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Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i
przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan. Mk 1, 11-8
Gdy Jan chrzcił wodą, zmywał ludziom łuski z
oczu, żeby przejrzeli i zobaczyli Tego, na którego wskazywał — Jezusa. W ten sposób też wskazał wszystkich matkom i ojcom chrzestnym, kim mają być: Drogowskazem.

II NIEDZIELA ADWENTU
7 grudnia 2014 r.
„Przygotujcie drogę Panu!" Tłumacząc dokładniej, słowa te brzmią:
„Przygotujcie drogę Pana!" To znaczy: Droga już jest. I: Jest to droga
Pana. On już jest na niej.

Ten, który jest
silniejszy od nas, niesie nas na swych ramionach. Nie jesteśmy
godni schylić się, żeby
zawiązać mu sandały.
A On podaje nam dłoń
i podnosi wysoko.

na kolana. Ponieważ tak właśnie mają się
sprawy, potrzeba - to znaczy Bóg potrzebuje świadków takich jak Jan, również dzisiaj.
Bóg chcąc przyjść do ludzi, jest zdany na
tych, którzy przygotowują drogę. Przygotowanie to niekoniecznie musi wyglądać tak
spektakularnie jak za czasów proroka pustyni: Jana. Może być bardzo niepozorne: na
przykład przekazanie komuś książki, która w
swoim czasie dodała mi otuchy, a teraz pilniej niż ja potrzebuje jej ktoś inny, albo polecenie komuś małego klasztoru, w którym
moja dusza odzyskała spokój i w którym
obecność Boga była
III NIEDZIELA ADWENTU tak bardzo wyczuwalna. Może to być też
14 grudnia 2014 r.
zwykła rozmowa o
sprawach duszy, o wetym Świetle trzeba złożyć wnętrznych niepokojach i wątpliwościach,
świadectwo, iż nie jest ono żadnym błędnym może to być banalny gest dobroci czy niezoognikiem, i że w przeciwnym razie, a więc bowiązujący uśmiech... Bóg zna wiele dróg,
gdyby nikt nie złożył o Nim takiego świadec- aby przekazać nam swoje Boskie słowo i
twa, to Syn Boży pozostałby nierozpoznany zbawczo nas poruszyć przez innych. Ale zdaje
pośród nas. Bóg nie chce posłać nam swego się na nas, żeby zwrócić uwagę na swoją wieSyna, Jezusa, w postaci jakiegoś megareflek- loraką obecność pośród nas.
tora, który by wszystkich nas oślepił i powalił

Zastanawiające jest, że nie wystarcza,
gdy Bóg posyła swego Syna na świat i tym samym wnosi światło do ciemności! Widocznie
potrzebni są też tacy. którzy Synowi przygotowują drogę i dają świadectwo o świetle. Potrzebni są ..inżynierowie znający się na budowie dróg" - tacy jak Jan, którzy wyrównają
góry i wypełnią doliny, aby On. Syn Boży,
mógł przyjść na świat. Nie dlatego, że chciałby przybyć w złotej karecie czy limuzynie.
Nie dlatego, że oczekiwałby na rozpostarcie
przed Nim długich, czerwonych dywanów.
Ale dlatego, że nawet o

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był
on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. J 1, 6 – 8. 19 – 28
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IV NIEDZIELA ADWENTU
21 grudnia 2014 r.
Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Łk
k 1,26 – 38
Podobnie jak Maryja możemy wszystkiego oczekiwać od Boga, chociaż niejedno przemawia przeciwko temu. Podobnie jak Ona możemy pozwolić odnaleźć się przez Niego. Maryja nie miała w tym żadnego udziału. Była po prostu otwarta na plany, jakie Bóg miał
względem Niej. Pozwoliła coś z sobą zrobić. I z Nią wtedy nie stało się nic innego, niż dzisiaj
może stać się z nami: wiara nie jest żadnym określonym uczuciem, lecz czymś, co może
mnie „ruszyć z miejsca”.
Na początku było Słowo, a Słowo
było u Boga, i Bogiem
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA było Słowo. Ono było
na początku u Boga.
25 grudnia 2014 r.
Wszystko przez Nie się
stało, a bez Niego nic
1- 3
Gdy mówimy: jest Boże Narodzenie, wtedy mówimy: Bóg się nie stało, co się stało. J 1, 1wypowiedział do świata swoje ostateczne, najgłębsze, najpiękniejsze Słowo w Słowie, które stało się ciałem, Słowo,
które nie może już nigdy zostać cofnięte, gdyż to sam Bóg
jest na świecie. A Słowo to znaczy: kocham cię, świecie i
człowiecze
Wszystkim parafianom łaski spotkania ze Słowem
Wcielonym życzą Duszpasterze i Redakcja

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI, JÓZEFA
28 grudnia 2014 r.
Pieśni pochwalne o przyszłej wielkości
tego Dziecięcia, a zamiast tego ubóstwo i
ucieczka. Anielskie śpiewy i drogocenne dary, a później prześladowanie i haniebna
śmierć. Stanowcze odpieranie wszystkich
niewiarygodnych wieści, a mimo
wszystko trwanie w niezłomnej wierze. Od początku Święta Rodzina szła
kamienistą drogą. Dowodzi ona, jak
wielkie brzemiona może nieść rodzina, mimo świadomości że jest prowadzona przez Boga. Są w nas takie wyobrażenia, które snują obraz o Bogu i
bezkonfliktowym życiu Świętej Rodziny, chociaż na ten temat można w Biblii znaleźć zaledwie kilka słów. Przedstawiamy tę

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili
do Galilei, do swego miasta –
Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się
rodzinną
mądrością, a łaska Boża spoczyharmonię
wała na Nim.
Łk
k 2, 22 – 40
w najpiękniejszych barwach. Jak ma się do tego odnieść rodzina, której grozi rozbicie? Kto powie bezradnemu mężczyźnie,
zgorzkniałej kobiecie i zagubionemu dziecku, że jeden z członków
Świętej Rodziny przyjął na swe ramiona również ich cierpienie i poniósł na miejsce stracenia, gdzie
doznał męki mało romantycznej
śmierci? W tej rodzinie przeżywającej swoje trudności mieści się nadzieja, dla każdej, nawet najbardziej obarczonej trudnościami rodzinie i małżeństwu.
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Listopad w naszej parafii
CHRZTY:
Olga Chlebowska
Kacper Patryk Goik
Aleksander Wojciech Hojka
Konrad Michał Pankiewicz

ŚLUBY:
Jarosław Skiba – Marta Głogowska

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

POGRZEBY:
Zbigniew Ciemiega—70 lat
Wanda Humaniuk – 79 lat
Władysław Jakubowski—65 lat
Józefa Pawlikowska – 79 lat
Andrzej Simko – 45 lat
Stanisława Stępniak – 72 lata
Czesław Wowra – 49 lat

