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DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

Czwarta Niedziela Adwentu - 20.12.2020 - NUMER 51/2020 (1047)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Błogosławiona jesteś między niewiastami.” Trzeci 
raz w historii świata Pan Bóg przyszedł do kobiety 
z tymi właśnie słowami. Po raz pierwszy zasłużyła 
na nie dzielna Jael - „Niech Jael będzie błogosła-
wiona wśród niewiast” (Sdz 5,24), a kolejny raz Ju-
dyta „Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Naj-
wyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi” 
(Jdt 13,18). Historia zawsze była podobna – Pan 
Bóg wybierał słabą kobietę, która była wyzwole-
niem dla Izraela. Tym razem słowa te usłyszała kil-
kunastoletniej dziewczynka z miasta Nazaret. Wy-
chowana w pobożnej żydowskiej rodzinie na pewno 
znała te historie. I choć początkowo „zmieszała się 
na te słowa” w zupełnej wolności odpowiedziała 
Bogu tak. Bo teraz ta historia miała stać się Jej 
udziałem. Czy mogła powiedzieć „Nie”?- oczywiście. 
Ale Pan Bóg zaufał Jej, a Ona zaufała Bogu. Czy 
trudno było uwierzyć? Pewnie tak bo, nie trzeba 
być naukowcem, żeby wiedzieć, że dziewica dzieci 
nie rodzi. Ale tak właśnie zwykł działać Pan Bóg. 
Przychodzi z czymś zupełnie nieprawdopodobnym. 
Tak jak do starego Abrahama, który uwierzył, że 
Jego niepłodna żona urodzi mu syna. Tak jak do 
Piotra, który będąc rybakiem doskonale wiedział, 
że za dnia, na głębinie ryb się nie łowi- a jednak 
zarzucił sieci. W historii świata Bóg nieskończenie 
wiele razy przychodził do człowieka. Przychodził                                                                                  
z czymś co wymyka się naszemu rozumieniu świa-
ta, posługując się często słowami Pisma. „Niezna-
jomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chry-
stusa” powiedział św. Hieronim. Spróbujmy czytać 
Pismo Święte myśląc o sobie, a być może tak jak 
Maryja odnajdziemy w nim swoją historię.

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  (Łk 1, 26-38)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 
do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; 
a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmie-
szała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdro-
wienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bę-
dzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto 
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest 
już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wte-
dy odszedł od Niej anioł.

MARYJA 
POCZNIE 
I PORODZI 
SYNA
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20.12.
„Niewątpliwie, kiedy sta-
ramy się działać zgodnie                                                            
z wolą Bożą, czynimy 
rzeczy miłe Panu i jest to 
już forma modlitwy. Tak 
więc nawet najprostsze 
czyny stają się wyrazem 
czci oddawanej Bogu i są 
Mu miłe.”
1.12.1993 r.

21.12.
„Nie możemy zatem spro-
wadzić Bożego Narodzenia 
do święta bezużytecznej 
rozrzutności, ani prze-
kształcić go w uroczy-
stość spod znaku łatwego 
konsumizmu: Boże Naro-
dzenie jest świętem pokory, 
ubóstwa, ogołocenia, poni-
żenia Syna Bożego, który 
przybywa, aby obdarzyć 
nas swoją nieskończoną 
miłością.”
22.12.1982 r.

22.12.
„Nie można żyć dla przy-
szłości, nie mając poczucia 
sensu, który jest większy 
od doczesności – wyższy 
od niej.”
23.03.1980 r.

23.12.
„Człowieku, który żyjesz za-
nurzony w świecie, wierząc, 
że nad nim panujesz, gdy 
jesteś raczej jego ofiarą, 
Chrystus wyzwala cię               
z wszelkiego zniewolenia 
i posyła cię, abyś zdobył 
samego siebie, abyś zdobył 
miłość, która buduje i szu-

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

ka dobra, miłość wyma-
gającą, która sprawi, 
że będziesz budował, 
a nie niszczył swoje 
jutro, własną rodzinę, 
swoje środowisko, całe 
społeczeństwo.”
15.04.1990 r.

24.12.
„Niech Boże Narodze-
nie doprowadzi wszyst-
kich do spotkania                      
z Bogiem i wzbudzi                       
w każdym sercu uczu-
cia wzajemnego prze-
baczenia i braterskiej 
solidarności.”
20.12.1998 r.

