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MSZE  ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

30 00 30 00 30 007 ,  9 , 10 , 12 ,13 , 18  
na Barbarce: zawieszona 

w Domu Pomocy Społecznej: 10  
w święta zniesione:

00 00 00 007 ,  9 , 17 , 18  
w dni powszednie:

00 30 007 ,   8 ,  18 .

KANCELARIA  PARAFIALNA
poniedziałek - piątek

00 00 00 009  -10  oraz 16  -18  
00 00

sobota  9  -10  

 PORADNIA  DLA  NARZECZONYCH
 I MAŁŻEŃSTW:

każdy wtorek godz. 18:00

PORADNIA  RODZINNA:
każdy wtorek godz. 15:00 -20:00

tel: 605 638 203  Regina  Zielińska

BIBLIOTEKA  PARAFIALNA:
00 00

    środa  od 16  do 18

Telefony:
Parafia: 56 610-22-40

kancelaria: 56  610-22-41
 ks. proboszcz:  56 610-22-42

księża  wikariusze:
 

ks. Mariusz Ciesielski:  56 610-22-45
ks. Bartłomiej  Surdykowski

56 610-22-46

Rezydent:
 ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43  

  

30

NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE

W BETLEJEM W ŻADNEJ GOSPODZIE

I NARODZIŁEŚ SIĘ JEZU

W STAJNI W UBÓSTWIE I CHŁODZIE
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REFLEKSJA NA BOŻE NARODZENIE

Do betlejemskiej szopy przychodzili różni ludzie. Jedni czynili to z pobożności 
np. pasterze którzy przyszli tu posłuszni Bożemu wezwaniu, by złożyć pokłon i 
ofiarować swoje skromne dary. Przynieśli Jezusowi to na co było ich stać. Sami przecież 
mieszkali w szopach ze zwierzętami. Wiedzieli jednak że Mesjasz, Matka Boża i św. 
Józef potrzebują pomocy.                           . 
Inni przybyli do betlejemskiej szopy wiedzeni ciekawością. Dziwne opowiadania 
pasterzy skłoniły ich do zaglądnięcia do szopy z nadzieją zobaczenia czegoś 
niezwykłego. Nie przychodzili z pokłonem, nie złożyli darów, szukali sensacji. 

Zachowały się do naszych czasów tzw. Ewangelie apokryficzne mówiące o 
rzekomych cudach, które działy się w Betlejem podczas narodzin Mesjasza. Niestety nie 
znamy imienia człowieka który przybył do szopy, nie z ciekawości, ani z pobożności, ale 
ze zwykłej życzliwości. Kiedy zobaczył w jak beznadziejnej sytuacji jest młoda matka 
ofiarował jej swoje mieszkanie. Zabrał Maryję, Józefa i Dziecię do siebie. Wiemy że gdy 
Mędrcy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Mesjaszowi, Maryja nie mieszkała już 
w stajni lecz w domu jakiegoś mieszkańca. Gest tego człowieka zasługuje na szczególną 
uwagę. To jest gest naprawdę ewangeliczny, gest na który czekał i nieustannie czeka 
Bóg.  Człowiek zaprosił Boga do swego domu i zgodził się na wszystkie wynikające z 
tego faktu konsekwencje. To nie była łatwa decyzja. 

Dziś trzeba sobie postawić pytanie czego ja szukam w betlejemskiej stajence? 
Czy przypadkiem nie szukam tylko wzruszenia pod wpływem pięknej scenerii i 
melodyjnych kolęd? A może szukam ciszy na modlitwę? Tak bardzo rozczula nas mały 
żłóbek, dlatego zapytajmy czy jesteśmy gotowi wejść do szopki i zaprosić Maryję, żeby 
wzięła Dzieciątko Jezus i weszła do mojego domu. Może nie ma w nim luksusów, ale 
zawsze jest lepiej niż w stajni. Jest łóżko, jest ciepło, jest stół i coś do zjedzenia. To nie 
jest łatwa decyzja.  Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał do człowieka, ale 
Bóg jest naprawdę taki, jaki objawia się dziś w Betlejem na sianie. Staje się jednym z nas, 
aby być nam bliski w naszej doli i niedoli. Przypomina nam o tym przy stole wigilijnym 
w odczytanym fragmencie Ewangelii i w kawałku białego opłatka dzielonego życzliwie 
po kawałku każdemu. To Chrystus, jako mój brat wchodzi z miłością do mojego domu, 
do moich spraw, by z miłością i z wielkim szacunkiem powiedzieć mi całą prawdę. 
Zaczął tę prawdę o mnie mówić od jakiegoś czasu może od wielu lat  ale ja tej prawdy o 
sobie nie chciałem brać pod uwagę. Dziś mówił do mnie ustami moich domowników 
przy stole, mówił głosem matki, ojca, żony, dziecka  a ja co na to? Co z tego wziąłem na 
serio? 

