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Pan jest ju¿ blisko...
Dziêciê Jezus przychodzi na Ziemiê.

Bóg siê rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna¿ony.
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskoñczony.
Wzgardzony okryty chwa³¹, �miertelny Król nad wiekami.

A S³owo cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami.

W ciszy betlejemskiej nocy
wszystkim Parafianom

¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych,
p³yn¹cych z tajemnicy Bo¿ej Mi³o�ci,

dzi� nam objawionej.
Niech Bo¿e Dzieci¹tko
blaskiem swojej mocy

opromienia ka¿¹ chwilê Waszego ¿ycia.

Zdrowych, spokojnych, pe³nych rado�ci,
rodzinnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz wszelkich ³ask
i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

w Nowym Roku 2017
¿ycz¹

Duszpasterze i Redakcja

Podnie� r¹czkê,
Bo¿e Dzieciê b³ogos³aw

Ojczyznê mi³¹...
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�W. EDYTA STEIN

BÓG JEST PRAWD¥. KTO SZUKA PRAWDY,
TEN SZUKA BOGA, CHOÆBY NAWET
O TYM NIE WIEDZIA£.

Nadesz³a zima. Kiedy mróz
oczyszcza powietrze, zwracamy swo-
je my�li ku �wiêtom Bo¿ego Naro-
dzenia. Które to ju¿ �wiêta w na-
szym ¿yciu? Ka¿dy z nas dobrze to
wie, ale prze¿ywamy je wci¹¿ na
nowo i ka¿dego roku inaczej.

Dzisiejszy �wiat wci¹¿ podkre�la
"magiê" tego czasu i oferuje coraz to
nowe propozycje na ustrajanie domów,
choinek, wystaw sklepowych. W tym ca-
³ym ha³asie przygotowañ czêsto gubi siê
ciszê i pokój, oraz to, co tak naprawdê
jest najwa¿niejsze. Bo przecie¿ media
nic nie mówi¹ o przyj�ciu Syna Bo¿ego,
o ubogim ¿³obie, tylko wci¹¿ podaj¹ nowe
propozycje zakupów. Stañmy jednak na
chwilê w tej pogoni za nie wiadomo czym
i zwróæmy twarz i my�li ku tajemnicy
betlejemskiej szopki. Oto z dala od zgie³-
ku �wiata, w samotnej nocy przychodzi
na ziemiê Dzieciê Jezus. Nie pragnie On
fanfarów i ho³dów od mo¿nych, bo ota-
czaj¹ Go Anio³owie, którzy wielbi¹ Boga
za Jego nieskoñczon¹ mi³o�æ. Nie po-
trzebuje blasku fleszy i rozg³osu, bo po-
k³on oddaj¹ Mu ubodzy pasterze, któ-
rzy swymi prostymi sercami, przyjêli no-
winê Bo¿ych Pos³añców. Nie potrzebu-
je On drogocennych darów, bo klêkaj¹
przed Nim Trzej Królowie, przynosz¹c
z³oto, kadzid³o i mirrê. Jest tylko jedna
"rzecz", której potrzebuje -  s¹ to nasze
serca, gdy¿ przecie¿ nie do szopy i nie
do �wiata przyszed³, ale w³a�nie do na-
szych serc - zagubionych, osamotnio-
nych, zapracowanych. To w nich ma Swój
prawdziwy dom i tylko, je¿eli w nich przy-
gotujemy Jezusowi miejsce, Bo¿e Na-
rodzenie stanie siê rzeczywi�cie praw-
dziwym czasem przyjêcia Boga do na-
szego ¿ycia.

Có¿ nam bowiem po tym, ¿e za-
dbamy w najmniejszym szczególe o tra-
dycyjne przygotowanie Wieczerzy Wi-
gilijnej, ¿e nasze choinki zaja�niej¹ ty-
si¹cem �wiate³ek, je�li przy tym wszyst-
kim nasze wnêtrza bêd¹ �wieciæ pustk¹.

