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CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM 

Czwarta Niedziela Adwentu – 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 łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,  

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". 

 
 

Na chwilę świat zatrzymuje się w swoim biegu, milknie ze zdumienia i wpatruje się w znak stajenki 

betlejemskiej i gwiazdy. Dziecię Jezus woła do nas spośród stajenki, aby przyszli wszyscy, którzy są 

spragnieni i obciążeni – „a Ja ich pokrzepię”. Wszyscy, którzy spragnieni są dobra, prawdy, pokoju  

i sprawiedliwości, przebaczenia grzechu, wyzwolenia z nałogów, wszyscy, którzy są samotni i opuszczeni, 

również wszyscy, którzy czują się zdrowi, syci i spełnieni. 

Z całego serca życzę naszej Rodzinie Parafialnej i Sympatykom Katedry, aby spotkanie z Nowonarodzonym 

pozwoliło się nam odrodzić i pomogło 

zaczynać nasze życie od początku, według 

zamiaru Tego, który jest początkiem i celem 

naszego życia, a zamiarem Boga wobec nas 

jest abyśmy uwierzyli w Boga i w tego, którego 

Bóg posłał – Jezusa Chrystusa. 

Błogosławionych Świąt  

i szczęśliwego Nowego Roku! 

 

Ks. kan. dr Marek Zawadzki  

Proboszcz Parafii pw. św. Zygmunta 
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INTENCJE MSZALNE 
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1. Dziś po wszystkich Mszach św. rozprowadzane jest 

poświęcone sianko na stół wigilijny. Całkowity dochód 

ze sprzedaży sianka przeznaczony będzie na potrzeby 

ministrantów Parafii Katedralnej.  

2. Jutro, 24 grudnia przypada Wigilia Bożego Narodzenia. 

Kościół zachęca tego dnia do zachowania tradycyjnego 

postu. W Roku Wiary szczególnie zadbajmy, by nasze 

wieczerze rozpoczynały się wspólną modlitwą - jej 

schemat znajdziemy na str. 3 biuletynu. Przypominamy 

też o apelu Biskupa Płockiego by nie robić zakupów 

świątecznych w ostatniej chwili.  

3. W Wigilię nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.  

4. Wszystkich Parafian i Sympatyków Katedry zapraszamy 

na uroczystą Mszę św. pasterską, której w noc Bożego 

Narodzenia o północy będzie przewodniczył J.E. Ks. 

Biskup Roman Marcinkowski.  

5. W I i II Dzień Świąt Msze św. w naszej Katedrze według 

porządku niedzielnego. W związku z trwającym Rokiem 

Wiary 25 grudnia możemy uzyskać odpust zupełny za 

publiczne odmówienie "Wierzę" i udział w Eucharystii.  

6. Chór Pueri et Puelle Cantores Plocenses oraz Parafia 

Katedralna zapraszają 26 grudnia 2012 r. o godz. 19.00 na 

Koncert Kolęd. Wystąpią: Chór Pueri et Puelle Cantores 

Plocenses, Michał Sławecki – kontratenor, Wiktor 

Bramski – organy, Anna Bramska – dyrygent. Koncert 

poprowadzi znany płocki aktor Jacek Mąka.  

7. W przyszłą niedzielę, 30 grudnia wraz z całym 

Kościołem będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: 

Jezusa, Maryi i Józefa.  

8. Dzisiejszy "Gość Niedzielny", wydaniem podwójnym 

świąteczno-noworocznym i kosztuje 7 zł.  

9. Rozpoczynamy doroczną wizytę duszpasterską, zwaną 

popularnie kolędą: 

• piątek, 28 grudnia: pl. Narutowicza i ul. Grodzka 

– 1 ksiądz, ul. Kościuszki i pl. Obrońców 

Warszawy – 2 księży, ul. 1- go Maja 1 – 1 ksiądz; 

• sobota, 29 grudnia: ul. Tumska – 5 księży 
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2400 Pasterka – J.E. Bp Roman Marcinkowski 

800   

1000 
† Piotr, Antonina, Paweł Kujawa, Stanisław 
i Marianna Cichowicz 

1130 W intencji Tadeusza i Ireny w 50 – lecie ślubu 

1130 † Czesław Wiśniewski 

1300 Za parafian  

1300 
O Boże Błog. dla Ireny i Daniela i dla ich 
bliskich z okazji 10 – lecia zaślubin 

1630 Ślub 
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1800   

800 † Krystyna i Roman Szpiek, Zofia Stawicka  

1000 † Władysława, Antoni i Jan Nawroccy 

1130 
 † Sabina i Tadeusz Olejnik, Józef 
Zakrzewski, Marianna i Tadeusz Józwiak, 
Barbara i Ireneusz Ślascy 

1130 
† Mirosław Kowalski, za Jego Rodziców i 
Rodziców Żaglewskich 
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1800  † Halina Wolska 
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1800 † Włodzimierz Soliwoda  - 1 rocz. śm. 

