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To ostatnia niedziela adwentowego oczekiwania. Jeszcze kilka dni i  będziemy 

radonie świętować Narodzenie Pańskie. Ale też już wiemy i na Eucharystii 

szczególnie mocno doświadczamy prawdy, że Bóg jest z nami. Emmanuel - 

zapowiadany przez proroka Izajasza a przyjęty przez czystą Maryję i 

sprawiedliwego Józefa – pragnie być przyjęty i przez nas. Już teraz, na tej 

Eucharystii, by nas przemieniać, zbawiać i być z nami. 

Józef był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Maryi na zniesławienia. 

Czy jest możliwe, że Józef zamierzał skrycie opuścić Maryję? Wziąć na siebie Jej 

winę i tym samym uchronić od najpoważniejszego wymiaru kary, która mogła 

nawet prowadzić do śmierci? Maryja mogła zostać źle oceniona przez ludzi, 

którzy nie znali prawdy o zwiastowaniu. Nie wiemy, co działo się w sercu Józefa. 

Możemy jednak sądzić, że postanowił chronić Maryję – nawet za cenę swego 

dobrego imienia. Dlatego sam Bóg uznał Go za godnego uczestnictwa w wielkich 

dziełach zbawienia. To również znak dla nas i przypomnienie, że Bóg znajduje 

upodobanie w tych, którzy kochają szczerym sercem i służą Mu w prawdzie i 

uczciwości. Józef jest wzorem świętego na nasze czasy – człowiekiem, który 

głosi Ewangelię nie za pomocą wielu słów, lecz przez milczącą postawę 

konsekwentnego podążania za wolą Bożą. 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 

Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to 

wysoko w górze!” Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę Pana 

wystawiał na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: 

Czyż mało wam się uprzykrzać ludziom, iż uprzykrzacie się mojemu Bogu? 

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 

imieniem Emmanuel”.  Oto słowo Boże. CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do 

Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania 

apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg 

przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach 

świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym według 

ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha 

Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z 

martwych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez 

Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia 

pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa w wierze. Wśród nich jesteście 

i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, 

powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, 

Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!  Oto słowo Boże. SŁOWA EWANGELII 

według św. Mateusza     Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po 

zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw niż 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 myl, oto anioł Paski 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.     Oto słowo Pańskie. 



BOŻE NARODZENIE W EUCHARYSTII 

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego 

narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 

Pan” (Łk 2,10-11). 
Już niedługo usłyszymy te znane słowa z Ewangelii wg św. Łukasza… Słowa 

oznajmiające Boże Narodzenie! Z utęsknieniem wyczekujemy świąt, szykujemy 

prezenty, ubieramy choinkę, porządkujemy dom, przygotowujemy wigilię… 

podekscytowani biegamy z pośpiechem… Kiedy ktoś zapyta: po co to wszystko? 

Odpowiemy: JAKŻE PO CO… BO IDĄ ŚWIĘTA! 

Wieczór wigilijny mija, mija pierwszy, drugi dzień świat i po świętach… Ilu ludzi w tym 

wszystkim zauważy istotę? Ilu przeżyje prawdziwe narodzenie Jezusa w sercu? 

Wyczekujemy więc Bożego Narodzenia, a tymczasem w każdej Mszy św. 

ponawia się dzieło narodzenia Jezusa! Czekamy na wspomnienie Jego 

Narodzenia, a na ołtarzu mamy rzeczywistą obecność Boga! Czy więc, by przeżyć 

Boże Narodzenie, musimy czekać do 25 grudnia? 

Dzieciątko Jezus jest obecne na Mszy św. w takiej postaci, w jakiej widzieli Go 

trzej Królowie, choć ukryte pod postacią chleba i wina. Tu natomiast zamiast 

pieluszką, osłania się powłoką białej hostii, którą widzimy naszymi oczami! 

Biały korporał i obrus są jak siano, a ołtarz jak żłóbek! Prezbiterium zaś jak 

stajenka! PRZEISTOCZENIE ZAŚ JEST JAK NOC BETLEJEMSKA, noc narodzin 

Jezusa!  
Jak trzej królowie złożyli swe dary, tak i my pragnijmy złożyć swe dary Temu Dziecięciu! 

Złóżmy Mu w darze nasze serca, nasze smutki i troski, nasze talenty… wszystko! Złóżmy 

Mu nas samych! 