Dlaczego Bóg przyszed³ na zie-
miê? Dlaczego wybra³ ubóstwo i cierpie-
nie? Jedyn¹ odpowiedzi¹ na to pytanie
jest MI£O�Æ. Jak¿e inaczej móg³ On
porzuciæ wspania³o�ci nieba i dzieliæ
nêdze i niedole Swych stworzeñ? Czy i
my, kierowani Bo¿ym natchnieniem, nie
jeste�my w stanie po�wiêciæ wszystkie-
go dla ukochanych osób? Mo¿e te s³o-
wa wydaj¹ nam siê bardzo donios³e, ale
tak jest w wielu przypadkach zwyk³ego,
ludzkiego ¿ycia. Przecie¿ rodzice oddaj¹
swoim dzieciom wszystko: pracuj¹, by
zapewniæ im utrzymanie, po�wiêcaj¹ ca³e

swe ¿ycie, by wychowaæ je na dobrych
ludzi. To taka - wydawa³oby siê - zwy-
czajna kolej rzeczy w zdrowej rodzinie,
ale jednocze�nie i odbicie w nas Bo¿e-
go Oblicza, �wiadcz¹ce o tym, i¿ wszy-
scy jeste�my Jego dzieæmi.

Tak te¿ Bóg po�wiêci³ wszystko,
by staæ siê jednym z nas i wykupiæ nas
od grzechów. My wszyscy jeste�my
ubogimi, bo nikt sam sobie nie potrafi
zapewniæ sobie prawdziwego szczê�cia
- szczê�cia wiecznego, do którego dro-
ga rozpoczyna siê tu na ziemi. Choæ-
by�my zdobyli wszystko, co tylko zdo-
byæ mo¿na, co tylko oferuje �wiat, to
nigdy nie zdo³amy wype³niæ tym nasze-
go serca. Je¿eli w prostocie i ca³ej praw-
dzie o swej s³abo�ci nie przyjmiemy
Dzieci¹tka Jezus, to nigdy nie zdo³amy
uczyniæ z naszego ¿ycia prawdziwej
pie�ni rado�ci, któr¹ bêdziemy siê dzie-
liæ z ka¿dym napotkanym cz³owiekiem.

Tegoroczne obchody Bo¿ego Na-
rodzenia nie s¹ pierwszymi w dziejach
Ko�cio³a, ale wci¹¿ zdumiewa cud, jaki
dokona³ siê przesz³o dwa tysi¹ce lat
temu. Cud ten trwa do dnia dzisiejsze-
go i trwaæ bêdzie do koñca �wiata, tyl-
ko my niejednokrotnie nie chcemy na
niego zwróciæ uwagi. Dzieje siê tak dla-
tego, ¿e przychodzi on bardzo cicho -
jak tamtej nocy w Betlejem. Donios³a
tajemnica ods³ania siê tym, którzy ca³-
kowicie i bezgranicznie zaufali. Maryja
i Józef przyjêli Wolê Bo¿¹, choæ mo¿e
jej do koñca nie rozumieli. Najwy¿szy
obdarzy³ Ich najwiêkszym skarbem, ja-
kiego tylko móg³ Im udzieliæ. Tym te¿
skarbem nieprzerwanie obdarza ka¿de-
go cz³owieka - daje Swego Syna, by i
dla nas sta³ siê najbli¿szym Dzieciê-
ciem, by�my Go wziêli pod opiekê do
naszych dusz. W nich w³a�nie szuka
On dzisiaj tego ¿³óbka, gdzie móg³by
siê narodziæ i ja�nieæ Sw¹ chwa³¹. Chce
opromieniaæ nasze ¿ycie blaskiem Swej
mi³o�ci i dzieliæ z nami los wygnañców.

Jak dzisiaj prze¿ywamy tê tajem-
nicê? Czy nie zatraca siê ona ca³kowi-
cie w gwarze przygotowañ?

