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jak proroctwa, kt·re siň skoŒczŃ, albo jak dar 
jňzyk·w, kt·ry zniknie, lub jak wiedza, kt·rej 
zabraknie. Po czňŜci bowiem tylko poznajemy,
po czňŜci prorokujemy. Gdy zaŜ przyjdzie to, 
co jest doskonağe, zniknie to, co jest tylko 
czňŜciowe. Gdy byğem dzieckiem, m·wiğem 
jak dziecko, czuğem jak dziecko, myŜlağem jak 
dziecko. Kiedy zaŜ stağem siň mňŨem, wyzby-
ğem siň tego, co dzieciňce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaŜ 
(zobaczymy) twarzŃ w twarz: Teraz poznajň 
po czňŜci, wtedy zaŜ poznam tak, jak i zosta-
ğem poznany. Tak wiňc trwajŃ wiara, nadzieja, 
miğoŜĺ ï te trzy: z nich zaŜ najwiňksza jest
miğoŜĺ.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 7, 10-14

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan prze-
mówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla sie-
bie o znak od Pana, Boga twego, czy to głębo-
ko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz 
Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie bę-
dę 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 Emma-
nuel».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6

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.

Kto wstąpi na górę Pana, * 
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, * 
którego dusza nie lgnęła do marności.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 
i zapłatę od Boga, swego zbawcy. 
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 1, 1-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa,        
z powołania apostoł, przeznaczony do głosze-
nia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapo-
wiedział przez swoich proroków w Pismach 
świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – po-
chodzącym według ciała z rodu Dawida, a us-
tanowionym według Ducha Świętości pełnym 
mocy Synem Bożym przez powstanie z mar-
twych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apo-
stolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. 
Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezu-
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

W dniu 24 grudnia Msza św. w naszym 
kościele będzie odprawiona tylko o godz. 
7.00 rano. Wszystkich parafian zapraszamy 
na Pasterkę o północy. Zachęcamy do 
zachowania tradycyjnego postu w Wigilię i 
prosimy o urządzenie tradycyjnej wieczerzy 
wigilijnej. 

W pierwszy dzień świąt Bożego Naro-
dzenia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane 
będą w następujących godzinach: 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00., 18.00. W pierwszy 
dzień świat nie będzie Mszy św. o godz. 
7.00. i 20.00. W drugi dzień świąt, 26 
grudnia, Msze św. sprawowane będą o 
godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 
18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również wszy-
stkich pochowanych na naszym cmentarzu 
w ostatnim roku. W tym roku Mszę św. za 
naszych zmarłych sprawować będziemy        
w czwartek, 31 grudnia o godz. 18.00. Zgło-
szenia przyjmowane są w zakrystii i 
kancelarii parafialnej.

sa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga 
umi-łowanych, powołanych świętych, którzy 
mie-szkają w Rzymie: łaska wam i pokój od 
Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa 
Chrystusa!

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mt 1,23

Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy Bóg z nami..

EWANGELIA
Mt 1, 18-24

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było 
tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Jó-
zefem, wpierw nim zamieszkali razem, zna-
lazła się brzemienną za sprawą Ducha Świę-
tego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potaje-
mnie. 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 zba-
wi 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. Zbu-
dziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu 
polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 
siebie.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

  Zadziwiające są Boże drogi. Na pewnym 
etapie kroczenia nimi trudne do zrozumienia. 
Bo taka jest rzeczywistość wiary. Nawet 
moment przyjęcia Chrystusa, moment wcie-
lenia jest naznaczony niewiadomą, z którą 
wiąże się cierpienie. Niepewnością zrodzoną 
z niezrozumienia, bólu serca św. Józefa, 
które staje wobec tajemnicy, burzącej Jego 
życiowe plany. Drogi zbawienia, na których 
chce towarzyszyć nam Bóg, nieraz będą 
wymagać i od nas przyjęcia Bożej propozycji, 
krzyżującej nasze osobiste plany. Wtedy 
trzeba zaufać, że jest to konieczne, do cudu 
narodzin Boga w moim życiu.

W sobotę, 31 grudnia nie będzie Mszy św. 
o godz. 12.00.

Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczo-
ne są na sfinansowanie bieżących remon-
tów. Ostatnio udało nam się wyremonto-
wać elewację dzwonnicy i ogrodzenie tere-
nu, na którym znajdują się budynki para-
fialne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w grudniu     
w intencji: o łaskę dobrego przygotowania 
się wszystkich wiernych na przyjście Pana 
Jezusa w jedności z Maryją. Modlitwę       
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., 
we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., 
w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o go-
dzinie 7.30.

