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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

                 JEST TAKI DZIEŃ  

 Wieczerza wigilijna ma w sobie coś sakralnego. Do tej 
małej wspólnoty odnoszą się słowa Chrystusa: Gdzie dwaj 
albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. 
Dlatego wśród spożywających posiłek powinna być żywa 
świadomość obecności Chrystusa. Tym bardziej, że ostatni Sobór rodzinę chrześci-
jańską Kościołem domowym (rodzinnym). Dlatego w czasie wieczerzy wigilijnej 
obecność Chrystusa zaakcentujemy wspólną modlitwą, odczytaniem fragmentu 
Ewangelii i zapaleniem świecy lub świateł na choince. Pamiętać należy, że właści-
we przeżycie wieczoru wigilijnego zależeć będzie od wielu czynników i okoliczno-
ści, przede wszystkim jednak od stopnia religijności danej rodziny.   
  PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ:    
 1. Zapalenie świecy (albo świateł na choince) - ojciec rodziny lub matka, 
albo najstarsze dziecko zapala świecę Caritas (lub inną) na stole, a następnie świe-
ce lub światła na choince.        
 2. Czytanie Ewangelii (Łk 2,1-20) - przy świetle zapalonej świecy ktoś z 
rodziny odczytuje fragment Ewangelii (wcześniej przygotować czytanie): 
 3. Śpiew kolędy Wśród nocnej ciszy      
 4. Modlitwa: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i 
dziękujemy za noc - dzisiaj wspominaną - w której posłałeś nam swojego Syna Je-
zusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.      
 5. Łamanie się opłatkiem - ojciec rodziny składa wszystkim życzenia:  
Obecnie w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem mi-
łości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. 
Niech w nim każdy człowiek znajduje dobroć i przyjaźń. Niech wszyscy, którzy 
żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom, będą szczęśliwi, zdrowi, serdeczni, 
niech mają zawsze dobre zamiary i aby wszyscy wszędzie się radowali. Niech Pan 
będzie zawsze z nami w naszym domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej 
wieczerzy, stali się uczestnikami Jego radości w Królestwie Bożym.  
Po życzeniach ojciec przełamuje się opłatkiem najpierw z matką, a następnie z po-
zostałymi członkami rodziny. Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i przeła-
mują się opłatkiem.         
 6. Spożywanie wieczerzy - w atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwo-
ści spożywa się potrawy według lokalnej tradycji.      
 7. Śpiew kolęd - kiedy rodzinna uczta wigilijna dobiega końca, świąteczny 
nastrój podtrzymujemy śpiewaniem kolęd.      
 8. Pasterka - przy choince, w nastroju religijnym, spędza się czas oczekiwa-
nia na Pasterkę - ucztę świąteczną całej rodziny parafialnej. 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  W tym czasie Maryja wybrała 
się i poszła z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu Judy. 
Weszła do domu Zachariasza i pozdro-
wiła 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 po-
zdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w 
łonie moim. Błogosławiona jesteś, któ-
raś uwierzyła, że spełnią się słowa po-
wiedziane Ci od Pana”.   
                   (Łk 1,39-45)  
 Matka Jezusa Chrystusa udaje 
się w niebezpieczną i daleką podróż do 
Elżbiety, by ją wesprzeć i podzielić się 
z nią Radosną Nowiną. Pozdrowienie, 
które wypowiedziała, musiało być nie-
zwykłe. Na jego dźwięk Jan Chrzciciel 
poruszył się w łonie Elżbiety, a sama 
Elżbieta została napełniona Duchem 
Świętym. Doświadczamy i my takiej 
radości kiedy zwracając się z trudno-
ściami, lękami i cierpieniem przycho-
dzimy do Matki Bożej. Ona wstawia-
jąc się za nami u Boga, wyprasza dla 
nas Ducha Świętego, a wraz z Nim to, 
co jest nam najbardziej w danym mo-

mencie potrzebne. Przypomina nam o 
tym nie tak dawno przeżywana Uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego. 
Dziś Maryja w dziękczynieniu swoim 
i spotkania z Elżbietą pragnie nam też 
jasno okazać, że ma moc pomagać 
nam i wypraszać potrzebne nam łaski. 
Tak jak to się stało z Elżbietą, która 
została napełniona Duchem Świętym 
gdy tylko usłyszała pozdrowienie Ma-
ryi. Wraz z matczynym zrozumieniem 
i opieką Najświętszej Maryi Panny 
przychodzi do nas Jezus. Maryja 
wskazuje nam najlepszą drogę do 
Chrystusa. Do Jezusa, który chce po-
chylać się nad naszymi problemami, 
wspierać nas w naszych szarych 
dniach i związanych z nimi trudno-
ściami.          
  o. Maciej Ziębiec CSsR  
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BÓBRKA 

