
szym oczekiwaniom. To właśnie wyznaje na koniec Ezechiasz, zachęcając wszystkich 
do nadziei, modlitwy i ufności, pewny jest bowiem, że Bóg nie opuszcza swych stwo-
rzeń: «Pan mi przychodzi z pomocą. Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach przez 
wszystkie dni naszego życia w świątyni Pańskiej» (w. 20). 
 Ze średniowiecznej tradycji łacińskiej zachował się komentarz św. Bernarda z 
Clairvaux do Księgi Izajasza. Ów święty pisze m.in.: «Błogosławić będę Pana w każ-
dym czasie, to znaczy od rana do wieczora, jak nauczyłem się to czynić, a nie jak ci, 
którzy Cię chwalą, gdy im wyświadczasz dobro, albo ci, którzy wierzą przez jakiś czas, 
ale w godzinie pokusy upadają; natomiast powiem, jak święci: jeśli przyjęliśmy z ręki 
Boga dobro, dlaczego nie mielibyśmy też przyjąć zła? (...) W ten sposób te obydwie 
pory dnia będą czasem służby Bogu, ponieważ wieczorem pozostanie płacz, a nad 
ranem pojawi się radość. Zanurzę się w boleści wieczorem, by doświadczyć wesela 
nad ranem». 
 Tak więc błaganie króla odczytane jest przez św. Bernarda jako wyobrażenie mo-
dlitewnej pieśni chrześcijanina, która z taką samą wytrwałością i spokojem winna 
rozbrzmiewać w ciemnościach nocy i próby, jak i w świetle dnia i radości. 
Taką wytrwałość miała Maryja przyjmująca zwiastowanie Gabriela, niosąca Chrystu-
sa Elżbiecie, dająca Go światu w Betlejem. 
(św. Jan Paweł II, medytacja nad Liturgią Godzin, 27 lutego 2002) 
 
 „Niepowtarzalną cechą chrześcijańskiej radości jest to, że może ona współistnieć 
z cierpieniem, ponieważ oparta jest w całości na miłości. Istotnie Pan, który jest bli-
sko, do tego stopnia, by stać się człowiekiem, przychodzi, by napełnić nas swoją ra-
dością, radością miłowania. Tylko w ten sposób rozumie się pogodną radość męczen-
ników nawet pośród prób albo pełen miłości uśmiech świętych wobec tych, którzy 
cierpią: uśmiech, który nie obraża, lecz przynosi pociechę” 
 Św. Pawła w Liście do Filipian napisał: „Radujcie się zawsze w Panu. Pan jest bli-
sko” (Flp 4, 4-5). Pamiętajmy więc, że Bóg nie jest daleki, lecz bliski, nie jest obojęt-
ny, lecz współczujący, nie jest obcy, lecz jest Ojcem miłosiernym, który towarzyszy 
nam z miłością szanując naszą wolność: wszystko to jest powodem głębokiej radości, 
której nie mogą nadwerężyć zmienne wypadki dnia codziennego”. 
(św. Jan Paweł II, 14 grudnia 2003) 
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 „Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 
«Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe 
ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, 
Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem 
nad tobą, odnowi cię swoją miłością, 
wzniesie okrzyk radości.” (So 3, 17) 
 
 Czyż nie wspaniałe słowa zapisał w 
swej księdze prorok Sofoniasz? Ależ tak, 
ponieważ utrudzonemu ludowi przyniosły 
one nadzieję! Nadzieję, którą spełnił Jezus 
Chrystus, gdy przyjął ludzką naturę w be-
tlejemskiej stajence. 
 
Dziś z tymi samymi słowami przychodzi do 
nas. Dziś prorok woła: nie bój się, Ludu Bo-

ży! Niech nie słabną twe ręce, niech nie słabnie twoje serce, bo Pan, Bóg Twój, 
znów jest pośród ciebie”. 
 Nasz dobry Bóg, Zbawiciel, Jezus Chrystus jest z nami. Przychodzi do na-
szych domów, do naszych małżeństw i rodzin. Przychodzi, aby nieść nadzieję, 
której czasem tak bardzo brak. 
 Wszystkim Parafianom i modlącym się w naszym kościele życzymy, aby na-
dzieja płynąca z betlejemskiego żłóbka rozgrzała serca i dała siłę do 
„podniesienia rąk”. Życzymy, aby przychodzący Mesjasz odnowił naszą co-
dzienność swoją miłością. 
 Wesołych Świąt!!! 
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Słowo proboszcza na Boże Narodzenie 
i czas kolędy 

 
 

 Drodzy parafianie! 