W dniach od 21 do 22 grudnia odwiedzimy 
z wizytą duszpasterską rodziny mieszkają-
ce przy ulicach: Kubickiego i ul. Marconich,
oraz ul. Urodzajna i ul. Wiktorii Wiedeńskiej 
(strona parzysta). W dni powszednie 
kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00., a w 
soboty o godz. 15.00. Pełny plan kolędy 
jest dostępny na stronie internetowej parafii 
oraz w gablotce przed kościołem.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

Ostatni tydzień RORAT
godz. 7.00

ul. Kubickiego, ul. Marconich 
ul. Urodzajna, ul. Wiktorii Wiedeńskiej (strona parzysta)

W dni powszednie od godz. 17.00. do 21.00., w soboty od godz. 15.00. do 21.00.

–
–

– środa, 21 grudnia
– czwartek, 22 grudnia

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela – tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca
od 11.12.2022 do 08.01.2023

Módlmy się za nasze rodziny, 
aby Adwent i Boże Narodzenie 

były dla nich okresem 
wzrastania w wierze i miłości.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz można obejrzeć na stronie: 
www.panskasiejba.pl
lub na kanale Yt : 
www.youtube.com/@panskasiejba

Niedziela 18.12.2022 r. 
godz. 20.00

Wystawa Malarstwa
Czesława Piotra Szczepańskiego i 

Grażyny Skrzypczyk-Szczepańskiej. 

7.

8.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych w grudniu:
o łaskę dobrego przygotowania się
wszystkich wiernych na przyjście
Pana Jezusa w jedności z Maryją.

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym

Pon. 16.30 
Wt.   16.30 

Czw. 16.30 
Śr.     16.30 

Sob.    7.30 
Pt.     12.30 

- Miłosierdzie Boże
- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca

http://www.panskasiejba.pl
http://www.youtube.com/@panskasiejba
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Program duszpasterski wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która dość powszechnie uważana jest za trudną. Coraz częściej nie 
wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza. Dlatego tym bardziej musimy znać istotę Kościoła, jego zadania i cele - mówił bp Andrzej Czaja, 
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski podczas prezentacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 
liturgiczny 2022/2023.

Wierzę 
w Kościół Chrystusowy 

   Program duszpasterski pod hasłem „Wie-
rzę w Kościół Chrystusowy”, w odróżnieniu od 
kilkuletnich programów z lat ubiegłych, za-
planowano na jeden rok. Wiąże się to z chę-
cią jak największego uwzględniania w pro-
gramach duszpasterskich znaków czasu i 
bieżących wyzwań w Kościele. Jednoroczny 
program nie wyklucza oczywiście możliwości 
kontynuacji określonych treści w kolejnym 
roku.

Karty rozprowadzane w naszej parafii w czasie Soboru Watykańskiego II

Materiały są już dostępne na stro-nach 
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin 
(www.kodr.pl), ale ich autorzy chcą, aby były 
dostępne na wszystkich stronach pa-
rafialnych w Polsce. 
   Świeccy są w tym kontekście powołani do 
przekazywania wiary w swoich środowiskach, 
do których być może już nie dotrą sami dusz-
pasterze: w pracy, miejscu zamieszkania,      
w dalszych rodzinach. To także nowe zada-
nia, jak choćby to, aby wspierać dzieci w rela-
cji z rówieśnikami szkolnymi, którzy pochodzą 
z rodzin już nie zawsze wierzących.

- Nie możemy od tego zadania jako świeccy
umywać rąk, musimy je podejmować, bo za 
Kościół jesteśmy odpowiedzialny wszyscy, nie 
tylko kapłani i biskupi - podkreśliła Ewa Pora-
da.
   Wyzwaniem programu duszpasterskiego 
jest ponadto budzenie wiary wśród ludzi mło-
dych. Ks. dr Łukasz Nycz, wicedyrektor Biura 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. for-
macji stypendystów poinformował, że trzeba 
w tym celu lepiej wykorzystywać naturę me-
diów społecznościowych, w których młodzi są 
obecni i które wykorzystują lepiej niż inni. 