Mariusz Ilmak – Joanna Niedziółka
28 października 2004 roku został poświę- się je wspierać nie tylko modlitewnie, ale
cony nasz Dom Parafialny. Pierwsze spo- i finansowo. Pomagamy w zdobyciu wytkanie grupy seniorów miało miejsce 8 li- kształcenia zawodowego chłopcu z Timostopada, a założycielem i opiekunem gru- ru Wschodniego—Leandrowi. Pierwszy
py był ks. Wacław Basiak. Obecnie jest nasz podopieczny Nazario ukończył
nim ks. Stefan Wyleżałek. Nasze spotka- szkołę i jest cukiernikiem. Co miesiąc dania odbywają się w poniedziałki i czwart- jemy dobrowolną składkę do misyjnego
woreczka. Lubimy
ki. Serdecznie na nie
JUBILEUSZ
10
LECIA
się bawić i brać
zapraszamy. Celem
udział w wycieczpowołania grupy byGRUPY SENIORÓW
kach
organizowała mobilizacja starszych osób do wyjścia z domu, spaceru. nych przez nas, Zarząd Osiedla Górne—
Przez te 10 lat spotkań nawiązały się Dolne i Koło Emerytów. Na nasze impreprzyjaźnie. Kiedyś przed laty, pewne pa- zy zapraszani są przedstawiciele tego Zanie mówiły „my się tam będziemy wsty- rządu p. Roman Mazur z Małżonką, wice
dzić bo tamte panie mówią a my przewodniczący Rady Miasta p. Ryszard
„godómy”, obecnie mówimy i godómy Piechoczek z Małżonką oraz poseł RP
razem, nie ma podziałów ani skrępowa- Grzegorz Matusiak.
nia. Często celowo uczymy się godać i to 18 listopada uczestniczyliśmy w Eucharynam się podoba. Nasze spotkania mają stii sprawowanej w naszej intencji. Za jej
luźny charakter, jednak zawsze odma- odprawienie dziękujemy ks. Proboszczowiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia wi. Po Mszy św. udaliśmy się do Domu
w intencji kapłanów i kleryków. Od 8 lat Parafialnego na biesiadę przy stole i munależymy też do Towarzystwa Przyjaciół zyce. Kiedyś na naszym „śledziku” ks.
Seminarium Duchownego w Katowicach Proboszcz stwierdził: „gdyby ZUS wiei jeździmy do Seminarium na dni skupie- dział ja Wy tańczycie to odebrałby Wam
nia. Bierzemy udział w rekolekcjach dla renty…” Ciekawe jaki może być komenemerytów w Brennej i w Kokoszycach. tarz do tańca naszego wikarego ks. DariuNa spotkania zapraszamy nasze misjo- sza… Szukajcie zdjęcia…
narki, przyjeżdżające na urlopy. Staramy Dziękuję w imieniu własnym i Seniorów:
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- ks. Proboszczowi za opiekę nad
grupą
- Państwu Mazurom za wszystkie nagrody konkursowe i wycieczki
- Państwu Piechoczkom za sponsoring i
słodkości na imprezy
- Panu posłowi G. Matusiakowi za częste
odwiedziny oraz umożliwienie zwiedza-

nia gmachu Sejmu RP
- Panu Łukaszowi Kaszy za porady
prawne
- Pani Bogusi Sierny za prowadzenie zabaw i czasie naszych imprez
- Panu Tomkowi za kucharską obsługę
- Księżom Wikarym za udział w imprezach i wnoszoną radość. Krystyna Wala

10 i 11 listopada z Oazą i ks. Grzegorzem zeum Browaru, gdzie machiną czasu
wybraliśmy się do Żywca, by spędzić przenieśliśmy się 200 lat wstecz, a później
wspólnie trochę czasu. Góra Grójec, którą wróciliśmy do dwudziestego pierwszego
postanowiliśmy zdobyć okazała się nie- wieku i udaliśmy się do pizzerii. Każdy
zbyt wielkim wyzwaniem, dlatego zosta- dzielnie zjadł prawie całą pizzę i mieliło nam sporo energii na zabawy na szczy- śmy siły by pójść na dworzec. W oczekicie. Jakimś niezrozumiałym
waniu na pociąg zagraliśmy
OAZA
dla wszystkich trafem nasza
w "Mafię". Niestety w pociągra co chwilę dochodziła do
gu nie było miejsca by rozłoW ŻYWCU
momentu, w którym Ksiądz
żyć gry planszowe… ale
musiał wykonywać różne zadania… Ale mimo to cieszyliśmy się ostatnimi wspóloczywiście świetnie sobie z nimi pora- nymi chwilami.
dził… Wieczór upłynął nam na zawzię- Dziękujemy ks. Grzegorzowi za zorganitych pojedynkach w grze "Prawo dżun- zowanie wycieczki, za poświęcony nam
gli" i nieco łagodniejszych potyczkach czas, za gotowanie obiadu, szorowanie
przy innych grach planszowych. Dzień przypalonego garnka i moc cierpliwości
zakończyliśmy wspólną modlitwą.
dla różnych naszych pomysłów…
Małgosia Pluskota
Następnego ranka wyruszyliśmy do MuJak co roku 22 listopada w uroczystości chór parafialny bo przecież "Kto śpiewa
patronki śpiewu i muzyki kościelnej - św. ten dwa razy się modli". Chórzyści też
Cecylii, chór parafialny "Lira" uświetnił proszą-nie siedźcie w domu, przyjdźcie i
swoim śpiewem liturgię wieczornej Mszy na chwałę Bożą, zasilcie swoim głosem
św.. Wyśpiewaliśmy Ku Jej
nasz chór parafialny. CeniŚWIĘTO
Czci wszystkie znane nam
my sobie każdy nowy głos.
pieśni. Ks. Prob. Stefan Wy- CHÓRU „LIRA” Próby naszego odbywają
lężałek podziękował chósię w każdy wtorek o
rzystom za całoroczny wkład pracy oraz godz.17.oo-zapraszamy serdecznie. Po
za wszystkie występy w czasie uroczysto- Mszy św. która była ucztą duchową chóści w naszej parafii. Osobne podziękowa- rzyści udali się do restauracji "Na pięternie złożył na ręce naszej organistki ś. ko" by tam spożyć smaczną kolację i przy
Klaudii oraz Pani dyrygent Wioletty Żan- cieście i kawie wesoło świętować i mile
kowskiej i prezes chóru Pani Marii Ku- spędzić wieczór. Dziękujemy ks. Proboszrowskiej. Ks. Stefan zachęcał parafian by czowi za wsparcie materialne całej impreAlojzy Szmajduch -tenor
ci, którzy mają dobry głos zasilili nasz zy.
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Co czeka nas w grudniu?
ROCZKI:

15 rocznica
Jadwiga i Ludwik Adasiak
Emilia i Mariusz Bieniec
Aleksandra i Andrzej Langosz—Nowak
Katarzyna i Arkadiusz Wilk
20 rocznica
Barbara i Robert Karwik
Renata i Krzysztof Skupień

25 rocznica
Jolanta i Adam Sobczak
35 rocznica
Lidia i Aleksander Kocjan
Helena i Kazimierz Mołdrzyk
40 rocznica
Ewa i Roman Brończyk
Wiesława i Wiesław Cisowscy
Renata i Kazimierz Kiepke
Daniela i Władysław Matczak
Krystyna i Roman Myszkowscy
Elżbieta i Stanisław Strzemeccy
Halina i Antoni Turczyn
45 rocznica
Wiesława i Mieczysław Sierszulscy
50 rocznica
Justyna i Herman Mrowiec
Kazimiera i Józef Salachna

• 1.121.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i

• 12.1212.12- piątek. Do sprzątania kościoła i ka-

kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Leśmiana i ul. Staffa po Mszy św. wieczornej.
• 3.123.12- środa. Wspomnienie św. Franciszka
Ksawerego, prezbitera. Biblioteka parafialne
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 4. 1212- I czwartek miesiąca. Wspomnienie
św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki
archidiecezji. O godz. 6.30 Msza św. w intencji powołań. O godz. 9.00 Msza św. w intencji Górników i ich rodzin.
• 5.125.12- I piątek miesiąca. O godz. 6.30 Msza
św. w in. czcicieli NSPJ. O godz. 18.00 Msza
św. młodzieżowa. Do sprząt. kościoła i kaplicy zaprasz. Mieszk. ul. Leśmiana i ul. Staffa.
• 7.127.12- II Niedziela Adwentu. Zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
• 8.128.12- poniedziałek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.30,
9.00, 16.30 i 18.00.
• 9.129.12- wtorek. Poradnia Życia Rodzinnego
czynna od godz. 16.00 w Domu Parafialnym.
Do sprząt. kościoła i kaplicy zaprasz. parafian z ul. Polnej, Pochwacie i Reymonta po
Mszy św. wieczornej.

plicy zapraszamy mieszkańców ul. Polnej, ul.
Pochwacie i ul. Reymonta po Mszy św. wieczornej.
• 13.1213.12- sobota. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. O godz. 8.00 Msza św. w
intencji czcicieli MB Fatimskiej. Odwiedziny
chorych od godz. 9.00.
• 14.1214.12 III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości (Gaudete)
• 15.1215.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Długiej po Mszy św. wieczornej.
• 16.12 – katecheza dla dorosłych w Domu
Parafialnym o godz. 19.00 temat: lenistwo
• 17.1217.12 środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 19.1219.12- piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Długiej
po Mszy św. wieczornej.
• 20.1220.12- sobota. Nauka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym.
• 21.1221.12- IV Niedziela Adwentu.

