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Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej
Wokół odpowiednio udekorowanego i nakrytego do wieczerzy stołu gromadzi się rodzina. Na środku stołu umieszczone jest siano, a na nim uroczyście złożona Księga Pisma
Świętego, obok ustawiamy udekorowaną świecę. Symbolizuje ona obecność w rodzinie
Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako Światłość świata. Wszyscy stoją, a najstarszy
z rodziny zapala świecę.

Prowadzący: Oto Światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię,
by rozproszyć ciemności grzechu.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ewangelia—Prowadzący: Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14):
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta (…) Oto słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.
Teraz następuje śpiew kolędy, np. „Wśród nocnej ciszy”.
Wspólna modlitwa
Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, wszyscy odpowiadają:
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
-Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc,
w której posłałeś nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana
i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
-Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
-Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
-Naszych zmarłych (wymienić imiona bliskich zmarłych) obdarz szczęściem
i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
.„Ojcze nasz...”.
Łamanie się opłatkiem i życzenia
Spożywanie wieczerzy
Śpiewanie kolęd i wymiana upominków
Modlitwa po wieczerzy
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które
spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
Wszyscy: Amen.
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IV NIEDZIELA ADWENTU
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Niektórzy mówią: „nie czuję tego, więc nie chcę się w to angażować”.
2 Sm 7,1-5... Królestwo Uczucia czy wewnętrzna intuicja skłaniają nas do konkretnych wyborów.
Dawida będzie trwało ... Jednak przed podjęciem decyzji zawsze warto dołączyć rozumowe podejRz 16, 25-27 Tajemnica ście. Maryja zmieszała się i rozważała słowa anioła. Czym bardziej kierujesz się w podejmowaniu decyzji, uczuciami czy rozumem? Przypomnij soukryta dla dawnych...
bie ostatni ważny wybór w twoim życiu. Co tobą kierowało? Poproś JezuŁk 1,26-38 Maryja
sa, aby dał ci łaskę łączenia uczuć i rozumu w momentach wyborów.
pocznie i porodzi Syna
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Jezus mówi nam o swojej relacji
z Maryją, Jego Matką. Niezależnie od tego jak bardzo Ją kochał
jako Matkę, miłował Ją przede
wszystkim dlatego, że zawsze
czyniła wolę Jego niebieskiego
Ojca. W chwili zwiastowania odpowiedziała
«tak» aniołowi Gabrielowi, który ogłosił Jej
Bożą wolę (por. Łk 1, 26-38). Towarzyszyła
krok za krokiem swojemu Synowi w Jego życiu i misji aż do stóp krzyża (por. J 19, 25).
My również, jak Maryja, uczymy się akceptować to, że każda ludzka relacja zostaje odnowiona, wywyższona i oczyszczona oraz że
otrzymuje nowe znaczenie dzięki łasce Chrystusa: «przez Niego jedni i drudzy w jednym
Duchu mamy przystęp do Ojca (...), by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha» (Ef 2, 18.
22).
Istnieją bowiem pewne podstawowe prawa
ludzkie, których nie wolno nigdy odebrać żadnemu człowiekowi, ponieważ są one zakorzenione w samej naturze osoby i odzwierciedlają
obiektywne i nienaruszalne nakazy uniwersalnego prawa moralnego. Te prawa stanowią

podstawę i miarę każdej ludzkiej społeczności i
organizacji. Szacunek dla każdego człowieka,
dla jego godności i praw musi zawsze być inspiracją i zasadą wiodącą wszelkich waszych
dążeń do umocnienia demokracji i tkanki społecznej waszego kraju. Godność każdego człowieka, jego niezbywalne i fundamentalne prawa, nienaruszalność życia, wolność i sprawiedliwość, solidarność i odrzucenie wszelkiej
dyskryminacji.
Źródło: Jan Pawła II, Homilia podczas Mszy św. na
błoniach Kubwa, Nigeria 1998, nr 4 .

Gdziekolwiek obecna jest
Maryja, tam obfituje
łaska i tam dokonuje się
uzdrowienie ciała i duszy
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 -+ Eugeniusz Karycki w rocz. śm.
9:00 - o Boże błog i opiekę MB dla Izy w 5 ur.
i dla Władysławy w 96 ur.
12:00 - +Antoni, Anna, Henryk
12:00 - +Stanisław, Apolonia, Aleksander
Omilianowicz
15:00 - za parafian i Ojczyznę
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Ryszard Nowosadko (g.8)
7:00 -+Marianna Utko
17:00 - +Antoni Grzyb (od współpracowników
i przyjaciół z Firmy Kabanos)

17:50 - Nowenna DNNUJ
18:30 - +Janusz Domysławski
18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.9)
7:00 - +Antoni Grzyb (od współpracowników i przyja-

