
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  



 

 
  

  Adwent jest początkiem, czyli powrotem do źródeł. Supermarkety 
dobrze wiedzą, jak wykorzystać ten przełomowy moment roku. 
Wypełniają półki po brzegi i czarują  „magią” lub „pełnią świąt”, 
koncentrując uwagę klientów na zewnętrznej oprawie. A my...                 

 

    Czuwajcie... 

 
Już na samym początku Adwentu słyszymy słowa Chrystusa: „Czuwajcie więc i módlcie się w 
każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed 
Synem Człowieczym” (Łk 21,34). Jest to prawda: musimy być stale przygotowani na przyjście 
Pana. Czuwajcie... Oto postawa prawdziwie chrześcijańska – mam czuwać, mieć uszy, oczy               
i serce szeroko otwarte. Ponieważ nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, dlatego też 
zawsze muszę być człowiekiem czuwania. Czuwać; oznacza czegoś ważnego nie przegapić, 
nie przespać, nie zmarnować szansy, która się właśnie pojawia. Czuwać to być w gotowości                    
i nie dać się czemuś niepożądanemu zaskoczyć. 
 

Adwent jest po to, by poświęcić uwagę prostowaniu ścieżek w swojej duszy i uwierzyć, że 
tylko Jezus jest w stanie wyprostować nasze mylne ścieżki, jeżeli oczywiście Mu na to 
pozwolimy. Każdy z nas ma coś do zrobienia w sercu. Najpierw otworzyć swoje serce, a 
potem z Jezusem zacząć solidnie pracować. Może uda nam się wybrać na indywidualną 
adorację Najświętszego Sakramentu, by w ciszy serca porozmawiać z Bogiem, dziękować, 
przepraszać i uwielbiać Go. Może uda nam się przyjść na Roraty czy wziąźć udział w 
Rekolekcjach adwentowych. Po prostu więcej być z Jezusem. Boże Narodzenie ma nas 
otworzyć na Boga i na drugiego – nawet jeśli go nie lubimy. To przecież w naszych sercach 
ma być coraz więcej światła Bożej miłości. To w nas ma narodzić się Jezus Chrystus, 
poprzez nawrócenie i oczyszczenie w sakramencie pojednania i pokuty. Nasze czyste serca, 
to najpiękniejszy prezent dla Jezusa. 

Aby nie zabrakło miejsca 

Kochamy święta Bożego Narodzenia i tęsknimy za nimi przez cały rok. Ich klimat jest 
niepowtarzalny; nerwowa przedświąteczna krzątanina, domowe zwyczaje i obrzędy, rodzinne 
spotkanie przy wigilijnym stole (często jedyne w roku). Jak przeżyjemy ten ważny czas 
oczekiwania na wspomnienie Betlejemskiej Nocy, ile w nim będzie duchowości, a ile 
rozkrzyczanej reklamy i pustych gestów, zależeć będzie od naszej tęsknoty, świadomości i 
miłości do Jezusa. Czy w tym roku zdążę otworzyć drzwi swojego serca dla przychodzącego 
Pana, aby nie powtórzyła się sytuacja z Betlejem, gdzie zabrakło dla Niego miejsca? 

Jezus narodzi się, ale czy narodzi się w moim sercu? 
 
Jezu, dopomóż mi nie przespać adwentu mojego życia! Przyjdź, aby mnie w porę zbudzić, 
jak anioł obudził betlejemskich pasterzy.  
Do tego służy właśnie Adwent (z łac. adventus - przybycie, przyjście). W czasie jego trwania 
z jednej strony przypominamy sobie pierwsze przyjście Chrystusa – narodziny w stajence, a                             
z drugiej przygotowujemy się na Jego powtórne przyjście na końcu czasów, po którym, jak 
mówi Biblia: Bóg będzie wszystkim we wszystkich i każda łza zostanie otarta. 
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Papież Benedykt XVI podczas rozważań przed Anioł Pański 7 XI 2005 roku powiedział: "Adwent jest 
czasem, w którym chrześcijanie powinni obudzić w swym sercu nadzieję, że z Bożą pomocą mogą 
odmienić świat". Taka szansa odmiany świata i siebie staje przed nami w tegorocznym Adwencie. 

 
 
Okres ten charakteryzuje się radością oczekiwania i przypomina, że w 
dzieje świata wszedł Chrystus, który wciąż na nowo go przemienia i 
ciągle go podtrzymuje.                                           
Każdy z nas - i osobiście, i we 
wspólnocie Kościoła - przeżywa 
czas spotkania z Jezusem w 

sakramentach świętych i przygotowuje się do spotkania 
z Nim w godzinie swej śmierci.                                                                                 
Abyśmy mogli się radować z obchodzenia pamiątki 
przyjścia Jezusa w czasie Świąt Bożego Narodzenia, 
musimy tego przyjścia oczekiwać. Nasze przygotowanie 
do świąt powinno polegać na oczyszczeniu serca i na 
pokucie. Ma być też dla nas prawdziwym źródłem 
radości, bo Pan jest blisko.                                                           
Czas Adwentu zachęca nas, abyśmy tęsknie 
wyczekiwali Jezusa. Nie może to być czekanie 
bezczynne, lecz powinno być wypełnione służbą w 
miłości. Adwentowe spojrzenie w przyszłość powinno 
wpływać na naszą teraźniejszość, bowiem wyostrza                     
ono nasze spojrzenie na rzeczywistość, w której żyjemy 
i w której podejmujemy liczne decyzje o skutkach 
sięgających w wieczność. 
Adwent przypomina o konieczności ożywienia lub 
wypracowania takich postaw, jak: oczekiwanie, 
czujność, rozmodlenie. Nam, ludziom współczesnym, 
nie jest łatwo ani czuwać, ani oczekiwać, gdyż w naszej 
świadomości oczekiwanie zostało związane ze snuciem 
prognoz. Poprzez przeżywanie tego okresu 
przygotowujemy się przede wszystkim do uroczystości 
narodzin Jezusa. 
Adwent wskazuje na potrójne przyjście Jezusa. 
Pierwsze - historyczne, narodzenie się Jezusa w 
ubóstwie stajni betlejemskiej; ono już się dokonało. 
Drugie - ciągle się dokonujące pod osłoną znaków 
sakramentalnych we wspólnocie Kościoła; ono trwa i 
jest ukryte dla naszych oczu.                                                            
Trzecie przyjście Jezusa - w chwale będzie to triumfalny 
powrót Chrystusa jako Sędziego; nastąpi ono przy 
końcu świata (paruzja). Jezus przez całe nasze życie 
przychodzi do nas, ale kiedyś dojdzie do pełnego 
spotkania z Nim w Dzień Pański.                                            
Duchowość Adwentu zwrócona jest więc ku trzem 
wymiarom: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
 

Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne 
niedziele.    

           

 Adwent  -  przygotować drogę Panu                                  3 



 

 
 

 

Adwent bywa nazywany radosnym czasem oczekiwania.                
Można standardowo napisać, że na różne rzeczy w życiu 
czekamy, mniejsze lub większe. Takie, które dotyczą 
bezpośrednio nas lub czekamy na coś wspólnie z innymi.               
Możemy czekać na czyjeś odwiedziny, własny lub czyjś ślub, 
a jeśli mamy do czynienia z poważną chorobą lub wypadkiem 
bywa, że czekamy na własną lub kogoś bliskiego śmierć.                                    
Ale dopóki ta chwila nie nadejdzie, wszystko może się zdarzyć. 
Ktoś jednak do nas nie przyjedzie, narzeczona lub narzeczony 
zawsze może się rozmyślić w ostatniej chwili, a w życiu nawet 
najbardziej chorego może wydarzyć się cud. Oczywiście ten 

ostatni przykład raczej byłby dość miłą niespodzianką. Chodzi jednak o to, że człowiek 
zawsze może nas zaskoczyć, w jakiś sposób zawieść lub po prostu okoliczności mogą 
spowodować, iż nie wywiąże się z jakiejś obietnicy.   

