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„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w 
dobrych radach w dobrym bycie, wspieraj jej siłę Swą siłą”

Drodzy Parafianie
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, których znów nie 

będziemy mogli przeżywać w pełni radośnie. Ograniczenia osób 
mogących modlić się w kościele, również trudności w rodzinnym 
spędzaniu tego czasu. To już drugi rok, kiedy walczymy z 
pandemią koronawirusa. Wielu z nas doświadczyło na sobie lub 
swoich bliskich jej skutków. Są tacy, którzy sami zachorowali i 
często ciężko przechodzili okres choroby. Są wśród naszych 
bliskich takie osoby, którym się nie udało zwalczyć wirusa i 
odeszli do Pana, pozostawiając po sobie żal i smutek. W tym roku 
pełnym niepewności o zdrowie, swój własny los, rodzinę i pracę 
pragnę życzyć, abyśmy przeżyli czas tych świąt z Bożym 
błogosławieństwem. 

Niech Boże Dzieciątko, którego oczekujemy przyniesie 
nam zdrowie, radość, pokój i nadzieję, że tam, gdzie człowiek nie 
raz jest bezsilny, tam Bóg Swoją Mocą jest w stanie pokonać 
wszystko co trudne. Niech rok 2022 będzie czasem spełnienia 
wszystkich życzeń i pragnień, a zwłaszcza abyśmy mogli 
powrócić do długo już oczekiwanej „normalności”. 

Proszę także przyjąć serdeczne podziękowania za wszystkie 
dary materialne złożone w kończącym się roku na potrzeby 
utrzymania naszej parafii, za składane na kolektę, przekazywane 
w kopertach i wpłacane na parafialne konto. Tegoroczna Wasza 
pomoc pomogła przetrwać trudne chwile, ale również 
kontynuować parafialne inwestycje. Dziękuję szczególnie, bo 
wiem, że tegoroczny kryzys dotknął materialnie wiele rodzin, 
które również borykają się z trudnościami, mimo to okazaliście 
swoje serce parafii.

Wszystkie imienne ofiary wpisujemy do naszej Złotej 
Księgi Ofiarodawców i Darczyńców. Księga ta w archiwum 
parafialnym będzie szczególnym świadkiem tego czasu.

Dziękuję także za modlitwę i wszelką okazaną troskę. O 
modlitwie w Waszej intencji pamiętam każdego dnia i dalej o nią 
proszę. 

   Ks. Wojciech Miszewski  Proboszcz
Adwent – Boże Narodzenie A.D. 2021
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Z wizytą kolędową AD 2022

 Ostatni tydzień grudnia i miesiąc styczeń to w Kościele w Polsce czas wizyt 
duszpasterskich zwanych kolędą. Parafialni duszpasterze odwiedzają rodziny w ich 
domach. Celem duszpasterskich odwiedzin kolędowych jest m.in. budowanie 
wspólnoty wiernych. To szczególna okazja, by poznać radości i troski parafian, 
odpowiedzieć na wiele stawianych pytań, pomóc w rozwiązaniu konfliktów, albo po 
prostu wysłuchać głosu wiernych dotyczących życia parafialnego. Przyjęcie kapłana 
z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem 
żywej więzi rodziny z parafią, a tym samym z diecezją i Kościołem powszechnym.
 Swego rodzaju uzasadnienia można szukać w Piśmie Świętym. Pan Jezus 
powiedział do swoich Apostołów „Kto was przyjmuje - mnie przyjmuje” (Mt 10,40). 
Polecił im także: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu 
domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim” 
(Łk  10, 5-6). 
 Odwiedziny duszpasterskie mają charakter małej liturgii sprawowanej w 
domowym sanktuarium. Dzień kolędy winien być świętem całej rodziny i 
szczególnym przeżyciem, gdzie modlimy się o błogosławieństwo Boże dla domu. 
Należy więc tę wizytę należycie przygotować, przykryć stół białym obrusem, zapalić 
świece obok krzyża, przygotować wodę święconą i kropidło. W wielu domach w 
czasie kolędy na stole spoczywa Pismo św. a dzieci mają przygotowane zeszyty z 
religii. Wszyscy domownicy oczekują kapłana. Niestety w wielu domach na kolędzie  
jest tylko „delegacja” rodziny, każdego roku ta sama, a  część rodziny tak planuje 
swoje zajęcia, aby nie uczestniczyć w tym wspólnym spotkaniu. Niestety bywa i tak, 
że w niektórych domach, o których wiemy, ze mieszkają tam ludzie wierzący na 
widok zbliżającego się kapłana gaśnie światło w oknach. Najczęściej jednak czas 
kolędy to chwila bardzo uroczysta dla większości rodzin, a atmosfera, jaka panuje w 
domu pełna życzliwości bardzo szybko udziela się zebranym.
 Tegoroczna kolęda, podobnie zresztą jak ta w ubiegłym roku będzie się różnić od 
tych, do których przyzwyczailiśmy się przez wiele lat. W związku z epidemią 
koronawirusa odwiedzimy tylko tych naszych Parafian, którzy będą sobie tego 
życzyli. W tym roku nie wyznaczamy na konkretne dni kolejnych ulic. Każdy będzie 
mógł wybrać datę wizyty duszpasterskiej. Kolędowanie przewidzieliśmy na dni od 2 
do 16 stycznia 2022 roku. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii, w biurze parafialnym 
oraz na e-mail: womisz@wp.pl  W przypadku zgłoszeń pocztą elektroniczną 
będziemy potwierdzać otrzymanie zgłoszenia. Zdarzało się bowiem w ub. roku, że 
poczta nie dotarła do nas. W tym samym czasie będziemy organizować Msze św. 
dziękczynne w kościele, modląc się o Boże błogosławieństwo dla rodzin, które tego 
dnia przybędą do świątyni, a nie przyjmą kapłana w swoim domu.
 Wszystkim życzymy, aby chwila odwiedzin duszpasterskich zaowocowała 
obfitym błogosławieństwem w rodzinach i przyczyniła się do wzajemnego zbliżenia 
wiernych z duszpasterzami.