Hanna Katarzyna Brudny
Aleksander Jakub Paździor
Filip Julian Rączka

18 URODZINY:
Patryk Robert Maciejczyk
Marcin Surzyn

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
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• 22.1222.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła

i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Strażackiej po Mszy św. wieczornej.
• 24.1224.12- środa. Wigilia Bożego Narodzenia.
• 25.1225.12- czwartek. Uroczystość Narodzenia
Pańskiego. Pasterka o godz. 24.00. O godz.
23.30 czuwanie przed Pasterką. W czasie Pasterki kolekta przeznaczona na Fundusz
Ochrony Życia.
• 26.1226.12- piątek. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Kolekta przeznaczona na
Wydział Teologiczny UŚ. Chrzty o godz.
12.15.
• 27.1227.12 sobota. Święto św. Jana, Apostoła i
Ewangelisty. Do sprzątania kościoła i kaplicy

zapraszamy mieszkańców ul. Przybosia po
Mszy św. wieczornej.
• 28.1228.12- niedziela. Święto św. Rodziny. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o
godz. 16.30. Błogosławieństwo dzieci z okazji
św. Młodzianków na Mszy św. o godz. 10.00
• 29.1229.12- poniedziałek. Msza św. w intencji
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątających kościół w grudniu o godz. 17.00.
• 30.1230.12- wtorek. O godz. 17.00 Msza św. za
zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po śmierci.
• 31.1231.12- środa. Nabożeństwo na zakończenie
roku 2014 o godz. 16.30. Msza św. z rocznym
sprawozdaniem o godz. 17.00.

Odwiedziny duszpasterskie
Piątek 2 stycznia 2015r.
Opolska 22
Opolska 20
Sobota 3 stycznia 2015r.
ul. Opolska 18
ul. Opolska 16
Niedziela 4 stycznia 2015r.
ul. Opolska 14
ul. Opolska 12
Poniedziałek 5 stycznia 2015r.
ul. Opolska 10
ul. Opolska 8
Wtorek 6 stycznia 2015r.
ul. Opolska 6
ul. Opolska 4
Środa 7 stycznia 2015r.
ul. Opolska 2
Wrocławska 43
Czwartek 8 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 41
ul. Wrocławska 39
Piątek 9 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 37
ul. Wrocławska 35
Sobota 10 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 33
ul. Wrocławska 31

Poniedziałek 12 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 29
ul. Wrocławska 27
Wtorek 13 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 25
ul. Wrocławska 23
Środa 14 stycznia 2014r.
ul. Wrocławska 21
ul. Wrocławska 19
Czwartek 15 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 17
ul. Wrocławska 15 i 16
Piątek 16 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 13
ul. Wrocławska 11
Sobota 17 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 9
ul. Wrocławska 7
Niedziela 18 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 5
ul. Wrocławska 3
Poniedziałek 19 stycznia 2015r.
ul. Wrocławska 1
Sobota 24 stycznia 2015r.
Kolęda dodatkowa
Początek kolędy o godz. 15.oo
W blokach od nr 44
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INTENCJE MSZALNE
II NIEDZIELA ADWENTU 7 .12
7.3o – Za + córkę Dagmarę Godlewską – w 8
r. śm., męża Józefa.
9.3o – Za + Lidię Kujawińską – w 1 r. śm..
10.oo – Za ++ Tadeusza Domańskiego, żonę
Stefanię, rodziców z obu stron, rodzeństwo,
Reginę i Pawła Mołdrzyk.
11.oo – W int. Parafian.
12.15 – Za ++ Katarzynę i Pawła Adamczyk,
2 córki, 2 zięciów, wnuczkę, Martę i Henryka
Kołeczko, córkę, synową i dusze w cz. cier..
16.3o – Za ++ Stanisława Jarosławskiego – w
13 r. śm., ++ z rodziny Jarosławskich, Annę i
Michała Chojnackich oraz ++ z rodziny Chojnackich i Salów.
PONIEDZIAŁEK – UR. NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA 8 .12
6.3o – Za ++ Ernę Grzonka, męża Feliksa,
dziadków z obu stron, + Sandrę, Henryka
Śmietana i Eugeniusza Mstowskiego oraz dusze w cz. cier..
9.oo – Za ++ sąsiadów z ul. Wrocławskiej 1.
16.3o – W int. Dzieci Maryi.
18.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla rodziny – od Anety.
WTOREK 9 .12
6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
Bronisławy i Mariana Sekuła z rodziną.
17.oo – Za ++ Józefa Muszyńskiego – w r.
śm. oraz Dariusza, Irenę i Tadeusza Krupińskich.
17.oo – Za ++ Bertę i Sylwestra Godziek, syna Ewalda, córkę Krystynę oraz ++ z pokr.
Myśliwiec, Godziek.
ŚRODA 10 .12
6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
Jana i Władysławy Sekuła.
17.oo – Za + Józefa Cudzich – w r. śm..
17.oo – Za ++ Katarzynę i Konrada Rugor,
Marię i Szymona Antończyk, Zofię i Feliksa
Dolatowskich.
CZWARTEK 11 .12
6.3o – Za ++ Pawła Marcisz, żonę Martę,
Marię i Franciszka Biernat, Romana Cholewik oraz ++ z pokr..
17.oo – Za ++ Martę Mazur, męża Leona,
Martę i Józefa Poloczek.
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17.oo – Za ++ Jana Kiełkowskiego, żonę Bronisławę, syna Ireneusza, Marię i Antoniego
Rduch, Annę i Karola Kiełkowskich, Ewalda
Rducha oraz ++ z pokr..
PIĄTEK 12 .12
6.3o – Za ++ Izydora Urbańczyk, Marię i
Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, Bogdana Płocha i Ludwika Ostrzołek oraz ++ z
pokr..
6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
Małgorzaty i Wojciecha Święs.
17.oo – Do O. B., MB Fatimskiej, z podz. za
otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, dary
Ducha Św. i zdrowie dla Hiacynty z ok. 8 ur. i
Doroty z ok. 3 ur..
SOBOTA- Wspomnienie św. Łucji 13 .12
8.oo – W int. czcicieli MB Fatimskiej.
8.oo – Za ++ Eugeniusza Sładkowskiego – w
3 r. śm., matkę Teresę, brata Tadeusza,
dziadków z obu stron oraz ++ z pokr..
17.oo – Za ++ Agnieszkę Adamek – w r. śm.,
rodziców Mariannę i Jerzego oraz ++ z pokr.
i dusze wcz. cier..
III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
14 .12
7.3o – Za ++ Marię i Józefa Chmielewskich
oraz Antoniego Jarczok.
9.3o – Za ++ męża Leszka Rakowskiego – w
23 r. śm., rodziców Genowefę i Tadeusza,
siostrę Krystynę, bratową Halinę, ++ z rodziny, ++ z rodzin Kowalskich, Fijałkowskich,
Marciniak, Gabryś, Szelągowskich, Cieślak,
Golec, Bajzert, Wąsik, Arcikiewicz, Ruteckich, Olma, Szpak, Abramczyk i dusze wcz.
cier..
10.oo – Za ++ rodziców Leona i Genowefę
Wielgat, brata Ryszarda, Annę i Józefa Leśniak, ++ z pokr. i dusze wcz. cier..
11.oo – W INT. PARAFIAN.
12.15 – Za ++ Jadwigę Orłowską – w 10 r.
śm., rodziców z obu stron.
16.3o – Za ++ Jana Łosiewicza – w 25 r. śm.,
jego żonę Juliannę, syna Ryszarda, ++ z rodzin Łosiewicz, Piątkowskich oraz ++ z
pokr..
PONIEDZIAŁEK 15 .12
6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
żeńskiego LM
6.3o – Za + Mariannę Paceś – od sióstr i
braci z III Zakonu Franciszkańskiego.
17.oo – Do O. B. w int. członkiń z Róży Fran-
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ciszki Iwanickiej.
WTOREK 16 .12
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik,
córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.
17.oo – Za ++ Martę i Fabiana Piszczek, Anastazję, Alfreda i Alojzego Grabarczyk oraz ++
z pokr..
17.oo – Za + Zofię Marciniak – w 5 r. śm. –
od syna z rodziną.
ŚRODA 17 .12
6.3o – Za ++ Eugeniusza Mstowskiego, żonę
Janinę, Ernę i Feliksa Grzonka, Henryka
Śmietana, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Mstowskich, Tarapata, Jaros oraz +
Edwarda Wójcika.
17.oo – Do O. B., za wstawiennictwem Św.
Franciszka, w int. sióstr i braci III Zakonu
Franciszkańskiego naszej parafii oraz opiekuna Ks. Dariusza.
17.oo Do O. B. w int. Krystyny Żubertowskiej
– z ok. 80 r. ur. – od III Zakonu Franciszkańskiego.
CZWARTEK 18 .12
6.3o – Za + Helenę Lamską – w 11 r. śm.,
syna Rafała Jarmuż – w 4 r. śm..
17.oo – Za ++ Marię i Ignacego Gajdzik, syna
Jerzego, ++ z pokr. Kocur, Gajdzik.
17.oo – Za ++ Anastazję i Wincentego Śmietana, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z pokr.
Śmietana, Mazur.
PIĄTEK 19 .12
6.3o – Za ++ Jana Hojka, syna Czesława,
Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Franciszka, Zofię i Augustyna Hojka, syna Józefa,
Marię Urbańczyk, Gertrudę Peszko i dusze
wcz. cier..
6.3o – Za ++ Alberta Grabarczyka – w r.
śm., córkę Joannę, zięcia Antoniego oraz ++
z pokr..
17.oo + Za ++ Agnieszkę i Rudolfa Pielesz,
Hildegardę, Romana i Edwarda Rychel, Erwina Wita oraz ++ dziadków
SOBOTA 20 .12
8.oo – Za ++ Sylwestra Gajda, żonę Anielę, 3
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda Krypczyka, Eugeniusza Wowra, Jana Sitek oraz
++ z pokr..
8.oo – Za + męża Edwarda Skiba – w 5 r.
śm..
15.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski,

