
Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 

 
       ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Chociaż miną już Rok Miłosierdzia Bożego nie zapominajmy o 
modlitwie  --   Koronki  do 

Bożego  Miłosierdzia. 

My mamy za co 

dziękować  Bogu i mamy 
o co prosić, a szczególnie 
o pokój na Ukrainie i w 
świecie.  

Więc  znajdźmy pare 
minut na tą krótką 
modlitwę codziennie o 
godz.15.00, a jeżeli w ten 
czas jesteśmy bardzo 
zajęci, to  wieczorem, 

wspólnie z Rodziną. 

 

Pismo „Źródło wiary” – Salezjańska parafia rzymskokatolicka pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach k-Lwowa ul. Czupernosowska 3. 

Tel./fax +38 032 632 32 28;  www. Przemyslany-sdb.com;  ks.piotr.sdb@op.pl 

Ks. Piotr Smolka – z dopisem na odbudowę Kościoła w Przemyślanach i okolicach 

na Ukrainie.   

Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II Oddział w Krakowie nr  konta: 
62124014441111001008304659 
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WIARY 

 

 

Boże Narodzenie 2018r. 

 

 

To właśnie tego wieczoru 
gdy mróz lśni jak gwiazda 
na dworze Przy stołach są 
miejsca dla obcych bo nikt 

być samotny nie może.   
To właśnie tego wieczoru 
gdy wiatr zimny śniegiem 
dmucha  

W serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha.   

 To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i 
piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera.  
To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem 
tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.  
Niech ta Gwiazda Betlejemska, która świeci wam o zmroku, 
zaprowadzi was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku. 

 

 

http://moodle.zsp-cogito.pl/galeria/_zrodlo_wiary_luter_2013/
mailto:ks.piotr.sdb@op.pl


KALENDARZ LITURGICZNY –  OKTAWA  

 BOŻEGO  NARODZENIA . 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE 

24. XII  --  Wigilia Bożego Narodzenia. 

25. XII  --  Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 

26. XII  --  Święto św. Szczepana Pierwszego Męczennika. 

27. XII  -- Święto św. Jana Ewangelisty. 

28. XII  --  Święto św. Młodzianków Męczenników. 

30. XII – Niedziela Najświętszej Rodziny. 

 

                          Gloria in excelsis  Deo!!! 

      Radujmy się  Bracia i  Siostry  z  narodzin  Jezusa  
niech to będą błogosławione  Święta w gronie 
najbliższych, śpiewajmy piękne kolędy na chwałę Pana, 
który chciał zamieszkać pośród  swego ludu. 
     Pamiętajmy jednak o słowach Adama Mickiewicza 
”jeżeli wierzysz, że Jezus narodził się w  Betlejemskim  
żłobie, biada gdy nie narodził się w Tobie”. 

     Życzę Wam Kochani Parafianie,  Przyjaciele  i Dobrodzieje  obfitych  

łask  Bożej  Dzieciny,  zdrowia,  spokojnych  i  radosnych  Świąt  Bożego  
Narodzenia  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  nadchodzącym  Nowym  2019  
Roku. 

     Wiemy jaki był kończący się rok 2018, ale  nie wiemy co nas wszystkich 
czeka w Nowym  Roku,  dlatego niech Jezus, Maryja i Józef zawsze będą  z 
nami i prowadzą  nas przez wszystkie dni nieznanego  2019  Roku. 
     My też  znajdźmy więcej  czasu  dla Boga  i  Rodziny,  bo widzimy   jak 
wielkie  jest  dzisiaj  zagrożenie  i  niewidoczne  na te  najważniejsze  i  

najwartościowsze  fundamenty  życia  społecznego. 
          Jeszcze  raz  życzę   Wam  spokojnych  i  radosnych   Świąt  Bożego    

Narodzenia  oraz  zdrowego  i  szczęśliwego  Nowego   2019  Rok.                                    
Ks.  Piotr  Smolka, 

                           Ks.  Augustyn  Szczerbiński  
 

                                 Jest taki dzień. 
 
