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Krótki jest tegoroczny adwent. Za tydzień już czwar-

ta niedziela, a i równocześnie Wigilia Bożego Narodze-
nia. Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer na-
szej Gazety. Matka Teresa z Kalkuty mawiała, że ilekroć 
uśmiechniesz się do człowieka, ilekroć podasz mu po-
mocną dłoń, ilekroć dobro będzie tryumfowało w two-
im życiu tylekroć będzie Boże Narodzenie. Chcemy do 
szerzenia tej dobroci się przyczynić. Każda złotówka ze 
sprzedanej gazety będzie przeznaczona na świąteczny 
prezent dla Pięcioraczków z Pławiec. Cały numer po-
święcony jest Bożemu Narodzeniu, oraz rodzicielstwu. 
Dlatego odnajdziemy w nim wiele ciekawych artyku-
łów dotyczących przygotowania do świąt, staropolskich 
zwyczajów świątecznych oraz tajemnicy Narodzenia. 
Oprócz tego, jak co miesiąc, felietony(gorąco poleca-

my!!!), komenta-
rze, wydarzenia i 
porady psycholo-
ga – jak wygrać 
życie. Życzymy 
miłej lektury!

Tak umiłował ...

Tajemnica Bożego Narodzenia – to tajemnica miłości. 
Pan Bóg pochyla się nad człowiekiem, nad jego sytuacją 
po grzechu pierworodnym i daje obietnicę “Niewiasty i jej 
Potomka”, a potem wypełnia: “Gdy Słowo Ciałem się stało i 
zamieszkało wśród ludzi”. Tego nie jest wstanie pojąć ludzki 
rozum. To można przyjąć tylko sercem. Jeśli Bóg tak Ciebie 
ukochał, to na wydarzenia twego życia, na trudne sytuacje 
patrz z dziecięcym zaufaniem. Powtarzaj często – Bóg mnie 
kocha. Bóg jest miłością. Ale czy ja przeżywając te święta po-
szerzyłem zasięg mojej mi-
łości? Czy autor tej nowej 
kolędy pisząc te słowa, że 
“nie ma miejsca dla Ciebie, 
w niejednej ludzkiej duszy” 
nie widział Ciebie?

SŁOWO KS. PRAŁATA SŁOWO KS. REDAKTORA

Oprócz tego, jak co miesiąc, felietony(gorąco poleca-
my!!!), komenta-

porady psycholo-
ga – jak wygrać 
życie. Życzymy 
miłej lektury!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Duszpasterze i Redakcja 
„W świetle kolegiaty”, życzy Wszystkim Czytelnikom i Para-
fi anom miłości płynącej z betlejemskiego żłóbka, uśmiechu i 

życzliwości od ludzi. Powtarzajmy słowa naszej kolędy: 
”I my z pastuszkami dziś się radujmy, 

Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy, 
Bo ten Jezus z nieba dany, 

Weźmie nas między niebiany, 
Tylko Go z całego serca miłujmy”.



 Kolegiata na bombce

W niedzielę 3 grudnia rozpoczął się 
Adwent, czas oczekiwania na narodziny 
Zbawiciela. Tym samym wkroczyliśmy 
w kolejny rok liturgiczny. Tego też dnia 
ministranci rozprowadzali przed kościo-
łem bombki z wizerunkiem naszej Ko-
legiaty. Cieszyły się one tak wielką po-
pularnością, że niestety dla wszystkich 
tego dnia nie wystarczyło. Cena jednej 
bombki wynosiła 13 złotych, z czego 
jedna złotówka została przeznaczona na 
pięcioraczki z Pławiec, a druga na nowe 
stroje liturgiczne dla ministrantów. Taka 
bombka może być wspaniałym prezen-
tem pod choinkę.
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 Zabawa andrzejkowa

W sobotni wieczór, 2 grudnia 2006, 
tak jak w ubiegłym roku młodzież na-
szej parafi i bawiła się na imprezie an-
drzejkowej. Opiekunem i głównym or-
ganizatorem zabawy był ksiądz Tomek 
Ślesik. Uczestników było wielu. Każdy 
przyniósł ze sobą coś słodkiego i wypie-
ków okazało się za dużo- zdecydowanie 
więcej chętnych było do tańca niż do je-
dzenia. Nikt zatem nie wrócił do domu 
z pustymi rękami:) Zabawie towarzy-
szyła dobra muzyka rozrywkowa, każ-
dy znalazł kawałek dla siebie. Wszyscy 
wspaniale się bawili i nikt „nie podpierał 
ścian”. Nie zauważyliśmy nawet kiedy 
wybiła północ, a razem z nią rozpoczął 
się pierwszy dzień Adwentu...

„Szkoda, że tak krótko... ”- myśleli-
śmy z żalem, opuszczając salkę kate-
chetyczną. Pocieszała nas jednak myśl, 
że już wkrótce będzie okazja do kolejnej 
zabawy. W podobnym, a może w jeszcze 
większym gronie, spotkamy się na za-
bawie sylwestrowej 

 Powrót Cecylii

W niedzielę 26 listopada 2006r., wzno-
wiona została działalność chóru pw św. 
Cecylii. Po rocznej nieobecności chór, lecz 
w innym składzie niż 
dotychczas, konty-
nuować zaczął swo-
ją 126 – letnią dzia-
łalność. Jednak nie 
można powiedzieć, 
że Kolegiata nie mia-
ła wtenczas chóru. 
Już od 2001r. istniał 
on, a założony zo-
stał przez Stanisława 
Gawrońskiego lecz 
nie był tak liczny jak 
dziś. Po jego śmierci 
w 2005r. pracę or-
ganisty i dyrygenta 
przejął Przemysław 
Piechocki. To on spra-
wił, że „Gaudete” sta-
ło się popularne. Przez 
ostatni rok to właśnie 
ten chór uświetniał każde uroczystości, 
począwszy od mszy fatimskiej, uroczy-
stości państwowe, pasterki. Uczestniczył 
także w wielu konkursach w Dominowe, 
Kole czy Powidzu, a także dawał koncer-
ty m.in. w Poznaniu, Dominowie, Winnej 
Górze. Zdarzało się też tak, że w ciągu 
jednego dnia występował 2 razy. Tak było 
22 stycznia 2006r., kiedy to w Kolegiacie 
miała miejsce msza polonijna, na której 
oczywiście śpiewał chór, a potem jechał 
na konkurs do Dominowa. Podczas swojej 
działalności chór dawał oczywiście kon-
certy w Środzie. Naturalnie, że najwięcej 
w Kolegiacie. Można wspomnieć o wspól-
nym koncercie kolęd wraz z m.in. chórem 
z Dominowa, koncercie, podczas którego 
po raz pierwszy chór wraz z orkiestrą wy-
konał „Va pensiero” Giuseppe Verdiego. 
Po raz pierwszy także w Wielkanoc można 
było usłyszeć „Alleluja” Hendla w wyko-
naniu chóru „Gaudete”. Do tej całej listy 
dołączyć należy koncert dla Jana Pawła II 
w I rocznicę Jego śmierci. Do sukcesów 
chóru zaliczyć trzeba niewątpliwie wyda-
nie płyty z kolędami. Jak widać „Gaudete” 
zasłużył sobie na przejęcie 126 – letniej 
historii „Cecylii”. 

Przede mszą odbył się ostatni koncert 
chóru „Gaudete” przed przejęciem no-
wej nazwy. P. Bożenna Urbańska krótko 
przedstawiła początki chóru pw św. Ce-
cylii. Usłyszeliśmy takie nazwiska jak Za-
remba, Bartkowiak, Tyszer, Gawroński. To 
nazwiska dotychczasowych dyrygentów 
„Cecylii”, którzy tworzyli ten chór i jego 

historię, nadawali mu prestiż i wysoki po-
ziom. To dzięki nim Kolegiata może szczy-
cić się w swoich dziejach posiadaniem ta-
kiego chóru. 

Sam koncert, który rozpoczął się krótko 

po 16.00, był jak zwykle inny niż wszyst-
kie. Wśród słuchaczy nie zabrakło jak za-
wsze ks. prałata Aleksandra Raweckiego 
oraz burmistrza Wojciech Ziętkowskiego. 
Po raz kolejny usłyszeliśmy „Va pensiero” 
– ulubiony utwór ks. Prałata. Oprócz niej 
były także utwory  w j. rosyjskim, łaciń-
skim i polskim. Chór zaprezentował pieśń 
ku czci św. Cecylii, a także „Nie lękajcie 
się” – hymn tegorocznej pielgrzymki pa-
pieża Benedykta XVI do Polski. 

Po koncercie odbyła się msza, podczas 
której chór „Gaudete” przejął sztandar 
jak i nazwę chór pw św. Cecylii. 

Byli i obecni członkowie chóru mo-
gli spotkać się razem po mszy w Złotej 
Sali Wiedeńskiej. Tam przy jednym stole 
zasiedli wszyscy, którzy śpiewali i śpie-
wają w „Cecylii”. Były przemówienia, 
podziękowania, wspomnienia. M.in. w  
swoim przemówieniu p. Burmistrz złożył 
deklaracje. Chór spytany czego im te-
raz brakuje, odpowiedział, że autokaru. 
Burmistrz zaś zadeklarował się, że zrobi 
wszystko co w jego mocy. 

Obecny dyrygent chóru Przemysław 
Piechocki, przypomniał zebranym ile 
koncertów dał chór „Gaudete”  w ciągu 
roku. Na wszystkich chórzystów, tych 
obecnych jak i tych byłych czekała miła 
niespodzianka. Każdy otrzymał legity-
mację chóru  kolegiackiego pw św. Ce-
cylii. 

Teraz przed chórem okres kolędowa-
nia, koncertów, a przede wszystkim pa-
sterka. Na pewno nie zawiedzie

kl

w innym składzie niż 

ganisty i dyrygenta 
przejął Przemysław 

wił, że „Gaudete” sta-
ło się popularne. Przez 
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DAR  NIEPOKALANEJ  MATKI
Przed stu siedemdziesięciu laty w Paryżu, 

przy ulicy du Bac, w kaplicy Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, 
przyszła do nas Niepokalana Matka Boża, 
zatroskana o swoje duchowe dzieci. W czu-
łej, macierzyńskiej dobroci przekazała nam 
wspaniały dar Cudownego Medalika, przez 
który do dnia dzisiejszego oddziałuje prze-
różnymi łaskami dla ducha i ciała ludzkiego. 

W pierwszym objawieniu w nocy z 18 na 
19 lipca 1830 roku  Anioł Stróż, w posta-
ci małego dziecka, zaprowadził Siostrę Ka-
tarzynę do kaplicy. Tu ukazała się jej Nie-
pokalana Dziewica, która usiadła na fotelu. 
Młodziutka Siostra klękając u stóp Maryi po-
łożyła dłonie na Jej kolanach i w ten sposób 
dwie godziny rozmawiała z Najświętszą Pan-
ną. Podczas długiej rozmowy Maryja między 
innymi wyraziła życzenie aby powstało Sto-
warzyszenie Dzieci Maryi, 
któremu udzieli licznych 
łask.

Drugie objawienie 
Niepokalanej święta Ka-
tarzyna opisała  w nastę-
pujących słowach:

,,27 listopada 1830 
roku, 17.30 po połu-
dniu, w głębokiej ciszy 
na modlitwie z Siostrami, 
usłyszałam jakby szelest 
jedwabnej sukni. Popa-
trzyłam w tamtą stronę i 
zobaczyłam Najświętszą 
Pannę. Stała. Była śred-
niego wzrostu, ubrana na 
biało. Suknia w kolorze porannej zorzy była 
skrojona w stylu dziewczęcym, sięgała Jej 
wysoko do szyi i miała długie rękawy. Biały 
welon osłaniał głowę, ramiona i spadał aż do 
stóp. Pod welonem sploty włosów związane 
koronkową wstążką. Jej twarz była wystar-
czająco widoczna i tak piękna, że wydaje mi 
się zupełnie niemożliwe opisać Jej czarujące 
piękno.

Stała na białym globie. Był tam również 
wąż, a kolor jego był zielony i upstrzony żół-
tymi plamami. Ręce miała uniesione na wy-
sokości bioder, trzymając złotą kulę zwień-
czoną małym, krzyżem. Kula i krzyż przed-
stawiały świat. Najświętsza Panna wydawała 
się trzymać tę kulę gestem ofi arowania jej 
Bogu. Jej twarz była tak piękna, że nie mo-
głam jej opisać.

Naraz ujrzałam pierścienie na Jej palcach. 
Miała po trzy pierścienie na każdym palcu. 
Większe kamienie były inkrustowane klejno-

tami niejednakowego piękna. Więk-
sze kamienie wysyłały piękniejsze i 
dłuższe promienie. Razem te pro-
mienie tworzyły duże strugi światła 
biegnące ku dołowi, tak że nie mo-
głam już widzieć stóp Najświętszej 
Panny. Wtedy gdy się w nią wpatry-
wałam, Najświętsza Dziewica rów-
nież spojrzała na mnie. Usłysza-
łam głos: ,,Ta kula, którą widzisz, 
przedstawia cały świat, zwłaszcza 
Francję, oraz każdego człowieka z 
osobna.

Nie potrafi ę wyrazić tego co 
czułam, gdy zobaczyłam piękno i blask 
olśniewających promieni.

