
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

WW YY PP ŁŁ YY ŃŃ   
NNAA  GGŁŁĘĘBBIIĘĘ   

G a z e t k a  p a r a f i a l n a  
Par. św. Franciszka, ul. Fr. Ryxa 35, 05-505 Prażmów, tel 227270595;  

parafia.prazmow.pl; Nr konta 87 800 2000 400 371 953 202 600 01 

IV NIEDZIELA ADWENTU             19 grudnia                           448’21  
 

L I T U R G I A  S Ł O W A  

Czytanie I:  Mi  5,1-4a* Ps 80 * Czytanie II: Hbr 10,5-10. 

Ewangelia: Łk  1, 39-45  

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta  

w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 

dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 

okrzyk   i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami                        

i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 

mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 

pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 

dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.          Oto słowo Pańskie 

                                                                                              

                                                         

                           

 

                                                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 RÓŻANIEC – 23.30 

P I E R W S Z A  K O L Ę D A  

Gdy byłem proboszczem w Warszawie często bywało tak, że osoby, które 

sprowadziły się do Stolicy z prowincji wyrażały swoje zdziwienie, że kapłani 

chodzą po kolędzie już w adwencie. Tradycyjna kolęda związana jest z radosnym 

okresem Bożego Narodzenia, gdy w domu pachnie choinka a w kościołach 

śpiewamy kolędy – pieśni o Bożym Narodzeniu. W wiejskich parafiach  proboszcz 

wyrusza po kolędzie po Nowym Roku  i spokojnie kończy przed Gromniczną. 

Niestety, w dużych parafiach wielkomiejskich jest to niemożliwe. Dlatego kolędę 

rozpoczynałem już w adwencie, aby poświęcone domy i pobłogosławione rodziny  

w duchu wiary przeżywały czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Dzisiejsza 

Ewangelia może stanowić dobrą biblijną podstawę teologiczną adwentowej kolędy. 

Oto Maryja, rozpoczynając swój dziewięciomiesięczny adwent oczekiwania na 

narodziny Syna, udaje się w drogę, aby nawiedzić rodzinę swoich krewnych. Idzie do 

Elżbiety i Zachariasza najpierw z dobrym słowem pozdrowienia. Warto pamiętać, że  

w tamtych czasach (podobnie jak jeszcze niedawno u nas) pozdrowienie było wyrazem  

 

 

 

 

I N T E N C J E  M S Z A L N E   

20.XI 
Poniedziałek 

700 W int. Ś.P. +  Jacka PUTKIEWICZA ( 25 gr)  

1700 W int. Ś.P.  Edwarda KĘĆKA w 8 rocz. śm. i Mirosława KĘĆKA  

21.XII 

Wtorek 
700 

W int. Ś.P. + Bronisława ŻACZKA, Stanisława i Stanisławy 

JASNOWSKICH   

 

22.XII 

Środa 

700 
 1/ W int. Ś.P. +  Jacka PUTKIEWICZA ( 27 gr);  

2/ W int. Ś.P. + Marii OŁDAKOWSKIEJ 

 

1700 O ustanie pandemii, w int. chorych i zagrożonych chorobą  

23.XII 

Czwartek 

700  W int. Ś.P. +  Jacka PUTKIEWICZA ( 28 gr)  

1700 
W int. Ś.P. +  Heleny i Tytusa ŚLIWIŃSKICH, c.r. 

ŚLIWIŃSKICH i PAWLAKÓW 

 

24.XII 

Piątek 

Wigilia 

700 

1/ W int. Ś.P. +  Heleny, Feliksa, Jana, Michała i Marcjanny 

SOBOLEWSKICH, Andrzeja i Marcjanny CIĘŻKOWSKICH, 

c.r. CIĘŻKOWSKICH, Stanisława i Stanisławy 

NADOLNYCH, c.r NADOLNYCH i ZACHARSKICH 

 2/ W int. Ś.P. +  Jacka PUTKIEWICZA ( 29 gr) 

 

                  BOŻE NARODZENIE -   25 GRUDNIA  2021 

2400 ZA PARAFIAN  

930 
W int. Ś.P. Ireny, Stanisława, Jana, Julianny i Teofila SOBCZYKÓW, Filipa 

i Antoniny MATULKÓW , c.r. SOBCZYKÓW i MATULKÓW 

 

1130 
W int. Ś.P. + Anny. i Antoniego  STELMASIAKÓW, Danuty 

SIERAKOWSKIEJ 

 

1800 W int. Ś.P. +  Jacka PUTKIEWICZA ( 30 gr)  

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY  -   26 GRUDNIA  2021  

800 W int. Ś.P. + Henryka PACHOLCZYKA, Zenobii i Jana ZAJĄCÓW  

930 W int. Ś.P. Wiesławy KWIATKOWSKIEJ w 6 rocz. śm.   

1130 
W int. Ś.P. +    Janiny i Kazimierza DOMANIAKÓW, Zofii,  

Tadeusza, Zygmunta TOKARSKICH, Jadwigi MIEDZIAK 

 

1600 ZA PARAFIAN  

1800 
W int. Ś.P. +  Kazimierza, Stanisławy i Mariana ADASZEWSKICH, 

Marianny i Tadeusza NOWAKÓW, Janiny CIĘŻKOWSKIEJ 

 

 



wiary. Święty Paweł kończy swoje listy 

słowami uprzejmości i życzliwości, które 

są oznaką nie tylko dobrego wychowania 

ale wielkim przesłaniem wiary. Pierwszy 

list do Tesaloniczan kończy takim 

zdaniem: „Sam Bóg pokoju niech was 

całkowicie uświęca, aby nienaruszony 

duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu 

zachowały się na przyjście Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który 

was wzywa: On też tego dokona. Bracia, 

módlcie się także i za nas! Pozdrówcie 

wszystkich braci pocałunkiem świętym!” 