Dwa tysiące lat temu nieskończony Bóg stał się człowiekiem! To wielka pokora i 

uniżenie. We mszy św. jednak ten Bóg-Człowiek przyjmuje postać chleba! Wtedy był 

Dzieciątkiem, tu zdaje się być tylko chlebem! Wtedy był w rękach Maryi i Józefa, tu w 

rękach kapłana! Co więcej, tu jest w każdym najmniejszym okruchu tego chleba! TO 

WIĘKSZE UNIŻENIE OD TAMTEGO W BETLEJEM! 

2000 lat temu Syn Boży stał się człowiekiem i rozwijał się w łonie kobiety jak niegdyś 

każdy z nas. Był bezbronny i zdany na trudny los. Wszystko, by być bliżej człowieka! 

Tu we Mszy św. na słowa kapłana znów staje się obecny wśród nas. Tym razem nie 

potrzebuje zgody Maryi, ale posługi kapłana! 

 



Św. Hieronim pisał, że kapłani rodzą Jezusa swoimi ustami, wypowiadając słowa 

przeistoczenia! We mszy ukrywa swoje Bóstwo, ale i człowieczeństwo pod postacią 

nawet małego okruchu chleba, małej kropli wina! Znów, by być bliżej nas! 

Pewien kapłan widział Dzieciątko Jezus na korporale, kiedy odwrócił Hostię zobaczył w 

Hostii Jezusa ukrzyżowanego! Nie trzeba czekać na Pasterkę, by świętować Boże 

Narodzenie! Każda msza to Boże Narodzenie! Każda Msza jest uobecnieniem 

wszystkich tajemnic życia Jezusa, a przede wszystkim Jego Męki i śmierci! 

Kiedy wielcy mędrcy zobaczyli Dzieciątko – padli przed nim i oddali Mu pokłon. I dziś, 

gdy będzie się rodził na ołtarzu – padniemy na kolana w geście adoracji, jak ci mędrcy! 

ONI ROZPOZNALI W NIEMOWLĘCIU BOGA, MY MAMY TRUDNIEJSZE ZADANIE: 

ZOBACZYĆ W KAWAŁKU CHLEBA BOGA-CZŁOWIEKA! 

Padnijmy więc z wiarą na kolana przed Tą Bożą Dzieciną, 

kiedy rodzona przez słowa kapłana przyjdzie na ten ołtarz! 

Uklęknijmy ze czcią, zanim spożyjemy tę Świętą Hostię, w 

której się ukrywa Ta Dziecina! Niech Komunia św. będzie 

najpiękniejszym Bożym Narodzeniem w nas! 

„I my czekamy na Ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos 

kapłana. Padniemy na twarz przed Tobą, wiedząc, żeś jest pod 

osłoną chleba i wina”.  

Drodzy Parafianie! 

Przyjmijcie na koniec moje świąteczne życzenia. Niech Syn Boży, który stał się 

Człowiekiem, udzieli Wam wszelkich łask, potrzebnych do życia w świętości i w 

pokoju. Niech Was pociągnie na drogę doskonałego człowieczeństwa. Niech 

rodzinom naszej parafii ujmie codziennych trosk o własne jutro i o przyszłość 

dzieci. Dzieciom i młodzieży niech da pewność rodzicielskiej miłości. Chorym 

doda otuchy, odsunie nadmiar cierpienia, da życzliwych i pomocnych ludzi. 

Powołanym do kapłaństwa i do zakonów niech da radość z pracy dla Tego, który 

nie nazywa ich swoimi sługami, ale przyjaciółmi. 

O to się modlę i z serca Wam błogosławię. 

ksiądz Proboszcz 

 

 

 



B O Ż E    N A R O D Z E N I E 

DNI OCZEKIWANIA I DZIEŃ SPEŁNIENIA. 

Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela adwentu, ma już przedsmak 

nadchodzącej MIŁOŚCI. To tak jakby przygotowanie do narodzin kogoś, kto jest 

w nas od jakiegoś czasu. Miłujący nas Bóg przedstawił ten czas w najbardziej 

przystępnym obrazie dla człowieka, a był nim obraz formującej się rodziny Maryi 

i Józefa. Całe miesiące spędzone razem musiały być bardzo pogodnymi 

miesiącami, ale też bojaźliwego oczekiwania. Oczekiwanie to miało swoje imię, 

nazywało się „Jezus”. Było oczekiwaniem przenikniętym radością i drżeniem, 

które powiększały się z dnia na dzień, w miarę jak w Maryi rosło Dziecię. Tego 

typu doznania doświadcza każda kobieta, która zdumiewa się odczuwając 

dokonywany w niej cud. To rosnące Maleństwo ma 

swe oblicze i imię, jest stworzeniem ofiarowanym w 

darze i powierzonym (jak mawiał św. Jan Paweł II – 

„zadanym”). Ono jest tajemnicą, która przypomina 

każdej kobiecie – matce najwspanialszą rzeczywistość: 

miłość. Miłość stanowi siłę, która mobilizuje do życia 

wszystkie zasoby kobiecości. Matki widza swoje 

maleństwa, kreują życie wokół niego. Miłość rozwija 

tę szczególną delikatność, z pomocą której 

nasuwa kobiecie myśl, że jej łono jest miękkim, 

ciepłym gniazdkiem, owijającym powstające w jej 

łonie Życie. 

Ten, który rozwijał się w Maryi, był nie tylko stworzeniem. Był kimś 

nieskończenie więcej: Jej Stwórcą. O tym fakcie obwieściły słowa anioła w 

scenie zwiastowania: To, co się poczęło w Tobie, „Święte, które się narodzi, 

będzie nazwane Synem Bożym”. To Dziecko było Stwórcą Maryi i mogło 

nazywać Ją: „mamą”. Ona była Jego stworzeniem, a mogła Mu mówić: „mój 

Synu”! Ta niespotykana dotąd na ziemi sytuacja musiała budzić w młodej 

dziewczynie uczucia: zdumienia, radości, podziwu, drżenia, wesela, a niekiedy 

także lęku. Dlatego głos anioła Ją uspokajał: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga”. Bóg – Pan, czyli Trójca Najświętsza, Ojciec,  



który jest Początkiem i Źródłem, z którego tryska życie; Syn, który jest Życiem, 

Duch Święty, który daje życie, a który był obecny w Maryi i Dzieciątku. Ciało 

Jezusa pochodzi od Niej, a karmione było Jej krwią, poruszało się, ażeby 

powiedzieć Jej o radości bycia z Nią i … o obraniu mieszkania wśród nas. Dziecina 

poczęta w Maryi łonie była darem niebios dla całej ludzkości.  

Każda kobieta może kochać Jezusa uczuciem macierzyńskim. Jednakże narodzić 

Go i mieć Go za Syna mogła tylko DZIEWICA MARYJA. 

Duch Święty chce kształtować w każdym z nas Chrystusa. Jezusa w Jego pełnym 

wieku. Dlatego Duch Święty uczy nas życia w bliskości z Jezusem. Bliskości, która 

sprawi, że będziemy żywić te same uczucia, które są w jego Boskim i ludzkim 

sercu. Uczucia dobroci, pokoju i miłosierdzia, pełnego czci poddania się woli 

Ojca. Jezus powiedział: „Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokorny”. Ta 

bliskość, to przede wszystkim prawdziwa, realna obecność Jezusa we Mszy 

świętej. To przeżywanie ciszy, zwłaszcza ciszy wewnętrznej, która pozwala 

myślami trwać w myślach Jezusa, kontemplować, słuchać i utożsamiać się z Nim.  

Uczmy się obcowania z Jezusem, bo przez to będzie wzrastał w tobie i mnie oraz 

zajmie miejsce naszego „ja”. I to jest prawdziwe BOŻE NARODZENIE!!! 

PROŚMY DUCHA ŚWIETEGO, ŻEBY W NASZYCH SERCACH ROZNIECAŁ MIŁOŚĆ 

DO JEZUSA, BO GDZIE NIE MA MIŁOŚCI, TAM NIE MA ANI ŻYCIA, ANI RADOŚCI. 