 
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski 
 
Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu 
 
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze 
 
Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
A gdy wszyscy usną wreszcie 
Noc igliwia zapach niesie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Dzisiaj chcę  tylko, żebyś uwierzył w to z całego serca. 
      Chcę się z Tobą jeszcze czymś podzielić.  
     Wielu nie zaprosiło mnie na swoje przyjęcie, jednak ja również 
organizuje przyjęcie tak piękne, że nikt nie może sobie tego nawet 
wyobrazić. Wciąż jednak jeszcze trwają przygotowania. Dzisiaj 
wysłałem wiele zaproszeń i jedno z nich jest też dla Ciebie. Chcę 
wiedzieć, czy pragniesz przyjść, aby zarezerwować dla Ciebie miejsce, 
napisać twoje imię złotymi literami w mojej wielkiej księdze 
zaproszonych gości. 
     Bądź gotowy, ponieważ gdy wszystko będzie już przygotowane, 
staniesz się uczestnikiem tego wielkiego przyjęcia.  
     Do  zobaczenia wkrótce!   
      Kocham cię!  
                                                                                            Jezus.   

 

 

 

 

 

 

 

          Już słychać kolędy, już pachnie świętami… 

Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami. 
W betlejemskiej grocie, w żłóbeczku na sianie 

I w każdym kościele Jest jego mieszkanie! 

My więc jak pasterze do Niego idziemy, 

Dziecięcą modlitwę w darze Mu niesiemy. 

Prosimy w modlitwie o pokój na świecie, 
By było szczęśliwe Trzecie Tysiąclecie. 

By jedność i zgoda wszędzie panowały: 
Błogosław nam, Jezu, Panie, Boże mały! 

 

                                                     
 

 

 

Tylko jedna jest taka noc, 

Śpiewać nam się godzi. 
Gdy na ziemię Pan z nieba zszedł, 

I w stajence się narodził... 
   

     Jest taka noc, ciepła choć grudniowa. 
 Noc która gromadzi  przy stole całą Rodzinę.  
To właśnie tej nocy, od bardzo wielu już wieków, pod dachem 

tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku... 
 Święta Bożego Narodzenia. Czas kiedy nasz Zbawiciel kolejny raz 

przychodzi na świat w małej, biednej stajence.  

Chyba każdy postarał się o prezenty pod choinkę dla bliskich,  
przygotował  piękny  świąteczny stół,  zaprosił gości.  

Ale czy wśród zaproszonych  będzie właśnie Solenizant, czy my 

pamiętamy o tym czyje to są urodziny.  
Czy zaprosiliśmy do swojego domu i serca Jezusa, czy jesteśmy gotowi 

właśnie na przyjęci Prawdziwego Gościa, który  dzisiaj ponownie  z 
miłością przychodzi na ten świat, by jeszcze raz przypomnieć każdemu o 
wieczności, która czeka ludzkość.  

 Czy w biegu za dobrem materialnym znaleźliśmy czas przeżyć ten czas  
radosnego oczekiwania  – Adwent w wyciszeniu, w modlitwie. Czy 

przygotowaliśmy miejsce za spotkanie z Solenizantem. 

Czy są nasze serca takie czyste i pięknie przygotowane do Narodzenia 
Pana Jezusa, jak nasze domy; czy jesteśmy taki cichi, pokorni czyści jak ten 

mały biały Opłatek. 
Czy dzielimy się miłością,  dobrym słowem, czy przychodzimy z 

pomocą potrzebującym, a przecież w każdym człowieku żyje Jezus. 
Czy przebaczamy sobie nawzajem... 

Pomyślmy sobie… 

Mamy jeszcze czas wszystko poprawić… 

       Bo nie wszyscy doczekali na kolejne Narodzenie Jezusa, a my mamy to 

szczęście jeszcze raz spotkać się z  Małą Dzieciną – Jezusem. 

Wspomnijmy dzisiaj i tych chłopców – synów, ojców, braci  którzy 
dzisiaj na Wschodzie naszego kraju walczą z wrogiem i tych co zostali na 

ulicy bez dachu nad głową... i tych małych dzieci którzy dziś są w domach 
dziecka...  

 Pomódlmy się dziś za nich aby Malutki Jezus pobłogosławił 
wszystkich i chronił od złego. 



Nie zapominajmy w ten dzień i  naszych bliskich, których Pan Bóg 
powołał do siebie. 

Więc nie zwlekaj człowieku, dbaj nie tylko żeby święta były bogate i 

choinka wystrojona,  ale i o to  żeby serce i dusza były czyste i godnie 
mogli przyjąć Małą Dziecinę, która dzisiaj ponownie przyjdzie na  ten świat 
i rozpali miłość między ludźmi.  

Niezapominajmy  słowa poety A. Mickiewicza «Pan Jezus urodził się 
w żłobie , biada człowieku, jeśli nie narodził się w Tobie….»  

 

                                                                          Redakcja. 

