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Emmanuel – Bóg z nami

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14
Psalm: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały
Drugie czytanie: Rz 1, 1-7
Aklamacja: Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,
                    któremu nadadzą imię Emmanuel,
                    to znaczy Bóg z nami.
Ewangelia: Mt 1, 18-24
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 zniesła-
wienie, 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 Du-
cha 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 powiedzia-
ne 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.

Czy to możliwe, że do Bożego Narodzenia pozostało tylko 5 dni? 
Czas tak szybko płynie a w naszej codzienności tak wiele się dzieje. 
Dziś patrzymy na Józefa, który mimo ludzkich wątpliwości zawie-
rza swoją przyszłość Bogu. Czasem Bóg przychodzi do naszego 
życia w sposób dla nas niezrozumiały. Jeśli mino wielu pytań z 
ufnością przyjmiemy Boży plan, będą się działy rzeczy wielkie, bo 
jest to plan miłości. Józef, który szczerze poszukuje woli Najwyż-
szego, zostaje ojcem Boga. Pozwól Jezusowi wejść w Twój świat, On 
najlepiej potrafi rozwiązać skomplikowane sprawy. W Nim szukaj 
pocieszenia i odpowiedzi bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.



Wizyta duszpasterska
Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  proszeni są o 
wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i złożenie 
go w zakrystii lub bezpośrednio u mnie. Skontaktuję się aby ustalić 
datę i godzinę spotkania. W miarę możliwości pragnę odwiedzić 
Was wszystkich. Proszę o wyrozumiałość i   cierpliwość, nie jest 
bowiem możliwe, żebym odwiedził wszystkich w krótkim czasie. 
Niech ta wizyta duszpasterska będzie okazją do wspólnej modli-
-twy, rozmowy i błogosławieństwa waszych domów.

Sianko, opłatki
Po Mszy św. z tyłu kościoła przy wyjściu, do nabycia opłatki i sian-
ko na stół wigilijny. 

24 grudnia (sobota) 
Wigilia Bożego Narodzenia

21:00 Pastreka
w j. polskim

22:30 Pastreka
w j. angielskim

25 grudnia (niedziela) 
Uroczystość Bożego Narodzenia

Msza święta tylko o godz. 12:30 

26 grudnia (poniedziałek) 
Święto Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Msza Święta o godz. 11:30

1 stycznia (niedziela) 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

Msza święta o godz. 12:30 i 18:30

W okresie światecznym nie będzie możliwości spowiedzi.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne poniedziałek o godz. 19:30 w 
sali w domu parafilanym. Wejście na końcu parkingu przy kościele. 
Będzie to ostatnie spotkanie wspólnoty w bieżącym roku.  

Od 2023 r. Msza Św. o 18:30 
Od nowego roku wieczorna Msza Święta rozpoczynać się będzie o 
18:30, godzinę wcześniej niż dotychczas. 
Nowy rytm rozpoczniemy już 1 stycznia, w niedzielę.

Roraty
Zapraszamy do uczestnictwa w ostatniej już w tym roku  porannej-
Mszy św. roratniej, która odbędzie się w środę o godz. 6:15 w kalicy 
(wejśćie przez parking i zakrystię). W sobotę 24 grudnia Mszy św. 
roratniej nie będzie.