Pani mówiła: ,,To są symbole łask. Roz-
dzielam je między tych, którzy o nie pro-
szą. Klejnoty, które nie wysyłają promieni 

świetlistych, oznaczają łaski, o które ludzie 
zapomnieli prosić. Wokół postaci Najświęt-
szej Panny uformował się powoli owalnego 
kształtu napis z liter koloru złotego:

,, O Maryjo bez grzechu poczęta, módl 
się za nami, którzy się do ciebie uciekamy”. 
Później złota kula znikła z rąk Maryi w krę-
gach światła , które się pokazały po obydwu 
stronach Jej postaci. Ręce Najświętszej Dzie-
wicy odwrócone teraz dłońmi na zewnątrz 
opadały w dół, jakby obciążone nadmiarem 
łask. Usłyszałam znowu głos, który mówił:,, 
Trzeba przygotować medalik według  tego 
wzoru. Wszyscy, którzy go nosić będą,  z 
ufnością otrzymają wiele łask. Właśnie 
wtedy obraz mojego widzenia odwrócił się. 
Mogłam wówczas oglądać drugą stronę me-
dalu. Wielka litera ,,M”, a w nią wpleciona 
poprzeczna belka, powyżej zaś prosty krzyż. 
Poniżej  litery ,,M” były dwa serca : Jezusa i 
Maryi. Jedno okolone cierniami, drugie prze-
bite mieczem”.

Od chwili objawie-
nia Maryi świętej Katarzynie w całym 
świecie działa przezeń potężne pośrednictwo 
Niepokalanej objawiające się w przemianach 
duchowych, nawróceniach, w uzdrowieniach, 
w ocaleniach od różnych niebezpieczeństw i 
wielu innych okolicznościach. Bezustannie 
z rąk Niepokalanej  płyną strumienie łask 
świadczących o macierzyńskiej trosce i mi-
łości Maryi. Do dnia dzisiejszego spełnia się 
obietnica Niepokalanej Cudownego Medalika 
wypowiedziana do świętej Katarzyny Labou-
re, że wszyscy, którzy nosić będą Jej meda-
lik, dostąpią wielkich łask, a tych, którzy Jej 
ufają, otoczy szczególną opieką.

W naszej parafi i w  Niedzielę, tj. 10 grud-
nia, podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30, 
której przewodniczył Ksiądz Prałat, grupa 
dzieci została uroczyście przyjęta do Stowa-
rzyszenia Dzieci Maryi. Otrzymały one medal 
na różowej wstążce – pierwszy z trzech stopi 
Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej

W tej uroczystości również brały udział 
Dzieci Maryi i Płomyczki” z parafi i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa pod opieką pani 
Ewy Budasz i Martyny. Przedstawiły  scenę 
obydwu objawień Niepokalanej od Cudow-
nego Medalika świętej Katarzynie Laboure. 
Liturgię i śpiew przygotowały nasze ,,Iskier-
ki”. 

Po Mszy świętej udaliśmy się wraz z ro-
dzicami dzieci na wspólną agapę. Spotkanie 
urozmaiciły śpiewem,, Płomyczki”. 

Wyrażam ogromną wdzięczność Księ-
dzu Prałatowi Aleksandrowi Raweckiemu 
za przewodniczenie Mszy świętej i przyjęcie 
dzieci do Stowarzyszenia oraz umożliwienie 
wspólnego, radosnego spotkania.

Serdecznie dziękuję rodzicom, którzy po-
mogli mi w przygotowaniu i zorganizowaniu 
tej wspólnej uroczystości.

Wdzięczna S. Magdalena SM

DAR  NIEPOKALANEJ  MATKI
tami niejednakowego piękna. Więk-
sze kamienie wysyłały piękniejsze i 
dłuższe promienie. Razem te pro-
mienie tworzyły duże strugi światła 
biegnące ku dołowi, tak że nie mo-
głam już widzieć stóp Najświętszej 
Panny. Wtedy gdy się w nią wpatry-
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● Kolej-
na kadencja piastowania 

urzędu Burmistrza Środy Wielkopol-
skiej przed Panem, jakie pierwsze 
wrażenia?

Bardzo się cieszę, że po czterech la-
tach moich rządów mieszkańcy naszego 
miasta, moi bliscy, sąsiedzi stwierdzili, 
że – mimo, iż do ideału wiele mi brakuje, 
ja jestem tym, który powinien nadal te 
ich lokalne sprawy rozwiązywać – za co 
im serdecznie i gorąco dziękuję.

● Pewno nie każdy zdaje sobie 
sprawę z tego, jaka jest praca w Ra-
tuszu?

Praca Burmistrza jest bardzo trudna. 
Obejmuje ogromnie szerokie spektrum 
zagadnień, związanych z pełnioną prze-
ze mnie funkcją. Ludzie przychodzą do 
mnie ze wszystkimi problemami zdro-
wotnymi, duchowymi, materialnymi. To 
wszystko do mnie dociera i chciałbym, 
żeby zawsze było dobrze. Niestety moje 
kompetencje są w pewnym sensie ogra-
niczone, dlatego, nie zawsze udaje się 
tym wszystkim ludziom pomóc. Pomimo, 
że chcesz, że masz dobrą wolę, usilnie 
się starasz, ale wykracza to poza ramy 
twoich możliwości.

● Jak wyglądała młodość Burmi-
strza Środy?

Od 15 roku życia jestem na własnym 
utrzymaniu. Mając lat 15 stałem się 
uczniem Zasadniczej Szkoły Górniczej 

w Mysłowicach, przedtem przez mie-
siąc bardzo, bardzo ciężko pracowałem 
w Hortexie. No i to jest jak gdyby ten 
początek takiego profesjonalnego, życia 
zawodowego. Szkoła Górnicza. Co roku 
oczywiście, po roku szkolnym, zawsze 
pracowałem zawodowo: na budowach, 
na polach, obierałem cebulę, wyrywałem 
chwasty, budowałem domy, tynkowałem, 
zalewałem betony, asfalty, wszystko ro-
biłem. Dosłownie tak było! I przyznam 
szczerze, że w wieku lat osiemnastu 
dopracowałem się pierwszej bardzo głę-
bokiej depresji. Właściwie dwa razy w 
życiu mi się to zdarzyło. Gdy wróciłem 
ze Śląska, z  Mysłowic, kiedy zostawiłem 
juz kopalnie, mając lat 18, rozpocząłem 
naukę w technikum. No i równolegle 
pracowałem w Hortexie jako właśnie 
pracownik za  i wyładunkowy – zrobi-
łem kurs na wózek widłowy. Zresztą w 
tym momencie przyznam szczerze, że 

pobiłem dwa rekordy świata: jeden je-
żeli chodzi o indywidualny zapakunek na 
TIR-a  mrożonych owoców i oprócz tego 
pobiłem rekord świata w szybkości ukła-
dania kostki Rubika. W 15 sekund ukła-
dałem rozłożoną kompletnie kostkę Ru-
bika – w 15 sekund – a rekord świata był 
17. Później zdałem maturę. Dostałem się 
na studia, gdzie było pięć osób na jedno 
miejsce. Bardzo dużo było na cybernety-
kę i informatykę ekonomiczną. 

● Być Burmistrzem, to przede 
wszystkim być dla...dla miasta, dla 
mieszkańców...a rodzina?

Bardzo mało jestem w domu. Można 
powiedzieć, że jestem gościem, można, 
ale ostatnio  mój syn stwierdził, że dla 
miasta to jest dobrze, że jestem Burmi-
strzem. 

● Jakie są marzenia Burmistrza 
Środy? Chyba Burmistrz Środy ma 
marzenia?!

To jest jedno z najtrudniejszych py-
tań!.Mam marzenia i powiem, że one w 
pewnym sensie się realizują. 

Wiem już dzisiaj, że jestem Burmi-
strzem na drugą kadencję. Szczerze po-
wiem, że moim marzeniem jest to, abym, 
pełniąc tę funkcję, zostawił ten dobytek, 
majątek, te fi rmy, te miasto trochę lep-
szym. Myślę, i pokazują to również sta-
tystki, że po tych czterech latach miasto 
naprawdę się poprawiło. Udało się dużo 
rzeczy zrealizować. Wielu to dostrzega i 

poświadcza to wynik wyborów. Środę da-
rzę jakąś sympatią, miłością przez to, że 
moi dziadkowie, moi rodzice tu się wy-
chowali, tu wyrośli, jak gdyby te atomy, 
które z pożywieniem spożywali, tę wodę 
którą tutaj pili były i we mnie.

 ● A marzenia te, bardziej prywat-
ne?

Mogę powiedzieć, że jestem speł-
nionym ojcem, mam wspaniałą dwójkę 
dzieci, wspaniałą kochaną żonę, która 
ma niesamowitą cierpliwość. Podziwiam 
ją za to, bo musi mieć cierpliwość, bo 
naprawdę jestem gościem w domu.

● Czy Burmistrz Środy ma wolny 
czas? Jeżeli tak to jak go spędza?

Przyznam szczerze, że mam prawie 
3 miesiące niewykorzystanego urlopu... 
Mamy w Urzędzie wspaniałych pracow-
ników wiem, że oni godnie, wspaniale i 
profesjonalnie sprawy urzędowe prowa-
dzą, ale w sprawach strategicznych jest 
tak, że burmistrz potrzebny i wtedy oka-
zuje się, że go mnie nie ma. Mam telefon 
włączony nawet w czasie urlopu i jestem 
w stanie odebrać kilkadziesiąt telefonów 
i dzwonić dlatego, że wiem ze jest to ko-
nieczne. Tak wygląda moja praca... mój 
urlop tak wygląda... Jeśli chodzi o czas 
wolny, to jest z tym krucho, bardzo kru-
cho.

● I na zakończenie jeszcze jedno 
pytanie: jaka cecha wg Burmistrza 
jest najważniejsza w  piastowaniu 
takiej funkcji?

Bardzo prosta – otwartość. Burmistrz 
to nie jest urzędnik, to musi być człowiek. 
Musi być otwarty, musi mieć otwarty 
umysł, otwarte oczy, otwarty słuch, musi 
przede wszystkim chcieć i... może tak 
troszeczkę religijnie-biblijnie zabrzmi, 
ale trzeba się schylić do tego słabego i 
trzeba umieć też rozmawiać z wielkim i 
mocnym. Myślę, że pewnie również dla-
tego jestem dziś Burmistrzem. Nie z wy-
rachowania, bo to jest bardzo łatwo do 
wychwycenia, z natury. Jak ktoś mnie 
pamięta sprzed dwudziestu lat, taki sam 
byłem. Nie było dla mnie ważne, że ty 
nosisz koronę, a ty masz tam glorię, nie! 
Bądź otwarty, w każdym dostrzeż czło-
wieka, w obojętnie kim, nawet w takim 
naprawdę ciężko upadłym człowieku, bo 
nigdy nie masz gwarancji, czy tak kiedyś 
się też z tobą nie stanie.

● Kolej-
na kadencja piastowania 

w Mysłowicach, przedtem przez mie-
siąc bardzo, bardzo ciężko pracowałem 
w Hortexie. No i to jest jak gdyby ten 
początek takiego profesjonalnego, życia 
zawodowego. Szkoła Górnicza. Co roku 
oczywiście, po roku szkolnym, zawsze 
pracowałem zawodowo: na budowach, 
na polach, obierałem cebulę, wyrywałem 
chwasty, budowałem domy, tynkowałem, 
zalewałem betony, asfalty, wszystko ro-
biłem. Dosłownie tak było! I przyznam 
szczerze, że w wieku lat osiemnastu 
dopracowałem się pierwszej bardzo głę-
bokiej depresji. Właściwie dwa razy w 
życiu mi się to zdarzyło. Gdy wróciłem 
ze Śląska, z  Mysłowic, kiedy zostawiłem 
juz kopalnie, mając lat 18, rozpocząłem 
naukę w technikum. No i równolegle 
pracowałem w Hortexie jako właśnie 
pracownik za  i wyładunkowy – zrobi-
łem kurs na wózek widłowy. Zresztą w 
tym momencie przyznam szczerze, że 

pobiłem dwa rekordy świata: jeden je-
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Wszyscy bez wyjątku niezależnie od 
tego kim jesteśmy, jaki mamy kolor skó-
ry, w jakiego Boga wierzymy …umrzemy. 

W ludzką egzystencję w sposób na-
turalny i nieodwracalny wpisana jest 
śmierć, jednak zanim to nastąpi, mamy 
przed sobą ogromne zadanie – przeżyć, a 
może „wygrać” własne życie.

Wraz z narodzinami każdego człowieka 
rodzi się coś nowego, wyjątkowego i nie-
powtarzalnego i każdy z nas przychodzi 
na świat ze zdolnością do wygrywania ży-
cia, mimo że jesteśmy całkowicie zależni 
i bezbronni ( przez długie lata) od oto-
czenia, kiedyś stajemy się ( bądź nie?!) 
odpowiedzialni za siebie - dorastamy. A 
to, jakimi będziemy dorosłymi, tak bar-
dzo zależy od tego, w jakich warunkach 
przebiegało nasze dzieciństwo.

Ten bagaż na przyszłość w jakimś 
stopniu określa, kim będziemy wygrywa-

jącymi czy przegrywającymi.

Co to znaczy wygrać własne 
życie? 
Nie chodzi tutaj o wygraną walkę, czy 

zmaganie się z losem. Sens słów „wygry-
wać życie” nie oznacza pokonania dru-
giego człowieka ani losu, nie odnosi się 
on też do sukcesu w obiektywnym zna-
czeniu, chodzi raczej o pewnego rodzaju 
powołanie. Powołanie do życia i rozwoju 
oraz realizowanie go dzięki potencjalnej 
zdolności człowieka do miłości, do myśle-
nia i do działania.

Zdolność do miłości -  wiąże się z pod-
stawową ufnością do drugiego człowieka, 
zdolność do myślenia – z podejmowaniem 
decyzji i odpowiedzialnością,

zdolność do działania  -  z tworzeniem 
i uczestnictwem.

