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RADOŒÆ JEDNEJ POMARAÑCZY
Wtedy wszystko by³o inne. Ludzie bardziej ¿yczliwi
sobie nawzajem, brak wielu produktów na pó³kach
sklepowych i dekoracje…inne, bardziej szare.
Samochody na ulicach…ze starszej epoki, furmanki
z wêglem zaprzêgniête w konie, których teraz nie
uœwiadczysz, ludzie w kolejkach, bo karpie maj¹
rzuciæ. Starszy pan w szarym p³aszczu targa
choinkê z bazaru, aby wnuki mog³y j¹ ubraæ. Ot takie
tam moje wspomnienie czasów, które bezpowrotnie
odesz³y i nie wróc¹ ju¿ nigdy.
Bo¿ e Na rod zen ie. Ile te
œw iê ta ni os ¹ z e s ob ¹
wspomnieñ z dzieciñstwa,
które nieco inne by³o ni¿ teraz
tego doœwiadczaj¹ dzieci.
Radoœæ z rannego marszu na
roraty po skrzypi¹cym
œn ie gu , d³ ug ie wi ec zo ry
spêdzone przy ksi¹¿kach
Braci Grimm i Hansa
Christiana Andersena, to
dodawa³o ca³ego smaku w
oc ze ki wa ni u na …œ wi êt a.
Czasami zdarza³o siê, ¿e na
d³ugo wy³¹czano pr¹d, tak z
oszczêdnoœci tamtego
systemu, i siedzia³o siê przy
œwiecach s³uchaj¹c opowieœci o dawnych czasach.
Z rodzeñstwem przygotowywaliœmy prezenty dla
rodziców, dziadków i sobie nawzajem, chowaj¹c je
w zakamarkach domu, aby nikt nie odkry³ tajemnicy
sk ry wa ny ch po da rk ów. In ne to ws zy st ko
by³o…tylko, no w³aœnie, na co lub na kogo w³aœciwie
my czekamy?
Tak samo jak przed laty równie¿ dzisiaj
przygotowujemy siê do tych szczególnych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Ten sam zapach pieczonych
pierników, op³atek na stole, bo to tradycja, jakby
inaczej! Ale pytanie jedno ciœnie siê na usta, czy
oczekujemy Jezusa, który na nowo ma siê w nas

narodziæ, czy oczekujemy wolnych dni, aby daæ
upust naszym zachciankom?
Witryny sklepowe ju¿ od listopada zachêcaj¹ nas do
œwi¹tecznych zakupów i ludzie znowu puszczaj¹
wodze fantazji, aby œwiêta by³y wyj¹tkowe, ale pod
jakim wzglêdem? Czy jest tu miejsce rzeczywiœcie
dla Chrystusa, czy mo¿e jest niechcianym goœciem,
któremu siê tylko z tradycji robi miejsce przy
wigilijnym stole? Czy jest jeszcze w ludziach wiara,
kt ór a pr ze ci e¿ mu si by æ
wa¿niejsza od ociekaj¹cego
przeró¿nymi smako³ykami
sto³u, który dzisiaj jest mo¿e
bog ats zy w pro duk ty, ale
ubo¿szy w sens prze¿ywanych
œwi¹t?
Bli¿sze mi s¹ jednak
œwiêta z tamtych, dzieciêcych
lat, gdzie czeka³o siê w kolejce
po jedn¹ pomarañczê, która
dawa³a wiêcej radoœci ni¿
obfitoœæ dzisiejszych pó³ek
sklepowych, bo i dla Chrystusa
wiêcej miejsca by³o w ludzkich
sercach.
Mo¿e i dzisiaj warto
wy³¹czyæ œwiat³o i zapaliæ
œwieczkê, aby poczuæ atmosferê zbli¿aj¹cych siê
œwi¹t, bo cz³owiek w pokorze serca dostrze¿e sens
tego, co mo¿e bezpowrotnie odejœæ, a tym czymœ
jest… wiara! Wiara, która niesie ze sob¹ rozumienie
tego, co najwa¿niejsze. Musimy te¿ daæ sobie
odpowiedŸ czy œwiêtujemy gwiazdkê czy Bo¿e
Narodzenie? Które s³owo w naszym odczuciu ma
wiêksze znaczenie i kto tak naprawdê w te œwiêta
jest najwa¿niejszy?
Wtedy wszystko by³o inne…mo¿e wiara, ta z
dzieciêcych lat jest choæ prosta ale szczera?! Mo¿e
Chrystus oczekiwany w dzieciêcym sercu jest
bardziej chciany?

Ks. Krzysztof Borowicz

MSZE ŒWIÊTE:
Dni powszednie: 7:00 Msza Œwiêta
7:30
Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek
7:00
Msza Œwiêta
8:00
Msza Œwiêta
9:00
Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
16:30 Msza Œwiêta dla dzieci
18:00 Msza Œwiêta
19:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska
i Apel Jasnogórski
BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Wtorek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Pi¹tek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30

Ksi¹dz Krzysztof (B.)
Ksi¹dz Krzysztof (K.)

tel. 3868 014
tel. 3869 892

Szafarze Komunii Œwiêtej: w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 10:00
szafarz Zygmunt Buda
tel. (068) 3860 769
szafarz Krzysztof Kubiak tel. (068) 3860 716
szafarz Miros³aw Skubiszyñski
tel. (068) 3869 866
szafarz Piotr Pruszkowski tel. (068) 3869 653
KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
Plac Rybaki wg rocznego programu.
W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela:
Maria Suchorska
tel. 3847 188
STRA¯ HONOROWA NAJŒWIÊTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA: w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
adoruje Najœwiêtszy Sakrament od godz. 00800 do 900. W ka¿dy
pierwszy pi¹tek miesi¹ca Msza œw. o godz. 7 w intencjach Stra¿y
Honorowej NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie Najœwiêtszego
Sakramentu i krótkie nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa.
NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO: ka¿dego 13tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00 wraz z Koronk¹ do
Mi³osierdzia Bo¿ego

PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ:

RODZINA RADIA MARYJA:
spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy Œwiêtej o
godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia
Maryja w salce Domu Parafialnego

Œroda 17:30 19:00
Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081

ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
wieczornej

SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.
Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem

BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:
Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30

po Mszy Œwiêtej wieczornej.
SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
tel. 3868 444

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska
CHÓREK DZIECIÊCY: Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o godz.
11 na salce w Domu Katolickim
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPA AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na modlitwie
w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w godz. 800 do 900.
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Urszula Pawelska, Gabriela i Miros³aw Skubiszyñscy, Kamilla Grocholewska, Gertruda Jaydon Zenon Matuszewski, Jaros³aw
Olszewicz
Projekt: Ma³gorzata Nowak
Sk³ad i przygotowanie do druku: Marcin Pluskota tel. 0-669-093-541 e-mail: pluskotamarcin@gmail.com
Wydawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP WniebowziêtejwZb¹szyniu www.parafia-zbaszyn.pl Pieni¹dze zebrane z ofiar za
pismo przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów druku i rozwój pisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Kontakt telefoniczny: Jaros³aw Olszewicz, tel. 0-605-599-081 e-mail: jesko@op.pl
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ADWENT - CZAS OCZEKIWANIA
RORATY
W okresie Adwentu, z wyj¹tkiem niedziel i
uroczystoœci, mo¿na odprawiaæ Mszê œw. wotywn¹ o
Najœwiêtszej Maryi Pannie, zwan¹ tradycyjnie Msz¹ œw.
roratni¹, lub roratami.
Roraty s¹ to adwentowe Msze œw. odprawiane przed
wschodem S³oñca, podkreœlaj¹ce wyj¹tkowoœæ tego
okresu. Maj¹ nam przypominaæ Maryjê, gdy¿ to Ona
(podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód s³oñca)
poprzedzi³a przyjœcie Œwiat³oœci œwiata-Jezusa Chrystusa.
Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieœni na wejœcie,
rozpoczynaj¹cej siê od s³ów "Rorate caeli desuper" "Spuœæcie rosê niebiosa". Najstarsze Roraty w polskiej
tradycji pochodz¹ z XII w. W czasie odprawiania Mszy œw.
roratniej zapala siê dodatkow¹ œwiecê-roratkê, która
symbolizuje patronkê adwentowego oczekiwania-Maryjê.
Na pocz¹tku Mszy œw.w koœciele panuje mrok-zapalone s¹
tylko œwiece i przyniesione Przez dzieci lampiony. Œwiat³o
zapala siê podczas uroczystego œpiewu hymnu „Chwa³a na
wysokoœci Bogu”.
Msza roratnia jest msz¹ wotywn¹ o Najœwiêtszej
Maryi Pannie, jest jednym ze znaków szczególnej
obecnoœci Maryi w okresie Adwentu, gdy¿ to Ona
oczekiwa³a Mesjasza w sposób szczególny. Pocz¹tkowo,
wraz ze wszystkimi pokoleniami, czeka³a na Jego przyjœcie
jako córka Narodu Wybranego. Jednak od chwili, kiedy
archanio³ Gabriel zwiastowa³ Jej, ¿e pocznie i porodzi syna,
który ma byæ obiecanym Emmanuelem, na ¯ycie
wzrastaj¹ce pod Jej sercem czeka³a jako Matka Pana
Jezusa, jako Matka Koœcio³a. Teraz razem z nami czeka na
ponowne przyjœcie Chrystusa, a króluj¹c razem z Nim w
niebie, wspiera Koœció³ w jego oczekiwaniu na ostateczny
Dzieñ Pañski.
WIENIEC ADWENTOWY
J e d n y m z
n a j b a r d z i e j
w y m o w n y c h
z w y c z a j ó w
adwentowych jest
wieniec adwentowy,
który ustawia siê przy
o³tarzu.
Zwyczaj ten
pochodzi z Niemiec,
gdzie w 1839 r. pastor
prowadz¹cy przytu³ek dla sierot wpad³ na pomys³, aby
wieñcem przystroiæ œwietlicê dla dzieci. Razem z
wychowankami w I niedzielê adwentu zapali³ pierwsz¹
œwiecê adwentow¹ by wytworzyæ nastrój sk³aniaj¹cy do
modlitwy. Nastêpne, mniejsze dwadzieœcia cztery œwiece
podopieczni zapalali ka¿dego dnia a¿ do Wigilii,
gromadz¹c siê na œpiew i modlitwê. PóŸniej drewniane ko³o
przystrojono ga³¹zkami jod³y. Z czasem liczbê œwiec
zmniejszono do czterech, a zwyczaj ten szybko rozszed³
siê po wielu krajach. W Polsce zwyczaj ten pojawi³ siê po
pierwszej wojnie œwiatowej.
Obecnie mamy wieñce adwentowe w koœciele, ale
tak¿e w wielu domach stroiki bo¿onarodzeniowe maj¹
w³aœnie kszta³t wieñca. Wykonuje siê go z ga³¹zek

szlachetnych drzew iglastych, takich jak: œwierk, jod³a czy
sosna. Na wieñcu s¹ umieszczone cztery œwiece
symbolizuj¹ce cztery niedziele adwentowe, które zapala
siê w kolejne niedziele Adwentu-najpierw pierwsz¹, póŸniej
drug¹... Zapalanie œwiec oznacza czuwanie i gotowoœæ na
przyjœcie Chrystusa. Wi¹¿e siê to ze s³owami Chrystusa,
który okreœla³ siebie mianem "œwiat³oœci œwiata".
ŒWIECE ADWENTOWE
W okresie Adwentu wa¿nym i wymownym znakiem
stosowanym w liturgii jest œwieca. Œwiece i lampiony
posiadaj¹ bogata symbolikê.
Œwiat³o jest symbolem Chrystusa, gdy¿ prorocy
zapowiadali Go jako œwiat³oœæ, a tak¿e sam Chrystus mówi
o sobie: "Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata, kto idzie za Mn¹, nie
bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia".
ŒWIECA MARYJNA - RORATKA
Zazwyczaj jest to wysoka
œwieca koloru bia³ego lub
jasno¿ó³tego, przewi¹zana bia³¹
wst¹¿k¹ i udekorowana zieleni¹. W
koœcio³ach umieszczana w œrodku
wieñca adwentowego lub przy o³tarzu
i zapalana w czasie roratnich Mszy
œw. Symbolizuje Maryjê, która w
mroczny czas adwentowy w swoim
³onie niesie œwiatu Chrystusa - Œwiat³oœæ Prawdziw¹.
Zwyczaj umieszczania jej na o³tarzu pochodzi z czasów
Boles³awa Wstydliwego (XIII w.). Wówczas na pocz¹tku
Adwentu przed o³tarzem w katedrze stawali
przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów - król, prymas,
senator, szlachcic, ¿o³nierz, kupiec, ch³op - i trzymaj¹c w
d³oniach zapalone œwiece ka¿dy oznajmia³ zebranym:
"Jestem gotów na s¹d Bo¿y".
LAMPIONY
ADWENTOWE
Innym przejawem
adwentowej liturgii œwiat³a
jest lampion. Przygotowuje
siê go najczêœciej z brystolu
lub kartonu, w kszta³cie
czworoboku zamkniêtego,
którego œcianki s¹
podklejone od wewn¹trz
kolorow¹ bibu³k¹,
przypominaj¹ gotyckie
witra¿e z symbolami
chrzeœcijañskimi lub scenami biblijnymi. Wewn¹trz
umieszcza siê œwiecê, która zapalana jest na pocz¹tku
mszy roratniej. Id¹c na roraty, dzieci zabieraj¹ je ze sob¹
aby rozœwietla³y mroki grudniowej nocy. Ta piêkna w swej
wymowie symbolika przypomina nam o koniecznoœci
zbierania przez ca³y adwent dobrych uczynków, które
mog³yby rozjaœniæ mroki grzechu w naszej duszy, wskazaæ
Chrystusowi drogê do naszego serca. By, kiedy w piêknie
przyozdobionej œwi¹tyni znajdzie siê miejsce na
betlejemski ¿³óbek, w naszym sercu znalaz³o siê
jednoczeœnie miejsce dla ma³ego Jezusa.
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ADWENT - CZAS OCZEKIWANIA
WÊDRUJ¥CA FIGURKA
MATKI BO¯EJ
Zwyczaj ten praktykowany
jest w wielu polskich parafiach.
Znany jest tak¿e w Niemczech pod
nazw¹ "Frauentragen". Rodzina,
której dziecko mia³o szczêœliwy
los, po roratach przyjmuje figurkê
Matki Bo¿ej z koœcio³a na jeden
dzieñ. Przyjmuj¹c pos¹g Matki
Bo¿ej, domownicy modl¹ siê w
sposób szczególny, œpiewaj¹c
pieœni adwentowe i maryjne,
czytaj¹c i rozwa¿aj¹c Pismo Œwiête oraz odmawiaj¹c
ró¿aniec i inne modlitwy. Ta forma adwentowego prze¿ycia
daje bardzo du¿o mo¿liwoœci wprowadzenia do rodziny
ducha modlitwy i adwentowego nastroju. Rodzinaprzyjmuj¹c figurkê- zaprasza Maryjê do swego domu. W
ten sposób nawi¹zuje do wydarzeñ sprzed 2000 lat, kiedy
to Maryja uda³a siê do domu El¿biety i Zachariasza by
przed przyjœciem na œwiat œw. Jana Chrzciciela us³u¿yæ
swojej krewnej El¿biecie.
NIEPOKALANE POCZÊCIE NAJŒWIÊTSZEJ
MARYI PANNY
Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny obchodzimy 8 grudnia.
Prawda o Niepokalanym Poczêciu Maryi jest

