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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytane	
2 Księga Samuela (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła 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 miejsce 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 ludem 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 tobie 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”.

II	czytanie	
List do Rzymian (Rz 16, 25-27)
Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem 
Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, 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.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 1, 26-38)
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. 

12:30 ++ Mama Bogumiła Malińska w 9. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron

NIEDZIELA	27.12.2020	ŚWIĘTO	ŚWIĘTEJ	RODZINY:	JEZUSA,	MARYI	I	JÓZEFA
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 + Antonina Lewicka (27)
9:30 Za Jacka z okazji urodzin dziękując za wszelkie łaski oraz prosząc o zdrowie oraz 

dalszą opiekę Boga i Maryi 
11:00 Za para�ian 
12:30 ++ Aniela i Kazimierz Wasilew oraz zmarli z rodziny
16:00 ++ Za spokój duszy śp. Jana Skrzypka oraz jego najbliższych zmarłych w dniu 
jego imienin
19:00 ++ Henryka (ona) Szyszko w 8. rocznicę śmierci, Stanisława Olszewska, Roman 

Kowalski, Anastazja i Ksawery Szyszko, Kazimiera i Wiktor Urbańscy 
DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30 + Jan Kowalik (26)
8:00 + Łucja Turowicz (27)
9:30 ++ Tata Augustyn w 22 rocznicę śmierci, mama Anna, rodzeństwo Elżbieta, Józef
 Walaszkowscy
11:00 ++ Mama Helena, tata Marian, Hania, Wiesia, Ania, Ewa oraz za zmarłych, 

o których nikt nie pamięta
12:30 ++ Stefania, Józef, Alojzy, Max, Jadwiga

1. Rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Okazja	
do	 spowiedzi od jutra do środy podczas porannych Mszy św. i wieczorem od
godz. 18:00.
2. Przy wyjściu z kościoła  można nabyć opłatek oraz sianko	na	stół	wigilijny.
3. S�wiece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można nabyć w zakrystii.
4.	Zapraszamy	na	Roraty (w górnym kościele) do czwartku (włącznie) o 6:30. 
5. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby pomóc	 w	 strojeniu	 choinek
	i	dekorowaniu	kościoła zapraszamy w poniedziałek  na godz. 9:00.
6.	Msza	św.	wigilijna	dla	dzieci w czwartek  o godz. 16:00. W	związku	z	pandemią	
i	 ograniczoną	 ilością	wiernych	w	kościele	 zapraszamy	na	PASTERKI	o	 godz.	
22.00	albo	24.00
7.	 Zachęcamy Para�ian do zadbania o tradycyjny	wymiar	 wieczerzy	wigilijnej 
w naszych domach. Wspólna modlitwa, czytanie Pisma S�w., łamanie opłatkiem, śpiew 
kolęd oraz zachowanie wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i alkoholu to nie tylko 
troska o zachowanie tradycji ale przede wszystkim wyraz naszej wiary. 
8.	W	pierwszy	dzień	Świąt	Bożego	Narodzenia nie	będzie	Mszy	św.	o	godz.6.30. 
Pozostałe Msze św. wg porządku niedzielnego. 

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	



Słowo na niedzielę

2. 7.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, 
co by miało znaczyć to pozdrowienie. 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 będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch S�więty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
okryje Cię cieniem. Dlatego też S�więte, 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". Wtedy odszedł od Niej Anioł.