Mówiąc inaczej wygrywanie życia 

oznacza subiektywne poczucie satysfak-
cji z własnych działań i z relacji z inny-
mi ludźmi oraz stanowi istotę „bycia w 
zgodzie z sobą i z innymi”, bycia au-
tentycznym.

Bycie sobą to trudna sztuka pielęg-
nowania swego potencjału w warunkach 
często niekorzystnych wpływów wycho-
wania, kultury, mody, itp.

Można łatwo utracić swój autentyzm, 
zagubić się i zaprzedać  wskutek różnego 
rodzaju nacisków , ograniczeń, okaleczeń 
i braków. To wszystko w pewien sposób 
„zmusza” nas do odczuwania, myślenia i 
działania w sposób „zniewolony” i ograni-
cza w różnym stopniu naszą autonomię.

(W nastepnym numerze ciąg dalszy 
Kim są „wygrywający” 

i „przegrywający”?) 
Małgorzata Koszyczarek

NARODZIĆ SIĘ - BY WYGRAĆ
PORADY  PSYCHOLOGA

● Jakie było pierwsze uczucie kie-
dy dowiedzieliście się, że pod sercem 
Mamy rosną Pięcioraczki?

Nie mogliśmy w to uwierzyć. To był 
dla nas szok. Tata, kiedy dowiedział się 
tej wiadomości był akurat w trasie, więc 
musiał zjechać na pobocze, zatrzymać 
auto...wrażenie ogromne...i tak nie mógł 
uwierzyć. Kiedy dowiedziałam się o Pię-
cioraczkach, to pielęgniarka musiała po-
dać wody, takie zrobiło to na mnie wra-
żenie.

● Bardzo szybko staliście się naj-
popularniejsza Rodziną w Polsce. Kto 
pierwszy Was nawiedził?

“Fakt”, potem gazety regionalne. Po 
narodzinach naszych dzieci inne media 
TVN, Polsat, PTV3.

● Takie medialne zainteresowanie 
Waszym cudem sprawiło, że pewno 
nie czuliście się osamotnieni, dzięki 
czemu otrzymaliście wiele ofert po-
mocy?!

Wiele ofert to na razie deklaracje. Z 
wieloma ludźmi jednak już domówiliśmy 
szczegóły, a nawet podpisaliśmy umowy. 
Przez rok będziemy dostawać mleko i pie-
luchy, obiadki. To bardzo duże ułatwienie. 
Jednak najbardziej potrzebny nam był 
większy dom i dzięki ludzkiej dobroci i 
życzliwości będziemy takowy posiadać. W 
sumie w jego budowę włączyło się aż 12 

fi rm. Mieszkańcy naszej wioski, również 
pomagają, jak potrafi ą. Chcielibyśmy im 
wszystkim bardzo serdecznie podzięko-
wać. Wielu nam często mówi, że skoro 
Pan Bóg dał nam taki dar, to będzie nam 
pomagał. I pomaga przez dobrych ludzi.

● Kto wybierał imiona?
Razem wybieraliśmy, choć wcześniej 

nie przypuszczaliśmy,  że będzie potrzeba 
aż tylu. No i mamy: Natalię i Olę, Adama 
i Sebastiana oraz Bartka.

● Czego chcielibyście dla swoich 
dzieci?

Żeby były mądre i zdrowe. Żeby były 
grzeczne i żeby się wykształciły i uczciwie 
pracowały na swoje 
życie. Po prostu, żeby 
poradziły sobie w ży-
ciu.

● Czy szykujecie 
już chrzest?

Maleństwa są 
na razie w szpitalu 
– będą tam jeszcze 
kilka tygodni. Ale 
chrzestnych mamy 
już upatrzonych...to 
jest aż 10osób.

● Macie już 
swojego pierwo-
rodnego – Krzy-
sia. Jak zareago-

wał na wieść, że będzie miał pięcioro 
rodzeństwa?

Bardzo się ucieszył i powiedział, że 
szkoda, że nie urodziły się dziesięcioracz-
ki. Chciałby, aby były już w domu. 

● A jak spędzicie najbliższe Świę-
ta?

Zjemy wigilię w domu i zaraz jedziemy 
do naszych dzieci. Musimy się wiele na-
uczyć. Tata np. Przewijać.

Życzymy, zatem, wiele dobra i dzięki 
naszym Czytelnikom chcielibyśmy rów-
nież przekazać całej Rodzinie świąteczny 
prezent. Jako Wspólnota parafi alna bę-
dziemy również pamiętać o modlitwie w 

Waszej intencji.
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BÓG SIĘ RODZI!!!
TROCHĘ HISTORII...

Moment przyjścia na świat Chrystusa dał 
początek obliczaniu lat według ery chrześci-
jańskiej, zwanej też „erą dionizyjską”, bądź po 
prostu „naszą erą”. System ten wprowadził w 
roku 525 kanonista i chronograf rzymski Dio-
nizy Mały. 

Problem w tym, że nie wiemy dokładnie, 
kiedy urodził się Jezus Chrystus.

Pomoc w dokładniejszym ustaleniu tej daty 
stanowi wzmianka z Mt 2,1 mówiąca o naro-
dzinach Chrystusa za czasów Heroda Wielkie-
go. Herod umarł w ostatnich dniach marca lub 
na początku kwietnia w 4 roku p.n.e., zatem 
uwzględniając czas potrzebny na wydarzenia 
opisane przez św. Mateusza, a więc pokłon 
magów, rzeź niewiniątek, ucieczkę Świętej 
Rodziny do Egiptu i jej tam pobyt, co działo 
się jeszcze za życia Heroda Wielkiego, nale-
ży przyjąć, że Jezus Chrystus urodził się na 
kilka lat przed jego śmiercią, zatem przed 
rokiem 4 p.n.e. Niezwykle pomocną w usta-
leniu przybliżonej daty narodzin Chrystusa 
jest wzmianka zamieszczona przez św. Łu-
kasza w jego przekazie ewangelicznym (Łk 
2, 1-2). Ewangelista pisze, że rzecz działa 
się za panowania cezara Augusta Oktawiana 
(władał cesarstwem w latach 31 p.n.e. – 14 
n.e.) podczas zarządzonego przez niego spi-
su ludności, wówczas „gdy wielkorządcą Syrii 
był Kwiryniusz”. Mowa tu o Publiuszu Sulpicju-
szu Kwiryniuszu pełniącym od 12 roku p.n.e. 
urząd konsula odpowiedzialnego za politykę 
rzymską na Bliskim Wschodzie, a od 6 roku 
n.e. sprawującym urząd gubernatora (wielko-
rządcy) Syrii. Cesarz August w okresie swego 
panowania przeprowadził trzy razy spis oby-
wateli Imperium Rzym- skiego, mianowicie w 
latach 28 i 8 p.n.e. oraz w roku 14 n.e. Nieza-
leżnie od spisu obywateli rzymskich odbywały 
się regularne spisy ludności w poszczególnych 
prowincjach cesarstwa. Wiadomo np., że tego 
rodzaju spisy miały miejsce w Egipcie co 14 
lat. Autor Dziejów Apostolskich (Dz 5,37) 
podaje, a zromanizowany historyk żydowski 
Józef Flawiusz to potwierdza, iż takie wyda-
rzenie miało miejsce w Palestynie w roku 6 
n.e. Jeżeli zatem przyjąć, że spisy ludności w 
Palestynie, podobnie jak w sąsiednim Egipcie, 
odbywały się co 14 lat, to poprzedni spis w 
ojczyźnie Jezusa przypadłby na rok 8-7 p.n.e., 
a więc mniej więcej w tym samym czasie, w 
którym Oktawian August zarządził drugi spis 
obywateli rzymskich. Wszystko by się zgadza-
ło, gdyby nie fakt, że w tym czasie Kwiryniusz 
nie był jeszcze wielkorządcą Syrii. Był nim 

niejaki Sentius Saturninus i to on rozpoczął 
wzmiankowy spis ludności Palestyny. Zdaniem 
Tertuliana spis ten rozpoczęty przez Sentiusza 
dokończył Kwi- ryniusz, św. Łukasz zaś pi-
szący z dość odległej perspektywy czasowej 
przypisał go właśnie Kwiryniuszowi, jako po-
staci wówczas na Wschodzie zdecydowanie 
bardziej znanej. Trzeba przyznać, iż hipoteza 
ta ma duże walory prawdopodobieństwa, tym 
bardziej, że z pomocą spieszą tu egzegeci, su-
gerując, że fragment Łk 2,2 należałoby prze-
tłumaczyć: „spis ten odbył się zanim Kwiry-
niusz został wielkorządcą Syrii”. Taka wersja 
tłumaczenia, zdaniem fi lologów, jest możliwa. 
Usuwa ona trudności i wśród znawców Biblii 
ma dziś wielu zwolenników. Uwzględniając za-
tem wszystkie te, skąpe wprawdzie, ale tym 
bardziej cenne informacje, wypada przyjąć, 
że Chrystus przyszedł na świat między 8 a 6 
rokiem p.n.e. (746- 748 r. według kalendarza 
rzymskiego) za panowania cesarza Augusta 
Oktawiana w czasie spisu ludności Palestyny 
przeprowadzonego przez gubernatora Syrii 
Sentiusza Saturninusa.

Żaden z Ewangelistów nie określił dnia ani 
miesiąca narodzin Jezusa. Tradycja Kościołów 
Wschodniego i Zachodniego z małymi wyjąt-
kami przyjmuje zgodnie, że wydarzenie to 
miało miejsce w zimie. Ni słowem nie wspomi-
na natomiast o miesiącu i dniu narodzin, stąd 
też problemem jest wyjaśnienie ustanowienia 
daty Bożego Narodzenia na dzień 25 grudnia, 
obchodzonego przez chrześcijan jako dzień 
święty dopiero od końca III wieku lub począt-
ku wieku IV. Kościół pierwotny sprawą tą, jako 
nieistotną w zbawczym dziele Chrystusa, nie 
„zaprzątał sobie głowy”. Według najbardziej 
rozpowszechnionej interpretacji, chrześcijanie 
III wieku nie znając faktycznej daty narodzin 
Chrystusa celowo obrali tę datę symboliczną, 
a mianowicie dzień przesilenia zimowego. 
Chodziło o to, by obchodzonemu w tym dniu 
w Rzymie  pogańskiemu świętu narodzin boga 
Słońca, ustanowionemu jako święto państwo-
we przez cesarza Aureliana właśnie w końcu 
III wieku, przeciwstawić narodzenie Boga-
Człowieka, Jezusa Chrystusa- „Słońca spra-
wiedliwości” (Mal 3,20), „Światłości świata” 
(J 8,12), „Światła na oświecenie pogan” (Łk 
2,32). Zwolennicy innej hipotezy, opierając się 
na przekazach apokryfi cznych Nowego Testa-
mentu, uzasadniają wybór daty Bożego Naro-
dzenia przekonaniem chrześcijan, że poczęcie 
Jezusa dokonało się 25 marca (Zwiastowanie 
NMP), zatem Jego narodzenie winno mieć 
miejsce w dziewięć miesięcy później, czyli 25 
grudnia.

I JESZCZE TROCHĘ PRZEMYŚLEŃ

I oto doczekaliśmy się daru: sam Bóg od-

wiedza człowieka w swoim Synu. Jakaż to 
wielka i niepojęta tajemnica. Ten, który stwo-
rzył człowieka, sam przyjmuje ludzką naturę. 
Spróbujmy przenieść się myślą do tamtych 
dni.

Betlejem- jacyś spóźnieni przybysze pró-
bują znaleźć jeszcze miejsce wytchnienia. To 
Maryja i Józef. Niestety nie ma dla nich żad-
nego miejsca. Być może to przepełnione go-
spody, być może bojaźliwe spojrzenia, a może 
nieczułe serca zaprowadziły ich poza miasto, 
do lichej, nędznej stajni, gdzie znaleźli miejsce 
nocnego spoczynku. „Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w 
pieluszki i położyła w 
żłobie” (Łk 2, 6-7). 

W takim to miejscu 
przyszedł na ziemię 
Zbawiciel Świata.

Można by za-
pytać: czy Bóg się 
rodzi? Przecież On 
istnieje odwiecznie. 
Czy to normalne, 
że Pan, do którego 
należy wszystko, 
przychodzi na zie-
mię ubogi, biedny i 
opuszczony? A jed-
nak!!! Bóg narodził 
się jako człowiek 
i dla człowieka. 
Dzięki temu wyda-
rzeniu ludzka natura wyniesiona została na 
wyżyny istnienia. Dzięki temu, że Jezus za-
mieszkał miedzy nami zostaliśmy obdarzeni 
wspaniałym darem- ŻYCIEM. Dzięki Bożemu 
Narodzeniu powinniśmy zdać sobie sprawę 
jak ogromną dla nas wartością powinno być 
życie.

Tutaj chciałbym postawić znak zapytania: 
jak my podchodzimy do życia? Jakie jest na-
sze od-niesienie do tego wielkiego skarbu? 
Matka nie pozwala urodzić się swemu dziecku, 
godzimy się na „eliminowanie” ludzi starych 
i chorych. Niestety patrząc na zlaicyzowane 
społeczeństwa, życie ludzkie nie jest zbyt ce-
nione. 

Dlatego Chrystus przychodząc na świat 
chce dowartościować życie. Pragnie żebyśmy 
dzięki Jego przyjściu rozumieli sens i wartość 
naszego życia. 