Na łamach jednego z tygodników znalazło się takie świadectwa: „Parę lat temu 
podczas adwentowej Mszy św. przystąpiłem do Komunii św. Potem zostałem w kościele, 
aby się jeszcze pomodlić przez Najświętszym Sakramentem. Próbowałem rozważać 
tajemnicę Bożego Narodzenia. Musiało to być już bardzo blisko świąt, bo w kościele 
przygotowywano żłóbek. Patrzyłem ze wzruszeniem na siano, na prostotę tego miejsca, 
w którym przyszedł na świat Jezus Chrystus. I wtedy usłyszałem w sercu jakby Jego 
głos; a jaki ty żłóbek przygotowałeś dla Mnie w swoim sercu? Zdumiony zacząłem 
zdawać sobie sprawę, że Chrystus, którego przed chwilą przyjąłem w Komunii św. 



znalazł we mnie niewiele lepsze miejsce. Zrozumiałem, że każdy mój grzech, 
lekkomyślność i wewnętrzna niedbałość jest jak zimny kamień kładziony pod Jego 
głowę. Ogarnęło mnie pragnienie, jakiś duchowy refleks, aby być lepszym w swojej 
religijności na co dzień. W sercu moim uczynić Chrystusowi dogodną kołyskę, w której 
z radością mógłbym złożyć Boskie Dzieciątko. 

Ktoś inny wspomina: „Było to w czasie Pierwszej Komunii św. mojej córki. Do 
tamtej chwili Pan Jezus był dla mnie Bogiem nieosiągalnym, dalekim. Jak to wmawiano 
mi  tylko osobą historyczną, Ktoś, kto kiedyś żył na świecie, czego ślady możemy 
odnaleźć z Piśmie św. Dopiero w tamtym dniu, kiedy moja córeczka przyjęła do serca 
Pana Jezusa, On stał się dla mnie Osobą bliższą, która przyszła do mojej rodziny, do 
mojego domu. Ja sam jeszcze nie przyjąłem Boga, choć tego wreszcie zapragnąłem. W 
pewien sposób zazdrościłem córce, a z drugiej strony czułem, że i ją w jakimś sensie 
opuszcza. Postanowiłem pójść do spowiedzi. To była ogromna radość  moje urodziny w 
Bogu. Pamiętam, kiedy to było  trzydzieści lat po moim przyjściu na świat i chrzcie 
urodziłem się na nowo. Jakby otulony Boską łaską poczułem Jego miłość. Bóg już przy 
mnie pozostał, a ja przy Nim. Pochodzę z rodziny, w której Bóg i Kościół był na 
marginesie życia, a na lekcje religii chodziłem tylko ze względu na koleżanki i kolegów, 
a trochę z przyzwyczajenia”.

Przepiękne czytania tej nocnej, pasterskiej Mszy św. przypomniały nam wiele 
spraw naszego bycia z Chrystusem. To naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką. Rozradował się, jak radują się we żniwa... złamał ciężkie jarzma... A we mnie, w 
moim sercu? Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel, ukazała się łaska Boża 
ogłaszająca zbawienie wszystkim ludziom. A skoro się narodził w nas  idźmy z Nim 
razem przez życie. 

Tak często w te dni mówi się o jedności, życzliwości, rodzinności. Nich taka 
atmosfera trwa nie tylko przez dni Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi po to aby 
zostać z nami i w nas. Jakże bolesne musi być ponowne wyrzucenie Go z naszego serca, 
a naszego domu! 

To prawda, że droga do Pana Boga dla wielu jest dość odległa, bardzo długa. Ale 
dziś Boże Narodzenie  na nowo dla nas i w nas rodzi się Chrystus. Od żłóbka bije na 
nowo blask, budzi się wiara nie tylko pasterzy, którzy od Chrystusa odeszli inni i tacy już 
pozostali. Od żłóbka zaczęła się tworzyć nowa kultura życia, nowy system rodzinnego i 
społecznego bycia. 

Żyjemy w niełatwych czasach. Pojawiają się nowe zniewolenia. Możni tego 
świata decydują o wielu rzeczach według miary własnych interesów. Parlamenty świata 
wydają dekrety niezgodne z Dekalogiem. W słowie demokracja zamknięto treść: 
w s z y s t k o  m i  w o l n o .                            .  

