OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 21.12 Dzień Powszedni
700 + Edwarda Śmietanę (r. śm) z int. Genowefy Śmietany z dziećmi i wnuczkami
1600 + Barbarę Grzelka (2 r. śm) z int. męża z dziećmi
Wtorek 22.12 Dzień Powszedni
700 + Teresę Litwin z int. koleżanek z pracy i kupców z giełdy
Środa 23.12 Dzień Powszedni
700+ Józefa i Bolesława Kubickich, Marianna, Janinę Pobochów z int. rodziny
730 + Jana Sochę (r. śm) z int. Sochów
Czwartek 24.12 Wigilia Bożego Narodzenia
700 im. + Adama Młynarczyka z int. rodziców i rodzeństwa
730 + Franciszka (r. śm) i Marianny Zegadło z int. rodziny
2400 Pasterka za Parafian
Piątek 25.12 Narodzenie Pańskie (uroczystość)
800
1000 Do Dz. Jezus o zdrowie i błogosławieństwo w dniu urodzin dla Magdaleny z int. babci
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną
1530 +Anielę Władyszewską (2r. śm), +Ludwika Władyszewskiego z int. Władyszewskich
Sobota 26.12 Św. Szczepana Pierwszego Męczennika (święto)
800 + Władysława Mroka (r. śm)
1000 + Józefa Plewę z int. rodziny
1200 + Henryka Bębacza (r. śm)
1530 + Jana, Zofię, Woźniczków, + Antoninę, Szczepana + Feliksa Rudkowskich, + Zofię
Woźniczka z int. rodziny
Niedziela 27.12 Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (święto)
800 + Mariannę, Mariana, Adama Kubickich + Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny
1000 + Zofię, Stefana Dziewięckich z int. syna Henryka z rodziną
1200 + Jana Kubickiego (r. śm)
1530 + Stefanię Kruk(r. śm), Jana, Stanisławę Józefa Korbanów z int. córki
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Czekam na Ciebie,
dobry Boże,
przyjdź
do nas Panie,
pospiesz się.
Niechaj mi łaska
Twa pomoże,
chcę czystym
sercem przyjąć Cię!
Komentarz…
Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Każdego chrześcijanina
można nazwać błogosławionym, a więc szczęśliwym, bo
Bóg zbliżył się do niego, dał
mu dar miłości, wybrał go,
chociaż jest czasem człowiekiem zupełnie niegodnym,
słabszym od innych. Ukochał
go i położył w nim nadzieję, że
odpowie miłością na miłość
Bożą, spełni to, czego pragnie
Bóg, aby poprzez niego dokonywało się chrześcijaństwo.

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława
Znoja z Nidy który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

/ks. Jan Twardowski/

Ekstra…
× 23 grudnia – Światowy Dzień Snowboardu
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Mi 5,1-4a / Hbr 10,5-10 Ewangelia: Łk 1,39-45
„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 moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Adam i Ewa (24 grudnia)

▪ 12 grudnia w hali SHL w Kielcach odbyła się z okazji św. Mikołaja zabawa dla dzieci ze świetlic Caritas. Wśród wolontariuszy, którzy zajęli się przygotowaniem i przeprowadzeniem tego
spotkania znalazła się młodzież z naszej parafii. Najlepszą nagrodą za poświęcony czas był
uśmiech i radość dzieci.
▪ 24 grudnia zapraszamy wszystkich na uroczystą Pasterkę o 24.00. „Bóg się rodzi!...”

Adam i Ewa byli pierwszymi rodzicami. Nie ma ani jednego wśród pisarzy kościelnych, który by
miał odwagę umieszczać rodziców rodzaju ludzkiego wśród potępionych. Adam był pierwszym
człowiekiem, praojcem ludzkości. Imię "Adam" wywodzi się od słowa hebrajskiego Adamah, co
znaczy tyle, co ziemia, aby podkreślić myśl natchnionego autora, że ciało pierwszego człowieka
powstało z materii i do niej powróci. Nie jest wykluczone, że wyraz "Adam", wywodzi się od
słowa sumeryjskiego adamu, czyli "mój ojciec" dla podkreślenia tego, że cały rodzaj ludzki pochodzi od wspólnego pnia. Według relacji biblijnej o stworzeniu Bóg ulepił Adama "z prochu
ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia", czyli ducha, czyniąc go zdolnym do samodzielnej
egzystencji fizycznej i religijno-moralnej. Ukształtował go na "obraz i podobieństwo" Swoje.
Z Ewą, swą niewiastą, cieszył się rajem - pełnią szczęścia. Po grzechu pierworodnym stracił
szczególną i wyjątkową więź z Bogiem. Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać swój chleb
powszedni. Był pierwszym rolnikiem. Będąc ojcem ziemskim, jest figurą Chrystusa, od którego
pochodzimy według ducha. Ewa to
pierwsza kobieta, pramatka, małżonka
Adama. Jej imię oznacza "matka", jak to
tłumaczy Pismo święte: "bo ona stała się
matką wszystkich żyjących" (ludzi). Opis
jej stworzenia "z żebra Adama" podkreśla
tożsamość
człowieczeństwa
kobiety
i mężczyzny. Zwiedziona przez szatana
popełniła grzech, powodując nieszczęście duchowe i egzystencjalne. Grzech
i kara nie przekreśliły zawartego w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć sprowadziły cierpienia
i trudy. Ewa urodziła Kaina, Abla, Seta
i innych. Ewa jest figurą Maryi, przez którą przyszło na świat zbawienie.

