
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

       Moi drodzy 
 

Okres Adwentu, rozpoczynający nowy rok liturgiczny w 
Kościele, każe nam zwrócić uwagę na trzy jego wymiary.  
 
Po pierwsze, przypomina o oczekiwaniu Narodu Wybranego 
na zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Te proroctwa 

wypełniły się w przyjściu na świat Syna Bożego Jezusa Chrystusa.                                           
Drugi wymiar Adwentu jest związany głównie z duchowym przygotowaniem do świąt 
Bożego Narodzenia, aby były one prawdziwym otwarciem się na te wartości, które Bóg 
stający się człowiekiem wnosi w nasze życie.                                                                                       
Trzeci wymiar Adwentu ma nam przypomnieć, że ciągle oczekujemy na powtórne przyjście 
Chrystusa i powinniśmy być na to ostateczne spotkanie zawsze przygotowani.  
Adwentowe oczekiwanie 
Postępująca nieustannie komercjalizacja wszelkich świąt, nastawiona jest z definicji na 
zwiększenie konsumpcji. Jeżeli więc zwraca się jakąkolwiek uwagę na treść Adwentu, to jest 
ona ograniczona ewentualnie do drugiego ze wspomnianych trzech jego wymiarów, to 
znaczy przygotowanie do nadchodzących świąt, ale koncentrując się jedynie na aspekcie 
materialnym. Stąd wszechobecne stwarzanie atmosfery świątecznej, z choinkami, kolędami i 
workami prezentów, by przypadkiem nikt nie zapomniał o stosownych zakupach i czasami 
nie ograniczył się do jakiegoś minimum. Ta sytuacja niesie z sobą kilka zagrożeń.                                                            
Po pierwsze, gdy już przyjdą święta, to jesteśmy tak zmęczeni gorączką przygotowań i 
zakupów, że nie niosą one już żadnej radości prócz możliwości odpoczynku w wolne od 
pracy dni. Radości nie daje wówczas wyjątkowa atmosfera, bo zdążyliśmy się do niej 
przyzwyczaić, jeśli nie we własnym domu, to z pewnością na ulicach i w centrach 
handlowych. Po drugie, zupełnie ginie wtedy element duchowego przygotowania do tych 
świąt, które przecież mają sens o tyle, o ile są inspiracją do obdarowania się nawzajem w 
rodzinach tymi wartościami, które uosobione są w Jezusie rodzącym się w Betlejem.                                                                                                 
Po trzecie, skomercjalizowane przeżywanie Adwentu nastawione jest na nasze dobre 
samopoczucie już teraz i raczej nie inspiruje nas do refleksji nad przemijaniem życia i 
koniecznością przygotowania się na ostateczne spotkanie z Bogiem.  
Optymiści czy ludzie nadziei?  
Radość oczekiwania na święta Bożego Narodzenia winna odzwierciedlać nasze radosne i 
pełne chrześcijańskiej nadziei oczekiwania na ostateczne spotkanie z Panem. I chociaż 
radość świąt Bożego Narodzenia kojarzy się najczęściej z zapewnieniem sobie i najbliższym 
kilku dni beztroski, to jednak oczekiwanie na ostateczne spotkanie z przychodzącym 
Jezusem nie może być beztroskie. Ewangelia zwraca naszą uwagę na potrzebę czujnej 
gotowości. A zatem czas Adwentu to czas refleksji nad naszą nadzieją.  
Chrześcijańska nadzieja 
Od osobistej odpowiedzi na to pytanie zależy mój życiowy Adwent, czyli przygotowanie na 
ostateczne spotkanie z Bogiem. Wiara sprowadzona do „informacji” na temat Syna cieśli z 
Nazaretu, nie może „przemieniać i podtrzymywać” mojego życia. Papież Benedykt XVI pisał:                               
„Być może wiele osób odrzuca dziś wiarę, gdyż życie wieczne nie wydaje się im rzeczą 
pożądaną. Nie chcą życia wiecznego, lecz obecnego, a wiara w życie wieczne wydaje się im 
w tym przeszkodą”. Dlatego, zwłaszcza w okresie Adwentu, warto uświadomić sobie, że: 
„(…) potrzebujemy małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w 
drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one 
niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i 
który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć”.  
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Czekanie jest wymiarem ludzkiego bytowania. Na ile rzeczy                                                 
w życiu czekaliśmy i na ile ciągle czekamy. Kiedy wypełni się  
jedno nasze oczekiwanie, natychmiast pojawia się nowe.   
Spodziewamy się bliskich, którzy obiecali nas odwiedzić.                                  
Czekamy na wizytę u lekarza. Zimą oczekujemy wiosny.                    
Latem tęsknimy za wakacjami. W ciągu tygodnia czekamy na 

niedzielny odpoczynek. Czekamy na autobus, pociąg, 
na otwarcie sklepu... i tak moglibyśmy wyliczać w 
nieskończoność. 
      
Ale gdzieś tam, w głębi naszego serca, pragniemy i 
oczekujemy czegoś, co byłoby poza czasem; czegoś, co nie 
miałoby już czasu przeszłego ani przyszłego; co byłoby tylko 
spełnieniem wszystkich naszych ludzkich aspiracji. 

Okres Adwentu, który właśnie rozpoczynamy, jest czasem 

skierowanym ku przyszłości, gdyż jest oczekiwaniem na 

przyjście Jezusa Chrystusa w ludzkim ciele. Ten czas 

oczekiwania na Pasterkę, choinkę i opłatek uświadamia        

nam, że całe nasze życie jest adwentem - oczekiwaniem                       

na powtórne przyjście Syna Bożego na końcu czasów.                 

W każdej Mszy Świętej po Przeistoczeniu powtarzamy 

aklamację: "Oczekuję twego przyjścia w chwale".                                   

Niech to nie będą tylko puste słowa, ale uświadomienie 

sobie, na Kogo oczekujemy i na co mamy być gotowi. 

Ten nasz obecny świat przemija. Jest pełen cierpienia, 

oczekiwań i rozstań. Wiemy, że kiedyś nastąpi koniec.           

Czym będzie koniec świata? Ten koniec, który co jakiś czas 

próbują wyznaczać coraz to nowi, fałszywi prorocy. Koniec 

opisywany obrazami okrucieństw i cierpień. Owszem, sam 

Chrystus mówi w Ewangelii: "Będą znaki na słońcu, księżycu 

i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec 

szumu mórz i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu 

w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi" (Łk 21,25). 

Ale zaraz dodaje: 

"A gdy to się zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście 

głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Narody ujrzą 

Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką 

mocą i chwałą" (Łk 21,28). Na końcu czasów objawi się                    

więc Chrystus, a jeśli jest naszym Panem i naszą miłością,            

to dlaczego mamy się Go lękać. Każdy, kto wierzy w Boga 

objawionego w Chrystusie i przez Chrystusa, z nadzieją 

może powtórzyć ostatni wers z wyznania wiary:                                                       

„I oczekuję życia wiecznego w przyszłym świecie". 

 
Niech więc ten czas adwentu będzie czasem 

przygotowania się na przyjście Zbawiciela ale też 
czasem radosnego oczekiwania i dobrze przeżytych                          

Świąt Rodzinnych. 
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Kościół wprowadzając nas w nastrój Adwentu, chce nas 
przez cztery tygodnie zatrzymać w tej atmosferze 
oczekiwania, wyjścia naprzeciw Temu, który przychodzi. 
Każe się nam przygotować. Ten pełen uroku czas 
religijnego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia                         
jest też okazją do pomyślenia, że naprawdę staniemy 
kiedyś przed Panem.                                                                   

 
A jest to przecież w katechezie Chrystusa temat, który się powtarza jak refren. Także w przypo-
wieści o sługach oczekujących swego Pana powracającego z uczty weselnej. Mają być gotowi, 
aby natychmiast mu otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Bez względu na porę dnia czy nocy. I 
w przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Wszystkie czekały, ale weszły na ucztę 
tylko te, które były przygotowane. One miały dość oliwy w lampach, by oświecić drogę. Tylko 
one weszły na gody, a potem drzwi zamknięto. I w przypowieści o talentach. Wrócił Pan po 
dłuższym czasie i rozliczył się ze sługami. Szczęśliwy sługa, który nie stanął przed Panem z 
pustymi rękami: Oto drugie 5, oto drugie 2 talenty zyskałem. Został zaproszony: Wejdź do 
radości (Mt 25, 20-24). Przychodzi ta chwila, jak złodziej - niespodziewanie. To prawda, ale też 
nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć: „nie wiedziałem" albo „zapomniałem". Tym bardziej, że 
życie tę prawdę potwierdza faktami. 