Wraz z przyj�ciem Pana wype³-
niaj¹ siê nasze serca mi³o�ci¹ i rado-
�ci¹. �piewaj¹c piêkne kolêdy, spójrz-
my oczyma wiary na szopkê, spójrzmy
na Jezusa ukrytego w tabernakulum -

Jezus w Swoim chwalebnym Ciele obec-
ny jest bowiem tak¿e jako Dzieciê, w
którym istnieje taka sama pe³nia Bóstwa
jak w przybitym do krzy¿a Bogu - Cz³o-
wieku.

Spójrz w niebo - czy nie ja�nieje
ju¿ pierwsza gwiazda? To ona niech
wskazuje drogê do naszych serc jak ta,
która prowadzi³a Mêdrców ze Wscho-
du. To �wiat³o jest potrzebne nam sa-
mym, bo Bóg ju¿ mieszka w naszym
wnêtrzu, tylko my zagubili�my �cie¿kê
do Niego prowadz¹c¹. On jest blaskiem
i cichym przewodnikiem, On poci¹ga nas
do Siebie. Miejmy zawsze wzrok
utkwiony w Jezusie, tak jak Maryja, któ-
ra czuwa³a przy �pi¹cym Dzieci¹tku,
zawsze wierna, zawsze mi³uj¹ca, czu-
³a na ka¿de poruszenie tego "kruche-
go" ̄ ycia. B¹d�my jak Ona wierni Bogu
i zawsze poddani Jego Woli - obraz be-
tlejemskiej szopki pokazuje, ¿e takie
szczyty zawierzenia sprowadzaj¹ na
ziemiê samego Boga!

I oto ten Pan, któremu spodoba³o
siê z³¹czyæ ze Swym ludem, puka tak-
¿e i do naszych drzwi. Przychodzi w
niemej nocy, a us³yszeæ Go mo¿na na-
wet w milczeniu gwiazd...

Bóg, Stwórca �wiata, w ten �wiat
wkracza jako Bóg - Cz³owiek, aby byæ
jak najbli¿ej Swych stworzeñ, by z bli-
ska widzieæ i dzieliæ nasze troski, rado-
�ci, k³opoty i nadzieje. On nie chce po-
zostawaæ nieosi¹galny i odleg³y, ale jako
niewinne Niemowlê zaprasza, by�my
wraz z Nim stali siê dzieæmi Boga -
dzieæmi pos³usznymi i bez reszty ufa-
j¹cymi nieustaj¹cej opiece Ojca. Czas
mi³o�ci i ³aski to przecie¿ czas ca³ego
¿ycia, bo podczas jego trwania wci¹¿
na nowo obdarowywani jeste�my mi³o-
�ci¹ i trosk¹ Stworzyciela. Z tego skarb-
ca wyci¹gamy ci¹gle wszystko, co po-
trzebne jest nam do trwania - jak Mary-
ja - przy betlejemskim ¿³obie i kszta³to-
wania naszego wnêtrza na jego wzór.

Oby przychodz¹cy Chrystus
ogrza³ siê w naszych kochaj¹cych ser-
cach i zasta³ ich drzwi otwarte - nie tyl-
ko teraz, w czasie tych rodzinnych,
pe³nych rado�ci i przebaczenia �wi¹t,
ale przez ca³e nasze ¿ycie.

Siostra klaryska kapucynka z Przasnysza

w sercach naszych
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 Jak ludzie obchodz¹
 Bo¿e Narodzenie
 na �wiecie?

Australia
W Australii �wiêta Bo¿ego Naro-

dzenia przypadaj¹ w czasie letnich wa-
kacji, wiêc wiele imprez gwiazdkowych
odbywa siê na �wie¿ym powietrzu.
Australijczycy bardzo lubi¹ siê spoty-
kaæ w mie�cie na wspólnym kolêdowa-
niu przy �wiecach, które nazywaj¹ "Ca-
rols by Candlelight". Z powodu wysokich
temperatur nikt nie spêdza wielu godzin
w kuchni. To dobry czas na relaks, np.
surfing, jazdê na rowerze, ¿eglowanie
i grillowanie ze znajomymi i rodzin¹.