Oni sami też formułują taki postulat, potrze-
bują bowiem przestrzeni medialnej sobie 
znanej, a jednocześnie gwarantującej mo-
żliwość pogłębiania wiary, poznawania Ko-
ścioła i rozmowy o nim oraz poszukiwania 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
   Komisja Duszpasterstwa dowiedziała się 
za pośrednictwem młodych stypendystów 
FDNT, że materiały programu duszpaster-
skiego powinny być dostępne także właś-
nie w mediach społecznościowych za poś-
rednictwem konkretnego profilu. Pokazy-
wałby on główne założenia tego programu 
oraz tłumaczył podstawowe prawdy doty-
czące Kościoła i wartości bycia w nim. - 
Młodzież chce przede wszystkim zobaczyć 
świadków, którzy będą dla nich inspiracją i 
którzy odnajdują w Kościele swój sens.      
Z jednej strony może umocnić tych, którzy 
w Kościele są, a z drugiej pomoże dotrzeć 
do tych, którzy wobec Kościoła się dystan-
sują - powiedział ks. Nycz.
Źródło:
https://m.niedziela.pl/artykul/85959/
Prezentacja-programu-duszpasterskiego
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jest pobudzenie i umocnienie wiary w Koś-
ciół, tym bardziej, że ta wiara jest w dość 
głębokim kryzysie. - Bardzo często towarzy-
szy nam dziś pewne niedowierzanie. Coraz 
częściej nie wierzymy temu, co Kościół mó-
wi i naucza, przede wszystkim nie znamy 
treści wiary w Kościół. Wyznajemy tę wiarę 
co niedzielę w liturgii, a bardzo często nie 
wiemy do końca, co wyznajemy. Kiedy świat 
coraz bardziej nastaje na Kościół, tym 
bardziej trzeba nam znać istotę Kościoła, 
jego zadania, cele, sens - mówił bp Czaja.

   "Dlatego - podkreślił - potrzebujemy zgłę-
bić prawdę o Kościele; tę prawdę, która 
jest nam przez samego Boga objawiona. 
Kościół stara się przekazywać tę prawdę   
z pokolenia na pokolenie, nadając jej też 
interpretację".

 Okolicznością, która jeszcze bardziej 
sprzyja takiemu kierunkowi programu dusz-
pasterskiego jest ogłoszony przez papieża 
Franciszka synod o synodalności pod ha-
słem "Ku Kościołowi synodalnemu: wspól-
nota, uczestnictwo, misja". Zdaniem bp. 
Czai, jest to bardzo konkretna podpowiedź 
kierunku odnowy Kościoła. - Już w samym 
tytule mamy podpowiedź, ale trzeba naj-
pierw dobrze zrozumieć stwierdzenie "ku 
Kościołowi synodalnemu" - mówił. Jest to 
wezwanie do podjęcia recepcji soborowej 
eklezjologii, wizja Kościoła wspólnotowego, 
otwartego i służebnego.

 Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa 
KEP zaznaczył konieczność zmiany menta-
lnej, jeśli chodzi o realizację założeń progra-
mu duszpasterskiego. - Trzeba sobie uświa-
domić, że nie tyle do Kościoła chodzimy, ile 
że to my ten Kościół stanowimy. Jesteśmy 
Koś-ciołem, ale nie tylko my, a raczej Duch 
Święty i my - powiedział.

  Bp Andrzej Czaja, przewodniczący Ko-
misji Duszpasterstwa KEP wyjaśnił, że pro- 
gram duszpasterski na rok liturgiczny 
2022/2023 wyrasta z analizy aktualnej sytu-
acji Kościoła, która "dość powszechnie        
w gronie duchownych i wiernych świeckich 
uważana jest za trudną, to nie ulega wątpli-
wości". - W związku z tym jest jasne, że 
trzeba podjąć duży wysiłek ku odnowie Koś-
cioła - dodał.
   Tradycyjnie odpowiedzialna za opracowa-
nie tego programu Komisja Duszpasterstwa 
Konferencji Episkopatu Polski uznała           
w przygotowaniu dokumentu, że konieczne

   Katecheza parafialna skierowana jest głó-
wnie do dzieci oraz rodziców dzieci przy-
gotowujących się do sakramentów pierwszej 
komunii i bierzmowania, ale też chodzi          
o członków parafialnych rad duszpasterskich
i ekonomicznych, którzy - choć są powołani
głównie do konkretnego działania - także
powinni być odpowiednio uformowani w du-
chu założeń programu duszpasterskiego.