Zupełnie inaczej sprawy układają się w przypadku Boga. Oczywiście Bóg może nas 
zaskoczyć – swoją dobrocią, miłością, rozwiązaniem jakiejś sprawy i poprowadzeniem nas. 
Ale nie rozmyśli się, gdy nam coś przyrzekł, ani nie zatrzymają Go jakieś zewnętrzne sprawy. 
Bóg nie utknie w korku w grudniowe popołudnie i nie stanie się tak, że nie dotrze na 
Pasterkę. Przyjdzie. Będzie. Możemy być tego pewni. W piosence „Stary Abraham” Arka 
Noego śpiewa: „Kiedy Bóg coś obiecuje, zawsze słowa dotrzymuje”. O tym samym 
przypomina nam uroczyste Te Deum, w którym na koniec wołamy: „w Tobie Panie zaufałem, 
nie zawstydzę się na wieki”. Obietnice Boga nie są wyłącznie doraźne - tu i teraz. One są 
także wieczne. Zatem ani teraz ani w wieczności nie będziemy się wstydzić, że Bóg nas 
„wyrolował”. Nawet jeśli nasi bliscy czy znajomi dziwnie patrzą na naszą wiarę, my mamy 
pewność w Bogu. Jedyną przeszkodą dla Niego możemy być my sami. Jeśli wolimy działać 
na własną rękę, kombinować, łazić swoimi drogami, wówczas skutecznie się z Nim 
rozmijamy. Bóg wytrwale będzie nas ścigał swoją miłością, przypominał o swoim istnieniu, 
ale nie skrępuje naszej woli. Istnieje jednak jeszcze inna postawa. Dość dramatyczna, która 
dla mnie osobiście jest tajemnicą. Otóż możemy nie widzieć, że Bóg spełnia swoje obietnice, 
działa cuda w naszym życiu i obdarza nas tonami dobra. W związku z tym trwamy 
w niezadowoleniu i rozczarowaniu, że Bóg nas nie kocha; że interweniuje wszędzie dookoła, 
a nas z premedytacją omija. Widzimy, jakie spustoszenie powoduje takie podejście w życiu 
ludzi. Jak często to jest prawdziwy dramat. Tym mocniej doceniamy tę łaskę, że pytanie 
o moment, w którym Bóg działał w moim życiu, sprawia, że mogłabym wymienić sporą listę. 
Dzięki temu wiem, że w żadnej trudnej sytuacji nie jestem sam. Moje życie nie musi idealnie 
się układać, bez problemów, trzęsień ziemi czy huraganów, bo wystarczy pewność, że obok 
mnie stoi Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. To Bóg cudów dziejących się w życiu 
ludzi Biblii, XXI wieków świętych i błogosławionych oraz niezliczonej rzeszy dla nas 
anonimowych osób. To są miliardy cudów, które dzieją się codziennie. Wielkich i małych. 
Możemy się na to otworzyć, zacząć tak patrzeć na Boga i dostrzegać Jego obecność w tym, 
czego doświadczamy. Albo i nie.  

Niech zatem to światło Adwentu i Bożego Narodzenia będzie światłem pozwalającym nam 
zobaczyć Boga, który spełnia obietnice i działa w naszym życiu. 
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W Adwencie kapłan odprawiający Mszę Świętą jest ubrany w 
ornat koloru fioletowego. W niedziele adwentowe nie śpiewa się 
radosnego hymnu Gloria, aby w okresie Bożego Narodzenia 
zabrzmiał on z nową siłą i mocą, oznajmiając wiernym czas 
radości uwielbiania Boga. Ołtarza nie dekoruje się kwiatami, ale 
umieszcza się przy nim wieniec adwentowy; płonące na nim 
świece symbolizujące cztery tygodnie oczekiwania na Pana.  
 
 

Szczególnie udekorowana jest świeca zwana »roratką«. Płonie ona przy ołtarzu i wskazuje 
na Maryję niosącą Chrystusa - Światłość świata (zob. J 8, 12). Podczas liturgii śpiewa się 
piękne pieśni adwentowe, o wzruszających melodiach; wyrażają one oczekiwanie na 
przyjście Jezusa. 
Na Mszy Świętej roratniej dzieci trzymają zapalone lampiony, które swym światłem 
symbolizują rozproszenie mroków grzechu. Okres Adwentu posiada jednolity charakter i 
dzieli się na dwie części: od I Niedzieli Adwentu do 16 XII i od 17 XII do 24 XII: każda część 
posiada swą własną prefację mszalną. Teksty liturgiczne tego okresu ukazują postaci 
świętych, którzy przepowiadali przyjście Mesjasza. 
  
Przewodnicy adwentowi 
 

Liturgia adwentowa zachęca nas, abyśmy w tym okresie gorliwiej przypatrzyli się postawom 
przewodników adwentowych. Przewodnik to osoba, która wtajemnicza i wprowadza nas w to, 
co jest nam mało znane. Zwraca nam też uwagę na rzeczy najistotniejsze i jest osobą, której 
możemy zaufać; z przewodnikiem czujemy się bezpiecznie, pewnie. Okres Adwentu ma 
trzech takich przewodników, tj. trzy osoby będące darem dla wspólnoty Kościoła. 
 

Pierwszym przewodnikiem adwentowym jest prorok Izajasz; żył on w VIII wieku przed 
narodzeniem Jezusa. Był bardzo wyczulony na głos Pana Boga. Mówił innym o Jego 
świętości i był niewzruszony w wierze w ostateczny triumf dobra. Wypowiadał także mocne 
słowa groźby wobec nieposłusznego ludu. Mówił jednocześnie o pocieszeniu, które płynęło z 
obietnicy, że nadejdzie oczekiwany Mesjasz. 
 

Drugim przewodnikiem adwentowym jest św. Jan Chrzciciel - prorok z Judei, który 
przyszedł na świat sześć miesięcy przed Jezusem. Ten asceta żył na pustyni, nie jadł mięsa i 
nie pił wina, żywił się szarańczą i miodem. Nosił odzienie z sierści i pas skórzany. Głosił 
radykalne orędzie pokutne i nadejście Mesjasza. Nie wywyższał się, lecz pragnął pozostać w 
cieniu Tego, którego przyjście zapowiadał - Jezusa Chrystusa. Pozostał sobą także wtedy, 
gdy ochrzcił Jezusa, świadom swej roli pokornego cienia. Oto on, ubogi, obdarował Tego, od 
którego wszystko pochodzi. Jan odważył się też powiedzieć koronowanemu 
grzesznikowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata (Mt 6, 18). Kosztowało go to głowę, ale 
swoją powinność spełnił. Głosił tę samą prawdę dla wszystkich. Jego zadaniem było 
przygotowanie drogi przychodzącemu Panu. Wyraził to dobrze ojciec proroka, 
Zachariasz: Pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi (Łk 1, 76). 
 

