
 

 

 

Data wydania 16 grudnia 2018  Rok V, Numer 6(38)  

INFORMATOR PARAFIALNY - DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

u Św. Jana Marii VIANNEYA w Książenicachu Św. Jana Marii VIANNEYA w Książenicachu Św. Jana Marii VIANNEYA w Książenicach   

   

PASTERKAPASTERKAPASTERKA      
O PÓŁNOCYO PÓŁNOCYO PÓŁNOCY   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

24 grudnia 201824 grudnia 201824 grudnia 2018   



 

Str.  2  „ u Vianneya”  

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

22.12 - UBIERAMY CHOINKI i SPRZĄTAMY KOS CIO Ł -  od  godz. 17.00 

23.12 - IV Niedziela Adwentu 

24.12 - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

 - godz. 7.00 ostatnie RORATY 

 - o północy PASTERKA 

25.12 - BOŻE NARODZENIE   - I  dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. 

     - Msze św. o godz. 10.00 i 12.00 

26.12 - S więto S w. Szczepana  - II dzien  w oktawie Narodzenia Pan skiego. 

     - Msze s w. o godz.  8.00, 10.00 i 12.00 

31.12 - o godz. 18.00 - MSZA S W.  „DZIĘKCZYNNA  za  ŁASKI  otrzymane w ROKU PAN SKIM 2018” 

01.01 - NOWY ROK  2019  

 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  Maryi  - koniec oktawy Bożego Narodzenia.   

 - Msze św.    rano o godz. 10.00, 12.00      i wieczorem o godz. 18.00 

06.01 - Objawienie Pan skie - Trzech Kro li ( na kaz dej Mszy s w. s więcimy kadzidło i kredę)   

 - o godz. 16.00 - SPOTKANIE OPŁATKOWE dla ZESPOŁO W PARAFIALNYCH (s piewanie kolęd) 

13.01 - Uroczystos c  CHRZTU PAN SKIEGO -  kon czy się okres Boz ego Narodzenia. 

02.02  - Święto Ofiarowania Pańskiego  -  Matki Boskiej Gromnicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

GRUDZIEŃ 2018 / STYCZEŃ 2019 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

Kalendarium  2 

Wigilia dla samotnych 3 

Dekorowanie kościoła 4 

Msze św. w święta 5 

Wieczerza Wigilijna 6 

Liturgia Słowa Bożego 8 

Benedykt XVI - rozważanie 15 

Życzenia 19 

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW 20 

W TYM NUMERZE: 
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CZY POMOŻESZ 

UBIERAĆ CHOINKĘ ? 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 

SOBOTA - 22 GRUDNIA - godz. 17.00 

MOŻESZ  
PRZYNIEŚĆ: 
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KOLĘDĘ zaczniemy 2 stycznia 2019 
 w tym roku: Marynin i Książenice Wieś  

( Książenice Osiedle w roku przyszłym ) 

24 grudnia - WIGILIA 
RORATY godz. 7.00 

BOŻE NARODZENIE 

Msze św. 25 grudnia 

o godz. 10.00 i 12.00 

PASTERKA o PÓŁNOCY 

26 grudnia - Msza św.  

godz. 8.00, 10.00 i 12.00 

Msza św. w Nowy Rok 

RANO o godz. 10.00, 12.00 

  

WIECZOREM o godz.18.00 
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(ŁK 2, 1-14) 
 
Z EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, z eby przeprowa-
dzic  spis ludnos ci w całym s wiecie. Pierwszy ten spis odbył się wo wczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podąz ali więc wszyscy, aby się dac  
zapisac , kaz dy do swego miasta. 
Udał się takz e Jo zef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawi-

dowego zwanego Betlejem, poniewaz  pochodził z domu i rodu Dawida, z e-
by się dac  zapisac  z pos lubioną sobie Maryją, kto ra była brzemienna. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swe-

go pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i połoz yła w z łobie, gdyz  
nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straz  nocną 

nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pan ski i chwała Pan ska ze-
wsząd ich os wieciła, tak z e bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: 
«Nie bo jcie się! Oto zwiastuję wam rados c  wielką, kto ra będzie udziałem ca-
łego narodu: dzis  bowiem w mies cie Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
kto rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemow-
lę owinięte w pieluszki i lez ące w z łobie». 
I nagle przyłączyło się do anioła mno stwo zastępo w niebieskich, kto re 

wielbiły Boga słowami: 
«Chwała Bogu na wysokos ciach, a na ziemi poko j ludziom, w kto rych so-

bie upodobał» 