  Program chce nadal wykorzystywać 
ewangelizacyjną wartość przekazu me-
dialnego, który został odkryty i był z po-
wodzeniem stosowany w czasie pande-
mii. Ma przy tym rysować to, co dobrego 
dzieje się w Kościele, oraz być dodatko-
wym narzędziem w duszpasterskiej pracy 
na poziomie parafialnym.

- Twórcza wymiana myśli, dyskusja, wza-
jemne słuchanie i wzajemne snucie marzeń 
o Kościele - to podstawa trzeciej ścieżki rea-
lizacji programu duszpasterskiego, która ma
polegać na kontynuowanie dzieła synodal-
nego - mówił bp nominat Waldemar Musioł.
Wspomniał, że są zarzuty, iż niewiele osób
wzięło udział w diecezjalnym etapie synoda-
lnym, ale papież Franciszek zaprosił nas na
tym etapie do ćwiczeń z synodalności, abyś-
my się uczyli na nowo wzajemnego słucha-
nia, wymiany myśli, a konsekwencji także
podejmowania współodpowiedzialności za
Kościół. Podstawowym gremium synodal-
nym są parafialne rady duszpasterskie i eko-
nomiczne. Trzeba je zaprosić do formacji
w oparciu o katechezę i w ten sposób lepiej
przygotować do wypełniania zadań synodal-
ności.

Dostępność materiałów

   Program ma docierać nie tylko do duszpa-
sterzy, ale też bezpośrednio do wiernych – 
drogą elektroniczną. Szczególny nacisk po-
łożono na przekaz skierowany do osób mło-
dych i rodzin. Duszpasterstwo rodzin archi-
diecezji katowickiej przygotowało w tym celu 
konkretne materiały. Każda rodzina będzie 
mogła z internetu ściągnąć w poszczególne 
niedziele materiał pomagający  w rozmowie 
na temat tego, czym jest Kościół. Będzie to 
fragment z nauczania Kościoła, refleksja 
biblijna i zadania dla rodziny, w jaki sposób     
o tym rozmawiać. Poszczególne diecezje
oraz parafie będą te materiały zamieszczać
na swoich stronach internetowych, tak by
mogły one trafić do każdej rodziny.

 Dr Ewa Porada, diecezjalna doradczyni 
życia rodzinnego archidiecezji katowickiej, 
koordynatorka prac zespołu nad projektem 
„Materiały dla rodzin” w ramach programu 
duszpasterskiego wskazała, że zwrócenie 
się w programie ku rodzinie to odpowiedź na 
postulaty samych świeckich członków ro-
dzin, którzy nie chcą być tylko "klientami 
Kościoła, nie chcą tylko odbierać nauczania, 
które jest im głoszone, ale chcą być akty-
wnym i żywym podmiotem w Kościele".

 Dlatego materiały stworzone na potrzeby 
programu duszpasterskiego mają pokazać 
rodzinom i małżonkom ich miejsce w Koście-
le, tak aby mogły odkryć swoje powołanie i 
charyzmaty,   jakie   otrzymały  w  Kościele  i 
dzięki nim pełnić w sposób bardziej funkcję       
w Kościele.  

Wydarzyło się...

  Program duszpasterski ma następnie 
przekazać i uświadomić wiernych, że mi-
mo trudnych spraw, trzeba wierzyć w Ko-
ściół i wierzyć Kościołowi. Jak wierzyć?

Parafia, rodzina...

   Podmiotem zasadniczym w wypełnianiu 
te-go zadania tradycyjnie będzie parafia, ale 
jego realizatorem ma być także rodzina i 
młode po-kolenie, nie tylko jako adresaci, ale 
też aktywne podmioty oddziaływania treści 
duszpasterskich.

  Program duszpasterski będzie realizowany 
poprzez trzy ścieżki, głównie w parafiach, 
ale też poza tym lokalnym kontekstem. Są to 
przepowiadanie słowa Bożego i katecheza 
parafialna, zwiastowanie medialne o Koś-
ciele oraz kontynuacja dzieła synodalności 
rozpoczętego synodem ogłoszonym przez 
papieża Franciszka. 

http://www.kodr.pl
https://m.niedziela.pl/artykul/85959/
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Program duszpasterski wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która dość powszechnie uważana jest za trudną. Coraz częściej nie 
wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza. Dlatego tym bardziej musimy znać istotę Kościoła, jego zadania i cele - mówił bp Andrzej Czaja, 
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski podczas prezentacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 
liturgiczny 2022/2023.