dogmatem wiary. Og³osi³ go uroczyœcie 8 grudnia 1854 r.
bull¹ Ineffabilis Deus Pius IX. Uczyni³ to w Bazylice œw.
Piotra w Rzymie w obecnoœci 54 kardyna³ów i 140
arcybiskupów i biskupów.
Maryja od momentu swojego poczêcia zosta³a
zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego
mog³aby siê dopuœciæ, ale równie¿ od dziedziczonego
przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Sta³o siê
tak, chocia¿ jeszcze nie by³a wtedy Matk¹ Boga. Bóg
jednak, ze wzglêdu na przysz³e zbawcze wydarzenie
Zwiastowania, uchroni³ Maryjê przed grzesznoœci¹. Maryja
by³a wiêc poczêta w ³asce uœwiêcaj¹cej, wolna od
wszelkich konsekwencji wynikaj¹cych z grzechu
pierworodnego (np. œmierci - st¹d w Koœciele obchodzimy
uroczystoœæ Jej Wniebowziêcia, a nie œmierci).
Sk¹d wiemy, ¿e Matka Bo¿a by³a bez grzechu
poczêta?
Sam Pan Bóg zapowiedzia³ w raju, ¿e Niewiasta
zetrze g³owê wê¿a, szatana. A jakby to mog³a uczyniæ,
gdyby sama by³a pod jego niewol¹?
Kiedy archanio³ Gabriel pozdrowi³ Maryjê, to
powiedzia³ wprost, ¿e jest "³aski pe³na". Tam gdzie jest
³aska, tam nie ma grzechu.
W czasie objawieñ w Lourdes w 1858 r. Maryja
potwierdzi³a og³oszony zaledwie cztery lata wczeœniej
dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawi³a siê mówi¹c:
"Jestem Niepokalane Poczêcie".

Kamilla Grocholewska

ŒWIÊTA BARBARA - DZIEWICA I MÊCZENNICA
£aciñskie s³owo barbara znaczy tyle, co
"mieszkanka spoza Grecji, cudzoziemka”.
Œwiêta nale¿y do dziewic mêczennic, których
akta zaginê³y, ale za to pamiêæ o nich zachowa³a siê
¿ywa po nasze czasy. Nie wiemy dok³adnie, kiedy ani
w jakich okolicznoœciach ponios³a œmieræ.
Przypuszcza siê, ¿e oko³o 305 roku kiedy to za
panowania cesarza Maksymiana Galeriusza ( 305311 ) by³o najkrwawsze nasilenie przeœladowañ. Jej
¿ywot utkany jest legend¹.
Barbara, wed³ug legendy, ¿y³a w Heliopolis (
obecnie Izmid w Turcji) na prze³omie III i IV wieku.
Wszyscy podziwiali j¹ za dobroæ, piêkno i m¹droœæ.
Ojciec Barbary, Dioskur by³ cz³owiekiem majêtnym.
Sprawowa³ on w mieœcie wysoki urz¹d, ale by³
zagorza³ym poganinem
i w takim duchu wychowywa³ córkê. O rêkê
Barbary ubiega³o siê wielu m³odzieñców, ale ona
odrzuca³a wszystkie propozycje. Potajemnie,
bowiem, bez woli i wiedzy ojca, przyjê³a
chrzeœcijañstwo i z³o¿y³a œlub czystoœci. Ojciec
wybiera³ siê w dalek¹ podró¿, a wiedz¹c, ¿e córka
je st za fa sc yn ow an a wi ar ¹ ch rz eœ ci ja ñs k¹ ,
postanowi³ wybudowaæ wie¿ê z dwoma oknami
i zamkn¹æ w niej Barbarê. Chcia³ j¹ w ten sposób
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uchroniæ przed
zgubnym wp³ywem
jej chrzeœcijañskich
przyjació³. Barbara
p o p r o s i ³ a
robotników o
zr ob ie ni e tr ze ch
okien. Gdy ojciec
powróci³ i zobaczy³
trzecie okno zapyta³
córkê, dlaczego
zmieni³a jego
polecenie. Ona
odpar³a mu, ¿e trzy
okna s¹ symbolem
Tr ój cy Œw iê te j i
„ro zœw iet laj ¹ ca³ y
a dwa s¹ Ÿród³em

œwiat i wszelkie stworzenie,
ciemnoœci”.
Barbara, gdy wyzna³a ojcu, ¿e przyjê³a
chrzest, ten wpad³ w furiê i uniós³ miecz by j¹ zabiæ.
Uratowa³ j¹ cud, za spraw¹, którego znalaz³a siê
daleko w górach. Ojcu uda³o siê jednak uj¹æ,
i
z ac i ¹ g n ¹ æ p r z e d o b l i c z e
po ga ñs ki ch ur zê dn ik ów. Za cd na str. 6

UWAGA NARZECZENI!!!
Dnia 4 grudnia, w Zb¹szyniu,
rozpoczyna siê

KURS PRZEDMA£¯EÑSKI
Spotkania odbywaæ siê bêd¹ przed dwa kolejne
weekendy grudnia br.
(4,5,6.XII i 11,12. XII)
o godz. 19.00, w Domu Katolickim
przy pl. Rybaki, w sali na I piêtrze.
Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. 604-637-047
W pi¹tek 11 grudnia 2009 r.
o godz. 19:00 w parafii
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
rozpocznie siê cykl katechez przedma³¿eñskich
dla narzeczonych.
Spotkania odbywaæ siê bêd¹ przez dwa weekendy
o godz. 19.
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia
od godz. 9:00
nadzwyczajni szafarze Komunii Œwiêtej
udadz¹ siê do chorych i starszych.
Osoby pragn¹ce w tym dniu przyj¹æ Komuniê
Œwiêt¹ mo¿na zg³aszaæ u szafarzy, osobiœcie
lub telefonicznie.
Przy zg³oszeniu nale¿y podaæ dok³adny adres
zamieszkania.

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki Stacja III
z n-ru 10 (42) brzmi Krzy¿ i Eucharystia
Nagrody wylosowali:

Patrycja Weber, Zb¹szyñ, ul. Koœcielna
Czes³awa Ma³ycha, Perzyny
Anna Skotarczyk, Zb¹szyñ, ul. Senatorska
Adam Przyby³a, Nowy Dwór

Gratulujemy.

Sakrament Chrztu przyjêli:
1/. Mateusz Stankowski, Strzy¿ewo,
2/. Ronny, Dominik Kwaœnik, Z6¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
3/. Piotr Kaczmarek, N¹dnia,
4/. Szymon Rydzio, Poznañ, ul. Grochowska,
5/. Lena, Jolanta Ma³ycha, N¹dnia,
6/Norbert Ruga³a, Nowy Dwór,
7/Amelia, Magdalena Stró¿yk, Zb¹szyñ, ul. Poznañska.
Sakrament Ma³¿eñstwa zawarli:
1/. Krzysztof, Tomasz Fleischer - Elwira Skotarczyk,
2/. £ukasz Królikowski - Milena, Maria Napiera³a,
3/. Marian, W³adys³aw Donderski - Kazimiera, Maria Sarbok.
Odeszli do Wiecznoœci:
1/. Czes³aw, Konieczek, 1. 26, N¹dnia,
2/. Zbigniew, Marian Kubiak, 1. 47,
3/. £ucja Kropp, 1. 89, Zb¹szyñ, ul. ¯eromskiego,
4/. Pelagia S³ociñska, 1. 82, Perzyny,
5/. Jerzy, Wawrzyn Doro¿a³a, 1. 63, Zb¹szyñ, ul. Jeziorna,
6/. Bronis³aw, Andrzej Tobys, 1. 61, N¹dnia,
7/. Lucjan Jankowiak, 1. 86, Stefanowo,
8/. Wac³aw Koza, 1. 95, Zb¹szyñ, ul. 17. Stycznia,
9/. Czes³awa, Anna Lis, 1. 77, N¹dnia,
10/. Jagoda, Sabina Woœ, Stefanowice,
11/. Henryk Baszko, 1. 57, Stefanowo,
12/. Leokadia, Agnieszka Migda³ek, I. 85, Strzy¿ewo,
13/. Marianna Korbanek, 1. 87, Zb¹szyñ, ul. Rejtana,
14/. Helena Przydro¿na, 1. 88, Przyprostynia, ul. Prandoty.

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
„...ujrza³am dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana
piaskiem i kwiatami, pe³na radoœci i muzyki, i ró¿nych
przyjemnoœci. Ludzie szli t¹ drog¹, tañcz¹c i bawi¹c siê
- dochodzili do koñca, nie spostrzegaj¹c, ¿e to ju¿ koniec.
Na koñcu tej drogi by³a straszna przepaœæ, czyli otch³añ
piekielna. Dusze te na oœlep wpada³y w tê przepaœæ;
jak sz³y, tak i wpada³y. A by³a ich tak wielka liczba, ¿e nie
mo¿na by³o ich zliczyæ.
I widzia³am drug¹ drogê, a raczej œcie¿kê, bo by³a w¹ska i
zas³ana cierniami
i kamieniami, a ludzie, którzy ni¹ szli mieli ³zy w oczach i
ró¿ne boleœci by³y
ich udzia³em. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz
powstawali i szli dalej.
A na koñcu drogi by³ wspania³y
ogród, przepe³niony wszelkim
rodzajem szczêœcia
i wchodzi³y tam te wszystkie
dusze. Zaraz w pierwszym
momencie zapomina³y
o swych cierpieniach”
(Dz. 153).

Wœród Czytelników, którzy do 19. grudnia br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania krzy¿ówki, na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody.
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ŒWIÊTA BARBARA - DZIEWICA I MÊCZENNICA
nieugiêt¹ postawê wobec trybuna³u, prokonsul
rozkaza³ Barbarê poddaæ okrutnym torturom a w
koñcu œci¹æ g³owê mieczem. Ten dzieciobójczy cios
ojca pad³ prawdopodobnie 4 grudnia.
Zanim zginê³a, wyzna³a swoje grzechy i g³os z
Nieba zapewni³ J¹, ¿e Bóg na ni¹ czeka. Legenda
mówi dalej, ¿e okrutny ojciec wracaj¹c do domu
zosta³ ra¿ony piorunem. P³omieñ strawi³ go
doszczêtnie, tak, i¿ zosta³ tylko popió³.
Œwiêta Barbara najczêœciej przedstawiana jest
w stroju królewskim, w koronie, co ma podkreœliæ jej
szlachetne pochodzenie. W rêku trzyma kielich z
Najœwiêtszym Sakramentem.
Przy niej lub obok stoi wie¿a. Czêsto te¿
widzimy w Jej rêku miecz. Opowieœæ o jej odwadze
i g³êbokiej wierze w Trójcê Œwiêt¹ znajduje g³êboki
oddŸwiêk w œwiadomoœci wspó³czesnych
Chrzeœcijan.
Wielk¹ czci¹ darzy³ œw. Barbarê papie¿ œw.
Grzegorz I Wielki, który zmar³ w 604 roku.
Najwspanialszy koœció³ ku czci œw. Barbary
wybudowano w Czechach w XIV wieku. Koœció³ ten
jest w stylu gotyckim i jest piêknie po³o¿ony na
wzniesieniu.
W Polsce kult œwiêtej Barbary by³ zawsze
¿ywy. Ku jej czci wzniesiono w OjczyŸnie ponad 100
koœcio³ów. Pierwsza wzmiankê o pami¹tce
liturgicznej Œwiêtej pod dat¹ 4 grudnia spotykamy w
Modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II, w XI wieku.
Imiê Barbara jest popularne do dziœ. Tak¿e w
naszej literaturze piêknej czêsto spotyka siê to imiê
m.in. w dramacie A. Feliñskiego „Barbara

Radziwi³³ówna”, Basia w trzeciej czêœci trylogii
H. Sienkiewicza „ Pan Wo³odyjowski”, Barbara w
powieœci M. D¹browskiej „Noce i dnie”.
Œwiêta Barbara jest przede wszystkim znana,
jako patronka górników, którzy czcz¹ j¹ gdy¿ chroni
od nag³ej œmierci a ten, kto jej wzywa nie umrze bez
sakramentów œwiêtych. Nie ma chyba ani jednej
kopalni bez obrazu œw. Barbary. Po dziœ dzieñ
górnicy obchodz¹ „Barbórkê”, jako swoje œwiêto.
W naszym koœciele jeden z o³tarzy bocznych
poœwiêcony jest tak¿e Œwiêtej Barbarze.
Patronuje, wiêc ona równie¿ naszej œwi¹tyni
jak i ca³ej parafii. Módlmy siê, wiêc za Jej
wstawiennictwem.