z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
małżonków Kazimiery i Józefa z ok. 50 r. śl..
17.oo – Za ++ Gertrudę Winkler, męża Wiktora, córkę Bronisławę, męża Józefa, Annę i
Antoniego Wzientek, rodziców, Benicjusza
Pojda oraz ++ z pokr..
IV NIEDZIELA ADWENTU 21 .12
7.3o – Za ++ Franciszka Folwarczny, syna
Eryka, Józefa i Antoninę Wrożyna, córki, synów i dziadków.
9.3o – Za ++ Józefa Kania, żonę Józefinę,
syna Jana.
10.oo – Za ++ Anastazję Mołdrzyk – w r. śm.
oraz ++ z pokr. Gonsior, Krupa.
11.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
małżonków Aleksandry i Andrzeja z ok. 15 r.
śl..
12.15 – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Urszuli z ok. 15 r. ur..
16.3o – Za + Macieja Ludkiewicz.
PONIEDZIAŁEK 22 .12
6.3o – Za ++ Franciszka Podeszwa, żonę
Martę, rodziców z obu stron, rodzeństwo,
zięciów Zbigniewa i Jana.
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Franciszki
Iwanickiej.
17.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Agaty z ok. ur..
WTOREK 23 .12
6.3o – Za ++ Irenę i Józefa Rutkowskich,
Alojzego, Franciszka i Ludwikę Gutowskich
oraz ++ z rodziny.
17.oo – Za ++ syna Sylwestra Brończyk, rodziców Kunegundę i Henryka, braci Andrzeja
i Wiesława Hoflich.
17.oo – Za ++ Emilię Matera, 2 mężów, zięcia
Jana oraz ++ z rodziny Gajdzik, Wala, Matera, Lichtański.
ŚRODA – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 24 .12
6.3o – Za ++ Albinę i Alfonsa Wowra, Jerzego Idzikowskiego, Alojzego Zgrzędek, ++ z
pokr. i dusze wcz. cier..
6.3o – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Fajkis, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin
Szulik, Fajkis, Wala.
6.3o – Za + Józefa Oślizło – w r. śm..
24.oo – PASTERKA – W INT. PARAFIAN.
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CZWARTEK – UR. NARODZENIA PAŃSKIEGO 25 .12
7.3o – Za ++ Jadwigę, Kazimierza, Annę i
Stanisława Remian.
9.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Genowefy z ok. 80 ur..
10.oo – Za ++ Brunona i Apolonię Guzy,
Zygmunta i Zofię Polnik, Ryszarda Polnik,
Annę Jop oraz ++ z pokr. Gajda, Guzy, Polnik, Grabarczyk.
11.oo – W INT. PARAFIAN.
12.15 – Za ++ Leona Gajda – w r. śm., syna
Bolesława.
16.3o – Za + Stefana Siwiec – w 5 r. śm. oraz
++ z rodziny.
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA –
pierwszego męczennika 26 .12
7.3o – Za + Zofię Borkowską oraz ++ z rodziny.
9.3o – Za + Jana Lazar
10.oo – Za ++ Mirosława Jóźwiak, jego rodziców, Jana Ostrzołek, żonę Irenę, ich rodziców oraz Kazimierza Gruca.
11.oo – W INT. PARAFIAN.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.3o – Za + Tadeusza Kłus – w 4 r. śm..
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA
I EWANGELISTY 27 .12
8.oo – Za ++ Marię i Roberta Brudny, Jadwigę i Karola Jonderko, Helenę Rychel, jej
męża oraz ++ z rodziny Brudny, Jonderko.
8.oo – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, syna
Tadeusza, wnuków Krystiana i Zbigniewa
oraz ++ z pokr. i dusze wcz. cier..
17.oo – Do O. B., MB Częstochowskiej, z
podz. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże,
dary Ducha Św. i zdrowie dla Jakuba z ok. 14
ur..
NIEDZIELA – ŚW. ŚW. RODZINY JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA 28 .12
7.3o – Za ++ Ludwika Cofalika – w r. śm.,
żonę Genowefę, syna Bolesława, zięcia Pawła
oraz ++ dziadków i dusze wcz. cier..
9.3o – Za + Józefa Guzy.
10.oo – Za ++ Franciszkę Marek, męża Augustyna, Bronisława Bielich oraz ++ z pokr..
11.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
prośba o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Henryka z ok. 65 r. ur..
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12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK – V DZIEŃ W OKTAWIE
B. N. 29 .12
6.3o – Za + Jerzego Obracaj – w 2 r. śm., jego rodziców i teściów.
6.3o – Za ++ Franciszka Brylewskiego, Weronikę Borowy oraz ++ z rodziny.
17.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i
rencistów oraz sprzątających kościół i kaplicę
w miesiącu grudniu.
WTOREK – VI DZIEŃ W OKTAWIE B. N.
30 .12
6.3o – Za ++ Agnieszkę Górniak, Ryszarda
Lęża oraz ++ z rodziny.
6.3o – Za ++ Annę Sitek, męża Rafała oraz
++ z pokr..
17.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzien i 1
rok po śm..
ŚRODA – VII DZIEŃ W OKTAWIE B. N.
31 .12
6.3o – Za ++ Sylwestra Lasko, rodziców, teściów, szwagra Jacka Wojciechowskiego oraz
dusze wcz. cier..
17.oo – W INT. PARAFIAN.
17.oo – Za ++ Henryka i Kunegundę Wierzgoń.
17.oo – Za ++ Franciszka i Marię Stępka, ich
rodziców i rodzeństwo, ++ z pokr. oraz Janinę i Franciszka Jarlińskich.
CZWARTEK – UR. ŚW. B. RODZICIELKI
MARYI 1 .01
7.3o – W int. powołań.
9.3o – Do O. B., za wstawiennictwem MB
Częstochowskiej, z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Krystyny z ok. 70 ur..
10.oo – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Kolarczyk, Feliksa i Mariannę Reniec, braci Stanisława i Adama, bratową Marię, szwagrów
Ryszarda i Mariana, ++ dziadków z obu
stron i Izydora Dobisz.
11.oo – W INT. PARAFIAN.
12.15 – Za ++ Huberta Lewandowskiego, jego rodziców Jerzego i Cecylię oraz dusze wcz.
cier..
16.3o – Za ++ Piotra Radwańskiego – w 5 r.
śm., rodziców, rodzeństwo, teściów oraz
wszystkich ++ z rodzin Radwański, Puła i
dusze w cz. cier..
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PIĄTEK 2 .01
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.
6.3o – Za ++ Stefanię i Franciszka Dudek.
17.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Dariusza.
SOBOTA 3 .01
8.oo – Za + Jerzego Kapała – od chrześniaka Marka z rodziną.
8.oo – Za + Grzegorza Mączka – od Urszuli i
Henryka z Podborza.
17.oo – za + Janinę Matyjasik.
II NIEDZIELA PO B.N. 4 .01
7.3o – Za ++ Łucję Wojak, męża Karola, ich
rodziców, zięciów Stanisława i Józefa.

