
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 15; IV NIEDZIELA ADWENTU - 24 Grudzień 2017 
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89, 2-5.27.29; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38 

Wigilijny chleb 

  
24 grudnia 1989 roku. Młodzi ludzie w wieku około dwudziestu 

lat jadą pociągiem do rodzinnych domów, by zasiąść przy wigilijnym 
stole. Wagon był wypełniony ich głośnymi rozmowami. Kultura słowa 
i zachowania bardzo niska. Prawie każde zdanie kończyło się 
przekleństwem. Zbliżali się do stacji, na której część towarzystwa 
zamierzała wysiąść. Żegnając się składali sobie świąteczne życzenia. 
Rozdali opłatki. Atmosfera uległa natychmiastowej zmianie. 
Spoważnieli, słowa życzeń były szczere i odważne. Jednemu z nich 
w czasie ich składania wypadło z ust ordynarne słowo, co spotkało 
się z natychmiastową reakcją pozostałych. „Uspokój się, przy opłatku 
tak mówić nie wolno”. Przeprosił. Mocne uściski dłoni, słowa 
pożegnania i ustalenie daty spotkania po Świętach. 

Obserwowałem to wydarzenie uważnie i ze wzruszeniem. 
Tysiąc lat Kościół w Polsce podejmuje wysiłek, by wychować 
społeczeństwo w szacunku do chleba. Mały epizod w wagonie 
w wigilijny dzień mówi, że ten trud nie idzie na marne. Ci młodzi 
ludzie wiedzą, że można iść na imieniny kolegi niosąc pół litra wódki i 
w składanych mu życzeniach zamiast przecinków i kropek stosować 
ordynarne słowa. Wiedzą również, że nie można tego uczynić 
w wigilijny wieczór z opłatkiem w ręku. Tu obowiązuje wyższy poziom 
kultury bycia i słowa. Nie stać ich na to, by podnieść swe codzienne 
życie na ten poziom, ale wiedzą, że on istnieje, a to już jest wielką 
wartością. Może kiedyś wchodząc w świat miłości — narzeczeńskiej, 

Intencje mszalne: 25.12 - 31.12 
 

Poniedziałek, 25 grudzień 2017 – Boże Narodzenie 
800  
930 śp. Feliks, Julia, Jan, Leokadia z rodziny Piekarskich 
1100 śp. Ewa, Adam, Edward, Kazimiera(k), Józef z rodziny Szmyd, 

Marchelek, Łukaszewicz 
1230  Dziękczynna z okazji 18 urodzin Katarzyny, z prośbą o błogosł. 
1230  śp. Jan (5 rocz.) i Aleksander (6 rocz.) z rodziny Miciak 
1800  
Wtorek, 26  grudzień 2017 – Święto  św. Szczepana 
800 śp. Marianna, Władysław, Jerzy, Wiesław Konieczni 
930 śp. Aniela i Jan, zmarli z rodziny Jakubik 
1100 śp. Mateusz Szarejko 
1230  śp. Stanisław Piekarski 
1800  śp. Bogusław Żołnierewicz (8 rocz.) 
Środa, 27 grudzień 2017 –  Święto św. Jana Apost. i Ewangelisty 
700   śp. Zygmunt Maszewski 
1200   
Czwartek, 28 grudzień 2017 – św. Młodzianków Męczenników 
700   
1200  śp. Jarosław Bogdanowicz 
Piątek, 29 grudzień 2017  
700   
1200 
Sobota, 30  grudzień 2017 
700 

1200  śp. Mateusz Szarejko 
Niedziela, 31 grudzień  2017 – św. Sylwestra I, papieża 
800  
930 Dziękczynna z prośbą o błogsł. i opiekę Matki Bożej dla Józefa 

Grabowskiego 
1100 śp. Jadwiga Jabłońska (1 rocz.) 
1230  śp. Jadwiga (1 rocz.), G (16 rocz.) z rodziny Jabłońskich 
1800 śp. Bożena Turkiewicz (1 rocz.) 



małżeńskiej, rodzinnej — zdobędą się na wysiłek podniesienia swego 
całego życia na ten wigilijny poziom kultury bycia. 