Wydarzenie sprzed dwu tysięcy lat dało po-
czątek obecności Syna Bożego wśród nas. Tak 
jak kiedyś, tak i dziś, Jezus przychodząc na 
świat udziela nam daru życia. Zróbmy wszyst-
ko, aby korzystając z tego daru roztropnie, 
było ono jak najowocniejsze.

Radosław Ślebioda

swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w 
pieluszki i położyła w 
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ODROBINA POEZJI

„Przy Wigilijnym Stole” 
Jan Kasprowicz

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym
Na scieżaj otworzyć wrota-
Oto co czynić wam każe 
Miłość, największa cnota.

T E M A T  N U M E R U
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T E M A T  N U M E R U

Jak być młodymi rodzicami.
Kiedy jeszcze zupełnie zaspany usły-

szałem, że mój synek się budzi, za-
łamałem się. “Boże! Tylko nie to! Jest 
dopiero ósma!” - pomyślałem. Żony nie 
było już w domu, ponieważ tego dnia 
wyszła o szóstej, aby zdążyć na pociąg 
– pojechała na studia. Zrobiło mi się jej 
żal, kiedy wyobraziłem ją sobie z tym 
jej ciążowym brzuchem, kulającą się na 
drugi koniec miasta. Siebie też zrobiło 
mi się żal, ponieważ do późnej nocy pra-
cowałem przy komputerze, kończąc pro-
jekt. Za dnia nie zdążyłem, a przecież 
koszulka musi być zrobiona w terminie. 
Byłem totalnie niewyspany. Mój “mały 
prześladowca” otworzył swoje bystre 
oczka, rozejrzał się i przemówił do mnie 
ciepło: ”dziu dziu, tuśśś, pff, ej, dada”. 
Następnie chwycił mnie za palec, spoj-
rzał mi w oczy, uśmiechnął się szeroko 
i już ciągnie mnie gdzieś, jakby chciał 
powiedzieć: “Tato! Wstawaj wreszcie! 
Mamy dzisiaj tyle do zrobienia!” Gdy po-
patrzyłem na jego uśmiechniętą buzię, 
byłem już cały jego. Zupełnie zapomnia-
łem że jestem niewyspany, i że nie mam 
humoru.

Ksiądz Tomasz poprosił mnie, abym 
napisał artykuł pod tytułem “Jak być 
młodymi rodzicami”. Tytuł ten sugeruje, 
że artykuł miałby być pewnym zbiorem 
porad. Niestety moje doświadczenie ro-
dzicielstwa jest zbyt małe, aby to uczy-
nić. Dlatego zmieńmy nieco tytuł: “Jak 
to jest, być młodymi rodzicami?”. Wy-
daje mi się, że w tym pytaniu, ukryte są 
tak naprawdę cztery pytania:

“Jak?” - Od tego pytania wszystko 
się zaczyna. To właśnie pytanie wyrwa-
ło z łóżka mojego synka tamtego ranka 
i codziennie go wyrywa. Dzieci są naj-
lepszymi fi lozofami, ponieważ potrafi ą 
zadziwiać się światem. To tak nurtują-
ce pytanie nie pozwala im ani na chwilę 
zatrzymać się. Chcą wszystko poznać, 
wszystko zobaczyć, wszystkiego do-
świadczyć. Jak smakują kredki? Jak 
wejść pod łóżeczko? Jak sięgnąć mag-
netofon? Jak działa telefon? Jak odkrę-
cić butelkę? Ani chwili spokoju.

“Jak to jest być?” - Pokrótce można 
stwierdzić, że w życiu raz jest się na 
wozie, a raz pod wozem. Jest to chy-
ba doświadczenie każdego człowieka 
i z perspektywy tego doświadczenia 
należałoby również spojrzeć na młodego 
rodzica, na co dzień borykającego się z 
różnymi trudnościami, których w młodo-

ści jest chy-
ba szcze-
gólnie dużo. 
Odnalezie-
nie swojego 
miejsca w 
tym pomy-
lonym świe-
cie, to  chyba 
główna trud-
ność. 

“Jak to jest 
być młodym?” 
- Młodość jest 
durna i chmur-
na. Durna, po-
nieważ naiwnie 
broni swoich 
dziecinnych wy-
obrażeń o świe-
cie. Chmurna, 
ponieważ stale 
doznaje zawodu, g d y 
okazuje się, że życie jednak nie jest baj-
ką. Ale o młodości można powiedzieć o 
wiele więcej. Ja chciałbym zatrzymać się 
tu nad pewną wyjątkową jej cechą, jaką 
jest umiłowanie przygody. Który młody 
człowiek nie marzy o przeżyciu wspa-
niałej przygody? Dla jednego będzie nią 

wakacyjna miłość, dla inne-
go po-

dróż na stopa 
do Francji, dla kogoś jeszcze narkotyk. 
Jakże wspaniałą przygodą jest rodziciel-

stwo. Ni-
gdy nie wiesz co cię czeka 

następnego dnia. Dziecko wczoraj mia-
ło dobry humor, dzisiaj jest markotne; 
wczoraj nie chodziło, dzisiaj chodzi; 
wczoraj spało w dzień trzy godziny, dzi-
siaj jedną albo prawie wcale; wczoraj 
nie umiało wychodzić z łóżeczka, dzisiaj 
wyszło... głową w dół; nie umiało się 
przytulać - przychodzi i przytula się; nie 
mówiło mama, tata – mówi; nie umiało 
wyrzucać śmieci - wyrzuca. Rodziciel-

stwo jest jak przygoda: niebezpieczne 
i fascynujące. 

“Jak to jest być młodymi rodzica-
mi?” -  Młody człowiek kocha przy-
godę, a rodzicielstwo to wielka przy-
goda. Co prawda, jak każda przygoda 
czasem daje w kość, ale z perspektywy 
czasu na wszystko patrzy się z uśmie-
chem. Myślę, że młodzi ludzie, którzy za 
wszelką cenę chcą sobie wszystko po-
układać (najpierw studia, potem praca, 
potem ślub, potem - jak już się dorobi-
my – dziecko) nie wiedzą nawet ile tra-
cą. Często bywa i tak, że to starsi, prze-
konują nas, że tak a nie inaczej należy 
postępować. Uważam jednak, że czło-
wiek, który słucha w życiu Słowa Boże-
go i swojego serca, nie pozwoli nikomu 
zamknąć się w ramkach i kiedy przyjdzie 
do niego miłość, to otworzy jej drzwi 
nawet wbrew całemu światu. I jeśli Bóg 
obdarzy go potomstwem to przyjmie je 
z wdzięcznością, a ono da mu poczucie 
takiej wewnętrznej siły, że zrobi w życiu 
o wiele więcej niż ten lichutki plan, który 
napisali mu dawcy dobrych rad.
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ODROBINA POEZJI

„Przy Wigilijnym Stole” 
Jan Kasprowicz

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym
Na scieżaj otworzyć wrota-
Oto co czynić wam każe 
Miłość, największa cnota.
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GRUDZIEŃ 52 tydzień / STYCZEŃ 1 tydzień

Niedziela Świętej Rodziny

31 Niedziela Sylwestra, Melanii Niedziela Świętej Rodziny

1  Poniedziałek Marii, Mieczysława

2  Wtorek Bazylego, Grzegorza Św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu Bpp i DKK wspomn. 

3 Środa Danuty, Genowefy

4  Czwartek Anieli, Angeliki

5  Piątek Edwarda, Szymona

6  Sobota Kacpra, Baltazara Objawienie Pańskie Uroczystość

GRUDZIEŃ 51 tydzień 

IV Niedziela Adwentu

24 Niedziela Adama, Ewy  IV Niedziela Adwentu

25  Poniedziałek Uroczystość Narodzenia Pańskiego

26 Wtorek  Szczepana, Dionizego  Św. Szczepana Pierwszego Męczennika święto

27 Środa Jana, Maksyma Św. Jana Ap. i Ew. święto

28  Czwartek Cezarego, Teofi li Św. Młodzianków Męczenników święto

29 Piątek Tomasza, Dawida Św. Tomasza Becket’a wspomn. dow.

30 Sobota Eugeniusza, Sabina Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

GRUDZIEŃ 50 tydzień 

III Niedziela Adwentu

17 Niedziela Olimpii, Floriana  III Niedziela Adwentu

18  Poniedziałek Bogusława, Gracjana Poniedziałek III tygodnia Adwentu

19 Wtorek Dariusza, Gabrieli Wtorek III tygodnia Adwentu

20 Środa Dominika, Bogumiła Środa III tygodnia Adwentu

21 Czwartek Piotra, Tomasza Czwartek III tygodnia Adwentu

22  Piątek Zenona, Honoraty Piątek III tygodnia Adwentu

23  Sobota Sławomiry, Wiktorii Sobota III tygodnia Adwentu

STYCZEŃ 2 tydzień

Niedziela Chrztu Pańskiego

7 Niedziela Rajmunda, Lucjana Niedziela Chrztu Pańskiego

8  Poniedziałek Seweryna, Mścisława Poniedziałek I tygodnia zwykłego

9 Wtorek  Juliana, Marceliny

10  Środa Jana, Agatona

11  Czwartek Honoraty, Matyldy

12  Piątek  Arkadiusza, Czesławy

13  Sobota Hilarego, Weroniki Św. Hilarego Bpa i DK wspomn. dow.

STYCZEŃ 2 tydzień

II Niedziela zwykła

3 Niedziela Feliksa, Krzesimira  II Niedziela zwykła

4  Poniedziałek Pawła, Domosława Św. Pawła pustelnika wspomn. dow.

5  Wtorek  Marcelego, Włodzimierza 

III niedziela Adwentu, rok C
Łk 3,10-18; So 3,14-18a; Flp 4,4-7

Teksty czytań III niedzieli Adwentu są 
przepojone radością. Podstawową treścią 
wieków historii narodu wybranego było 
oczekiwanie na Mesjasza i żarliwa mod-
litwa o Jego obecność. Głosy proroków 
przygotowywały drogę Jego przyjścia, 
najpierw przez wezwania do nawrócenia 
i przemiany serc ku Bogu, a później do 
zmiany struktur i układów polityczno-spo-
łecznych. „Cóż mamy czynić?” — to pyta-
nie stawiano każdemu z proroków. Gdy 
lud z napięciem oczekiwał odpowiedzi, 
otrzymywał wskazania takie jak to, które 
słyszymy w pierwszym czytaniu: „Niech 
nie słabną twe ręce! Twój Bóg jest pośród 
ciebie, On, który daje zbawienie”. Prorok 
Sofoniasz mówi nam o obecności Pana 
wśród nas. Psalm zaczerpnięty z Księgi 
Izajasza, to hymn dziękczynny dla Boga, 
który jest naszym zbawieniem i mocą. 
Św. Paweł w Liście do Filipian wzywa nas 
do radości, bo Pan jest bli sko i nie mu-
simy oddawać się przesadnym troskom. 
Trzeba jednak pamiętać o bliźnich. Nie 
wystarczy chcieć się radować, kiedy bra-
kuje wspólnego celu, czyli dobra wspól-
nego, bez którego nie ma autentycznej 
radości. Św. Paweł wiedział doskonale, iż 
największym dobrem wspólnym jest tyl-
ko Bóg, i tylko On może połączyć ludzkie 
serca we wspólnie przeżywanej radości. 
W Ewangelii św. Jan Chrzciciel wskazu-
je dobre czyny, które przemieniają życie 
człowieka. Te dwa przewodnie tematy li-
turgii Słowa dzisiejszej niedzieli, radość 
i nawrócenie, to esencja całego okre-
su liturgicznego, który właśnie jest nam 
dane przezywać. Św. Josemaria Escri-
va mawiał: „nie bądź smutny… patrz na 
wszelkie sprawy bardziej po „naszemu”, 
bardziej po chrześcijańsku (…) twój opty-
mizm powinien być nieuniknioną konse-
kwencją twojej wiary”. Im głębsza wiara 
tym większa radość w życiu. Patrząc na 
współczesne społeczeństwo,  zastana-
wiam się, czy Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie.

Dk. Przemysław Boiński
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Ks. Jarosław Grelka

Niedziela Chrztu Pańskiego
Łk 3,15-16. 21-22; Iz 42,1-4. 6-7; 
Dz 10,34-38

Słyszymy dziś Słowo:” Tyś jest mój 
Syn umiłowany, w Tobie mam upodo-
banie”. Te słowa wypowiada Bóg Ojciec 
w czasie chrztu Jezusa nad Jordanem. 
Ale warto pomyśleć o tym co stało się 
w chwili naszego chrztu. Staliśmy się 
synami i córkami naszego Boga, który 
jest naszym Ojcem. To wtedy właśnie 
Bóg spoglądając na nas powiedział te 
słowa: „Tyś jest mój umiłowany(a) w 
Tobie się zakochałem”. Od tej chwi-
li te słowa płyną w naszym kierunku 
każdego dnia. Warto o tym pomyśleć 
wtedy gdy wstajemy i rozpoczynamy 
nowy dzień, bo pierwszymi słowami 
jakie Bóg wypowiada do nas, to: ko-
cham ciebie, w tobie mam upodoba-
nie. Przekonanie o miłości Boga nadaje 
sens naszemu życiu i pozwala prze-
zwyciężyć wszelkie trudności. Miłość 
Boga nie jest cukierkowata i powierz-
chowna ale zdecydowana i mająca na 
celu nasze prawdziwe dobro. Dlatego 
pojawiają się w naszym życiu prze-
ciwności i cierpienia, które mają swój 
głęboki sens. Wszystko co dzieje się w 
historii naszego życia jest łaską i wy-
razem miłości Boga, który nas nigdy 
nie opuszcza. Nasz rozum przeciwko 
takiemu stwierdzeniu buntuje się i nie 
widzi w niektórych wydarzeniach sensu 
i owej miłości. Ale z pomocą przycho-
dzi nam wiara, która jest zawierzeniem 
we wszystkim Bogu, który prawdziwie 
jest po naszej stronie a nie przeciwko 
nam. W Jezusie Chrystusie, prawdziwie 
ta wiara jest nam podarowana, bo On 
jest dowodem tego, że Bóg prawdziwie 
w nas ma    upodobanie. On zawsze 
kocha i swą bezgraniczna miłością po-
maga znieść wszelką próbę, wypełnia 
wszelką pustkę, przebacza wszystkie 

Ks. Jarosław Klupś

Boże Narodzenie
Łk 2,1-14; Iz 9,1-3. 5-6; Tt 2,11-14

Ponownie szczęśliwa wiadomość: Boże 

Narodzenie! Słowa te pojawiają się w 

naszej świadomości jako święto, świat-

ło, ciepło. Boże Narodzenie pozwala nam 

doznać uczucia satysfakcji: nadrabiamy 

serdeczności, zainteresowanie innymi; 

wymieniamy prezenty, życzenia; idziemy 

na Pasterkę i czynimy postanowienia nad 

stajenką.