9.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Kazimiery z ok. 60 r. ur..
10.oo – Za ++ Ignacego i Marię Gajdzik, syna Jerzego oraz ++ z rodziny Kocur, Gajdzik.
11.oo – W INT. PARAFIAN.
12.15 – Za ++ Monikę Holesz – w 5 r. śm.,
męża Ryszarda, syna Jana, jego syna Jarosława, rodziców z obu stron, Aleksandra
Trzonkowskiego, Antoniego i Łucję oraz Leona i Annę Sitek oraz dusze wcz. cier..
16.3o – Za ++ Gerarda Zdrzałek – w r. śm.,
rodziców Jerzego i Agnieszkę, dziadków z
obu stron, Różę Zdrzałek, Alberta Śmietana
oraz Józefa i Marię Bachlaj.

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu,
jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.”
Paniom Marii Naróg oraz Urszuli Szafrańskiej życzymy wiary, która nadaje sens ludzkiemu życiu i umacnia w walce o dobro. Żeński Legion Maryi.

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa,
musisz żyć biorąc z Niego przykład.”
Paniom Reginie Roman, Leokadii Piotrowskiej i
Krystynie Mazur życzymy by Chrystus był dla Nich
wzorem życia i drogowskazem w podążaniu drogą
świętości. Seniorzy.

„Modlitwa winna ogarniać wszystko,
co składa się na nasze życie.”
Legioniście panu Henrykowi Brylewskiemu oraz auksyliatorom Zofii
Mrozik, Marzenie Stylok, Małgorzacie Mazur, Marii
Dulembie, Mireli Ledwoń, Krystynie Mazur, Marii Podeszwie, Barbarze Grund, Ludwikowi Sobik, Adamowi Sitko i Gerardowi Pakurze życzymy, by modlitwa
była dla Nich źródłem siły i umocnieniem w trudach
dnia codziennego. Męski Legion Maryi.

„To Pan zapragnął Cię mieć dla
Siebie, a być dla Niego znaczy
być dla innych.”
Ks. Andrzejowi Sacherowi życzymy, by świadomość
bycia wybranym przez Pana mobilizowała Go do
czynienia ze swojego życia daru dla innych. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja.

Serdeczności

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczynki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowego światła może się wiecznie palić.”
Panu Gerardowi Pakurze życzymy, by swoim postępowaniem podtrzymywał Chrystusowe światło w
świecie. Chór „Lira”.
Mało brakowało, by święta rodzina
(Józef, Maryja i Jezus), nie tyle - nie była święta, ale by jej nie było w ogóle. Józef chciał bowiem oddalić swoją żonę, gdy odkrył, że Ta
spodziewa się … nie jego (Józefa) Dziecka. No
tak, ale jak to się ma do słów Maryi, która w
Ewangelii św. Łukasza wypowiada przy zwiastowaniu anielskim takie słowa: „jakże się to

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda
się poznać samego siebie, jest bez wątpienia najmądrzejszy”
Magdzie Wąsik i Dagmarze Szczot życzymy, by w
drodze poznawania siebie towarzyszyła Im miłość
Jezusa, który pozwala znieść słabości i dobrze wykorzystać talenty. Oaza z księdzem Grzegorzem
stanie skoro nie znam męża” Łk 1,34. (słowo
poznać kogoś nie oznacza tu jedynie intelektu-

alnego aktu, ale jest to eufemizm oznaczający
również współżycie seksualne). Kto tu kłamie?
- Maryja (okłamuje archanioła Michała), czy
Józef nazywając Maryję swoją żoną? Aby zrozumieć tę pozorną sprzeczność wyjaśnię jak
wyglądało małżeństwo żydowskie. Otóż po ro-
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dzinnych pertraktacjach, prowadzonych zazwyczaj pomiędzy rodzicami, lub starszym
bratem panny młodej, po zawarciu porozumienia (kontraktu małżeńskiego –
„kidduszin”), który dotyczył również „moharu”
czyli posagu przyszłej żony, zawierano małżeństwo w synagodze. (wielu historyków skłania się ku tezie, że również sami zainteresowani przyszli małżonkowie musieli wyrazić swoją
zgodę, w niższych warstwach społecznych zazwyczaj nie zmuszano do niechcianych małżeństw). Pod specjalnym baldachimem

GRUDZIEŃ 2014 r.

13

spowodował trudną sytuację porodu „w czasie” drogi. Polski tekst Ewangelii wg. Św. Łukasza podaje: „nie było dla nich miejsca w gospodzie” Łk 2,17, zazwyczaj rozumiemy go tak:
gospodarz nie chciał ich przyjąć. Jest to wysoce prawdopodobne ze względu nie tylko na
tłok, związany ze spisem ludności, ale z powodów, które za chwile wymienię. Tekst św. Łukasza można by jednak przetłumaczyć inaczej:
gospoda nie była dla nich właściwym miejscem. Wtedy można by go rozumieć inaczej:
Maryja i Józef nie chcieli tam zamieszkać – ale
dlaczego? Otóż Maryja i Józef (człowiek sprawiedliwy
por. Mt 1,17 – czyli wypełniający Prawo Boże) musieli
zdawać sobie sprawę z tego,
że według żydowskiego prawa, miejsce w którym dokonał się poród jest
przez 40 dni nieczyste. Oznacza to, ni mniej ni
więcej, że taką gospodę należałoby zamknąć
na ponad miesiąc. Z czego żyłby gospodarz i
jego rodzina? Maryja – wierna służebnica
Pańska, (która żyje prawem Mojżeszowym,
wypełnia je, chociaż jako kobieta powinna wypełniać tylko trzy przykazania), nie chce
prawdopodobnie czynić takich problemów innej rodzinie. Decyduje się na miejsce, w którym nikomu nie wadzi. Wkrótce jednak im samym, świętej rodzinie, jawią się kolejne
„niewygody”– konieczność emigracji. Ucieczka za granicę, nie tyle nawet w poszukiwaniu
pracy, ile z obowiązku ratowania życia. (Myślę
o wielu rodzinach chrześcijańskich, które borykają się z problemem emigracji czy prześladowań za wiarę…) Co spowodowało, że ta rodzina przetrwała w świętości? Nie będę silił się
na długi komentarz, może wystarczy podać
dwa powody: wśród nich obecny był Jezus,
który ich zjednoczył i scementował, to On był
przyczyną stwórczą ich relacji, oraz świętość
Maryi i Józefa, którzy bardziej niż sobie samym, służyli Panu Bogu – nie siebie, ale Boga
uważali za centrum swojego małżeństwa i rodziny.