Nie sądźmy, że On,  Nowonarodzony o tym nic nie wie. On widzi nasza 
rzeczywistość, jak na dłoni. Wiedział przecież, co czeka Go w Betlejem, w Jerozolimie i 
na Golgocie. A jednak przyszedł, aby pokazać drogę, aby ukazać światło, drogę do 
wyjścia z kłopotów duszy i ciała. Ciągle oskarżany, skazywany na śmierć, wyszydzany 
stoi wiernie przy nas nikogo nie zniewalając, nie odbierając nam darowanej wolnej woli, 
szanując nasze wybory i przekorę puka do naszych domów i serc  prosząc o miejsce dla 
siebie, o żłóbek w nas samych. Niech więc w tę świętą noc Chrystus będzie naszą 
nadzieją.
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LITURGIA WIGILIJNA W RODZINIE  
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Wprowadzenie
Prowadzący: Rozpoczynamy wieczerzę 
wigilijną. Słowo „wigilia" oznacza czuwanie. 
Oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, aby za 
nią wyruszyć w drogę. Właśnie wróciliśmy, 
zebraliśmy się w gronie najbliższych, aby się 
pokrzepić. Podzielić ciepłem życzeń 
wyrażających wzajemną życzliwość. 
Połamać się opłatkiem dobroci. Powrócić do 
wspomnień, do tego, co łączy i wzajemnie 
buduje. Wróciliśmy, by przebaczyć i prosić o 
przebaczenie. By radośnie zaśpiewać kolędy. 
Wigilia wzywa do drogi pierwszą gwiazdkę. 
Wieczerza w gronie najbliższych dodaje sił, 
byśmy mogli pójść i szukać prawdy, czynić 
dobro, tworzyć piękno. Gwiazda, jak wspólne 
ideały, powinna nas prowadzić przez nasz los, 
byśmy we wzajemnej miłości mogli spotkać 
się za rok. 

Wspólna kolęda: Wśród nocnej ciszy
Prowadzący zapala świecę na stole wigilijnym i mówi: Światło Chrystusa.

Jeden z uczestników czyta fragment Ewangelii:
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14): W owym czasie wyszło 
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do 
swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do 
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 
żłobie, gdyż nie było dla Nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy 
przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz 
stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że 
bardzo się wystraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 



wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie 
znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie", l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom Jego upodobania". 

Prowadzący: W Betlejem narodził się Bóg. Wspólnie módlmy się, aby nasze 
spotkanie zrodziło w nas nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.

Modlitwa wiernych
(poszczególne wezwania mogą czytać różne osoby):
- Opłatek jest symbolem dzielenia się dobrocią. Módlmy się, abyśmy umieli 
kochać się wzajemnie, pomagać sobie, dzielić się otwarcie radościami i 
smutkami. Ciebie prosimy...
- Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Módlmy się o Boże 
błogosławieństwo na nadchodzący rok w naszej pracy, nauce, w życiu 
osobistym. Ciebie prosimy...
- Pierwsza gwiazdka przypomina nam mędrców, którzy szukali Mesjasza. 
Módlmy się, abyśmy mieli odwagę szukać prawdy, żyć w szczerości i 
otwartości na innych ludzi. Ciebie prosimy...
- Świeca daje światło i ciepło. Prośmy Boga, abyśmy potrafili być dla innych 
wsparciem, bliskich ogrzewali ciepłem życzliwości, a dla wszystkich innych 
stali się drogowskazem w dobrym. Ciebie prosimy...
- Puste miejsce przy stole przypomina nam o osobach w potrzebie. Módlmy 
się, abyśmy chcieli i umieli pomagać innym, byśmy nie żyli tylko dla siebie. 
Módlmy się również za tych, którzy byli pośród nas i już odeszli. Ciebie 
prosimy...
- Wieczerza wigilijna łączy i umacnia. Módlmy się o jedność dla całej rodziny 
i siłę w trwaniu razem. Wspólnie módlmy się: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa:
Panie Jezu, Ty narodziłeś się w Betlejem, pomóż nam dziś narodzić się na 
nowo, byśmy sami i jako rodzina umieli żyć prawdziwie. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen

Dzielenie się poświęconym opłatkiem. 
Wieczerza Wigilijna. 
Śpiewanie kolęd.
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WIZYTY  DUSZPASTERSKIE  KOLĘDA 2020