Wierzę 
w Kościół Chrystusowy 

Program duszpasterski pod hasłem „Wie-
rzę w Kościół Chrystusowy”, w odróżnieniu od 
kilkuletnich programów z lat ubiegłych, za-
planowano na jeden rok. Wiąże się to z chę-
cią jak największego uwzględniania w pro-
gramach duszpasterskich znaków czasu i 
bieżących wyzwań w Kościele. Jednoroczny 
program nie wyklucza oczywiście możliwości 
kontynuacji określonych treści w kolejnym 
roku.

Karty rozprowadzane w naszej parafii w czasie Soboru Watykańskiego II

Materiały są już dostępne na stro-nach 
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin 
(www.kodr.pl), ale ich autorzy chcą, aby były 
dostępne na wszystkich stronach pa-
rafialnych w Polsce. 
   Świeccy są w tym kontekście powołani do 
przekazywania wiary w swoich środowiskach, 
do których być może już nie dotrą sami dusz-
pasterze: w pracy, miejscu zamieszkania,      
w dalszych rodzinach. To także nowe zada-
nia, jak choćby to, aby wspierać dzieci w rela-
cji z rówieśnikami szkolnymi, którzy pochodzą 
z rodzin już nie zawsze wierzących.

- Nie możemy od tego zadania jako świeccy
umywać rąk, musimy je podejmować, bo za 
Kościół jesteśmy odpowiedzialny wszyscy, nie 
tylko kapłani i biskupi - podkreśliła Ewa Pora-
da.
   Wyzwaniem programu duszpasterskiego 
jest ponadto budzenie wiary wśród ludzi mło-
dych. Ks. dr Łukasz Nycz, wicedyrektor Biura 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. for-
macji stypendystów poinformował, że trzeba 
w tym celu lepiej wykorzystywać naturę me-
diów społecznościowych, w których młodzi są 
obecni i które wykorzystują lepiej niż inni. 

Oni sami też formułują taki postulat, potrze-
bują bowiem przestrzeni medialnej sobie 
znanej, a jednocześnie gwarantującej mo-
żliwość pogłębiania wiary, poznawania Ko-
ścioła i rozmowy o nim oraz poszukiwania 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
   Komisja Duszpasterstwa dowiedziała się 
za pośrednictwem młodych stypendystów 
FDNT, że materiały programu duszpaster-
skiego powinny być dostępne także właś-
nie w mediach społecznościowych za poś-
rednictwem konkretnego profilu. Pokazy-
wałby on główne założenia tego programu 
oraz tłumaczył podstawowe prawdy doty-
czące Kościoła i wartości bycia w nim. - 
Młodzież chce przede wszystkim zobaczyć 
świadków, którzy będą dla nich inspiracją i 
którzy odnajdują w Kościele swój sens.      
Z jednej strony może umocnić tych, którzy 
w Kościele są, a z drugiej pomoże dotrzeć 
do tych, którzy wobec Kościoła się dystan-
sują - powiedział ks. Nycz.
Źródło:
https://m.niedziela.pl/artykul/85959/
Prezentacja-programu-duszpasterskiego
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jest pobudzenie i umocnienie wiary w Koś-
ciół, tym bardziej, że ta wiara jest w dość 
głębokim kryzysie. - Bardzo często towarzy-
szy nam dziś pewne niedowierzanie. Coraz 
częściej nie wierzymy temu, co Kościół mó-
wi i naucza, przede wszystkim nie znamy 
treści wiary w Kościół. Wyznajemy tę wiarę 
co niedzielę w liturgii, a bardzo często nie 
wiemy do końca, co wyznajemy. Kiedy świat 
coraz bardziej nastaje na Kościół, tym 
bardziej trzeba nam znać istotę Kościoła, 
jego zadania, cele, sens - mówił bp Czaja.

"Dlatego - podkreślił - potrzebujemy zgłę-
bić prawdę o Kościele; tę prawdę, która 
jest nam przez samego Boga objawiona. 
Kościół stara się przekazywać tę prawdę   
z pokolenia na pokolenie, nadając jej też 
interpretację".

