
LITURGIA SŁOWA

IV NIEDZIELA ADWENTU  

20.12.2020 R. 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie-

wicy 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 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 Bo-

ga. 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 pano-

waniu nie będzie 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 Sy-

nem 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 

I czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89 

II czytanie: Rz 16, 25-27; Ewangelia: Łk 1, 26-38 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Na tę ostatnią niedzielę Adwentu dostajemy przepiękną Ewangelię wg s w. 

Łukasza o Zwiastowaniu anielskim. Ewangelista kres li nam obraz pełen deli-

katnos ci i szacunku Boga wobec człowieka. Do Maryi, prostej hebrajskiej 

dziewczyny, przychodzi anioł Gabriel, pozdrawia słowami: „łaski pełna, Pan 

z Tobą” i oznajmia Jej dobrą nowinę, z e będzie Matką Syna Boga. Maryja, 

w pełnej wolnos ci serca, całkowicie zaufała Bogu, zawierzyła bezgranicznie 

Jego Słowu. Zgodziła się na tajemnicę, kto rej po ludzku nie rozumiała 

i na wszystkie konsekwencje swojej decyzji. „Oto ja służebnica Pańska, niech 

mi się stanie według słowa twego.”  Boz e działanie przekracza wszelkie ludz-

kie kalkulacje, wyobraz enia i pomysły na z ycie. On oczekuje od nas serca 

prostego i posłusznego Jego woli, bo tylko On najlepiej wie co jest dla nas 

dobre, najlepsze. Maryja jest dla nas wzorem zawierzenia, zaufania Bogu, 

pokory i posłuszen stwa. Bycie we wspo lnocie z Bogiem, kto ry przychodzi, 

aby zbawic  człowieka, rodzi prawdziwą rados c  i wielką godnos c  kaz dego 

człowieka. Słuz ebna i pokorna postawa Maryi wobec Boz ych zamysło w uczy 

nas jak z yc , aby dos wiadczac  Miłos ci Boga, kto ry jak Matka i jak Ojciec pra-

Stoimy u progu S wiąt Boz ego Narodzenia. W tym roku moz e mniej rados ni 

niz  zwykle. Ale dzisiejsza Ewangelia przekazuje nam wyjątkową nowinę, kto -

rą Anioł ogłosił Maryi: Oto poczniesz i porodzisz Syna, kto remu nadasz imię 

Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Czym można się 

bardziej uradowac  niz  wiadomos cią, z e Bo g przychodzi do nas, mimo całej 

naszej nędzy i bezradnos ci? Przychodzi, aby przynies c  nam swo j poko j do 

wszystkich naszych niepokojo w. Przychodzi, bo kocha bezgranicznie i bez-

warunkowo, aby pozostac  z nami w kaz dej chwili naszego z ycia, w rado-

s ciach i smutkach, w trudzie i odpoczynku, w niepewnos ciach i spełnionych 

oczekiwaniach. Przychodzi, aby dac  nam nowe z ycie, nową nadzieję. Aby dac  

nam samego Siebie. A mogło się to wydarzyc  dzięki dojrzałej i pokornej Dzie-

wicy z Nazaretu, kto ra na Boz e zaproszenie odpowiedziała: Oto ja słuz ebnica 

Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. 

Zaufac  Bogu, to pozwolic  narodzic  się Miłos ci.  

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. 



...I NIE TYLKO 

gnie przytulic  kaz dego z nas do Swego Serca. Kaz dego dnia dokonujemy 

w naszych sercach wyboru pomiędzy dobrem a złem; prawdą a fałszem; 

s wiatłos cią a ciemnos cią; błogosławien stwem a przeklen stwem; łaską 

a grzechem. Maryjne „Tak” uczy nas, jak przeciwstawiac  się zakusom szatana 

i z yc  w przyjaz ni z Bogiem.  

Panie! Przymno z  mi wiary, abym umiała tak bezgranicznie zawierzyc  swo-

je z ycie Tobie, jak Maryja. Amen! 