W ubiegłym tygodniu byłem na pogrzebie krewnej z mojego pokolenia. Zadzwonił nagle telefon:                             
„Ala nie żyje, pogrzeb we czwartek. Jeśli mażesz - przyjedź". Choroba jej była długa, 
przewlekła- a śmierć przyszła znienacka. Zjechali się moi rówieśnicy, trochę starsi, trochę 
młodsi. Pomodlili się nad otwartą mogiłą, by Pan okazał zmarłej swoje miłosierdzie. Popatrzyli 
po sobie... i pomyśleli zgodnie: „ale nas życie podciągnęło do brzegu, już naprawdę niedaleko". 
Ktoś westchnął: „Będziemy się teraz spotykać częściej, właśnie w takich okolicznościach".                             
A potem się wszyscy rozeszli, każdy do siebie, do swego życia, które jeszcze się toczy. 
Upomnienie zostało, że przyjdzie Pan, że ja także spotkam się z Nim. Czy myślę o tym 
spotkaniu? Oczywiście, nie mogę nie myśleć, kiedy słucham Słowa, które mnie upomina, kiedy 
przeżywam fakty przypominające, że nie będę wyjątkiem. Ale myśleć muszę o tych wszystkich 
spotkaniach, które dokonują się dziś, one są bowiem zapowiedzią i przygotowaniem na to 
wielkie spotkanie twarzą w twarz. 

Polecił nam Pan, byśmy byli przepasani, gotowi do drogi, byśmy przygotowali światło ratujące 
przed ciemnością. Tym światłem ukazującym drogę jest modlitwa. Wiele razy słyszeliśmy nakaz 
samego Chrystusa: „Módlcie się w każdym czasie" (Łk 21, 36). Nauczono nas w dzieciństwie, 
że trzeba rano - na początku dnia - i wieczorem, gdy kładziemy się na spoczynek, istanąć przed 
Bogiem. Czy to nie chwila, która jest gotowością na to wielkie spotkanie? Mówisz: „Nie mam 
czasu". Mówisz: „Tak jestem zapędzony, wszystko robię w biegu, nie potrafię się skupić. 
Ledwie zdążę się przeżegnać"... To nie o czas chodzi. Może wystarczy jedna minuta, jedno 
„Ojcze nasz", jedna prośba: 
„Zbawicielu mój, bądź dziś ze mną, pomóż, abym dzień przeżył mądrze. 

Czuwaj, bym umiał być człowiekiem i z życzliwością dostrzegał innych ludzi. 

Naucz mnie w każdym człowieku zobaczyć Ciebie".                                                                                                                             

A wieczorem, nawet przy największym znużeniu, wyjdź znów Panu naprzeciw i pomyśl:                                                               
„Za co dziś powinienem powiedzieć: przepraszam, za co: dziękuję, o co mam prosić?"                                           

„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według Twoich pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję" (Ps 25,4).                                                                                                  

Taka refleksja jest konieczna, by serce nie stało się ociężałe, taka chwila jest czuwaniem.
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Są ludzie, którzy otwarcie deklarują, że 
nic nie ma sensu. Słusznie mogą twierdzić, 
że nadzieja jest matką głupich.  

Spójrzmy jednak na naszą codzienność. 
Jesteśmy ludźmi, którzy wciąż na coś, lub 
na kogoś czekają. Czekamy na dobry 
obiad, na przerwę w pracy, na podwyżkę 

obiecaną nam przez szefa, na najnowszy film w kinie, na urlop. Oczekujemy z 
utęsknieniem na powrót do zdrowia, na spotkanie z przyjacielem, czy z narzeczoną.  

Każdy dzień, miesiąc, rok wypełniony jest czekaniem. Coś lub ktoś nieustannie się do 
nas przybliża. W międzyczasie zaangażowani jesteśmy w najrozmaitsze działania. 
Gdybyśmy zatem przynajmniej skrycie, nie kierowali się przekonaniem, że to, czego           
się spodziewamy ma jakiś sens, musielibyśmy usiąść w fotelu, założyć ręce i... płakać         
z rozpaczy.  

Tymczasem chłopak oczekuje przy kawiarni na swoją dziewczynę; student dorabia 
sobie gdzieś na boku, aby wyjechać na udane wakacje itd. Dlaczego?  

Ponieważ mają nadzieję — widzą w tym sens. Często jednak czujemy, że nie 
otrzymujemy pełnego spełnienia w tym, co osiągamy. Jeśli nasze poszczególne 
„czekania” motywują nas do działania, jeśli do czegoś nas wiodą, to ku czemu zmierza 
całe nasze życie?                                                                                                                       
Jeśli nie potrafimy zakwestionować sensowności naszych powszednich działań, to                    
czy możemy bezceremonialnie twierdzić, że życie nie ma sensu?                                                            
Czy nie posiada ono jakiegoś horyzontu, który nas pociąga?                                                                    
Czy gdzieś na końcu, nie tęskni za nami Ktoś, kto całkowicie zaspokoi nasze 
oczekiwanie?                                                                                                                              

Warto podnieść głowę i popatrzeć nieco dalej, niż na jeden metr od siebie.                                                     
Może w tegorocznym Adwencie, uda ci się Moj Drogi odnaleźć Twój nowy horyzont 
życia. Może jest on za wąski? Może ogranicza się tylko do rzeczy? Może spotkasz 
kogoś, kto pomoże ci rozszerzyć Twe perspektywy?                                                                             
Może tym Kimś okaże się Chrystus?                                                                                                                          
Spróbuj zatrzymać się i porozglądać się uważniej. 
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Wiele ludzi płynie na statku życia, ale nie wszyscy znają 
kurs jego rejsu. Pracują, zarabiają, budują, rodzą dzieci. 
Ale po co? Z tym już jest większy problem. Wyobraźnię 
mamy bowiem tak spętaną obrazami codzienności, że         
nie przychodzi nam do głowy, aby snuć wielkie wizje.                                                                                                   
Anthony de Mello mawiał: "Żyjesz jedynie wtedy, gdy 
odkrywasz skarb, dla którego chętnie oddałbyś życie". 

 
Rzadko sięgamy wzrokiem dalej, bo gnamy. Żeby zauważyć zachód słońca, trzeba usiąść i się 
uspokoić. Rynek i kultura przekonują nas bez ustanku, że istniejemy dla tworzenia i 
konsumowania, a czas to pieniądz. Nie da się wprawdzie od tego całkowicie uciec i zamknąć w 
wieży. Jednak czy pod wpływem tych trendów nie sądzimy, że wielkie sprawy toczą się niejako 
obok nas, a my nie mamy na bieg świata zbyt wielkiego wpływu? 
 
Znamienne, iż Pismo św. zaczyna się i kończy od wspaniałych wizji. Pierwsza to raj, Eden. 
Druga to Wieczne Miasto, Jeruzalem z Apokalipsy, w którym będziemy mieszkać z Panem na 
wieki. Dwa okna na wieczność. Dwie pochodnie na drodze życia. 
 
Czasem, kiedy życie wkręci mnie za bardzo w swój kierat, kiedy mam już dość, to dużą 
pociechę przynosi mi przywołanie wizji. Ona mnie ratuje, odnawia i zbawia. To jest przyjście 
Boga. Dotknięcie Jego ręką. 
 