Chiny
�wiêta w Chinach okre�la siê mia-

nem "Shengdan Jie", czyli "�wiêta Czci-
godnych Urodzin". Obchodzi je niewiel-
ka liczba chrze�cijan, dlatego nie s¹ to
dni wolne od pracy. Tradycja bo¿onaro-
dzeniowa jest jednak obecna, choæ bar-
dziej komercyjnie. Chiñczycy przyozda-
biaj¹ swoje domy, ubieraj¹ choinki, robi¹
kolorowe ³añcuchy z papieru i wrêczaj¹
drogie prezenty. Dzieci wierz¹ w Sheng-
dan Laoren, czyli lokalnego �w. Miko³a-
ja. W Wigiliê rodziny spotykaj¹ siê
w restauracjach, a potem id¹ bawiæ siê
w klubach lub przy karaoke.

Francja
Tradycje �wi¹teczne obchody Bo-

¿ego Narodzenia we Francji rozpoczy-
naj¹ siê ju¿ 5 grudnia, czyli w dzieñ po-
przedzaj¹cy Miko³ajki. Francuzi bardzo
lubiê Wigiliê, która jest wyj¹tkowym
dniem w czasie �wi¹t. Tradycyjnym cia-
stem jest skomplikowane do wykona-
nia "Buche de Noel", czyli rolada w
kszta³cie pnia drzewa.Francuzi nie znaj¹
op³atka i zwyczaju dzielenia siê nim,
a jego rolê w instytucjach spe³niaj¹ spo-
tkania z okazji tradycji "migda³owego
króla. Organizuje siê je od Trzech Króli
przez ca³y styczeñ wokó³ okr¹g³ego cia-
sta dro¿d¿owego b¹d� francuskiego z
migda³owym nadzieniem. S¹ one okazj¹
o sk³adania ¿yczeñ wyborcom, pracow-
nikom, klientom itp. Poobnie kartki z
¿yczeniami przesy³a siê dopiero po No-
wym Roku i przychoz¹ one przez ca³y
styczeñ.

Holandia
Holendrzy maj¹ swojego �w.

Miko³aja. Sinterklaas podró¿uje statkiem

z Hiszpanii do Amsterdamu ka¿dej zimy
i przywozi ze sob¹ worek z prezentami
dla dzieci. Okres jego podró¿y jest ob-
chodzony najhuczniej. Zwieñcza go wi-
gilia urodzin �w. Miko³aja 5 grudnia.
Same za� �wiêta traktowane s¹ przez
Holendrów bardziej jako dzieñ wolny od
pracy ni¿ tradycjê �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia, któr¹ znany z w³asnych domów.

W³ochy
�wiêtowanie Bo¿ego Narodzenia

we W³oszech rozpoczyna siê ju¿ w
pierwsz¹ niedzielê Adwentu, czyli czte-
ry niedziele przed Wigili¹. W³osi organi-
zuj¹ wówczas jarmarki �wi¹teczne,
puszczaj¹ fajerwerki i bawi¹ siê przy
g³o�nej muzyce. Niektórzy ubieraj¹ cho-
inkê, chocia¿ bardziej popularne jest tu
budowanie szopki bo¿onarodzeniowej.
W Rzymie w wigilijny wieczór na placu
�wiêtego Piotra uroczy�cie ods³aniana
jest tradycyjna szopka. To zwyczaj wpro-
wadzony przez papie¿a Jana Paw³a II w
1982 roku.