25.12.
„Od kiedy Bóg stał się 
człowiekiem i wkroczył 
w czas, cykle lat, stu-
leci i tysiącleci zyskały 
sens i kierunek: cały 
wszechświat, stworzo-
ny i odkupiony przez 
Boga, zmierza ku swe-
mu spełnieniu, którego 
zapowiedzią stała się 
już Paschą Chrystusa.”
29.11.1998 r.

26.12.
„Kiedy więc pytamy 
się Boga: dlaczego 
ten niewinny musi 
cierpieć? Bóg ze swej 
strony zwraca się do 
nas z pytaniem: Czy nie 
widzisz Mnie w tym bra-
cie twoim cierpiącym?                                        
I co robisz dla mnie                    
i dla niego?”
20.10.1982 r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Czwarta Niedziela Adwentu, rok B

PIERWSZE CZYTANIE   (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dooko-
ła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja 
mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan 
powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan 
jest z tobą». Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące 
słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty 
zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród 
owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą 
wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich 
nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miej-
sce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na 
swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go 
już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad lu-
dem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. 
Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią 
się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po to-
bie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę 
jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron 
będzie utwierdzony na wieki”».
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29)
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
O łaskach Pana będę śpiewa na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

«On będzie wołał do Mnie: †
Ty jesteś moim Ojcem *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia.
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze.»
DRUGIE CZYTANIE (Rz 16, 25-27)
Tajemnica ukryta dla dawnych wiekow została objawiona

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią                 
i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajem-
nicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez 
pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom 
obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, 
który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie 
chwała na wieki wieków! Amen.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 1, 38)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Oto ja służebnica Pańska,
   niech mi się stanie według słowa twego.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Pnp 2, 8-14; Łk 1, 39-45
Wtorek: 1 Sm 1, 24 – 28; Łk 1, 46-56
Środa: Ml 3, 1 – 4. 23-24; Łk 1, 57-66
Czwartek: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a-16; Łk 1, 67-79
Piątek: Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18
Sobota: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22
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Służebnica Boża

Życzenia od Redakcji
Już za chwilę pierwsza gwiazda na niebie przypomni nam, że się spełnił CUD, że Boży Syn przyszedł na ziemię. 
Zasiądziemy do wigilijnego stołu, by dzielić z najbliższymi radość Bożego Narodzenia. Inne to święta niż do tej 
pory, ale ten sam Chrystus przychodzi by błogosławić każdemu z nas. Wykorzystajmy rodzinne spotkanie by dać 
świadectwo wiary i tradycji; sięgnijmy po Pismo Święte by w te Jezusowe urodziny nie pominąć właśnie TEGO, 

który przychodzi – Wcielonego Słowa Bożego. 
Wszystkim Czytelnikom Dobrej Nowiny życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, otwartego serca na 
rodzącego się Zbawiciela, żywej wiary, że się spełnia CUD, niegasnącej nadziei na lepsze jutro i ogromu miłości, 
którą przynosi Maleńka Miłość leżąca w betlejemskim żłobie. Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy wyśpiewajmy 

Gloria in excelsis Deo (chwała Bogu na wysokości).
Redakcja



4 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - WIGILIA

Wieczerza Wigilijna
Za chwilę zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, może warto 
byśmy w tym szczególnym roku wrócili do tradycji i prze-
żyli ten czas zgodnie z tradycją. Poniżej publikujemy sche-
mat przebiegu wieczerzy wigilijnej na podstawie: „Rytuału 
Rodzinnego” autorstwa bp Józefa Wysockiego (wyd. WDR 
Włocławek 2003)

P – głowa rodziny bądź wyznaczona osoba
W – wszyscy

P: Blisko dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus 
Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajni betlejemskiej jako 
bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. 
Stojąc, posłuchajmy z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie, 
słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludz-
kości wydarzenie narodzin Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Łk 2, 1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augu-
sta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się 
dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef    
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowe-
go, 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 pierwo-
rodnego Syna, owinęła 
Go w pieluszki i położyła            
w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w gospodzie. 
W tej samej okolicy prze-
bywali w polu pasterze i 
trzymali straż nocną nad 
swoją trzodą. Naraz sta-
nął przy nich anioł Pański           
i chwała Pańska zewsząd 
ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli. 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». I nagle przyłączyło 
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom Jego upodobania».