Kryzys świętej rodziny
Ks. G. Krzyk
(„chuppą”) pan młody składał oświadczenie: „
ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem od
dzisiaj na zawsze”, znakiem takiego oświadczenia były obrączki („dzisiaj bądź mi poświęcona tą obrączką wedle prawa Mojżesza i Izraela”). Kobieta w synagodze … milczała. Po ceremonii, każdy z małżonków udawał się … do
domu rodziców, gdzie mieszkali osobno przez
rok. Był to czas sprawdzenia wierności. Gdyby
kobieta okazała się niewierna (np. „zachodząc”
w ciąże) małżonek miał prawo do: oskarżenia
kobiety o cudzołóstwo (prawnie kończyło się
ukamieniowaniem kobiety, ale w czasach Jezusa, tych kar nie wykonywano), albo listem
rozwodowym, albo małżonek przyjmował żonę
do swojego domu – uznając ją za prawowitą
żonę, a dziecko za swoje. W takiej sytuacji znalazł się Józef, chociaż pierwotnie pragnął oddalić potajemnie swoją już żonę, z którą jeszcze nie mieszkał („wpierw nim zamieszkali razem” Mt 1,18 może podejrzewając, że go Maryja nie kocha???), ale po objawieniu mu
prawdy przez Boga, przyjmuję ją jako swoją
żonę, i Jezusa jako swoje dziecko. O mały włos
nie byłoby świętej rodziny. Ale przecież to nie
koniec ich kłopotów…
Spis ludności, który przymusił wielu do przemieszczenia się do swoich rodzinnych miast,
Tak jak woda jest materią sakramentu
chrztu, a olej materią bierzmowania i chleb Eucharystii, tak ciała małżonków stają się materią
sakramentu małżeństwa. Jakkolwiek banalna
jest to prawda, to właśnie z tego powodu konieczna jest obecność małżonków w czasie za-

wierania małżeństwa. To małżonkowie, nie tyle
przyjmują, co stają się sakramentem. To ich relacja staje się znakiem przymierza Boga z człowiekiem (Chrystusa z Kościołem, pokazuje jaki
Bóg jest), i odwrotnie Bóg miłość małżonków
tworzy na wzór swojej miłosnej
c,d. s. 14
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(c. d. ze strony 13) wspólnoty Trójcy świętej, to
jakim jest Bóg, ukazuje jakie jest/powinno być
małżeństwo. To wspólne przenikanie jest tajemnicą sakramentu, czyli uzdalniającej i leczącej łaski. Pięknie to ukazuje fragment
Ewangelii Jana o weselu w Kanie Galilejskiej.

Małżonkom, którym już u progu swego wspólnego życia zabrakło wina (jest ono symbolem
miłości), Jezus każe przynieść wodę (i to
ogromną ilość ok. 720 litrów), muszą oni podjąć trud – który wydaje się jałowy (woda nie
ma żadnego smaku), co więcej w naczyniach,
które raczej w pobożnym wyznawcy Boga Jahwe, wywoływało wstręt. Dopiero wtedy, Jezus
dokonuje cudu przemiany wody w najwspanialsze wino (swojej miłości). Odtąd ich dwojga nie łączy już tylko ich ludzkie staranie, decyzja i uczucia, lecz włączeni są w nieskończoną
miłość Boga (to ona się nigdy nie kończy – pro-

rocy zapowiadali, że gdy przyjdzie Mesjasz, wino będzie za darmo lało się z gór – niemal taki
znak dokonuje się w Kanie Galilejskiej – znowu połączenie Bożego przymierza z przymierzem małżeńskim). Tą przestrzenią, w której
żyją małżonkowie jest miłość Boga, a nie miłość ludzka. Nierozerwalność tej
relacji bierze się z Boga, a nie z ludzi. Nierozerwalność nie oznacza
niezniszczalności … a raczej należałoby dodać, że oznacza ona więź
nie do powtórzenia z kimś innym,
jedyna taka, niepowtarzalna, nieodwołalna,
bezpowrotna – dlatego ona trwa, bo kiedyś w
Bogu i między małżonkami zaistniała, nawet
jeśli ludzie odeszli od siebie… (nie chodzi tylko
o aspekt prawny na wzór łańcucha czy kłódki).
To dlatego Sakrament małżeństwa to swego
rodzaju jedność we Troje. Przysięgając żonie,
mężowi przysięgę składamy Bogu, to Jemu
obiecuję, że jej (żony), jego (męża) nie opuszczę, tak jak Bóg nie opuszcza w swym przymierzu mnie/nas (przeczytaj księgę Ozeasza). Bo
oni stają się jednym ciałem (Rdz 2) tzn. stają
się jedną historią, jednym przeznaczeniem.

M.O.: Skoro każda parafia prowadzi kursy przedmałżeńskie to po co taki dodatkowy kurs? Czym on się wyróżnia?
P. K.: Nie każda parafia takie kursy prowadzi. Najczęściej
w dekanacie parafie porozumiewają się która, kiedy będzie
organizować nauki dla narzeczonych pragnących zawrzeć
związek małżeński. Można rzecz, że to tradycyjny sposób
przygotowania narzeczonych do małżeństwa w parafiach.
Natomiast my proponujemy coś nowego, „nowy projekt” –
kurs „Przed Nami Małżeństwo”. Jego powstanie przypada
na czasy, kiedy instytucja małżeństwa przeżywa poważny
kryzys, a polityka prorodzinna praktycznie nie istnieje.
Natomiast prasa, radio, telewizja bombardują nas informacjami o rosnącej liczbie rozwodów. Dlatego w naszej
Archidiecezji zrodziła się myśl, aby stworzyć projekt, który
na nowo, we właściwym świetle przedstawi małżeństwo.
Pozwoli młodym ludziom jak najlepiej przygotować się do
sakramentu małżeństwa. Pokaże im, że małżeństwo jest
wpisane w Boży plan dla człowieka. Przedstawi, że ten
Plan jest najlepszym sposobem, jaki Bóg przygotował dla
człowieka. Zadanie to powierzono księdzu Jarosławowi
Ogrodniczakowi. Tak powstał projekt „Przed nami małżeństwo” a z nim sieć ośmiu ośrodków rozmieszczonych w
różnych miastach Archidiecezji Katowickiej. Jeden z
ośrodków powstał w naszym mieście. Nowatorski program
kursu jest realizowany w ciągu dwóch dni na kilkugodzinnych spotkaniach, prowadzonych przez grupę nauczycieli
różnych specjalności. Ich siłą i atutem jest to, że sami żyją
w małżeństwie i jako małżonkowie stają przed narzeczonymi, aby posiadaną wiedzę dodatkowo poprzeć swoim doświadczeniem.
M.O.: Czy potrzeba "skończyć teologię", by się móc ożenić
czy wyjść za mąż, po co nam takie kursy? Oczywiście, że
nie. Sakrament małżeństwa, to jedna z dróg którą młody
człowiek może wybrać. Mówimy o powołaniu do małżeń-