Św. Ireneusz z Lyonu pisał: "Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem".  
Ten żyjący w II w. po Chrystusie biskup, w czasach mroku i narastającego zwątpienia w dobroć 
stworzenia, twierdził, że celem człowieka jest osiągnięcie pełnego podobieństwa do Boga. 
Człowiek zdąża powoli do swego spełnienia, pomimo zła i grzechu. "Ojciec chce i postanawia 
nasze istnienie. Syn działa na nas i nas kształtuje. Duch Święty zapewnia nam pożywienie i 
wzrost". To działanie osób boskich Ireneusz porównuje do sztuki garncarskiej, nadającej kształt 
glinie, którą jesteśmy. Bóg ozdabia nas od zewnątrz i wewnątrz złotem i srebrem. I kiedyś 
uczyni nas tak pięknymi, że w końcu On sam zechce nas ujrzeć. 
 
"Bóg nigdy nie zaprzestaje czynić dobrze człowiekowi i wzbogacać go... Człowiek jest 
naczyniem dobroci Bożej... Nie należy szukać "drugiej dłoni" Boga, innej niż ta, która tworzy 
nas od początku, przystosowuje nas do życia, pomaga swojemu stworzeniu i doskonali je na 
podobieństwo Boga. Inaczej mówiąc, nie ma dwojga dłoni Boga, jednej błogosławiącej, a 
drugiej karzącej" - pisze Ireneusz. 
 
Zbawienie zaczyna się od przyjęcia tej Dobrej Nowiny. Zbawienie następuje wtedy, gdy czuję 
się uczestnikiem tej lub podobnej wizji. Czy jest coś, co mi w tym przeszkadza? Czy widzę 
siebie w tym boskim planie? Czy jestem w stanie przyjąć, że i mnie Bóg wysłał na ten świat,                    
by przekazać innym swoje orędzie? Spróbuję spojrzeć z radością na to wszystko, co dzięki 
mnie zmieniło się w tym świecie na lepsze, nawet jeśli, moim zdaniem, to drobnostka. Jestem 
wykonawcą wielkiej wizji. A może sądzę, że to nieprawda? Może nie mam już odwagi wierzyć             
w takie projekty? Może ogarnął mnie duch smutku i ciasnych horyzontów? Może skupiam się 
tylko na grzechu i jego samodzielnym wykorzenianiu, co mi oczywiście i tak nie wychodzi? 
 
A tu trzeba odwagi, że naprawdę znaczę wiele, i Bóg mnie zbawia. 
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M  Ü  N  S  T  E  R  ST. ANTONIUS – 

ANTONIUSKIRCHPLATZ 11 

Rozpoczęcie Rekolekcji  
(Sobota - 08.12.2018) 

Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najśw. Maryi Panny 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 16.00 – 18.00 
godz. 17.00 

II Niedziela Adwentu 
(09.12.2018) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
Msza św. Roratnia z dziećmi i nauka 

rekolekcyjna 

godz.  9.30 
godz. 17.30 

 

Poniedziałek (10.12.2018) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 

Wtorek (11.12.2018) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 

Środa (12.12.2018) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 

Czwartek (13.12.2018) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 

Piątek (14.12.2018) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 

Sobota  
(15.12.2018) 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 16.00 – 18.00 
godz. 17.00 

III Niedziela Adwentu 
(16.12.2018) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
Msza św. z nauką rekolekcyjną 

godz.  9.30 
godz. 17.30 

IV Niedziela Adwentu 
(23.12.2018) 

Msza św. Adwentowa 
Msza św. Adwentowa 

godz.  9.30 
godz. 17.30 

 

Uwaga! Podczas każdej Mszy św. – możliwość przystąpienia do Spowiedzi św.  
 

 

Wigilia Bożego Narodzenia 
Poniedziałek 
24.12.2018 

 

PASTERKA dla dzieci 
 

PASTERKA 
 

 

godz. 20.00 
 

godz. 24.00 
 

Boże Narodzenie 
Wtorek 

25.12.2018 

 

Msza święta 
 

Msza święta 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30 
 

Święto  
Świętego Szczepana 
(Środa - 26.12.2018) 

 

Msza święta 
 

Msza święta 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30 
 

Świętego Jana  
Apostola i Ewangelisty  
(Czwartek - 27.12.2018)   

Msza święta 
z poświęceniem wina  

godz. 17.30 

Święto 
Świętych Młodzianków  

(Piątek - 28.12.2018) 

Msza święta 
z błogosławieństwem dla dzieci  

godz. 17.30 

 
 

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 
ORAZ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA AD 2018 



 

 

 

 

 

 

Święto 
Świętej Rodziny 

(Niedziela - 30.12.2018) 

 
Msza święta z błogosławieństwem 

dla Rodzin 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30  
 

 

Zakończenie Starego Roku 
Św. Sylwestra 
Poniedziałek  
31.12.2018 

Msza święta i Nabożeństwo 
Dziękczynne z Adoracją 

 

godz. 18.00 
 

Nowy Rok Pański 2019 
Uroczystość Bożej Rodzicielki 

 

Msza święta 
 

Msza święta 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30 
 

 

Objawienie Pańskie 
Uroczystość Trzech Króli 

Niedziela 
06.01.2019 

 

 

Msza święta z poświęceniem 
kadzidła i kredy 

 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30 
 

 
 

B  O  C  H  O  L  T 
ST. AGNES KAPELLE – 

 SCHONENBERG 7 
 

II Sobota miesiąca 
(08.12.2018) 

Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najśw. Maryi Panny 

Msza św.  godz. 17.30 

Środa  
(12.12.2018) 

Spowiedź św.  
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 17.00  
godz. 17.30 

 

Świętego Szczepana 
II dzień Bożego Narodzenia  

(26.12.2018) 
Msza święta świąteczna godz.  9.00 

 

B  O  R  K  E  N  ST. JOHANNES –  
KAPUZINERSTR. 13  

 

II Niedziela Adwentu  
(09.12.2018) 

Msza święta  godz.  9.00 

Piątek  
(14.12.2018) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
Spowiedź św. 

godz. 19.00 

 

Boże Narodzenie  
(25.12.2018) 

Msza święta świąteczna godz.  9.00 



 
 
 

R  H  E  I  N  E  ST. ELISABETH –  
WINDTHORSTR.19 

Sobota - II Adwentowa 
(08.12.2018)  

Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najśw. Maryi Panny 

 

Msza św. i nauka rekolekcyjna  
 

Spowiedź św. 
 

 

godz. 19.00 
 

od godz. 19.00 
 

Sobota - III Adwentowa 
(15.12.2018) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
Spowiedź św.  

Spotkanie Adwentowe w salce 

godz. 19.00 
godz. 19.00-20.00 

godz. 20.00 

Sobota - IV Adwentowa 
(22.12.2018) 

Msza święta godz. 19.00 

Wigilia Bożego Narodzenia 
(Poniedziałek 24.12.2018) 

PASTERKA godz. 19.00 

Boże Narodzenie 
(Wtorek - 25.12.2018) 

Msza święta godz. 12.00 

Świętego Szczepana 
(Środa- 26.12.2018) Msza święta godz. 12.00 

 

Święto Świętej Rodziny 
(Niedziela - 30.12.2018) 

 

Msza święta z błogosławieństwem 
dla Rodzin 

godz. 12.00 

 

Nowy Rok Pański 2019 
Uroczystość Bożej Rodzicielki 

 

Msza święta Noworoczna godz. 12.00 

 
 

I B B E N B Ü H R E N  ST. MICHAEL  
AN DER MICHAELSKIRCHE 12 

II Niedziela Adwentu 
(09.12.2018) 

 

Spowiedź św. 
 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
 

 

godz. 11.45-13.00 
 

godz. 12.00 
 

III Niedziela Adwentu 
(16.12.2018) 

 

Spowiedź św. 
 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
 

 

godz. 11.45-13.00 
 

godz. 12.00 
 

 

IV Niedziela Adwentu 
(23.12.2018) 

 

Msza święta godz. 12.00 

Wigilia Bożego Narodzenia 
(Poniedziałek - 24.12.2018) 

PASTERKA godz. 24.00 

Boże Narodzenie 
(Wtorek - 25.12.2018) 

Msza święta godz. 12.00 

Świętego Szczepana 
(Środa - 26.12.2018) 

Msza Święta  godz. 12.00 

 

Święto Świętej Rodziny 
(Niedziela - 30.12.2018) 

 

Msza św. z błogosławieństwem  
dla Rodzin 

godz. 12.00 

 

Nowy Rok Pański 2019 
Uroczystość Bożej Rodzicielki 

 

Msza święta Noworoczna godz. 12.00 

 



 

 

Adwent  to czas czekania na Pana, który do nas 
przychodzi. Jest on czasem tęsknoty, ale i nadziei. 
Ludzie Adwentu są też radośni, bo wierzą, że ich 
nadzieje się spełnią, że ich czekanie nie jest 
nadaremne, że przyjdzie Ten, na którego czekają.                                
I właśnie tej Nocy spełniają się nadzieje i oczekiwania 
ludzi Adwentu, nasze nadzieje. W tę Noc przychodzi 
upragniony i oczekiwany Zbawiciel - Jezus Chrystus. 
Kończy się czas czekania. 