Okolicznością, która jeszcze bardziej 
sprzyja takiemu kierunkowi programu dusz-
pasterskiego jest ogłoszony przez papieża 
Franciszka synod o synodalności pod ha-
słem "Ku Kościołowi synodalnemu: wspól-
nota, uczestnictwo, misja". Zdaniem bp. 
Czai, jest to bardzo konkretna podpowiedź 
kierunku odnowy Kościoła. - Już w samym 
tytule mamy podpowiedź, ale trzeba naj-
pierw dobrze zrozumieć stwierdzenie "ku 
Kościołowi synodalnemu" - mówił. Jest to 
wezwanie do podjęcia recepcji soborowej 
eklezjologii, wizja Kościoła wspólnotowego, 
otwartego i służebnego.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa 
KEP zaznaczył konieczność zmiany menta-
lnej, jeśli chodzi o realizację założeń progra-
mu duszpasterskiego. - Trzeba sobie uświa-
domić, że nie tyle do Kościoła chodzimy, ile 
że to my ten Kościół stanowimy. Jesteśmy 
Koś-ciołem, ale nie tylko my, a raczej Duch 
Święty i my - powiedział.

Bp Andrzej Czaja, przewodniczący Ko-
misji Duszpasterstwa KEP wyjaśnił, że pro-
gram duszpasterski na rok liturgiczny 
2022/2023 wyrasta z analizy aktualnej sytu-
acji Kościoła, która "dość powszechnie        
w gronie duchownych i wiernych świeckich 
uważana jest za trudną, to nie ulega wątpli-
wości". - W związku z tym jest jasne, że 
trzeba podjąć duży wysiłek ku odnowie Koś-
cioła - dodał.

Tradycyjnie odpowiedzialna za opracowa-
nie tego programu Komisja Duszpasterstwa 
Konferencji Episkopatu Polski uznała           
w przygotowaniu dokumentu, że konieczne

   Katecheza parafialna skierowana jest głó-
wnie do dzieci oraz rodziców dzieci przy-
gotowujących się do sakramentów pierwszej 
komunii i bierzmowania, ale też chodzi          
o członków parafialnych rad duszpasterskich
i ekonomicznych, którzy - choć są powołani
głównie do konkretnego działania - także
powinni być odpowiednio uformowani w du-
chu założeń programu duszpasterskiego.

  Program chce nadal wykorzystywać 
ewangelizacyjną wartość przekazu me-
dialnego, który został odkryty i był z po-
wodzeniem stosowany w czasie pande-
mii. Ma przy tym rysować to, co dobrego 
dzieje się w Kościele, oraz być dodatko-
wym narzędziem w duszpasterskiej pracy 
na poziomie parafialnym.

- Twórcza wymiana myśli, dyskusja, wza-
jemne słuchanie i wzajemne snucie marzeń 
o Kościele - to podstawa trzeciej ścieżki rea-
lizacji programu duszpasterskiego, która ma
polegać na kontynuowanie dzieła synodal-
nego - mówił bp nominat Waldemar Musioł.
Wspomniał, że są zarzuty, iż niewiele osób
wzięło udział w diecezjalnym etapie synoda-
lnym, ale papież Franciszek zaprosił nas na
tym etapie do ćwiczeń z synodalności, abyś-
my się uczyli na nowo wzajemnego słucha-
nia, wymiany myśli, a konsekwencji także
podejmowania współodpowiedzialności za
Kościół. Podstawowym gremium synodal-
nym są parafialne rady duszpasterskie i eko-
nomiczne. Trzeba je zaprosić do formacji
w oparciu o katechezę i w ten sposób lepiej
przygotować do wypełniania zadań synodal-
ności.

Dostępność materiałów

   Program ma docierać nie tylko do duszpa-
sterzy, ale też bezpośrednio do wiernych – 
drogą elektroniczną. Szczególny nacisk po-
łożono na przekaz skierowany do osób mło-
dych i rodzin. Duszpasterstwo rodzin archi-
diecezji katowickiej przygotowało w tym celu 
konkretne materiały. Każda rodzina będzie 
mogła z internetu ściągnąć w poszczególne 
niedziele materiał pomagający  w rozmowie 
na temat tego, czym jest Kościół. Będzie to 
fragment z nauczania Kościoła, refleksja 
biblijna i zadania dla rodziny, w jaki sposób     
o tym rozmawiać. Poszczególne diecezje
oraz parafie będą te materiały zamieszczać
na swoich stronach internetowych, tak by
mogły one trafić do każdej rodziny.