O co proszę?  

O łaskę wewnętrznej więzi z Bogiem i Jego Słowem w codzienności 

Wyobraz ę sobie Maryję, prostą, młodą kobietę, kto ra z yje w nieznanym 

Nazarecie (w. 26). Będę wpatrywał się w Jej codzienną szarą pracę. Nalez y 

do ludzi ubogich i nie przeczuwa zbliz ającego się zwiastowania. 

Bo g zbliz a się z miłos cią do kaz dego człowieka. Często czyni to w sposo b 

zwyczajny. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemoz liwego” (w. 37). Moja zwykła 

codziennos c  moz e byc  miejscem głębokich spotkan  z Bogiem. Czy w to wie-

rzę? 

Maryja słyszy i zauwaz a pos ro d codziennos ci, z e „Pan jest z Nią” (w. 28). 

Zobaczę siebie pos ro d ro z nych sytuacji dnia. Czy na co dzien  dos wiadczam, 

z e Pan jest ze mną? Czy znajduję dla siebie czas na czytanie i medytowanie 

Jego Słowa? Czy Jego Słowo ma wpływ na przez ywanie mojej codziennos ci? 

Anioł nazywa Ją „pełną łaski” (w. 28). Bo g dostrzega piękno wnętrza czło-

wieka, nawet gdy ten dla innych pozostaje niezauwaz ony i zwyczajny. Jakie 

dos wiadczenie budzi się we mnie, gdy us wiadamiam sobie, z e Bo g zna mnie 

do głębi? Czy z yję w łasce? Czy nie stwarzam pozoro w? 

Maryja, zmieszana i zalękniona, rozwaz a w sercu słowo Boga (ww. 29-33). 

Jak kaz dy człowiek, boi się i odczuwa opory w przyjęciu woli Boga, kto ry cał-

kowicie zmienia ludzkie plany. Nie ucieka jednak od rozwaz ania Boz ych za-

miaro w. Pyta Boga i szczerze szuka Jego woli (ww. 34.38). 

Co mogę powiedziec  o moim szczerym szukaniu woli Boga? Czy potrafił-

bym przyjąc  kaz dy Jego zamiar wobec mnie? Czego lękam się najbardziej? 

Powiem o tym Bogu. 

W serdecznej rozmowie z Maryją zaproszę Ją do mojej codziennos ci, aby 

pomogła mi szczerze szukac  woli Boga. W ro z nych porach dnia będę powta-

rzał: „Naucz mnie, Maryjo, słuchac  Boga pos ro d codziennych zajęc ”. 

Krzysztof Wons SDS/Salwator 



Czas Bożego Narodzenia 

Zasiądźmy przy stole nakrytym białym obrusem,  

tak białym, jak czyste serca tęskniące za małym Jezusem.  

Podzielmy się opłatkiem, który nam przypomina,  

że tak krucha i delikatna jest Boża Dziecina.  

      Błyszczy piękna choinka, składamy życzenia,  

      a wszystko to z powodu Bożego Narodzenia. 

      Wielka Boża Miłość przychodzi do ludzi, 

      żeby także w ich sercach taką miłość wzbudzić. 

Tęsknotę za pokojem i za życzliwością, 

dzielenia się z wszystkimi prawdziwą radością. 

Trzeba nam się zamyślić nad głębią tej nocy, 

w której chyli się niebo do naszej niemocy. 

      Popatrzeć na błyszczącą gwiazdę na ciemnym niebie 

      i zrozumieć jak bardzo Pan Bóg chce dać nam Siebie, 

      dziś i w każdym kolejnym nadchodzącym wieku, 

      a na co dzień w najmniejszym spotkanym człowieku. 

WIGILIJNE ZAMYŚLENIA 

CYTATY PRZY KAWIE 

Tyle od Boga otrzymamy, ile się spodziewamy. 