P: Oto słowo Pańskie
W: Chwała Tobie Chryste

Prośby:

P: Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, 
prośmy słowami: Obdarz nas miłością i pokojem
W: Obdarz nas miłością i pokojem

P: Panie Jezu Chryste, nasza Mocy, pomnij na swój 
Kościół, którego jesteśmy członkami i na tych, których 
powołałeś do poznania swojej prawdy.
W: Obdarz nas miłością i pokojem

P: W duchu Twojej mądrości, prowadź tych, którzy nami 
rządzą, aby kierowali nami w pokoju.
W: Obdarz nas miłością i pokojem
P: Panie Jezu, który narodziłeś się w ubóstwie i poniżeniu, 
pomnij na smutnych, osamotnionych i cierpiących
W: Obdarz nas miłością i pokojem

P: Spraw, aby małżeństwa i rodziny nie mające własnego 
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domu jak najszybciej znalazły się u siebie.
W: Obdarz nas miłością i pokojem

P: Naszym zmarłym (rodzicom, braciom, 
znajomym…), racz dać zmartwychwstanie         
i życie wieczne oraz radość, którą dałeś świa-
tu, rodząc się w stajni betlejemskiej.
W: Obdarz nas miłością i pokojem

Ojcze nasz …

P: Panie Jezus Chryste, który w dzisiejszą 
noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie 
betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, 
przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś 
życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie 
i zespól ją wieżami Twojej miłości, a słowo 
Twoje niech w nas przebywa z całym swym 
błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków.
W: Amen

P: Pobłogosław Panie Boże, nas, pobło-
gosław ten posiłek, tych, którzy go przy-
gotowali, i naucz nas dzielić się chlebem                   
i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa 
Pana naszego.
W: Amen

P: Obecnie w duchu miłości i przebaczenia 
przełamiemy się opłatkiem – chlebem miło-
ści. Otwierając serca nasze miłości wzajem-
nej, otwieramy je na przyjście Pana. 
Niech w Nim każdy człowiek znajduje 
dobroć i przyjaźń. Niech wszyscy, którzy żyją  
w naszej rodzinie i odwiedzają 
nasz dom, będą szczęśliwi, zdro-
wi, serdeczni, niech mają zawsze 
dobre zamiary i aby wszyscy 
wszędzie się radowali. Niech Pan 
będzie zawsze z nami w naszym 
domu i niech sprawi, abyśmy 
uczestnicząc w tej wieczerzy, stali 
się uczestnikami Jego radości                  
w Królestwie Bożym.

 Wszyscy łamią się opłatkiem, 
przekazują sobie pokój. 
Nie musi się składać życzeń 
indywidualnie, były bowiem już 
złożone. Po tym obrzędzie wszyscy 
śpiewają kolędę:

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

Zasiadamy do Wieczerzy Wigilijnej.

Po Wieczerzy trwamy w radości kolędo-
wania, możemy obdarować najbliższych 
skromnym upominkami.

Przygotowujemy się do PASTERKI!
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Gdzie się spełnił CUD…
Piątek. Uroczystość Narodzenia Pańskiego

MSZA W NOCY - PASTERKA
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 9,1-3.5-6)
Syn został nam dany
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 
przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś 
jego ciężkie jarzmo drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu poraż-
ki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego 
barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez gra-
nic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem               
i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13)
Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według prawdy.

DRUGIE CZYTANIE (Tt 2,11-14)
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, 
abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, 
i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się 
chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego 
siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany 
na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 2,10-11)

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawi-
ciel, którym jest Jezus Chrystus.

EWANGELIA (Łk 2,1-14)
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis lud-
ności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii 
był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego mia-
sta. Udał się także 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 swoim stadem. Naraz stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się prze-
straszyli. 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 Zbawi-
ciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owi-
nięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

MSZA W DZIEŃ
 
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52,7-10)
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza po-
kój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg 
zaczął królować”. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, 
bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, 
wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył 
już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; I wszystkie krańce ziemi zobaczą 
zbawienie naszego Boga.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana i Króla się radujcie.
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

                  CZYTANIA NA ŚWIĘTA

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 1,1-6)
Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dzie-
dzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest 
odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej 
potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na 
wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od 
nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim 
Synem, Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”. 
Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają po-
kłon wszyscy aniołowie Boży”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie po 
    kłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

EWANGELIA ( J 1,1-18)
Słowo stało się ciałem
Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszy-
scy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć 
o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzi-
li. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który 
po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego 
pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane 
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 
widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

SOBOTA. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 6, 8-10; 7, 54-60)
Ukamienowanie Szczepana
Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z 
synagogi, zwanej synagogą Wyzwoleńców i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i 
tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie 
mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy 
to usłyszeli, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A 
on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego 
po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po 
prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego 
wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe 
szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który mo-

dlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!». A gdy osunął się na kolana, zawołał 
głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu». Po tych słowach skonał.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17)
Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem, *
bo wejrzałeś na moją nędzę.