Poniedziałek  24 grudnia 
Wigilia  

7.00  

24.00 (Pasterka)– Za Parafian  Wtorek           25 grudnia 
Uroczystość Bożego     
Narodzenia  

8.30 Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy 

12.30  

Środa             26 grudnia  8.30 Śp. Szczepan i Karolina  

12.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Szczepana i jego Rodziny  

Czwartek          27 grudnia 16.00 Śp. Michał Szałaj – od znajomych pracow-

ników z Soliny  

Piątek               28 grudnia  16.00  

Sobota              29  grudnia  16.00  

Niedziela        30 grudnia  8.30 Śp. Michał Szałaj – od OSP w Bóbrce  

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Ignacego i 

Rodziców  

ORELEC 

Poniedziałek   24 grudnia 
Wigilia  

22.30 (Pasterka) – Śp. Ewa i Krystian            

Zaniewicz  

Wtorek            25 grudnia 
Uroczystość Bożego     
Narodzenia 

11.00 Śp. Teresa i Michał Przystasz  

Środa              26 grudnia 7.00 Śp. Stanisław Mamrowicz – od Michałka 

z Lucyną  

11.00 Śp.  Tadeusz Skotnicki – od Rodzin      

Mazgaj i Podgórskich  

Piątek               28 grudnia 17.30 Śp. Stanisław Mamrowicz – od Marcina  

Niedziela         23 grudnia 7.00 Śp. Stanisław Mamrowicz– od chrześnia-

ka Mietka  

11.00 Śp. Tadeusz Skotnicki – od szwagra     

Józefa z żoną  

SOLINA  

Poniedziałek  24 grudnia 
Wigilia  

21.00 Pasterka 

Wtorek           25 grudnia 
Uroczystość Bożego      
Narodzenia 

9.45 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Mamy  

Środa              26 grudnia 9.45 Śp. Józefa Adamko  

Niedziela        30 grudnia  9.45 Za Parafian  

Ogłoszenia Duszpasterskie IV  Niedziela Adwentu  23.12.2018 r. 

1. Jutro wigilia. Msza św. o godz. 7.00. Możliwość spowiedzi  po Mszy św. do 

godz. 8.30. Rozpoczynając Wieczerzę wigilijną przeczytajmy fragment Ewangelii 

św. Łukasza rozdział 2 wiersze od 1 do 20. 

2. Msza św. zwana  „Pasterką” rozpocznie Uroczystość Bożego Narodzenia. Taca z 

„Pasterki” jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. Pozostałe Msze św. w   

Boże Narodzenie o godz. 8.30 i 12.30 w Bóbrce,  o 9.45 w Solinie i o 11.00 w 

Orelcu. 

3. W środę Święto św. Szczepana. Msze św. będą odprawiane wg porządku        

niedzielnego. Poświęcenie owsa na każdej Mszy św.  Taca z tego dnia jest ofiarą na 

Uniwersytet Papieski, WSD Przemyśl i Dom Księży emerytów. 

4. W piątek o 20.00 adoracja  Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy. 

5. W sobotę nie ma zbiórki ministrantów ani spotkania scholi. 

6. W zakrystii można jeszcze otrzymać opłatek wigilijny. 

7. Wizyta duszpasterska rozpocznie się 7 stycznia od Soliny, następnie Bóbrka i 

Orelec. 

                                                           Bóbrka 

*Dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały kościół na Święta Bożego Naro-

dzenia. Państwu Zglenickim dziękuję za ofiarowanie choinek do kościoła. 

Orelec 

*Dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały kościół na  Święta Bożego    

Narodzenia. 

Solina 

*Dziękuję Rodzinom za przygotowanie kościoła na Święta Bożego Narodzenia. O 

przygotowanie kościoła na ostatnią niedzielę roku proszę rodzinę Pani Elżbiety 

Duś. 

 

  Oby  Pan Jezus 

rodził się każdego 

dnia w naszych 

sercach  przez   

sakramenty,  przez 

modlitwę i                          

dobro świadczone 

innym osobom każdego dnia! 