Trzecim przewodnikiem adwentowym, a właściwie przewodniczką 
adwentową, jest Matka Boża, która oczekiwała Jezusa z wielką miłością.                              
W Jej życiu doskonale uwidaczniało się posłuszeństwo wobec świętej woli Boga. 
Wydała na świat Boga. " Błogosławiona jesteś między niewiastami", bo przez Maryję 
Bóg pobłogosławił ludziom i wyzwolił ich z ciążącej nad nimi niełaski. Nosiła Boga, 
który wziął z Niej ludzkie ciało i przyniósł radość, wszystkich oświecił blaskiem swego Bóstwa.  
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Nie zmarnuj szansy na lepszą spowiedź. 
Każdy czas ma swój własny rachunek sumienia.                                    
Jednak każdy okres liturgiczny wzmacnia pytania o bardzo 
konkretne grupy czy rodzaje spraw w naszym życiu.                                              
Adwent nie jest wyjątkiem. 
 
Poniżej zamieszczamy jedną z propozycji takiego, 
„okresowego rachunku sumienia”. Nie jest on oczywiście 

kompletny, ani też nie rości sobie pretensji, aby być pomocnym dla każdego. Choć mamy 
nadzieję, że komuś się przyda. Jest raczej zachętą do robienia rachunku sumienia również 
w oparciu o konkretne tajemnice naszej wiary, sposób ich przeżywania czy też w oparciu 
o kalendarz liturgiczny Kościoła. Adwentowy rachunek sumienia może zatem wyglądać 
np. tak:  
 
               Oczekiwanie na Mesjasza i Zbawiciela. Prostowanie ścieżek dla Pana 
 
1. Czy rzeczywiście potrzebuję Mesjasza? Czy dzięki radykalnej niezgodzie na własny 

grzech i własną słabość, dzięki radykalnej i ciężkiej pracy nad sobą dotarłem 
kiedykolwiek do momentu, kiedy mogłem uczciwie powiedzieć – bez łaski Bożej nie 
dam rady, wyczerpałem wszelkie ludzkie możliwości, zrobiłem wszystko co mogłem, a 
to nie wystarczyło – potrzebuję Mesjasza. A może moje mówienie o potrzebie 
Zbawiciela to tylko pusta gadanina, coś czego nigdy nie doświadczyłem, bo nigdy nie 
dałem sobie szansy – przez swoje lenistwo – na prawdziwe, a nie jedynie deklaratywne 
poznanie swojej słabości?  

 
2. Czy nie jest tak, że polubiłem swoje grzechy, zgodziłem się na swoje słabości i nie 

pragnę już wyzwolenia, które przynosi Mesjasz-Zbawiciel? Czy nie jest tak, że nigdy 
się z grzechem na poważnie nie starłem i nawet nie wiem, że odbiera mi wolność? Czy 
nie polubiłem niewoli grzechu tak bardzo, że stała się moim domem, z którego nie chcę 
wychodzić i nie potrzebuje Mesjasza, aby zakłócał mój spokój w domu niewoli? 

 
3. Czy potrafię powiedzieć na czym konkretnie polegało moje ostatnie, być może bardzo 

drobne ale konkretne nawrócenie? 
 
4. Kiedy ostatnio moja wiara tak zadziałała w moim życiu, że musiałem je zmienić tak jak 

zmieniła swoje życie Maryja czy Józef po Zwiastowaniu? Czy moja wiara kiedykolwiek, 
chociaż raz zmieniła moje życie, czy to tylko moje życie wciąż kształtuje i dostosowuje 
do siebie moją wiarę? 
 

5. Czy potrafię słuchać słów wzywających do nawrócenia? Czy szukam Jana Chrzciciela 
w swoim sumieniu? Czy pamiętam o codziennym rachunku sumienia? Czy jestem 
posłuszny natchnieniom Bożym w mojej duszy, kiedy wzywają mnie do zaprzestania 
czegoś złego, albo podjęcia czegoś dobrego? Jak często zdarza mi się zaniedbywać 
dobre natchnienie, natchnienia Ducha Świętego w moim życiu? 

 
6. Czy zdarza mi się odkładać nawrócenie na później? Czy zdarza mi się nie tyle czekać 

na Mesjasza, co w nieskończoność kazać Mesjaszowi czekać na moją gotowość do 
przyjęcia Go? 
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M  Ü  N  S  T  E  R  ST. ANTONIUS – 

ANTONIUSKIRCHPLATZ 11 

Rozpoczęcie Rekolekcji  
(Sobota - 07.12.2019) 

Spowiedź św. 
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 16.00 – 18.00 
godz. 17.00 

II Niedziela Adwentu 
(08.12.2019) 

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

i nauka rekolekcyjna 

godz.  9.30 
 godz. 17.30 

 
Uroczystośc Niepokalanego 

Poczęcia NM Panny 
   Poniedziałek (09.12.2019) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 

Wtorek (10.12.2019) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 19.00 

Środa (11.12.2019) Msza św. z Adoracją godz. 17.30 

Czwartek (12.12.2019) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 19.00 

Piątek (13.12.2019) Msza św. i nauka rekolekcyjna godz. 17.30 
Sobota  

(14.12.2019) 
Spowiedź św. 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
godz. 16.00 – 18.00 

godz. 17.00 

III Niedziela Adwentu 
(15.12.2019) 

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

godz.  9.30 
godz. 17.30 

IV Niedziela Adwentu 
(22.12.2019) 

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 
Wtorek 

24.12.2019 

 

PASTERKA dla dzieci 
 

PASTERKA 
 

 

godz. 20.00 
 

godz. 24.00 
 

Boże Narodzenie 
Środa 

25.12.2019 

 

Msza święta 
 

Msza święta 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30 
 

Święto  
Świętego Szczepana 

(Czwartek- 26.12.2019) 

 

Msza święta 
 

Msza święta 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30 
 

Świętego Jana  
Apostoła i Ewangelisty  

(Piątek - 27.12.2019)   

Msza święta 
z poświęceniem wina  godz. 17.30 

Święto 
Świętych Młodzianków  
(Sobota - 28.12.2019) 

Msza święta 
z błogosławieństwem dla dzieci  godz. 17.30 

 

 

 
PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 

ORAZ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  
AD 2019 



 

 

Święto 
Świętej Rodziny 

(Niedziela - 29.12.2019) 

 
Msza święta z błogosławieństwem 

dla Rodzin 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30  
 

 

Zakończenie Starego Roku 
Św. Sylwestra 

Wtorek  
31.12.2019 

Msza święta i Nabożeństwo 
Dziękczynne z Adoracją 

 

godz. 18.00 
 

Nowy Rok Pański  
Uroczystość Bożej Rodzicielki 

(Środa - 01.01.2020) 

 

Msza święta 
 

Msza święta 
 

 

godz.  9.30 
 

godz. 17.30 
 

 

Objawienie Pańskie 
Uroczystość Trzech Króli 

Poniedziałek 
06.01.2020 

 

 

Msza święta z poświęceniem 
kadzidła i kredy 

 

 
 

godz. 17.30 
 

 

 

 

 

 
 

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

 SCHONENBERG 7 
 

Środa  
(11.12.2019) 

 

Spowiedź święta  
Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

godz. 17.00 
godz. 17.30 

 
III Sobota miesiąca 

(21.12.2019) 
 

Spowiedź św.  
Msza św. i nauka rekolekcyjna 

godz. 17.00  
godz. 17.30 

 

 

 

 

 

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

 

II Niedziela Adwentu  
(08.12.2019) 

Msza święta  godz.  9.00 

Piątek  
(13.12.2019) 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
Spowiedź św. 

godz. 19.00 

 

Boże Narodzenie  
(25.12.2019) 

Msza święta świąteczna godz.  9.00 



 
 
 

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

 
Sobota - II Adwentowa 

(07.12.2019)  

 

Msza św. i nauka rekolekcyjna  
 

Spowiedź św. 
 