Ks. Wojciech Miszewski
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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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ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA (2)

Kobieta konsekrowana

Styl życia zakonnego, który z natchnienia Ducha Świętego realizowała 
św. Urszula Ledóchowska wraz z pierwszym pokoleniem urszulanek Serca 
Jezusa Konającego, cechował się odwagą wytyczania nowych form 
apostolstwa, przecierania nowych szlaków, wiodących do ludzi szukających 
Boga. W parze z pragnieniem spalania się miłością i zdobycia świata dla 
Chrystusa musiała iść wewnętrzna gotowość porzucenia utartych dróg i 
schematów.

Kładła akcent na konieczność wychodzenia do ludzi. Mówiła o tym 
podczas międzynarodowego zjazdu przedstawicielek nowo powstałych 
zgromadzeń zakonnych w Goldenstein pod Salzburgiem w 1930 roku: „Drogę 
wskazuje nam Dobry Pasterz idący za swymi owieczkami. I my musimy czynić 
podobnie (...). Różnica między wczoraj a dziś polega na tym, że wczoraj owce 
przebywały tylko na łąkach i nie potrzeba było daleko ich szukać, natomiast 
dziś – staczają się w przepaść, wdrapują się na najwyższe skały. Musimy więc 
opuścić spokojne łąki, iść za nimi”.

Ks. Jan Zieja, wspominając współpracę z urszulankami na Polesiu, tak 
wyraził się o św. Urszuli: „Nie zważała na żadne przeszkody. W jednej wsi koło 
Antopola osiedliła siostry w domu, gdzie była tylko jedna duża izba, w której 
mieszkała cała rodzina. Siostry zrobiły zasłonę z jakiegoś materiału i ten kąt 
był pomieszczeniem klasztornym. (...) Tak, klauzurą. Do tego stopnia. Matka 
Ledóchowska miała jedną myśl – do ludzi, tylko do ludzi”.

Determinacja w poszukiwaniu ludzi potrzebujących Boga i chleba, 
czytelna w słowach i działaniach św. Urszuli, współbrzmi z postulatami 
stawianymi obecnie życiu zakonnemu, prowokując do rachunku sumienia z 
naszej wielkoduszności i gotowości pójścia „na peryferie egzystencjalne”, do 
czego wzywa papież Franciszek w Liście apostolskim z okazji Roku Życia 
Konsekrowanego: „Cała ludzkość oczekuje: ludzie, którzy stracili wszelką 
nadzieję, rodziny przeżywające trudności, porzucone dzieci, ludzie młodzi, 
którym zamknięto wszelką przyszłość, opuszczeni chorzy i osoby starsze, 
bogaci, nasyceni dobrami i z pustką w sercu, mężczyźni i kobiety poszukujący 
sensu życia, spragnieni tego, co boskie...” (4).