stwa, do kapłaństwa, czy nawet do wykonywania jakiejś
pracy np.: pielęgniarki, lekarza, stolarza itd. Nawet mówimy gdy ktoś jest dobry w tym co robi, że ma powołanie do
tej czy innej pracy. Że potrafi włożyć w wykonywaną pracę
całe swoje serce. Pan Bóg ustanowił sakrament małżeństwa jako miejsce spotkania się mężczyzny i kobiety, jako
właściwe środowisko dla powstania i rozwoju rodziny oraz
zrodzenia i wychowania dzieci. Taki jest Boży plan dla
człowieka, o tym czytamy w Biblii. Po co nam takie kursy ?
Ta nowa formuła kursu ma za zadanie pokazania życia
małżeńskiego takim jakie jest naprawdę - piękne ale i trudne zarazem. Ma pokazać młodym ludziom wartości na
których można zbudować szczęśliwe, kochające się małżeństwo. Zadaniem nauczycieli jest wskazanie fundamentów na których warto budować. Wskazać właściwy kierunek. Temu celu służy tematyka kursu, począwszy od Bożego planu i celu dla małżeństwa, poprzez przyjęcie i akceptację małżonka, opuszczenie ojca i matki, relację seksualną, wzajemną komunikację do odpowiedzialnego rodzicielstwa – mądrej miłości.
M.O.: Przygotowanie do małżeństwa to jedno, ale czy mogą na taki kurs przyjść, Ci którzy już dawno temu zawarli
małżeństwo? Formuła kursu jest tak pomyślana, by przygotować do sakramentu małżeństwa narzeczonych i to
głównie do nich adresowany jest ten kurs. Oczywiście na
kurs trafiają do nas również pary, które są już po ślubie
cywilnym i gdzieś dojrzała do nich myśl aby
„zalegalizować” swój związek przed Panem Bogiem i pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Pragną
zaprosić do swego małżeństwa Boga. Natomiast dla małżeństw z pewnym stażem proponujemy inne formy wzrostu czy rozwoju np.: randki małżeńskie, nawigacja w rodzinie. Możemy zaproponować całą gamę rekolekcji weekendowych dla małżonków, dla rodzin.

Sakrament małżeństwa
Opr. Ks. Grzegorz Krzyk

SPES
M.O.: Dlaczego to właśnie Wy zdecydowaliście się prowadzić taki kurs? To był pewien proces. Od samego początku
naszego małżeństwa jesteśmy w „Domowym Kościele”.
Jako małżeństwo, na własnej skórze doświadczaliśmy sytuacji kryzysowych i konfliktowych. Szukaliśmy pomocy na
kursach i rekolekcjach dla małżeństw. Przy okazji zauważaliśmy, jak słabo byliśmy przygotowani do życia w małżeństwie. Nikt nam nie mówił wcześniej, że pojawią się
problemy, konflikty, jak z nimi sobie radzić, gdzie szukać
pomocy. Dzięki przynależności i wsparciu wspólnoty, przetrwaliśmy trudny czas i sami zaczęliśmy się dzielić naszym
doświadczeniem z innymi małżeństwami podczas organizowanych dla nich rekolekcji, choćby takich jak randka
małżeńska. Czuliśmy się w tym bardzo dobrze. Sprawiało
nam to dużo radości i dawało satysfakcję. W tym czasie
jeden z zaprzyjaźnionych księży zaproponował nam studia
podyplomowe w tematyce rodzinnej. Spodobała nam się ta
propozycja. Po ukończeniu studiów podjęliśmy pracę w
poradni życia rodzinnego oraz weszliśmy w tworzony nowy
projekt „Przed Nami Małżeństwo”. I tak zostaliśmy małżeństwem odpowiedzialnym za ośrodek w Jastrzębiu Zdroju.
M.O.: Z jakim trudnościami się spotykacie? Trudności
zawsze się pojawiają. One są różne. Począwszy od czasu
który poświęcamy kosztem rodziny – mamy czterech synów, a kurs trwa dwa dni. Trzeba zapewnić im w tym czasie opiekę, jakoś zrekompensować ten czas później. To także wielki wysiłek fizyczny i logistyczny dla nas. Trzeba
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nastawienie do nas po kursie jest zupełne inne jak na początku. Ale wielu jest takich, którzy szukają, przychodzą bo
chcą czegoś więcej niż oferuje im parafia. Słyszeli o kursie
od innych, którzy już przeszli przez taki kurs i byli bardzo
zadowoleni. Są i tacy, którzy trafili do nas przez stronę internetową. Zachęciła ich forma kursu, możliwość uczestnictwa w kursie w ciągu jednego weekendu, czy choćby
możliwość otrzymania i pracy na przygotowanych dla
uczestników materiałach.
M.O.: Jaki przebieg ma kurs, który proponujecie? Co jest
jego fundamentem? Zajęci w ramach kursu PNM trwają
dwa dni: sobota-niedziela. Zajęcia oparte są na metodzie
konferencyjno-warsztatowej. W ramach kursu narzeczeni
uczestniczą zarówno w wykładach jak i w ćwiczeniach. Narzeczeni pracują w parach, wykonując ćwiczenia, rozwiązując zadania i rozmawiają. Sprzyja temu odpowiedni klimat
– stoliki nakryte obrusami, świece, muzyka w tle. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej się poznać i stworzyć dogodne
warunki do rozmowy na tematy ważne i trudne niejednokrotnie. Przewidziany jest również czas na wspólną modlitwę. Na zakończenie kursu zapraszamy na Eucharystię ze
specjalną homilią dla narzeczonych i ich rodziców.
M.O.: Jaki jest cel kursu? Do czego ma doprowadzić pary?
Kurs „Przed Nami Małżeństwo” ma za zadanie przygotować narzeczonych do sakramentu małżeństwa kompleksowo, całościowo. Pokazać małżeństwo z Bożej perspektywy.
Dać im właściwe wzorce, wskazać na mocny fundament i
właściwy kierunek. Pokazujemy, że opierając swoje mał-

Z Anną i Waldemarem Kolwiczami
Rozmawia Marta Olszewka
o kursie przedmałżeńskim „Przed nami małżeństwo”
przygotować salę, ustawić stoliki, zadbać o estetyczny wystrój sali, zorganizować nagłośnienie, upiec ciasta i zamówić obiady dla kursantów. Przed kursem prowadzimy ciągłą korespondencję z kursantami, staramy się im służyć
pomocą i informacją. Musimy zadbać o materiały dla
uczestników, a przede wszystkim o dobrą atmosferę na
kursie.
M.O.: Czy umacnia to Wasze małżeństwo? Ależ oczywiście.
Wykłady popieramy swoimi doświadczeniami. Dzielimy
się tym co sami przeżyliśmy w małżeństwie. Mówimy o
Bogu, którego zaprosiliśmy do naszego życia, małżeństwa,
jak działa, jak się o nas troszczy i jak nas prowadzi. Takie
dawanie świadectwa, jest też terapeutyczne dla nas. Przypomina nam te wszystkie piękne wspólnie spędzone chwile
i jeszcze bardziej umacnia, scala nasze małżeństwo.
M.O.: Jakie jest nastawienie młodych par przychodzących i
kończących Wasz kurs? Oj różne. Przeważają pary, które
naprawdę chcą się jak najlepiej przygotować do małżeństwa. Traktują kurs bardzo poważnie. Uczestnictwo w kursie wiąże się z odpłatnością – 150 zł od pary. Skoro płacą,
to chcą jak najwięcej z nas wyciągnąć. Oczekują wysokiego
poziomu. Inni przychodzą tylko po zaświadczenie – to widać od razu. Często słyszymy jak mówią, że „to ksiądz nas
przysłał”. Jest taki wymóg, więc idą. Ci często przeżywają
szok. Muszą się zatrzymać, spojrzeć na siebie, na wzajemne relacje, muszą ze sobą porozmawiać - nieraz na trudne
tematy. I okazuje się, że otwierają się im oczy na ogrom
spraw. Zaczynają zastanawiać się nad wieloma rzeczami i
to jest piękne. Przychodzą później i dziękują za to że odkryli siebie, zrozumieli sens sakramentu małżeństwa. Ich

