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Określając BOGA imieniem „OJCIEC”, język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty: że BÓG jest pierwszym początkiem wszystkiego i trans-

cendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość BOGA może być 

wyrażona w obrazie macierzyństwapor. Iz 66, 13; Ps 131, 2, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję BOGA, czyli bliskość między BOGIEM i stworzeniem. Język 

wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami BOGA. Jednak doświadczenie 

to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że BÓG przekracza ludzkie 

rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest BOGIEM. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwopor. Ps 27, 10, chociaż jest ich początkiem 

i miarąpor. Ef 3, 14; Iz 49, 15: nikt nie jest ojcem tak jak BÓG. [KKK, 239] 

NARODZENIE PAŃSKIE 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 52, 7-10 

O jak są pełne wdzięku na górach 

nogi zwiastuna radosnej nowiny, 

który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, 

który obwieszcza zbawienie, 

który mówi do Syjonu: 

„Twój BÓG zaczął królować”. 

Głos! Twoi strażnicy podnoszą 

głos, 

razem wznoszą okrzyki radosne, 

bo oglądają na własne oczy 

powrót PANA na Syjon. 

Zabrzmijcie radosnym 

śpiewaniem, 

wszystkie ruiny Jeruzalem! 

Bo PAN pocieszył swój lud, 

odkupił Jeruzalem. 

PAN obnażył już swe ramię święte 

na oczach wszystkich narodów; 

i wszystkie krańce ziemi zobaczą 

zbawienie naszego BOGA. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 98 (97), 1. 2-3ab. 

3cd-d. 5-6 (R.: 3c) 

REFREN: Ziemia ujrzała 

swego ZBAWICIELA 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo MU zgotowała 

JEGO prawica 

i święte ramię JEGO. 

PAN okazał 

swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił SWOJĄ sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i wierność SWOJĄ 

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie BOGA naszego. 

Wołaj z radości na cześć PANA, cała ziemio, 

cieszcie się, weselcie, i grajcie. 

Śpiewajcie PANU przy wtórze cytry, 

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 

Przy trąbach i przy dźwięku rogu, 

na oczach PANA i KRÓLA się radujcie. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW Hbr 1, 1-6 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś BÓG do ojców przez 

proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez SYNA. 

JEGO to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez NIEGO też stworzył 

wszechświat. 

Ten SYN, który jest odblaskiem JEGO chwały i odbiciem JEGO istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia 

z grzechów, zasiadł po prawicy MAJESTATU na wysokościach. 

ON o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich 

imię. 

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: 

»Ty jesteś MOIM SYNEM, 

JAM CIĘ dziś zrodził?« 

I znowu: 

»JA będę MU OJCEM, 

a ON będzie MI SYNEM«. 

Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: 

»Niech MU oddają pokłon 

wszyscy aniołowie BOŻY«. 

AKLAMACJA Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Zajaśniał nam dzień święty, 

pójdźcie narody, oddajcie pokłon PANU, 

bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 1-18 

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, 

co się stało. 

W NIM było życie, 

a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany 

przez BOGA, 

Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, 

aby zaświadczyć o ŚWIATŁOŚCI, 

by wszyscy uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, 

lecz posłanym, 

aby zaświadczyć o ŚWIATŁOŚCI. 

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. 

SŁOWO stało się ciałem 

i zamieszkało między nami. 

I oglądaliśmy JEGO chwałę, 

chwałę, jaką JEDNORODZONY otrzymuje od OJCA, 

pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o NIM świadectwo i głośno woła w słowach: 

„TEN był, o którym powiedziałem: 

TEN, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 

ode mnie”. 

Z JEGO pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez JEZUSA CHRYSTUSA. 

BOGA nikt nigdy nie widział, TEN JEDNORODZONY BÓG, który jest w łonie OJCA, 

o NIM pouczył. 

il. powyżej: BOŻE NARODZENIE Z POCHODNIĄ — LE NAIN, bracia Antoni, Ludwik, Mateusz (1598/1610, Laon – 1648 /Antoni, 

Ludwik/, 1677 /Mateusz/, Paryż) 

kolekcja prywatna; źródło: www.wikiart.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.wikiart.org/en/le-nain-brothers/nativity-with-the-torch
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.XII (niedziela): Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 

 PASTERKA o 000. 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie ma. 

 26.XII (poniedziałek): Drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego – 

święto św. Szczepana: 
 Msze św. o 845; 1030 i 1200. 
 W czasie Mszy św. święcony będzie, tradycyjnie, owies. 
 Na sumę o 1200 zapraszamy w sposób szczególny! wszystkie 

małżeństwa, które w tym roku obchodziły jubileusze 
swojego małżeństwa. 

 Taca przeznaczona będzie na KUL. 
 Mszy św. o 1800, tradycyjnie, nie będzie. 

 27.XII (wtorek): Rozpoczęcie wizytacji duszpasterskiej – KOLĘ-
DY. Za wszystkie ofiary Księża z góry składają serdeczne Bóg 

zapłać! Program  poniżej. 

Uwaga: Od 4.I.2016 do końca trwania kolędy nie będzie 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 31.XII (sobota): Ostatni dzień roku kalendarzowego. O 1800 

zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za mijający rok. 