 

godz. 19.00 
 

 od godz. 19.00 
 

Sobota - III Adwentowa 
(14.12.2019) 

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 

(21.12.2019) 
Msza święta godz. 19.00 

Wigilia Bożego Narodzenia 
(Wtorek 24.12.2019) 

PASTERKA godz. 19.00 

Boże Narodzenie 
(Środa - 25.12.2019) 

Msza święta godz. 12.00 

Świętego Szczepana 
(Czwartek- 26.12.2019) 

Msza święta godz. 12.00 

 

Święto Świętej Rodziny 
(Niedziela - 29.12.2019) 

 

Msza święta z błogosławieństwem 
dla Rodzin godz. 12.00 

 

Nowy Rok Pański  
Uroczystość Bożej Rodzicielki 

(Środa - 01.01.2020) 
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 
(08.12.2019) 

 

Spowiedź św. 
 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
 

 

godz. 11.45-13.00 
 

godz. 12.00 
 

III Niedziela Adwentu 
(15.12.2019) 

 

Spowiedź św. 
 

Msza św. i nauka rekolekcyjna 
 

 

godz. 11.45-13.00 
 

godz. 12.00 
 

 

IV Niedziela Adwentu 
(22.12.2019) 

 

Msza święta godz. 12.00 

Wigilia Bożego Narodzenia 
(Wtorek - 24.12.2019) 

PASTERKA godz. 24.00 

Boże Narodzenie 
(Środa - 25.12.2019) 

Msza święta godz. 12.00 

Świętego Szczepana 
(Czwartek - 26.12.2019) 

Msza Święta  godz. 12.00 

 

Święto Świętej Rodziny 
(Niedziela - 29.12.2019) 

 

Msza św. z błogosławieństwem  
dla Rodzin godz. 12.00 

                             Nowy Rok Pański  
Uroczystość Bożej Rodzicielki 

(Środa - 01.01.2020) 
 

Msza święta Noworoczna godz. 12.00 

 



 

 
 

 

Wcielenie Syna Bożego jako fakt historyczny jest dla nas 
dzisiaj sprawą o wiele ważniejszą niż kilka lat temu.                                          
W treści naszej wiary nic wprawdzie się nie zmieniło, ciągle 
najważniejszą prawdą wiary i najważniejszymi świętami są 
te, które nas wprowadzają w misterium Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania Chrystusa. Ale świat stawia dzisiaj przed 
nami nowe wyzwania. I na nie musimy dawać przekonującą 

odpowiedź światu i sobie samym. Przypominał o tym już św. Piotr: „Chrystusa miejcie w 
sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od 
was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P 3,15).  
 
   Czymże jest ta gotowość, jeśli nie reagowaniem na znaki czasu? Czasy, w których 
musieliśmy się bronić przed kwestionowaniem samego istnienia Boga czy historyczności 
Jezusa Chrystusa, mamy już chyba za sobą. Dzisiaj żaden poważny badacz istnieniu 
Chrystusa nie zaprzecza. Samo zaś istnienie Boga też jakby przestało być dla filozofów 
tematem, o który warto się spierać, skupili się bardziej na człowieku i na jego przeżyciach. 
Główny nurt zachodniego świata kieruje nas dzisiaj nie w stronę negacji Boga, ale – jak 
przestrzegał Jan Paweł II w 1991 roku – kusi życiem takim, „jakby Boga nie było”.                                        
Przed tym praktycznym ateizmem przestrzegał nas również w tegorocznym Adwencie papież 
Franciszek.  

 
   Bóg, którego obraz próbuje się upowszechnić w budowanym właśnie „społeczeństwie 
otwartym”, ma być Bogiem bezkolizyjnym. Takim, w którego wiara nie będzie przysparzać 
między ludźmi konfliktów i sporów, bo o tym Bogu nie da się nic pewnego powiedzieć. Ów 
Bóg może być co najwyżej jakąś bezosobową Siłą Wyższą czy Architektem, który świat być 
może stworzył, ale obecnie nie ma z nim już nic wspólnego. Nie może być Bogiem 
objawiającym się człowiekowi w Biblii, a już absolutnie nie może być Bogiem Wcielonym. 
Wiara w społeczeństwie otwartym – ma być konsekwencją naszego wolnego wyboru, a nie 
poznania prawdy absolutnej: „Jeśli rozpoznajemy, że nasza wiara jest wyrazem wyboru, a nie 
prawdy absolutnej, to bardziej prawdopodobne jest, że będziemy tolerować również inną 
wiarę i korygować naszą w świetle doświadczeń”. Wiara w takiego Boga „nie powinna nas 
zmuszać do przestrzegania określonych zbiorów zasad”. Każdy powinien mieć swojego Boga 
i swoją wiarę, która mu niczego nie dyktuje. Boga mamy sobie wybrać jak pluszaka w sklepie 
albo skroić go według własnych potrzeb. Skutkiem tego będą laicyzacja i praktyczny ateizm.  
 
   Boże Narodzenie tymczasem przypomina nam, że nasz Bóg jest Emmanuelem – Bogiem z 
nami. Nie jest on Bogiem obojętnym i dalekim, ale kochającym i bliskim. Nie przestaje 
troszczyć się o swój lud, pouczając go swoim słowem i prowadząc przez dzieje. A kiedy 
nadeszła przewidziana pełnia czasu, Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się w Betlejem. 
Tak, Syn Boży miał ziemską matkę Maryję i jej obecność w historii zbawienia jest 
potwierdzeniem realizmu tajemnicy Wcielenia. Dzięki temu, że Syn Boży przyjął ludzkie ciało, 
mógł w tym ciele złożyć na krzyżu ofiarę za nasze grzechy. I mógł zmartwychwstać jako 
pierwszy z umarłych. To wszystko mamy zapisane! Wierzmy w fakty, a nie w urojenia. I wcale 
nie czujemy się zniewoleni, że ten, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”, mówi 
nam, jak należy żyć. Bo On stał się jednym z nas i objawił nam swoją miłość od stajenki aż 
po krzyż.  

Dlatego Boże Narodzenie, z Maryją, Józefem, pastuszkami, mędrcami i gwiazdą, świętujmy 
w tym roku szczególnie radośnie. Podkreślajmy ów historyczny i rodzinny kontekst Wcielenia, 
bo on potwierdza naszą wiarę. Śpiewajmy zatem całym sercem kolędy.  
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Słowo "wigilia" wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Noc, w 

której: "Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami", była najbardziej 
niezwykłą nocą w historii stworzenia i niezwykłe są również upamiętniające ją 
celebracje. Wigilia Bożego Narodzenia jest w polskiej tradycji dniem postu i 
modlitw przygotowujących nas na przeżywanie narodzin Jezusa Chrystusa, 
który przychodzi, aby przynieść nam wolność i pokój, pokonać grzech i śmierć. 

 
 

Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest w szczególnie uroczysty sposób i wiążą się z nią liczne 
piękne zwyczaje. To wyjątkowo rodzinne święto, czas miłości i pojednania. Ważne znaczenie ma 
odpowiedni wystrój mieszkania, w którym centralne miejsce zajmuje choinka będąca symbolem 
Drzewa Życia, którym jest sam Jezus Chrystus. Ozdabiające ją światełka są symbolem światłości 
świata. 
 