 Doświadczenie Boga stawia człowieka na tle rzeczywistości znacznie 
większej, niż on sam i jego życie. Tak jak obywatel funkcjonuje na tle swojej 
narodowości, jak dziecko na tle swojej rodziny, tak każdy z ludzi występuje względem 
Boga. Można jednak o tym zapomnieć, zwłaszcza jak piastuje się w społeczeństwie 
wysokie funkcje, na przykład jest się królem.
 Pierwsze czytanie ukazuje nam Dawida, największego z królów Izraela, 
szczególnie wybranego i będącego w głębokiej zażyłości z Bogiem. Oto po latach 
wypraw wojennych utwierdził swoje panowanie i zamieszkał spokojnie w bogatym 
pałacu. Dzisiaj doświadcza on stanu państwowego pokoju, bezpieczeństwa 
i dobrobytu. Opanowuje go wtedy przeczucie, iż może zatroszczyć się nawet o samego 
Boga, a dokładnie o Arkę Przymierza, czyli znak Bożej obecności wśród ludu. Wydaje 
się nie pamiętać kto o kogo tak naprawdę się troszczy.
 Prorok Natan śmiało zapewnia króla o Bożej przychylności względem jego 
planów, chociaż wcale Pana o zdanie nie pyta. Kiedy w nocy Bóg przemawia do 
proroka, sprawa układa się zgoła inaczej. Oto ten „wszechmogący” król Dawid 
przypomina sobie, że jednak jest tylko człowiekiem i że pochodzi z prostej rodziny 
pasterskiej, że został wybrany bez jakichkolwiek zasług, że wszystko co teraz ma jest 
mu podarowane. Bóg ustawia go na właściwym miejscu. Jednocześnie Pan zapowiada 
potomka z rodu Dawida, któremu Bóg da królestwo i władzę, a dom jego będzie 
utwierdzony na wieki. „Dom” rozumieć tu można jako bezpieczne panowanie. 
Szczególną cechą owego zapowiadanego potomka będzie jego synowska relacja 
względem Boga, dla którego On będzie Ojcem.
 Oto Bóg przychodzi i oznajmia także nam, iż jesteśmy powołani do bycia Jego 
dziećmi, a On do bycia naszym Ojcem. W takiej relacji wszystko jest podarowane, bo 
cóż dziecko ma samo z siebie? Zanim stanie się dorosłe i na cokolwiek zapracuje, to 
musi otrzymać bardzo wiele właśnie od ojca. Zapewne dlatego św. Paweł pisze 
Rzymianom doksologię, czyli uroczyste podporządkowanie wszystkiego Bogu, 
uznanie pierwszeństwa Jego chwały.

7:30 + Antonina Lewicka (24)
7:30 + Syn Andrzej Skierka w 3. rocznicę śmierci, aby cieszył się życiem wiecznym 
 w niebie
7:30 ++ Bronisława (ona), Ignacy, Kazimierz, Joanna, Stefania, Roman, Ewa, Stefan, 

Andrzej, Stefan, Cecylia, Brunon 
16:00 ++ Michał i rodzice z obojga stron
24:00 PASTERKA

PIĄTEK	25.12.2020	UROCZYSTOŚĆ	NARODZEŃIA	PAŃSKIEGO
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 ++ Rodzice: Maria i Gabriel Czujko, rodzeństwo: Maria, Jadwiga, Jan, Wacław, 

Anna i dziadkowie z obojga stron 
9:30 ++ Msza św. dziękczynna za 58 lat sakramentu małżeństwa Gertrudy i Pawła, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny 

11:00 Za para�ian 
12:30 ++ Henryk Miszk, zmarli rodzice z obojga stron i zmarłe rodzeństwo
16:00 Msza św. dziękczynna w 90. rocznicę urodzin Marianny Płókarz z prośbą o Boże 

błogosławienistwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
19:00 + Antonina Lewicka (25)
DOLNY KOS�CIO� Ł
8:00 + Jan Kowalik (24)
9:30 ++ Rodzice z obojga stron
11:00 + Łucja Turowicz (25)
12:30 ++ Msza św. w intencji rocznicy śmierci Zo�ii, Edwina, Janiny, Anny, Zbigniewa, 

Jana, Heleny, Kazimierza

SOBOTA	26.12.2020	ŚWIĘTO	ŚWIĘTEGO	SZCZEPANA	PIERWSZEGO	
MĘCZENNIKA

GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 + Antonina Lewicka (26)
9:30 ++ Rodzice: Stefan i Stefania Czoska oraz zmarłe rodzeństwo
11:00 Za para�ian
12:30 + Barbara Kasprzak
16:00 64. rocznica ślubu: Krystyna i Stanisław Zarek z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
jubilatów i całej rodziny 

19:00 + Jan Kowalik (25)
DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30 ++ Rodzice: Marianna i Czesław, i zmarli z rodziny
8:00 ++ Henryk, Zuzanna i Monika Górniak
9:30 ++ Za zmarłych śp. Franciszka, Heleny i Stanisława
11:00 + Łucja Turowicz (26)

