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Bóg się rodzi, moc truchleje

J

uż niedługo najbardziej rodzinne ze
świąt - Święta Narodzenia Bożego
Syna. Jak co roku zasiądziemy do wigilijnego stołu, by w duchu miłości połamać
się opłatkiem i złożyć sobie szczere życzenia. I my, jako Wasi duszpasterze, duchowo z każdym z Was łamiemy się tym delikatnym białym chlebem życząc każdemu,
aby Święty Rok Miłosierdzia stał się dla
wszystkich rokiem "dotknięcia miłości" tej ludzkiej i tej Boskiej. Życzymy również zdrowia, wzajemnego przebaczenia, pokoju i jak najwięcej radosnych, pełnych ciepła dni.
Niech rodzący się w Betlejem Pan Jezus narodzi się i Waszych sercach.
Szczęść Boże,
Wasi Duszpasterze
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Chrzest święty nowe życie w Chrystusie

„

synowie Boży, stajemy się członkami
Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w
Kościół i stajemy się uczestnikami jego
posłania: chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK
1213). Bazą dla naszej drogi wiary jest
chrzest. Przez chrzest zostajemy włączeni w Chrystusa i w Jego Kościół.
„Wszyscy bowiem w jednym Duchu
zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało”(1 Kor 12, 13). Chrzest, sakrament, w którym człowiek odradza
się, otrzymując nowe życie. Przez ten
sakrament zostaje człowiekowi darowane ojcostwo Boga. Tak rozpoczyna się
stan wspólnoty z Nim, stanowiący przezwyciężenie wszelkiej alienacji. W ten
sposób człowiek wkracza w nową jakość
swojego życia. „My wszyscy, którzyśmy
otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego
śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający
nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie" (Rz 6, 3-4). Życie z Panem, życie „wieczne” zaczyna się więc w
człowieku od momentu chrztu. Św. Jan
Paweł II pisał „Chrzest jest znakiem, że
Bóg towarzyszy nam w drodze, że

Helena Oksiuta

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz
żyje we mnie Chrystus” (Ga
2,20). Zbliżająca się wielkimi krokami
Uroczystość Bożego Narodzenia skłania
do chwili zatrzymania się i refleksji. Zrozumieć i przyjąć orędzie Bożego Narodzenia znaczy żyć Chrystusem i z Chrystusem. W ostatnią niedziele adwentu
kontynuujemy nasze rozważania na temat chrztu świętego, akcentując w ten
sposób dialog człowieka z Bogiem.
„Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden
chrzest” (Ef 4,5) Wydaje się, że najważniejszym skutkiem przyjęcia chrztu jest
oczyszczenie z grzechu pierworodnego.
Okazuje się jednak, że sakrament ten
jest dużo bardziej złożony. Duchowość
chrześcijańska jest rzeczywistością niezwykle złożoną. Sama definicja wskazuje
na jej główne źródło, jakim jest właśnie
sakrament chrztu. W świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego „(…) chrzest
święty jest fundamentem całego życia
chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu
i bramą otwierającą dostęp do innych
sakramentów. Przez chrzest zostajemy
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako
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upiększa nasze życie i przemienia naszą
historię w historię świętą”. Czym zatem
dla nas jest otrzymany przed laty sakrament chrztu? Czy jestem przekonany, że
w sakramencie chrztu Bóg wkroczył w
moje życie i naznaczył je nową, lepszą
jakością? Często zapominamy o istotnym
znaczeniu sakramentów dla naszego
człowieczeństwa, dla naszego zbawienia.
A przecież chrzest św. zajmuje absolutnie pierwszorzędne znaczenie w ekonomii zbawienia. „Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16
B). Zdaniem papieża Franciszka „Chrzest
święty jest fundamentem naszego życia”.
Chrystus ma być dla nas – wszystkich
ochrzczonych – wzorem troski o zachowanie godności chrześcijańskiej, godności Dziecka Bożego. Te łaski determinują
rozwój człowieka, który staje się rozwojem duchowym. Ochrzczony „wzrasta”
duchowo. Odkrywa nową tożsamość,
zdolność do definiowania własnej osobowości na wzór Chrystusa. Nadzwyczajność udzielonej łaski we chrzcie to nie
tylko zaszczyt, ale i poważne wyzwanie,
odpowiedzialność. Niestety często ten
wielki sakrament rodzący do nowego
„nieśmiertelnego” życia, stanowiący niezwykły dynamizm wyznaczający rozwój
duchowy, zostaje zapomniany lub zredukowany do odległego wspomnienia z
dzieciństwa. Staje się jedynie zapisem w
księgach parafialnych, ciekawostką, bez