 

 

Str.  7  Rok V, Numer 6(38)  

6) modlitwa: "Ojcze nasz...", 
7) modlitwa przed posiłkiem: 

"Pobłogosław Panie Boże nas, po-
błogosław ten posiłek, tych, którzy 
go przygotowali i naucz nas dzielić 
się chlebem i radością za wszystki-
mi. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen", 

8) zasiadanie do stołu, 
9) po zakon czeniu wiecze-
rzy modlitwa dziękująca za 
posiłek: "Dziękujemy Ci 
Boz e za Twoje dary, kto re 
moglis my spoz yc  dzięki 
Twej hojnos ci. Przez Chry-
stusa Pana naszego. 
Amen", 
10)po wieczerzy wigilijnej 
następuje obdarowywanie 
się prezentami (w poczu-
ciu łącznos ci z Chrystusem 
ubogim unikamy kosztow-

nych podarunko w - wskazane są dary 
związane z z yciem religijnym, np. Pi-
smo s więte, ksiąz ka i inne), 

11)czuwanie wigilijne całej rodziny az  
do "Pasterki"; s piewanie kolęd, modli-
twy, opowiadania dziadko w i rodzi-
co w o wigiliach z ich dziecin stwa i in-
ne formy czuwania przyjęte tradycyj-
nie w rodzinie. 

1) o stosownej porze rodzina gromadzi 
się, aby rozpocząc  wieczerzę wigilijną, 

2) najstarsza osoba, ojciec lub matka roz-
poczyna wieczerzę znakiem Krzyz a 
s więtego i zapala duz ą s wiecę (kto ra 
symbolizuje Jezusa Chrystusa) i mo wi: 
"S wiatło Chrystusa", wszyscy odpo-
wiadają: "Bogu niech będą dzięki", 

3) wprowadzenie prowadzącego w at-
mosferę wieczerzy wigilijnej, 

4) ktoś z obecnych odczytuje z Ewan-
gelii św. Łukasza (Łk 2, 1-14) opis 
narodzenia Jezusa Chrystusa, 

5) łamanie się opłatkiem wraz ze składa-
niem sobie z yczen , przeprosin, po-
dziękowan  i innych oraz przekazanie 
sobie znaku pokoju, 

W MIESZKANIU USTAWIAMY ŻŁÓBEK Z DZIECIĄTKIEM JEZUS, STÓŁ NAKRYWAMY BIAŁYM 
OBRUSEM, PRZYOZDABIAMY STÓŁ ZIELONYM IGLIWIEM I ŚWIECZKAMI, POD OBRUSEM 
UMIESZCZAMY SIANO, NA STOLE KŁADZIEMY PISMO ŚWIĘTE, OPŁATEK I STAWIAMY DUŻĄ 
ŚWIECĘ NA ŚRODKU, JEDNO NAKRYCIE WIĘCEJ (DLA UTRZYMANIA CHARAKTERU RELIGIJNE-
GO WIECZERZY NIE OGLĄDAMY TELEWIZJI I NIE SŁUCHAMY RADIA). 
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PASTERKA 
 

I CZYTANIE (Iz 9, 1-3. 5-6) 

Syn został nam dany 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Naro d kroczący w ciemnos ciach ujrzał s wiatłos c  wielką; nad mieszkan cami kraju 

mroko w s wiatło zabłysło. Pomnoz yłes  rados c , zwiększyłes  wesele. Rozradowali się 

przed Tobą, jak się radują w z niwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałes  

jego cięz kie jarzmo i drąz ek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu poraz -

ki Madianito w. 

Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła 

władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny doradca, Bo g Mocny, odwieczny ojciec, 

Ksiąz ę Pokoju». 

LITURGIA SŁOWA 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
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Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego kro -

lestwem, kto re on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwos cią, odtąd i na wieki. 

Zazdrosna miłos c  Pana zastępo w tego dokona. 