Urszula Pawelska

Bo¿e, Œwiêta Barbara mêczennica
Dochowa³a Ci wiernoœci a¿ do œmierci.
Za Jej wstawiennictwem umocnij nas
Sakramentem Cia³a i Krwi Twego Syna
W ostatniej godzinie ¿ycia. Amen

MOJA REFLEKSJA/OPINIA/ODCZUCIA DOTYCZ¥CE
POS£UGI NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII
ŒWIÊTEJ W NASZEJ ARCHIDIECEZJI/PARAFII/RODZINIE:
„to ju¿ prawie 10 lat wizyt w moim domu, chocia¿ tak
dok³adnie, ile ich by³o nie pamiêtam. Czas, kiedy do
nas przychodz¹ szafarze to swoiste ma³e œwiêto, to
czas na modlitwê, rozmowê o troskach dnia
codziennego. Podniesiona na duchu z otuch¹ witam
kolejne dni. Wizyta szafarza, chocia¿ krótka zapewnia
nam gwarancjê spokojnego tygodnia, a ich pos³uga
jest nieoceniona.”
Krystyna Jankowiak
„szafarze wywi¹zuj¹ siê ze swojej pracy bardzo
dobrze. S¹ mili i uprzejmi. Potrafi¹ nawi¹zaæ ze mn¹
rozmowê na ka¿dy temat.” Stefania Niewitecka.
„sk³adam serdeczne podziêkowanie oraz Bóg zap³aæ
za pos³ugê, któr¹ otrzymujê od szafarzy” Fr. R.
„czujê g³êbok¹ wdziêcznoœæ za ich poœwiecenie
swego czasu dla pos³ugi osobom chorym, starszym.
Ale wdziêcznoœæ to nie wszystko, bo przecie¿
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szafarze dostêpuj¹ niezwyk³ej ³aski mog¹c nieœæ
Jezusa tym, którzy ju¿ sami nie mog¹ w œwi¹tyni
przyjmowaæ Pana do swych serc. Bóg zap³aæ za
ofia rnoœ æ
Szcz êœæ B o¿e n a ka¿ dy dz ieñ! ”
Kazimiera Lengowska
„nasi szafarze nios¹ dla nas nie tylko Eucharystiê, ale
wiele ciep³ych s³ów podtrzymuj¹cych chorych na
duchu. W czasie ka¿dej modlitwy czujemy siê jak w
koœciele. Jest to dla ludzi chorych i w podesz³ym
wieku bardzo potrzebne, bo przecie¿ Pan Jezus
jednoczy nas i przygotowuje do ¿ycia wiecznego. Z
radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ oczekujemy naszych
szafarzy ka¿dej niedzieli i w œwiêta. Za ich pos³ugê
¿yczymy wiele cierpliwoœci, wytrwa³oœci jak i zdrowia.”
Pelagia Ha³as i Stefania Tratwa
cd na str. 7

MOJA REFLEKSJA/OPINIA/ODCZUCIA DOTYCZ¥CE
POS£UGI NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII
ŒWIÊTEJ W NASZEJ ARCHIDIECEZJI/PARAFII/RODZINIE:
„mam mamê, która ukoñczy³a 89 lat i ju¿ nie wychodzi
z domu. Dla niej przyjmowanie Komunii Œwiêtej w
niedzielê i œwiêta jest bardzo wielkim prze¿yciem,
gdy¿ nigdy nie myœla³a, ¿e bêd¹c osob¹ chor¹, nie
wychodz¹c¹ z domu bêdzie mog³a przyjmowaæ
Komuniê Œwiêt¹ w domu. Dla mojej mamy jest to
wielkie prze¿ycie, gdy¿ szafarze s¹ zawsze radoœni,
uprzejmi, porozmawiaj¹, zawsze dadz¹ dobre s³owo.
Ich wizyty zawsze s¹ za krótkie. ¯yczê wszystkim
szafarzom du¿o zdrowia i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
na dalsze lata pos³ugi.” Parafianka
„otó¿ jestem Panu Bogu wdziêczna, ¿e s¹ w naszej
parafii szafarze. Z ich pos³ugi korzystam ju¿ od kilku
lat. Wszyscy s¹ bez wyj¹tku bardzo uczynni i

serdeczni. Z wielk¹ radoœci¹ oczekujê w niedzielê na
Ich przybycie z Panem Jezusem w Komunii Œwiêtej. o
godz. 9:00 wys³uchujê Mszy Œwiêtej w kablówce i
potem przyjmujê Pana Jezusa do swego serca nie
tylko duchowo, ale naprawdê.
Panie Jezu b³ogos³aw im i prowadŸ na obranej drodze
przez najd³u¿szy czas. Bóg zap³aæ za Ich pos³ugê dla
nas, chorych i starszych nie mog¹cych uczestniczyæ
w Mszach Œwiêtych w koœciele.”
Wdziêczna parafianka
„bardzo jesteœmy zadowoleni z pos³ugi
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Œwiêtej w naszej
parafii i rodzinie. Chorzy bardzo dziêkuj¹ Bogu za
pos³ugê szafarzy.” Parafianka

KRONIKA
Co by³o….
!

!

!

!

!

!

W niedzielê, 8 listopada, goœciliœmy w naszej
parafii kleryków, którzy modlili siê razem z nami o
nowe powo³ania do s³u¿by kap³añskiej z naszej
parafii. Mszê o godzinie 9.00 celebrowa³ ks.
Krzysztof, który na koniec udzieli
b³ogos³awieñstwa prymicyjnego z na³o¿eniem
r¹k.
15 listopada goœciliœmy chór z Opalenicy „Bo¿a
niwa”, który uœwietni³ nasz¹ parafialn¹ liturgiê. Na
Mszy Œwiêtej o godz. 9.00 zosta³o przyjêtych do
grona ministrantów 8 kandydatów, którzy
ukoñczyli kurs przygotowawczy.
W niedzielê 15 listopada odby³a siê sk³adka
remontowa. Zebraliœmy 9,200 z³. Wszystkich
ofiarodawcom sk³adamy serdeczne „Bóg
zap³aæ”, a tych, którzy nie mog¹ nas wesprzeæ
materialnie prosimy o wsparcie modlitewne dla
tego trudnego przedsiêwziêcia, jakim jest remont
naszego koœcio³a.
W niedzielê, 22 listopada, goœciliœmy ks. prob.
Andrzeja Herkta, który przybli¿y³ nam postaæ œw.
o. Pio.
Tak¿e w niedzielê, 22 listopada, na Mszy Œwiêtej
o godz. 12.00 siedmioro dzieci z naszej
wspólnoty parafialnej zosta³o przyjêtych do
Eucharystycznego Ruchu M³odych, gdzie bêd¹
pog³êbia³y swoj¹ wiêŸ z Jezusem Chrystusem.
W ostatni¹ niedzielê listopada goœciliœmy Ojców
Oblatów, którzy rozprowadzali kalendarze

misyjne. By³a to zarazem I Niedziela Adwentu i
pocz¹tek nowego roku koœcielnego.

Co nas czeka….
!

!

!

!

W sobotê, 5 grudnia, o godz. 9.00 bêdziemy
obchodzili odpust w naszym koœciele
cmentarnym ku czci œw. Miko³aja.
W niedzielê, 6 grudnia, bêdziemy goœcili ks.
W³odzimierza Tomaszewskiego z Litynia na
Ukrainie. UWAGA DZIECI… tradycyjnie
przybêdzie œw. Miko³aj.
Msze Œwiête w Wigiliê Bo¿ego narodzenia, czyli
Pasterki celebrowane bêd¹:
a. Przyprostynia o godz. 21.30
b. Stefanowo o godz. 23.00
c. N¹dnia o godz. 21.30
d. Nowy Dwór o godz. 23.00
e. Strzy¿ewo o godz. 22.00
f. Perzyny o godz. 22.00
g. Zb¹szyñ o godz. 22.00 i 24.00
Po Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia Ksiê¿a
rozpoczn¹ odwiedziny duszpasterskie zwane
Kolêd¹. Pocz¹tek zazwyczaj o godz. 14.00. W
dniach gdy Ksiê¿a wikariusze s¹ d³u¿ej w szkole,
rozpoczn¹ kolêdowanie po zakoñczonych
zajêciach szkolnych. Na wioskach kolêda w
soboty od godz. 10.00.

Ks. Krzysztof Kaczmarek
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ŒWIÊTA RODZINA
By³a to zwycz ajna rodzi na, jakic h wiele
mieszka³o w Nazarecie za panowania Cezara
Augusta. Józef codziennie w pocie czo³a pracowa³ w
swym warsztacie, by zapewniæ utrzymanie
najbli¿szym.Maryja zajmowa³a siê domem. Mieli
jednego Syna, który pomaga³ ojcu, aby zdobyæ
niezbêdne kwalifikacje. W tym domu pozornie
wszystko funkcjonowa³o normalnie. Dopiero po latach
ludzie dowiedzieli siê, jak niezwyk³a Tajemnica od
samego pocz¹tku
zaci¹¿y³a na ¿yciu tej
rodziny...
Józ ef p opr osi ³
Maryjê o rêkê,na co Ona
zgodzi³a siê. Nastêpnie
archanio³ Gabriel
zwiastowa³ Maryi, ¿e
pocznie i porodzi Syna
Bo¿ego. Józef stan¹wszy
przed faktem cudownego
poczêci, postanowi³
dy sk re tn ie si ê z Ni ¹
rozstaæ, lecz anio³ objawi³
mu we œnie, ¿e Maryja
poczê³a z Ducha
Œwiêtego. Wtedy Józef
zabra³ ¿onê do siebie.
Jezus urodzi³ siê w
Betlejem, dok¹d przybyli
Józef i Maryja w zwi¹zku ze spisem ludnoœci
zarz¹dzonym przez cesarza Augusta. Œwiêta
Rodzina przyby³a w³aœnie tam, poniewa¿ Betlejem
by³o "miastem Dawidowym",a Józef pochodzi³
w³aœnie z rodu Dawida. W czterdziestym dniu po
narodzeniu Jezusa, zgodnie z Prawem
Moj¿eszowym, Józef ofiarowa³ dziecko w œwi¹tyni.
Wkrótce potem Herod Wielki, przera¿ony
narodzinami nowego króla ¿ydowskiego, rozkaza³
wymordowaæ w Betlejem i okolicy wszystkich
ch³opców w wieku do dwóch lat. Józef ostrze¿ony we
œnie przez anio³a, uciek³ wraz z Jezusem i Maryj¹ do
Egiptu. Pozostali tam do œmierci Heroda, a nastêpnie
powrócili do Nazaretu.
W wieku 12 lat, po œwiêcie Paschy, w którym
Rodzina Œw. corocznie uczestniczy³a- Jezus nie
wróci³ do domu. Pozosta³ w Œwi¹tyni wœród
nauczycieli, zadawa³ im pytania, budz¹c
jednoczeœnie zdumienie bystroœci¹ swego umys³u.
Zatroskani rodzice odnaleŸli Go po trzech dniach.Po
powrocie do Nazaretu, Jezus "czyni³ postêpy w
m¹droœci, w latach i w ³asce u Boga i ludzi".Po roku
12-tym prawdopodobnie umar³ Józef. Od tej pory
Jezus opiekowa³ siê Matk¹.
W wieku ok. 30 lat Jezus opuœci³ Nazaret.
Przyj¹³ chrzest z r¹k Jana Chrzciciela, który
zapowiada³ Jego przyjœcie jako Mesjasza. Rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, powo³a³ dwunastu
mê¿czyzn, których nazwa³ aposto³ami. Pocz¹tkowo
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naucza³ w Galilei. W Kanie Galilejskiej uczyni³
pierwszy cud, przemieniaj¹c wodê w wino. Nastêpnie
naucza³ w Judei i Samarii.
Po trzech latach od swoich pierwszych
wyst¹pieñ publicznych uda³ siê do Jerozolimy na
œwiêto Paschy. W wyniku wyroku arcykap³anów i
namiestnika rzymskiego Poncjusza Pi³ata, zosta³
skazany na œmieræ krzy¿ow¹. Œwiadkiem Jego mêki
by³a Matka. Umieraj¹cy Jezus powierzy³ J¹ opiece
najm³odszemu ze swoich
uczniów- Janowi.Po trzech
d n i a c h J e s u s
zmartwychwsta³.
KULT
najœwiêtszej
Rodziny rozwin¹³ siê
do pi er o w cz as ac h
nowo¿ytnych, chocia¿ i
przedtem czczono Œwiêt¹
Rodzinê, o czym œwiadcz¹
liczne jej wizerunki w
koœcio³ach, oraz szopki
zna ne od cza sów œw.
Franciszka z Asy¿u. Kult
ten zacz¹³ rozwijaæ siê w
XVII w. Najpierw obj¹³
swym zasiêgiem Belgiê,
Francjê, W³ochy...Zanim
œwiêto Œwiête j Rodzin y
wprowadzono w ca³ym Koœciele,obchodzono je
wczeœniej w ró¿nych regionach Europy. W 1893 r.
papie¿ Leon XIII ustanowi³ to œwiêto na trzeci¹
niedzielê po Epifanii (gr. epifaneia-objawienie), czyli 6
stycznia. Kolejni papie¿e: Pius X i Benedykt XV dwa
razy zmieniali jego datê. Po reformie kalendarza
liturgicznego w 1969 r. œwiêto Najœwiêtszej Rodziny
przeniesiono na pierwsz¹ niedzielê po Bo¿ym
Narodzeniu.
RODZINA
Maryja i Józef ucz¹ swoim ¿yciem, ¿e
"ma³¿eñstwo jest przymierzem miêdzy mê¿czyzn¹ i
kobiet¹, które zobowi¹zuje do wzajemnej wiernoœci i
opiera siê na wspólnym zawierzeniu Bogu.
Pr zy mi er ze m ta k sz la ch et ny m, g³ êb ok im i
ostatecznym, ¿e stanowi dla wierz¹cych sakrament
mi³oœci Chrystusa i Koœcio³a, a wiernoœæ ma³¿onków
jest mocn¹ ska³¹, na której opiera siê zaufanie dzieci".
Pomimo, i¿ Ewangelia dosyæ sk¹po informuje
nas o wspólnym ¿yciu Jezusa, Maryi i Józefa- mamy
tam ukazany wyraŸnie wychowawczy profil rodziny. Z
fr ag me nt u Ew an ge li i we d³ ug œw . £u ka sz a
dowiadujemy siê, ¿e Jezus by³ "poddany" swoim
rodzicom. Owo poddanie- wed³ug s³ów Ojca
Œwiêtego- jest gotowoœci¹ dziecka do przyjmowania
wzorców ludzkiego postêpowania. Powinno te¿ byæ
norm¹ dla samych rodziców, dla
ca³ego ich oddzia³ywania. "Jest to cd na str. 9

ŒWIÊTA RODZINA
szczególnie delikatny moment odpowiedzialnoœci
rodziców, ich odpowiedzialnoœci za cz³owieka, za tego
ma³ego, a potem dorastaj¹cego cz³owieka,
powierzonego im przez samego Boga.Powinni oni te¿
pamiêtaæo tym, co wydarzy³o siê w ¿yciu Œwiêtej
Rodziny z Nazaretu, gdy Jezus mia³ 12 lat. Bêd¹ oni
wychowywaæ swoje dzieci nie dla siebie, lecz dla
niego, dla zadañ, które w przysz³oœci podejmie".
Przez to, ¿e Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem dla
naszego zbawienia i wybra³ sobie rodzinê- Bóg ukaza³
nam, ¿e "ma³¿eñstwo i rodzina s¹ objête zbawczym
planem Boga i w szczególny sposób s³u¿¹ dobru
osoby i spo³eczeñstwa".
Ojciec Œwiêty ukazuje Œwiêt¹ Rodzinê z
Nazaretu jako najwiêkszy wzór i przyk³ad dla
wszystkich rodzin chrzeœcijañskich. Ma byæ dla nas
wzorem pielêgnowania "piêknej mi³oœci",

pokonywania trudnoœci w pokorze i zdawaniu siê na
wolê Bo¿¹. W swojej adhortacji apostolskiej
"Familiaris consortio" Jan Pawe³ II ukaza³ Rodzinê z
Nazaretu jako pomoc nie tylko w pokonywaniu
trudnoœci ¿yciowych, ale i w radosnymwype³nianiu
woli Bo¿ej. Pisa³: "Rodzina, jedyna na œwiecie, ta,
kt ór a do œw ia dc zy ³a ub ós tw a, pr ze œl ad ow añ ,
wy gn an ia ; kt ór a wi el bi ³a Bo ga w sp os ób
nieporównywalnie wznios³y i czysty, nie omieszka
wspomagaæwszystkie rodziny chrzeœcijañskie, co
wiêce j, wszys tkie rodzi ny œwiat a w wiern oœci
cod zie nny m obo wi¹ zko m, w prz ezw yci ê¿a niu
niepokojów i udrêczeñ ¿yciowych, w wielkodusznym
otwarciu siê na potrzeby innych, w radosnym
wype³nianiu planu Bo¿ego".