900 † Andrzej Hejne – 2 rocz. śm. 

900 
† Mieczysław Jędrzejewski i za Jego 
Rodziców i za Zofię i Jana Kalinowskich 
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1800 † Janina Żurawska 

900 † Marianna Kruszewska 

1800 † Mirosław Hajdamowicz 
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1800 † Józefa i Jerzy Szelągowscy 

800 † Zbigniew Podolski – 34 rocz. śm. 

1000   

1130 † Piotr Kołowrocki w rocznicę śmierci 

1300 Za parafian  

1800 † Eugeniusz Charzyński N
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1800 † Krzysztof Kamiński – 10 rocz. śm. 
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Modlitwa przy wigilijnym stole 

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo 

Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy 

stole pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy 

nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii. Wieczerzę 

wigilijną rozpoczynamy modlitwą. 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

ZAPALENIE ŚWIECY: 

Ojciec lub matka zapala świecę na stole.  

Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.  

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Najstarsze 

dziecko zapala światełka na choince.  

CZYTANIE EWANGELII (Łk 2,1-14) 

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus 

Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym 

ewangelia św. Łukasza: 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 

żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii 

był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się 

zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef  

z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził  

z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubiona 

sobie Maryja, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 

pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła  

w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej 

samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż 

nocna nad swoja trzoda. Naraz stanął przy nich anioł Pański 

i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 

przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto 

zwiastuję wam radość wielka, która będzie udziałem całego 

narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 

którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: 

znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące  

w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 

zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 

Jego upodobania”. 

Po wysłuchaniu fragmentu ewangelii - kolęda „Bóg się 

rodzi”.  

 

Ojciec lub matka odmawia 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 swojego 

Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela  

i prosimy Cię:  

• Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie 

prosimy, wysłuchaj nas Panie.  

• Obdarz 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) obdarz szczęściem  

i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas 

Panie.  

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.  

Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta 

noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości 

Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli 

blaskiem Twego światła w naszym codziennym 

postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Łamanie się opłatkiem:  

Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości i przebaczenia 

przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając 

serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na 

przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.  

Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się 

opłatkiem.  

 

MODLITWA PO WIECZERZY (odmawia ojciec lub matka): 

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego 

Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich 

ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które 

spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.  



strona 4 nasza katedra 

 
 

Katechizm Płocki na Rok Wiary: Dlaczego Słowo stało się Ciałem?
 

1. Od zarania dziejów człowiek tęsknił za tym, by być blisko 

Boga. Ta tęsknota została zaspokojona, gdy odwieczne Słowo 

Boże przyjęło postać człowieka. Wspaniale wyraża to znana 

kolęda Franciszka Karpińskiego „Bóg się rodzi”. Jej tekst 

pięknie ukazuje, jak nieskończony Bóg staje się bliski 

człowiekowi. Prawdę tę wyrażają między innymi słowa: „Cóż 

masz niebo nad ziemiany, / Bóg porzucił szczęście swoje, / 

Wszedł między lud ukochany, / dzieląc z nim trudy i znoje”. 

Święta Bożego Narodzenia, które przypominają co roku to 

wydarzenie, pokazują, że obraz Boga, którego należy kochać 

tylko ze strachu, jest całkowicie obcy myśli chrześcijańskiej. 

Biblia mówi bowiem o Bogu jako kochającym, miłosiernym  

i tak bliskim, że człowiek ma prawo zwracać się do Niego 

„Abba”, czyli „Ojcze”. 

2. Od początku dziejów Pan Bóg okazuje człowiekowi tę 

wielką miłość. W Piśmie Świętym czytamy, że Bóg „tak 

umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 

3,16). Ów zrodzony przed wiekami z Ojca Boży Syn, zwany 

przez świętego Jana „Słowem” (J 1,1), z miłości do ludzi sam 

stał się człowiekiem, przyjmując z Maryi ludzkie ciało. Ten 

fakt nazywamy Wcieleniem (por. KKK 461).  

