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwestra i Zofii oraz ich dzieci 
                  i wnuków. 
                                                   NIEDZIELA 01. 01. 2012 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
  9.00 Za +Czesława Boneckiego /int. od bratowej Henryki z rodzin ą/; 
               +Mieczysława Sowika; 
               +Józefa Kielana /int. od od Haliny i Zygmunta Staruch z dziećmi/; 
               +Mariannę i Stanisława Sawickich oraz Janinę i Antoniego Skorupińskich; 
               +Jana w 10 rocz. śmierci i Stanisławę Goleniów, dziadków Goleniów 
                 i Szymczaków oraz Andrzeja Składowskiego; 
               +Teresę Jankowską; 
               +Jana Żelazka /int. od siostry Maryli z rodziną/; 
               +Władysławę i Romana Świechów oraz Ewę i Józefa Witkowskich; 
               +Barbarę Włodarczyk w 5 rocz. śmierci; 
               +Zofię Mierzejewską /int. od wnuczki Alicji z rodziną/; 
               +Genowefę, Stefana i Czesława Staruchów, Teresę Szymańską oraz 
                 Jana Szczura; 
               +Annę i Stanisława Kosiackich oraz Mariannę i Ignacego Szymańskich; 
               +Annę Rzepecką /int. od męża/.   
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Tadeusza, Jana, Wojciecha i Mariannę Lipskich oraz Zofię Męcina 
                  i dziadków Skorupińskich
 


