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Warunki dobrej spowiedzi: 

• Rachunek sumienia; 

• Żal za grzechy; 

• Mocne postanowienie poprawy; 

• Szczera spowiedź; 

• Zadośćuczynienie Panu Bogu i 
bliźniemu. 

Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Krzysztofowi Szczygielskiemu                 
oraz Drogim Księżom Józefowi, Robertowi, Pawłowi i Piotrowi serdeczne 
życzenia błogosławionych Świąt i ubogacających spotkań z Panem Jezu-

sem, życzą Siostry Służebniczki, Wspólnoty Parafialne i Parafianie  



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

      

                   Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia 
miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej 
rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty. 
O, Nocy Święta, tak oczekiwana, która na zawsze zjed-
noczyłaś Boga i człowieka! Na nowo zapalasz w nas 
nadzieję. Wzbudzasz w nas pełen zachwytu podziw. 
Zapewniasz nam triumf miłości nad nienawiścią, ży-
cia nad śmiercią. Dlatego trwamy zatopieni w modli-
twie. W pełnej blasku ciszy Twego Narodzenia nadal 
do nas mówisz, Emmanuelu. A my jesteśmy gotowi 
Cię słuchać.  (św. Jan Paweł II, 25 grudnia 2003,  
Watykan) 

„Czas, który spędzacie z Jezusem 
ukrytym w Najświętszym Sakra-
mencie, jest najlepiej wykorzysta-
nym czasem, jaki możecie mieć 
na ziemi”.          
(św. Matka Teresa z Kalkuty) 
 

Jezus czeka - adoracja w kapli-
cy na plebani codziennie  

od 7.30 do 17.15. 

 Krótka modlitwa przed spowiedzią: Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą 
szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby 
oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuści-
łem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedba-
niach. Amen. 



NA WIECZNOŚĆ. ROZ-
WAŻANIA NAD OBLI-
CZEM KAPŁAŃSTWA – 
kard. Robert Sarah 
„Bycie drugim Chrystusem 
zobowiązuje do tego, by 
stać się najmniejszym ze 
sług, bycie drugim Chrystu-
sem zobowiązuje do czyste-
go i nieograniczonego po-
szanowania wszystkich, 

bycie drugim Chrystusem zobowiązuje mnie 
do wejścia na Krzyż. Święcenia nie sadzają 
nas na tronie, ale zawieszają na Krzyżu. […] 
Mistyczne i duchowe utożsamienie kapłana z 
Chrystusem nie prowadzi do żadnych nadu-
żyć, jeśli jest przeżywane w prawdzie. Nie 
bójmy się przywracać głębokiego sensu tym 
jakże wymagającym słowom” – fragmenty 
wprowadzenia 
DLACZEGO? CIEKAWI ŚWIATA – Igor 
Baranow, Andrzej Bara-
now 
Dlaczego ludzie muszą 
spać? Dlaczego wybuchają 
wulkany? Dlaczego kocha-

my? Dlaczego nie widzimy 
Boga, jeśli On istnieje? W 

tej bogato ilustrowanej 
książce znajdziesz 99 in-

trygujących pytań i 99 fa-
scynujących odpowiedzi, 
które pomogą Ci wzbogacić wiedzę, dostar-

czając wielu cennych i często zaskakujących 
informacji o otaczającym nas świecie i o nas 

samych. Autor - Igor Baranow jest pisarzem, 
autorem haseł encyklopedycznych, poetą i 

tłumaczem m.in. zbiorów poezji ks. Jana 
Twardowskiego i Dzienniczka św. Faustyny 
Kowalskiej. 

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Masz problem z komputerem — Możemy Ci 
pomóc. Dzwoń do naszej księgarni.  



 

Symbolika opłatka - Opłatkiem dzielimy się w 
noc wigilijną. Jest to symbol pojednania i przeba-
czenia. W katolicyzmie opłatek jest cienkim płat-
kiem chlebowym, który powinien być wypiekany z 
białej mąki i wody, nie dodaje się do niego zakwa-
su, soli, ani drożdży. W prawosławiu tę rolę pełni 
prosfora, czyli pieczywo, które wypieka się z mąki, 
wody, soli oraz koniecznie z zakwasu. Jest ona uży-
wana podczas mszy świętej, a po nabożeństwie roz-
dawana jest wierzącym, którzy mogą zabrać ją do 
domu. Podczas obchodów Wigilii Bożego Narodze-
nia świętujący dzielą się nią i popijają łykiem świę-
conej wody. W późniejszym czasie rytuał ten został 
zakazany, aby zachować różnicę między chlebem, 
który został konsekrowany, a tym, który został po-
błogosławiony. 
Poza Polską, zwyczaj dzielenia się opłatkiem spoty-
kany jest we wschodniej części Europy - na Biało-
rusi, Ukrainie, Litwie, ale też na Słowacji, w Cze-
chach oraz we Włoszech. Dzielenie się nim ma wy-
rażać chęć bycia razem. Z łaciny oblatum, czyli 
opłatek, oznacza dar ofiarny, a symbolizować miał 
chleb. Dawanie i przyjmowanie opłatka, jako chle-
ba, oznacza również, że trzeba być dobrym i po-
dzielnym niczym właśnie chleb.  

opłatki wigilijne i świece caritas są w księgarni, zakrystii i w kawiarence 

Ruch Światło-Życie – 
Historia ruchu, cd.  Ruch 
zaczął później działać także 
poza Polską: w Bułgarii, Bra-
zylii, na Słowacji, Litwie, w Czechach, 
Niemczech, Austrii, na Białorusi, Ukrai-
nie (skąd coraz liczniej młodzież przyby-
wa na wakacyjne oazy do Polski) i na 
Łotwie, a od 2006 również w Irlandii i 
Wielkiej Brytanii, a później także w Sta-
nach Zjednoczonych, Chinach i Kana-
dzie. Współcześnie działa w ponad 30 
krajach, co czyni go ruchem międzynaro-
dowym. Ruch Światło-Życie przyznaje 
nagrodę „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” 
Oaza rekolekcyjna – 10- lub 15-dniowy 
wyjazd na rekolekcje zamknięte organi-
zowany przez Ruch Światło-Życie, mają-
cy na celu pogłębienie wiary poprzez 
formację w małych grupach, codzienną 
Eucharystię, modlitwę, rozważanie Pi-
sma Świętego oraz służbę dla wspólnoty. 
Każdy z piętnastu dni poświęcony jest 
jednej tajemnicy różańca. Cdn. 