Ale kogo kładziemy w centrum szopki? 

Dla kogo to święto? Czy naprawdę jest 

dla nas ważne, że nadchodzi KTOŚ aby 

nas wybawić? I wybawić od czego? Litur-

gia mówi nam o „wyzwoleniu z ciemnoś-

ci”, „jarzmie ciemięzcy”. Gdzież są ciem-

ności w erze telewizji i komputerów? Jak 

może powiedzieć, że jest więźniem ten, 

kto żyje zanurzony w przepychu?

Ale jesteś inteligentny i wrażliwy. Roz-

glądasz się dokoła i widzisz, że nawet 

podczas Bożego Narodzenia nie wszyscy 

mogą żyć w radości; są chorzy, biedni, 

bezdomni. Potem zaglądasz wewnątrz i 

pomimo firmowych dżinsów czy najmod-

niejszej koszuli, czujesz się wciąż prze-

siąknięty pragnieniami, problemami. Je-

śli święta Bożego Narodzenia przeżywasz 

tylko wśród jaskrawych światełek i lu-

krowanych makowców, wszystko szybko 

niknie – pozostaje pustka i znudzenie.

Człowiek potrzebuje nadziei jak chle-

ba. W sercu człowieka znudzenie i nie-

ufność  ciążą niczym ciemności. Jedynie 

Bóg ma moc, żeby rozerwać  zasłonę 

zwątpienia i apatii, aby złożyć w naszym 

sercu ziarna nadziei. Boże Narodzenie 

stanie się nowym świętem, jeżeli otwo-

rzysz serce na Jego słowa. „Dziś narodził 

się Zbawiciel”.

Niedziela Świętej Rodziny, rok C
Łk 2,41-52; Kol 3,12-21; Syr 3,2-6. 12-
14

Coś bardzo ciekawego i tajemniczego 
jest w obrazie Świętej Rodziny, nakre-
ślonym dzisiaj przez św. Łukasza, całą 
trójkę zawsze coś łączyło, nigdy nie byli 
sami, nawet wtedy, gdy nie mieli kontaktu 
wzrokowego – zawsze razem sercem, cia-
łem, umysłem i duszą. Podczas powrotu z 
uroczystości w Jerozolimie, zagubili Syna, 
i z bólem serca szukali Go. Tylko ojciec, 
tylko matka mogą zrozumieć ten ból, ból 
utraty własnego dziecka, nie mogą, więc 
nas dziwić słowa Matki Bożej, które dzisiaj 
usłyszeliśmy – szukaliśmy z bólem serca. 
Tak naprawdę to poszukiwanie młodego 
Jezusa jest obrazem naszych poszukiwań 
Boga, nieraz zdarza się, że na drogach 
życia pogubimy się, i z bólem serca, tak 
jak Maryja musimy szukać Pana – a droga 
prowadzi do świątyni!

W dobie kryzysu rodziny, kiedy tyle 
złego się dzieje w naszych wspólnotach, 
Bóg daje nam wszystkim dzisiaj receptę 
na wszystkie choroby, które gnębią na-
sze rodziny. Obleczmy się w serdeczność, 
cierpliwość, dobroć, pokorę, cichość, bu-
dujmy się w naszych rodzinach miłością, 
a tam gdzie jej nie ma dzielmy się nią. 
Przebaczajmy, jak Pan nam przebacza, 
kochajmy, tak jak Pan nas kocha, wpro-
wadzajmy do naszych wspólnot pokój, 
którego tak często brakuje, a wśród nam 
najbliższych zapanuje miłość. 

Św. Paweł daje małżonkom konkretne 
zadania, przypomina Wam Kochani, chwi-
lę, kiedy stanęliście wobec Boga przy oł-
tarzu i przysięgaliście sobie: miłość, wier-
ność oraz uczciwość małżeńską, a także, 
że nie opuścicie współmałżonka aż do 
śmierci. Żony, więc niech będą powiernicz-
kami spraw mężów, mężowie niech miłują 
mocno żony, tak zbudowane małżeństwo 
musi być wzorem dla dzieci, które muszą 
być posłuszne własnym rodzicom. W XXI 
wieku, w dobie powszechnej wolności i 
relatywizmu, rodzice z całą stanowczoś-
cią muszą podjąć się trudu wychowania 
własnych pociech – to rodzina jest pierw-
szą szkołą życia, nie ulica czy też dopiero 
szkoła lub Kościół. Z bólem serca zawsze 
szukajcie Waszych pociech, tak jak Maryja 
szukała swojej Miłości.

Dk.  Łukasz Kędzierski
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Boże Narodzenie dla większości ludzi 
jest dniem szczególnym. Wierzący cieszą 
się prawdą     o Bożym wcieleniu, niewie-
rzący cieszą się z dodatkowych dni wol-
nych od pracy. Wszyscy zaś korzystają z 
okazji, aby posiedzieć przy stole, zjeść 
kilka wigilijnych potraw i posłuchać, lub 
pośpiewać kolędy.

Mijający czas uświadamia mi, jak bar-
dzo, wraz z wiekiem zmienia się mój sto-
sunek do Świąt Bożego Narodzenia. Pa-
miętam, że gdy byłem dzieckiem ten czas 
roztaczał wokół siebie niezwykłą wręcz 
magiczną aurę. Dzisiaj często brakuje 
świętom już tego czaru i zastanawiam 
się na ile jest w tym mojej winy, a na ile 
winny jest otaczający mnie świat. Może 
winna jest temu wszechobecna komer-
cja, która czyni ze świąt kolejny produkt 
marketingowy i okazję by więcej sprzedać 
i zarobić. Co roku, w tym okresie bywam 
w jakimś centrum handlowym (cóż jestem 
ojcem ulegającym presji dzieci) i wizyty te 
traktuję jako świetną okazję do obserwacji 
socjologicznych. Najpierw przyglądam się 
ludziom, którzy z obłędem w oczach prze-
mierzają przestrzenie sklepów, następnie 
daję się ponieść ludzkiej rzece, która rzuca 
mnie od jednej „super oferty „ do drugiej, 

gdy odstoję godzinkę! w ogonku po karpie 
(bo taniej). Gdy, w końcu po kilku godzi-
nach, obładowany niczym wielbłąd szukam 
samochodu, zmęczony do nieprzytomno-
ści, pytam się a gdzie w tym całym zamie-
szaniu jest adwent. Gdzie czas radosnego 
oczekiwania na Chrystusa?

W naszej polskiej tradycji Boże naro-
dzenie uchodzi za najradośniejsze święto 
w roku. Bo cóż może być radośniejszego 
od narodzin. O kobiecie w ciąży mówiono, 
że jest przy nadziei. Dziecko przynosiło 
nadzieję zmiany na lepsze, było znakiem 
Bożego błogosławieństwa. Jego przyjście 
oznaczało radość, szansę, że przyszłość 
będzie lepsza. Jak bardzo daleko odeszli-
śmy od takiego myślenia? Jakże często 
ciążę postrzegamy jako problem, nie razi 
nas, gdy słyszymy o niechcianych dzie-
ciach. Wielu ludzi zabijanie nienarodzo-
nych, uważa za miarę postępu, za objaw 
równouprawnienia i wyzwolenia kobiet. 
Cóż za czasy! To dobrze, że Maryja żyła 
2 tysiące lat temu, kto wie czy dziś nie 
znaleźliby się „postępowi dobroczyńcy”, 
którzy…

Lecz na bok odrzućmy te przykre roz-
ważania, wszak Boże Narodzenie to czas 
radości. Ale z czego tu się cieszyć? W skle-

pach drogo, każdemu trzeba kupić jakiś 
prezent. A ile pracy czeka nas w domu, te 
porządki, okna, dywany, itp. itd. Do tego 
jeszcze gotowanie! Groza świąt!

Tylko gdzie w tym wszystkim jest miej-
sce dla nowonarodzonego Jezusa? Taka 
tradycja?! Ja lubię tradycję, bo ona po-
zwala zachować nam pewną tożsamość, 
daje poczucie przynależności. Trzeba jed-
nak właściwie rozłożyć ciężar, aby to, co 
na zewnętrz wypływało          z wnętrza, 
a nie odwrotnie. Żeby forma nie przero-
sła treści. Wszak te wszystkie Bożonaro-
dzeniowe zwyczaje wypływają z naszego 
chrześcijaństwa. Sprzątamy domy tak jak 
posprzątaliśmy dusze w sakramencie po-
kuty, aby w nas i wokół nas zagościł po-
rządek, czystość, piękno. Dajemy prezen-
ty najbliższym, których kochamy, bo tak 
samo obdarowaliśmy ukochanego Chry-
stusa naszymi dobrymi uczynkami. Zosta-
wiamy przy stole puste miejsce jak zosta-
wiliśmy je w naszych sercach dla Jezusa.

Cieszmy się tym co daje nam życie, 
dogadzajmy naszym ciałom, ale nie za-
pominajmy, że mamy też duszę. Człowiek 
to jedność ciała i duszy i póki tu żyjemy 
dbajmy o całość! Radujmy się! Narodził 
się Bóg!

elieton
Krzysztof Kluczyński

Bóg się rodzi!

 To było 24.grudnia. Dobrych kilka lat 
temu. Gdybym dobrze poszukał, podał-
bym rok dokładnie. Ale rok nie jest tu 
najważniejszy. Najważniejsze jest to, że 
to była wigilia Bożego Narodzenia. Jakoś 
tak około południa. Może już po południu. 
Byłem w mieście (jakieś ostatnie zaku-
py, sprawy jakieś – nie pamiętam). Ale 
pamiętam telefon dzwoniący w kieszeni. 
Kolega z pracy. „Masz wypadek na ka-
towickiej”. Telefon kolegi oznaczał rzecz 
bardzo niedobrą: wypadek był poważny 
– na tyle poważny, że jako reporter radio-
wy musiałem tam pojechać. 

Niedaleko Środy na trasie katowickiej 
w kierunku Jarocina czołowo zderzyły się 
dwa osobowe auta. Śmierć na miejscu 
ponieśli wszyscy nimi jadący. W jednym 
zginęło starsze małżeństwo, a w drugim 
młodsze - z dzieckiem. Zginęli śmiercią 
nagłą i niespodziewaną, od której ucho-
waj nas, Panie. W samochodzie starszego 
małżeństwa w pewnym momencie zaczę-
ła uparcie dzwonić komórka... Może ktoś 
bliski się niepokoił... A może tylko chciał 
zapytać: gdzie jesteście? Kiedy dotrze-
cie? Bo jest pewne, że gdzieś ktoś na tych 
ludzi czekał. W samochodzie ofiar wypad-

ku były ślicznie zapakowane gwiazdkowe 
prezenty. Wieczorem ktoś miał się nimi 
cieszyć. 

Jak się potem okazało, zawinili ci młod-
si. Jechali bardzo szybko. Tak szybko, że 
wyprzedzili swój czas. A może po prostu 
– swój czas dogonili? A z nimi swój czas 
dogonili także ci starsi ludzie z drugiego 
samochodu.

Tych pięciorga nagle zabrakło przy wi-
gilijnych stołach. Gdzieś pozostały wte-
dy nie przełamane opłatki. Gdzieś była 
ogromna rozpacz. A naprzeciwko tej roz-
paczy – Bóg się rodził, moc truchlała...

elieton
Rafał Regulski

Wypadek

elieton
Krzysztof Kluczyński

Bóg się rodzi!
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elieton
Lucyna Braszak

Jezus się rodzi, gdy gwiazdor przynosi korale
opowieść wigilijna

Słoneczny, zimowy poranek. Miastecz-
ko budzi się ze snu. Gdzieniegdzie słychać 
dzwoneczki sań. To okoliczni gospodarze 
korzystając z grubej pokrywy śnieżnej 
przybyli do miasta sanną, aby poczynić 
ostatnie zakupy przedświąteczne. Za kilka 
dni Boże Narodzenie.

Atmosferę świątecznej krzątaniny widać 
na małym ryneczku, w sklepach, a przede 
wszystkim w domach. 

Na poddaszu jednego z domów małe 
mieszkanko od wczesnych godzin rannych 
tętni życiem. Z pokoju dobiegają głosy ro-
dzeństwa. Każdy z czworga chce coś po-
wiedzieć. Minęło kilka tygodni od ostatniego 
wspólnego spotkania, wiele się wydarzyło. 
Dwójka ze starszych braci (przedwojenni) 
studiuje: Adam medycynę we Wrocławiu, 
Witek - będzie nauczycielem, jeszcze po-
został mu jeden rok nauki w Kaliszu. Powo-
jenne dzieci: Krzyś 

i Kasia każdy dzień spędzają z Mamą. 
Krzyś uczęszcza do miejscowej szkoły pod-
stawowej, Kasia podejmie w niej naukę za 
parę lat.