 

Jego imię jest Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami. Odtąd już zawsze tak będzie. Bóg będzie 
jako pierwszy do nas wychodził ze swą wielką i bezgraniczną miłością. Będzie zawsze z 
człowiekiem. Będzie stawał przy człowieku i po stronie człowieka, by go umacniać, pouczać, 
pocieszać i prowadzić, by go zbawiać. 

  
Tej nocy Pan Bóg dał nam to, co miał najdroższego: swego Jedynego Syna. Właśnie dzisiaj 

ludzka bieda i słabość są początkiem wielkości. Dzisiaj rodzi się Bóg, ale są to także narodziny 
Człowieka. Dzisiejszej nocy Bóg wszechmocny staje się słaby. Bóg wielki staje się małym i 
bezradnym dzieckiem. Bóg niewidzialny staje się widzialny i dotykalny. 

  
Bóg przychodzi do nas jako Dziecko słabe, bezbronne i zdane na nas i na naszą łaskę, na 

naszą miłość lub nasze odrzucenie. Gotów jest przyjąć jakąkolwiek naszą postawę względem 
siebie. Rodzi się w nocy, poza miastem, jakby nam nie chciał przeszkadzać, mówiąc: kochani 
ludzie żyjcie sobie w spokoju, zajęci sobą i swymi sprawami. Ja wam nie chcę przeszkadzać. 
Ja chcę tylko przebywać wśród Was i dzielić Wasz los. Jest zauważony i rozpoznany tylko 
przez kilka osób. A inni Mu mówią: jesteś biedny, słaby, niepotrzebny. Nie przeszkadzaj nam, 
daj nam spokój. My Ciebie nie potrzebujemy. Pozwól nam żyć według naszych pragnień i 
planów. Mamy wiele ważniejszych spraw, interesów, niż przejmowanie się i zajmowanie Tobą                       
i Twą miłością, choćby była nawet bardzo wielka. Dlatego nie ma dla Bożego Syna miejsca w 
gospodzie, ani w ludzkim domu i rodzi się w stajni. 

  
A On w swej wielkiej miłości i pokorze pozwala się nam wyprosić ze swoich domów, 

mieszkań, bloków, hoteli, granic państw i praw stanowionych przez człowieka. Pozwala także 
na to, by być wyproszonym przez człowieka z jego serca i życia. 

  
Jezus narodził się w konkretnym kraju i wśród konkretnych ludzi. Dwa tysiące lat temu Jego 

krajem rządzili okupanci, a najwyższe urzędy sprawowali ludzie niewierzący, zepsuci, 
przewrotni i zakłamani. Rodzi się w stajni, wśród zwierząt. On nie pogardził nikim i niczym, choć 
sam  pozwolił sobą wzgardzić. 

Aniołowie, ogłaszający światu narodzenie Bożego Syna, mówią do pasterzy: "dzisiaj w 
mieście", w mieście chleba, narodził się wam i dla was Zbawiciel. 

            
25 grudnia w każdym mieście i wsi, takim a nie innym, za czasów takich rządzących, a nie 

innych, rodzi się Boży Syn. Właśnie dzisiaj dla nas i wśród nas. A tym bardziej, że my na Niego 
czekamy i bardzo pragniemy Jego narodzenia. On nas nie ominął. Uwierzmy Bożym Aniołom, 
którzy nam  tę wiadomość od samego Boga przekazują. 

 
Stąd Pan powie przez Aniołów pasterzom i nam:  „nie bójcie się". Noc się skończy, 

zwycięży dobro i miłość. Przeżywaliśmy już tyle różnych, bardzo ciemnych i zimnych nocy. 
Skończy się także i ta i my się znowu kiedyś przebudzimy. 
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 Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i 
opłatek oraz ustawiamy świecę. Jedno miejsce przy stole 
pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą 
razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych).  
 
   Śpiew kolędy: "Wśród nocnej ciszy". Zapalamy świecę. 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

 
WSTĘP 
Ponad 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 jej z wiarą…  
 
CZYTANIE OPISU NARODZIN JEZUSA CHRYSTUSA 
Opis zawarty jest w Ewangelii Łukasza 2, 1-20. 
 
WSPÓLNA MODLITWA 
Ojciec lub matka odmawia prośby a wszyscy odpowiadają:  
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.  
 
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w 
której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i 
prosimy Cię:  

* Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.  
* Obdarz naszych krewnych, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.  
* Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych 
   na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.  
* Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. 
    

Wszyscy odmawiają: „Ojcze nasz” 
 
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM. Przekazując sobie życzenia. 
 
MODLITWA NAD POSIŁKIEM: 
Pobłogosław Panie Boże nas i ten posiłek, oraz tych, którzy go przygotowali  
i naucz nas dzielić się chlebem i radością z tymi, którzy tego nie mają.                                    
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
 
SPOŻYWANIE WIECZERZY 
 
MODLITWA PO WIECZERZY:  
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za 
miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy.                        
Tobie chwała na wieki.  
Amen. 
 
Po wieczerzy śpiewamy kolędy lub słuchamy nagrań o tematyce Bożego Narodzenia. 
UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ – w PASTERCE - ukoronowaniem czasu Adwentu. 
 
                                                                                       Wesołych Świąt 
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Różne bywały nasze polskie i rodzinne Wigilie. Na ich 
atmosferze zawsze odbijało się to, co działo się w 
Ojczyźnie, w naszych domach i naszych duszach.                            
Wigilia jest ciągle żywa. I będzie żywa pewnie do końca.  
 
Dnia 23 grudnia starszy pan dzwoni do swojego syna, który 
mieszka kilkaset kilometrów dalej i mówi: 

  
- Marku, przykro mi, jeśli zepsuję ci ten dzień ale muszę ci coś powiedzieć. Twoja matka i ja 
postanowiliśmy się rozwieść. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że 45 lat to wystarczający czas i 
nie ma co, więcej się męczyć ze sobą. 
- Ależ tato, co ty opowiadasz! 
- Niestety synu, już nawet patrzeć na siebie nie możemy, a zresztą, nie chce mi się nawet o tym 
gadać. Możesz zadzwonić do twojej siostry i jej o tym powiedzieć? 
  
I odłożył słuchawkę. 
Syn przejęty dzwoni szybko do siostry. 
  
- Marysiu, nasi starzy chcą się rozwieść! 
- Co? O nie, nie pozwolę na to! Dzwonię do nich! 
  
Odkłada słuchawkę dzwoni do rodziców. 
Odbiera ojciec. 
Marysia nie dopuszcza go do głosu i woła: 
  
- Tato, nie możecie się rozwieść! Nie róbcie nic, dopóki nie przyjadę. Zaraz zadzwonię do 
Marka i oboje jutro u was będziemy. Wszystko wspólnie sobie wyjaśnimy i na pewno będzie 
dobrze. Tylko nic nie róbcie bez nas! 
  
Po czym się rozłącza. Ojciec odkłada słuchawkę, przytula do siebie żonę i mówi: 
- Zrobione kochanie. Udało się. Jutro będą u nas na Wigilii. 
  