Kamilla Grocholewska

KALENDARZ LITURGICZNY
STYCZEÑ
Z dzie³a œw. Bazylego Wielkiego:
„Skoro niektórzy chc¹ zaniedbywaæ
pracê, by poœwiêciæ siê wy³¹cznie modlitwie
i odmawianiu psalmów, powinni pamiêtaæ o
tym, ¿e dla ka¿dej rzeczy jest okreœlona
pora, zgodnie ze s³owami Kaznodziei:
Wszystko ma swój czas (Koh 3,1). Jest
przeznaczony czas na modlitwê i
odmawianie psalmów, jak i na inne
dzia³anie. Gdy rêce s¹ zajête przy pracy,
trzeba pos³ugiwaæ siê mow¹, jeœli to
przynosi po¿ytek innym. Mo¿na te¿, jak
napisano, wielbiæ Boga sercem przez
psalmy, hymny, pieœni pe³ne ducha (Kol
3,16). W ten sposób nale¿y wype³niæ
obowi¹zek modlitwy podczas pracy.
Mo¿emy wówczas dziêkowaæ Temu, który
da³ si³ê naszym rêkom, a nadto m¹droœæ
umys³u i Który stworzy³ wszystko, co
istnieje. Chcemy przy tym prosiæ, aby nasze
dzie³o osi¹gnê³o swój cel: by podoba³o siê
Bogu.
Bêdziemy wiêc utrzymywaæ umys³ w
skupieniu, przy ka¿dej pracy b³agaj¹c
Stwórcê o jej powodzenie, dziêkuj¹c Mu za to, ¿e da³
jakieœ zadanie do wykonania. Nie wolno te¿ traciæ z oczu
– jak ju¿ powiedziano – celu, jakim jest podobanie siê
Jemu. Je¿eli tego nie rozumiemy, to przypomnijmy
sobie s³owa Aposto³a: Nieustannie siê módlcie (1 Tes
5,17), i: Pracowaliœmy we dnie i w nocy
(2 Tes 3,8).
Sk³adanie dziêkczynienia o ka¿dym czasie,
zlecone równie¿ Prawem, jest nieodzowne w naszym

¿yciu. Wynika ono z natury rzeczy i z przes³anek
rozumu. Nie wolno nam zaniedbywaæ przepisanych pór
na modlitwê zgromadzonych braci. Wybraliœmy je nie
bez racji, albowiem ka¿da z nich, w szczególny sposób,
przypomina o wyœwiadczonych nam dobrodziejstwach
Bo¿ych (...) Ci, którzy zdecydowali siê gorliwie czuwaæ
na chwa³ê Boga i Chrystusa, ¿adnej z tych pór nie
powinni zaniedbywaæ”.

opr. Kamilla Grocholewska
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WIGILIE, KTÓRYCH SiÊ NIE ZAPOMINA...
Moi rozmó wcy zapyt ani o szcz ególne
prze¿ycia wigilijne najczêœciej wracaj¹ myœl¹ do
czasów dzieciñstwa, opowiadaj¹ jak to z biciem
serca czekali na przyjœcie Gwiazdora, czy te¿ na
upominki dyskretnie podk³adane przez Rodziców
pod choinkê. Wspominaj¹ smak wigilijnych potraw,
„które ju¿ teraz tak nie smakuj¹ jak wtedy”, ale s¹ te¿
takie zdarzenia o których sienie zapomina.
--Pani Zofia mówi: „By³am panienk¹. Mia³am
dwóch adoratorów. Jeden z nich by³ s¹siadem, drugi
pochodzi³ z pobliskiej wsi. Raz po raz odwiedzali
mnie w domu i choæ dobrze wiedzia³am, ¿e to by³y
zaloty, traktowa³am te wizyty jako mi³e kontakty
kole¿eñskie. Oboje byli sympatyczni i podobali mi siê
mo¿e jednego z nich bardziej lubi³am, ale nigdy mu
tego nie okazywa³am.
W wieczór wigilijny po wieczerzy zaskoczy³
nas dŸwiêk dzwoneczka przed domem. Ojciec
poszed³ otworzyæ drzwi i wprowadzi³ wysokiego,
dobrze zamaskowanego Gwiazdora, który coœ tam
niezrozumiale mówi¹c skierowa³ siê w moj¹ stronê i
poda³ mi ³adnie zapakowan¹ paczuszkê. W tej samej
chwili ktoœ zapuka³ do drzwi i na nasze zaproszenie
ku wielkiemu zdumieniu wszed³ drugi Gwiazdor z
wielkim workiem na plecach i du¿ym kijem w rêce.
Mówi¹c od progu: „Pochwalony Jezus Chrystus”
zmienionym, gard³owym g³osem wszed³ i stan¹³ jak
wryty. Obaj przybysze z nieba spojrzeli na siebie i
nagle nic st¹d ni z zow¹d ten nowy zacz¹³ obk³adaæ
tego pierwszego kijem, na co ten odpowiedzia³
bardzo agresywnie chwytaj¹c go za bary. Zaczêli siê
biæ i to wcale nie na ¿arty. Co to siê nie robi³o?
wspomina pani Zosia
szarpali siê i obk³adali
piêœciami. Ojciec próbowa³ rozdzielaæ rozjuszonych
bojowych napastników i stanowczo nakazywa³ mi
opuœciæ izbê, a ja uciek³am w k¹t. Niecodzienni
goœcie obrzucali siê wyzwiskami i zaraz
rozpoznaliœmy, ¿e to dwaj moi adoratorzy”.
Reszty mo¿na siê domyœleæ, wyra¿enia które
towarzyszy³y tej niecodziennej bójce by³y tak
niecenzuralne, ¿e panna Zosia momentalnie siê
odkocha³a i od tego dnia zwróci³a dopiero uwagê na
innego ch³opca, który wkrótce zosta³ jej mê¿em.
„Tak to by³o dwóch siê bi³o, a trzeci skorzysta³
koñczy swoje œwi¹teczne wspomnienia leciwa ju¿
dzisiaj pani Zosia - ale najwa¿niejsze, ¿e dziêki tej
pamiêtnej wigilii wybra³am dobrze” .
--Od czasu kiedy zosta³ sam, bo umar³ mu
Ojciec z którym mieszka³, zapraszaliœmy go przez
kilka lat z rzêdu na wieczerzê wigilijn¹. Cieszyliœmy
siê, ¿e pusty talerz, który wczeœniej czeka³ na goœcia
nie by³ tylko symbolem. W ubieg³ym roku, na d³ugo
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przed zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami ponowiliœmy
zaproszenia.
W sam¹ Wigiliê wczeœnie rano zadzwoni³
telefon: „Nie przyjdê wieczorem dzwoni³ Kaziu
jestem chory”. Okaza³ siê, ¿e ju¿ od pewnego czasu
czu³ siê Ÿle, ale teraz dolegliwoœci tak siê nasili³y, ¿e
potrzeba by³o natychmiastowej interwencji lekarza.
ZawieŸliœmy go na pogotowie, pozostawiono
go w szpitalu, gdzie spêdzi³ Œwiêta. By³y to smutne
œwiêta dla niego i dla nas. Wspominaliœmy jak to rok
temu cieszy³ siê z prezentów, z komórki która
zapewnia³a mu ³¹cznoœæ ze œwiatem.
¯y³ jeszcze nieca³e pó³ roku zmar³ i ju¿ z nami
nigdy nie zasi¹dzie. Wigilie, w których
nam
towarzyszy³ utrwali³y siê w naszej pamiêci.
--Maria tydzieñ przed Œwiêtami urz¹dza³a siê w
swoim nowym mieszkaniu. Spodziewa³a siê dziecka,
które mia³o siê urodziæ 28 grudnia 2001 roku. Wigilia
wypada³a w tym roku w poniedzia³ek, wiêc bardzo siê
stara³a, aby ju¿ w poprzedzaj¹c¹ sobotê jej nowe
mieszkanko lœni³o, by³o przygotowane do Œwi¹t, jak i
na przyjêcie nowego cz³onka rodziny.
W sobotni wieczór zaprosi³a rodziców, aby
pochwaliæ siê, ¿e mimo swojego odmiennego stanu
upora³a siê i skoñczy³a zrobiæ wszystko, co sobie
zaplanowa³a, ale równoczeœnie poskar¿y³a siê, ¿e
wszystko j¹ boli po tym wysi³ku. „A mo¿e to ju¿
poród?” zaniepokoi³a siê mama.
Nad ranem poczu³a pierwsze bóle i obudzi³a
mê¿a. Na dworze by³o bardzo zimno, wia³ wiatr i
pada³ œnieg. Wiedz¹c ¿e pomiêdzy Kie³pinami a
Wolsztynem bywaj¹ zaspy m¹¿ przezornie zabra³ ze
sob¹ ³opatê do ewentualnego odœnie¿ania drogi, ale
nie by³a potrzebna. Zajechali do Wolsztyna, a
przeje¿d¿aj¹c obok Rynku zauwa¿yli du¿¹ piêknie
oœwietlon¹ choinkê a pod ni¹ ¿³obek. Tam ju¿ le¿a³
wœród bydl¹tek Nowonarodzony. Nie mogli siê
oprzeæ aby nie upamiêtniæ tej chwili. Zatrzymali
samochód i w tej œniegowej aurze, w drewnianej
stajence, obok ¿³obka m¹¿ zrobi³ zdjêcie przysz³ej
mamie, a potem modl¹c siê do tej, która by³a i jest
mam¹ nas wszystkich ju¿ raŸniej jecha³o im siê do
szpitala.
Kubuœ urodzi³ siê w niedzielê o 12.30. M³oda
mama by³a bardzo zmêczona, ale niezwykle
szczêœliwa, bo dziecko owiniête pêpowin¹ dziêki
nadzwyczaj troskliwej i fachowej opiece po³o¿nej
urodzi³o siê zdrowie. Za oknem stale pada³ œnieg.
Nazajutrz by³y wigilia Bo¿ego Narodzenia. Do
trójki szczêœliwych mam, które le¿a³y w jednym
pokoju szpitalnym zaczê³y docieraæ niepokoj¹ce
wiadomoœci. Ze wzglêdu na ogromne zaspy
pielêgniarki nie dojecha³y do
pracy. Samochody ugrzêz³y w cd na str. 11

WIGILIE, KTÓRYCH SiÊ NIE ZAPOMINA...
zwa³ach œniegu, pogotowie nie
dotar³o do chorych. Maria na
pró¿no czeka³a na przyjazd mê¿a i kogoœ z rodziny.
Podano na wieczorn¹ kolacjê barszczyk i rybê. Jad³a
ze œciœniêtym gard³em a myœl¹ by³a przy wigilijnym
stole w rodzinnym domu. Potem by³ telefon mê¿a i
¿yczenia od reszty domowników, którzy potwierdzali,
¿e drogi s¹ niestety nieprzejezdne. Ca³a rodzin¹
zaœpiewali jej kolêdê „Lulaj, ¿e lulaj, a ty go matulu z
p³aczu utulaj”. Przytuli³a twarz dio maleñkiej czarnej
g³ówki swojego syna.
--cd ze str. 10

Ksi ¹dz Kaz imi erz opo wie dzi a³ his tor iê
swojego m³odego parafianina, która zdarzy³a siê
tak¿e w czasie tej œnie¿nej i mroŸnej zimy 2001 roku.
Ch³opak mia³ 22 lata, pomaga³ mu czêsto w pracach
przy parafii - bardzo go lubi³. Po wieczerzy wigilijnej,
mimo silnej œnie¿nej zawieruchy poszed³ do swojej
dziewczyny mieszkaj¹cej 4 km od w³asnego domu.
Nie wróci³. W pierwsze œwiêto rozpoczêto
poszukiwania. Znaleziono, ale ju¿ nie ¿y³ zamarz³ w
sam¹ noc wigilijn¹. Nieco póŸniej ju¿ w roztopach
znaleziono jego okulary, które zgubi³ w po³owie drogi.
W czasie tej zawiei œnie¿nej, bez okularów
zszed³
Budynek
radia z
t r a s y, z g u b i ³ d r o g ê , p o k o n y w a ³ z a s p y i
prawdopodobnie zmêczony przysiad³ na chwilê w
polu aby odpocz¹æ i w takiej pozycji zasn¹³ i ju¿ siê
nie obudzi³.
Bardzo smutne by³y te œwiêta nie tylko dla
rodziny, ale i ksiêdza proboszcza i ca³ej parafii.
--W dzieñ wigilijny ju¿ od rana zje¿d¿ali siê
goœcie do domu rodzinnego pani Urszuli. Tak jak to
by³o w zwyczaju ka¿dy przywozi³ jak¹œ potrawê,
która mia³a znaleŸæ siê na wspólnym wigilijnym stole.
Gdy ró¿nych produktów, dañ, pieczyw przybywa³o
babcia by³a przera¿ona. „Kto to ma zjeœæ? mówi³a
tyle tego przywiŸliœcie. A mo¿e gdzieœ s¹ tacy co nie
maj¹ co jeœæ?” i wtedy jej wnuk powiedzia³:
„S³ysza³em ¿e jest tak rodzina. U bieg³ym roku umar³
im oj ci ec , zo st aw i³ pi êc io ro dz ie ci . Ma j¹
gospodarstwo, ale s¹ bardzo biedni tak ale niestety
to prawie 100 km st¹d”. Babcia opowiada, ¿e to
spostrze¿enie wywo³a³o du¿e poruszenie wœród
goœci i potem nawet nie wie kto pierwszy podj¹³ ten
temat. „Mamy przecie¿ samochód, jedŸmy,
podzielmy siê
zawieziemy to, co mamy. Nie,
dokupimy zaproponowa³ ktoœ inny póki jest jeszcze
otwarty spo¿ywczy sklep. Zrobimy sk³adkê”. Reszta
dzia³a siê b³yskawicznie. Zape³niono baga¿nik
samochodu przeró¿nymi produktami i wnuk z
narzeczon¹ wyruszy³ w drogê do wspomnianej
rodziny.
Jaka to by³a niespodzianka, jak uciecha gdy
wynoszono z samochodu od miski makie³ek i