Polska należy do nielicznych krajów na świecie, którym udało 
się odkryć, i to w skali społecznej, ewangeliczny wymiar chleba. 
W wigilijny wieczór ten sam biały chleb spoczywa w domu na stole i 
w świątyni na ołtarzu. To z tym chlebem w ręku wszyscy Polacy — 
wierzący i niewierzący — podchodzą do siebie, by okazać wzajemną 
życzliwość i podzielić się radością swego serca. Ten zwyczaj należy 
do polskej kultury. Opłatek tworzy wigilijną uroczystość. 

Dla ludzi głęboko wierzących jest on niezwykle cennym 
przęsłem mostu wiodącego nie tylko do twórczego spotkania 
z bliskimi, lecz i do spotkania z samym Bogiem. Oto Jezus stał się 
chlebem, by objawić nam swoją miłość. Więcej, każdego dnia blisko 
czterysta tysięcy razy staje się chlebem w Eucharystycznej Ofierze. 
Pasterka pozwala na nowo przeżyć tę właśnie prawdę. Oto od 
wigilijnego stołu, od opłatka, przy którym przebaczamy sobie 
wyrządzone krzywdy i jednamy się jako bracia, przechodzimy do 
opłatka leżącego na ołtarzu, by przeżyć cud jego zamiany w Ciało 
Syna Bożego i przez Nie pojednać się z Ojcem Niebieskim. 

Dziwnie łatwo w Boże Narodzenie ludzie wierzący przerywają 
odpoczynek nocny i wędrują do ołtarza. Wiedzą bowiem, że 
uczestnicząc w kulcie Jedynego Boga, wznoszą się na najwyższy 
stopień kultury dostępny dla człowieka. Ubrani odświętnie, 
oczyszczeni w sakramencie pojednania sięgają po to jedyne 
i niepowtarzalne spotkanie z Bogiem. Wiemy, że nie potrafimy trzysta 
sześćdziesiąt pięć dni przeżyć na tym poziomie; wiemy, że w każdą 
niedzielę trzeba na nowo wstępować na ten stopień kultury Bożego 
chleba, jaki wyznacza ołtarz; wiemy, że życie polega na stopniowym 
podnoszeniu codzienności do tego poziomu. To właśnie ta wiedza i ta 
możliwość czyni życie chrześcijanina bogatym i pięknym. Radość 
Bożego Narodzenia to radość z otwarcia dla nas możliwości życia na 
najwyższym, bo Bożym, poziomie kultury ciała i ducha. Czy może być 
większy powód do radości? 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodznia pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom i gościom. Niech 

dobry Bóg, który objawił nam swoją miłość w Jezusie, obdarza 
każdego swoim obfitym Błogosławieństwem. Niech wspomnienie 

Narodzin Dzięciątka Jezus jeszcze bardziej otwiera nasze serca na 
Boga, umacnia naszą wiarę, a także zbliża nas do siebie, abyśmy 
poprzez życzliwość i dobroć porafili burzyć mury i budować drogi 

do naszych serce. Niech piękno tych Świąt przypomina nam, że 
miłość w życiu jest najważniejsza, i to ona nadaje wartość 

wszystkim naszym czynom. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Dziś przypada 4 Niedziela Adwentu. Dopiero wieczorem 
rozpoczynamy Wigilię Bożego Narodzenia. Pamiętajmy aby 
zachować  religijny charakter tej wieczerzy, połączonej z 
czytaniem Ewangelii, modlitwą, łamaniem się opłatkiem. 
Pasterka w naszym kościele będzie odprawiona o godzinie 24. 

2. Jutro pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze święte 
według porządku niedzielnego. W drugi dzień Świąt – 
porządek Mszy również niedzielny. 

3. W środę wspominamy św. Jana Ewangelistę. Na zakończenie 
Mszy św. błogosławieństwo wina. Za tydzień przypada 
Niedziela Świętej Rodziny. 

4. Od najbliższej środy rozpoczynamy „Kolędę” czyli świąteczną 
wizytę duszpasterską. Plan kolędy będzie umieszczony na 
stronie internetowej, oraz w gablocie przed wejściem do 
kościoła. W ciągu trwania kolędy Msze święte w tygodniu będą 
odprawiane o godzinie 7:00 oraz 12:00. 

5. Dziś można nabyć świąteczny (bardziej rozbudowany) numer 
Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do lektury. 
 

       Por.Ks.E.Staniek  

Duszpasterze 