*          *          * 
  
Są w życiu rzeczy ważne. Ale są też najważniejsze. Rodzina zjednoczona wokół wigilijnego 
stołu należy do rzeczy najważniejszych. Takiego zdania był ojciec Marka i Marysi. 

 

 

 

Wieczór, w którym wspominamy przyjście Boga na ziemię, jest świetną okazją, aby 
zacząć coś od nowa. Wystarczy trochę dobrej woli i czasu, wyhamowania w codziennym 
pędzie i refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze. 
 
Dobro okazywane ludziom w wigilijny wieczór ma szczególną wartość i moc. Jest 
bowiem jakimś echem tego, czym w betlejemskiej stajni obdarzył nas Bóg. 
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W stajence pośród nocy rodzi się Dziecię. A blask 
aniołów otacza pasterzy, którym zwiastowana jest 
radosna nowina o narodzinach Wybawiciela.                                        
Św. Jan opisuje tajemnicę wcielenia Boga                                     
zagadkowym zdaniem:                                                                                              
"A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". 

 
 
  
Rozbiło pośród nas swój namiot i oglądaliśmy w nim chwałę Boga, "chwałę, jaką 

Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1, 14). Bóg wstąpił w wątłe i 
śmiertelne ciało. Zasadził swe Boskie nasienie w naszej śmiertelności. Odważył się wejść w 
słabe, podlegające przemijaniu ciało, abyśmy mogli znaleźć Go tam, gdzie jesteśmy.                                                    
I tak w naszej słabości doświadczamy siły Boga, w naszej śmiertelności Jego nieśmiertelności, 
a w naszej ciemności Jego wspaniałości. Jedna z modlitw wyraża tajemnicę Bożego 
Narodzenia w sposób prosty, a jednocześnie poruszający: "Boże, Ty w przedziwny sposób 
stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, daj              
nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę". 

 
   W Boże Narodzenie chrześcijanie wyznają, że Bóg stworzył człowieka wspaniałym. A gdy                      
go stworzył, zobaczył, że wszystko było bardzo dobre. Stworzył nas na swój obraz, jako 
mężczyznę i kobietę. Jednak my przyćmiliśmy ten czysty obraz Boga w nas. Wtedy Bóg                          
posłał swojego Syna, aby ten pierwotny obraz znów zajaśniał swym prawdziwym pięknem.                         
W Jezusie człowiek ukazuje się nam takim, jakim był pierwotnie w zamyśle Boga, bez 
ułomności, niezmącony swoimi gwałtownymi emocjami, niezafałszowany brakiem umiaru i 
chciwością. Szczególnie w naszych czasach potrzebujemy jak nigdy, by Bóg w Jezusie ukazał 
nam prawdziwy obraz człowieka. W mediach bowiem lansowane są inne obrazy: człowieka 
odnoszącego sukces, "luźnego" (cool), którego nic nie rusza, który jest przebojowy i bierze to, 
czego chce, obraz chłodnego kunktatora albo bezdusznego, autokreującego się karierowicza. 
W Jezusie jaśnieje obraz miłującego Boga, który odważył się pojawić nie w mocy i sile, ale w 
bezsilności dziecka. 
 

Nasze życie stało się inne. Nie tylko zobaczyliśmy wspaniałość Bożego życia na obliczu 
Jezusa, ale zostaliśmy włączeni we wcielenie Boga. Nasza natura stała się inna. Została 
wypełniona Bożym życiem, Bożą siłą i Bożym światłem. To było dla Greków radosną nowiną 
Bożego Narodzenia. Nie jesteśmy już tylko śmiertelnymi i wątłymi ludźmi, podlegającymi 
chorobie i śmierci. Mamy w sobie nieprzemijający zarodek, Boże życie. Gdy spojrzymy w 
siebie, napotkamy nie tylko cierpienia, które były naszym udziałem, nie tylko własne myśli i 
uczucia, ale także na dnie duszy widzimy Boże życie, Bożą miłość, czystość i piękno. 
 
 

Napełnienie Bożym życiem oznaczało dla Greków uzdrowienie, wyzwolenie i zbawienie.                          
To życie uzdrawia nasze rany. Daje nam siłę, byśmy uwolnili się od zależności, prowadzili                
życie samodzielne, a nie bierne. Wybawia nas od pustki i bezsensu naszej egzystencji. Daje 
naszemu życiu nowy smak. Jest to — jak głosi przesłanie bożonarodzeniowe — smak miłości                      
i pokoju. 
 

 Tajemnica Bożego Narodzenia                                                        13 



 

 
 

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy 
i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była 
Tamar... (Mt 1, 1-17). 
 
Tak rozpoczyna się jeden z bodaj najbardziej nudnych fragmentów 
Ewangelii. Gdy go słuchamy, przybieramy znudzone miny, bo 
Ewangelista, ukazując dziedzictwo po linii ciała dochodzi do Józefa, a 
on, jak wiemy, ojcem Jezusa nie był. A jednak lektura rodowodu Jezusa 
może stać się dla nas fascynującym wskazaniem na fakt, że Jezus 
Chrystus, prawdziwy Bóg, wszedł w historię człowieka.                                                   
I to wszedł w sposób zupełnie niespodziewany i wyjątkowy, zupełnie 

inaczej, niż w historię wchodził Bóg w Starym Testamencie: bo stał się jednym z nas, tak do 
nas podobnym, że łatwo go było pomylić z pierwszym lepszym grzesznikiem.  
Warto więc takiej Ewangelii nie lekceważyć, choć wydaje się ona jałowym wyliczaniem imion - 
podobnie jak to niedawno robiliśmy to w wypominkach. Ale jak w wypominkach za zwykłymi 
imionami kryje się historia żywych ludzi, jacy przeszli przez życie, zmagając się z trudnościami              
i pomnażając Boże dary, tak i w rodowodzie Jezusa: wymieniamy dziesiątki imion, za którymi 
kryje się wielka historia, niejednokrotnie dramatyczna, ukazująca Bożą łaskę i Boże działanie. 
No bo spójrzmy: 
 

Abraham (pierwotnie nazywany Abramem) stał się ojcem naszej wiary, od kiedy na wezwanie 
Boga opuścił miasto Ur w Mezopotamii i wyruszył do Palestyny, rozpoczynając tym samym 
wielką pielgrzymkę narodu wybranego do ziemi obiecanej, która z kolei stała się symbolem 
pielgrzymki wszystkich ludzi do niebieskiego Jeruzalem, do nieba. 
 

Izaak, jedyny syn Abrahama i Sary, jest jednym z bohaterów wspaniałego dramatu, kiedy to 
Bóg wystawił jego ojca na próbę, żądając najpierw złożenia go w ofierze, a następnie ratując 
go, gdy już miało dokonać się to, czym Bóg się brzydzi: ofiarą z człowieka. 
 

Jakub był bratem-bliźniakiem Ezawa, z którym już w łonie matki toczył swoistą walkę. Gdyby 
nie podstęp, nigdy nie cieszyłby się przywilejem pierworodnego syna: podstępem też uzyskał 
błogosławieństwo ojca, jak również tajemniczej postaci (Boga?), który w końcu przyrzekł mu 
pomyślność, zmieniając też jego imię z Jakub na Izrael. 
 

Juda to jeden z dwunastu synów Izraela, który dał początek jednemu ze słynnych dwunastu 
pokoleń wybranego narodu. 
 

Tamar to synowa Judy, która uwiodła swego teścia, dochodząc własnych praw (chyba nie 
miała innego wyjścia). 
Boże błogosławieństwo, Boże działanie, a z drugiej strony podstęp, nieprawość, przebiegłe gry 
wykraczające poza granice smaku i przyzwoitości - wszystko to stoi u początku i obecne jest w 
życiu ludzi przez całą historię Izraela... Wśród takich ludzi narodził się Bóg. 
 

