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„Oto Dziewica po-
cznie i porodzi Sy-
na…” 
 

Mt 1,23 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 
 

 

"Boskie Serce Jezuska, narodzone z Najświętszej Dziewicy, Maryi Panny, w stajence betlejemskiej, 

pobłogosław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga" - 

najserdeczniejsze życzenia składają Wam o. Wiktor Tokarski - pasterz Wspólnoty wraz z liderami. 
 

Przegapili Boże Narodzenie 
o. Wojciech Żmudziński SJ 

Możliwe... i powszechne 
Większość ludzi przegapi w tym roku zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Tak jak przegapi-
li je młodzi i starzy, pobożni i mniej pobożni przed dwoma tysiącami lat. Może ktoś spytać, jak to 
możliwe, by dzisiaj, wśród tylu reklam, udekorowanych witryn sklepowych i świątecznych zaku-
pów, przegapić Boże Narodzenie? To jest możliwe. Powiem więcej – bardzo powszechne. Czyta-
jąc słowa Ewangelii „bo nie było dla nich miejsca w gospodzie”, zwróćmy uwagę na właściciela 
gospody, który nie przyjął Maryi i Józefa pod swój dach. On jako pierwszy przegapił okazję 
uczestniczenia w tym wielkim wydarzeniu. Pierwszy przegapił Boże Narodzenie. Nie wydarzyło 
się ono w jego domu, a przecież mogło. To nie tylko hotel był zajęty, lecz i sam właściciel – swo-
im biznesem i sobą. Również dzisiaj zajmujemy się za bardzo sobą i tylko najbliższą rodziną. 
Zarabiamy i wydajemy. Martwimy się, by nam starczyło na mieszkanie i wyżywienie. Nawet nie 
przychodzi nam do głowy, by nieznajomego przyjąć pod swój dach. Zapomnieliśmy w naszym 
zabieganiu, że otwierając drzwi naszego domu osobom strudzonym i potrzebującym, otwieramy je 
samemu Chrystusowi. Stąd dzisiaj tyle zamkniętych domów w Boże Narodzenie. 
Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? 
Przed dwoma tysiącami lat ludzie religijni byli zajęci wyznawaniem religii, uczestniczeniem                
w religijnych obrzędach i przestrzeganiem świętych nakazów. Kto by interesował się jakimiś 
przybyszami stojącymi w kolejce, by dopełnić obowiązku wynikającego ze spisu ludności. Religia 
była dla nich ważniejsza niż obca kobieta w ciąży. Troszczyli się o własną czystość i nieskazitel-
ność wobec Bożego Prawa. Najważniejsze było, i jest dotąd dla niektórych katolików, żeby nie 
narazić się Bogu, nie zapomnieć o modlitwie, nie złamać przykazania. Warto zapytać się w Boże 
Narodzenie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg i czy wpatrzeni w zdobienia ołtarza, zajęci odma-
wianiem modlitw, nie tracimy okazji spotkania Chrystusa w potrzebującym naszej pomocy czło-
wieku. Gdy Jezus przychodził na świat, poganie byli zajęci oddawaniem czci różnym bożkom. 
Choć dzisiaj poganie podają się często za katolików, to ich logika jest taka sama jak dawniej: ła-
twy pieniądz, seks bez zobowiązań, władza bez odpowiedzialności, płytkie ideologie oraz religij-
ność sprowadzona do obrzędów i prywatnych objawień. A wszystko po to, by zaspokoić własne 
żądze, by zapewnić sobie przyjemne i wygodne życie, ale puste i powierzchowne. Są ślepi i głusi 
na wołanie: otwórzcie drzwi Chrystusowi, dajcie się porwać Jego miłości, otwórzcie ramiona. 
Wielu jest dzisiaj ludzi zamkniętych na miłość i pokładających nadzieję w tym, co martwe i prze-
mijające. Zamiast widzieć Chrystusa, widzą tylko siebie i swoje poglądy na Chrystusa. Dla nich 
Boże Narodzenie jest jedynie świętowaniem ich własnych poglądów. Kolejna grupę ludzi, którzy 
przegapili Boże Narodzenie, stanowią osoby, które miały poukładane życie i nie potrzebowały 
Mesjasza. On by im jedynie pokrzyżował plany. Taką osobą był Herod – zorganizowany, samo-
wystarczalny, dobrze ustawiony… Dzisiaj mając poukładane życie, nie chcemy, aby nas ktoś nie-
pokoił, szczególnie w Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy jedynie spokojnych, radosnych 
Świąt, czego zresztą życzymy sobie nawzajem w wysyłanych kartkach z malunkiem choinki przy-
ozdobionej bombkami. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy nie czeka na ciebie zziębnięty na 
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dworze? Czy nie woła głosem dziecka: zostaw wszystko, co masz i zrezygnuj ze swoich stabil-
nych planów na życie. Ilu dzisiaj słyszy ten głos? 

Słowo Boże do medytacji 
− 18.12. –  Mt 1,18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 
− 19.12. –  Łk 1,5-25 Archanioł-Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela 
− 20.12. –  Łk 1,26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna 
− 21.12. –  Łk 1,39-45 Maryja jest matką oczekiwanego Mesjasza 
− 22.12. – Mt 1,18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 
− 23.12. –  Łk 1,57-66 Narodzenie Jana Chrzciciela 
− 24.12. –  Łk 1,67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce 
− 25.12. –  Mt 1,1-25 Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia 
− 26.12. –   Mt 10,17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 
− 27.12. –  J 20,2-8 Jan ujrzał i uwierzył 
− 28.12. –  Mt 2,13-18 Śmierć dzieci w Betlejem 
− 29.12. –  Mt 2,13-15.19-23 Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu 
− 30.12. – Łk 2,36-40 Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza 
− 31.12. – J 1,1-18 Słowo stało się ciałem 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne 

do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI                             
i ks. bpa Jana. 

� W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Du-
cha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.  

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            
i bliskich. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-
wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl „Książka 
warta spotkania”, Fundacja Charismata i inne). 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17. 
2. W środę 18 grudnia o godz. 19:00 Msza Święta u Saletynów dla wszystkich członków 

Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej; obsługę Mszy prowadzi nasza Wspólnota 
(czytania, śpiew). 

3. Dnia 31 grudnia planujemy zorganizować zabawę sylwestrową w Winnicy Ani i Pawła             
w Wyżnem. Można zapraszać swoich przyjaciół. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy              
o zapisy smsem do Wiesi, tel. 662 372 723. Planujemy na zabawie: 2 ciepłe dania, 
muzyka z głośników. Koszt 60 zł. od osoby (dzieci do 5 roku życia gratis, a do 12 roku 
życia 30 zł.) obejmuje ciepłe dania, obsługę, wino.  Rozpoczęcie ok godz. 20. Wyjazd                
o godz. 19.30 spod Bazyliki (po Mszy o godz. 18.30). Transport własnymi samochodami. 
Będziemy potrzebować Waszej pomocy przy organizacji. Będą potrzebne: ciasto, 
ciasteczka, sałatki, przekąski. 

4. W dniach 25 kwietnia - 3 maja 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł. plus 30 euro. 
Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesi. 

5. Wysyłając sms na numer 664 400 100 o treści TAK.BERNARDYNI (koszt jak zwykły 
sms w Twojej sieci) będziesz otrzymywać informacje od naszej Wspólnoty. Nadawca: 
ODNOWA. (wypisanie się z tego serwisu też jest możliwe: na ten sam numer o treści 
NIE.BERNARDYNI). 
Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. 

 
 
 
 
 

���� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280���� 
���� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com ���� www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl ���� 