(1 Tes 5,23-26) Zapewne pozdrowienie, 

które wypowiedziała Maryja na progu 

domu Elżbiety i Zachariasza przeniknięte 

było duchem wiary i  życzeniami Bożego 

pokoju i wszelkiej łaski. Za słowami 

pozdrowienia, które słyszy Elżbieta kryje 

się Słowo Wcielone, którego obecność 

rozpoznaje matka proroka, który nazwie 

się głosem, poprzednikiem Słowa. 

Znamienne jest to, że Elżbieta reaguje na 

to, co dzieje się pod jej sercem. To 

dziecko, które samo w sobie jest znakiem 

Bożego zmiłowania (Jan znaczy: „Bóg się 

zmiłował), daje swej matce znak (Jan 

poruszył się z radości). Elżbieta nazywa 

Maryję „błogosławioną”.  Pamiętamy, że 

Bóg udzielając pierwszym rodzicom 

pierwszego błogosławieństwa powiedział: 

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 

abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 

poddaną” (Rdz 1,28). Dar macierzyństwa 

i ojcostwa jest pierwszym znakiem 

Bożego błogosławieństwa, dlatego  

o kobiecie oczekującej dziecka przez 

wieki  mówiło się, że jest w stanie 

błogosławionym. Spotykają się w czasie 

nawiedzenia dwie błogosławione matki, 

które przyjęły dar życia. Nie chodzi więc  
 

 

o zwykłą prokreację, czy -  jak mówią 

niektórzy współcześni naukowcy – 

reprodukcję. Chodzi o rozpoznawanie 

sensu wydarzeń w świetle wiary. 

Błogosławieństwo, które wypowiada 

Elżbieta  do Maryi jest potrójne: Najpierw 

mówi: „Błogosławiona jesteś między 

niewiastami”. Natychmiast dodaje: 

„błogosławiony jest owoc Twojego łona”. 

I wreszcie podsumowuje: „Błogosławiona 

jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Ci od Pana”.  To spotkanie 

przeniknięte jest duchem wiary i modlitwy. 

Dziecko jest znakiem nadziei, bo niesie w 

sobie ciągłość życia a trud  macierzyństwa 

przeniknięty duchem miłości objawia pełnię 

godności człowieka, stworzonego na obraz  

i podobieństwo Boże. Odpowiedzią Maryi na 

błogosławieństwo Elżbiety jest wielka 

modlitwa uwielbienia: hymn „Magnificat”.   

„Słusznie też Maryja i Elżbieta przemawiają 

owładnięte duchem proroczym, jeszcze 

przed przyjściem na świat Zbawiciela  

i narodzeniem się Jana. Jak bowiem grzech 

wziął początek od kobiet, tak też od kobiet 

ma się zacząć dobro. Życie zostało 

zaprzepaszczone, gdy kobieta została 

zwiedziona, teraz zaś życie jest przywrócone 

światu i głoszą to zgodnie Maryja i Elżbieta” 

(św. Beda) . Po tym niezwykłym spotkaniu 

przyszło zwyczajne życie. Maryja pozostała 

przez trzy miesiące w domu swych krewnych, 

aby służyć Elżbiecie w ostatnim, 

najtrudniejszym etapie,   oczekiwania na 

dziecko. Jest świadkiem narodzin Jana (a może 

nawet odbiera poród) i uczestniczy w wielkim 

święcie, gdy ósmego  dnia dziecko otrzymało 

swe imię a Zachariasz odzyskał mowę, którą 

natychmiast wykorzystał, by się modlić, 

wielbić Boga i prorokować o niezwykłym 

posłannictwie dziecka obietnicy.  Amen 

Ks. Proboszcz 
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Pierwszą miłością po Bogu 

Ojczyzna nasza kochana 

Lasy, jeziora, równiny 

Sosna, co wichrem targana 

Kierują myśl ku wieczności 

Aby dochować wierności. 

 

Więc dziś witamy Cię Jezu 

I hołd składamy w pokorze 

Emmanuelem się stałeś 

Radością na świata ugorze 

Naucz nas żyć tak jak trzeba 

Abyśmy doszli do nieba. 

 

Broń nas zawsze Synu Boga 

Od zepsucia i  szaleństwa 

Gdy godziny przyjdzie próba 

Udziel wiary oraz męstwa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BOŻE NARODZENIE 2021 
 

 

 

 

 
 

Parafianom i Gościom 

z serca życzę: 

 

Bożej łaski od Dzieciny 

Która gładzi nasze winy 

Daje pokój oraz radość 

Czyni naszym prośbom zadość 

Daje miłość i nadzieję 

Wzmacnia wiarę gdy się chwieje  

Bo cóż więcej nam potrzeba 

Gdy Bóg przyszedł do nas z nieba.  
 