Czytając rodowód Jezusa można się znudzić, ale można też zafascynować się dobrocią Boga, 
który naprawdę nie szukał wygodnych pałaców, ale zdecydował się narodzić w brudzie, 
poniżeniu i biedzie ludzkiego żywota. Ten fakt jednak pozwala spojrzeć z nadzieją na nasz 
świat, w którym nie brak grzechu i zła, nie brak go także w naszych rodowodach - a jednak Pan 
nasz nie brzydzi się naszą historią, lecz przychodzi jako przyjaciel i uzdrowiciel, choć w 
stajence naszej duszy zapachy... często stajenne.  
 
Przychodzi nas zbawić - i to jest prawdziwa radość, którą powinniśmy mieć na myśli,                        
ile razy życzymy sobie "Wesołych Świąt"! 
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Izraelici żyjący w czasach Jezusa politykowali na całego.                                   
 
 
Część z nich - polityczni optymiści - żyła pragnieniem 
wskrzeszenia "wielkiego Izraela", i w wizji tego nowego 
Państwa. Wcale nie zależało im na powszechnym dobrobycie, 

oczywiście poza tą wybraną garstką - generalnie marzyli o upokorzeniu wszystkich innych 
narodów, które kiedykolwiek popełniły grzechy wobec "wybranych".                                                             
Część Izraelitów - polityczni pesymiści - wprawdzie chętnie widziałaby kraj pławiący się w 
dobrobycie, ale zdając sobie sprawę ze słabości i wewnętrznych podziałów nie snuła planów               
na przyszłość, a jedynie żyła w politycznym zgorzknieniu i nienawiści: do wszystkiego, bez 
specjalnych precyzacji i rozróżnień, ale po co rozróżniać, skoro wiedzieli, że jest źle?                                     
Byli oczywiście i tacy "niezagospodarowani politycznie", którzy mieli wszystko w nosie i albo 
toczyli ciche, normalne życie, albo zajmowali się robieniem własnych interesów (raz po raz 
wykrzykując polityczne hasła, jeśli tego wymagała potrzeba chwili, przeliczona na pieniądze). 
Wśród takich ludzi narodził się Jezus Chrystus, Mesjasz i Zbawiciel. 
  
Narobił niemało zamieszania tym narodzeniem: Herod się przeraził i na wszelki wypadek 
wymordował wszystkich chłopców w okolicy, ludzie wcale nie byli skorzy do przyjęcia go do 
swoich domów. Ucieszyli się tylko starcy: Symeon i Anna, no i prostacy-pasterze. 
  
Ale jeszcze więcej zamieszania narobił Pan Jezus swoim nauczaniem. I to nawet nie tym, co 
mówił, bo głównie to „bajki” ludziom opowiadał i kazał im z nich wyciągać wnioski, ale 
najbardziej podnosił wszystkim ciśnienie tym, że wcale nie stronił od tych, z którymi rozmawiać 
"nie wypadało", a do tych wysoko postawionych nie zwracał się per "panie ministrze", "panie 
prezesie" czy "panie przewodniczący", ale mówił im o potrzebie nawrócenia, a nawet piekłem 
ich straszył. 
  
A to wszystko dlatego, że jego wzrok sięgał dalej: aż do królestwa niebieskiego. Po to zresztą 
przyszedł, aby zaszczepić w ludziach pragnienie tego królestwa. Swoją śmiercią i 
zmartwychwstaniem otworzył jego bramy, ale swoim nauczaniem budził ciekawość i chęć, aby 
stać się obywatelami tego państwa bez granic. Co więcej, przekonywał, że aby stać się tym 
obywatelem, niekoniecznie trzeba czekać aż do czasu życia po śmierci, ale już na ziemi zacząć 
żyć tak, jakbyśmy już stali na progu nieba. Do tego trzeba niewiele, wystarczy głodnych karmić, 
spragnionym dać coś do picia, odwiedzać chorych, pocieszać strapionych... Jeśli zgodnie ze 
słowami Jego Ewangelii, byle kto w królestwie niebieskim większy jest od największego 
człowieka na ziemi - Jana zwanego Chrzcicielem - to naprawdę warto o to obywatelstwo się 
postarać. 
  
W naszych rozpolitykowanych czasach znów rozlega się adwentowy głos Jana: "Prostujcie 
wasze ścieżki!". Podzieleni według "opcji" zupełnie nie przejmujemy się Bożymi zasadami. 
Kłócimy się o politykę, a Ewangelia wcale nas nie rozpala do dyskusji. Kiedy już przyjdziemy             
do Betlejem (Pasterka) kłócimy się nawet w Święta Jego Narodzenia przy stole, zamiast 
śpiewać razem piękne nasze kolędy. 
  
A co na to Pan Jezus? Leży nagi i płacze... Tak cichutko, niewyraźnie. Dlaczego?                                        
Malutki - myślimy ze współczuciem - on jeszcze nic nie rozumie... Jak dorośnie, to na pewno 
zrozumie.  
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Światło Słowa jest najwspanialszym podarunkiem, 
jaki nasz Ojciec w Niebie daje każdemu z nas pod 
choinkę. Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, 

nie było ciemnością.  
 

 
 

Betlejem jest z pewnością jednym z najbardziej przemawiających miejsc w Ziemi Świętej i 
żelaznym punktem wszelkich pielgrzymkowo-turystycznych wizyt  w Izraelu. Bywa, że różnego 
rodzaju grupy wycieczkowe przyjeżdżają do Jerozolimy dosłownie na jeden dzień, w ciągu 
którego "zaliczają" widok na miasto z góry Oliwnej, Ścianę Płaczu, bazylikę Grobu Pańskiego i 
właśnie bazylikę Narodzenia Pańskiego. Nie wszystkim uczestnikom udaje się jednak wejść w 
rolę pielgrzymów. Bywa, że większość chce po prostu zdobyć parę zdjęć w stylu "ja na tle…"                         
i kupić jakieś pamiątki, na dowód tego, że się tam było. 
  
Pewien polski przewodnik opowiadał nieco surrealistyczną, choć skądinąd autentyczną 
historyjkę. Mianowicie na placu przed bazyliką Betlejem zadał kiedyś uczestnikom podobnej 
wycieczki pytanie: Jeśli ktoś uważa, że Jezus narodził się w żłobie, to proszę na prawo, a jeśli 
ktoś sądzi, że narodził się w gospodzie, to proszę na lewo. Gdy grupa podzieliła się już na 
mniej więcej równe podgrupy, on na to: Państwa po lewej stronie zapraszam na drinka do 
gospody naprzeciw bazyliki, a reszta grupy proszę za mną. I, co ciekawe, tak się też stało! 

 
Bo tak w ogóle to niezbyt pięknie wygląda ta bazylika: kamienna, szara i przyciężkawa. Także 
w środku panuje mrok i zdjęcia nie za bardzo wychodzą. A do niewielkiej krypty, gdzie według 
wiarygodnej tradycji narodził się Zbawiciel Świata, wiodą wąskie schodki, na których na ogół 
trzeba cierpliwie czekać w długiej kolejce. W zasadzie piękne jest w niej tylko światło bijące od 
zawieszonych na suficie krypty oliwnych lamp, które wprawia w trudny do opisania radosno-
podniosły nastrój. Pewne kategorie przybyszów mogą czuć się jednakowoż mocno 
rozczarowane tego rodzaju scenerią, przegrywającą w wielu detalach z niejedną polską szopką. 
 
Św. Hieronim nie na darmo wybrał takie właśnie miejsce na tłumaczenie Pisma. W kamiennej 
grocie, wyobrażającej jego własne serce, siedział długie lata i tłumaczył po kolei kolejne księgi 
obu Testamentów. Wyszedł z tego doświadczenia przemieniony. Nie tylko przybliżył Słowo 
Boże nieznającym greki chrześcijanom Zachodu, ale też Je w jakiś sposób wewnętrznie 
zasymilował. Odtąd oświetlało go Ono jakby od środka, w głębi przemienionego serca.                           
Dlatego też został wielkim świętym i Ojcem Zachodniego Kościoła. 
 