 

 

 

 



J E Z U S O W E  P R Z Y P O W I E Ś C I 

PRZYPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE(11) 
Jezusowe przypowieści fascynują mnie przede wszystkim tym, w jaki sposób 

Bóg operuje słowem. Pierwsze zdanie poniżej zapisanych przypowieści brzmi 

następująco: „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadło w ręce 

zbójców.” Pewien człowiek. Człowiek jest człowiekiem dla Jezusa. To jest ktoś, 

nie ważne czy to był Hebrajczyk czy poganin. I on schodził z Jerozolimy. Dwie 

ważne informacje. Jerozolima była i jest nadal miejscem świętym. Do tego 

miasta przynajmniej raz w roku każdy Żyd chodził, by się nawrócić, by złożyć 

hołd Bogu, by modlić się w największej świątyni poświęconej Bogu. Ów 

napadnięty człowiek schodził z Jerozolimy, tzn. że był „uświęcony” i szedł do 

Jerycha. Jerycho było miejscem tego świata. To tam Herodiada zażądała głowy 

Jana Chrzciciela. Tam było wszystko z dala od Boga. Ten biedny człowiek zbliżał 

się do siedliska zła i został napadnięty. Czyż skróty znaczeniowe, jakich używał 

Jezus nie są wspaniałe? Na temat tego zdania można powiedzieć więcej, ale 

proszę o przeczytanie całej tej przypowieści: 

„A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, 

zapytał: Nauczycielu, co można czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 

Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On 

rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem: a swego 

bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze 

odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się 

usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus 

nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do 

Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz 

jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na półumarłego, odeszli. 

Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 

minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, 

minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przychodził 

również obok niego. Gdy go zobaczył,  



wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając się 

oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i 

pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi, i 

rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 

wracał”. Który z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, 

który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał 

miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie! (Łk 10,25-37) 

Wiemy już w jakiej sytuacji był napadnięty. Przyjrzyjmy się teraz tym, którzy 

go mijali. Pierwszym był kapłan – „zobaczył go i minął”. Drugim lewita, czyli 

posługujący w świątyni, także usługujący kapłanom. Ten „zobaczył go, 

minął”. Obaj zapewne dążyli do świątyni w Jerozolimie. Może nawet będą 

głosić słowo Boże. Oni dwaj nie zatrzymali się przy poranionym, tym samym 

nie okazali się pobożnymi. Słuchaczy oburza ich obłuda, obojętność, ślepota 

serca. Jedynym usprawiedliwieniem ich postępowania mogą być przepisy 

Prawa Mojżeszowego, które mówią, że człowiek dotykający umarłego staje 

się nieczysty; a posługujący w świątyni musieli być rytualnie czyści. Można 

by jeszcze długo ciągnąć przypuszczenia dlaczego postąpili w ten sposób. 

Jednak bezspornym faktem pozostaje to, że się nie zatrzymali i nie 

zainteresowali pobitym i obrabowanym człowiekiem i mu nie pomogli. 

Łatwo jest krytykować i potępiać kapłana czy lewitę. Czy czasem nie 

jest tak, że to, co potępiamy w innych, sami czynimy? 

Przypominam sobie zdarzenie, które miało miejsce w Czarżu 10 lub 

15 lat temu. Mąż i ja wracaliśmy z Bydgoszczy. Kiedy mijaliśmy piekarnię 

oboje zauważyliśmy człowieka leżącego nieruchomo na chodniku po 

przeciwnej stronie niż sklep. Leżącym był Azja (przepraszam, ale nie znam 

nazwiska). Miejscowy pijaczyna. Było tam też dwóch mężczyzn, ale żaden nie 

chciał pomóc. Mąż został, a ja pojechałam zadzwonić po pomoc i przywieźć 

koc. Przyjechała Straż Miejska. Okazało się, że ten człowiek był kilka tygodni 

w szpitalu na ostre zapalenie płuc. To tylko jeden przykład naszej wrażliwości 

na biedę innych. Drugi – Stowarzyszenie Żywego Różańca w naszej parafii 

wspiera misje w Afryce, a ostatnio fundowaliśmy (wpłaty są jeszcze mile 

widziane) stypendium dla bardzo zdolnego, ale  



bardzo biednego nastolatka Konsi z Papui Nowej Gwinei. Uzbieraliśmy mniej niż 

100 zł. Bóg zapłać wszystkim którzy wpłacili. 

Już na tych dwóch przykładach widać, że nauczanie Jezusa jest 

ponadczasowe. Benedykt XVI na spotkaniu z wolontariuszami tak się wyraził: 

„Muszę stać się człowiekiem, który kocha, którego serce jest otwarte, tak aby 

mogły je poruszyć potrzeby innych. Wtedy mogę odnaleźć mego bliźniego, czy 

też raczej – to on może odnaleźć mnie.” 

