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EWANGELIA NA CZWARTĄ NIEDZIELĘ ADWENTU                                                           Łk 1,39-45 
 
Maryja jest Matk ą 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”.  
 

 
 
Kończy się Adwent.. A "koniec" znaczy "początek".. Zaczynają się święta. Na 
adwentowym wieńcu płoną cztery świece. To nie ozdoba, to zegar przypominający, jak 
wielkim darem jest czas. Żyjemy w czasie. Żadna chwila nie wraca - jest więc jedyna i 
najważniejsza. Każda godzina jest darem i zadaniem. Każdy dzień przynosi nowe 
wyzwania i nowe łaski. Nowe trudy i nowe radości. Ile zawdzięczamy własnemu 
wysiłkowi? Bez wątpienia sporo. Ale gdyby nie został nam dany czas, nie byłoby 
niczego. Razem z czasem i jego upływem wszystko jest darem. Możemy ów dar 
pomnażać i doskonalić. Dlatego, gdy coś się kończy, coś także się zaczyna. Zawsze. 
Dlatego chrześcijanom przystoi radość. Co jest darem największym? Czas? A jednak 
nie. Chrześcijanie mają odpowiedź szczególną. Darem największym jest przyjście 
Bożego Syna w czasie i przestrzeni naszej ziemskiej historii. Zapowiadali to prorocy i 
Apostoł. Darem największym jest to, że Bóg Ojciec dał nam swego Syna, a Syn dał 
samego siebie. Dlatego od tamtego dnia liczymy upływ lat. Ważny jest sam punkt 
odniesienia: dzień, w którym Bóg wyrzekł swoje "tak" i Maryja odpowie działa "tak". 
Wkrótce wybrała się w drogę i poszła do Elżbiety, niosąc w sobie Tajemnicę jeszcze 
niewidoczną dla oczu. Wielu ludzi mijało młodziutką Miriam niosącą poczętego już 
Jezusa. Ilu z nich przeczuło obecność Boga? Na pewno Elżbieta: Błogosławiona jesteś 
między niewiastami! - zawołała - Błogosławiony owoc Twojego łona! Domyśliła się 
sama? Nie. To trzeci dar Boga: Ewangelista powiada, że Duch Święty napełnił 
Elżbietę. Chciałabym mieć serce tak wrażliwe jak ona, by nie przeoczyć największego 
daru. By nie przegapić chwili, gdy na moim progu stanie Jezus. Potrzebuję daru 
Ducha Świętego. Wiara jest Bożym darem. Wiemy też, że Bóg nikomu tego daru nie 
odmawia - co najwyżej obdarowuje w inny sposób, w innym momencie.  
Ostatni dzień Adwentu - to dla chrześcijan dzień wdzięczności: Bogu Ojcu - za to, że 
dał nam swego Syna. Bogu Synowi - za to, że chciał być jednym z nas. Że miał Matkę, 
osiołka, Betlejem... A po latach krzyż, żeby tak naprawdę i do końca być jednym z 
nas. Bogu Duchowi Świętemu - za to, że darem wiary pozwala nam widzieć dalej niż 
najśmielsze ludzkie oczekiwania. Zaczynają się dni wielkiej wdzięczności...  
 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. W poniedziałek będziemy przeżywać Wigili ę Bożego Narodzenia. Zachęcam do  
    zachowania tradycyjnego postu. Rozpocznijmy tę uroczystość od odczytania Ew. wg 
    św. Łukasza 1,67-79 i odmówienia „Ojcze nasz”. Byłoby również dobrze gdybyśmy 
    wspólnie pośpiewali kolędy. 
2. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych na Pasterkę. Proponuję przyj ść na  
    g. 23.30 gdyż o tej godzinie rozpoczniemy wspólny śpiew kolęd. Eucharystia 
    rozpocznie się o g. 24.00 wniesieniem dzieciątka Jezus do żłóbka. Na jej zakończenie 
    chciałbym, abyśmy podzielili się wspólnie opłatkiem. 
3. W I Dzień Świąt /wtorek/ Msze św. o g. 9.00 i 12.00, a w II Dzień Świąt /środa/ ze 
    względu na Nowennę o godz. 9.00, 12.00 i 16.00. 
4. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez 
    Parafialny Zespół „Caritas”, które odbędzie się 06 stycznia 2013 roku /niedziela/ 
    od godz. 16.00. Zapisy u Pań: 
   Barbary Skonecznej  – tel. 44 710 46 64  
   Wiesławy Sygitowicz  – tel. 663 319 627 
    Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy dowóz. 
5. Przypominam dzieciom z par. zesp. tanecznych „Małe Aniołki” i „Angels” oraz  
    ministrantom o wyjeździe z Pl. JPII w czwartek 27 XII o g. 10.15 na basen  w Rawie 
    Maz. i pizzę. Zabieramy ze sobą strój kąpielowy, ręcznik, klapki i dobry humor.  