pierogów pocz¹wszy, m¹kê, cukier, mas³o, skrzynkê
jab³ek i owoców, na s³odyczach i kredkach dla dzieci
koñcz¹c.
Do Wigilii w tym roku nie siadaliœmy. Wszyscy
modlili siê, aby tylko szczêœliwie wrócili, bo na
drogach by³o bardzo œlisko. Przyjechali doœæ póŸno,
ale jacy byli radoœni i my wszyscy równie¿.
Wieczerza mo¿e by³a nico skromniejsza ni¿ zwykle,
ale weselsza ni¿ zawsze. Narzeczeni opowiadali
jak¹ niespodziankê sprawili dzieciom i ca³ej rodzinie.
To chyba by³y te¿ najszczêœliwsze œwiêta w naszym
domu.
Po latach pewien obcy, m³ody ch³opak
podszed³ przypadkowo na ulicy do mojego wnuka i
zapyta³ „Chyba siê nie mylê to pan kiedy w wieczór
wigilijny przywióz³ nam prezenty? Ch³opak dziêkowa³
jeszcze i mówi³ „Dziœ nas ju¿ czworo pracuje. Mamie
powodzi siê dobrze. Prawie w ka¿de œwiêta
wspominam Was i Wasze dobre ¿yczliwe serca”.
--Ojciec Augustyn pracuje na misjach. Kilka lat
temu w czasie Œwi¹t przybywa³ w Hiszpanii. Wtedy to
na adwento wych roratac h wyg³osi ³ p³omienne
kazanie o mi³oœci „Pan Bóg bêdzie nas rozlicza³
przede wszystkim z mi³oœci. Kochaæ bliŸniego ale
kochaæ tak¿e nieprzyjaciela i wroga, to jest
szczególne zadanie dla chrzeœcijanina. Mówi³ d³ugo,
bardzo sugestywnie i przekonywuj¹co, a gdy
skoñczy³ jego przyjaciel, który by³ uczestnikiem rorat
pochwali³ go. „Piêknie to uzasadni³eœ , trafi³eœ do
ludzi i nie jednemu pomog³eœ w zrozumieniu tego
nie³atwego problemu. Gratulujê ci i szczerze mówiê
zazdroszczê, ¿e tak potrafisz kochaæ, przebaczaæ i
okazywaæ tyle mi³oœci ludziom. To bardzo wa¿ne w
¿yciu ksiêdza. A po chwili tak ca³kiem mimo woli
zapyta³: „A kiedy ty ostatni raz powiedzia³eœ swojej
mam ie , ¿e j¹ koc has z?” Ojc iec Aug ust yn
znieruchomia³. Kiedy? usi³owa³ sobie przypomnieæ.
Myœl jego przebiega³a b³yskawicznie przez najmilsze
chwile dzieciñstw, m³odoœci i po¿egnania z domem.
Kiedy powiedzia³em mamie , ¿e j¹ kocham??? Tak
wprost od serca … Nigdy, w³aœciwie nigdy. To by³o jak
uderzenie pioruna. Mama ma 62 lata, choruje, a ja jej
nigdy nie powiedzia³em takich prostych s³ów. Nie
mog³em spaæ
mówi o tym zdarzeniu Ojciec.
Boryka³am siê z tym przez trzy dni i noce. Nadszed³
wieczór wigilijny. Szczególny dzieñ pojednania i
mi³oœci. Zamówi³em rozmowê telefoniczn¹ do domu i
czeka³em z boj¹cym sercem na po³¹czenie. „Halo”
jak dobrze ¿e to odezwa³a siê mama. Œcisnê³o mnie
gard³o tak ¿e zmienionym g³osem wykrztusi³em z
siebie: „Mamo, mamusiu ja ciê bardzo kocham”. W
s³uchawce zaleg³a minutowa cisza, a potem
us³ysza³em „Pi³eœ???”

Gertruda Jazdon
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KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
6 grudnia II Niedziela Adwentu
£k 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotowuje drogê Panu.
By³o to w piêtnastym roku rz¹dów Tyberiusza
Cezara. Gdy Poncjusz Pi³at by³ namiestnikiem
Judei, Herod tetrarch¹ Galilei, brat jego Filip
tetrarch¹ Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz
tetrarch¹ Abileny; za najwy¿szych kap³anów
Annasza i Kajfasza skierowane zosta³o s³owo
Bo¿e do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodzi³ wiêc ca³¹ okolicê nad Jordanem i g³osi³
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów,
jak jest napisane w ksiêdze mów proroka
Izajasza: «G³os wo³aj¹cego na pustyni:
Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla
Niego; ka¿da dolina niech bêdzie wype³niona,
ka¿da góra i pagórek zrównane, drogi krête niech
stan¹ siê prostymi, a wyboiste drogami g³adkimi. I
wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e».
Droga, któr¹ nadchodzi Pan jest zatarasowana. Nale¿y j¹
oczyœciæ, usun¹æ przeszkodê, któr¹ stanowi grzech. Zbyt
wiele "œcie¿ek" wiedzie donik¹d. Trzeba je
"wyprostowaæ", skierowaæ ku Bogu, który przychodzi do
cz³owieka.
Co g³osi Jan? Jaka jest treœæ jego przepowiadania? W
centrum przepowiadania Jana znajduje siê chrzest
nawrócenia. Termin "nawrócenie" oznacza zmianê
mentalnoœci, odwrócenie kierunku. Przede wszystkim
nale¿y "nawróciæ", zmieniæ sposób myœlenia, "pozbieraæ"
rozproszone myœli i skierowaæ je ku Temu, który jako
jedyny mo¿e nadaæ sens naszemu ¿yciu. Takie
nawrócenie jest warunkiem otrzymania Bo¿ego
przebaczenia. Czas Adwentu jest przede wszystkim
czasem zmiany naszego myœlenia o Jezusie; czasem,
który trzeba wykorzystaæ by powa¿nie zacz¹æ traktowaæ
nauczanie naszego Pana!
13 grudnia III Niedziela Adwentu
£k 3, 10-18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjœcie
Chrystusa.
Gdy Jan naucza³ nad Jordanem, pyta³y go t³umy:
«Có¿ mamy czyniæ?» On im odpowiada³: «Kto ma
dwie suknie, niech jedn¹ da temu, który nie ma; a
kto ma ¿ywnoœæ, niech tak samo czyni».
Przychodzili tak¿e celnicy, ¿eby przyj¹æ chrzest, i
pytali Go: «Nauczycielu, co mamy czyniæ?» On im
odpowiada³: «Nie pobierajcie nic wiêcej ponad to,
ile wam wyznaczono». Pytali go te¿ i ¿o³nierze: «A
my, co mamy czyniæ?» On im odpowiada³: «Nad
nikim siê nie znêcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz
poprzestawajcie na swoim ¿o³dzie». Gdy wiêc lud
oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli domys³y w
sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem,
on tak przemówi³ do wszystkich: «Ja was chrzczê
wod¹; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu
nie jestem godzien rozwi¹zaæ rzemyka u
sanda³ów. On chrzciæ was bêdzie Duchem
Œwiêtym i ogniem. Ma On wiejad³o w rêku dla
oczyszczenia swego om³otu: pszenicê zbierze do
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spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele te¿ innych napomnieñ dawa³ ludowi i g³osi³
dobr¹ nowinê.
Pytanie t³umów „Có¿ mamy czyniæ?” jest szczególnie
podczas Adwentu pytaniem ka¿dego chrzeœcijanina.
Musimy pytaæ Boga: „Có¿ mam czyniæ?” by naprawdê
zmieniæ swoje „codzienne ¿ycie” na „codzienne ¿ycie z
Bogiem”. OdpowiedŸ, któr¹ niesie s³owo Bo¿e, nigdy nie
bêdzie prosta. Bo ka¿demu z nas bêdzie kaza³a pozbyæ
siê swoich przyzwyczajeñ, swoich codziennych ma³ych
grzesznych przyjemnoœci, a w konsekwencji pozbyæ siê
swego egoizmu, nierzadko piêknie przez nas
usprawiedliwianego i ³agodzonego. Jednak jeœli
postaramy siê wprowadziæ Bo¿¹ propozycjê przemiany
¿ycia, to Chrystus nie tylko narodzi siê w kolêdach
œpiewanych dziœ ju¿ prawie tylko w telewizji przez
„gwiazdy”, czy w szopkach z ma³ym „Jezuskiem”
stawianych bez g³êbszej refleksji. Chrystus narodzi siê
prawdziwie w naszych sercach, w naszych domach i
rodzinach! Wiêc zacznijmy pytaæ: „Có¿ mam czyniæ?”
20 grudnia IV Niedziela Adwentu
£k 1, 39-45 Maryja jest Matk¹ oczekiwanego
Mesjasza.
W tym czasie Maryja wybra³a siê i posz³a z
poœpiechem w góry do pewnego miasta w
pokoleniu Judy. Wesz³a do domu Zachariasza i
pozdrowi³a El¿bietê. Gdy El¿bieta us³ysza³a
pozdrowienie Maryi, poruszy³o siê dzieci¹tko w jej
³onie, a Duch Œwiêty nape³ni³ El¿bietê. Wyda³a
ona okrzyk i powiedzia³a: «B³ogos³awiona jesteœ
miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony jest owoc
Twojego ³ona. A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro g³os Twego
pozdrowienia zabrzmia³ w moich uszach,
poruszy³o siê z radoœci dzieci¹tko w ³onie moim.
B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e
spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana».
Ks. Sylwester Matusiak s³owa dzisiejszej ewangelii tak
skomentowa³: "Edyta Geppert œpiewa³a kiedyœ piosenkê o
tym, ¿e jaka ró¿a, taki cierñ; jakie ¿ycie, taka œmieræ.
Wydaje siê, ¿e oddaj¹ one w pewien sposób prawdê o
¿yciu Maryi. Jej historia rozpoczyna siê w Nazarecie,
gdzie w nadzwyczajnych okolicznoœciach Archanio³
Gabriel pozdrawia Maryjê jako kobietê wybran¹ i
szczególnie umi³owan¹ przez Boga. Jego s³owa s¹ dla
Maryi ogromnym zaskoczeniem, wywo³uj¹ zdziwienie i
zmieszanie. Mimo to jednak Maryja podejmuje
propozycjê Archanio³a. Tej postawie otwartoœci i
gotowoœci na dzia³anie Boga Maryja pozosta³a wierna
przez cale swoje ¿ycie. Równie¿ w godzinie próby, gdy
Pan Jezus umiera, Maryja pozostaje przy Nim. Nie ucieka
w przera¿eniu. Nie boi siê o w³asn¹ skórê, jak mê¿czyŸni.
Ona trwa pod krzy¿em swojego Syna, a¿ do tragicznego
koñca, a¿ do ostatniego tchnienia, i a¿ do chwili, kiedy
wolno Jej by³o obj¹æ i przytuliæ do serca martwe cia³o
Syna. Jaka ró¿a, taki cierñ; jakie ¿ycie, taka œmieræ...
Maryja ¿y³a, wierzy³a, kocha³a i cierpia³a wraz ze swoim
Synem i Jego uczniami. Jej ¿ycie by³o ¿yciem s³u¿ebnicy

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
Pañskiej”.
25 grudnia Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego
Mt 1, 18-25 Rodowód Jezusa Chrystusa i
zapowiedŸ Jego narodzenia.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o tak. Po
zaœlubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw
nim zamieszkali razem, znalaz³a siê brzemienn¹ za
spraw¹ Ducha Œwiêtego. M¹¿ Jej, Józef, który by³
cz³owiekiem prawym i nie chcia³ naraziæ Jej na
znies³awienie, zamierza³ oddaliæ J¹ potajemnie.
Gdy powzi¹³ tê myœl, oto anio³ Pañski ukaza³ mu siê
we œnie i rzek³: «Józefie, synu Dawida, nie bój siê
wzi¹æ do siebie Maryi, twej Ma³¿onki; albowiem z
Ducha Œwiêtego jest to, co siê w Niej poczê³o.
Porodzi Syna, któremu nadasz imiê Jezus, On
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A sta³o
siê to wszystko, aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie
powiedziane przez proroka: «Oto Dziewica pocznie
i porodzi Syna, któremu nadadz¹ imiê Emmanuel,
to znaczy "Bóg z nami"». Zbudziwszy siê ze snu,
Józef uczyni³ tak, jak mu poleci³ anio³ Pañski: wzi¹³
swoj¹ Ma³¿onkê do siebie, lecz nie zbli¿a³ siê do
Niej, a¿ porodzi³a Syna, któremu nada³ imiê Jezus.
Józef znalaz³ siê w trudnej sytuacji, której nie pojmowa³.
Nie widz¹c ju¿ dla siebie miejsca u boku brzemiennej
Maryi, wola³ siê usun¹æ. Wtedy anio³ objawi³ mu, ¿e
chocia¿ Maryja poczê³a dziêki interwencji Ducha
Œwiêtego, to jednak on, jako potomek Dawida, ma do
spe³nienia niezwykle wa¿n¹ misjê. Ma najpierw
wprowadziæ Maryjê do swego domu, nastêpnie przyj¹æ
Jej dziecko za swoje, poddaæ Je obrzezaniu i nadaæ Mu
imiê Jezus. W ten sposób Jezus rzeczywiœcie sta³ siê
synem Dawida. Niestety dziœ wielu z nas przyjmuje
postawê usuwaj¹cego siê Józefa boimy siê podj¹æ
propozycjê Boga, nie szukamy prawdy w swoim ¿yciu,
nawet czasem boimy siê przyznaæ do naszej wiary!
Stajemy siê chrzeœcijanami usuwaj¹cymi siê na bok
byleby nie dosz³o do zderzenia naszych pogl¹dów z
„modnymi” pogl¹dami œwiata! Adwent dobieg³ do koñca
czas na jednoznaczne opowiedzenie siê za lub przeciw
Bogu; za lub przeciw Bogu, który przyszed³ na œwiat DLA
NASZEGO ZBAWIENIA!

odpowiedziami. Na ten widok zdziwili siê bardzo,
a Jego Matka rzek³a do Niego: «Synu, czemuœ
Nam to uczyni³? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca
szukaliœmy Ciebie». Lecz On Im odpowiedzia³:
«Czemuœcie Mnie szukali? Czy nie wiedzieliœcie,
¿e powinienem byæ w tym, co nale¿y do mego
Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im
powiedzia³. Potem poszed³ z Nimi i wróci³ do
Nazaretu; i by³ Im poddany. A Matka Jego
chowa³a wiernie wszystkie te wspomnienia w
swym sercu. Jezus zaœ czyni³ postêpy w
m¹droœci, w latach i w ³asce u Boga i u ludzi.
Ponad dwa tysi¹ce lat temu wielu by³o takich, którzy
dziwili siê patrz¹c na ma³e Dzieciê i s³uchaj¹c tego, co o
nim mówiono! Jak mieli siê nie dziwiæ, skoro najpierw
odwiedzi³ ich anio³, a nastêpnie na w³asnej skórze
przekonali siê, ¿e wszystko, co opowiedzia³, by³o prawd¹.
Jednak zdaje siê, ¿e wspó³czeœnie anio³ zosta³by inaczej
potraktowany - byæ mo¿e jako zbiorowa halucynacja, zaœ
ubogimi rodzicami z dzieckiem niewielu by siê przejê³o. A
przecie¿ wokó³ nas dzieje siê tyle cudów codziennoœci
zas³uguj¹cych na zadziwienie. Tylko kto potrafi je
dostrzec?