W poszukiwaniu…

Bliżej Eucharystii…

Za kilka dni siądziemy przy wigilijnym stole.
Nadejdzie czas łamania się opłatkiem. Piękny i stary zwyczaj. Dla jednych to wzruszający gest, dla innych przykry obowiązek świąteczny. Nieraz nie potrafimy docenić jak wiele
może dać przełamanie się tym białym chlebem. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy
popełniamy błędy. Wigilijny wieczór jest idealnym czasem, aby coś zmienić, wyjaśnić,
wybaczyć. Czasem zranienia są głęboki
i bardzo bolesne, ale… Weźmy do serca słowa świątecznej piosenki: „Choć tyle żalu w
nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie
znak pokoju, przekażmy sobie znak.” Przebaczenie i zgoda to idealny prezent dla siebie
samego, innych i Nowonarodzonego Chrystusa. Niech spełnią się słowa aniołów:
‘Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli’.
/KP/

MODLITWA PO MSZY ŚW. cd.
„W tym dniu i w innych dniach, kiedy pozostawałam z Nim, otrzymywałam pouczenia. Dzisiaj
pragnę się podzielić z wami tym posłannictwem, które zostało mi zlecone. Jezus mówił:
«Chciałem zbawić Moje stworzenie, chociaż
moment otwarcia dla niego bramy Niebios był
pełen ogromnego cierpienia... Pamiętaj, że
żadna matka nie karmiła swego dziecka swoim
ciałem. Ja zaś osiągnąłem ten szczyt Miłości,
aby dać wam udział w Moich zasługach. Msza
św. to Ja sam, który przedłużam pośród was
Moje życie i Moją Ofiarę Krzyżową. Bez zasług
Mojego Życia i Mojej Krwi z czym staniecie
przed Ojcem? Z nicości z nędzą i grzechem...
Powinniście przewyższać w cnocie Aniołów
i Archaniołów, ponieważ oni nie mają szczęścia
przyjmowania Mnie jako pokarmu, a wy – tak.
Oni piją jedną kroplę ze źródła, a wy, mając łaskę przyjmowania Mnie, posiadacie cały ocean,
aby z niego pić.» Inna sprawa, o której mówił z
bólem, odnosiła się do osób, które ze swego
spotykania się z Nim uczyniły nawyk, utraciły
poczucie zdumienia wobec każdorazowego
spotkania się z Nim. Jezus mówił, że rutyna
czyni niektóre osoby tak letnimi, że nie mają nic
nowego do powiedzenia Mu, kiedy Go przyjmują. Mówiło licznych duszach poświęconych, które tracą gorliwość rozmiłowania w Panu i czynią
ze swego powołania funkcję, zawód, któremu
oddają się tylko na tyle, na ile to konieczne,
i czynią to bez uczucia...” cdn.
(z objawienia Cataliny Rivas)

Bądź z nami w każdy czas!
29 listopada, po ponad roku zakończyła się Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii. Ten szczególny czas jaki został nam ofiarowany pozostanie na długo w naszej pamięci. Nie zawsze przecież mamy czas, aby całą rodziną klęknąć do wspólnej
modlitwy. Nie codziennie nasz dom staję się choć w małej części Jasnogórskim Sanktuarium.
Nie często raczej potrafimy poświęcić inne obowiązki na spotkanie z Bogiem i Maryją. Tym razem mieliśmy taką możliwość. Wspólnie odmawialiśmy Różaniec, Anioł Pański, śpiewaliśmy
Apel Jasnogórski, pieśni maryjne… Stanęliśmy przed Matką i oddaliśmy Jej problemy naszych
rodzin, oddaliśmy siebie samych pod Jej macierzyński płaszcz. Niechaj ta Peregrynacja nie
stanie się tylko historią, ale zostawi w naszych sercach trwały ślad. Niech pomoże nam stawać
się lepszymi. Niech Maryja będzie z nami w każdy czas.
/KP/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Chrystus przyszedł na świat
w ciele tylko jeden raz, gotów
jest przyjść powtórnie w każdej minucie, jeśli nie będziemy Mu stawiać przeszkody.”
/św. Karol Boromeusz/

Siedzi ślimak pod drzewem i wali z całej siły głową w pień. Wali,
wali, aż w końcu stracił przytomność. Ledwie się ocknął, znowu
zaczyna walić głową w pień. Z góry przygląda się całemu zajściu pan dzięcioł i po chwili zwraca się do swojej małżonki: Kochanie, chyba już nadeszła odpowiednia pora, aby powiedzieć naszemu synkowi, że został adoptowany..."

Coś dla ducha…
„O przemowie Dzieciątka Jezus”
Nowo narodzone Dziecię Jezus, gdyby zechciało, mogłoby (a może rzeczywiście mówi do nas co roku w pamiątkę swoich narodzin, tylko my nie słyszymy!)
odezwać się do nas w te słowa:
Narodziłem się w ludzkiej postaci, abyś nigdy nie wstydził się być sobą!
Narodziłem się z miłości, abyś nigdy nie zwątpił w Bożą miłość!
Narodziłem się nagi, abyś potrafił się wyrzec siebie samego!
Narodziłem się w stajni, abyś nauczył się uświęcać każde miejsce!
Narodziłem się ubogi, abyś mógł Mnie uznać za jedyne bogactwo!
Narodziłem się bezsilny, abyś nigdy się mnie nie lękał!
Narodziłem się w nocy, abyś uwierzył, ze mogę rozjaśnić każdą ciemność!
Narodziłem się prześladowany od początku,
abyś nauczył się przyjmować wszelkie trudności w życiu.”
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