  

 Przed nami ostatnie dni Adwentu. Czas przygotowania naszych serc i ro-
dzin na święta Bożego Narodzenia. 
  W trosce o Wasze bezpieczeństwo i życie duchowe w czwartki w naszym 
kościele od godziny 11 do 12. będzie Spowiedź św. i co 15 min. będziemy 
udzielać Komunii św. Czekamy i zapraszamy. 
 Przed każdą Mszą św. pół godziny wcześniej jesteśmy w konfesjonale, by 
służyć Wam spowiedzią świętą. Przygotujmy nasze serce dla Chrystusa. 
 W Wigilię odprawimy Mszę św. o godzinie 8.00 i 10.00. Nie będzie Mszy 
św. o godz.18.00, bo jest to czas spożywania wigilii. 
 Pasterka tradycyjnie o godz.24.00. Przyjdźmy jak pasterze w Betlejem 
przywitać Boże Dziecię. W dzień Bożego Narodzenia, by wszyscy mogli 
uczestniczyć we Mszy św., będzie dodatkowa Msza św. o godz. 12.30. Zatem 
w Boże Narodzenie Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.30, 12,30, 18.00.  
 W dzień św. Szczepana- w sobotę- Msze św. w porządku niedzielnym. 
 

Kolęda 
 W tym roku zawieszamy tradycyjną wizytę duszpasterską do czasu usta-
nia pandemii. Nie odwołujemy, tylko przenosimy na czas bezpieczny dla 
wszystkich Parafian.  
 Błogosławieństwo kolędowe i modlitwa w Waszej intencji  będzie w na-
szym kościele po każdej Mszy św. 6 stycznia – Święto Trzech Króli oraz w nie-
dzielę 10 stycznia. 
 Poświęcimy wtedy kadzidło i mirrę oraz wodę, do pokropienia  domu lub 
mieszkania. Prosimy o przyniesienie z domu wody do poświęcenia. Jeśli bę-
dzie Wam zależeć na błogosławieństwie kapłana w domu, to od 18 stycznia 
jesteśmy gotowi do przyjścia z kolędą. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa 
w jeden dzień ksiądz nawiedzi tylko jedną rodzinę lub osobę. Wcześniej po-
damy nasze telefony, by wizytę duszpasterską uzgodnić. 
 
Niech Boża Dziecina Wam błogosławi i Was strzeże- x. Jacek i x. Piotr 
 
 
 

 
 
 
 

  Pośród różnych pieśni występujących obok Psalmów w Liturgii Godzin znajduje 
się również hymn dziękczynny, zatytułowany: «Pieśń Ezechiasza, króla judzkiego, gdy 
popadł w chorobę, ale został z niej uzdrowiony» (Iz 38, 9). Zamieszczony jest on w 
jednym z rozdziałów Księgi proroka Izajasza (por. Iz 36-39), nawiązuje też do wyda-
rzeń opisanych w Drugiej Księdze Królewskiej (por. rozdz. 18-20). 
 Król Ezechiasz, władca sprawiedliwy i przyjaciel proroka Izajasza, został dotknięty 
chorobą, którą prorok Izajasz określił jako śmiertelną (por. Iz 38, 1). «Wtedy Ezechiasz 
odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: „Ach, Panie, pamiętaj o tym, 
proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i ze szczerym sercem, że czyniłem to, 
co jest dobre w Twoich oczach”. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skie-
rował do Izajasza słowo tej treści: „Idź i powiedz Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg 
Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię 
cię. Trzeciego dnia pójdziesz do domu Pańskiego. Oto dodam do dni twego życia pięt-
naście lat» (Iz 38, 2-5). 
 Po wysłuchaniu proroka w sercu króla rodzi się pieśń wdzięczności, którą kończy z 
całą mocą i radością: «Żywy, tylko żywy Cię wysławia, tak jak ja dzisiaj» (Iz 38, 19). 
W Księgach Pisma Świętego, zwłaszcza w Psalmach otwierały się wielkie przestrzenie 
światła, kiedy modlący się człowiek wyrażał swą pewność, że «w kraju zmarłych duszy 
mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy» (Ps 16, 10-11); por. 
Ps 49 [48] oraz 73 [72]). Autor Księgi Mądrości nie zawaha się stwierdzić, że nadzieja 
sprawiedliwych «pełna jest nieśmiertelności» (Mdr 3, 4), jest bowiem przekonany, że 
doświadczenie komunii z Bogiem przeżywane podczas ziemskiej egzystencji, nie zo-
stanie unicestwione. Po przekroczeniu progu śmierci będziemy zawsze podtrzymywa-
ni i chronieni przez odwiecznego i nieskończonego Boga — «dusze sprawiedliwych są 
w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka» (Mdr 3, 1). 
 Dzięki tajemnicom Wcielenia oraz śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego Jezu-
sa Chrystusa w naszym śmiertelnym ciele został złożony i zaczął się rozwijać zarodek 
wieczności, dlatego możemy powtórzyć słowa Apostoła, mające swe źródło w Starym 
Testamencie: «A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, 
co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które 
zostały napisane: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwy-
cięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”» (1 Kor 15, 54-55; por. Iz 25, 8; Oz 13, 
14). 
 Pieśń króla Ezechiasza podpowiada nam, że jest rzeczą słuszną żalić się przed Bo-
giem w czasie choroby i cierpienia, gdy nie przestaje Go wzywać: «Panie, stań przy 
mnie, bo jestem w ucisku» (w. 14). Pan nie pozostaje obojętny wobec łez cierpiącego i 
odpowiada, pociesza i ocala, choć nie zawsze drogi, które obiera, odpowiadają na-

Z nauczania św. Jana Pawła II 