Ks. Krzysztof Kaczmarek

Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe wypieki, dobr¹
kawê i herbatê
wg przepisu œw. Hildegardy.
W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru, prasy oraz
wys³aæ pocztê
czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿ udostêpniamy
Pañstwu Internet.
W Cafe Hildegarda mo¿na zorganizowaæ przyjêcia
rodzinne czy w gronie przyjació³

3 stycznia Œwiêtej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa
£k 2, 41-52 Rodzice znajduj¹ Jezusa w œwi¹tyni.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na
Œwiêto Paschy. Gdy mia³ lat dwanaœcie, udali siê
tam zwyczajem œwi¹tecznym. Kiedy wracali po
skoñczonych uroczystoœciach, zosta³ Jezus w
Jerozolimie, a tego nie zauwa¿yli Jego Rodzice.
Przypuszczaj¹c, ¿e jest w towarzystwie p¹tników,
uszli dzieñ drogi i szukali Go wœród krewnych i
znajomych. Gdy Go nie znaleŸli, wrócili do
Jerozolimy, szukaj¹c Go. Dopiero po trzech
dniach odnaleŸli Go w œwi¹tyni, gdzie siedzia³
miêdzy nauczycielami, przys³uchiwa³ siê im i
zadawa³ pytania. Wszyscy zaœ, którzy Go
s³uchali, byli zdumieni bystroœci¹ Jego umys³u i

– s³u¿ymy pomoc¹.
Godziny otwarcia:
Wtorek-pi¹tek od 14:00
Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00
Niedziela od 10:00
tel. do Cafe Hildegarda (068)3868 157
(w godzinach otwarcia) oraz 519 133 100
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M£ODZI PISZ¥
Adwent to taki czas, który ma przygotowaæ nas na
ponowne narodzenie siê Syna Bo¿ego. Adwent to te¿
czas oczekiwania. W pieœni Spuœcie nam na ziemskie
niwy wyra¿a siê jakoby têsknotê adwentow¹ za
Zbawieniem oraz têsknotê duszy ludzkiej za ³ask¹ Bo¿¹.
Owe oczek iwani a i przyg otowa nia na przyj œcie
Zbawiciela u³atwiæ nam mog¹ roraty. Roraty równie¿
bardziej uzmys³awiaj¹ istotê Bo¿ego Narodzenia.
Jednak du¿a liczba ludzi, a w szczególnoœci m³odych
katolików, nie zdaje sobie z tego sprawy. Czêsto
uwa¿aj¹, i¿ roraty tak naprawdê nie s¹ potrzebne, nic nie
znacz¹. Myœl¹ ¿e œwiêta Bo¿ego Narodzenia mo¿na
obchodziæ be¿ wczeœniejszych refleksji. Pamiêtamy
tylko o prezentach. Zastanawiamy siê jakie je
podarowaæ bliskiemu. Maj¹c do za³atwienia tyle
materialnych spraw czêsto zapominamy o
wewnêtrznym obchodzeniu tych œwi¹t. Nie pozwól, aby
rzeczy materialne zdominowa³y Twoj¹ duszê!
Uczestnictwo w roratach jest bardziej potrzebne, je¿eli
chc emy dob rze prz ygo tow aæ siê na prz yjœ cie
Zbawiciela. Podczas rorat œpiewana jest pieœñ Oto Pan
Bóg przyjdzie… s³owa tej pieœni doskonale
odzwierciedlaj¹ nastrój, a w szczególnoœci sens rorat.

Lampiony, które dzieci przynosz¹ do koœcio³a na roraty
(zapalone w nich œwiat³o) symbolizuje t¹ œwiat³oœæ, czyli
Jezusa, który ma rozœwietliæ najciemniejsze zakamarki
nasz ej du szy. To dla nasz ego s erca pono wne
narodzenie Chrystusa. Czy w ogóle Go przyjmiemy
zale¿y od nas samych i naszego odpowiedniego
podejœcia do przygotowania na to Wielkie Wydarzenie.
Pozwól by Dzieci¹tko Jezus narodzi³o siê w Twoim sercu
i oczyœci³o je od grzechu. Wierzysz, ¿e Bóg zrodzi³ siê w
betlejemskim ¿³obie, lecz biada ci, jeœli nie zrodzi³ siê w
tobie. A. Mickiewicz
A Ty jak chcesz prze¿ywaæ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia?
Mnie mama zawsze wygania³a na roraty, ale po
pewnym czasie sam z chêci¹ chodzi³em dlatego ¿e
spodoba³ mi siê stosunek ksiê¿y do dzieci i m³odzie¿y.
Dla mnie roraty znacz¹ przygotowanie siê do œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.Roraty dla mnie to niepowtarzalny
adwentowy klimat naprawdê warto siê na nie wybraæ ja
chodzê co rok i nie ¿a³uje.

Kamila Piosik, Jakub Szott

ODWIEDZINY PO LATACH
W miesi¹cu paŸdzierniku goœci³a w Zb¹szyniu, w
naszej parafii, siostra Dorota Maria Stachowiak, siostra
przedszkolanka prowadz¹ca kiedyœ w naszej parafii
przedszkole p.w. Anio³a Stró¿a.
G.S: Jak przebiega³a Siostry pos³uga po odejœciu ze
Zb¹szynia?
Siostra Dorota: Po wyjeŸdzie
za Zb¹szynia, tj. 16 lipca 2001
r. trafi³am do Skalmierzyc. Jest
tam koœció³ - Sanktuarium
Matki Bo¿ej Skalmierzyckiej
pw. œw. Katarzyny
Aleksandryjskiej. 15 sierpnia
obchodzimy odpust. Jest to
dla parafii wielka uroczystoœæ,
która trwa ca³y tydzieñ. W
parafii tej, tak jak w Zb¹szyniu,
wraz z inn¹ siostr¹
prowadzi³am przedszkole dla
dzieci, równie¿ pod
wezwaniem „Ochronki Anio³a Stró¿a”. Dzieci by³o trochê
mniej, bo ok. 20. By³a nauka, zabawa, jase³ka,
przedstawienia z okazji dnia mamy i taty, dzieñ babci i
dziadka. W parafii tej s³u¿y³am 8 lat.
G.S: Gdzie teraz Siostra pos³uguje?
Siostra Dorota: W paŸdzierniku tego roku zosta³am
przeniesiona do domu zakonnego w Poznaniu. Bêdê tam
równie¿ pracowa³a z dzieæmi. Pod opiek¹ bêdê mia³a ich
trzydzieœcioro.
G.S: Czy wspomina Siostra czasem Zb¹szyñ, parafie,
swoich dawnych przedszkolaków?
Siostra Dorota: Wspominam czêsto Zb¹szyñ.
Zw³aszcza dzieci, przedszkolaków, których uczy³am, a
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tak¿e wszystkich mi ¿yczliwych i przyjaznych ludzi,
których tutaj spotka³am. Wspominam tak¿e ks. Dziekana
Mieczys³awa Pohla, który by³ wspania³ym i dobrym
cz³owiekiem. Pamiêtam jak bardzo rozumia³ dzieci. W
ka¿dy czwartek mieliœmy specjalne nabo¿eñstwo dla
przedszkolaków. Ks. Mieczys³aw Pohl mówi³ do nich z
takim spokojem i zrozumieniem. Dzieci chêtnie do niego
przybiega³y i s³ucha³y go. Ks. Proboszcz mia³ z nimi
wspania³y kontakt.
G.S: Jak Siostrze podoba siê teraz parafia po tych
kilku latach?
Siostra Dorota: Jestem godna uznania dla ks. Dziekana
Zbigniewa Piotrowskiego, ¿e tak du¿o w taki krótkim
czasie zrobi³ dla parafii. Taki wielki przewrót i zmiany. Jak
spojrzeæ w ko³o, wszystko odnowione. Piêkny ogród, plac
zabaw dla dzieci. Tyle nowych miejsc dla parafian. Ks.
Proboszcz Zbigniew ma podejœcie do ludzi, nie trwoni
czasu i s³ów, d³ugo i daleko takiego szukaæ. Trzeba umieæ
z ludŸmi ¿yæ i pracowaæ. I takim w³aœnie jest ks.
Proboszcz Zbigniew.
G.S: Czy chcia³aby coœ jeszcze Siostra przekazaæ
naszym czytelnikom?
Siostra Dorota: Chcia³am serdecznie podziêkowaæ
wszystkim parafianom, ludziom starszym, m³odzie¿y, a
przede wszystkim dzieciom za uœmiech, dobre s³owo, a
ks. Proboszczowi za mi³¹ goœcinê i ¿yczê Szczêœæ Bo¿e
na dalsz¹ pracê.
Dziêkuje bardzo za rozmowê. Równie¿ ¿yczymy
Siostrze du¿o zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i
du¿o si³y i cierpliwoœci przy podopiecznych.

Rozmawia³a
Gabriela Skubiszyñska

BO¯E NARODZENIE - TRADYCJA, ZWYCZAJE, SYMBOLE.
BO¯E NARODZENIE
W tradycji chrzeœcijañskiej to œwiêto upamiêtniaj¹ce
nar odz iny Jez usa Chr yst usa .Ch rze œci jan ie zac zêl i
œwiêtowaæ Bo¿e Narodzenie dopiero w IV w., od czasu, gdy
chr zeœ cij añs two zys ka³ o w R zym ie s tat us r eli gii
pañstwowej i zaczê³o zdobywaæ popularnoœæ.Wczeœniej
œwiêtowali tylko fakt, ¿e Chrystus zmartwychwsta³ i ¿yje.
Wtedy te¿, za panowania Konstantyna Wielkiego, z
polecenia cesarzowej Heleny (fundatorki) wzniesiono w
Betlejem, w miejscu gdzie narodzi³ siê Jezus-bazylikê
Narodzenia Pañskiego. Z czasem powsta³ zwyczaj
budowania stajenki, upamiêtniaj¹c narodzenie siê Jezusa
w stajni, powsta³a te¿ msza-zwana pasterk¹, na pami¹tkê
nocnej wizyty pasterzy w noc Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e
wiele innych œwi¹tecznych zwyczajów.
Czas Bo¿ego Narodzenia, to dni pe³ne piêknych,
starych zwyczajów. W tym okresie zachodz¹ zmiany w
naszych rodzinach i domach. Miêdzy ludŸmi panuje
œwi¹teczna atmosfera, a domostwa zmieniaj¹
swój
wygl¹d. Ju¿ przed œwiêtami myœlimy o kartkach z
¿yczeniami, kupujemy prezenty; w domach pojawia siê
choinka, ozdoby œwi¹teczne, wypieki...Trwaj¹ wielkie
przygotowania do wieczerzy wigilijnej. W Wigiliê spotykamy
siê z rodzin¹ przy stole, dzielimy siê op³atkiem, sk³adamy
¿yczenia, œpiewamy kolêdy, a póŸniej udajemy siê na
pasterkê.
PASTERKA
Pasterka to Msza œw. która jest odprawiana o
pó³nocy w noc Bo¿ego Narodzenia. Udzia³ ca³ych rodzin w
tej szczególnej Eucharystii jest najwa¿niejszym elementem
œwiêtowania przyjœcia Jezusa na œwiat.
Uro czy sto œæ Bo¿ ego Nar odz eni a wra z z
towarzysz¹cymi jej specjalnymi obchodami jest znana od
IV wieku.Od V wieku Ÿród³a liturgiczne przekazuj¹ nam
pierwszy formularz mszalny na Bo¿e Narodzenie. Od
po³owy VI wieku Rzym zna ju¿ tradycjê trzech Mszy œw.:
Pasterkê, Mszê o œwicie i Mszê w dzieñ.
Dzisiejszy porz¹dek czytañ Liturgii S³owa nie
odpowiada ju¿ tej dawnej interpretacji. Pasterka otwiera
cykl liturgicznych obchodów zwi¹zanych z tajemnic¹
Wcielenia, czyli przyjêcia przez Syna Bo¿ego ludzkiej
natury i przyjœcia na œwiat.
WIECZERZA WIGILIJNA
Wigilia jest dniem poprzedzaj¹cym Bo¿e
Narodzenie. S³owo wigilia pochodzi od ³aciñskiego vigilare,
co znaczy: czuwaæ, byæ czujnym. W Koœciele od
staro¿ytnoœci obchodzono wigilie, czyli czuwano, aby o
pó³nocy godnie powitaæ nadejœcie dnia œwi¹tecznego. W
wigiliê Bo¿ego Narodzenia gromadzimy siê w gronie
najbli¿szych, by oczekiwaæ przyjœcia Jezusa. Polska
tradycja nakazuje zasi¹œæ do wieczerzy, gdy na niebie
zab³yœnie pierwsza gwiazdka. Gwiazdka ta jest symbolem
Gwiazdy Betlejemskiej.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym obecnie prawem
koœcielnym nie ma w tym dniu obowi¹zku zachowania
postu, jednak dawna tradycja ka¿e powstrzymaæ siê w tym
dniu od potraw miêsnych. Na pocz¹tku wieczerzy wigilijnej
odczytuje siê fragment Ewangelii mówi¹cy o narodzeniu
Jezusa ( £k 2, 1-20) i zaczyna wieczerzê modlitw¹.
Nastêpnie wszyscy dziel¹ siê op³atkiem i sk³adaj¹ sobie
wzajemnie ¿yczenia. Powinny one byæ z serca p³yn¹ce,
szczere i autentyczne, gdy¿ sk³adamy je najbli¿szym sobie