poczucia tajemnicy, obowiązku i odpowiedzialności, dalekim echem minionych
lat, dawnych przeżyć i nie do końca zrozumiałych gestów i modlitw, dalekim
abstrakcyjnym obrazem z przeszłości,
czymś bezosobowym. A przecież
chrzest jest esencją życia. Zawiera on
najwyższe dary i umiejętności, zdolność
do miłości i przyjaźni, do dobra, poznania siebie, drugiego człowieka i Boga.
Pozostawia on w duszy chrześcijanina
niezatarte znamię Bożej obecności objawiające się w skutkach widocznych w
całym życiu człowieka wezwanego do
świętości. Pytanie o znaczenie sakramentu chrztu, to w rzeczywistości pytanie o
wiarę, o jej fundamenty i dalszy rozwój.
„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). W sakramencie chrztu tkwi
niezwykła siła, kompas, drogowskaz.
Skoro w sakramencie chrztu staliśmy się
dziećmi Bożymi, powinniśmy nieustannie
zbliżać się do doskonałości odzwierciedlającej doskonałość Ojca niebieskiego.
Powinniśmy przede wszystkim naśladować Jego miłość do swojego Syna, Jezusa
Chrystusa, i do wszystkich ludzi. Powinniśmy naśladować miłosierdzie Ojca niebieskiego, który przebacza grzechy największym nawet grzesznikom, i odpuszczać tym, którzy nas zranili. Powinniśmy
naśladować stałość i niezmienność Boga
przez wierność wszystkim naszym obowiązkom, przyrzeczeniom oraz przez
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stałe kierowanie się głosem sumienia,
głosem Ewangelii. Chrzest jest miejscem
„pierwszego” spotkania Boga z człowiekiem. Jest szczególnym spotkaniem, ponieważ otwiera drzwi do głębokich i
trwałych relacji z Panem. Niech zbliżający się świąteczny czas rozbudzi w nas
tęsknotę za tym co dał nam dar chrztu,
tęsknotę za Bogiem. Przyjmijmy tę wiel-

ką prawdę o człowieku. Przyjmijmy ten
duchowy, święty wymiar człowieka, który otworzył się w nas w momencie
chrztu. Niech ta światłość, która w noc
Bożego Narodzenia rozproszyła ciemności, jaśnieje nad nami; niech kieruje
krokami naszymi i przypomina o tym co
najważniejsze. Błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia!

wie jeszcze raz wobec Boga i Kościoła
mają odnowić składane w dniu ślubu
przyrzeczenia oraz - w co mocno wierzymy - odnowić nade wszystko swą
miłość. Mamy nadzieję,
że tego dnia nie zabraknie w kościele żadnego
katolickiego małżeństwa z naszej wspólnoty.
Pragniemy, począwszy
od tego roku, aby we
wspólnocie Przystani
Miłosierdzia, małżonkowie mieli corocznie
swoje WIELKIE ŚWIĘTO, gdy - podobnie jak kapłani w Wielki Czwartek - będą odnawiać swoje przyrzeczenia małżeńskie. W naszym zamyśle ma to być

Ks. Piotr Pastewski

J

uż za tydzień, 27 grudnia, obchodzić
będziemy Uroczystość Świętej Rodziny
z Nazaretu. W tym
dniu w szczególny sposób chcemy przypatrywać się Świętym Małżonkom Maryi i Józefowi. Od początku
tegorocznego Adwentu poprzez wspólne
niedzielne zasłuchanie
w słowo Boże przygotowujemy się do niezwykle ważnego wydarzenia jakim jest
odnowienie ślubów małżeńskich. Właśnie za tydzień ta chwila nastąpi. W czasie każdej mszy św. wszyscy małżonko4

bardzo wyjątkowy dzień, na który wszyscy sakramentalnie zaślubieni będą oczekiwać z wielką tęsknotą. Od przyszłego
roku będzie to dzień 25 listopada. Dlaczego? Ponieważ jest to liturgiczne

Bł. Luigi i Maria Quattrochci
wspomnienie pierwszej wspólnie wyniesionej na ołtarze pary małżonków Luigiego i Marii Quattrocchich. Wierzymy
również, że uda nam się sprowadzić ich
oraz świętych Ludwika i Zelii Martin
relikwie. W ten sposób obie te małżeń-

skie pary staną się patronami i wspomożycielami małżeństw naszej wspólnoty.
Ponieważ sakramentalne małżeństwo
jest fundamentem rodziny, dlatego tak
serdecznie pragniemy je dowartościować
przez
doroczne
Parafialne
Święto Małżeństw. Ufamy, że na
trwałe i złotą
czcionką corocznie
ten
dzień zapisze
się w każdym
małżeńskim
sercu.
Tymczasem jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa najbliższej małżeńskiej uroczystości jaka odbędzie się w Przystani Miłosierdzia w niedzielę 27 grudnia. Wszystkim małżonkom już dziś serdecznie błogosławimy.

Ogłoszenia Parafialne
1.
2.

3.



4.
5.

6.

OGŁOSZENIE
Pan Przemysław Byczkowski, właściciel restauracji "Beka", jak co roku, pragnie
przygotować darmowe porcje potraw na stół wigilijny dla najuboższych mieszkańców. Porcje te zostaną dostarczone do naszej parafii i stąd będzie można je odbierać 23 grudnia. Osoby, bądź rodziny, które chciałyby z tej formy pomocy skorzystać (a zachęcamy bardzo serdecznie) proszone są o zgłoszenie tego dziś w zakrystii po mszy św. (chodzi o to, aby wiedzieć ile porcji przygotować).
5

7.