 

PSALM (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 (R.: por. Łk 2, 11)) 

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel 

S piewajcie Panu pies n  nową, *  

s piewaj Panu, ziemio cała.  

S piewajcie Panu, *  

sławcie Jego imię. 

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel 

Kaz dego dnia głos cie Jego zbawienie. *  

Głos cie Jego chwałę ws ro d wszystkich narodo w,  

rozgłaszajcie Jego cuda *  

pos ro d wszystkich ludo w. 

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel 

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *  

niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.  

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich ros nie, *  

niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z rados ci. 

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel 

Przed obliczem Pana, kto ry juz  się zbliz a, *  

kto ry juz  się zbliz a, by osądzic  ziemię.  

on będzie sądził s wiat sprawiedliwie, *  

a ludy według swej prawdy. 

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel 
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II CZYTANIE (Tt 2, 11-14) 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa 

Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, kto ra niesie zbawienie wszystkim ludziom i po-

ucza nas, abys my wyrzekłszy się bezboz nos ci i z ądz s wiatowych, rozumnie i spra-

wiedliwie, i poboz nie z yli na tym s wiecie, oczekując błogosławionej nadziei i obja-

wienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, kto ry wy-

dał samego siebie za nas, aby odkupic  nas od wszelkiej nieprawos ci i oczys cic  lud 

wybrany sobie na własnos c , gorliwy w spełnianiu dobrych uczynko w. 

 

AKLAMACJA 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Zwiastuję wam rados c  wielką,  

dzis  narodził się nam zbawiciel, kto rym jest Jezus Chrystus. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA (Łk 2, 1-14) 

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, z eby przeprowadzic  spis 

ludnos ci w całym s wiecie. Pierwszy ten spis odbył się wo wczas, gdy wielkorządcą 

Syrii był Kwiryniusz. Podąz ali więc wszyscy, aby się dac  zapisac , kaz dy do swego 

miasta. 

Udał się takz e Jo zef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwa-

nego Betlejem, poniewaz  pochodził z domu i rodu Dawida, z eby się dac  zapisac  z po-

s lubioną sobie Maryją, kto ra była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierwo-

rodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i połoz yła w z łobie, gdyz  nie było dla nich 

miejsca w gospodzie. 
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W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straz  nocną nad swoją 

trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pan ski i chwała Pan ska zewsząd ich os wieciła, 

tak z e bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bo jcie się! Oto zwiastuję 

wam rados c  wielką, kto ra będzie udziałem całego narodu: dzis  bowiem w mies cie 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, kto rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem 

dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i lez ące w z łobie». 

I nagle przyłączyło się do anioła mno stwo zastępo w niebieskich, kto re wielbiły Bo-

ga słowami: «Chwała Bogu na wysokos ciach, a na ziemi poko j ludziom, w kto rych 

sobie upodobał». 

 

 

BOŻE NARODZENIE - MSZA w DZIEŃ  

I CZYTANIE (Iz 52, 7-10) 

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

O jak są pełne wdzięku na go rach nogi zwiastuna radosnej nowiny, kto ry ogłasza po-

ko j, zwiastuje szczęs cie, kto ry obwieszcza zbawienie, kto ry mo wi do Syjonu: «Two j 

Bo g zaczął kro lowac ». 

Głos! Twoi straz nicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na 

własne oczy powro t Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym s piewem, wszystkie ruiny 

Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swo j lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnaz ył juz  swe ramię 

s więte na oczach wszystkich narodo w; i wszystkie kran ce ziemi zobaczą zbawienie 

naszego Boga. 
 

PSALM (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd)) 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
S piewajcie Panu pies n  nową, *  
albowiem uczynił cuda.  
zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *  
i s więte ramię Jego. 
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Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
Pan okazał swoje zbawienie, *  
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwos c .  
Wspomniał na dobroc  i na wiernos c  swoją *  
dla domu Izraela. 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
Ujrzały wszystkie kran ce ziemi *  
zbawienie Boga naszego.  
Wołaj z rados ci na czes c  Pana, cała ziemio, *  
cieszcie się, weselcie i grajcie. 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
S piewajcie Panu przy wto rze cytry, *  
przy wto rze cytry i przy dz więku harfy.  
Przy trąbach i przy głosie rogu, *  
na oczach Pana, Kro la, się radujcie. 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
 

II CZYTANIE (Hbr 1, 1-6) 

Bóg przemówił do nas przez Syna 
 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Wielokrotnie i na ro z ne sposoby przemawiał niegdys  Bo g do ojco w naszych przez 

proroko w, a w tych ostatecznych dniach przemo wił do nas przez Syna. Jego to usta-

nowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego tez  stworzył wszechs wiat. 