 Dr Ewa Porada, diecezjalna doradczyni 
życia rodzinnego archidiecezji katowickiej, 
koordynatorka prac zespołu nad projektem 
„Materiały dla rodzin” w ramach programu 
duszpasterskiego wskazała, że zwrócenie 
się w programie ku rodzinie to odpowiedź na 
postulaty samych świeckich członków ro-
dzin, którzy nie chcą być tylko "klientami 
Kościoła, nie chcą tylko odbierać nauczania, 
które jest im głoszone, ale chcą być akty-
wnym i żywym podmiotem w Kościele".

 Dlatego materiały stworzone na potrzeby 
programu duszpasterskiego mają pokazać 
rodzinom i małżonkom ich miejsce w Koście-
le, tak aby mogły odkryć swoje powołanie i 
charyzmaty,   jakie   otrzymały  w  Kościele  i 
dzięki nim pełnić w sposób bardziej funkcję       
w Kościele.  

Wydarzyło się...

Program duszpasterski ma następnie 
przekazać i uświadomić wiernych, że mi-
mo trudnych spraw, trzeba wierzyć w Ko-
ściół i wierzyć Kościołowi. Jak wierzyć?

Parafia, rodzina...

Podmiotem zasadniczym w wypełnianiu 
te-go zadania tradycyjnie będzie parafia, ale 
jego realizatorem ma być także rodzina i 
młode po-kolenie, nie tylko jako adresaci, ale 
też aktywne podmioty oddziaływania treści 
duszpasterskich.

Program duszpasterski będzie realizowany 
poprzez trzy ścieżki, głównie w parafiach,
ale też poza tym lokalnym kontekstem. Są to
przepowiadanie słowa Bożego i katecheza 
parafialna, zwiastowanie medialne o Koś-
ciele oraz kontynuacja dzieła synodalności 
rozpoczętego synodem ogłoszonym przez 
papieża Franciszka. 

http://www.kodr.pl
https://m.niedziela.pl/artykul/85959/
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ul. KonstanciŒska 2, 02-942 Warszawa 
Nr rachunku: 
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.paraýawilanow.pl 
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Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, kt·re siň skoŒczŃ, albo jak dar 
jňzyk·w, kt·ry zniknie, lub jak wiedza, kt·rej 
zabraknie. Po czňŜci bowiem tylko poznajemy,
po czňŜci prorokujemy. Gdy zaŜ przyjdzie to, 
co jest doskonağe, zniknie to, co jest tylko 
czňŜciowe. Gdy byğem dzieckiem, m·wiğem 
jak dziecko, czuğem jak dziecko, myŜlağem jak 
dziecko. Kiedy zaŜ stağem siň mňŨem, wyzby-
ğem siň tego, co dzieciňce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaŜ 
(zobaczymy) twarzŃ w twarz: Teraz poznajň 
po czňŜci, wtedy zaŜ poznam tak, jak i zosta-
ğem poznany. Tak wiňc trwajŃ wiara, nadzieja, 
miğoŜĺ ï te trzy: z nich zaŜ najwiňksza jest
miğoŜĺ.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 7, 10-14

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Pan prze-
mówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla sie-
bie o znak od Pana, Boga twego, czy to głębo-
ko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz 
Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie bę-
dę 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 Emma-
nuel».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6

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.

Kto wstąpi na górę Pana, * 
kto stanie w Jego świętym miejscu? 
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, * 
którego dusza nie lgnęła do marności.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 
i zapłatę od Boga, swego zbawcy. 
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 1, 1-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa,        
z powołania apostoł, przeznaczony do głosze-
nia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapo-
wiedział przez swoich proroków w Pismach 
świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – po-
chodzącym według ciała z rodu Dawida, a us-
tanowionym według Ducha Świętości pełnym 
mocy Synem Bożym przez powstanie z mar-
twych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apo-
stolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. 
Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezu-
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Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nieszporach modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

W dniu 24 grudnia Msza św. w naszym 
kościele będzie odprawiona tylko o godz. 
7.00 rano. Wszystkich parafian zapraszamy 
na Pasterkę o północy. Zachęcamy do 
zachowania tradycyjnego postu w Wigilię i 
prosimy o urządzenie tradycyjnej wieczerzy 
wigilijnej. 