Kolekta z ubiegłej niedzieli wyniosła 9386,70 zł. Za wszystkie ofiary serdecznie
dziękujemy.
To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on
czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze coś do poprawienia – wykorzystajmy jak najlepiej ostatnie dni Adwentu.
We wtorek w naszej parafii przypada spowiedź adwentowa. Porządek słuchania spowiedzi:
rano od godz. 8.30 do 9.00
popołudniu od godz. 15.30 do 16.30 (przerwa na kawę dla księży) i od godz.
17.00 do wieczornej mszy św.
My do konfesjonałów zasiądziemy po świętach.
Jeszcze do środy o godz. 6.00 sprawować będziemy roraty, zaś w czwartek
kończymy Okres Adwentu. Ostatnia msza święta adwentowa sprawowana
będzie o godz. 8.30.
W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia – wieczór szczególny, o czym śpiewamy w jednej z pastorałek. To dzień, który zaczyna się po zmroku, kiedy
wszyscy wszystkim ślą życzenia. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, wspólnej modlitwy i
podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. Po zakończonym
posiłku pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by wspólnie się
radować z przyjścia Zbawiciela na świat. Ze śpiewem kolęd na ustach przyjdźmy do naszej świątyni na Pasterkę. Zachowajmy też zwyczaj spożywania posiłków bezmięsnych. Światło betlejemskie, ma do nas dotrzeć jutro przed południem i będzie umieszczone na stoliku przed ołtarzem głównym. Można będzie je zabrać do swoich domów, zapalając od niego świecę Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom.
Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki,
czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z czwartku 24 grudnia, na piątek 25
grudnia.
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8.

W Uroczystość Bożego Narodzenia nie ma mszy św. o godz. 8.00, natomiast
pozostałe w porządku niedzielnym. Oczywiście w tę uroczystość nie obowiązuje post, choć to piątek.
9. W drugi dzień świat wszystkie msze św. w porządku niedzielnym. Kolekta
przeznaczona jest na potrzeby KUL-u.
10. Przypominamy, że w niedzielę za tydzień obchodzić będziemy święto Świętej
Rodziny z Nazaretu. W tym dniu na każdej mszy św. dokonamy odnowienia
ślubów małżeńskich.
11. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką. Jednocześnie bardzo serdecznie zachęcamy do lektury pism katolickich.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK – 21 grudnia
6.00 + brat Jan Koper, rodz. Kazimiera i Jan, teściowie Matylda i Jan Jaskulke oraz cierpiący w czyśćcu
+ mąż Jan, teściowie Jan i Agnieszka Rathnau oraz rodzice Juliusz i Zofia Bieszke
18.00 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
WTOREK – 22 grudnia
6.00 + Maria Dettlaff
o łaskę zdrowia, błog. Boże i potrzebne łaski dla babci w 80 rocz. urodz - od
wnuków i prawnuka
18.00 o błog. Boże i dalszą opiekę dla Maksymiliana z okazji urodzin
ŚRODA – 23 grudnia
6.00 + Bronisława, Stanisław i Regina Hintzke oraz Urszula, Lucyna i Andrzej
18.00 o nawrócenie grzeszników
+ cierpiący w czyśćcu
CZWARTEK – 24 grudnia - Wigilia Narodzenia Pańskiego
8.30 + rodz. Alfons i Helena Byczk w rocz. urodz. Alfonsa, zmarli z rodz. Byczk oraz
Józef Jarmulewski
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24.00

W INTENCJI PARAFIAN
+ rodz. Renata i Alfons Bohl, brat Leszek Bohl, dziadkowie z ob. str. oraz o łaskę
zdrowia w rodzinie
+ Władysław i Anna Miotk oraz dziadkowie z ob. str.
PIĄTEK – 25 grudnia - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
10.00 + z rodzin Piontke, Dąbrowskich, Grygorcewicz i Selke
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą z okazji
39 rocz. ślubu
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą dla
Krystyny i Romana z okazji 40 rocz. ślubu oraz Magdaleny i Karola w 13
rocz. ślubu
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą dla
Agnieszki i Jana z okazji 35 rocz. ślubu
18.00 + mąż Józef i syn Marek
SOBOTA – 26 grudnia - św. Szczepana
8.00 + Bronisław i Wanda Rohraff
10.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą dla
Agnieszki i Michała z okazji 10 rocz. ślubu
+ rodz. Brygida i Paweł Bobryccy oraz teściowa Gabriela Mudlaf
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą i zdrowie
dla Ireny
18.00 + Małgorzata Baranowska w rocz. śm.
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - 27 grudnia
8.00 + Stefan i Aniela Marceyon, Irena Cirocka, chrześniak Jacek i ciocia Władysława
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Stefan Formala w 10 rocz. śm.
11.30 + Brygida Jeka w 1 rocz. śm.
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą dla Anny
i Tomasza z okazji 19 rocz. ślubu
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