Powróćmy do przypowieści. Ów napadnięty był człowiekiem cierpiącym. 

On potrzebował tylko jednego – pomocy! Samarytanin zobaczył na półumarłego 

wędrowca, „wzruszył się głęboko”, „podszedł do niego i opatrzył mu rany”. 

Potem zawiózł go do gospody „pielęgnował go” i zapewnił mu dalszą pomoc. 

Św. Jan Paweł II powiedział o Samarytaninie, że miał on „wyobraźnię 

miłosierdzia”. By dokończyć charakterystykę Samarytanina posłużę się cytatem 

z Listu apostolskiego Św. Jana Pawła II. „Przypowieść o miłosiernym 

samarytaninie należy do ewangelii cierpienia, wskazuje bowiem, jaki winien być 

stosunek każdego z nas do cierpiących bliźnich. Nie wolno ich <<mijać>>, 

przechodzić mimo z obojętnością, ale winniśmy przy nich <<zatrzymać się>>. 

Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek, który zatrzymuje się przy 

cierpieniu drugiego człowieka, jakiekolwiek by ono było. Owo zatrzymanie się 

nie oznacza ciekawości, ale gotowość. Jest to otwarcie jakiejś wewnętrznej 

dyspozycji serca, która ma także swój wyraz uczuciowy. Miłosiernym 

Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, człowiek, 

który <<wzrusza się>> nieszczęściem bliźniego. Jeżeli Chrystus, znawca wnętrza 

ludzkiego, podkreśla owo wzruszenie, to znaczy, że jest ono również ważne dla 

całej naszej postawy wobec cudzego cierpienia. Trzeba więc w sobie 

pielęgnować ową wrażliwość serca, która świadczy o współczuciu z cierpiącym. 

Czasem owo współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem naszej 

miłości i solidarności z cierpiącym człowiekiem”. 

Jezus utożsamia się z dobrym Samarytaninem. Pochyla się nad 

cierpiącym i potrzebującym pomocy. Jest bardzo wrażliwy na cierpienie ludzkie. 

Efektem są uzdrowienia: paralityka, niewidzących, niemych, trędowatych i 

innych. Z łagodnością i delikatnością pochyla się nad człowiekiem. On wie, że 

„nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12). 



Największy dziełem Jezusa – Miłosiernego Samarytanina, jest zbawienie. 

Pozwolił się pojmać, przyjął niesprawiedliwy wyrok, wycierpiał okrutną mękę i 

umarł na krzyżu z miłości do ludzi. Stał się ofiarą odkupienia, byśmy mogli 

cieszyć się nowym życiem w chwale. Jezus wzywa nas do naśladowania Go! 

Jezus utożsamia się ze wszystkimi, którzy cierpią, doznają krzywdy, 

smucą się, doświadczają prześladowania i odrzucenia. „Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 

25,40) 

Uczony w prawie zadaje Jezusowi pytanie: „A kto jest moim bliźnim?” W 

przypowieści Jezus nie zostawia miejsca na domysły: bliźnim jest każdy 

człowiek, do którego ośmielę się zbliżyć. To ten, który mnie potrzebuje. Bliźnim 

jest ten człowiek, którego Bóg stawia na drodze mojego życia. 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34) 

Chrystus – Dobry Samarytanin - wzywa swych uczniów do miłości skupionej na 

innych, wolnej od egoistycznych kalkulacji; Miłości, która pomaga, a jej jedyną 

zapłatą jest radość ze świadomości bycia potrzebnym. 