W pierwszy dzień świąt Bożego Naro-
dzenia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane 
będą w następujących godzinach: 8.30., 
10.00., 11.30., 13.00., 18.00. W pierwszy 
dzień świat nie będzie Mszy św. o godz. 
7.00.  i 20.00. W drugi dzień świąt, 26 
grudnia, Msze św. sprawowane będą o 
godz. 7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 13.00. i 
18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim 
dniu roku sprawowana jest Msza św. za 
zmarłych z naszej parafii, jak również wszy-
stkich pochowanych na naszym cmentarzu 
w ostatnim roku. W tym roku Mszę św. za 
naszych zmarłych sprawować będziemy        
w czwartek, 31 grudnia o godz. 18.00. Zgło-
szenia przyjmowane są w zakrystii i 
kancelarii parafialnej.

sa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga 
umi-łowanych, powołanych świętych, którzy 
mie-szkają w Rzymie: łaska wam i pokój od 
Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa 
Chrystusa!

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mt 1,23

Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy Bóg z nami..

EWANGELIA
Mt 1, 18-24

Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było 
tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Jó-
zefem, wpierw nim zamieszkali razem, zna-
lazła się brzemienną za sprawą Ducha Świę-
tego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potaje-
mnie. 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 zba-
wi 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. Zbu-
dziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu 
polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 
siebie.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Zadziwiające są Boże drogi. Na pewnym 
etapie kroczenia nimi trudne do zrozumienia. 
Bo taka jest rzeczywistość wiary. Nawet 
moment przyjęcia Chrystusa, moment wcie-
lenia jest naznaczony niewiadomą, z którą 
wiąże się cierpienie. Niepewnością zrodzoną 
z niezrozumienia, bólu serca św. Józefa, 
które staje wobec tajemnicy, burzącej Jego 
życiowe plany. Drogi zbawienia, na których 
chce towarzyszyć nam Bóg, nieraz będą 
wymagać i od nas przyjęcia Bożej propozycji, 
krzyżującej nasze osobiste plany. Wtedy 
trzeba zaufać, że jest to konieczne, do cudu 
narodzin Boga w moim życiu.

W sobotę, 31 grudnia nie będzie Mszy św. 
o godz. 12.00.

Opłatki i sianko na stół wigilijny można na-
być przed kościołem, po każdej Mszy św. 
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczo-
ne są na sfinansowanie bieżących remon-
tów. Ostatnio udało nam się wyremonto-
wać elewację dzwonnicy i ogrodzenie tere-
nu, na którym znajdują się  budynki para-
fialne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w grudniu     
w intencji: o łaskę dobrego przygotowania 
się wszystkich wiernych na przyjście Pana 
Jezusa w jedności z Maryją. Modlitwę       
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne: w poniedziałek o godz. 16.30., 
we wtorek, środę i czwartek o godz. 18.30., 
w piątek o godzinie 12.30., w sobotę o go-
dzinie 7.30.

W dniach od 21 do 22 grudnia odwiedzimy 
z wizytą duszpasterską rodziny mieszkają-
ce przy ulicach: Kubickiego i ul. Marconich,
oraz ul. Urodzajna i ul. Wiktorii Wiedeńskiej 
(strona parzysta). W dni powszednie 
kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00., a w 
soboty o godz. 15.00. Pełny plan kolędy 
jest dostępny na stronie internetowej parafii 
oraz w gablotce przed kościołem.

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

Ostatni tydzień RORAT
godz. 7.00

ul. Kubickiego, ul. Marconich 
ul. Urodzajna, ul. Wiktorii Wiedeńskiej  (strona parzysta)

W dni powszednie od godz. 17.00. do 21.00., w soboty od godz. 15.00. do 21.00.

–
–

– środa, 21 grudnia
– czwartek, 22 grudnia

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela –  tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca
od 11.12.2022 do 08.01.2023

Módlmy się za nasze rodziny, 
aby Adwent i Boże Narodzenie 

były dla nich okresem 
wzrastania w wierze i miłości.

Ks. Maciej Czapliński

Komentarz można obejrzeć na stronie: 
www.panskasiejba.pl
lub na kanale Yt : 
www.youtube.com/@panskasiejba

Niedziela 18.12.2022 r. 
godz. 20.00

Wystawa Malarstwa
 Czesława Piotra Szczepańskiego i 
Grażyny Skrzypczyk-Szczepańskiej. 

 7.

 8.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
wspólnot parafialnych w grudniu:
o łaskę dobrego przygotowania się
wszystkich wiernych na przyjście
Pana Jezusa w jedności z Maryją.

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym

Pon. 16.30 
Wt.   18.30 

Czw. 18.30 
Śr.     18.30 

Sob.    7.30 
Pt.     12.30 

- Miłosierdzie Boże
- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca

http://www.panskasiejba.pl
http://www.youtube.com/@panskasiejba
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