Ten Syn, kto ry jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje 

wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzecho w, zasiadł po 

prawicy Majestatu na wysokos ciach. On o tyle stał się większy od anioło w, o ile 

odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do kto rego bowiem z anioło w powiedział 

Bo g kiedykolwiek: «Ty jestes  moim Synem, Ja Cię dzis  zrodziłem»? I znowu: «Ja będę 

Mu ojcem, a on będzie Mi Synem»? 
A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na s wiat, powie: «Niech Mu oddają 
pokłon wszyscy aniołowie Boz y». 
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AKLAMACJA 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Zajas niał nam dzien  s więty,  
po jdz cie, narody, oddajcie pokłon Panu,  
bo wielka s wiatłos c  zstąpiła dzisiaj na ziemię. 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Wersja dłuższa 
EWANGELIA (J 1, 1-18) 
Słowo stało się ciałem 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na po-

czątku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co 

się stało. 

W Nim było z ycie, a z ycie było s wiatłos cią ludzi, a s wiatłos c  w ciemnos ci s wieci i 

ciemnos c  jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na s wia-

dectwo, aby zas wiadczyc  o s wiatłos ci, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 

s wiatłos cią, lecz został posłany, aby zas wiadczyc  o s wiatłos ci. 



 

Była s wiatłos c  prawdziwa, kto ra os wieca kaz dego człowieka, gdy na s wiat przycho-

dzi. Na s wiecie było Słowo, a s wiat stał się przez Nie, lecz s wiat Go nie poznał. Przy-

szło do swojej własnos ci, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, kto rzy Je 

przyjęli, dało moc, aby się stali dziec mi Boz ymi, tym, kto rzy wierzą w imię Jego – 

kto rzy ani z krwi, ani z z ądzy ciała, ani z woli męz a, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało ws ro d nas. I oglądalis my Jego chwałę, chwa-

łę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim s wiadectwo i głos no woła w słowach: «Ten był, o kto rym powiedzia-

łem: Ten, kto ry po mnie idzie, przewyz szył mnie godnos cią, gdyz  był wczes niej ode 

mnie». Z Jego pełnos ci wszyscy otrzymalis my – łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało dane za pos rednictwem Mojz esza, łaska i prawda przy-

szły przez Jezusa Chrystusa. 
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bo g, kto ry jest w łonie ojca, o Nim 
pouczył. 
 

Wersja krótsza 
EWANGELIA (J 1, 1-5. 9-14) 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na po-
czątku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co 
się stało. 
W Nim było z ycie, a z ycie było s wiatłos cią ludzi, a s wiatłos c  w ciemnos ci s wieci i 
ciemnos c  jej nie ogarnęła. 
Była s wiatłos c  prawdziwa, kto ra os wieca kaz dego człowieka, gdy na s wiat przycho-
dzi. Na s wiecie było Słowo, a s wiat stał się przez Nie, lecz s wiat Go nie poznał. Przy-
szło do swojej własnos ci, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, kto rzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziec mi Boz ymi, tym, kto rzy wierzą w imię Jego – 
kto rzy ani z krwi, ani z z ądzy ciała, ani z woli męz a, ale z Boga się narodzili. 
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało ws ro d nas. I oglądalis my Jego chwałę, chwa-
łę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. 
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Oto chcę po js c  do Betlejem i zobaczyc  
Słowo, kto re tam się «wydarzyło». Ewan-
gelia nie bez powodu opowiada nam hi-
storię pasterzy. Oni pokazują, jak nalez y 
odpowiedziec  na to przesłanie, kto re jest 
skierowane takz e do nas. Co zatem mo -
wią nam ci pierwsi s wiadkowie wciele-
nia Boga? 
O pasterzach powiedziane jest przede 
wszystkim, z e czuwali i z e orędzie mogło 
do nich dotrzec  włas nie dlatego, z e nie 
spali. Musimy się przebudzic , aby dotar-
ło do nas przesłanie. Musimy stac  się 
osobami naprawdę czuwającymi. Co to 
oznacza? Ro z nica między kims , kto jest 
pogrąz ony we s nie, a tym, kto nie s pi, po-
lega przede wszystkim na tym, z e s niący 
jest w swoim s wiecie. Jego «ja» jest za-
mknięte w s wiecie snu, kto ry jest wła-
s nie tylko jego s wiatem i nie łączy go z 
innymi. Przebudzic  się oznacza wyjs c  ze 
s wiata własnego «ja» i wejs c  we wspo lną 
rzeczywistos c , w jedną prawdę, kto ra łą-
czy nas wszystkich. Konflikty na s wiecie, 
niemoz nos c  pogodzenia się jednych z 
drugimi wynikają stąd, z e skupiamy się 
na własnych interesach i opiniach, zamy-
kamy się w naszym własnym, prywat-