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje cztery powody,  

dla których Bóg stał się człowiekiem. Są nimi: chęć zbawienia 

człowieka (por. KKK 457), pragnienie, by człowiek poznał 

miłość Boga (por. KKK 458), ukazanie ludziom wzoru 

świętości (por. KKK 459) oraz danie im uczestnictwa  

w Boskiej naturze (por. KKK 460). 

3. Bóg zapragnął zbawić człowieka, jednając go ze Sobą. To 

pojednanie dokonało się w osobie Wcielonego Słowa Bożego, 

Jezusa Chrystusa, który jest jednocześnie prawdziwym 

Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Chcąc dokonać owego 

pojednania druga Osoba Trójcy Świętej przyjęła ludzkie ciało 

(por. KKK 457).  

Pragnienie zbawienia człowieka było wyrazem miłości Boga. 

Jak mówi Katechizm, „Słowo stało się Ciałem, abyśmy poznali 

w ten sposób miłość Bożą” (KKK 458). Zatem miłość Boga do 

ludzi jest kolejną przyczyną przyjęcia przez Niego ludzkiej 

natury.  

Katechizm poucza, że Słowo stało się Ciałem także po to, by 

być dla ludzi wzorem świętości (por. KKK 459). Pismo Święte 

ukazuje Jezusa Chrystusa – Wcielone Słowo – jako cichego  

i pokornego sercem, a także Tego, który jest drogą 

prowadzącą do Ojca (por. J 14,6). Na Górze Przemienienia 

Ojciec daje polecenie: „Jego słuchajcie” (Mk 9,7).  

 

 

Posłuszeństwo Jezusowi oznacza przede wszystkim 

wypełnianie przykazania miłości, w myśl słów zapisanych na 

kartach Ewangelii: „daję wam przykazanie nowe, abyście się 

wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). 

Jednym słowem, aby osiągnąć świętość, winniśmy 

postępować tak jak nauczał i żył Chrystus – aż do heroicznej 

miłości Boga i bliźniego (por. KKK 459).  

Bóg okazując człowiekowi swą miłość poprzez przyjęcie 

ludzkiego ciała, uczynił ludzi „uczestnikami Boskiej natury” (2 

P 1,4). Jak za świętym Ireneuszem poucza Katechizm Kościoła 

Katolickiego, „Syn Boży stał się Synem Człowieczym: aby 

człowiek (...) stał się synem Bożym” (KKK 460). Można zatem 

powiedzieć, że przyjęcie przez Boga ludzkiej natury nadało jej 

niewyobrażalną wprost godność, polegającą na 

uczestniczeniu w naturze samego Boga oraz na byciu jego 

dzieckiem. 

Przekonanie o tym, że Jezus jest Wcielonym Synem Bożym, 

wyróżnia chrześcijaństwo spośród wszystkich innych religii. 

Katechizm naucza, iż „wiara w prawdziwe Wcielenie Syna 

Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską: 

«Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, 

że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga» (1 J 4,2)” 

(KKK 463). Fakt Wcielenia jest zobowiązaniem dla 

wyznawców Chrystusa. Będąc uczestnikami natury samego 

Boga, powinniśmy tak żyć, by nie splamić tej wspaniałej 

godności przez grzech. 

Jak zatem wygląda moje chrześcijańskie życie? Czy wierzę 

głęboko w to, że Bóg z miłości do mnie przyjął ludzkie ciało, 

w którym dokonał zbawienia ludzkości? Czy przez grzechy nie 

plamię godności dziecka Bożego? 

4. Zapamiętajmy: „Kościół nazywa «Wcieleniem» fakt,  

że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej 

naszego zbawienia” (KKK 461). Uczynił to z miłości. 

Jednocząc w sobie Boską i ludzką naturę wywyższył 

człowieka i nadał mu godność dziecka Bożego. Jako 

przybrane dzieci Boże jesteśmy zobowiązani do 

posłuszeństwa Wcielonemu Słowu Bożemu – Jezusowi 

Chrystusowi. 

Ks. Tadeusz Milczarski 

 

Kiedy negujesz Boga,  

negujesz godność człowieka. 

Kto broni Boga, broni człowieka.  

 Papież Benedykt XVI 