Najważniejszym punktem Wigilii jest uroczysta wieczerza spożywana po pojawieniu się na niebie 
pierwszej gwiazdy, pamiątki Gwiazdy Betlejemskiej, która przywiodła Mędrców do Betlejem. To 
również symbol światła łaski Bożej, prowadzącej każdego człowieka do Chrystusa. Wieczerza, która 
gromadzi całą rodzinę, symbolizuje Eucharystię i zjednoczenie z Kościołem.                                                            
Ważnym jej momentem, nawiązującym do życia wspólnotowego pierwszych chrześcijan, o których 
św. Łukasz pisał w Dziejach Apostolskich: "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach" (Dz 2, 42), jest dzielenie się opłatkiem. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego 
słowa oblatum i oznacza dar ofiarny. Wykonany ze specjalnego niekwaszonego ciasta pieczonego w 
formie cienkich płatków jest wyrazem naszej wzajemnej miłości, przebaczenia i jedności.                              
Podczas rytuału łamania się opłatkiem składamy sobie płynące z głębi serca życzenia.                                                         
Kolejnym zwyczajem związanym z wieczerzą jest przygotowanie dodatkowego miejsca przy stole, 
znaku naszej pamięci o wszystkich bliskich, którzy już odeszli do wieczności, o naszych bliskich 
krewnych i przyjaciołach przebywających daleko od domu i nie mogących z nami świętować, jak 
również o ludziach samotnych i biednych, których jesteśmy gotowi przyjąć w osobie 
niespodziewanego. Według innej starej tradycji w domu powinna się również znaleźć choćby mała 
wiązka siana, będącego symbolem ubóstwa Świętej Rodziny i narodzin Pana Jezusa w żłobie. 
Najczęściej umieszcza się ją pod obrusem okrywającym świąteczny stół. 
 

Obrzędy wieczerzy wigilijnej rozpoczyna głowa rodziny od zapalenia świecy symbolizującej 
rozproszenie mroków grzechu i śmierci przez narodzenie Jezusa Chrystusa. Następnie odczytuje 
fragment Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 14) i rodzina wspólnie się modli.                                             
Najbardziej popularnymi potrawami (różniącymi się w zależności od regionu) są zupa rybna, barszcz 
czerwony z uszkami, zupa grzybowa, kapusta z grzybami, kompot z suszonych owoców, śledzie w 
śmietanie i inne ryby - głównie karp przygotowywany na różne sposoby.                                                                                
Po zakończeniu wieczerzy następuje moment rozdawania prezentów, które są wyrazem naszej 
radości z narodzin Pana Jezusa. Po rozpakowaniu podarunków kontynuujemy świętowanie, 
śpiewając kolędy, uczestnicząc we wspólnych zabawach i radosnych rozmowach. Po Wigilii udajemy 
się na Pasterkę.   
 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  
by wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. 
Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, 
własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 
I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki,  
a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. 
By anioł podarł każdy dramat aż do rozdziału ostatniego,  
kładąc na serce pogmatwane - jak na osiołka - kompres śniegu. 
Aby wszystko się uprościło - było zwyczajne - proste sobie –  
by szpak pstrokaty, zagrypiony fikał koziołki nam na grobie. 
Aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając w swej kolejce,  
a Matka Boska - cichych, ufnych - jak ciepły pled wzięła na ręce.   
 

Ks. Jan Twardowski 
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Myślisz, że się nie da? Nie zapominaj nigdy 
pocieszających słów Archanioła Gabriela do Maryi, które 
możesz przeczytać w historii o Zwiastowaniu Pańskim: 
"U Boga nic nie jest niemożliwe". 

Oto 6 sposobów, by ożywić ducha Twojej rodziny:  

1. Wspólna, rodzinna modlitwa  Jednym z głównych powodów walk, kłótni, goryczy,chłodu 
i ostatecznie separacji jest brak modlitwy w rodzinie. Tak jak tlen jest potrzebny płucom, tak 
modlitwa potrzebna jest duszy. Powinna być w sercu życia rodzinnego. 

2. Przebaczenie i miłosierdzie  W wielu rodzinach oziębłość, obojętność, a nawet gorycz 
jest tym, co dominuje w życiu codziennym. Dlaczego? Jednym z powodów jest brak 
przebaczenia. Członkowie rodziny muszą być dla siebie łaskawi i wybaczać: nie tylko 7 razy, 
ale 70 razy po 7 razy - czyli zawsze. Jeśli potrzebujemy przebaczenia, wtedy musimy 
przebaczyć z głębi serca. Nasz Pan mówi tak: "I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom". 

3. Proste słowa, które zawsze przynoszą dobro  Brytyjski poeta, Alexander Pope, napisał 
takie słowa: "Błądzić jest rzeczą ludzką, przebaczać zaś Boską”.                                             
Członkowie rodzin, kultywując prawdziwą pokorę serca, muszą nauczyć się mówić te słowa: 
"Przepraszam…" i również ważne: "Wybaczam Ci!" Te słowa mogą ocalić rodzinę! 

4. Wdzięczność   Nawet jeśli czasem wydaje się to mało znaczące, to jedno słowo - 
"dziękuję" - może dodać aromatu do "rodzinnego przepisu".                                                                     
Święty Ignacy Loyola twierdził, że "istotą grzechu jest niewdzięczność." Kultywuj w swoich 
rodzinach postawę wdzięczności! Tak naprawdę wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od 
Boga. Świadomość tego faktu pomaga, by być wdzięcznym nie tylko Bogu, ale również to 
dobro, które robią dla nas inni. 

5. Zrób sobie przerwę od gadżetów   Kluczowym momentem w życiu rodziny jest często 
czas wspólnego posiłku.                                                                                                                                     
Jest taki komiks, który przedstawia całą rodzinę siedzącą na tej samej kanapie. Ojciec ogląda 
telewizję, matka robi coś na tablecie, syn gra w grę komputerową na laptopie, nastoletnia 
córka wysyła wiadomość z telefonu, a pies ma słuchawki.                                                                                          
Czy widzisz w tym odzwierciedlenie twojej własnej rodziny? W związku z tym pamiętaj, by w 
czasie posiłku - nawet jeśli będzie to 20-25 minut - nie było miejsca na telefony, tablety, 
komputery, radio, czy telewizję. Każda osoba ma swoją nieskończoną wartość, ekran może 
Ci ją zasłonić. 

6. Świętowanie   Znany katolicki autor, Jean Vanier, założyciel grupy, która pracuje głównie 
z osobami niepełnosprawnymi, odkrył, że rodzina jest powołana... do świętowania!                   
Urodziny, rocznice, święta takie jak Boże Narodzenie czy Święta Wielkiej Nocy, i wiele więcej 
- wszystkie są uroczystymi i pełnymi entuzjazmu momentami święta w kontekście rodziny. 

Powinniśmy celebrować również inne uroczystości - zwłaszcza urodziny, chrzest i imieniny! 
Dlatego właśnie, jeśli chcesz zaszczepić dobrą dawkę radości w rodzinie, nabierz nawyku 
świętowania! Święty Paweł apeluje do nas w tych słowach: "Raduj się zawsze w Panu; 
powiem jeszcze raz: raduj się w Panu" (Flp 4:4). 
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Tak, słabe jesteśmy – ale to jedno rozumiemy 
doskonale: miłość tu, na ziemi, trzeba rozłożyć 
na czynniki pierwsze dzień po dniu... 

 

 Boże narodzenie nie jest dla nas abstrakcją, 
jedynie ślicznym obrazkiem, tak jak i nowo narodzone dziecko. Pamiętamy ciężar małego 
ciała, jego miękkość i zapach – czyż nie? Znamy też mnogość emocji, oczekiwanie, lęk.                         
Tak, wiem, trzeba mieć pokój w sercu i oddychać głęboko. Ale czy wiele z nas nie myślało w 
trakcie porodu albo i kilka, kilkanaście lat później: „może ja jednak zrezygnuję…”? Tyle że 
odwrotu nie ma. 