DRODZY BRACIA I SIOSTRY! 
«Dziecię nam się narodziło, Syn został 
nam dany» (Iz 9, 5). To, co patrząc w da-
leką przyszłos c , Izajasz mo wi Izraelowi 
pogrąz onemu w udręce i mrokach, by 
dodac  mu otuchy, anioł, od kto rego pro-
mieniuje obłok s wiatła, zwiastuje paste-
rzom jako teraz niejszos c : «dzis  (...) w 
mies cie Dawida narodził się wam Zbawi-
ciel, kto rym jest Mesjasz Pan» (Łk 2, 11). 
Pan jest obecny. Od tej chwili Bo g jest 
rzeczywis cie «Bogiem-z-nami». Juz  nie 
jest Bogiem odległym, kto rego daleką 
obecnos c  pozwala w jakis  sposo b wy-
czuc  intuicyjnie stworzenie i s wiado-
mos c . On przyszedł na s wiat. Jest Bliski. 
Zmartwychwstały Chrystus powiedział 
do swoich ucznio w, do nas: «Oto Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, az  do 
skon czenia s wiata» (Mt 28, 20). Dla was 
narodził się Zbawiciel: to, co anioł oznaj-
mił pasterzom, Bo g teraz przypomina 
nam za pos rednictwem Ewangelii i jej 
zwiastuno w. Nie moz emy pozostac  obo-
jętni na tę wiadomos c . Jez eli jest praw-
dziwa, wszystko się zmieniło. Jez eli jest 
prawdziwa, dotyczy ro wniez  mnie. A za-
tem i ja muszę powiedziec  jak pasterze: 

BENEDYKT XVI 

BETLEJEMSCY PASTERZE POSPIESZYLI 
NIE ZWLEKAJĄC 
Pasterka w Bazylice s w. Piotra  (24 XII 2009) 



 

stali ludz mi, kto rzy czuwają, i widząc, 
mogą przybliz ac  Cię ro wniez  innym! 
Powro c my do boz onarodzeniowej Ewan-
gelii. Opowiada nam ona, z e po wysłu-
chaniu sło w anioła pasterze mo wili do 
siebie: «'Po jdz my do Betlejem' (...). Udali 
się tez  pos piesznie» (Łk 2, 15 n.). Tekst 
grecki mo wi dosłownie «pospieszyli». 
To, co zostało im oznajmione, było tak 
waz ne, z e musieli po js c  natychmiast. W 
istocie to, co wo wczas usłyszeli, było cał-
kiem niezwykłe. Zmieniało s wiat. Naro-
dził się Zbawiciel. Oczekiwany Syn Dawi-
da przyszedł na s wiat w jego mies cie. 
Co z  mogło byc  od tego waz niejsze? Z 
pewnos cią powodowała nimi takz e cie-
kawos c , ale przede wszystkim poruszyło 
ich to, z e ta wielka nowina została oznaj-
miona włas nie im, skromnym ludziom, 
na pozo r nic nie znaczącym. Pospieszyli 
nie zwlekając. Niestety, nie jest tak w na-
szym z yciu codziennym. Większos c  ludzi 
nie uwaz a spraw Boz ych za pierwszopla-
nowe, nie mają one na nas tak bezpo-
s redniego wpływu. W ogromnej więk-
szos ci przypadko w jestes my skłonni od-
łoz yc  je na po z niej. Przede wszystkim 
zajmujemy się tym, co wydaje się pilne 
tu i teraz. Pos ro d spraw priorytetowych 
Bo g często zajmuje ostatnie niemal miej-
sce. Mys li się: na to zawsze będzie czas. 
Ewangelia mo wi nam, z e absolutne 
pierwszen stwo nalez y się Bogu. Jes li w 
naszym z yciu cos  bezwzględnie zasługu-
je na pos piech, to jest to jedynie sprawa 
Boga. Jedna z maksym w Regule s w. Be-
nedykta mo wi: «Niczego nie przedkładac  