św. Jan od Krzyża  

Najtrudniej być posłusznym Bogu do końca. 
ks. Jan Twardowski  



ŚWIĄTECNE ŻYCZENIA 

Wszystkim Parafianom  
oraz tym którzy w jakikolwiek sposób łączą się z nami poprzez media 

 życzymy w tym trudnym czasie: 
głębi przeżycia Tajemnicy Narodzenia Zbawiciela, 

która niesie radość i umacnia wiarę; 
odkrycia na nowo miłości Boga,  

która w szczególny sposób ukryta jest w Cudzie nad Cudami! 

WTEDY JEST BOŻE NARODZENIE 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata  
i wyciągasz do niego ręce,  

jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,  
jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,  
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,  

jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom",  
 tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,   

moralnego i duchowego ubóstwa, 
jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są twoje możliwości  

i jak wielka jest twoja słabość,  
jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg 
pokochał innych przez ciebie, 

Zawsze wtedy,  
jest Boże Narodzenie. 

św. Matka Teresa z Kalkuty 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Przeżywamy IV niedzielę adwentu. Okazja do spowiedzi św. jest przed każdą 
Mszą s w. i po jej zakon czeniu. Wieczorem od godz. 17.30 do 18.00 oraz przed Mszą 
s w. o godz. 19.30. Dzisiaj przy wyjs ciu z kos cioła moz emy złoz yc  ofiarę do puszek na 
paczki s wiąteczne, kto re przygotowalis my dla oso b samotnych i potrzebujących. 

 Msze św. roratnie odprawimy od poniedziałku do środy o godz. 18.00. W śro-
dę zakon czenie rorat.  

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie się 
w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 W piątek, 25 grudnia przypada uroczystość Narodzenia Pańskiego. O półno-
cy zostanie odprawiona Pasterka. W czasie tej Mszy s w. ofiarą materialną wesprze-
my Fundusz Obrony Z ycia. Msze s w. w ciągu dnia odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 
10.30; 12.00 i 18.00  (nie będzie Mszy s w. o godz. 19.30). Z racji uroczystos ci nie ob-
owiązuje post i wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych.  

 W sobotę, 26 grudnia przypada święto św. Szczepana, pierwszego męczenni-
ka. Msze św. odprawimy o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 oraz o godz. 18.00. 
W tym dniu składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra-
kowie. 

 W przyszłą niedzielę, 27 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa. 

 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościołach. 
W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przebywać 40 osób. 
Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek za-
krywających usta i nos. Do Komunii s w. w pierwszej kolejnos ci przystępują osoby 
przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Bardzo prosimy o przestrzeganie tych wskazan . 
Pierwszen stwo mają ci, kto rzy zamo wili intencje mszalne. Ufamy, z e pozostaniemy 
w modlitewnej wspo lnocie poprzez udział w Eucharystii na parafialnym kanale You-
Tube. 

 Odwiedziny chorych przed S więtami Boz ego Narodzenia są jeszcze moz liwe 
w poniedziałek, wtorek i s rodę. Prosimy o bezpos redni kontakt z duszpasterzami. 

 Okazja do spowiedzi św. w tygodniu będzie od poniedziałku do s rody od 17.00 
do godz. 18.00; zas  w czwartek po Mszy s w. porannej od 6.30 do godz. 8.00. 

 Kancelaria parafialna będzie czynna jedynie w s rodę od godz. 10.00 do 12.00. 

 Dziękujemy za ofiary złożone w czasie Mszy św. przeznaczone na potrzeby na-
szej parafii. S wiąteczna składka będzie zbierana na potrzeby naszego kos cioła. Dzię-
kujemy takz e za ofiary przekazane na konto parafialne.  