 

 



PLAN KOLĘD (2019/2020) cz. 1 

 
27.12. PT (od 15.00) GZIN WIOSKA – prawa strona 

 

28.12. SB (od 14.00) GZIN WIOSKA – lewa strona 

 

29.12. ND (od 14.00) GZIN DOLNY 

 

30.12. PN (od 15.00) GZIN WYBUDOWANIA 

 

31.12. i 01.01.  - nie ma kolędy 

 

02.01. CZ (od 15.00) BORKI  

 

03.01. PT nie ma kolęd 

 04.01. SB (od 14.00) DĘBOWIEC 

05.01. ND (od 14.00) DROGA DO DĘBOWCA 

06.01. PN - Objawienie Pańskie (od 14.00) CZARŻE – DZIAŁKI ZA SZKOŁĄ 

07.01. WT (od 15.00) CZARŻE – DO WAŁU 
 
08.01. ŚR (od 15.00) CZARŻE – POD WAŁEM 
 
09.01. CZ (od 15.00) DROGA CZEMLEWO- CZARŻE 
 
10.01. PT (od 15.00) CZEMLEWO – LEWA STRONA  
 
11.01. SB nie ma kolędy  
 
12.01. ND (od 14.00) CZEMLEWO – PRAWA STRONA 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: 

http://parafia-pelczyce.blogspot.com/2011/01/wizyta-duszpasterska-w-domu-kolenda.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


MODLITWA: OJCZE NASZ (4) 

„Ś W I Ę Ć   S I Ę  I M I Ę   T W O J E” 

Tajemnica butów 
 Mieszkańcy pewnego miasta nade wszystko cenili sobie porządek i 

spokój. Opracowano nader drobiazgowe prawa, regulujące z całą surowością 

najmniejszy szczegół w codziennym życiu. Wszystkie nowatorskie pomysły, 

wszystko, co nie mieściło się w dobrze znanych zwyczajach, było niemile 

widziane, nosząc na sobie etykietkę „dziwactwa”. A każde dziwactwo groziło w 

tym mieście więzieniem. 

 Mieszkańcy miasta nigdy nie pozdrawiali się na ulicy zwrotem ”dzień 

dobry”. Nikt nigdy nie mówił „proszę”. Niemal wszyscy bali się innych, patrząc 

jeden na drugiego nieufnie. Znaleźli się i tacy, którzy donosili na sąsiadów, jeśli 

uznali ich zachowanie za zbyt odstające od normy. Komendant policji nie mógł 

nadążyć z wysłaniem policjantów, aby prowadzili dochodzenia, kontrolowali, 

aresztowali… Już w przedszkolu dzieci uczyły się uważnie strzec swoich kluczy. 

A były to klucze do wszystkiego: do drzwi, do szafki, do tornistra, do 

pojemników z zabawkami… 

 Wieczorem ogarniał ludzi strach. Wracali do domów biegiem, dokładnie 

ryglując drzwi i zamykając wszystkie okna.  Na zewnątrz jednak zostawała grupa 

młodych, którzy potrafili jeszcze coś spsocić, a także nauczyciele, którzy ich do 

tego zachęcali… Przede wszystkim jednak była Krystyna. 

 Miała ona włosy jasne jak słońce, oczy pełne blasku jak górskie jeziora i 

nigdy nie myślała: „A co ludzie na to powiedzą?” W mieście huczało od plotek o 

niej. Krystyna bowiem pomagała wszystkim potrzebującym pomocy, pocieszała 

płaczące maluchy, odwiedzała samotne staruszki, ponieważ nie potrafiła 

nikomu odmawiać czy to paru groszy, czy choćby słów pocieszenia. Wszystko to 

było czymś ocierającym się o skandal. Ludzie nie mogli dłużej znosić takiego 

postępowania, tak kłócącego się z ich własnym. Kiedyś komendant policji w 

asyście dwudziestu policjantów udał się, aby aresztować Krystynę czy raczej 

Krysię, bo dla przyjaciół była ona zwyczajnie – Krysią. Aby mieć pewność, że nie 

wymyśli już nic bardziej nagannego, umieścił ja więc w areszcie. 

 