        

Czcigodni  ks. Piotr Smolka i ks. Augustyn Szczerbiński 
Drodzy  Parafianie 

W  cichą  świętą noc  Bożego  Narodzenia, wpatrzeni z  miłością w  
Boże  Dzieciątko przesyłamy  najserdeczniejsze  życzenia  
Błogosławionych  Świąt.  

Tajemnica Bożego Narodzenia niech wzbogaci łaską, napełni 
pokojem i radością, a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni 
nadchodzącego roku.  

Niech Maleńka Miłość — Pan Jezus obdarzy Was zdrowiem, niech 

Wam błogosławi w podejmowaniu wysiłku ratowania wartości 
chrześcijańskich. 

Bądźcie odważni w wyznawaniu wiary i bądźcie jej apostołami, 
aby dzięki Wam ujrzeli Chrystusa ci którzy Go nie znają  albo odeszli 
od Niego. 

Niech  Nowonarodzony Chrystus obudzi  w nas to, co jeszcze 

uśpione, ożywi to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi 
nas przez życie do wieczności. 

Niech  każdy  dzień  będzie  błogosławiony  Rączką  Bożej  Dzieciny. 
 Niech  Malutki  Jezus  obdarzy Was  zdrowiem,  radością i  

wszelkim  dobrem. Niech Jego Narodzenie przyniesie pokój na świat i 
wiarę w leprze i spokojne jutro.   

Życzymy  Wam Wesołych i  Spokojnych Świąt  w 
Rodzinnym gronie! 
                                 Dzielą się z Wami Opłatkiem i składają 
najserdeczniejsze życzenia  BWS m. Przemyślan. Parafia św. Ap. Piotra i 
Pawła.              

                             Świąteczny  list. 
 

    Drodzy Przyjaciele nadchodzą Moje Urodziny.  
    Świętowanie moich urodzin rozpoczęło się wiele lat temu. Na 

początku wydawało się że ludzie rozumieli i doceniali to wszystko, co 

dla nich zrobiłem, ale w obecnych czasach, wydaje się że nikt nie wie 
jaki jest prawdziwy powód tych uroczystości. Rodzina i przyjaciele 

spotykają się razem ale nie znają znaczenia tych świąt.   
     Bardzo mnie smuci że w ostatnich latach, wielu zamknęło przede 
mną drzwi.    Pamiętam zeszłoroczne wielkie przyjęcia organizowane 

ku mojej czci. Stół był zastawiony smacznym jedzeniem, ciastami, 
owocami i innymi łakociami. Wszystko to było pięknie przystrojone,  a    

pod choinką czekało wiele prezentów. 
      Chcesz coś wiedzieć? 

      Byłem jubilatem, ale nie zostałem zaproszony.  Nikt nie pamiętał 
aby mnie zaprosić. Przyjęcie było z mojej okazji,  ale gdy nadszedł, 
zostałem na zewnątrz, przed zamkniętymi drzwiami... a ja tak bardzo 
chciał być z nimi tam w środku, przy stole. Bardzo mnie smuci że w 
ostatnich latach, wielu zamknęło przede mną drzwi.  
     Mimo że nie byłem zaproszony, zdecydowałem się cichutko wejść nie 
zwracają na siebie uwagi. Poszedłem i stanąłem cichutko w rogu. 
Wszyscy jedli i pili. Opowiadali żarty, śmiali się i dobrze się bawili. 
Najsmutniejsze było to, gdy gruby mężczyzna ubrany na czerwono z 
białą brodą, wszedł do pokoju wołając  HO-Ho-Ho! Usiadł na fotelu a 

wszystkie dzieci pobiegli do niego, wołając: Mikołaj, Mikołaj! Tak jak 
by przyjęcie było na jego cześć. 
     Kiedy wszyscy zaczęli się obejmować, otworzyłem też swoje 
ramiona, czekając na kogoś, kogo też mógłbym objąć.  
     I wiesz co?  

     Nikt nie przyszedł... wtedy zrozumiałem że nie byłem mile widziany i 
niezauważony wyszedłem. 
     Z każdym mijającym rokiem jest coraz gorzej.  Ludzie pamiętają o 
prezentach, o jedzeniu i piciu, ale zapominają o mnie. 
     Chciałbym, abyś pozwolił mi wejść do twojego życia podczas tych  
Świąt. Bardzo bym się ucieszył. 
     Uznaj ten fakt, że dwa tysiące lat temu przyszedłem na ten świat, 
aby oddać życie za Ciebie na krzyżu, aby Ciebie zbawić.   