28.12 SOBOTA  Bloki: Myśliwska, Sz. Chełmińska 219-221 
/numery nieparzyste/
29.12 NIEDZIELA - Ugory
30.12 PONIEDZIAŁEK  Goździkowa, Migdałowa, Sasankowa
31.12 WTOREK i   01.01  ŚRODA  nie kolędujemy 
02.01 CZWARTEK Storczykowa /z blokami/ 
03.01  PIĄTEK  Kwiatowa /z blokami/
04.01  SOBOTA  Chabrowa, Rumiankowa, Rzepakowa, Żytnia
05.01  NIEDZIELA - Krokusowa, Liliowa, Malwowa, Tulipanowa,
06.01 PONIEDZIAŁEK  Lniana
07.01  WTOREK  Astrowa, Fiołkowa, Szafranowa 
08.01 ŚRODA  Hiacyntowa, Konwaliowa
09.01 CZWARTEK  Konopna, Miedza, Słoneczna
10.01 PIĄTEK Fasolowa
11.01  SOBOTA  Sz. Chełmińska /z blokiem 234/, Kąkolowa
12.01 NIEDZIELA  Narcyzowa,  
13.01  PONIEDZIAŁEK  Łubinowa, Pszeniczna
14.01 WTOREK  Selerowa, Zagonowa, Żyzna
15.01  ŚRODA  Makowa, Stokrotkowa
16.01  CZWARTEK  Zbożowa /bez bloków/
17.01  PIĄTEK  Chmielna, Kameliowa,  Owsiana /bez bloków/, 
Śliwowa, Urodzajna, Winogronowa,  Zielna
18.01  SOBOTA  Lawendowa, Morelowa, Pomarańczy, Renklodowa, 
Warzywna,  Wiśniowieckiego
19.01  NIEDZIELA  Bananowa, Bławatkowa, Figowa, Gryczana, 
Pistacjowa, Prosowa, Ryżowa, Szałwiowa
20.01  PONIEDZIAŁEK  Brzoskwiniowa /bez bloków/, 
Czeremchowa, Jemioława, Modrakowa, Przylaszczkowa, 
Rodzynkowa,  Sadowa /bez bloków/
21.01  WTOREK  Bartnicza, Jaskółcza, Pawia, Szyszkowa, 
Tartaczna, Wiklinowa, Żywiczna
22.01 ŚRODA  Bloki: Owsiana 24-26a, Zbożowa 7-29
23.01  CZWARTEK  Bloki: Brzoskwiniowa 2-4a, Owsiana 36-48,  
Zbożowa 33-39a



24.01  PIĄTEK -  Bloki: Zbożowa 41-55B
25.01  SOBOTA - Bloki: Brzoskwiniowa 9-21, 33-35, Owsiana 84-
88, Sadowa 12-14-16, Zbożowa 57-63b
26.01  NIEDZIELA - Jelenia, Myśliwska, Słowicza, Wilcza  

27.01  PONIEDZIAŁEK - Bażantowa, Sokola
28.01  WTOREK -  Niedźwiedzia, Sarnia
29.01  ŚRODA - Jastrzębia,  Orla
30.01 CZWARTEK - Kozia, Krucza, Łosia, 
31.01 PIĄTEK - Rysia, Żurawia
01.02 SOBOTA  Bobrowa. Wrzosowa, Żbikowa
02.02 NIEDZIELA - Dom Pomocy Społecznej
08.02  SOBOTA - Kolędy dodatkowe, dla rodzin, które nie mogły 
być w wyznaczonych terminach /prosimy zgłaszać w biurze 
parafialnym/

Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy o godz. 16.00,
w  soboty o godz. 14.00, a w niedziele i 6.01 o godz. 15.00
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DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Wtorek  24 grudnia 2019 r. Wigilia Bożego Narodzenia
- Msze św. o godz. 6.15 /zakończenie Duchowej Adopcji/, 8.30
/ nie ma Mszy św. o godz. 18.00 /
- godz. 22.00  Msza św. - Pasterka na Barbarce
- godz. 22.00  Msza św. - Pasterka w kościele
- godz. 24.00  Msza św. - Pasterka w kościele

Środa 25 grudnia 2019 r. Boże Narodzenie
- nie ma Mszy św. o godz. 7.30
- Msze św. w kościele o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00
- Msze św. godz. 10.30 /Dom Pomocy Społecznej/

Czwartek  26 grudnia 2019 r. św. Szczepana
- Msze św. według porządku niedzielnego /nie ma Mszy św. w DPS /

Kolekta na budujące się kościoły

Wtorek 31 grudnia 2019 r. ostatni dzień roku
- Msze św. 7.00, 8.30
- Msza św. godz. 18.00  Msza św. dziękczynna za zakończony rok. 

Wspomnienie Zmarłych w tym roku naszych Parafian. Dla wszystkich Zmarłych 
Parafian będzie przygotowana i zapalona świeczka. Dla Zmarłych spoza naszej 
Parafii, których będziemy chcieli wspomnieć prosimy przynieść lampkę i ustawić 
przed ołtarzem. Znicze pozostawimy w czasie Mszy św. przed ołtarzem, a potem 
ustawimy przy krzyżu na naszej Golgocie.

Środa  1 stycznia 2020 r.  NOWY ROK
- nie ma Mszy św. o godz. 7.30 
- pozostałe Msze św. jak w niedzielę /nie ma DPS/

SPOWIEDŹ ŚW. 
- w poniedziałek 23 grudnia od 16.00 do 18.00 lub do ostatniego penitenta
- w wtorek 24 grudnia  podczas Mszy św. o godz. 6.15, 8.30 

 - tradycyjnie nie ma spowiedzi w czasie Pasterki i w I święto