osobom.
By³y i s¹ ró¿ne zwyczaje dotycz¹ce iloœci i
zawartoœci potraw wigilijnych. Symbolem wigilii s¹ potrawy
z ryb y, zw³ asz cza kar pia . W sta ro¿ ytn oœc i ryb a
symbolizowa³a Jezusa. Zwyczajowo podaje siê tak¿e
barszcz z uszkami, grzyby z kapust¹, ryby gotowane lub
pieczone, kluski z makiem, kompot z suszonych owoców,
itd. Ryb¹ bêd¹c¹ nieod³¹cznym symbolem wigilii sta³ siê
karp. Na ogó³ przygotowuje siê 7-12 potraw. Przy stole
pozostawia siê wolne nakrycie dla ewentualnego goœcia lub
te¿ symbolicznie-dla Chrystusa.
We wschodnich regionach obowi¹zkowo podaje siê
kutiê (gotowan¹ pszenicê lub jêczmieñ z miodem,
orzechami i migda³ami). Po skoñczonej wieczerzy œpiewa
siê kolêdy i obdarowuje prezentami.
OP£ATEK
Ka¿dego roku, w domach polskich, wieczerzê
wigilijn¹ poprzedza wzruszaj¹cy i uroczysty rytua³ ³amania
op³atka. Zatem pierwszym i najwa¿niejszym wigilijnym
pokarmem w Polsce jest chleb-anielski chleb mi³oœci.
Op³atki, którymi ³amiemy siê w wieczór wigilijny i
które zrobione s¹ z tych samych sk³adników co op³atki
u¿ywane w misteriach koœcielnych s¹ chlebem osobliwego
rodzaju, upieczonym bardzo cienko z najbielszej, starannie
przesianej m¹ki pszennej i czystej wody. Chlebem zaœ od
najdawniejszych czasów dzielili siê ludzie na znak
braterstwa i jednoœci.
Nazwa op³atek pochodz¹ca z ³aciñskiego oblatum
czyli to co ofiarowane, oznacza³a pocz¹tkowo chleb ofiarny,
³amany i po¿ywany przez pierwszych chrzeœcijan podczas
ich spotkañ, wspólnego czuwania i modlitw, odbywaj¹cych
siê na pami¹tkê obrzêdów chleba i wina odprawionych
przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy i zgodnie z
testamentem, który wówczas pozostawi³ swoim uczniom:
To czyñcie na moj¹ pami¹tkê /£k.22,19/.
£amanie siê op³atkiem nie jest zwyczajem wy³¹cznie
polskim-spotykany tak¿e na Litwie, Ukrainie i we W³oszech.
Szczególnego znaczenia nabiera³ w niektórych okresach
historycznych, np. podczas zaborów.
Op³atek wigilijny jest symbolem pojednania i
przebaczenia, znakiem przyjaŸni i mi³oœci. Dzielenie siê nim
na pocz¹tku wieczerzy wigilijnej wyra¿a chêæ bycia razem,
bo przecie¿ ludzie sk³óceni nie zasiadaj¹ do wspólnego
sto³u. Ma swoj¹ symbolikê w wymiarze nie tylko duchowym;
podkreœla równie¿ doczesny charakter ¿yczeñ. W
podtekœcie tego ¿yczenia jest nawi¹zanie do modlitwy
Ojcze Nasz: oby nam go nie zabrak³o (chleba naszego
powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny
wymiar: nale¿y byæ jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym.
CHOINKA
Jednym ze zwyczajów najbardziej kojarz¹cych siê
nam ze œwiêtami s¹ choinki. Stawiane s¹ w domach i
przystrajane, a zapach sosny lub jod³y nieod³¹cznie kojarzy
siê nam ze œwiêtami.
Zwyczaj strojenia na œwiêta choinki siêga XVI w. W
nastêpnych stuleciach ró¿ne œwiadectwa historyczne
potwierdzaj¹ wystêpowanie choinek, tak¿e w domach
mieszkalnych, wnoszonych w³aœnie w dzieñ obchodów
Adama i Ewy (24 grudnia). Zwyczaj ten rozpowszechni³ siê
w mieszczañskich rodzinach niemieckich, tyrolskich,
au st ri ac ki ch , a na st êp ni e do
pozosta³ych krajów Europy.
cd na str. 16
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Do Polski przenieœli j¹
niemieccy protestanci na prze³omie
XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów)
i pocz¹tkowo spotykana by³a jedynie w miastach. Stamt¹d
dopiero zwyczaj ten przeniós³ siê na wieœ, w wiêkszoœci
wy pi er aj ¹c tr ad yc yj n¹ po ls k¹ oz do bê ja k¹ by ³a
pod³aŸniczka oraz zastêpuj¹c znacznie starszy, s³owiañski
zwyczaj dekorowania snopu zbo¿a.
Z tradycj¹ drzewka œwi¹tecznego nieod³¹cznie by³y
zwi¹zane ozdoby. Im równie¿ nadawano g³êbszy sens. W
XIX wieku na szczycie jod³y zaczêto umieszczaæ gwiazdê,
która przypomina³a o gwieŸdzie betlejemskiej. W
zawieszanych jab³kach dopatrywano siê nawi¹zania do
biblijnego owocu z raju, który skusi³ Adama i Ewê. W
papierowych ³añcuchach rozpoznawano zniewolenie
grzechem. Oœwietlenie choinkowe mia³o wskazywaæ na
Chrystusa, który przyszed³ na œwiat jako "œwiat³o na
oœwiecenie pogan", a ¿ywe, zielone drzewo jod³owe
mia³oby symbolizowaæ Chrystusa - Ÿród³o wszelkiego
¿ycia. Warto o tym pamiêtaæ, stroj¹c w wigilijny dzieñ swoje
œwi¹teczne drzewko. Aby jednak zapaliæ œwieczki, trzeba
poczekaæ na pojawienie siê na niebie pierwszej gwiazdy.

cd ze str. 15

¯£ÓBEK
Grota betlejemska, miejsce narodzin Chrystusa,
wraz ze znajduj¹cym siê tam ¿³óbkiem, od samego
pocz¹tku by³a miejscem szczególnego pietyzmu i czci
chrzeœcijan. W IV wieku nad grot¹ zbudowano Bazylikê
Narodzin Chrystusa. W nastêpnym wieku dozna³a ona
znacznych uszkodzeñ, ale ju¿ oko³o 540 roku zosta³a
odrestaurowana. W VI wieku urz¹dzono w Rzymie, w
Bazylice NMP Wiêkszej drewniany ¿³óbek w kaplicy
specjalnie dedykowanej temu ¿³óbkowi.
Rozpowszechnienie idei budowania i "odtwarzania"
¿³óbka betlejemskiego w koœcio³ach parafialnych
zawdziêczamy duszpasterskiej intuicji œw. Franciszka,
który zbudowa³ w pobli¿u koœcio³a w Greccio w roku 1223
obszern¹ szopkê, w której znalaz³ miejsce nawet dla os³a i
wo³a. Szopkê, poza postaciami œw. Rodziny stopniowo
zaczêli wype³niaæ pasterze, anio³owie, królowie
(ewangelijni magowie), s³udzy Heroda i jego dworzanie. Z
czasem szopka coraz bardziej siê aktualizuje.
Pierwotnie szopki stawiano i budowano dla celów
parafialnych. Przyjmuje siê powszechnie, ¿e szopki te
zaczê³y pojawiaæ siê tak¿e w domach prywatnych, ale
dopiero od XVIII wieku pod wp³ywem tzw. (pseudo) reform
austriackich Józefa II, który zakaza³ w swoim cesarstwie
prezentowania bo¿onarodzeniowych przedstawieñ w
budynkach koœcielnych.
W Pols ce ide a szop ek siê ga XVII wie ku,a
przywêdrowa³y do nas wraz z franciszkanami. Wœród wielu
tradycji polskich szopek, najbardziej znane s¹ tzw. szopki
krakowskie, cenione i znane ju¿ od XIX wieku.
KOLÊDY
Kolêda-pochodzi od ³aciñskiej nazwy pierwszego dnia
ka¿dego miesi¹ca(calendae).
Okreœla pieœñ bo¿onarodzeniow¹ (nawi¹zuj¹ca do
Bo¿ego Narodzenia), o charakterze œciœle religijnym,
wype³nione tematyk¹ nawi¹zuj¹c¹ do biblijnych opisów
narodzin Chrystusa, zw³aszcza do wydarzeñ Nocy
Betlejemskiej, pok³onu pasterzy, klimatu groty czy stajenki,
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w której przyszed³ na œwiat Zbawiciel. Stopniowo kolêdy
zaczê³y przypominaæ te¿ inne wydarzenia zwi¹zane z
dzieciêctwem Chrystusa: rzeŸ niemowl¹t, ho³d mêdrców
(czyli tzw. Trzech Króli), sen œw. Józefa (pierwszy i drugi),
ucieczkê do Egiptu itd. Z przekazów apokryficznych, do
kolêd (a tak¿e do ¿³óbka) "przywêdrowa³" wó³ i osio³, póŸniej
drom ader y, na któr ych podr ó¿ow ali Król owie , itd.
Pocz¹tkowo wywodz¹ca siê z tradycji ludowej, potem
ko mp on ow an a ró wn ie ¿ pr ze z wi el u wy bi tn yc h
kompozytorów. Jest oko³o pó³ tysi¹ca znanych i opisanych
kolêd.
Wed³ug tradycji autorem pierwszej kolêdy by³ œw.
Franciszek z Asy¿u i by³a ona œpiewana w zorganizowanej
przez niego szopce[potrzebne Ÿród³o]. Najstarsza polska
kolêda to "Zdrów b¹dŸ królu anielski" z 1424 r.
Na js ³y nn ie js z¹ ko lê d¹ je st "C ic ha no c" , kt ór ¹
przet³umaczono na ponad 300 jêzyków i dialektów.
Powsta³a w roku 1818 w ma³ym austriackim miasteczku w
Alpach. Jej autorami byli: wikary miejscowego koœcio³a ks.
Józef Mohr oraz jego organista Franz Gruber.
W liturgii Koœcio³a katolickiego kolêdy wykonuje siê
od Mszy o pó³nocy w Œwiêto Bo¿ego Narodzenia (noc
24/25 grudnia) do œwiêta Chrztu Pañskiego (niedziela po 6
stycznia).
W polskiej tradycji dopuszcza siê œpiewanie ich do
Œwiêta Ofiarowania Pañskiego (2 lutego).
KARTKI ŒWI¥TECZNE
Na ca³ym œwiecie, w zwi¹zku ze œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, bardzo popularny jest zwyczaj wysy³ania do
krewnych, przyjació³ czy znajomych okolicznoœciowych
kartek z ¿yczeniami œwi¹tecznymi.
Pierwsze kartki powsta³y w XIX w.,w Anglii.By³y
wysy³ane jak listy, w kopertach. Popularnoœæ zdobywa³y
doœæ powoli. Prawdziw¹ rewolucj¹ w ich historii by³o
wprowadzenie kart pocztowych, nie wymagaj¹cych
koperty. Adres umieszczano bezpoœrednio na karcie.
Spowodowa³o to szybkie rozpowszechnienie siê tej formy
sk³adania ¿yczeñ œwi¹tecznych.
Pocz¹tkowo karty pocztowe funkcjonowa³y jedynie
w obiegu lokalnym, dopiero od 1 lipca 1875 roku
dopuszczono je do obiegu miêdzynarodowego. Od tej pory
nast¹pi³ szybki rozwój korespondencji pocztówkowej.
Wed³ug "Kuriera Warszawskiego" z 1881 roku, w Europie,
w samym tylko 1879 roku rozes³ano 350 milionów kart
pocztowych. Du¿¹ czêœæ z nich stanowi³y pocztówki
œwi¹teczne. W 1875 roku kartki œwi¹teczne pojawi³y siê
poza Europ¹.
Dzisiaj, gdy zwyczaj ten przyj¹³ siê ju¿ na ca³ym
œwiecie, a iloœæ wysy³anych kartek œwi¹tecznych liczy siê na
dziesi¹tki milionów, warto zapytaæ ludzi wierz¹cych, czy
treœæ kartek i banalne czêsto s³owa ¿yczeñ maj¹ jeszcze
zwi¹zek z sensem ich religijnego Ÿród³a, czyli z faktem
narodzin Jezusa Chrystusa? Czy wolno dopuœciæ, aby
laickie kartki œwi¹teczne zatar³y plastyczne wyobra¿enia
zwi¹zane z wejœciem Chrystusa w dzieje œwiata? A
¿yczenia œwi¹teczne... mog¹ byæ równie¿ œwiadectwem
wiary.
Pisz¹c kartki œwi¹teczne trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
nawet najciekawszy sms czy animowana e-kartka nie
zast¹pi ¿yczeñ p³yn¹cych z serca.
PREZENTY ŒWI¥TECZNE
Wzajemne obdarowywanie siê

cd na str. 17
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prezentami-zw³aszcza dzieci - zwi¹zana by³a pierwotnie z
kultem i ¿yciorysem œw. Miko³aja, biskupa diecezji Bari we
W³oszech, wielkiego ja³mu¿nika, ¿yj¹cego w IV wieku. Jego
niezwyk³a hojnoœæ oraz troska o biednych sta³y siê symbolem i
uosobieniem mi³oœci ka¿dego bliŸniego. W³aœnie w okresie
œwi¹t bo¿onarodzeniowych,ju¿ w œredniowieczu znalaz³a
swoje logiczne uzasadnienie.
Natomiast dzisiejsz¹ tradycjê wrêczania
œwi¹tecznych prezentów zawdziêczamy protestantom, którzy
zaniechali zwyczaj "œw. Miko³aja", a prezenty dawali swoim
dzieciom jako dar samego "Dzieci¹tka Jezus". Z czasem
wszystkie kraje chrzeœcijañskie - tak¿e katolickie- przyjê³y tê

praktykê. Jednak¿e œlad dawnej tradycji biskupa - œw.
Miko³aja nadal rozpoznajemy w postaci tzw. gwiazdora
ubranego w szaty biskupie, z mitr¹ i pastora³em.
Osobn¹ tradycjê sk³adania prezentów dzieciom
znajdujemy w Italii. Nazywa siê ona "Befana" (od "Epifania" uroczystoœæ Objawienia Pañskiego, popularnie zwana
Œwiêtem Trzech Króli). Dzieci w³oskie otrzymuj¹ swoje dary
w³aœnie z okazji tego dnia, nale¿¹cego tematycznie i
liturgicznie do okresu Bo¿ego Narodzenia.