 1.I.2017 (niedziela): Rozpoczęcie nowego roku – AD 2017. 
 Uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI: 

 Msze św. o 845; 1030 i 1200 i 1800. 
 Za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu 

Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny! 
 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
 Po adoracji spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 22.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 13.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 15.I po sumie, w kościele. 

 11–17.II.2017: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży 
z naszej parafii do Zwardonia. Zapisy i więcej informacji: 
u ks. Michała. 

 Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje! wszystkim, 

którzy poprzez zakup świec i pocztówek oraz zbiórkę żywności 
włączyli się w świąteczną pomoc dla najuboższych miesz-
kańców naszej parafii. Niech PAN BÓG wynagrodzi dobroć 
serca SWOIM błogosławieństwem! 

 Parafialny Zespół Caritas przygotował dla wszystkich dzieci –

małych i dużych – świąteczne pierniczki, które zawieszone są 
na choinkach stojących przy szopce. Wszystkim maluchom 
życzymy błogosławieństwa od DZIECIĄTKA JEZUS i smacznego! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona: 

śp. Marek ŚWIERCZYŃSKI  13.XII.2016 l. 66 

śp. Jan ZAJĄC  2.XII.2016 l. 82 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

27.XII 
(wtorek) 

ŁĘG 930 
dwóch księży: 

jeden od strony Habdzina, 

drugi od Czernideł 

28.XII 
(środa) 

PIASKI 930 jeden ksiądz 

CZERNIDŁA 930 jeden ksiądz 

29.XII 
(czwartek) 

DĘBÓWKA 930 
dwóch księży: 

jeden od strony Podłęcza, 
drugi od Kawęczyna 

30.XII 
(piątek) 

PODŁĘCZE 930 dwóch księży 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.XII 
(poniedziałek) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, jego rodziców i teściów 

1030 
† Barbary WYSZYŃSKIEJ, 

Mariusza i Mariana WALIGÓRÓW, 

Feliksy i Władysława CHRZANOWSKICH 

1200 w intencji par obchodzących swe jubileusze małżeńskie 

27.XII 
(wtorek) 

730  

1800  

28.XII 
(środa) 

730 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin SOĆKÓW i GUTTÓW 

1800  

29.XII 
(czwartek) 

730  

1800  

30.XII 
(piątek) 

730 o BOŻE błogosławieństwo dla rodziny i przyjaciół 

1800 dziękczynno-błagalna, w 38. rocznicę ślubu Jadwigi i Mariana 

31.XII 
(sobota) 730 

 

dziękczynna za miniony rok 2016  

1.I 
(niedziela) 

845 o BOŻE błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny i przyjaciół 

1030 
† Jadwigi STAROS, w 1. rocznicę śmierci, 

Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

1200 
† Mieczysława, Marianny i Franciszka MICHALSKICH, 

Jana i Stefanii LACHÓW 

1800 
† Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW, 

Anny MICHAŁOWSKIEJ 

KOLĘDA LWOWSKA… 
Na Lewandówce, 

W cichej kołyscy 

DZIECKO maleńkie 

Jak ptaszyna kwili. 

Chodźci na palcach, 

Patrzci si wszyscy, 

Lwowski PAN JEZUS 

Narodził si w tej chwili. 

MATKA bledziutka, 

MATKA szczęśliwa 

Głaska dziecinę 

I do serca tuli, 

Głosem cieniutkim 

Cicho mu śpiewa 

Luli, ta luli, 

Ta lulaj mi, ta luli. 

A ON aż oczki 

Mruży z rozkoszy. 

Luli, ta lulaj mi, 

SYNKU najdroższy, 

* 

MATKA bledziutka 

Nuci i płaczy, 

SYNKU najdroższy, 

JA si myśleć boim, 

Ile cierpienia, 

Ile rozpaczy 

Bedzi przed TOBĄ 

I przed miastem TWOIM. 

JA CIEBIE strzec 

Na ziemi i w niebie? 

Kto CIĘ uchroni, 

Kto CIĘ uchowa 

Przed tym nieszczęściem 

Co porwie CIEBIE 

Z ramion MATCZYNYCH 

i tego miasta Lwowa? 

Troska okropna 

Serce MI płoszy 

Luli, ach, lulaj mi, 

SYNKU najdroższy. 

* 

Nad Lewandówką 

W niebie się jarzy 

Gwiazda ogromna 

Jak miejska latarnia. 

Widzą ją oczy 

Lwowskich baciarzy, 

Po całym świeci 

Nadzieja ich ogarnia. 

Śnieg mokry pada, 

W gięstej zamieci 

Skrzydłami w mroku 

Szumią jakieś echa 

Zewsząd się zlata 

Tłum lwowskich dzieci, 

Lwowski PAN JEZUS 

Do nich się uśmiecha. 

Chodźci tu wszyscy, 

Klękajci wszyscy! 

Taż ON we Lwowie znów, 

W swojej kołyscy! 

Siwe oczęta 

Mruży z rozkoszy. 

Luli, ach, lulaj-żeż, 

Synku najdroższy. 

HEMAR, Marian (1901, Lwów – 1972, Dorking) 

il. powyżej: MATKA BOŻA ŁASKAWA ZE LWOWSKIEJ KATEDRY  —dziś oryginał w skarbcu wawelskim; źródło: pl.wikipedia.org 

oby „ŚWIAT GO POZNAŁ” 
a „SWOI GO PRZYJĘLI”por. J 1, 12 

 czego wszystkim życzy REDAKCJA 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 
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dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 
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