*** 

Tysiąc przepisów na „najprostsze” i „tradycyjne”; reklamy, które zdają się wychodzić z 
ekranu;  – nie takie święta znamy. Znamy piasek pod powiekami, działanie z wyprzedzeniem, 
pokonywanie oporu, krótszy sen. 

Być może z ambony zagrzmią znowu: „Po co tyle zabiegania, tyle przygotowań?”. Po co?                                                     
A jeśli ten nadmiar to my? Jeśli taka właśnie jest matka? Przecież co roku pakujemy do 
pudełek, do uszek, do pralek miłość, szacunek, troskę. Naśladujemy Bożą hojność – to 
prawda: na własną miarę, czasem nie wtedy, kiedy trzeba, czasem nie to, co potrzebne 
najbardziej. Tak, słabe jesteśmy – ale to jedno rozumiemy doskonale: miłość tu, na ziemi, 
trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze dzień po dniu, godzina po godzinie, trzeba przemienić ją 
w konkret pobudek i zasypiań, w mądrość rozumu i serca. 

Nosimy w sobie obfitość, „za dużo” chcemy, „za bardzo” kochamy. Jest w nas jakby zbyt 
wiele, przelewa się, kipi, rozdziera od środka. Tak, słabe jesteśmy – ale to jedno rozumiemy 
doskonale:  ta miłość nie może się skończyć tutaj, ziemia jej nie pomieści, nieba 
potrzebujemy. Nieba. 

*** 

„W noc Bożego Narodzenia wydaje się, że Bóg i człowiek zamienili się rolami. Bóg jest 
bezsilny, kruchy, zagrożony, to Jemu trzeba opieki, światła i ciepła” – napisał ksiądz Janusz 
Stanisław Pasierb. 

Właściwie można by nie dodawać nic więcej. Boże Narodzenie oczami matki – to właśnie 
takie doświadczenie. 
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Czy sen, w którym anioł objawił mu tożsamość 
dziecka rosnącego w łonie Maryi nie był… snem, 
fantazją, jakimś złudzeniem... 

 

W czasie adwentu i potem w okresie bożonarodzeniowym wiele się mówi i pisze o Jezusie, o 
Maryi. Wspominamy trudny okres Jej końca ciąży, gdy była narażona na wszelkie 
niedogodności, a w końcu na poród w grocie. Z żalem pochylamy się nad małym Jezusem, 
który kołyskę znalazł w zwierzęcym żłobie. Zbawiciela świata witały owce i woły. W tych 
wszystkich rozważaniach pomijamy gdzieś jedną wyjątkową postać - świętego Józefa. 

*** 

Często patrzymy na Józefa tak, jakby był pewien wszystkiego. Jestem przekonany, że 
Józefowi zdarzyło się kilka razy zastanawiać czy sen, w którym anioł objawił mu tożsamość 
dziecka rosnącego w łonie Maryi nie był… snem, fantazją, jakimś złudzeniem. Józef był 
mężczyzną, a mężczyzn cechuje pewne zakorzenienie w sprawach ziemskich, realnych.                        
Nie przychodzi im zbyt łatwo wiara w anioły czy dziewicze poczęcie. Lubią mieć wszystko 
uzasadnione, uargumentowane logicznie. 

Wielkość Józefa polegała na tym, że mimo tego wszystkiego - zaufał. Mimo tego, że działy 
się rzeczy, których w żaden sposób nie da się logicznie wyjaśnić - uwierzył Bogu. 

*** 

Jak się czuł Józef w dniu narodzenia Jezusa? Myślę, że mógł przez moment czuć się 
przegrany. Przegrany jako mężczyzna. Szukał godnego i bezpiecznego schronienia dla 
swojej brzemiennej kobiety. Nie znalazł. Jego ukochana rodzi nie jego dziecko w warunkach 
dalekich od tych, które określilibyśmy mianem godnych. Chyba żadna kobieta nie chciałaby 
urodzić dziecka w grocie, w otoczeniu zwierząt. Tymczasem to przytrafiło się żonie Józefa. 
Miał więc prawo czuć, że zawiódł. 

Józef jednak w takiej sytuacji po raz kolejny robi to, co mu w tej sytuacji pozostało - milczy. 
Ewangelie nie przekazują nam żadnych jego słów. Widzimy tylko jego zaufanie Bogu i czyny.                            

Myślę, że tego powinniśmy się my mężczyźni, nie tylko ojcowie, od niego uczyć. Tego 
oczekują od nas kobiety. Mniej gadania, a więcej pracy i opieki. Do tego stworzył nas Bóg. 
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Próbuję więc odtworzyć w mojej pamięci obraz, który 
niespodziewanie pojawił się w dziejach świata, nabierając 
konkretnych kształtów i barw. Wprawdzie prorocy coś 
zapowiadali, mniej lub bardziej wyraźnie. Jednak dla mnie, 
człowieka nieuczonego, prostego pasterza, wiele rzeczy było 
wówczas niezrozumiałych. Tora, przepisy, zakazy, nakazy…                      
To wszystko dla uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Oni mieli 
czas na dysputy, wzajemne oskarżenia, nielegalne handle i 
współpracę z rzymskim okupantem. A mnie do szczęścia 
niewiele potrzeba. Wolałem więc zająć się konkretną pracą – 
trzeba przecież z czegoś wyżywić rodzinę… 

 

Ale do rzeczy… Chłodna, gwieździsta noc. W ciszy czuwam wraz z moimi towarzyszami 
pasterskich wędrówek, choć oczy zamykają się same. Obok, w półmroku, widać niewielkie 
gaje oliwne i pola do wypasu owiec. Czuję, obok zapachu stada, jakby coś tajemniczego 
unosiło się w powietrzu. Nie potrafię tego określić, o co chodzi. Ale coś jest na rzeczy. Nagle 
widzę z przerażeniem, że: 

Wypada wśród nocy ogień z obłoku! 
Dumają pasterze przy tym widoku. 

Każdy pyta, co się dzieje, Czy nie świta, czy nie dnieje, 
Skąd ta łuna bije, tak miła oku? 

I wykrzyknąłem z zachwytu do śpiących strażników stada:  
Bracia patrzcie jeno, jak niebo goreje. 

Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. 
Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada. 

A my do Betlejem, do Betlejem. 
Przebudzeni towarzysze pytają, co się dzieje. A ja na to:  

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
których oni nie słyszeli, jak żywi. 

Chór aniołów śpiewa dostojne:  
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. 

Cóż to ma znaczyć? – pomyślałem. Jak mam się zachować, ja prosty, niewykształcony 
pasterz… I co mam dalej czynić? I wtedy gromkim głosem zawołałem: 

Do szopy, hej pasterze, Do Szopy, bo tam cud! 
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. 

Kiedy przybyliśmy na miejsce, owczym pędem, ujrzałem niecodzienny widok: 
Cicha noc, święta noc. Pokój niesie ludziom wszem, 

A u żłóbka Matka Święta. Czuwa sama uśmiechnięta. Nad dzieciątka snem. 
 

Pełen zachwytu zastanawiałem się, w jaki sposób uczcić tego wyjątkowego Obywatela 
ubogiej mieściny Betlejem? I postanowiłem włączyć się, wraz z pasterzami, w ten anielski 
śpiew.  
Ale noc, niezapomniana noc, pełna wrażeń! Warto było czuwać na Polu Pasterzy, by 
usłyszeć Dobrą Nowinę i włączyć się w śpiew chórów anielskich.  

Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
 
Z oczyma pełnymi zachwytu zastanawiam się, kim będzie to Dziecię, bo istotnie przy Jego 
narodzeniu dzieją się rzeczy niezwykłe. W moim sercu i umyśle pojawia się wiele znaków 
zapytania. Ja, ubogi pasterz, widzę bogactwo otwierającego się Nieba. 
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„Słowo stało się ciałem                                                                        
i zamieszkało między nami”. 

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.  
 

 

Przygotowania do Bożego Narodzenia bywają na tyle męczące i kosztowne, że 
niektórym całkowicie odbierają radość świętowania. Bo nawet ci, którzy na co dzień 
ledwie wiążą koniec z końcem, starają się, by na Wigilię było dwanaście potraw, z 
obowiązkowym karpiem, barszczem z uszkami, pierogami z kapustą i kluskami z 
makiem. Musi być choinka, po królewsku ubrana, a pod nią upominki od św. Mikołaja. I 
stół przez całe Święta musi po staropolsku uginać się od jadła - tak było nawet przed 
dwudziestu laty, gdy wszystko było na kartki. To sporo kosztuje: pieniędzy i wysiłku. 
Dlatego niektórzy nie lubią Świąt - dotyczy to szczególnie kobiet zmęczonych 
gotowaniem, pieczeniem, sprzątaniem i długimi kolejkami w sklepach. 
 
Zmęczenie Świętami jest spowodowane naszym egocentryzmem. W praktyce 
zapominamy bowiem, że Boże Narodzenie to inaczej: urodziny Pana Jezusa. I jak na 
Jubilata przystało, On ma być - w te dni szczególnie - w centrum naszego 
zainteresowania. Jest to przecież święto ku czci Syna Bożego, który przyszedł, aby 
zamieszkać pośród nas i w nas. Ten fakt historyczny aktualizuje się w wymiarze 
ponadczasowym w liturgii. Dlatego w Adwencie rozlega się wołanie Jana Chrzciciela: 
"Przygotujcie drogę Panu". W zapale przygotowań, surowy Prorok znad Jordanu 
zapominał o sobie. Nie szukał wygód i miękkich szat. Za ubiór wystarczył mu pas z 
sierści wielbłądziej, a za pokarm miód leśnych pszczół i szarańcza. Nie rozczulał się 
nad sobą, miał przecież ważny cel: przygotować drogę Temu, Któremu nie czuł się 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 
 
Nie namawiam do przeżywania Bożego Narodzenia o suchym pysku, bo nawet Kościół 
zabrania pościć w święta. Żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie również stół, strój i 
wystrój, do pewnego stopnia, mogą się okazać ważnym atrybutem świętowania. Ale 
trzeba się zastanowić, czy przypadkiem bardziej niż przygotowaniem drogi Panu, nie 
jesteśmy zajęci szukaniem dla siebie jakiejś oberży na popas? I może nawet, za cenę 
darowania sobie części przygotowań stołu i domu, poświęcić trochę 
przedświątecznego czasu na przygotowanie serca, na modlitwę i pokutę? 
 
Źle się bowiem dzieje, gdy wszystko zewnętrznie jest zgodnie z tradycją: wigilia, 
kolędy, opłatek, choinka... ale zabraknie obecności Chrystusa przyjmowanego i 
adorowanego w Najświętszym Sakramencie. Bo wtedy Święta są puste i w 
konsekwencji męczące, jak wszystko, co bezsensowne. Nikt przecież nie urządza 
wesela bez pary młodej, ani imienin bez solenizanta. A Boże Narodzenie bez Boga, 
bez Komunii z Nim? 
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Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, świętując 
tegoroczne Boże Narodzenie? 
Jak zawsze – na zrozumienie, co to znaczy, że Syn Boży dla 
nas stał się człowiekiem. Bóg tak bardzo pochylił się nad 
nami i nad naszym losem, że zesłał nam swojego Syna. 
Ciągle na nowo odkrywamy tę przedziwną tajemnicę 
narodzin Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat w stajni, 

żeby nas wyrwać z niewoli grzechu i uczynić dziećmi Bożymi. To jest najpiękniejsza i ciągle 
aktualna prawda, która daje nadzieję wykraczającą poza doczesność. 
  
Jak to jednak odnieść do naszego tu i teraz? 
Niezwykłość tego, co się dokonało w wówczas Betlejem, i głębię płynącego stąd Bożego 
przesłania próbujemy zrozumieć w kontekście tego świata, który próbuje żyć tak, jakby Boga 
nie było, jakby niepotrzebna mu była miłość Boża, a nawet wzajemna międzyludzka miłość. 
Przy ogromnym rozwoju narzędzi telekomunikacji ludzie żyją dzisiaj w straszliwym 
osamotnieniu, wątpią w sens życia i w wieczną przyszłość. 
Człowiek w głębi swego serca jest jednak spragniony miłości, dobroci, bliskości drugiej 
osoby. W świetle Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie, że jesteśmy jedną wielką rodziną 
ludzi kochanych przez Boga. I to kochanych do końca. 
  
Dostrzega Ksiądz Arcybiskup w naszej rzeczywistości przebłyski nadziei? 
Sam fakt, że ludzie przy okazji świąt chcą się spotykać, dzielić opłatkiem, uśmiechem i 
dobrym słowem, jest czymś pozytywnym. Niejednokrotnie doświadczałem tego, że nawet 
ludzie na co dzień reprezentujący środowiska dalekie od Kościoła chcą takich spotkań i 
proszą, aby uczestniczył w nich biskup lub ksiądz, czyli ktoś, kto będzie im mówił o innych 
rzeczach i w inny sposób niż to, co się mówi na co dzień, czyli „Zdrówka przede wszystkim!”. 
Potrzebny jest im świadek Bożej dobroci i miłości, który będzie mówił, że Bóg, który 
przychodzi, jest Bogiem zwycięskim, ale zwycięskim poprzez swoją bezbronną i wzruszającą 
miłość. Ten Bóg rodzi się dla nas w Betlejem – „Domu Chleba” – i daje nam siebie w postaci 
chleba. Dlatego dzielimy się opłatkiem. 
  
Niektórzy zatrzymują się tylko na tym, co zewnętrzne... 
Byłoby niedobrze gdybyśmy poprzestali tylko na tym, co jest tylko elementem kultury i 
tradycji. Nie wystarczy zatroszczyć się o to, żeby na stole wigilijnym znalazł się karp w 
towarzystwie klusek z makiem i innych smakołyków. Chodzi o to, żeby w przeżywaniu świąt 
uchwycić to, co najistotniejsze. 
Bardzo mnie ostatnio poruszyło to, o czym mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas promocji 
książki „Karol Wojtyła. Noc wigilijna”. Papież bardzo lubił spotykać się w świąteczne dni z 
innymi ludźmi – i to trwało aż do 2 lutego. Chodziło mu przede wszystkim o to, żeby móc 
razem z innymi modlić się, śpiewając kolędy. Odczytuję w tym przykładzie wezwanie, 
żebyśmy wracali do polskich kolęd, ponieważ one są pełną wzruszenia śpiewaną Ewangelią. 
Są piękną opowieścią o tym, co ponad dwa tysiące lat temu wydarzyło się w Betlejem – 
często umieszczaną w realiach naszej polskiej zimy, śniegu i zimna, pośród którego płakało 
Dzieciątko Jezus, bo „nie dała Mu Matusia sukienki”. Ciągle powraca w nich to najważniejsze 
przesłanie, że Bóg przychodzi na świat po to, aby nas zbawić. 
 