W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118, 26a. 27a)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

EWANGELIA (Mt 10, 17-22)
Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą 
was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed na-
miestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i po-
ganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej 
bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie 
mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć 
i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie 
w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony».
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Adwentowe świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozprowadzamy                    
w niedziele po Mszach świętych w biurze parafialnym. Zostały tylko małe w cenie 7 zł.

Wystawione zostały skarbony z napisem „Spraw radość bliźniemu na Święta”. Ofiary 
przeznaczymy na paczki świąteczne dla dzieci i rodzin potrzebujących w naszej parafii

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po niedzielnych Mszach św. oraz                
w dni powszednie w godzinach przyjęć.

Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne według ustalonych godzin tylko do środy 
włącznie. Ks. Proboszcz we wtorek w biurze nieobecny.

Trwa epidemia – przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele.
Spowiadamy tylko w otwartych częściach konfesjonałów, a po zakończonej spowiedzi 
każdy spowiadający się dezynfekuje folię ochronną. Nie korzystamy z zamkniętych części 
konfesjonałów

Spowiedź święta od poniedziałku do środy rano - 7.00 do 8.00 i wieczorem 17.00 do 
18.00 oraz w Wigilię od 7.00 do 8.00. Nie spowiadamy w Wigilię popołudniu, ani w I i II 
święto Bożego Narodzenia. W Wigilię adoracja w kaplicy do godz. 15.00.

W Wigilię nie będzie Mszy św. wieczornej. Wszyscy parafianie zasiądą, bowiem przy stole 
wigilijnym. Niech to będą godziny radości, śpiewu kolęd, dzielenia się wzajemną życzli-
wością i przebaczeniem. 

Pasterki w związku z epidemią będą dwie o godz. 22.00 i 24.00 koncelebrowane przez 
kapłanów naszej parafii. W naszym kościele jednorazowo może przebywać 60 osób.                   
Na Pasterki i pozostałe Msze św. świąteczne ubierzmy się cieplej, gdy zabraknie miejsc               
w kościele można być na placu przed kościołem.

W I Święto Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. Pozostałe Msze św. wg 
porządku niedzielnego.

W II święto Msze jak w niedziele. Składka w tym dniu przeznaczona jest na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny w Poznaniu.

W przyszłą niedzielę 27 grudnia święto św. Rodziny.

Informujemy, że Msza św. w naszym kościele na zakończenie roku w Sylwestra będzie                    
o godz. 17.00, NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O GODZ. 18.00

W okresie świątecznym tradycją są odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. W tym 
roku mieliśmy odwiedzić parafian mieszkających w blokach. W związku z epidemią tak 
nie będzie, dlatego zapraszamy tych parafian do kościoła na uroczystą Mszę św. z kate-
chezą o rodzinie i śpiewaniem kolęd. I tak:
- w niedzielę 27 grudnia na godz. 18.00 zapraszamy parafian bloków z ul. Meissnera, 
Miłej, Hożej i Engenströma
- w poniedziałek 28 grudnia na godz.18.00 parafian bloków z ulic Szpitalnej, Szama-
rzewskiego, Szamotulskiej i blok przy szkole nr 70
- we wtorek 29 grudnia na godz.18.00 parafian bloków z Pl. Waryńskiego i ul. Nowy 
Świat
- w środę 30 grudnia na godz. 18.00 parafian bloków z ulic Nałkowskiej, Botanicznej                            
i Dąbrowskiego

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin Eugeniusz Dworzyński z ul. Szamotulskiej. 
Polećmy go Bożemu misierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…

.

Z powoduobecnej sytuacji epide-
miologicznej, po przeanalizowaniu 
rekomendacji służb sanitarnych, 
z dniem 14 października 2020 r. 
do odwołania zawieszona zostaje 
peregrynacja Matki Bożej w Iko-
nie Jasnogórskiej w Archidjecezji 
Poznańskiej. Wizerunek Jasno-
górski zostanie przewieziony do 
domu zakonnego Sióstr Elżbietanek                       
w Poznaniu


