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LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ
PIERWSZE CZYTANIE
Panna pocznie i porodzi Syna (Iz 7, 10-14)

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi
słowami: «Proś dla siebie o znak od
Pana, Boga twego, czy to głęboko w
Szeolu, czy to wysoko w górze!»
Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę
prosił i nie będę wystawiał Pana na
próbę».
Wtedy
rzekł
Izajasz:
«Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam uprzykrzać się
ludziom, iż uprzykrzacie się także
mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da
wam znak: Oto Panna pocznie i
porodzi Syna, i nazwie Go imieniem
Emmanuel».
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem
chwały
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją
napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem on go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem
chwały
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego
serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem
chwały
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem
chwały

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym
(Rz 1, 1-7)

Czytanie z Listu Świętego
Apostoła do Rzymian

Pawła

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z
powołania apostoł, przeznaczony do
głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg
przedtem zapowiedział przez swoich
proroków w Pismach świętych. Jest to
Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym
według ciała z rodu Dawida, a
ustanowionym według Ducha Świętości
pełnym mocy Synem Bożym przez
powstanie z martwych – o Jezusie
Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego
otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski,
aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać
wszystkich pogan dla posłuszeństwa
wierze. Wśród nich jesteście i wy,
powołani przez Jezusa Chrystusa. Do
wszystkich przez Boga umiłowanych,
powołanych świętych, którzy mieszkają
w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga,
ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej
potomkowi Dawida (Mt 1, 18-24)

Józefowi,

Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było
tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi,
z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za
sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej,
Józef,
który
był
człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto
Anioł Pański ukazał mu się we śnie i
rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój
się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi
Syna, któremu nadasz imię Jezus, on
bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów». A stało się to wszystko,
aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: «Oto
dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel», to
znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze
snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do
siebie.
Oto Słowo Pańskie.

MĄŻ SPRAWIEDLIWY
— OBLUBIENIEC
Na swej życiowej drodze, która była
pielgrzymowaniem w wierze, Józef do
końca pozostał wierny wezwaniu
Bożemu, tak jak Maryja. jej życie było
spełnianiem
do
końca
owego
pierwszego fiat, jakie wypowiedziała w
momencie
zwiastowania.
Józef
natomiast, jak już mówiliśmy, w
momencie swego „zwiastowania” nie
wypowiedział żadnego słowa, a jedynie
„uczynił tak, jak mu polecił anioł
Pański”. A to pierwsze „uczynił” stało
się początkiem „drogi Józefa”. W ciągu
całej tej drogi Ewangelie nie zapisują
żadnego słowa, jakie wypowiedział.
Ale milczenie Józefa ma swą
szczególną wymowę: poprzez to
milczenie można w pełni odczytać
prawdę, jaka zawiera ewangeliczne
stwierdzenie: „mąż sprawiedliwy”.
„Mąż sprawiedliwy” z Nazaretu
posiada nade wszystko wyraźne rysy
oblubieńca. Ewangelista mówi o Maryi
jako o „Dziewicy poślubione mężowi,
imieniem Józef”. Zanim zacznie się
wypełniać „tajemnica od wieków
ukryta w Bogu” (por. Ef 3, 9),
Ewangelie stawiają przed nam obraz
oblubieńca i oblubienicy. Zgodnie z
obyczajem izraelskiego ludu obrzęd
zaślubin obejmował dwa etapy:
najpierw zawierano małżeństwo w
sensie prawnym (były to właściwe
zaślubiny), a dopiero po pewnym
czasie mąż sprowadzał żonę do swego
domu, Józef był więc „mężem” Maryi,
zanim jeszcze z Nią zamieszkał; Maryja
jednak
zachowywała
wewnętrzne
pragnienie całkowitego oddania się
wyłącznie Bogu. Można stawiać sobie