Z kuchni płyną zniewalające zapachy; 
wanilia miesza się z zapachem grzybów 

i gotowanego bigosu. W pokoju zapach 
świeżej, wykrochmalonej pościeli łącząc się 
z wonią wypastowanej podłogi przekonuje, 
że święta tuż, tuż. Mama z ciocią Janiną, 
jak co roku od lat wspólnie przygotowują 
wypieki. Rozgrzany piec węglowy rozlewa 
przemiłe ciepełko na całą kuchnię.

Krzątaninie tej przyglądają się kolorowe 
ptaki (gile, sikorki), które z niebywałym 
apetytem wydziobują, co nieco przymar-
zniętą słoninkę - jak zawsze przywieszoną 
na zewnętrznym parapecie okna. To gospo-
dyni zabiega o to, aby im nie brakowa-
ło jedzenia. 

To chleb, to kasza no i obowiązko-
wo pierwszy pasek słoniny dla skrzyd-
latych przyjaciół z porcji przeznaczo-
nej na smalec. Przyjaźń ta trwa od 
lat. Dzieci rozpoczynają dzień od 
przywitania się z ptakami. Często go-
dzinami obserwują ich zachowanie. 
Wyczekują nadejścia zimy, a smut-
no im, gdy ptaki opuszczają parapet 
małego okienka kuchennego – zima 
się kończy.

- Dzieci wstawać! Woła mama. 
Śniadanie na stole. Adam i Witek 
pomożecie mnie i cioci zanieść bla-
chy z plackami do piekarni. Pan 
Osuch ostrzegł, że dzisiaj tylko 
do dziesiątej przyjmuje placki do 
pieczenia. A ja mam jeszcze tyle 

pracy!
- Mamo, no i jeszcze list do Gwiazdora 

woła Kasia.
- Kasiu! Nie zawracaj mamie głowy. 

Przygotuj kartkę, kopertę i coś do pisania 
zrobimy to razem. Ale każdy musi się za-
stanowić, jaki podarek chciałby znaleźć pod 
choinką – krzyknął Adam trzymając w ręku 
blachę z ciastem. Jak wrócę od piekarza 
zaczniemy pisać.

Kasia od dawna miała swój upatrzony 
podarek, który chciałaby znaleźć pod cho-
inką. Po raz pierwszy zobaczyła go na szyi 
młodej sąsiadki. U mamy tego ujrzeć nie 
mogła, bo była to skromna osoba niegustu-
jąca w żadnych ozdobach ani na szyi, ani w 
uszach, ani we włosach.

Mama to na pierwszy rzut oka oschła, 
niedostępna kobieta, ale o dobrym sercu, 
pomagająca innym, życzliwa. Jest religijna; 
zawsze w kieszeni ma różaniec, a w noc-
nym stoliku nowennę do św. Judy Tadeu-
sza. Wieczorem po modlitwie często sze-
leszczą kartki tej książeczki, a poruszane 
usta potwierdzają, że zatapia się w mod-
litwie i poleca Mu swoje i nasze życie oraz 
sytuacje z nim związane. Tak robiła w cza-
sie wojny, gdy ojciec był w niewoli i tak robi 
dziś, gdy ojciec pracuje poza domem.

- Już jestem – woła od progu Adam. 
Kasia trzymając w ręku kartkę, kopertę i 
ołówek podbiega do stołu.

- Mamo! Mamo! Jeszcze znaczek na list 
– woła Kasia.

- Znaczek nie jest potrzebny- odpowia-
da Adam. Znam pewniejsze sposoby do-
starczenia listu do Gwiazdora.

- Powiedz, jakie? – pyta Kasia.
- Wszystko po kolei – mówi Adam. Bierze 

do ręki kartkę i ołówek.

- Mamo, a Ty, co byś chciała? – pyta 
Adam.

- Podarki są dla dzieci. Gdy będziemy 
razem to najlepszy podarek. Myślę, że tata 
przyjedzie na Wigilię.

....„Drogi Gwiazdorze! Wysyłamy Ci list 
pocztą dymną – tak najszybciej dojdzie do 
Nieba. Życzymy Ci Wesołych Świąt – Adam, 
Witek, Krzyś i Kasia.”

- Kasia, narysuj kwiatek, a my się pod-
piszemy.

- Co to znaczy poczta dymna? pyta Ka-
sia.

- Chodź do kuchni to Ci pokaże- odpo-
wiada Adam.

Kasia zeskakuje z krzesła i krok w krok 
idzie za bratem. Adam dochodzi do pieca 
węglowego, odsuwa kółeczka  i wrzuca w 
palący się ogień zaklejoną i zaadresowaną 
kopertę. Żywy jasny płomień ogarnia pa-
pier i w kilku sekundach pozostaje z niego 
popiołek. Kasia ma łzy w oczach.

- Przecież ten list się spalił! Jak Gwiaz-
dor go odczyta? – pyta ocierając oczy rę-
kawem.

- Posłuchaj Kasiu – mówi Adam. 
List się spalił pozostał popiół, ale z komi-

na unosi się dym prosto do Nieba. Gwiaz-
dor z dymu odczytuje, co było w liście napi-
sane. Przecież chcesz, żeby do niego Twoja 
prośba szybko dotarła? Listonosze mają 
dużo pracy, bo roznoszą kartki z życzenia-
mi. Twój list mógłby listonosz dostarczyć 
dopiero po świętach Bożego Narodzenia 
– byłoby to za późno.

Co roku Gwiazdor umawia się z Jezusem, 
który się w tym czasie rodzi, że Ten mu w 
tym szybkim transporcie pomoże. To Jezus 
sprawia, że jest ładna pogoda, nie ma wia-
tru i dym sunie prosto do Nieba. Opiekuje 

się także Gwiazdorem wtedy, 
kiedy roz-

dyni zabiega o to, aby im nie brakowa-

To chleb, to kasza no i obowiązko-
wo pierwszy pasek słoniny dla skrzyd-
latych przyjaciół z porcji przeznaczo-
nej na smalec. Przyjaźń ta trwa od 
lat. Dzieci rozpoczynają dzień od 
przywitania się z ptakami. Często go-
dzinami obserwują ich zachowanie. 
Wyczekują nadejścia zimy, a smut-
no im, gdy ptaki opuszczają parapet 
małego okienka kuchennego – zima 

- Dzieci wstawać! Woła mama. 
Śniadanie na stole. Adam i Witek 
pomożecie mnie i cioci zanieść bla-
chy z plackami do piekarni. Pan 
Osuch ostrzegł, że dzisiaj tylko 
do dziesiątej przyjmuje placki do 

do ręki kartkę i ołówek. tru i dym sunie prosto do Nieba. Opiekuje 
się także Gwiazdorem wtedy, 

„Kochany Gwiazdorze!

Pozdrawiamy Cię z małego miasteczka. Jest nas czworo: ja – Adam, który 
pisze ten list, mój młodszy brat Witek, jeszcze młodszy brat Krzyś i najmłodsza 
siostra Kasia. Wiemy, że masz dużo pracy i że wiele dzieci pisze do Ciebie prośby 
o podarki.

Ja z moim bratem Witkiem chcielibyśmy, aby nasze młodsze rodzeństwo 
dostało od Ciebie wymarzone prezenty. Dla nas wystarczą grube wełniane 
skarpety, najlepiej takie, jakie robi nasza mama ( możesz je z Nieba zaobser-
wować).

Dla mojego brata Krzysia przynieś łyżwy. On bardzo lubi ślizgać się na za-
marzniętych stawach, których jest dużo wokół naszego miasteczka.Dla naszej ukochanej siostry Kasi prosimy o korale koloru kolorowego. 
Bardzo chciałaby je mieć. Najlepiej przynieś czerwone. Kasia mówi, że będą 
ładnie wyglądały z tą letnia sukienką, którą jej mama uszyła. Wczoraj jak 
rano świeciło słońce Kasia już sukienkę przymierzała i mówi, że nie może do-
czekać się lata.....”
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wozi prezenty lub wrzuca je przez komin. 
Bo gdy się Jezus rodzi Gwiazdor roznosi 
podarki. Kasia z wrażenia aż otwarła usta. 
Oczy przestały łzawić. Odwróciła się na pię-
cie i wybiegła przed dom. Po chwili wróciła.

- Dym idzie prosto do Nieba – powiedzia-
ła radośnie.

* * * * *
- Dzieci zobaczcie czy już gwiazdka świe-

ci!? 
Głos mamy zabrzmiał jak sygnał – czas 

na Wigilię.
W ciasnym, ale jakże przytulnym i bar-

dzo świątecznym pokoiku, pośrodku stoi 
stół wigilijny. Tradycyjne potrawy, siedem 
nakryć stołowych, a na honorowym miejscu 
opłatek i Pismo św. W kącie żywa choinka, 
palą się świeczki przypięte żabkami, wiszą 
łańcuszki ze słomy, kolorowego papieru i bi-
bułki, aniołki, cukierki, orzechy i małe czer-
wone jabłuszka.

- Mamo, już dwie gwiazdki się świecą 
– woła Kasia.

- Mamo, już po godzinie osiemnastej 
– mówi Witek.

- Mamo, jestem głodny – szepcze Krzyś.
- Poczekajmy jeszcze chwilę, pociąg 

przyjeżdża o 18.15 Może tata przyjechał? 
Mama wraca do kuchni. Zapada długo-
trwająca cisza. Słychać tykanie ściennego 
zegara. Sąsiedzi już spożywają wieczerzę. 
Każdy tupot nóg na schodach, każdy szmer 
budzi nadzieję, że to tata.

* * * * *
- Następny pociąg o 21.30. Adam weź 

Pismo św.
- Mamo, my dzisiaj mamy przy stole dwa 

puste miejsca – spostrzega Kasia.
Dzieci z powagą, czcią i szacunkiem acz-

kolwiek z nieukrywaną niecierpliwością wy-
słuchują słów o narodzeniu Pana czytanych 
przez Adama. Mama dzieląc się opłatkiem 
ze swoją czeredą wypowiada życzenia te 
oficjalne; składany pocałunek ukrywa ży-
czenia bez słów - znane tylko mamie. Dzieci 
jak to już wcześniej bywało odkładają opła-
tek przeznaczony dla taty. Gdy przyjedzie, 
złożą sobie życzenia.

* * * * *
Tato! Tato!- czekaliśmy na Ciebie - woła 

Krzyś. Mama mówi, że pójdziemy na Pa-
sterkę.

Kasia tylko pozostanie w domu. Tak długo 
na Ciebie czekała, aż ze zmęczenia i wrażeń 
zasnęła. Ojciec podchodzi do łóżka dziew-
czynki. Pochyla się nad jej główką i całuje w 
czoło. Kasia otwiera oczy. Na jej twarzy po-
jawia się uśmiech i wielka radość. Podnosi 
zaciśniętą rączkę i na półsennie mówi:

- Tato, zobacz. Jezus się narodził, a ja 
mam korale. Po czym szczęśliwie zasypia

Każdy dzień świąteczny w ciągu roku liturgiczne-
go jest czasem niezwykłym, trochę tajemniczym, in-
trygującym – szczególnie Wigilia Bożego Narodzenia. 
Obchodzimy ją w dniu zimowego przesilenia słońca 
(od tego dnia to znów dzień się wydłuża, a noc skra-
ca). Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i 
oznacza czuwanie. Czuwanie – duchowe przygotowa-
nie na przyjście Zbawiciela, z głęboko zakorzenionym 
przekonaniem, że 24 grudnia jest dniem, w którym 
następuje odnowienie dziejów, rozpoczyna się nowy 
czas, nowy rok, a każdy nowy rok jest powtórzeniem 
roku poprzedniego, a zarazem pierwszego, w którym 
Bóg stworzył świat.

W polskiej tradycji chłopskiej w Wigilię aż do 
zmroku wszyscy pracowali-trzeba było naszykować 
zwierzętom paszy, kobiety od rana sprzątały, wymia-
tały śmieci ze wszystkich kątów, trzepały poduchy, 
prały („nie prana bielizna w ogóle nie mogła znajdo-
wać się w owym dniu w chacie, bo by w niej zamiesz-
kał nieczysty duch, diabeł.”). Pod wieczór kończono 
wszelkie gospodarskie prace, by wraz z ukazaniem 
się na niebie pierwszej gwiazdy zasiąść do wieczerzy. 
Zanim to jednak nastąpiło, gospodarz przynosił do 
domu snopek słomy (przypominający ubóstwo Świę-
tej Rodziny, betlejemski żłobek), który stawiano w 
kącie za szafą, rozrzucano po podłodze lub upychano 
za belki. W miejskich domach częściej przyniesione 
siano kładziono pod obrus przykrywający wigilijny 
stół.

Przy stole zostawiano wolne miejsce dla zmar-
łych przodków. Wierzono, że w tę noc i wszystkie 
następne, aż do Trzech Króli obejściem rządzą du-
sze przodków. Niekiedy nakrywano dla nich nawet 
osobny stolik i zostawiano gościnnie uchylone okno 
lub drzwi. Przygotowywano ulubione potrawy, takie 
jak na stypę: mak, miód, pszenicę, chleb. Dusze były 
w wigilijną noc przybyszami oczekiwanymi z lękiem 
– wszak od tego, czy były zadowolone z przyjęcia, 
zależał los rodziny.