Światło Słowa jest najwspanialszym podarunkiem, jaki nasz Ojciec w Niebie daje każdemu z 
nas pod choinkę. Bo jeśli całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, 
całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem (Łk 11,36).                                    
Dlaczego Go jednak tak rzadko rozpakowujemy? Dlaczego wolimy zmontowane naprędce 
świecidełka i coraz droższe gadżety, które sobie z okazji Bożego Narodzenia ofiarujemy i które 
bynajmniej nie sprawią, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością (Łk 11,35)? 
  
Trzeba najpierw dać się obdarować Niebu, aby móc prawdziwie obdarowywać bliźnich. Tylko 
prezent, który w jakiś sposób wyraża i objawia przemieniające nas od wewnątrz Słowa Życia i 
Miłości, jest w stanie rozbudzić w obdarowanej osobie coś, co w niej już dawno wygasło. 
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Okres Bożego Narodzenia jest okazją do refleksji nad miłością 
do naszych dzieci. Spoglądając na Józefa i Maryję spróbujmy 
odnaleźć ich w nas samych. Na ile, jako ojciec, przypominasz 
pochylającego się nad żłóbkiem mężczyznę? Czy jesteś 
podobna do kobiety wybranej przez Boga na matkę? 

 
 
Odpowiedzialność Józefa  

Niewiele miejsca poświęcają Józefowi ewangeliści. Pochodził z rodu Dawida i pracował jako 
cieśla czy jak niektórzy tłumaczą - był miejscowym rzemieślnikiem znanym jako "złota rączka". 
Pod jego opieką wzrastał Jezus i razem z nim modlił się oraz co roku pielgrzymował do 
Jerozolimy. Mateusz Ewangelista nazywając Józefa człowiekiem prawym, nie ma na myśli 
Izraelity skrupulatnie przestrzegającego prawa i modlącego się na pokaz lecz męża, którego 
pobożność wyraża się w postawie miłości. Józef nie martwił się tym, co powiedzą inni, nie 
przejmował się reakcją ludzi na fakt, że jego żona była w ciąży zanim jeszcze być powinna. Nie 
myślał o sobie i o swojej reputacji lecz postępował uczciwie bez względu na okoliczności. Taki 
był Józef. Takimi chce mieć nas Bóg, szczególnie wtedy, gdy trzeba zapłacić wysoką cenę za 
wierność osobom, które nam zaufały i za które jesteśmy odpowiedzialni. Święty Józef uczy nas, 
że nie ma miłości bez odpowiedzialności za drugą osobę. 
 

Spotkałem wielu ojców, którzy są dla swoich dzieci "złotą rączką". Naprawiają, nie tylko 
zabawki i zepsutą pralkę, ale przede wszystkim relacje. Znam też ojca, który zamiast 
nakazywać dzieciom, by szły do kościoła, zaprasza je do wspólnej modlitwy. Nie zwraca zbytnio 
uwagi na to, co inni powiedzą lecz daje dzieciom do zrozumienia, że nie ma na świecie nic 
ważniejszego niż kochająca się rodzina.  

Nie zapomnę historii, którą ktoś mi przed laty opowiedział. Niespełna pełnoletni syn wziął bez 
pytania samochód swojego ojca. Wybrał się z kolegami na przejażdżkę i jadąc uderzył w 
drzewo. Gdy wysiadł z samochodu i zobaczył zniszczoną karoserię, od razu pomyślał: "co na to 
powie ojciec?". Wyjął z dowodu rejestracyjnego kartkę z numerem telefonu pomocy drogowej i 
na odwrotnej stronie przeczytał zdanie napisane ręką ojca: "kochanie, cokolwiek się stanie, 
pamiętaj, że kocham ciebie a nie samochód". 
 

Pogodne macierzyństwo Maryi  
Z Ewangelii dowiadujemy się, że pasterze znalazłszy narodzonego Mesjasza, wracali do 

swoich owiec wielbiąc radośnie Boga i roznosząc po całej okolicy radosną wieść. Natomiast 
Maryję przedstawiają ewangeliści jako tę, która bez zbytniej egzaltacji rozważała wszystko w 
swoim sercu i towarzyszyła Synowi w jego trudnej drodze. 

 

Każda wierna matka, w głębi swojego serca martwi się o dziecko gdy spada na nie ból i 
cierpienie ale również nie ustaje w modlitwie uwielbienia, gdy widzi jak dobre jest dla innych. 
Nawet gdy jest czasem bezradna wobec wybryków dorastającego dziecka, płacze łzami nadziei 
a nie desperacji. Jej syn będzie zawsze wyjątkowym synem i dobrze, by o tym wiedział. Jej 
córka będzie zawsze tą księżniczką, która wnosi do rodziny światło i radość. Powiedz im o tym 
w dniu Bożego Narodzenia. 

 

Maryja i Józef chcą mieć w nas dzisiaj swoich następców. Okres Bożego Narodzenia jest tym 
szczególnym momentem, by każdy ojciec odkrył w sobie Józefa, który naprawia popsute relacje 
oraz kocha nie zważając na to, co powiedzą inni, by każda matka zobaczyła w sobie Maryję, 
której troska nie jest smutna a łzy są łzami nadziei i zamyślenia, nie rozpaczy. Niech w ten 
wigilijny wieczór wszyscy ojcowie i wszystkie matki staną się dla swoich dzieci rodzicami, jakich 
chciał mieć Jezus.  
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Betlejemska "szopka" jest uniwersalna w 
przeciwieństwie do królewskich pałaców.          
Jest w niej miejsce dla każdego, nawet (jak            
chce starożytna tradycja) dla osła i wołu!                              
Każdy może bez skrępowania przyjść i przynieść 
wszystkie swoje bóle, cierpienia i nędze.                          
Każdy wierzący, odmieniony w spotkaniu z 
Chrystusem, na swój własny sposób starał się 
jakoś zaświadczyć o tym, że oto w jego życiu 
wydarzyło się coś niezmiernie ważnego i 
rozstrzygającego. 

  
   Ludzie wierzący, z zarazem utalentowani, tworzyli 
wspaniałe dzieła muzyczne, inni malowali arcydzieła, 
obrazujące życie Jezusa. Jeszcze inni pisali traktaty 
teologiczne, w których próbowali dociec odpowiedzi 
na pytanie: Cur Deus homo? - Dlaczego Bóg stał się 
człowiekiem? O skali poruszenia i odmianie ludzkich 
serc wciąż świadczą wspaniałe katedry, tysiące 
kościołów, niezliczone krzyże i przydrożne kapliczki.  

 
Na najstarszych, pochodzących z IV w. 

przedstawieniach narodzenia Jezusa Chrystusa 
widzimy Dziecię Jezus w otoczeniu wołu i osła. Scena ta nawiązuje do tekstu proroka Izajasza 
(1, 3): Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swojego właściciela.                                                               
Tradycja dzisiejszych szopek pochodzi od św. Franciszka z Asyżu. W roku 1223 w 
miejscowości Greccio kazał on przyprowadzić wołu i osła, aby - jak pisze jego biograf - 
doświadczyć wszystkimi zmysłami, jak wielkiej biedy doznał Jezus, gdy położono Go na sianie 
w otoczeniu zwierząt. Okoliczni mieszkańcy ustawili wokoło żłóbka świece, śpiewali pieśni, a 
noc Bożego Narodzenia stała się jasna jak dzień. Napełniony radością św. Franciszek poczuł 
się przeniesiony do Betlejem. 

 

Z początkiem XIV w. w szopkach pojawiają się figurki Dzieciątka, Maryi, Józefa, pasterzy, 
Trzech Króli. Szopki są ustawiane nie tylko w kościołach, lecz także w bogatych domach 
prywatnych. W czasach kontrreformacji (XVII w.) oprócz szopek stojących spotykamy ruchome 
szopki mechaniczne, wyposażone w figurki z wosku, gliny, alabastru, szkła, korzeni, metalu, 
kości słoniowej. 
 

Od grudnia do Trzech Króli można będzie oglądać Bożonarodzeniową Szopkę wystawioną po 
raz kolejny na naszym Dworcu kolejowym w Münster przez naszą Polską Misję Katolicką. 
Zakopiańska Szopka z mottem: „Betlejem i ubodzy”. 

