
 
 

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. .+380979431698 ks. Piotr;  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 

               

ŹRÓDŁO  
      

WIARY 

 

 

Boże Narodzenie 2019r. 
  

 

Narodziłem się NAGI, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie. 
Narodziłem się UBOGI, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo. 

Narodziłem się W STAJNI, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. 
Narodziłem się BEZSILNY, abyś ty nigdy się mnie nie lękał. 
Narodziłem się Z MIŁOŚCI, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość. 
Narodziłem się W NOCY, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą 
rzeczywistość spowitą ciemnością. 
Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie 
wstydził się być sobą. 
Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK, abyś ty mógł się stać synem Bożym. 
Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU, abyś ty nauczył się 
przyjmować wszelkie trudności. 
Narodziłem się W PROSTOCIE, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. 
Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU, mówi Bóg, aby wszystkich 
ludzi zaprowadzić do domu Ojca." 

 

 

 

http://moodle.zsp-cogito.pl/galeria/_zrodlo_wiary_luter_2013/
mailto:ks.piotr.sdb@op.pl
https://www.facebook.com/modlitwanakazdydzien.modlitwykatolickie/photos/a.1114736291876839.1073741828.1114680068549128/1644169935600136/?type=3


KALENDARZ LITURGICZNY. 

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. 

29. XII – Niedziela Najświętszej Rodziny. 

1.I --  Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
6.I --  Objawienie Pańskie. 

                     Czcigodni  ks. Piotr Smolka i ks.  Edward  

Mackiewicz 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, szscęśliwego 
Nowego 2020 Roku  w Rodzinnym gronie!                              

  Dziełą się z Wami Opłatkiem i składają najserdeczniejsze życzenia  
BWS m. Przemyślan. Parafia św. Ap. Piotra i Pawła.              

     

Mario czy już wiesz. 
 

Mario czy już wiesz, 
Kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? 

Mario czy ty wiesz, 

Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? 

Czy ty wiesz, 

Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? 

Że dałaś życie temu, kto tobie życie da? 

 

Mario czy ty wiesz, 

Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? 

Mario czy już wiesz 

Że twój synek ma wybawić nas od złego? 

Czy tywiesz ze twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? 

Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz? 

 

Ślepemu wzrok, 
Głuchemu dźwięk, 
Zmarłemu życia dar 
Chromemu krok, 

Niememu pieśń, 
Przynosi Chrystus Pan 

 

Mario czy ty wiesz 

Kim naprawdę jest maleńki twój bohater? 

Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem 

Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? 

Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma "Jam jest"! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для  Вас  Діти  --  казочка. 

Телевізор (Бруно Ферреро). 
 

      Одного разу вчителька початкових класів попросила учнів 

написати твір про те, що б вони хотіли, щоб Бог зробив для них.      
Увечері, коли вона перевіряла роботи, вона натрапила на один твір, 
який її дуже засмутив.  
      В цей момент увійшов її чоловік і побачив, що вона плаче. 
    "Що трапилося?" - запитав він.  
    "Читай" - відповіла вона, простягнувши твір одного хлопчика.    
"Господи, сьогодні прошу Тебе про дещо особливе: перетвори 

мене в телевізор. Я хочу зайняти його місце. Хочу жити як живе 

телевізор в нашому домі. Хочу мати особливе місце і збирати сім'ю 

навколо себе. Щоб мене слухали, не перебиваючи і не задаючи 

питання, коли я говорю. Хочу бути центром уваги. Хочу, щоб 

мною займалися, як займаються телевізором, коли він перестає 

працювати. Хочу бути в компанії батька, коли він повертається 

додому, навіть втомлений. Щоб моя мама, замість того, щоб 

ігнорувати мене, йшла до мене, коли залишається одна і сумує. 
Хочу, щоб хоч іноді, мої батьки залишали все осторонь і 
проводили небагато часу зі мною. Боже, я не прошу багато... Я 

тільки хочу жити як живе будь-який телевізор. " 

    "Кошмар! Бідний хлопчик!" - вигукнув чоловік вчительки. - "Що ж 

це за батьки такі?!" 

      І тоді, вона зі сльозами на очах відповіла:  
     "Це твір нашого    сина ..." 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 stajency.  
Chyba każdy postarał się o prezenty pod choinkę dla bliskich,  

przygotował  piękny  świąteczny stół,  zaprosił gości.  
Ale czy wśród zaproszonych  będzie właśnie Solinizant, czy my pamiętamy 
o tym czyje to są urodziny.  
   Jezus przemawia do każdego z nas. 
  „Byłem jubilatem, ale nie zostałem zaproszony.  Nikt nie pamiętał aby 
mnie zaprosić. Przyjęcie było z mojej okazji,  ale gdy nadszedł, 
zostałem na zewnącz, 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”. 

 

Czy zaprosiliśmy do swojego domu i serca Jezusa, czy jesteśmy gotowi 
właśnie na przyjęci Prawdziwego Gościa, który  dzisiaj ponownie  z 
miłością przychodzi na ten swiat, by jeszcze raz przypomnic każdemu o 
wieczności, która czeka ludzkość... Przyjź na świat, by wyruwnać rachunki 
strat... 

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

przygotowaliśmy miejsce na spotkanie z Solinizantem. 

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. 

Spomnijmy dzisiaj i tych chłopców – synów, ojców, braci  którzy 
dzisiaj na Schodzie naszego kraju walczą z wrokiem 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 pobłogosłwił 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 « Wierzysz, że Bóg 
narodzoł w betlejemskim żłobie, lecz  biada  ci, jeśli nie narodził się w 

Tobie….»  

 

                                                                          Redakcja. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