Zaświeciła pierwsza gwiazda – na pamiątkę tej 
betlejemskiej, rozświetlającej drogę mędrcom - 
można zasiąść do uroczystej wieczerzy. W domach 
magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i wszędzie 
tam, gdzie był ktoś, kto potrafił czytać, wieczerze 
rozpoczynano od wspólnej lektury Ewangelii wg. św. 
Łukasza. Następnie dzielono się opłatkiem. Jest to 
dzisiaj najważniejsza chwila wieczerzy, symbolizująca 
wszechpojednanie. Rozpoczynał najstarszy z rodziny, 
przełamywał się opłatkiem ze wszystkimi po kolei we-
dług starszeństwa i godności, życząc szczęścia i zdro-
wia. Opłatki wypiekano na plebaniach i  klasztorach, 
ale nie można było kupić ich w sklepie. Po domach 
roznosili je organiści, kościelni, ministranci i siostry 
zakonne z danej parafii. To też miało swoją wymowę 
– wspólnota parafialna dzieliła się chlebem.

Podzieliwszy się opłatkiem i życzeniami wszyscy 
zasiadali do stołu. Niedobrze, gdy liczba biesiadników 
była nieparzysta. A już było całkiem źle, gdy do stołu 
zasiadało trzynastu. Wierzono, że jeden z nich umrze 
w najbliższym roku. Dlatego, zapraszano żebraków 
albo parobków – parobek i gospodarz przy jednym 
stole – to zdarzało się tylko w cudowny wigilijny wie-

czór. Pod białym obrusem szeleściło siano, a na stole 
parowały garnki – wieczerza chłopska składała się z 
7 potraw, szlachecka z 9, a pańska z 11. Gdzie indziej 
miało ich być 6, 7 czy 12. Ale wszędzie bez wyjąt-
ku były to dania postne -  nie godziło się jeść mięsa 
zwierząt, bo tego wieczoru ludzie i zwierzęta stano-
wiły jedna rodzinę. Rodzaj, ilość i kolejność potraw 
zależały od lokalnych tradycji. Przeważnie pierwsza 
potrawą tego wieczoru była polewka migdałowa lub 
rybna, czerwony barszcz albo zupa grzybowa, piwna. 
Następnie podawano groch, kluski, kapustę, kaszę 
– przyrządzone na różne sposoby. Gotowano też 
pierogi z grzybami, pieczono lub smażono ryby. Na 
wszystkich stołach znajdował się tego wieczoru mak 
-  sporządzano z niego zupę, dodawano do klusek i 
do kasz, lub do wypiekanych łamańców z makiem. 
Tradycyjnym wigilijnym napojem było piwo, a od po-
łowy XIX w. wódka. Dzieci bardzo lubiły kompot z 
suszonych owoców. W izbie nie wygląda tak jak zwy-
kle. Choinka zanim przybrała swoja dzisiejszą postać 
przeszła wielowiekową ewolucję. W  XV w. w całej 
Europie na święta przynoszono do domów zielone 
gałązki, splatano je w wieńce albo wiązano i zawie-
szano. Często bywało to też małe drzewko, koniecz-
nie zawsze zielone, a więc sosna, świerk albo inne 
iglaste. W XIX wieku burżuazja polska została ocza-
rowana „choinką” niemiecką. Stosunkowo szybko się 
przyjęła - z kolorowymi szklanymi bańkami i świecz-
kami. Pierwotna forma choinki oznaczała wiecznie 
zielone drzewo żywota, był znakiem życiodajnej siły 
słońca, jakby promieniem wniesionym do izby i roz-
jaśniającym ciemności, w których czają się demo-
ny. Współczesna nam choinka jest odwzorowaniem 
drzewa rajskiego, „drzewa życia”, biblijnego drzewa 
wiadomości dobra i zła. Wśród iglastych gałązek wiły 
się łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibułkowe; to pa-
miątka po wężu kusicielu. Pętały choinkę jak niewol-
nicę przypominając, że cały ród ludzki znajduje się w 
niewoli grzechu. W czasach zaborów łańcuchy stały 
się symbolem zniewolenia Polaków. Gwiazdka na 
szczycie drzewka symbolizowała gwiazdę betlejem-
ską, która wiodła trzech króli do Dzieciątka. Wspa-
niałe prezenty gwiazdkowe są nowością obyczajową. 
W XIX w. tylko  niektórych częściach Polski obdaro-
wywano dzieci drobnymi upominkami. 

Przed jedenastą wszyscy wychodzili na pasterkę, 
o ile kościół nie był zbyt daleko. Na pasterce – swa-
wolono jak nigdy w kościele. Księża patrzyli przez 
palce na te zbytki. Bo to i pora na mszę świętą była 
niezwyczajna, a młodzież podochocona piwem z wi-
gilijnej wieczerzy z trudem zachowywała spokój. Bóg 
się narodził, święto najradośniejsze, więc raz w roku 
wyczyniano figle… Do ulubionych należało nalewa-
nie atramentu do kropielnicy. A ileż było śmiechu z 
dwóch dostojnych pań, którym czeladnik zszył suk-
nie! Nad ranem gasły światła w oknach, jakby domy 
zamykały oczy i zapadały w sen, okryte śniegową po-
ścielą. Mogły spać spokojnie; Zbawiciel już przyszedł 
i wziął je wszystkie w swoją opiekę.

Wiktoria Aust
(na podst. „Polskie tradycje świąteczne”, 

E. Ferenc)

Wigilia ...jak za dawnych lat, czyli... 
polskie tradycje świąteczne 
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- Od niedzieli 17 grudnia rozpoczynają się 
w kolegiacie Rekolekcje Adwentowe. Głosić 
będzie O. Jerzy Bzdyl - Misjonarz Oblat Maryi 
Niepokalanej.
Codziennie Msza św. z nauką rekolekcyjną o 
godz. 9.00 i 18.00.
Rekolekcje kończymy w środę całodzienną 
spowiedzią św.. 
Spowiadać będziemy:
od godz. 8.00 – 12.00, 
od godz. 14.00 – 20.00.

- Natomiast całodzienna spowiedź w 
parafi i Św. Józefa będzie we wtorek 19 grud-
nia, a w parafi i Najświętszego Serca Jezusa w 
czwartek 21 grudnia.

- W sobotę 16 grudnia o godz. 17.30 spot-
kanie w kolegiacie dla Ojców dzieci I Komu-
nijnych i młodzieży przygotowującej się do 
Sakramentu Bierzmowania.
W niedzielę 17 grudnia o godz. 18.00 spot-
kanie w kolegiacie dla matek dzieci I - szo 
komunijnych i młodzieży przygotowującej się 
do Bierzmowania. 

- Roraty codziennie o godz. 6.30 
dla dzieci od poniedziałku do piątku 
dla młodzieży w sobotę

- W niedzielę 24 grudnia wigilia Uroczysto-
ści Bożego Narodzenia. W tym dniu zgodnie z 
naszą tradycją zachowajmy wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. Dołóżmy starań, aby 
wieczerza wigilijna przeżywana we wspólno-
cie rodzinnej miała charakter religijny.
Pamiętajmy o wspólnej modlitwie, odczytaniu 
Ewangelii o Bożym Narodzeniu, o śpiewaniu 
kolęd.
Wigilijny opłatek to niezwykła okazja do 
pojednania w naszych rodzinach, małżeń-
stwach, w sąsiedztwie.
Nie zapomnijmy w tym dniu o osobach sa-
motnych i chorych.
W wigilię Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 17.00 i 19.00.

- Uroczysta Pasterka:
w kolegiacie o godz. 24.00
w Pławcach o godz. 24.00
a w Jarosławcu i Szpitalu o godz. 22.00.

- W I-sze Święto Bożego Narodzenia 25 
grudnia w kolegiacie Msze św. wg porządku 
niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 
7.00 i 17.00.

- 26 grudnia uroczystość Świętego 
Szczepana. Msze św. w kolegiacie wg. po-
rządku niedzielnego.  
Składka zebrana w kościele przeznaczona 
jest na KUL i Papieski Wydział Teologiczny w 
Poznaniu.

- W środę 27 grudnia przypada 88 rocznica 
Powstania Wielkopolskiego.
O godz. 12.00 uroczysta Msza św. w kolegia-
cie na którą serdecznie zapraszamy rodziny 
Powstańców oraz Parafi an.

- Od czwartku 28 grudnia rozpoczynamy w 
naszej parafi i tegoroczną wizytę duszpaster-
ską czyli kolędę.
Bardzo prosimy, aby w tym spotkaniu wzięła 
udział cała rodzina.
Dzieci przedstawią swoje zeszyty z kateche-
zy, a młodzież – kandydaci do bierzmowania 
swoje karty uczestnictwa.
Ze względu na kolędę w biurze parafi alnym 
kapłan będzie tylko przed południem.

- W niedzielę 31 grudnia zakończenie 
Starego Roku. 
Uroczysta Msza św. z nabożeństwem dzięk-
czynno-błagalnym zostanie odprawiona w 
kolegiacie o godz. 17.00. Będzie to ostatnia 
Msza św. w tym dniu.
Starajmy po Bożemu zakończyć ten Stary 
Rok, by podziękować dobremu Bogu za dar 
otrzymanego czasu i z Jego błogosławień-
stwem rozpocząć Nowy Rok.

- W niedzielę 31 grudnia o godz. 8.30 
Msza św. w intencji Wspólnoty Matek Różań-
cowych, Ojców i mężczyzn, a po niej modli-
tewne spotkanie.

- W poniedziałek 1 stycznia Nowy Rok.
W Nowy Rok w kolegiacie Msze św. od godz. 
8.30 wg porządku niedzielnego. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 7.00. 

- Msze św. 5 stycznia w I – szy piątek o 
godz.: 
8.00 – z nabożeństwem do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
17.00 – dla dzieci
19.15 – dla młodzieży

- W sobotę 6 stycznia Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Na każdej 
Mszy św. święcić będziemy kadzidło i kredę, 
które będą znajdowały się na ołtarzu Matki 
Bożej. Złożone ofi ary przeznaczone są na 
misje.
Msze św. w kolegiacie:
o godz. 6.30, 7.00, 8.30, 10.00 oraz o godz. 
17.00 i 18.30.

- W niedzielę 7 stycznia o godz. 15.00 w 
salce katechetycznej spotkanie dla rodziców i 
chrzestnych przed chrztem dziecka.

- W piątek 12 stycznia o godz. 17.45 ró-
żaniec z wymieniankami rocznymi, a o godz. 
18.30 Msza św. w intencji tych zmarłych.

- Wyjątkowo w sobotę 13 stycznia od 
godz. 9.00 kapłani odwiedzą chorych, do któ-
rych przychodzą z okazji I – szego piątku.

- W sobotę 13 stycznia nabożeństwo fa-
timskie.
O godz. 19.00 różaniec w intencjach, które 
można składać przy fi gurze Matki Bożej Fa-
timskiej.
O godz. 20.00 uroczysta Msza św. z homi-
lią. Zapraszamy do licznego udziału czcicieli 
Matki Bożej – na to pierwsze nabożeństwo w 
nowym roku.

- W niedzielę 14 stycznia o godz. 15.00 
Msza św. w kolegiacie dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej.

Anna Ignaszewska

Grudzień

ś.p. Anna Garsztka
ś.p. Florianna Grduszak
ś.p. Galina Dajneko
ś.p. Anna Nowacka
ś.p. Henryk Czajka
ś.p. Dorota Czajka
ś.p. Irena Demuth
ś.p. Leon Antoni Wandas
ś.p. Eugenia Irena Janiszewska

Grudzień
Jan Andrzej Wójkiewicz 
Zuzanna Pasternak 
Antoni Kazimierz Janicki 
Maria Przybyłowicz 
Szymon Domański 
Maria Szymenderska 
Marek Wojciech  Wawrzyniak 
Kamil Ryszard Zięciak 
Kamila Martyna Zięciak 
Adam Szmania 
Kacper Bzowy 
Mikołaj Stanisław Grzesik 
Adam Szymon Kozak

Odeszli do Pana:

Przyjęli Chrzest:

Zawarli związek 
małżeński:

Grudzień
Piotr Maleszka - Joanna Małecka

15

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci 
za to,  że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,  

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa i piękno  Duchamiłości. 

On, zawierzając całkowicie Twojemu 
miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu 

Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego 
Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą 
życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnię-

cia wiecznego zjednoczenia z Tobą. 
Udziel nam, za Jego przyczyną,  zgodnie z Twoją 

wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że 
Twój  sługa Papież Jan Paweł II  zostanie rychło 

włączony w poczet  Twoich świętych. 

Amen.

Modlitwa o beatyfi kację 
Jana Pawła II
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Pytania:
1…Rok
2.Obchodzi imieniny 24 grudnia
3.Np. łosoś lub karp
4.”Cicha noc”
5.Mąż Ewy
6.Rozpoczyna się 21 grudnia
7.Dzielisz się nim
8.Zbudował Arkę
9.Jest biały
10.Ostatni dzień roku
11.W Wigilię o 24:00
12.Miejsce ostatniej pielgrzymki 
Benedykta XVI
13.Istota Boska
14.Dzień, w którym lejemy wosk
15.Opiekun Jezusa
16.Gwiazda …
17.Imię psa
18. Natrętna jak …
19. Znaki Jezusa
20. Na niej bombka

Odpowiedzi prosimy dostarczać pocztą 
internetową lub zwykłą na adres:
Redakcja „W świetle kolegiaty”
ul. Jażdżewskiego 6
63-000 Środa Wlkp
gazeta.kolegiata@wp.pl

Opracowała: Katarzyna Barczak

Rozwiązanie krzyżówki z Kącika Dziecięcego z nr. 7: Święto zmarłych.
● Kamila Lesińska, ul. Orzeszkowej 11
● Maria Woźniak, ul. 20 Października 38F/27
Wygranym gratulujemy! 
Zapraszamy po odbiór nagród do Biura Parafi alnego, przy ul. Jażdżewskiego 6.