 

Szopkę wystawioną licznie odwiedzają nie tylko katolicy czy protestanci, lecz także osoby 
niewierzące. Pełni ona rolę ekumeniczną i ewangelizacyjną. Ukazuje radosną tajemnicę 
działania Boga w historii świata i zgodę wybranych ludzi na to działanie - Abrahama, króla 
Dawida, Maryi, Józefa, Elżbiety. Chodzi przy tym nie tylko o unaocznienie niepojętej dla rozumu 
Tajemnicy, lecz o uzmysłowienie prawdy, dotykającej naszego serca, naszych uczuć: 
Nieogarniony Bóg w małej ziemskiej przestrzeni obdarowuje nas swoim przyjściem. Szopka w 
pełni tę prawdę ukazuje, czyniąc nam ją bliską, tak jak św. Franciszkowi.  
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w Domu parafialnym im. Maximiliana Kolbe w Rheine  
przy kościele św. Elżbiety (Darbrookstr. 17). 

 
Polska Misja Katolicka w Münster zaprasza wszystkich zainteresowanych  

na Bazar Świąteczny! 

 

 

Kiedy? 

25 listopada 2018 w godzinach od 11.00 do 17.00 

Można będzie podziwiać i nabyć świąteczne artykuły dekoracyjne ręcznej roboty, 
wykonane w ciągu roku przez parafian z Rheine. 

 

Przygotowaliśmy również coś dla ciała: 

kawa i domowe ciasta, a około godziny 14°° gorący bigos i kiełbaski 

Zapraszamy serdecznie i cieszymy się na Państwa przybycie! 

 

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą wykorzystane na wspólne przedsięwzięcia  

w ramach Misji. 
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Polska Misja Katolicka 

 
www.polskamisjakatolicka.de 

e-mail:  Polnische-Mission-MS@Bistum-Muenster.de 
 

PROBOSZCZ: Ks. Kanonik mgr Marian Wagner 
 Adres: j/w 
 Tel.: 02 51/ 5 59 58 
 
WIKARIUSZ: Ks. mgr Rafał Kubiak  
 Sauerländer Weg 18 
 48153 Münster 
 Tel.: 02 51/ 4 05 90  
 

 
Biuro:  P. Małgorzata Wójcik 
 
Godziny urzędowania biura: 
Poniedziałek - środa, piątek od godz.   9.00 do 13.00 
czwartek  od godz. 16.00 do 19.00 
 
Büroöffnungszeiten: 
Montag - Mittwoch, Freitag   von   9.00 bis 13.00 Uhr 
Donnerstag  von 16.00 bis 19.00 Uhr 
 
 
 

 

 
 

Przypominamy Rodzicom, że przy naszej Misji istnieje możliwość uczestniczenia 
w zajęciach z j. polskiego i religii przez dzieci i młodzież różnych grup wiekowych, 
jak również przez dzieci najmłodsze (od 3 roku życia) w ramach grupy tzw. 
„Biedronek”. Zajęcia odbywają się w każdy piątek (z wyjątkiem ferii szkolnych i 
dni świątecznych) w salkach parafialnych przy kościele. 
 

 Zajęcia prowadzą:  
- Grupa przedszkolna „Biedronki“ p. Kinga Socha i p. Magdalena Kęsicka-Schrajber 
- Język Polski p. Renata Kaczmarek  tel. 02502 901682 
- Religia ks. Rafał Kubiak tel. 0251 40590 
- Koordynator zajęć szkolnych p. Katarzyna Michalska tel. 0251 2038261 
 
Informujemy również, że zostały zorganizowane zajęcia katechetyczne w naszym Ośrodku filialnym 
przy kościele St. Michael w Ibbenbüren oraz St. Elisabeth w Rheine. Zapraszamy zatem dzieci i 
rodziców na spotkania. 

Nasza Szkoła Piątkowa im. św. Jana Bosko 
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 Münster   St. Antonius Kirche,  
 Antoniuskirchplatz 11   
 
  - każda niedziela i święto         godz.  9.30  i  17.30 
  - poniedziałek, wtorek, środa,  
    czwartek i piątek                    godz. 17.30 
  - sobota                                    godz. 17.00 
 
 
 
 Ibbenbüren   St. Michael Kirche,  
 An der Michaelskirche 12 
 

  - każda niedziela i święto -  godz. 12.00 
 
 

 
 
 
 

 Rheine   St. Elisabeth Kirche,   
 Windthorstr. 19 

    
 - każda sobota -  godz. 19.00  
 - a w dzień świąteczny - godz. 12.00 

 
 
 
 
 

 Borken    St. Johannes Kirche,  
 Kapuzinerstr. 13  

 
 - każda druga niedziela miesiąca - godz. 9.00 

 
 
 

 
 
 
 Bocholt   St. Agnes- Kapelle,  
 Schonenberg 7 
 
 - każda trzecia sobota miesiąca - godz. 17.30 
   Uwaga! Zmiana od nowego roku 
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Przeżywając Święta 

nieustannie pochylamy się  

nad tajemnicą Miłości, która ukazała 

się światu w Betlejem 2018 lat temu  

oraz wyśpiewujemy Bogu 

dziękczynienie za to, że  

Słowo stało się Ciałem  

i zamieszkało między nami. 

To szczególny i święty czas,  

w którym żyjemy. 

 

W duchu rodzinnej jedności  

wszystkim naszym Rodakom  

życzymy  

radosnych świąt,  

Bożego błogosławieństwa 

i odnowionej jedności 

z Bogiem i bliźnimi. 

 

 

 

Duszpasterze PMK 

 

                          Ks. Marian Wagner 

                          Ks. Rafał Kubiak 

                 oraz  P. Małgorzata Wójcik 
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Pielgrzymka do  Ziemi Świętej i Jordanii  - 11 dni 
Termin: 21.03. do 31.03. 2019 - Lot 
Zobaczyć zieloną Galileę z rodzinną miejscowością Jezusa – Nazaretem i Betlejem. Znaleźć się nad 
Jeziorem Genezaret, gdzie Jezus nauczał, wybrał swoich uczniów i dokonał licznych cudów. 
Popłynąć „Barką” przez jezioro Genezaret. Odpocząć nad morzem Martwym - cudowna i 
niezapomniana kąpiel. Pojechać do Jordanii - zobaczyć jeden z cudów świata - Petrę a także Górę 
Nebo - gdzie Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. Następnie usiąść w Wieczerniku. Przejść Drogą 
Krzyżową do Grobu Pańskiego i stanąć na Golgocie. Oto nasze najważniejsze cele.  
 
 

                             
   Jezioro galilejskie            Petra                  Morze martwe                       Jerozolima     
 
Pielgrzymka do  Kevelaer  - 1 dzień   
Termin:  30 czerwca  2019  -  Bus + pieszo 
 

                                    
   Hubertus Kaplica                                                                                       Ave Maryja.    
 
Pielgrzymka do  Lourdes  - 7 dni 
Termin:  22.09. do 28.09. 2019  -  Bus 
Zwiedzanie Lourdes, Droga krzyżowa, Grota Objawień, Krypta, Bazylika Różańca Świętego. Udział 
w nabożeństwach Maryjnych oraz śladami św. Bernadety.  
 

                 
śladami św. Bernadety                   Procesja różańcowa                         Lourdes - Grota 

 
Piesza Pielgrzymka do  Telgte 
Termin:  5 październik  2019  - pieszo 
Nie trzeba się zapisywać, trzeba tylko przyjść i pójść z nami...  
 

                                                                                 
 wymarsz - St. Mauritz         w drogę z nami                                                   Kaplica  

 
Informacje w biurze Misji:        tel. 0251 / 55099 lub 0251 / 55958 
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POLSKA MISJA KATOLICKA 

Polnische Katholische Mission 

Antoniuskirchplatz 11 

48151 Münster 

 

Tel. 0251 55099 

www.polskamisjakatolicka.de 

 

 
 