nym małym s wiecie. Egoizm, zaro wno 
grupowy, jak i indywidualny, więzi nas w 
kręgu naszych intereso w i pragnien , kto -
re są sprzeczne z prawdą i dzielą nas 
między sobą. Ewangelia mo wi: obudz cie 
się. Wyjdz cie na zewnątrz, by z yc  w wiel-
kiej prawdzie powszechnej, we wspo lno-
cie jedynego Boga. Przebudzic  się ozna-
cza zatem pogłębic  wraz liwos c  na Boga; 
na bezgłos ne znaki, poprzez kto re On 
pragnie nas prowadzic ; na rozliczne s la-
dy Jego obecnos ci. Niekto rzy mo wią, z e 
są «w sprawach religii pozbawieni słu-
chu». Tak jakby zdolnos c  postrzegania 
Boga była cechą, kto rej pewne osoby nie 
mają. W istocie — nasz sposo b mys lenia 
i postępowania, mentalnos c  wspo łcze-
snego s wiata, nasze rozmaite dos wiad-
czenia mogą spowodowac  osłabienie 
wraz liwos ci na Boga, pozbawic  nas owe-
go «słuchu». A jednak w kaz dej duszy 
jest obecne, w sposo b ukryty bądz  jawny, 
oczekiwanie na Boga, zdolnos c  spotkania 
Go. O tę czujnos c , o tę umiejętnos c  prze-
budzenia się na to, co istotne, chcemy się 
modlic  dla nas samych i dla innych, dla 
tych, kto rzy wydają się «pozbawieni 
owego słuchu», a jednak z ywo pragną, 
aby Bo g się objawił. Wielki teolog Oryge-
nes powiedział: gdyby mnie dana była 
łaska widziec  tak, jak widział Paweł, 
mo głbym teraz (podczas liturgii) kon-
templowac  wielki zastęp anioło w (por. in 
Lc 23, 9). Rzeczywis cie, w czasie liturgii 
otaczają nas aniołowie Boz y i s więci. 
Sam Pan jest obecny pos ro d nas. Panie, 
otwo rz oczy naszych serc, abys my się 

Str.  16  „ u Vianneya”  



 

 

Str.  17  Rok V, Numer 6(38)  

oraz wskazo wek. Oto z  ro wniez  i dzis  są 
ludzie o sercach prostych i pokornych, 
kto rzy mieszkają bardzo blisko Pana. Są 
oni, moz na powiedziec , Jego sąsiadami i 
z łatwos cią mogą do Niego chodzic . Lecz 
większos c  z nas, ludzi wspo łczesnych, 
z yje z dala od Jezusa Chrystusa, od Tego, 
kto ry stał się człowiekiem, od Boga, kto -
ry przyszedł do nas. Filozofie, z yciowe 
sprawy i zajęcia całkowicie nas absorbu-
ją, a droga, kto ra wiedzie od nich do 
z ło bka, jest bardzo długa. Bo g na rozmai-
te sposoby musi nas wielokrotnie pona-
glac  i wspierac , abys my mogli przebic  się 
przez plątaninę naszych mys li i spraw i 
znalez c  drogę do Niego. A kaz dy ma swo-
ją drogę. Pan daje kaz demu odpowiednie 
znaki. Wzywa nas wszystkich, abys my i 
my mogli powiedziec : Naprzo d, 
«po jdz my», chodz my do Betlejem — na 
spotkanie Boga, kto ry przyszedł do nas. 
Tak, Bo g wyszedł nam naprzeciw. Sami 
nie moglibys my do Niego dojs c . To po-
dro z  ponad nasze siły. Ale Bo g zstąpił. 
Wychodzi nam na spotkanie. On przebył 
dłuz szą częs c  drogi. Teraz prosi nas: 
przyjdz cie i zobaczcie, jak bardzo was 
kocham. Przyjdz cie i zobaczcie, z e jestem 
tutaj. Transeamus usque Bethleem — 
mo wi Biblia łacin ska. Chodz my tam! 
Przekroczmy samych siebie! Stan my się 
wędrowcami, podąz ającymi ku Bogu na 
ro z norakie sposoby — zmierzając ku 
Niemu duchem. A jednak takz e drogami 
bardzo konkretnymi — przez liturgię 
Kos cioła, posługę bliz niemu, w kto rym 
czeka na mnie Chrystus. 