161616

Patronat honorowy: Ks. Prałat Aleksander Rawecki.
Dział  Wydarzenia miesiąca: Agnieszka Lieske, Katarzyna Lieske, Katarzyna Siwicka, Filip Waligóra, Wiktoria Aust. Święci miesiąca: Weronika 
Langner, Dk. Przemysław Boiński, Michał Mikołajczak, Adrianna Regulska. Kącik dziecięcy: Katarzyna Barczak, Wiktoria Aust. Ciekawi ludzie: 
Dominika Eichler, Agnieszka Kajdasz, Felietony: Rafał Regulski, Krzysztof Kluczyński. Temat numeru: Łukasz Stachowiak, Magda Kudła,  Rado-
sław Ślebioda, Zofi a Ratajczak. Kalendarz liturgiczny: Dk. Przemysław Boiński. Życie według Ducha: Ks. Jarosław Grelka. Komentarze biblij-
ne: Ks. Jarosław Klupś. Ks. Wojciech Waszkiel, Ks. Łukasz Grys, Dk. Łukasz Kedzierski, Dk. Przemysław Boiński. Wersja elektroniczna: Mikołaj 
Ludwiczak, Piotr Szymkowiak. Nauczanie Kościoła: Ks. Tomasz Ślesik. Fotoreportaże: Daniel Kaczmarek, Ks. Tomasz Ślesik, Marta Eichler. 
Najbliższe wydarzenia - biuro parafi alne: Anna Ignaszewska 
Red. nacz. Ks. Tomasz Ślesik. Parafi a św. Józefa: Ks. Andrzej Marciniak, Bogusława Deiksler, Przemysław Ostojski, Maciej Kalisz, Lucyna Bra-
szak, Dk. Łukasz Kędzierski. Parafi a Najswiętszego Serca Pana Jezusa: Ks. Janusz Małuszek, Ks. Wojciech Waszkiel.

Adres: Redakcja „W świetle kolegiaty”, ul. Jażdżewskiego 6, 63-000 Środa Wlkp. 
Konto bankowe: BS w Środzie nr 38 9085 0002 0000 0001 1804 0003
E-mail: gazeta.kolegiata@wp.pl, www.kolegiata-sroda.pl

Druk: Alf-Druk, ul. Brodowska 18 63-000 Środa Wlkp.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów i listów oraz zmiany ich tytułów. Gazeta nie jest źródłem dochodów parafi i.
Wszystkie datki pochodzące z jej rozprowadzenia przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania numeru
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SPOTKANIA GRUP DUSZPASTERSKICH 

”Podwórkowe Kółko Różańcowe” w ponie-
działek g. 17.30
”Dzieci Maryi” we wtorek w dwóch gru-
pach : 
grupa różowego medalika o g. 17.00( 
dzieci ze szkoły podstawowej do V klasy 
włącznie)
grupa zielonego medalika o g. 18.00- 
(dziewczęta z klasy VI szkoły podstawo-
wej i gimnazjum) 
Dzieci w wieku przedszkolnym-  pogadan-
ki religijne w środę o g. 11.00.
Rozważanie Pisma Świętego-  Krąg Biblij-
ny w środę o g. 19.00. 
PMK – najbliższe spotkanie 10.10 o g. 
18.30.
Chórek dziecięcy „Płomyczki”, w sobotę 
o g. 12.00. 
Ministranci – piątek g. 17.00
Młodzieżowy zespół muzyczny w piątek 
o g. 18.45 i w niedzielę o g. 14.00. 

Spot-
kan ie 
chóru pa-
rafialnego „Pod 
wezwaniem” w poniedzia-
łek o g. 18.00. 

Spotkania modlitewne grupy 
Ojca Pio odbywają się  :
III środa miesiąca – po wieczornej Mszy 
św. adoracja NS 
I sobota miesiąca – po porannej Mszy św. 
modlitwy i rozważania.

Wspólnota Różańcowa 
II niedziela po Mszy św. o g. 7.30

Biuro Parafialne czynne:
wtorek - soboty 8.30- 10.00

czwartek 16.00-17.30
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O Sakramencie Pojednania

Jeżeli zbliżymy się do źródeł Objawienia, do 

Biblii, to zobaczymy, że w centrum sakramentu 

pokuty jest słowo „nawrócenie”. Słowo „nawró-

cenie” jest istotą tego sakramentu. Nawrócenie 

nigdy nie będzie polegało na zaciskaniu zębów, 

na wysiłku człowieka. Nawrócenie w całym Piś-

mie św. ukazuje się jako dar Boży, jako wołanie 

Boże, jako Boża inicjatywa. 

Jest wielką prawdą, że Bóg przebaczył 

wszystkie grzechy w Jezusie Chrystusie, ale 

trzeba również z naszej strony akceptacji tej 

prawdy. Aby to uczynić, to rzeczą pierwszą i 

najważniejszą jest uznanie się za grzesznika, 

co jest bardzo trudne. I tu właśnie przychodzi 

z pomocą Bóg, który wzywa nas do nawróce-

nia, które z istoty swojej jest zmianą mental-

ności i kierunku. Często spowiedź traktujemy 

tylko jako wyrzucenie z siebie grzechów w celu 

pozbycia się ich, aby mieć przysłowiowy świę-

ty spokój. Tymczasem, Bóg przebaczając nam 

grzechy daje nam dar nawrócenia, który praw-

dziwie zmienia nasze życie. Trzeba nam wiary, 

że tak rzeczywiście jest, nie licząc na pierwszym 

miejscu na własne siły, dajmy pierwszeństwo 

Bogu. Jest w nas pokusa, że poradzimy sobie 

sami i to nam bardzo przeszkadza w praw-

dziwym nawracaniu się i zmianie życia. Może 

dlatego nieraz Bóg dopuszcza w naszym życiu 

udręczenie pewnymi grzechami, abyśmy w koń-

cu stwierdzili, że już dalej nie mamy sił iść, bo 

to wszystko nas przerasta i odbiera chęć życia. 

Im silniejsze takie doświadczenie, tym bliżej do 

stwierdzenia, że zostaje nam tylko jedna droga 

wyjścia, którą jest Bóg i Jego pierwszeństwo w 

naszym życiu. Prowadźmy wtedy intensywny 

dialog z Bogiem aby to wszystko z Nim oma-

wiać. W życiu wiary doświadczenie swojej nie-

mocy jest błogosławieństwem, bo kruszy naszą 

pychę i prawdziwie otwiera nas na Boga i łaskę 

nawrócenia. Prawdziwym nieszczęściem, je-

śli chodzi o spowiedź jest stan zobojętnienia i 

rutyny. Muszę iść do spowiedzi bo tak wypada 

przed świętami, bez zbytniego przygotowania, 

żalu i więzi osobowej z Bogiem. Taka powierz-

chowność jest katastrofą w życiu duchowym i 

prowadzi do niewiary. Zły duch działa wtedy 

jako ten, który usprawiedliwia, głuszy sumienie 

i podpowiada, że przecież nie jest wcale tak źle, 

bo nikogo nie zabiłeś ani nie okradłeś więc się 

nie przejmuj zbytnio. Co wtedy robić? Poważnie 

się przejąć tym stanem rzeczy i modlić się o 

zobaczenie prawdy o sobie, która jest wyzwala-

jąca i prowadzi do nawrócenia. 
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wieczorem, po długich 

oczekiwaniach i niebezpiecznej podróży na dan-

tejskiej drodze Warszawa- Poznań, przybyli do 

Środy Wlkp. reprezentanci Seminarium „Re-

demptoris Mater” we Warszawie. Do parafii św. 

Józefa przybył ksiądz prefekt z czterema semi-

narzystami, którzy zostali przyjęci i ugoszczeni 

przez ks. proboszcza (który wysłał zaproszenie 

do seminarium we Warszawie) i przez jedną z 

rodzin Neokatechumenatu. Goście przez całą 

niedzielę 12 listopada, na każdej mszy św. w 

kościele p.w. św. Józefa dzielili się słowem i 

świadectwem z  wiernymi. Każdy z nich bowiem 

ma bogate doświadczenie Boga w swoim życiu. 

Dwóch spośród przybyłych kleryków pochodzi z 

„krajów Południa”- Paragwaju i Włoch. Wszyscy 

zamierzają dzielić się Dobrą Nowiną z tymi, któ-

rzy nie mają możliwości jej poznać albo słyszeli 

o niej, ale nie zrozumieli jej, albo nie potrafią 

otworzyć się na jej zbawcze działanie.

Wszyscy przygotowujący się do prezbitera-

tu w seminariach “Redemptoris Mater” pocho-

dzą ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, 

w których pojawia się wiele powołań - także w 

krajach, w których Kościół przechodził już tzw. 

“kryzys powołań”. Nie są to jednak “seminaria 

neokatechumenalne”. Wyświęceni w nich prez-

biterzy są gotowi pójść dokądkolwiek, gdzie ich 

pośle biskup-ordynariusz diecezji, odpowiada-

jąc na potrzeby różnych Kościołów lokalnych. 

Ojciec Święty Jan Paweł II od początku 

swojego pontyfikatu widząc problemy dzisiej-

szego człowieka i świata, wołał nieustannie do 

Nowej Ewangelizacji, która ma się przejawiać 

nie tyle w jakichś nowych i szczególnych środ-

kach, ale w “nowym powiewie Ducha” pośród 

społeczeństw, które straciły swą chrześcijańską 

tożsamość. A wołanie to, wydaje się jeszcze 

bardziej wyraźne na początku III tysiąclecia 

chrześcijaństwa. „(…) Europa należy obecnie 

do tych miejsc tradycyjnie chrześcijańskich, w 

których konieczna jest nie tylko nowa ewan-

gelizacja, ale w pewnych przypadkach również 

pierwsza ewangelizacja” (Jan Paweł II, Ecclesia 

in Europa). Droga Neokatechumenalna podjęła 

to zaproszenie Papieża - od początku lat 70-

tych wielu katechistów ruszyło w różne strony 

świata, by zwiastować Dobrą Nowinę. Z czasem 

ofiarowały się także rodziny (zwykle wielodziet-

ne), aby uczestniczyć w swoistym implantatio 

Ecclesiae (zaszczepianiu Kościoła) w miejscach 

trudnych, w których albo nigdy nie było Koś-

cioła albo na skutek procesu sekularyzacji stra-

cił on wielkie rzesze wiernych i z konieczności 

musi powrócić na nowo do pierwotnej dzia-

łalności misyjnej. Tam - w slumsach Ameryki 

Południowej albo zsekularyzowanych rejonach 

Niemiec czy Skandynawii - rodziny osiedlały 

się stawiając tamtejszym ludziom “znak zapy-

tania”, który prowadził do zwiastowania Ewan-

gelii. Misje prowadzone w ten sposób okazały 

się bardzo owocne, pełne doświadczenia realnej 

mocy Zmartwychwstałego Chrystusa. Niestety 

z czasem coraz to nowym rodzinom posyłanym 

w odpowiedzi na prośby konkretnych biskupów, 

brakowało prezbiterów, którzy by im towarzy-

szyli. Tak narodziły seminaria “Redemptoris 

Mater” - nie jako nowe zgromadzenie zakonne, 

ale jako seminaria formujące prezbiterów die-

cezjalnych, a zarazem misyjnych.

Pierwsze Seminarium “Redemptoris Mater” 

zostało otwarte w Rzymie w 1987 roku z pole-

cenia Ojca Świętego Jana Pawła II, aby pomóc 

Nowej Ewangelizacji Seminarium przyjęło swą 

nazwę od w tamtych dniach wydanej encykli-

ki Jana Pawła II “Redemptoris Mater” (Matka 

Odkupiciela). Dziewica Maryja jest pierwszą i 

główną Patronką tych Seminariów, gdyż to Ona 

tak jak w Kanie Galilejskiej dostrzega wszyst-

kie braki i niedostatki pielgrzymującego ludu 

(także brak kapłanów) i oręduje u Boga (Jan 

Paweł II, Redemptoris Mater). Archidiecezjalne 

Seminarium Misyjne “Redemptoris Mater” w 

Warszawie zostało erygowane przez kardyna-

ła Józefa Glempa Polski w 1990 roku. Było ono 

wtedy piątym tego typu seminarium na świecie, 

a pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Obecnie istnieje 55 takich seminariów na całym 

świecie, na wszystkich kontynentach.

   Ponad połowa z 63 prezbiterów do-

tychczas wyświęconych i inkardynowanych w 

Archidiecezji Warszawskiej, pracuje aktual-

nie w tamtejszych parafiach. Poszerza się też 

z każdym rokiem grono prezbiterów pracu-

jących poza diecezją: w Toronto (Kanada) - 

dwóch, w Izraelu - także dwóch, po jednym w               

Wiedniu (Austria), we Włoszech, w Kamerunie, 

w Chicago (USA), w Kijowie (Ukraina), w Nowo-

sybirsku (Rosja) i w Gruzji, a wielu innych pra-

cuje w ekipach katechistów wędrownych odpo-

wiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną w 

różnych miejscach Polski i Europy. Co roku też 

pojawiają się nowe potrzeby i prośby z różnych 

stron świata.

Życie według ducha 

Ks. Jarosław Grelka
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