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie
Modlitwa powszechna - papież Klemens XI



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

PONIEDZIAŁEK	21.12.2020
6:30 + Jan Kowalik (20)
6:30 + Łucja Turowicz (21)
6:30 + Bernard Niklasiewicz
7:30 + Andrzej i rodzice
7:30 + Antonina Lewicka (21)
7:30 ++ Janina i Alfons Warszawscy
7:30 ++ Julianna, Wojciech, Irena, Walenty z rodziny Wawrzynowskich, Maria 

i Antoni Janikowie, Ryszard Łukaszewski i Artur Olędzki
18:30 ++ Rodzice: Alojzy i Anna oraz zmarli z rodziny z obojga stron

WTOREK	22.12.2020
6:30 + Jan Kowalik (21)
6:30 + Łucja Turowicz (22)
6:30 + Zo�ia Pioch
7:30 + Władysław Ilczuk w 1. rocznicę śmierci
7:30 ++ Mąż Zygmunt Formela i rodzice z obojga stron
7:30 + Antonina Lewicka (22)
7:30 ++ Leszek Gierszon w 1. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron i zmarli 
 z rodziny
18:30 ++ Za duszę śp. Ojca Konstantego w 76. rocznicę śmierci oraz Wandy, Zo�ii, 

Konstantego - brata i zmarłych z rodziny Zwie�ka i Schwarzkopf 

ŚRODA	23.12.2020
6:30 + Jan Kowalik (23)
6:30 + Łucja Turowicz (23)
6:30 + Franciszek Kampa w 7. rocznicę śmierci 
7:30 + Bogusław Matusiewicz w 7. rocznicę śmierci, Marian, Marianna, Eugeniusz, 
 Salomea
7:30 + Antonina Lewicka (23)
7:30 Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 

i opiekę Matki Bożej dla córki Ewy i całej rodziny
7:30 + Antoni w 5. rocznicę śmierci
18:30 ++ Jan Szandrach, rodzice z obojga stron o łaskę nieba

CZWARTEK	24.12.2020
6:30 + Jan Kowalik (23) 
6:30 + Łucja Turowicz (24)
6:30 ++ Stefania i Józef Palińscy, Stanisława (ona) i Stanisław Wiśniewscy, Gerard, 

Leon, Stefania Chmielewscy, rodzeństwo i rodzice z obojga stron
6:30 + Witold Niebrzydowski

 Ewangelia w scenie Zwiastowania odsłania nam ostatni etap przygotowań do 
przyjścia zapowiadanego Potomka Dawida. To sama już rozmowa Maryi z Aniołem. 
Jakby ostatni guzik do dopięcia w planie, którym zarządza sam Bóg. Anioł przypomina 
zapowiedź Pana, istniejącą w pokoleniu Judy i w potomstwie Dawida, po czym 
oczekuje odpowiedzi Najświętszej Dziewicy. Uzyskuje ją i już właściwie zbawienie się 
dokonuje, choć musi wypełnić się w czasie i w uczynkach dorosłego Jezusa.
 Maryja pamięta, że jest częścią większego planu, że nie jest główną bohaterką 
historii zbawienia. Decyduje się służyć sobą, aby Boże zamysły weszły w życie. Nie 
dyktuje Bogu niczego, ale słucha. Ona wie kto jest kim w tym układzie „Bóg – 
człowiek”. Oto postawa uczennicy Pańskiej. Bardzo adwentowa i bardzo godna 
naśladowania. Marana Tha!

ks.	Krystian	Wilczyński

„Czcij	ojca	twego	i	matkę	twoją,	abyś	długo	żył	na	ziemi,	którą	Pan,	Bóg	twój,	da 
tobie” (Wj 20,12)

Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą stronę Dekalogu - ukazuje porządek 
miłości. Bóg chciał, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy 
życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Przykazanie jest wyraźnie skierowane 
do dzieci, określając ich relację do ojca i matki. Domaga się okazywania czci, miłości 
i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów, 
względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych 
względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą 
lub kierują. Przykazanie to wskazuje i obejmu je obowiązki rodziców, opiekunów, 
nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, 
którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem łub nad wspólnotą osób. 
Poszanowanie tego przykazania zapewnia wraz z owocami duchowymi, doczesne 
owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowywanie go przynosi wielkie szkody 
wspólnotom i osobom ludzkim.