Kamilla Grocholewska

17

CZAS ADWENTOWY I RORATY
Okres adwentowy rozpoczyna siê w Koœciele Rok
Liturgiczny. S³owo adwent pochodzi od ³aciñskiego
wyrazu adwentus - przyjœcie. Adwent ma podwójny
charakter: jest bowiem czasem przygotowania do
uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia, kiedy wspomina siê
pierwsze przyjœcie Chrystusa, i jednoczeœnie czasem, w
którym przez to wspomnienie skierowuje siê myœl
chrzeœcijanina na oczekiwanie drugiego przyjœcia
Chrystusa na koñcu wieków.
Dawniej Adwent, na wzór Wielkiego Postu, trwa³ 40
dni i rozpoczyna³ siê od dnia œw. Marcina (11.XI.).
Obowi¹zywa³ w tym czasie post, choæ w formie nieco
³agodniejszej ni¿ w Wielkim Poœcie. Obowi¹zywa³a te¿
wierz¹cych abstynencja ma³¿eñska, zakaz wojen, wesel
i
hucznych zabaw. Dopiero w VI wieku zaczêto
obchodziæ adwent w formie czterech tygodni przed
Bo¿ym Narodzeniem.
Adwent w dziejach Polski odgrywa³ wielk¹ rolê w
pr zy go to wa ni u do œw i¹ t Bo ¿e go Na ro dz en ia ,
obchodzono go dostojnie, powa¿nie, z wielk¹ têsknot¹
na cud Pañskich Narodzin. Poszczono w ca³ym kraju z
ca³¹ bezwzglêdnoœci¹, w niejednym domu codzienn¹
potraw¹ by³ nie maszczony ¿ur, ziemniaki, kapusta,
groch i inne potrawy sporz¹dzane z p³odów ziemi.
W n aj ob sz er ni ej sz ej iz bi e d zi ew cz êt a,
wydobywszy swe narzêdzia, przêd³y, dar³y pierze,
wykonywa³y ró¿ne ozdoby choinkowe, œpiewaj¹c przy
tym i dowcipkuj¹c, s³uchaj¹c ciekawych opowieœci, które
przekazywa³y im sêdziwe niewiasty.
W tym te¿ czasie nale¿a³o pomyœleæ o sprawach
materialnych w myœl przys³owia: Kto siê zaleca w
adwenta, ten bêdzie mia³ ¿onê na œwiêta. Praktykowano
zwyczaj, by w wigiliê œw. Katarzyny u³amaæ ga³¹zkê wiœni
i wsadziæ j¹ do wilgotnej ziemi. Je¿eli ga³¹Ÿ zakwitnie
przed Nowym Rokiem, zapowiada rych³e ma³¿eñstwo.
Na Mazowszu i Podlasiu znany by³ dawniej

zwyczaj grywania przed roratami na ligawkach. By³ to
instr ument wieœn iaczy, bardz o prost y, w posta ci
drewnianej tr¹by, któr¹ opierano zazwyczaj na p³ocie i
grano smêtne tony, nios¹ce siê w ciche poranki bardzo
daleko. Mia³y one przypominaæ tr¹by anielskie, które
budziæ bêd¹ zmar³ych na S¹d Ostateczny.
Piêkn¹ polsk¹ tradycj¹ jest odprawianie przed
œwitem ka¿dego dnia Adwentu Mszy œw. zwanej
roratami, której nazwa pochodzi od pierwszych s³ów
dawnego introitu Mszy œw., które brzmia³y: Rorate coeli
de super – Spuœcie rosê, niebiosa.
W czasie tej Mszy œw. na o³tarzu pali siê dodatkowa
œwieca, piêknie ubrana, symbolizuj¹ca Maryjê, która w
noc betlejemsk¹ poda nam swymi rêkami
najdoskonalsze œwiat³o – Chrystusa, swego syna.
Roraty nale¿¹ do najstarszych i najulubieñszych
przez lud nabo¿eñstw ku czci Matki Bo¿ej. Pojawi³y siê u
nas ju¿ w XIII wieku, znane wczeœniej na Wêgrzech, sk¹d
zwyczaj ich odprawiania przynios³a do Polski œw.Kinga,
¿ona ksiêcia krakowskiego Boles³awa Wstydliwego.
Codziennego udzia³u w roratach przestrzegali
królowie: Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa
Bona, Anna Jagiellonka i Marysieñka Sobieska.
Ror aty cec huj e piê kna g³ê bok a sym bol ika
adwentowa. Mszê roratni¹ odprawia siê przed
wschodem s³oñca, kiedy jeszcze noc okrywa ziemiê,
cho æ wsp ó³c zeœ nie mo¿ na j¹ odp raw iaæ tak ¿e
wieczorem.
Roraty symbolizuj¹ mroki nocy grzechu i cienia
œmierci duchowej ludzkoœci przed przyjœciem œwiat³a
Zbawiciela. Ku temu œwiat³u id¹ wierni, by swe dusze
oczyœciæ blaskiem Bo¿ej jasnoœci.

Opr. Z.M. wg J.Uryga, Rok Polski
w ¿yciu, w tradycji i obyczajach ludu.

PISMO ŒWIÊTE •RÓD£EM WIARY
Niektóre prawdy naszej religii mo¿emy poznaæ
naszym rozumem, np. Istnienie Boga Stwórcy. Œwiêty
Pawe³ w swoich listach mówi, ¿e ka¿dy normalny
cz³owiek, swoim rozumem dojdzie do poznania Boga,
jeœli oczywiœcie ma dobr¹ wolê. Do poznania jednak
wielu prawd nigdy byœmy nie doszli bez -Objawienia
Bo¿ego. Dobry Ojciec Niebieski w swojej dobroci
objawi³ nam du¿o prawd, aby nas lepiej zapoznaæ ze
swoim planem zbawienia. Mamy wiêc trzy Ÿród³a
zbawienia, które nas orientuj¹ w co mamy wierzyæ, jak
mamy postêpowaæ, aby osi¹gn¹æ wieczn¹
szczêœliwoœæ. Pismo Œw., Tradycje i Magisterium- czyli
Urz¹d nauczycielski Koœcio³a, który orientuje nasz¹
wiarê we w³aœciwym kierunku i ostrzega p rzed
niew³aœciwym zrozumieniem Pisma Œwiêtego i Tradycji.
Rozwa¿my dzisiaj znaczenie Pisma Œwiêtego w
naszym ¿yciu. Pismo Œw. ogólnie mówi¹c jest to list
troskliwego i dobrego Ojca z nieba pisany do swoich
dzieci ¿yj¹cych na ziemi. Pismo Œw. wskazuje nam co
mamy czyniæ, aby siê zbawiæ, ostrzega nas te¿ czego
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mamy unikaæ, aby siê nie zagubiæ w naszej drodze do
nieba. Mamy dlatego ró¿ne przyk³ady dobra, ale
równie¿ przyk³ady z³e, których te rzeczy mamy unikaæ.
Prawdy wiary by³y podawane najpierw drog¹ ustn¹ z
pokolenia na pokolenie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e narody
wschodnie odznacza³y siê znakomit¹ pamiêci¹.
Oczywiœcie, ¿e niektóre podania, historie, zdarzenia,
fragmenty mog³y byæ te¿ zapisane. Dopiero ok. X wieku
przed Chrystusem powsta³y zespo³y natchnionych
pisarzy, którzy zapisali i uporz¹dkowali te historie.
Katalog Pisma Œwiêtego rozpoczyna siê Ksiêg¹
Rodzaju Starego Testamentu, a koñczy Ksiêg¹
Objawienia Œw. Jana Nowego Testamentu. Kolejnoœæ
Ksi¹g Starego Testamentu i Nowego Testamentu nie
oznacza, ¿e by³y one zapisane w takim porz¹dku
chronologicznym, np. Ksiêgi Rodzaju, Wyjœcia
napisano póŸniej, ni¿ Ksiêgi Królewskie, a listy Œw.
Paw³a przynajmniej wiêkszoœæ z nich powsta³y przed
Ewang eliam i. Nazwa Bibli a pocho dzi od s³owa
greckiego Biblos - Ksiêga. Znane te¿ s¹ inne nazwy:

DROGA DUCHOWA KAP£AÑSKA
Jest wiele dróg na œwiecie. Ka¿dy cz³owiek idzie w³asn¹ niepowtarzaln¹ œcie¿k¹ do Boga. Ale wszystkie
drogi musz¹ siê zejœæ na tej samej jednej jedynej, prowadz¹cej do celu: na drodze krzy¿a Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Tym bardziej droga ucznia musi siê pokrywaæ z drog¹ Mistrza. Do kap³anów, przed innymi,
powiedzia³ Chrystus: Kto chce za mn¹ iœæ, niech weŸmie krzy¿ swój i naœladuje Mnie. Spraw, Panie, by
dzisiejsze rozwa¿ania Twojej krwawej Mêki zbli¿y³o mnie choæ o jeden krok ku drodze prowadz¹cej do Twego
Arcykap³añskiego Serca.
Opracowa³:
Zygmunt NiedŸwiecki
ul. Hetmañska 22/68
35-045 Rzeszów

Pytania:
1.Metalowy dr¹¿ek w dzwonie,
2.Posêpny nastrój,
3.Odbite œwiat³o,
4.M³oda kobieta,
5.Nêdzne po³o¿enie ¿yciowe,
6.Ogó³ obywateli pañstwa,
7.Wybrany uczeñ Chrystusa,
8.Zakonne lub ma³¿eñskie,

PISMO ŒWIÊTE •RÓD£EM WIARY
Pismo Œwiête, S³owo Bo¿e, Prawo
Bo ¿e , Ob ja wi en ie Bo ¿e . St ar y
Testament s¹ to Ksiêgi napisane
przed Narodzeniem Chrystusa (¯ydzi uznaj¹ tylko Stary
Testament), a Nowy Testament powsta³ po Narodzeniu
Chrystusa. Wiêkszoœæ Ksi¹g Starego Testamentu
napisane s¹ w jêzyku hebrajskim, a kilka te¿ w jêzyku
greckim. Nowy Testament w jêzyku greckim (oprócz
Ewangelii Œw. Mateusza w jêzyku aramañskim). Ok.
roku 90 po Narodzeniu Chrystusa zebrali siê Rabini
¯ydowscy w mieœcie Jamnia w Palestynie i uchwalili, ¿e
za Ksiêgi Natchnione nale¿y tylko uwa¿aæ, które zosta³y
napisane w jêzyku hebrajskim i na ziemi palestyñskiej.
Nie uznali Ksi¹g, które zosta³y napisane w jêzyku
greckim. Chodzi³o te¿ o to, aby odci¹æ siê od Ksi¹g
Nowego Testamentu, które powstawa³y w tym czasie. W
takim jêzyku powsta³y te¿ Ksiêgi Starego Testamentu jak
np. Tobiasza, Judyty, M¹droœci, Machrabejskie, czêœæ
Dan iel a i Est ery. Dla teg o mam y tzw. Kat alo g
Jerozolimski- Ksiêgi, napisane tylko w jêzyku hebrajskim
i katalog aleksandryjski. Zawiera wszystkie Ksiêgi
Starego i Nowego Testamentu. Ten drugi Katalog od
samego pocz¹tku uznawany by³ przez Koœció³ Katolicki.
Apokryfy powsta³y póŸniej np. Ewangelia Jakuba,
Tomasza i inne. Nie s¹ to Ksiêgi Natchnione, ale czasami
zawi eraj ¹ pewn e wiad omoœ ci nie zapi sane w
Ewangeliach. Mamy te¿ apokryfy Starego Testamentu.
Ksiêgi Starego i Nowego Testamentu pisane by³y na
papirusach i pergaminie. Papirus to roœlina o szerokich
liœciach roœnie przewa¿nie w Egipcie. Pergamin to skóra
ze zwierz¹t przewa¿nie z kóz i owiec odpowiednio
wyprawionych. Ksiêgi pisano i przepisywano rêcznie,
dopiero póŸniej jak niemiecki drukarz Józef Gutenberg
wynalaz³ czcionki zaczêto drukowaæ na papierze.
Pierwsza Biblia drukowana ukaza³a siê w Niemczech w
cd ze str. 18

1454. Obecnie Pismo Œw. jest ju¿ wydawane prawie we
wszystkich jêzykach i milionach egzemplarzy. Pismo
Œw. mo¿emy po wiedzieæ jest to zbiór Ksi¹g Starego i
Nowego Testamentu pisanych w ci¹gu wieków przez
rozmaitych autorów pod natchnieniem Ducha Œwiêtego.
Pierwsze Ksiêgi Pisma Œwiêtego zosta³y napisane:
Stary Testament od 1000 do 50lat przed Chrystusem, a
Nowy Testament od ok. 50- 100 lat po Chrystusie.
Celem Pisma Œwiêtego jest nie pouczaæ nas jak Pan
Bóg stworzy³ niebo i ziemiê, bo to nale¿y do nauk
œcis³ych, ale jak osi¹gn¹æ niebo- zbawienie. Podzia³y na
rozdzia³y dokona³ prawdopodobnie kardyna³ Stefan
Langton ok. roku 1220, a podzia³y na wiersze zakonnik
Œw. Pagnino- ok. roku 1525. Ca³e Pismo Œwiête liczy 73
Ksiêgi, 1333 rozdzia³y i 37,500 wierszy. Pismo Œwiête
jest S³owem Bo¿ym Natchnionym, dlatego nale¿y je
czy taæ i roz wa¿ aæ z usz ano wan iem , pok or¹ i
roztropnoœci¹. Z uszanowaniem, poniewa¿ jest S³owem
Bo¿ym i chce nam pokazaæ drogê naszego zbawienia. Z
pokor¹ zosta³o napisane wiele lat przed nami. W
Katolickich wydaniach na dole na prawie ka¿dej stronie
znajdziemy objaœnienie. Jeœli mamy nie raz wiêksze
trudnoœci ze zrozumieniem mo¿emy zapytaæ ksiêdza
lub osoby bardziej obeznane z Pismem Œwiêtym. Z
roztropnoœci¹, nie czytaæ tylko pojedynczych zdañ, czy
wyrazów na wyrywki, ale staraæ siê zrozumieæ co autor
natchniony chcia³ nas pouczyæ w danym rozdziale czy
Ksiêdze. Nie wystarczy tylko przeczytaæ jeden raz, ale
czytaæ powoli i rozwa¿aæ. Przede wszystkim nale¿y
posiadaæ Pismo Œwiête i czêsto, chocia¿ kilka minut
czytaæ- jeœli to mo¿liwe codziennie, a zw³aszcza w
niedzielê. Mamy teraz czêsto w domu ró¿ne ksi¹¿ki i
czasopisma- nie mo¿e te¿ zabrakn¹æ S³owa Bo¿ego.

Ks. Leon £odziñski
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ZB¥SZYÑSKA PARAFIA W OBIEKTYWIE

Chóry - Pauza i Zb¹szyñscy Seniorzy

Obraz œw. Barbary

Jubileusz Szafarzy

Klerycy podczas niedzieli
powo³añ

Przyjêcie nowych ministrantów

Msza z b³ogos³awieñstwem prymicyjnym
ks. Krzysztofa Kaczmarka

Chór Bo¿a Niwa z Opalenicy
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