nad dzieło Boz e (to znaczy nad słuz bę 
Boz ą)». Liturgia jest dla mnicho w spra-
wą pierwszorzędną. Wszystko inne jest 
mniej waz z ne. Ta zasada w swej istocie 
obowiązuje jednak kaz dego człowieka. 
Bo g jest waz ny, jest absolutnie najwaz -
niejszą rzeczywistos cią w naszym z yciu. 
Włas nie o tym Jego pierwszen stwie pou-
czają nas pasterze. Od nich chcemy się 
uczyc  nie dopuszczac  do tego, by nas 
przytłoczyły wszystkie nie cierpiące 
zwłoki sprawy z ycia codziennego. Od 
nich chcemy uczyc  się wewnętrznej wol-
nos ci, pozwalającej odsunąc  na dalszy 
plan inne zajęcia — niezalez nie od tego, 
jak waz ne — aby zwro cic  się ku Bogu, 
pozwolic  Mu wejs c  do naszego z ycia i w 
nasz czas. Czas pos więcony Bogu i — 
przez wzgląd na Niego — bliz niemu nie 
jest nigdy czasem straconym. Jest cza-
sem, w kto rym z yjemy naprawdę, w kto -
rym z yjemy naszym człowieczen stwem. 

Niekto rzy komentatorzy zwracają uwagę 
na fakt, z e pierwsi przyszli do Jezusa le-
z ącego w z ło bku i spotkali Odkupiciela 
s wiata pasterze, ludzie prostoduszni. 
Mędrcy, kto rzy przybyli ze Wschodu — 
reprezentujący wysoko postawionych i 
znanych — przyszli o wiele po z niej. Ci 
komentatorzy dodają, z e jest to całkowi-
cie naturalne. Pasterze mieszkali bo-
wiem w pobliz u. Wystarczyło, z e 
«poszli» (por. Łk 2, 15), tak jak się idzie 
parę kroko w do sąsiado w. Mędrcy nato-
miast mieszkali daleko. Musieli odbyc  
długą i trudną podro z , by dotrzec  do Be-
tlejem. Potrzebowali tez  przewodnika 



 

jes li my sami uczymy się pokory, a przez 
to prawdziwej wielkos ci; jes li rezygnuje-
my z przemocy i walczymy jedynie orę-
z em prawdy i miłos ci. Orygenes, w mys l 
sło w Jana Chrzciciela, upatrywał wyraz e-
nia istoty pogan stwa w symbolice ka-
mieni: pogan stwo to brak wraz liwos ci, 
oznacza ono serce z kamienia, niezdolne 
kochac  i odczuc  miłos c  Boz ą. Orygenes 
mo wi o poganach: «Pozbawieni uczuc  i 
rozumu, przemieniają się w kamienie i 
drewno» (in Lc 22, 9). Chrystus jednak 
pragnie dac  nam serce z ciała. Kiedy wi-
dzimy Jego, Boga, kto ry stał się Dziecię-
ciem, nasze serce się otwiera. W liturgii 
S więtej Nocy Bo g przychodzi do nas jako 
człowiek, z ebys my my stali się prawdzi-
wie ludz mi. Posłuchajmy jeszcze, co mo -
wi Orygenes: «W istocie, jaki poz ytek 
miałbys  z tego, z e Chrystus kiedys  przy-
szedł w ciele, jes li nie dociera On do two-
jej duszy? Mo dlmy się, aby przychodził 
do nas codziennie i abys my mogli powie-
dziec : 'teraz (...) juz  nie ja z yję, lecz z yje 
we mnie Chrystus' (Ga 2, 20)» (in Lc 22, 
3). 
Tak, o to chcemy się modlic  w tę S więtą 
Noc. Panie Jezu Chryste, kto ry narodziłes  
się w Betlejem, przyjdz  do nas! Przyjdz  
do mnie, do mojej duszy. Przemien  mnie. 
Odno w mnie. Spraw, abys my — ja i my 
wszyscy — przemienili się, z kamienia i 
drewna stali się z ywymi osobami, w kto -
rych Twoja miłos c  się uobecnia, a s wiat 
zostaje przemieniony. Amen. 