Rodzina	i	społeczeństwo
Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną 

społecznością w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do 
przekazywania życia. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć 
się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Rodzinie 
powinny pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne. Znaczenie 
rodziny dla życia pomyślnej sytuacji społeczeństwa pociąga za sobą szczególną 
odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny. Dlatego 
wspólnota polityczna ma obowiązek szanować rodzinę, pomagać jej i zapewniać jej 
zwłaszcza:
- prawo do założenia rodziny, posiadania dzieci i wychowania ich zgodnie z własnymi 
przekonaniami moralnymi i religijnymi;

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Lateran: Matka i głowa wszystkich kościołów świata

Dekalog	-	IV	przykazanie	cz.	1

Intencje Mszalne 21.12. - 27.12.2020



4. 5.

- ochronę stałości więzi małżeńskiej i instytucji rodziny;
- prawo do wyznawania własnej wiary, przekazywania jej, wychowania w niej dzieci 
za pomocą koniecznych środków i instytucji;
- prawo do własności prywatnej, prawo podejmowania i otrzymania pracy, 
mieszkania, prawo do emigracji;
- zgodne z prawodawstwem krajów - prawo do świadczeń medycznych, do opieki nad 
osobami starszymi, do zasiłków rodzinnych;
- ochronę bezpieczeństwa i warunków zdrowia, zwłaszcza wobec takich zagrożeń, 
jak: narkomanią pornogra�ią alkoholizm itd.;
- prawo do zrzeszania się z innymi rodzinami, a w tensposób do przedstawicielstwa 
wobec władz świeckich
(por. Jan Paweł II, enc. Familiaris	ćonsortio);

Wspólnoty ludzkie są złożone z osób. Dobre rządzenie nimi nie sprowadza się 
ani do zagwarantowania praw i wypełniania obowiązków, ani do dotrzymywania 
umów. Sprawiedliwe stosunki między pracodawcami a pracownikami, rządzącymi 
a obywatelami zakładają naturalną życzliwość, właściwą godności osób ludzkich, 
troszczących się o sprawiedliwość i braterstwo.

opracował	ks.	Piotr

WPROWADZENIE
Prowadzący	(zapalając	świecę): S�wiatło Chrystusa
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki
P: W imię Ojca, i Syna i Ducha S�więtego.
W: Amen.
P: W 65. tygodniu lat według proroctwa Daniela, w 194. olimpiadzie według 
kalendarza greckiego, w 752. roku po założeniu miasta Rzymu, w 42. roku panowania 
Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy w całym świecie nastał pokój, zechciał 
Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje 
błogosławione przyjście.
Dlatego święcimy dziś narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. 
Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii opisującej to 
najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego.
 
EWANGELIA
Z	Ewangelii	wg	św.	Łukasza	(Łk	2,	1-20)
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	swego	miasta.	
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	swoją	trzodą.	
Naraz	 stanął	 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”.	 l	 nagle	 przyłączyło	 się	 do	 anioła	
mnóstwo	 zastępów	 niebieskich,	 które	 wielbiły	 Boga	 słowami:	 „Chwała	 Bogu	 na	
wysokościach,	a	na	ziemi	pokój	ludziom	Jego	upodobania”.
(Po	odczytaniu	fragmentu	można	zaśpiewać	„Bóg	się	rodzi”)
 
MODLITWA	POWSZECHNA
Prowadzący: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię 
i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana 
i Zbawiciela i prosimy Cię:

· Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie	prosimy	–	wysłuchaj	
nas,	Panie

· Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie	prosimy…
· Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym 

świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy Dobrą Nowiną. Ciebie	prosimy…
· Naszych zmarłych (wymienić	 imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej 

chwały. Ciebie	prosimy…
Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz…
 
MODLITWA	PRZED	PODZIELENIEM	SIĘ	OPŁATKIEM
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. 
Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech 
On będzie zawsze z nami.
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia 
Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, 
abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego 
Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości 
i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze 
wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 21.12. - 27.12.2020
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