Ma Ksiądz Arcybiskup to szczęście, że jest biskupem górali… 
To rzeczywiście szczęście być duszpasterzem tych ludzi, dla których kolędowanie stanowi 
część ich duszy. Najlepiej można tę ich duszę poznać, kiedy całym sercem zaczynają 
śpiewać kolędy i pastorałki, łącznie z tą ukochaną przez św. Jana Pawła II „Oj, Maluśki”. 
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Zebraliśmy piękne i inspirujące pomysły na świąteczne życzenia 
dla rodziny i przyjaciół. Wystarczy wybrać odpowiednie kartki i je 
zaadresować. To prosty gest, ale bardzo wiele znaczy. Wysłanie 
życzeń świątecznych najbliższym, przyjaciołom, znajomym sprawi im 
radość, a nam uświadamia, jak wielu mamy wokół siebie ludzi, których 
powinniśmy śpieszyć się kochać! 
Może więc w tym roku, zamiast w pośpiechu wysyłać świąteczne SMS-y, 
poszukajmy prawdziwych kartek i napiszmy życzenia, które będą dla 

adresatów prawdziwym prezentem. Podzielmy się myślą i ciepłem. Miłością, a przede wszystkim 
naszą radością z Bożego Narodzenia. I nie zapomnijmy, by włożyć do koperty kawałek opłatka. 
 

Niech te święta będą dla Was czasem pełniejszego wejścia w tajemnicę Bożej miłości, która 
przyszła do nas w ubóstwie betlejemskiej stajni. Niech będą dla Was błogosławionym 
czasem radości i pokoju, który rozlewa się na wszystkie osoby.. Wesołych Świąt 
 

„O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas 
jako człowiek całkowicie bezsilny, ale wszechpotężny Miłością. (Michael Quoist). Niech te 
święta będą czasem zachwytu nad Bożą miłością i umiejętności otwarcia się na nią. 
 

„Jeśli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać 
świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym” (Jan Paweł II).  
Życzymy Wam, byście w te święta dostrzegli zachwyt Pana Boga nad Wami. Niech 
Nowonarodzony pomnaża Waszą radość i wlewa w Wasze serca żywą nadzieję. 
 

„Maryja pokazuje, że wiara zaczyna się od przyjęcia obietnicy Bożej - czyli od tego, co 
wydaje się niemożliwe” (bp Grzegorz Ryś). Niech w tę wyjątkową noc Wasze serca będą 
otwarte na głos anioła zwiastującego radość wielką - narodził się Mesjasz, nasz Zbawiciel! 
Idąc za wzorem Maryi pozwólcie, by Bóg zamieszkał w Was, urzeczywistniając tajemnicę 
betlejemską w każdym dniu Waszego życia. 
 

„Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże 
Narodzenie” (Matka Teresa). Życzę Ci, żeby to Boże Narodzenie było czasem miłości - do 
tych, którzy są blisko i tych, z którymi tak wiele nas dzieli. 
 

„Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim głosem. Człowiek jest odpowiedzialny nie 
tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi” (kard. Stefan 
Wyszyński). Niech te święta będą czasem przebaczenia i dawania drugich szans. Czasem 
wyciągniętych po długiej przerwie dłoni i rozpoczynania od nowa. 
 

„Pomódlmy się w noc betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania. By wszystko nam się 
rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak 
supełki. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki" (ks. Jan Twardowski).  
Niech w te święta, w które rodzi się Maleńka Miłość, Wasze serca będą zdolne do 
przebaczania. Niech potrafią słuchać, dostrzegać i doceniać. 
 

Na te święta życzymy Wam otwartości serca i doświadczenia, że Bóg jest z nami. Niech ta 
cudowna obecność będzie źródłem radości, pokoju w sercu i nadziei, bo „dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych”. 
 

„Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona 
światłem wewnętrznym…” (brat Roger). Abyśmy wędrując za światłem betlejemskiej gwiazdy, 
sami stawali się światłem dla innych. Pozwólmy, żeby Bóg nas kochał i uczmy się kochać tak, 
jak On nas nauczył. Błogosławionych świąt! 
 

Niech to Boże Narodzenie przyniesie nam nową nadzieję na życie Bardziej, uważniej 
kochając innych i mądrzej - siebie. Bo „kto kocha – małe temu ogromnieje i lada promyk 
zolbrzymia nadzieję” (Norwid). 
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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? 

24 listopada 
2019 roku                                   

w godzinach                               
od 11.00                       
do 18.00 

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  

Zapraszamy serdecznie i cieszymy się na Państwa przybycie! 
 

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą wykorzystane na wspólne przedsięwzięcia  

w ramach Misji. 
 

W tym dniu, 24 listopada Msza św. w kościele św. Elżbiety o godz. 12°° 
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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 

 
 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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p. w. Św. Józefa 
Antoniuskirchplatz 11 

48151 Münster 
Tel.: 02 51/5 50 99 
Fax.: 02 51/5 59 59 



 

 
 

 
 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 
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Dziś w mieście Dawida  
narodził się wam Zbawiciel,  
którym jest Mesjasz, Pan  

(Łk 2,11)  

 

 
Tajemnica Wcielenia przypomina nam 

o miłości Boga i jednocześnie 

wielkości każdego człowieka. 

Bóg tak kocha wszystkich ludzi, że nie waha się 

posłać swojego Syna, aby ich zbawić. 

Jednocześnie poprzez tajemnicę Wcielenia 

Jezus łączy się z każdym człowiekiem 

i nadaje ludzkiej naturze nową godność. 

Niech to przekonanie o miłosiernej miłości Boga, 

która objawia się także we Wcieleniu, 

towarzyszy nam nieustannie i przypomina nam 

o naszej niezwykłej godności dzieci Bożych. 

 
 
 

Najserdeczniejsze życzenia 
radosnych i pełnych miłości  
Świąt Narodzenia Pańskiego 

składają 

 

Duszpasterze PMK 

Ks. Marian Wagner 

Ks. Rafał Kubiak 

oraz  P. Małgorzata Wójcik 
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej i nad Morze Martwe - 10 dni 
Termin: 12/13.03. do 21.03. 2020  -  Lot 
Zobaczyć zieloną Galileę z rodzinną miejscowością Jezusa – Nazaretem i Betlejem. Znaleźć się 
nad Jeziorem Genezaret i odpocząć nad morzem Martwym. Wejść do Grobu Pańskiego – itd.  
 
 

                
Jezioro galilejskie           Jerozolima                 Betlejem                  Morze martwe   
 
 
Pielgrzymka do Chorwacji - Bosnia i Hercegowina - 8 dni   
Termin: 22.06. do 29.06.2020  -  Bus 
Plitwickie Jeziora – Szybernik – Trogier - Split - Omiś - Dubrownik - Medjugorie                                            
- Mostar – Zagrzeb.  
 
 

                            
Plitwickie jeziora                  Split                        Dubrownik                   Medjugorie    
 
 
Pielgrzymka do Rzymu Asyżu i San Govani Rotondo - 9 dni 
Termin: 16.10. do 24.10. 2020  -  Bus 
Zwiedzanie Rzymu i Watykanu. Udział w audiencji z Papieżem. Wyjazd do Asyżu do św. 
Franciszka i św. Klary oraz do San Giovani Rotondo - do św. O. Pio 
 

                     

          Rzym                          Asyż                         Watykan             San Giovani Rotondo  
 
 
Piesza Pielgrzymka do Telgte 
Termin: 5 września  2020 - pieszo 
Nie trzeba się zapisywać, trzeba tylko przyjść i pójść z nami...  
 

                                                    
 wymarsz - St. Mauritz                          w drogę z nami                       Cudowna Kaplica  

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

Polnische Katholische Mission 

www.polskamisjakatolicka.de 

Antoniuskirchplatz 11 

48151 Münster 

 

Tel. 0251 55099 

 

 
 
 