Posłuchajmy jeszcze raz Ewangelii. Jeden 
pasterz mo wi drugiemu, dlaczego wyru-
szają w drogę: «Zobaczmy, co się tam 
zdarzyło». Tekst grecki mo wi dosłownie: 
«Zobaczmy to Słowo, kto re tam się 
'wydarzyło'. Tak, na tym polega nowos c  
tej nocy: moz na zobaczyc  Słowo. Albo-
wiem stało się ciałem. Ten Bo g, kto rego 
nie powinno się przedstawiac  na z ad-
nym obrazie, gdyz  wszelki obraz mo głby 
Go jedynie pomniejszyc , co więcej, znie-
kształcic , ten Bo g, On sam, stał się wi-
dzialny w Tym, kto ry jest Jego prawdzi-
wym obrazem, jak mo wi s w. Paweł (por. 
2 Kor 4, 4; Kol 1, 15). W osobie Jezusa 
Chrystusa, w całym Jego z yciu i działa-
niu, w Jego s mierci i zmartwychwstaniu 
moz emy oglądac  Słowo Boz e, zatem ta-
jemnicę samego Boga z yjącego. Taki jest 
Bo g. Anioł powiedział do pasterzy: «A to 
będzie znakiem dla was: znajdziecie Nie-
mowlę owinięte w pieluszki i lez ące w 
z łobie» (Łk 2, 12; por. 16). Znakiem Bo-
z ym, znakiem danym pasterzom i nam, 
nie jest budzący entuzjazm cud. Znakiem 
Boga jest Jego pokora. Boz ym znakiem 
jest to, z e On staje się mały; staje się nie-
mowlęciem; pozwala się dotykac  i prosi 
nas o miłos c . Jakz e my, ludzie, pragnęli-
bys my innego, imponującego, niepodwa-
z alnego znaku mocy Boga i Jego wielko-
s ci. A Jego znak wzywa nas do wiary i do 
miłos ci i dlatego daje nam nadzieję: taki 
jest Bo g. Ma moc, a jest Dobrocią. Zachę-
ca nas, abys my się do Niego upodabniali. 
A stajemy się podobni do Boga, jes li po-
zwalamy, by nas kształtował ten znak; 
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Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel 
(Łk 2,1-14 ) 
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BOŻEJ  DZIECINY 
 

 
 
 
 

ŻYCZY PROBOSZCZ 



 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. W CIĄGU ROKU 
NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI W CIĄGU ROKU 

 GODZ. 8.00 
 GODZ. 10.00 (Z UDZIAŁEM DZIECI) 
 GODZ. 12.00 (SUMA W INT. PARAFIAN) 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE WAKACYJNE 
 GODZ. 09.00  
 GODZ. 11.00 (SUMA W INT. PARAFIAN) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU 
 GODZ. 18.00 ( W CZASIE KOLĘDY GODZ. 17.00) 

NABOŻEŃSTWA ADWENTOWE 
RORATY 

 GODZ. 07.00  -  WTORKI, CZWARTKI  I  SOBOTY  AD-
WENTU  

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU 
DROGA KRZYŻOWA   

 GODZ. 17.15  -  W PIĄTKI  WIELKIEGO POSTU    
GORZKIE ŻALE 

 GODZ. 17.15  -  W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU 
MAJOWE  

 GODZ. 17.15 -  CODZIENNIE 
CZERWCOWE  

 GODZ. 17.15 -  CODZIENNIE 
RÓŻAŃCOWE  

 GODZ. 17.15 -  CODZIENNIE 
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