Meksyk
Pierwszym zwiastunem zbli¿aj¹-

cego siê Bo¿ego Narodzenia jest nie-
zwykle wa¿ne dla Meksykanów �wiêto
- dzieñ Matki Boskiej z Guadalupe, przy-
padaj¹cy na 12 grudnia. Rodziny wybie-
raj¹ siê wtedy na zakupy po prezenty
i ozdoby �wi¹teczne. Popularne s¹ wów-
czas "puestos", czyli stragany z jedze-

niem. Ludzie dekoruj¹ swoje domy
i robi¹ ma³e lampiony z br¹zowych pa-
pierowych torebek, do których wstawiaj¹
�wieczki. Ustawiaj¹ je na ulicach, da-
chach, ogrodzeniach i w oknach.

Hiszpania
Tradycje �wi¹teczne w Hiszpanii

rozpoczynaj¹ siê 8 grudnia wraz ze �wiê-
tem Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêt-
szej Maryi Panny. W Sewilli z tej okazji
odbywa siê ceremonia tañca "Baile de
los Seises". Ludzie tañcz¹ te¿ na uli-
cach w rytm tamburynów, grzechotek i
kastanietów. Domy i ulice przyozdabia-
ne s¹ kolorowymi �wiate³kami. Budowa-
ne s¹ tak¿e "belen" - czyli szopki bo¿o-
narodzeniowe.

Szwecja
W Szwecji uroczysto�ci Bo¿ego

Narodzenia rozpoczynaj¹ siê 13 grud-
nia, czyli w dniu �wiêtej £ucji. Szwedzi
obchodz¹ to �wiêto bardzo uroczy�cie.
Prezenty przynosi �w. Miko³aj, czyli
Jultomte tu¿ po kolacji wigilijnej. Tylko
nieliczni udaj¹ siê do ko�cio³ów na pa-
sterkê, ale zgodnie z tradycj¹, ka¿dy,
kto zjawi siê tego dnia w domu, musi
zostaæ ugoszczony. Tradycyjnymi �wi¹-
tecznymi posi³kami jest np. ry¿anka
zwana "risgrynsgr" z cynamonem i mig-
da³ami, ryby oraz grzane wino Glögg.
http://businessinsider.com.pl/lifestyle/swieta-bozego-
narodzenia-na-swiecie-rozne-tradycje/r6djhp7
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PONIEDZIA£EK  26.12.16
 �W. SZCZEPANA

  8.00
  9.30 ++ Janina, Alojzy Pamu³a
11.00 W Intencji Teresy i Boles³awa

Stefan z okazji 33 rocz. �lubu
12.00  Dziêkczynna za otrzymane ³aski,

z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
W³odzimierza i Stefanii Rusin
w 64 rocznicê �lubu

13.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski,
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Józefa i Janiny w 36 rocz. �lubu

18.00  ++ Stefania, Krystyna, Edward
i Stefan

WTOREK 27.12.2016
  8.00
18.00 + Mieczys³aw Zêbala � int. od

Kolegów i Kole¿anek Oddzia³u
Po³o¿nictwa Szpitala im. Rydygiera

�RODA 28.12.2016
  8.00 + Witold Skulicz (7 r.�m.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 29.12.2016
  8.00
18.00 + Józef Woszczek (4 r. �m.)

PI¥TEK 30.12.2016
  8.00
15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + El¿bieta Pyrchla

SOBOTA 31.12.2016
  8.00  1) ++ Stanis³aw, Stanis³awa

Franczuk
2) ++ Adam, Piotr Maciejowscy

18.00  1) Katarzyna, W³adys³aw Papuga
2) + Janusz Smarzowski
3) + Andrzej Serafin

NIEDZIELA 01.01.2017
NOWY ROK

  8.00
  9.30 ++ Urszula, Mieczys³aw Madej
11.00 + W³adys³aw G¹sto³
12.00 O b³og. Bo¿e i opiekê Maryi

w Nowym Roku dla wszystkich
Parafian

13.00 + Zofia Jurecka (14 r. �m.)
18.00 ++ Maria, Stanis³aw Zimny

(w kolejn¹ r. �m.)