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Tadeusz Kaczmarczyk, śp. Bogusława Mariańska i śp. Maria Kwapisz  – pokój ich 
                                                                                                                                   duszom. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

        MARZENIE LENIA                                                      
Żeby mi kupił, mój dobry wujek 
Tyle prezentów, ile mam dwójek. 

/CD/ LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
Jest to najważniejsza część Mszy świętej, która osiąga swój szczyt podczas Modlitwy 
eucharystycznej. Dzieli się ona na trzy części: 
         1. Przygotowanie darów:  
• Śpiew na ofiarowanie – pieśń śpiewana podczas procesji z darami i przygotowania 
  darów, aż do słów „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę” (lub inn ą formę dozwoloną 
  przez Mszał Rzymski).  
• Procesja z darami – uroczyste przyniesienie do ołtarza darów. Zazwyczaj oprócz 
  chleba i wina zanosi się inne dary (np. chleb). Należy pamiętać, że gdy w procesji 
  niesie się więcej darów, wtedy chleb i wino oddaje się w ręce kapłana na końcu.  
• Przygotowanie darów – kapłan ofiaruje Bogu chleb i wino i prosi o to, aby 
  przemieniły się w Ciało i Krew Chrystusa  
• Okadzenie darów i ołtarza – stosowane podczas uroczystych Mszy świętych.  
• Lavabo – tak zwane obmycie rąk kapłana. Ministranci podchodzą z lawaterzem 
  (miseczka i dzbanuszek – zamiast dzbanuszka można użyć ampułki z wodą) i 
  ręczniczkiem do kapłana. Następuje obmycie jego rąk (następnie wyciera je w 
  ręczniczek). Symbolikę gestu wyrażają słowa, które podczas obmycia wypowiada 
  kapłan: „Obmyj mnie, Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”/cdn/. 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  24. 12. 2012 

WIGILIA NARODZENIA PA ŃSKIEGO 

24.00 Za Parafian. 
                                                                     WTOREK 25. 12. 2012 
                                                                      NARODZENIE PAŃSKIE 

  9.00 Za +Katarzynę w 35 rocz. śm., Jana w 29 rocz. śm. i Franciszka w 22 rocz. śm. 
                  Cyniaków oraz Jana i Walerię Grzelków; 
                +Arkadiusza Sabiniaka, Juliannę i Jana Marczyńskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Marianny i Stanisława Żelazków w 60 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Ewy Pietrzak z racji imienin. 
                                                          ŚRODA  26. 12. 2012 

ŚW. SZCZEPANA – PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 

  9.00 Za +Mariannę i Andrzeja Klimczaków, Katarzynę i Wincentego Cukrów 
                  oraz cr. Klimczaków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety z racji 50 rocz. urodzin; 
          Za +Annę Chojecką /int. od wnuka Radka z rodziną/. 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Stanisława i Bogdana Rybaków;  
                +Zofię Gierach /int. od wnuczek Eweliny i Lidii z rodzinami/; 
                +Edwarda Zglińskiego /int. popogrzebowa/; 
                +Genowefę Majerowicz /int. popogrzebowa/; 
                +Tadeusza Kaczmarczyka /int. od wnuka Damiana z żoną/; 
                +Bogusławę i Tadeusza Mariańskich /int. od syna Leszka/. 
                                                                CZWARTEK  27. 12. 2012 
…… 
                                                           PIĄTEK 28. 12. 2012 
…… 
                                                   SOBOTA 29. 12. 2012 
  9.00 Za +Zofię Gierach /int. od Koła Żywego Róż. z Czerniewic/. 
                                                    NIEDZIELA 30. 12. 2012 

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

  9.00 Za +Janinę i Władysława Skonecznych oraz Józefa, Grzegorza i dziadków 
                  Bisów; 
               +Józefę, Konstantego i Stanisława Skorupińskich.  
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Gierach z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Mariannę, Franciszka i Leona Grabowskich oraz Zdzisława Plicha. 
 
 

 
 
Z OKAZJII BO ŻEGO NARODZENIA ŻYCZYMY, BY NOWONARODZONY PAN PRZYNIÓSŁ 
WSZYSTKIM SWE BŁOGOSŁAWIE ŃSTWO ORAZ OTWORZYŁ NAS NA POTRZEBY 
BLI ŹNICH. 
                                                                 Wszystkim Czytelnikom Informatora życzenia składa  
                                                                                                                       Redakcja  

 
 


