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Drodzy Parafianie!
Tradycyjnie po adwentowych dniach przygotowań gromadzi nas w
oczekiwaniu na przyjście Pana Wigilia, dzień czuwania, ale nade
wszystko dzień pojednania. W takim duchu pragniemy przeżywać
Uroczystość Bożego Narodzenia.
Życzę, aby spotkanie z Jezusem, rodzącym się w nas poprzez
Słowo Boże i Eucharystię, oświecało i pozwalało rozumieć sens wydarzeń
doświadczanych każdego dnia, i pomagało w pojednaniu się z własną
historią życia, a także z problemami dotykającymi świat, Ojczyznę i
wszystkich bliskich sercu.
Z serdecznym,
świątecznym
pozdrowieniem,
Ks. Proboszcz
Roman Szecówka
i Duszpasterze

SPOTKANIA ZE SŁOWEM
Okres Bożego Narodzenia jest wyczekiwany przez każdego z nas.
Ten wyjątkowy czas niech będzie przepełniony dobrocią serca i miłością do
bliźnich. Niech narodzenie Jezusa w betlejemskiej szopce, przypomina nam
o tym, że warto radować się z tego, co mamy i doceniać drugiego
człowieka, a wszelkie występujące trudności powierzać Bogu i pokonywać
je z Jego pomocą.
Niech cud Bożego Narodzenia wypełnia nasze myśli i czyny,
prowadząc po codziennych ścieżkach i czyniąc każdy dzień lepszym, a na
ustach niech towarzyszą nam słowa kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi i na
świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi…”
EWANGELIA 25.12.2020 - Wersja krótsza
(Mt 1, 18-25) Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego,
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną
za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić
Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do Siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,
któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez
Proroka: «oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański:
wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła
Syna, któremu nadał imię Jezus.
EWANGELIA 26.12.2020
(Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed
ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was
biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego
powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie
się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam
poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił
przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną
przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u
wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten
będzie zbawiony".
EWANGELIA 27.12.2020 - Wersja krótsza
(Łk 2, 22. 39-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do
swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając
się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
EWANGELIA 1.01.2021
(Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz
leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało
objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się
tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim
sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię
Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
EWANGELIA 3.01.2021
(J 1, 1-5. 9-14) - Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
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, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością
ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

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.
EWANGELIA 06.01.2021
(Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto
mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo
narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma
się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak
zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś
zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie
władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł:

«Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś,
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy
ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy
swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do
swojego kraju.
EWANGELIA 10.01.2021
(Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się
niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się
głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
EWANGELIA 17.01.2021
(J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego
Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i

poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za
Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego:
«Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej,
brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego:
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do
Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn
Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.
EWANGELIA 24.01.2021
(Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych
apostołów
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się
staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy
też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy
ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

EWANGELIA 31.01.2021
(Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w
Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha
nieczystego.
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Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch
nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A
wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś
nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I
wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie
galilejskiej.

UWAGA!
Od 1 stycznia porządek Mszy św. w niedziele:
godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00.
W dni powszednie: godz. 8:00, 17:30 i 18:00.

Informacje dotyczące wizyty duszpasterskiej, czyli
kolędy, przekażemy w Święta Bożego Narodzenia.