9:00 -+Anna Chorążyczewska 7r. śm.
9:00 -+Ryszard Nowosadko (g.13)
9:00 -+Anna Szarejko (od r. Kuleszów)
12:00 - Boże błog. opiekę MB dla Agnieszki
Krzysztofa i dzieci
12:00 - +Henryka, Czesław, Teresa Puzów
12:00 -+Jakub Giejsztorewicz 30 dz. po śm.
15:00 - za parafian i Ojczyznę
9:00 -+ Lucjan i Marianna Świaccy, Fabian
Jakubowski 6r. śm.
9:00 - +Józef, Bronisława, Leokadia, Ireneusz
12:00 - + Ryszard Nowosadko (g.14)
12:00 - +Zygmunt i Jadwiga Poświatowscy
15:00 - za parafian i Ojczyznę
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Józef, Stanisława(k), Jan Bosowscy

ciół z Firmy Kabanos)

7:00 -o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla
Tomasza Patory i Jerzego Patory
18:30 - +Henryk Wojtkiewicz 8m. po śm.
18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.10)
7:00 - za mieszk. par. Strzeżów
7:00 - +Eugenia Bobrowska 70r. śm.
18:30 - zdrowie Boże błog. dla Teresy i Ryszarda z
ok. 46r. ślubu i błog. dla dzieci
18:30 -+ Ryszard Nowosadko (g.11)
7:00 - + Ryszard Nowosadko (g.12)
22.00 Maćkowa Ruda: +Mirosław, Antoni, Józef,
Anna, Leokadia, Władysław, z r. Domorackich
24:00 - za parafian
24:00 -+Monika Szupszyńska
24:00 - +Cecylia Daniłowicz 1r. śm.

9:00 -+ Ryszard Nowosadko (g.15)
9:00 - +Andrzej Gwiazdowski 2r. śm.
12:00 -o Boże błog. opiekę MB dla Filipa, Macieja,
Jana Kosakowskich i całej rodz.
12:00 - +Melania Pawlukiewicz
12:00 - +Mirosława(k)14r.śm. z r. Bieleckich
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - za parafian

Bóg się rodzi, moc truchleje!
Nowonarodzone Dziecię, przynosi
Nadzieję i Radość.

BIULETYN
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Witamy wszystkich szczególnie gości, których
polecamy opiece Maryi. Kończy się czas Adwentu
we czwartek 24.XII ostatnie roraty, a wieczorem
Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy tego dnia
do zachowania tradycji powstrzymania się od
spożywania potraw mięsnych. Pasterka w
Maćkowej Rudzie o godz. 22.00, a w Wigrach o
24.00. Pół godziny przed pasterką zapraszamy na
wspólne kolędowanie. Pamiętajmy o samotnych,
chorych i o naszych zmarłych. Pierwszy dzień
świąt msze św. o godz. 9, 12 i 15, nie ma mszy
w Maćkowej Rudzie, a w drugi dzień świąt jak w
niedziele (taca na WSD w Ełku i wprowadzenie
relikwii św. Alfonsy siostry klaryski). Składamy
najserdeczniejsze życzenia na święta od Ks. Bpa
Mazura i od nas kapłanów wigierskich .
2. Do nabycia świece Caritas (mała 6zł, duża
15zł) i opłatki na stół wigilijny (ofiary na odnowienie krzyża i lichtarzy), płyta "W drodze do Betlejem" wydanej przez Pokamedulski Klasztor w
Wigrach, na której znajdziemy kolędy i pastorałki
w wykonaniu Pani Anny Dadura, ks. Jacka Stefańskiego (to doskonały upominek pod choinkę).
3. Jutro III poniedziałek miesiąca Nowenna do
Ducha Św. a po mszy spotkanie Akcji Katolickie.
4. Roraty w tygodniu o godz. 7.00. W środę zapraszamy dzieci, młodzież. Pamiętajmy o lampionach, a dzieci o serduszkach z postanowieniem,
które będą zdobić choinkę przy żłóbku Pana Jezusa.
5. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje
post od pokarmów mięsnych.
6. Prosimy zgłaszać chorych (poza I piątkiem),
których odwiedzimy przed świętami 23.XII. Zadbajmy o starszych i samotnych na święta. Dziękujemy Caritas za przygotowanie paczek.
7. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe (także za wpłaty na
konto parafialne). Od ofiarodawców wpłynęło

500zł, których polecamy w modlitwie do Matki
Bożej.
8. Przypominamy, że należy zachować bezpieczne
odległości i obowiązku noszenia maseczek dla
naszego bezpieczeństwa.
9. Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę o godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej msza
św. i zakończenie adoracji.
10. Kuchnia wigierska zaprasza do skorzystania
z oferty posiłków na wynos na spotkania Andrzejkowe, rodzinne oraz wigilijno-świąteczne. Informacje i szczegóły pod tel. 789-190-068.
11. Caritas przygotował kalendarz na rok 2021
(ofiara 15 zł), który jest cegiełką na Dom Seniora
(zawiera informację o dziełach Caritas, porady i
wiele przepisów kuchni mazurskiej.
12. Jest do nabycia książka Wszystko o kard.
Stefanie Wyszyńskim (10zł) i Prymas Tysiąclecia
(5zł), o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II (5zł),
„Powróćmy na Eucharystię” - przewodnik aby
zrozumieć znaczenie Mszy św. (5zł), Jestem różą
żywego różańca (5zł)