W tym „przeżywaniu teraźniejszości z pasją” – by odwołać się znów do 
wyrażenia papieża Franciszka z tegoż listu (2) – św. Urszula w sposób godny 
podziwu i naśladowania łączyła żarliwe wychodzenie do ludzi potrzebujących 
z równie żarliwym życiem wewnętrznym, stając się mistrzynią życia 
duchowego dla współsióstr, wychowanek, dla ludzi, których Pan Bóg stawiał 



na jej drodze. Zachęcała: „Pal się w modlitwie, aż się spalisz, traw się w pracy, 
aż się strawisz. Módl się pracując, pracuj modląc się – i życie twe będzie 
życiem w Bogu, z Bogiem i dla Boga!”. Swoim przykładem pokazywała – i 
nadal pokazuje – że nie warto być połowicznym.

W ewangelizacji zasadnicze znaczenie przypisywała emanującej z 
człowieka pogodzie ducha, stanowiącej przekonujący dowód autentycznego 
szczęścia czerpanego od Boga. Dlatego zgłaszające się do zgromadzenia 
kandydatki pytała, czy są z natury wesołe. Swoje duchowe córki uczyła, że 
najważniejszym owocem kontemplacji Serca Jezusowego w momencie agonii 
Jezusa na krzyżu powinno być głębokie przekonanie o byciu bezgranicznie 
kochaną przez Boga. Przekonanie, którym trzeba się potem dzielić z innymi.

Promotorka powołań kapłańskich, zakonnych i katechetycznych

Fakt, że za życia założycielki wstąpiło do zgromadzenia prawie 800 
młodych kobiet, zafascynowanych jej stylem służby Bogu i ludziom, 
potwierdza, że w duszpasterstwie powołaniowym rolę nie do przecenienia 
odgrywa osobiste świadectwo tych, którzy poszli za Chrystusem.

Budzenie i wspieranie powołań do służby Bogu i ludziom było jednym z 
istotnych akcentów w działaniach Świętej. W artykule opublikowanym w 
czasopiśmie adresowanym do wychowanek św. Urszula w 1926 roku pisała: 
„Ześlij, Panie, świętych kapłanów, świętych proboszczów, świętych 
duszpasterzy, świętych nauczycieli religii Ojczyźnie naszej – i dobrze będzie 
się działo w Polsce. I zrozumieją wszyscy  wielcy i mali, bogaci i ubodzy, silni i 
słabi  iż siła narodu w świętej miłości bliźniego, która łączy serca, spaja dusze i 
strzeże od waśni, od niezgody, co lud zabija! Módlmy się o dobrych, licznych 
kapłanów, o ile możności przyczyniajmy się do tego, by powołania kapłańskie 
mogły dojrzewać i przynosić owoce obfite – na chwałę Bożą i na pożytek 
naszej Ojczyźnie”   (cdn).

S. Małgorzata Krupecka USJK
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DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Piątek  24 grudnia 2021 r. Wigilia Bożego Narodzenia
 - Msze św. o godz. 6.15 /zakończenie Duchowej Adopcji/, 8.30
 / nie ma Mszy św. o godz. 18.00 /
 - godz. 20.30 – Msza św. - Pasterka w kościele

- godz. 22.00 – Msza św. - Pasterka na Barbarce
 - godz. 22.00 – Msza św. - Pasterka w kościele
 - godz. 24.00 – Msza św. - Pasterka w kościele
Sobota 25 grudnia 2021 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
Niedziela  26 grudnia 2021 r. św. Szczepana
 - Msze św. według porządku niedzielnego 
  Kolekta na budujące się kościoły

Piątek 31 grudnia 2021 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.

Sobota  1 stycznia 2022 r.  NOWY ROK
 - nie ma Mszy św. o godz. 7.30 
 - pozostałe Msze św. jak w niedzielę 

SPOWIEDŹ ŚW. 
 - od poniedziałku 20 grudnia do czwartku 23 grudnia od 17.00 do 18.00 lub do 
ostatniego penitenta
 - w piątek 24 grudnia – podczas Mszy św. o godz. 6.15 i od 8.00 do 8.30 
  - tradycyjnie nie ma spowiedzi w czasie Pasterki i w pierwsze  święto
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