 Na zakon czenie Mszy s w. pobłogosławimy opłatki i s wiece na sto ł wigilijny. Za-
dbajmy, aby ten znak solidarnos ci i miłos ci był obecny w naszych domach. Pamiętaj-
my takz e o tych, kto rzy sami do kos cioła przyjs c  nie mogą. Opłatki i s wiece moz na 
zakupic  po Mszy s w. w kaplicy Matki Boz ej, zas  w ciągu tygodnia od poniedziałku do 
s rody w zakrystii lub u pana gospodarza. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 21.12    
6.00   za zm. Andrzeja Strupczewskiego 
18.00  1. za zm. Andrzeja Bieguna; 2. za zm. Teresę Tomaszewską 
      3. za zm. Adama Wandzela; 4. (poza parafią) za zm. Ryszarda Gutowskiego 
WTOREK - 22.12     
6.00   1. za zm. Małgorzatę Zęgotę; 2. za zm. Zofię Misiewską 
18.00  1.  za zm. Marię Kizner-Bogacz w 3 rocz. s m. i zm. z rodziny 
      2. za zm. Piotra Kaczora; 3. (poza parafią) za zm. Olgę Kowal 
ŚRODA - 23.12            
6.00   za zm. Halinę Prus 
18.00  1. za zm. Halinę Drabczyn ską; 2. za zm. Irenę Tracz; 3. za zm. Marię Cibicką 
      4. za zm. Helenę Miciak; 5. (poza parafią) za zm. Barbarę Gałuszkę 
CZWARTEK - 24.12 - WIGILIA UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO 
6.00   za zm. Halinę Drabczyn ską 
8.00   1. Dzięk.-błag. w int. Ewy z ok. im; 2. za zm. Adama Piecucha z rodzicami 
      3. za zm. Bronisławę Wilczak; 4. (poza parafią) za zm. Jo zefę Kro l 
PIĄTEK - 25.12 - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
24.00  PASTERKA 
7.30   Dzięk.-błag. o Boz e błog., opiekę Matki Najs więtszej i zdrowie dla Otylii 
9.00   Dzięk.-błag. o Boz e błog. i potrzebne łaski dla rodziny Drabczyn skich 
10.30  Dzięk.-błag. w int. Małgorzaty z ok. 30 rocz. urodzin 
12.00  Dzięk.-błag. w int. Ireny Loranc z ok. 65 urodzin 
18.00  Dzięk.-błag. o dalsze Boz e błog. dla Barbary 
SOBOTA - 26.12 - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 
7.30   w podziękowaniu za okazaną pomoc - dzięk.-błag. w intencji s wieckich   
      pracowniko w parafii i wolontariuszy oraz o Boz e błog. w rodzinach  
9.00   O błog. Boz e dla rodzin Jakubco w i Goszczyn skich 
10.30  CHRZTY I ROCZKI: Maksymilian Wojnarowski 
12.00  Dzięk.-błag. w int. rodziny Adamco w 
18.00  W int. wszystkich parafian oraz dobroczyn co w z pros bą o błogosł. Boz e   
      dla ich rodzin 
NIEDZIELA - 27.12 - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 
7.30   za zm. Elfrydę i Jo zefa Lukasko w 
9.00   1. za zm. Olge Kowal; 2. za zm. Tadeusza Palecznego  
10.30  1. za zm. Zbigniewa Mieszczaka i Krystynę Kubanek 
      2. za zm. Jana Hrapkowicza 
12.00  1. za zm. Marię Baran w 4 rocz. s m. oraz zm. Andrzeja Tlałkę 
      2. za zm. Irenę Bartoszek 
18.00  za zm. Marię Lichy w 35 rocz. s m. 
19.30  za zm. Marię Rozmus Bajorek  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Pnp 2, 8-14; Ps 33; Łk 1, 39-45 

Wtorek: 1 Sm 1, 24-28; Ps 1 Sm 2, 1-7; Łk 1, 46-56 

Środa: Ml 3, 1-4. 23-24; Ps 25; Łk 1, 57-66 

Czwartek: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a-16; Ps 89; Łk 1, 67-79 

Piątek: Iz 52, 7-10; Ps 98; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18 

Sobota: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31; Mt 10, 17-22 

Niedziela: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Ps 105; Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 

         Łk 2, 22-40 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