 Zdarzyło się to kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Samo to święto istniało 
wprawdzie jeszcze, lecz nikt już prawie nie wiedział, na czyją cześć zostało 
ustanowione. Ludzie wiedzieli tylko, że w tych dniach należy lepiej niż zwykle 
jeść i pić. No i jeszcze to, że wieczorem w wigilię Bożego Narodzenia trzeba 
wystawić swoje buty przed kominkiem, aby nazajutrz rano zastać je wypełnione 
prezentami. Pamiętali o tym wszyscy, dosłownie wszyscy. Tak było i tym razem. 
Z tą jednak różnicą, że teraz poranek nikomu nie przyniósł najskromniejszego 
nawet prezentu.  
 Nic z czekoladek, nic z cukierków! A poza tym w całym mieście buty były 
pomieszane. Pewien pan miał w swojej parze butów jeden bucik baletowy, 
pewna leciwa dama but piłkarski na korkach, pięcioletnie dziecko but rozmiaru 
43, i tak wszyscy co do jednego. W całym mieście nie było dwóch butów do pary! 
Wtedy pootwierano drzwi i okna. Ludzie zaczęli wychodzić na ulicę. Każdy miał 
w ręku obcy but i szukał własnego. Było to czymś niecodziennym i wesołym. 
 Gdy właściciele zamienionych butów zeszli się ze sobą, śmiechu było co 
niemiara. Wśród ogólnej wesołości ludzie bratali się i obejmowali. Ktoś 
podarował czekoladę dziewczynce, której nigdy na oczy nie widział, a jakaś 
staruszka szła dumnie pod rękę z młodzieńcem. Tylko kilka okien pozostało 
uparcie zamkniętych. Na przykład u szefa policji.  
 Gdy jednak dotarł doń wielki hałas z ulicy, pomyślał, że to rewolucja i 
pobiegł, aby natychmiast chwycić za broń trzymana na kominku. Wtedy też jego 
wzrok padł na obuwie, które poprzedniego dnia przy nim postawił. Coś się tam 
czerwieniło. Był to pantofelek Krysi, tuż obok jego buta. Wziąwszy go do rąk, 
udał się wprost do niej, do aresztu, lecz tam, o dziwo, nikogo nie było. Natomiast 
pod stolikiem, równo postawione obok siebie, stały: drugi but policyjny i 
dziewczęcy czerwony pantofelek. 
 Przez niewielkie okienko, zabezpieczone żelazną kratą, wpadał do środka 
dziwny blask. Zaś na zewnątrz, na ulicy, ludzie nadal wymieniali się butami, 
okazując sobie nawzajem żywiołową serdeczność. 
 Panowało nietypowe poruszenie, a komendant zauważył, że światło 
wpadające okienkiem było koloru blond i ciepłe jak słońce, skrzyło się też jak 
górskie jeziora. 
 I wtedy zaczął wszystko rozumieć. 
  

                                                                                                       [KORZYSTANO: B. TERERRO: MODLITWA OJCZE NASZ] 

 



  W I E L K A T A J E M N I C A W I A R Y  (3) 

KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER: „Eucharystia wciąż jest ziemią 

nieodkrytą, światem nieznanym. Chcąc żyć Eucharystią trzeba 

wsłuchać się w głos łaski, który zachęca: Postaw stopę na tej ziemi 

nieodkrytej, zrób jeden, drugi, trzeci krok, a On cię poprowadzi. On, 

twój Bóg, który zmartwychwstał, a więc pokonał wszystkie 

przeszkody, i teraz chce cię wprowadzić w tę oszałamiającą prawdę, 

jaka się dokonuje na ołtarzu. 

 Poprzez akt wiary – który przecież jest łaską i odpowiedzią na 

łaskę – mogę komunikować się z nadchodzącym, przychodzącym do 

mnie w Eucharystii Bogiem. 

 A kiedy już choć trochę odkryję niezwykły świat Bożego 

działania na ziemi, Jego osobowego przebywania z nami, może 

zachwycę się tym i pojawi się we mnie jakaś fascynacja, że On jest 

taki niezwykły. Powiedział, że nie zostawi nas sierotami i faktycznie 

został, osobowo. Tak jakby nic się nie zmieniło, żebym nic nie utracił 

na tym, że żyję w innych czasach, w innej epoce, ale otrzymał jeszcze 

więcej.   

 To fascynujące, że Kościół otrzymał ten wielki dar, że mogę 

stać się współczesny Jezusowi chodzącemu po palestyńskiej ziemi. 

Nie ulega wątpliwości, że tu, na ołtarzu coś się zmieniło, bo Jezus jest 

tutaj w chwale, ale przecież tym wspanialsze będzie odkrywanie tej 

Jego miłości, która chciała pozostać z nami aż do końca wieków, żeby 

ta ukryta dla rozumu 

nieoświeconego wiarą 

zbawcza Obecność mogła 

stale mi się udzielać”.  


	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf
	0a0adb518574c5c00f4b1fb40f89d24d756ae6e0877f39bea1812d531f6d8465.pdf