INTENCJE MSZY �W.
26.12.2016 - 01.01.2017
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Postaæ �w. Szczepana, któr¹ sobie dzi� przypominamy, ma wiêcej
wspólnego z mi³o�ci¹ ni¿ mog³oby siê wydawaæ.

Jezus powiedzia³ do swoich Aposto³ów: Miejcie siê na baczno�ci przed lud�-
mi! Bêd¹ was wydawaæ s¹dom i w swych synagogach bêd¹ was biczowaæ. Nawet
przed namiestników i królów bêd¹ was wodziæ z mego powodu, na �wiadectwo im
i poganom. Kiedy was wydadz¹, nie martwcie siê o to, jak ani co macie mówiæ. W
owej bowiem godzinie bêdzie wam poddane, co macie mówiæ, gdy¿ nie wy bêdzie-
cie mówili, lecz Duch Ojca waszego bêdzie mówi³ przez was. Brat wyda brata na
�mieræ i ojciec syna; dzieci powstan¹ przeciw rodzicom i o �mieræ ich przyprawi¹.
Bêdziecie w nienawi�ci u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do
koñca, ten bêdzie zbawiony. (Mt 10,17-22)

Drugi dzieñ �wi¹t jest do�æ osobliw¹ ods³on¹ bo¿onarodzeniowej oktawy.
Schodzimy nieco z tonu uniesienia i zachwytu nad Dzieci¹tkiem Jezus, by zwró-
ciæ swe oczy na drogê mêczeñstwa. Nie chodzi tu bynajmniej o to, by zamieniæ
³zy rado�ci i szczê�cia w ³zy cierpienia i smutku. Nikt nie ka¿e nam �topiæ siê�
w nienaturalnej ckliwo�ci i melancholii. Postaæ �w. Szczepana, któr¹ sobie dzi�
przypominamy, ma wiêcej wspólnego z mi³o�ci¹ ni¿ mog³oby siê wydawaæ. I to z
t¹ mi³o�ci¹ w najpe³niejszym wymiarze � woln¹ od oskar¿eñ, wypominania i zarzu-
tów, prowadz¹c¹ do PRZEBACZENIA.

Od momentu, gdy Bóg sta³ siê cz³owiekiem, otrzymujemy klarowny obraz
tego, jak Go na�ladowaæ. Ten ludzki wymiar Jego dzia³añ daje nam nadziejê na to,
¿e jeste�my zdatni do wype³nienia Bo¿ej nauki. Jezus pokaza³ nam, jak my�leæ,
jak przejawiaæ uczucia, jak przebaczaæ, jak ¿yæ. Droga �w. Szczepana jest
w zasadzie wiern¹ replik¹ drogi krzy¿owej Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia dosadnie
podkre�la to, ¿e nawet je�li zdecydujemy siê kroczyæ za Jezusem, to nie uniknie-
my udrêk i bólu. Przeciwnie, w jeszcze wiêkszym stopniu mo¿emy byæ nara¿eni
na niezrozumienie i odtr¹cenie. �w. Szczepan mia³ jednak na to odpowied�: prze-
baczyæ w imiê Jezusa. Wybra³ prawdê, broni³ jej do samego koñca, mi³uj¹c przy
tym tych, którzy go nienawidzili. I w³a�nie to pomog³o mu odnie�æ znamienne
zwyciêstwo.

Co Ty mo¿esz zrobiæ, by na�ladowaæ Jezusa? Co uczynisz, by te �wiêta
mia³y odd�wiêk w Twojej codzienno�ci? Czy Jezus zamieszka w Tobie na sta³e?
Czy wstaniesz jutro rano i wypowiesz s³owa: ��wiêta, �wiêta i po �wiêtach�, czy
mo¿e z odwag¹ i stanowczo�ci¹ bêdziesz zbiera³ duchowe owoce mêczeñstwa?
Wybór nale¿y do Ciebie!

Lekcja przebaczenia
refleksja na �wiêto �w. Szczepana

http://bosko.pl/wiara/Lekcja-przebaczenia.html