pytanie, w jak sposób pragnienie to
szło w parze z „zaślubinami”.
Odpowiedź daje jedynie dalszy tok
zbawczych
wydarzeń
—
czyli
szczególne działanie Boga samego Od
momentu zwiastowania Maryja wie, iż
swe dziewicze pragnienie oddania się
Bogu w sposób wyłączny i całkowity
ma wypełnić stając się Matką Syna
Bożego. Macierzyństwo za sprawą
Ducha Świętego jest tą formą oddania
się Bogu, którego On sam oczekuje od
Dziewicy „poślubionej”
Józefowi
Maryja wypowiada swoje fiat. Bóg,
który przemawia do Józefa słowami
anioła, zwraca się do niego jako do
Oblubieńca Dziewicy z Nazaretu. To,
co się dokonało w Niej za sprawą
Ducha Świętego, oznacza równocześnie
szczególne
potwierdzenie
więzi
oblubieńczej,
jaka
istniała
już
wcześniej między Józefem a Maryją.
Zwiastun mówi do Józefa wyraźnie:
„nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki ”. A zatem to, co się stało
uprzednio — zaślubiny Józefa z Maryją
— stało się wedle świętej woli Boga,
winno przeto być zachowane. Maryja w
swym Bożym macierzyństwie ma żyć
dalej jako „Dziewica poślubiona
mężowi”.
W
słowach
nocnego
„zwiastowania” Józef odczytuje nie tylko
Bożą prawdę o niewypowiedzianym
wręcz powołaniu swej Oblubienicy.
Odczytuje zarazem na nowo prawdę o
swoim własnym powołaniu. Ten „mąż
sprawiedliwy”,
który
w
duchu
najlepszych tradycji ludu wybranego
umiłował Dziewicę z Nazaretu, związał
się z Nią oblubieńczą miłością, zostaje
przez Boga samego na nowo wezwany
i powołany do tej miłości. Jan Paweł II

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W poniedziałek spowiedź święta w
składać do specjalnej skrzynki z tyłu
naszym kościele od 7:30 – 9:00 oraz od
kościoła.
17:00 – 19:00. natomiast w Wigilię
7. Uroczystość Bożego Narodzenia jest
Bożego Narodzenia od 7:00 – 9:00.
przeżywana jako oktawa i trwa 8 dni, do
2. Kaplica Adoracji będzie czynna w
1 stycznia.
Wigilię Bożego Narodzenia do godziny
8. Od 27 grudnia rozpoczniemy wizytę
11:00. Natomiast od dnia 27 grudnia
duszpasterską, zwaną kolędą. Plan całej
2019 r. do 8 lutego 2020 roku – w dni
wizyty jest umieszczony na stronie
powszednie – od 7:30 do 17:55.
internetowej parafii i wywieszony w
3. W poniedziałek 23 grudnia po
gablotce przed kościołem. Ministranci
roratach zapraszamy na nabożeństwo ku
będą przypominać o terminie kolędy. W
czci św. Rity. W Boże Narodzenie
tym roku wizyta duszpasterska będzie
kończy się etap modlitwy dzieło
składana począwszy od mieszkania
duchowej adopcji – krucjaty o ocalenie
ostatniego do pierwszego. Woda
życia nienarodzonych nad którymi
poświęcona jest do zabrania w niedziele
zawisła groźba aborcji. Z Bożą pomocą
przy szopce a w dni powszednie w
podejmiemy to dzieło 25 marca; w tej
kaplicy adoracji.
intencji można zawsze się modlić. Od 25
9. Dzisiejsza składka przeznaczona jest
marca do 25 grudnia ta modlitwa ma
na potrzeby Archidiecezji. Taca z
charakter modlitwy wspólnej całego
Pasterki przeznaczona będzie na Fundusz
Kościoła.
Ochrony Życia nienarodzonego, a z dnia
4. W Wigilię Bożego Narodzenia, pół
Bożego Narodzenia na wsparcie Stolicy
godziny przed Pasterką młodzież naszej
Apostolskiej („Świętopietrze”). Składka
parafii zaprasza na czuwanie modlitewne
z dnia 26 grudnia będzie tradycyjnie
przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu
"Misterium końca czasów".
5. Msze święte w Boże Narodzenie i
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Święto św. Szczepana odprawimy jak w
10. Decyzją
abp.
Marka
każdą niedzielę. W piątek 27 grudnia – w
Jędraszewskiego w przyszłą niedzielę, w
święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Święto Świętej Rodziny po Mszach
po
Mszy
św.
wieczornej
–
świętych przeprowadzimy dodatkową
błogosławienie wina.
składkę na rzecz rodzin chrześcijańskich
6. W sobotę – święto św. Młodzianków
w Syrii.
Męczenników po wieczornej Mszy św.
11. Bóg zapłać za ofiary dla ubogich i
na nabożeństwo ku czci św. Charbela.
dary dla Domu Samotnej Matki.
Prośby i podziękowania będzie można
12. Módlmy się w intencji ks. prałata
Jana Mrowcy.
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