żeństwo na Bogu, na jego słowie zwiększają swoje szanse
na udany związek, na swoje szczęście.
M.O.: Jakie owoce przynosi kurs? Różne. Kursy dają rzetelną wiedzę i cenne wskazówki. Wskazują właściwy kierunek. Jednak szczęście w małżeństwie zależy przede wszystkim od samych małżonków, od ich nastawienia i chęci do
pracy nad sobą. W dużej mierze zależy również od tego, czy
narzeczeni zaproszą do swojego małżeństwa Boga, czy zaproszą Stwórcę do każdej sfery swojego życia. Na zakończenie kursu prosimy uczestników o wypełnienie anonimowo ankiety, w której wystawiają nam ocenę,
oceniają
kurs, nauczycieli, program i organizację kursu. Z ankiet
wiemy, że czas kursu dla wielu par był czasem bardzo głębokiego poznawania siebie. Niejednokrotnie narzeczeni
więcej dowiadują się o sobie w ciągu weekendu spędzonego na kursie niż w przeciągu całej swojej znajomości. Wiele
razy czytaliśmy, że dzięki kursowi uczestnicy mogli lepiej
poznać swojego narzeczonego i przekonać się jakie ma podejście do życia. Dlatego zachęcamy narzeczonych, aby
korzystać z tej formy przygotowania do małżeństwa. Aby
zapisać się na kurs, należy wejść na stronę
www.przednamimalzenstwo.pl, wybrać ośrodek a następnie zarejestrować się, podając niezbędne dane.
M.O.: Dziękujemy za wywiad.

Przypis redakcji: autorów artykułu Martę i Państwo Kolwiczów oraz szanownych czytelników przepraszamy, za nietypową zmianę wielkości czcionki. Wymusiła to na nas
długość wywiadu.
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Jestem przekonany, że nie ma kapłana
czy małżonka, który nie przeżywałby jakiegoś
trudu w swym powołaniu. Nie ma chyba też
takiego człowieka, który nie chciałby zmienić
swoich relacji na lepsze. Dlatego zachęcam
wszystkich małżonków, (narzeczonych) którym
zależy na umacnianiu, poprawianiu swoich
małżeńskich relacji na spotkanie pt.: Nawigacja w rodzinie. Projekt Nawigacja w rodzinie,
to 3 godzinne spotkanie, w czasie którego
uczestnicy oglądają film z udziałem autorytetów życia rodzinnego. Następnie wypełniają
arkusze ćwiczeń, które pomagają odkryć, co
wymaga uwagi czy naprawy w ich życiu małżeńskim czy rodzinnym. Słuchają świadectwa
małżonków, którym udało się pokonać trudności małżeńskie. Na zakończenie warsztatów
proponuje się Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie relacji małżeńskich. Metoda warsztatów opiera się na

pracy we dwoje, czyli pracy w parze małżeńskiej bez konieczności wypowiadania się na forum. Oprócz pewnego zakresu wiedzy z danego
tematu, który przekazany jest w czasie filmu,
akcentujemy głównie znaczenie dialogu między
małżonkami. Staramy się im pomóc w odkryciu, że dialog jest skuteczną drogą nie tylko w
rozwiązywaniu problemów, ale także w poznaniu siebie samego. Warsztaty są czasem ofiarowanym swojemu małżeństwu. Czasem budowania relacji i więzi między mężem i żoną, często powrotem do pierwotnej miłości oraz radością wspólnej obecności co staje się jak oddech

świeżego powietrza miłości. Nie jesteśmy sami.
Jest z nami Źródło Miłości, Bóg mocy i miłości,
aby prowadzić nas ku Sobie. W pracy nad swoim związkiem wielu małżonków odkrywa łaskę
Bożą i działającego w nich samych oraz małżeństwie żywego Boga. Wśród ekspertów wypowiadających się w filmie są: Jacek Pulikowski - inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Znany w całej Polsce jako doradca
rodziny i jako autor publikacji o tematyce rodzinnej. Szymon Grzelak - doktor psychologii,
praktyk i badacz zajmujący się zagadnieniami
wychowania i profilaktyki problemów dzieci i
młodzieży. Znany jako autor programu
„Archipelag Skarbów. Napisał między innymi
książkę „Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu?”. Robert Tekieli - dziennikarz, publicysta i animator kultury niezależnej. Zasłynął jako założyciel pisma „Brulion”.
Początkowo zafascynowany New Age, stał się w
latach 90, po przeżyciu nawrócenia
na katolicyzm, jego zdecydowanym
przeciwnikiem. Jacek Racięcki - terapeuta uzależnień związany z Centrum
Pomocy Duchowej w Warszawie. Moderuje grupy i warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Proponuje
program „12 kroków” zbudowany na podstawach chrześcijańskich. Anna Kołodziejczyk psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia
Psychologów Chrześcijańskich. Pracuje w
Ośrodku Pomocy Psychologicznej Bednarska w
Warszawie.
Na spotkanie zapraszam 4 marca 2015 r.
w Domu Parafialnym. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w kancelarii parafialnej lub u mnie.
Jeżeli chętnych będzie więcej niż miejsc, przewiduję możliwość zorganizowania kolejnego
spotkania.

Domowy Kościół jest małżeńskorodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Działa w ramach Ruchu Światło-Życie, znanego
pod nazwą oazy, który jest jednym z nurtów
posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie elementy Ruchu
Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame
(END), tworząc właściwą dla siebie drogę
wzrostu dla małżeństw i rodzin. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską,
małżeńską czyli
dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym

w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do
dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Założycielem Domowego Kościoła
jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
(1921–1987). Ściśle współpracowała z nim siostra Jadwiga Skudro. Początków można upatrywać w Krościenku nad Dunajcem, gdzie w
1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin. W budowaniu wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
mają być pomocne: codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze słowem Bożym, co-

Nawigacja w rodzinie
Ks. Grzegorz Krzyk
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dzienna modlitwa małżeńska i rodzinna, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia
(systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną), uczestnictwo
(przynajmniej raz w roku) w rekolekcjach formacyjnych. Spotkania grupy małżeństw (4-7)
zwanej kręgiem odbywają się raz w miesiącu w
roku szkolnym. W czasie takiego spotkania jest
możliwość dzielenia się życiem, czyli tym, co
miało miejsce w naszych rodzinach w ostatnim
okresie, oddania wszystkich poruszanych

oazie młodzieżowej, gdzie się poznaliśmy.
Obecnie nasz krąg, w którym się spotykamy,
obejmuje 6 małżeństw. Gromadzimy się raz w
miesiącu u jednej z rodzin w domu. W naszych
spotkaniach uczestniczy ksiądz Grzegorz
Krzyk, który jest opiekunem kręgu. W tym roku rozważamy temat „Radość Ewangelii” w
oparciu o adhortację Papieża Franciszka
„Evangelii gaudium”. Uczestnictwo w spotkaniach oraz w tym, co proponuje Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie, pomaga nam budować w codziennym życiu zarówno jedność małżeńską, jak i umacnia naszą rodzinę, a nam jako rodzicom podpowiada, jak w dzisiejszym świecie wychowywać
w umiłowaniu Boga. To comiesięczne
.P. Gardziejwscy— na podstawie dzieci
spotkanie z osobami, którym bliskie jest życie wiarą, a które przeżywają swoje trudności
„Zasady Domowego Kościoła
i radości w życiu rodzinnym i duchowym, pospraw w modlitwie Bogu – tajemnica różańca i woduje, że czujemy wsparcie – również modlirozważanie Słowa Bożego. Ostatnim elemen- tewne – w działaniach podejmowanych w ratem jest tzw. formacja – dzielenie się osiągnię- mach własnej formacji duchowej, jak i w wyciami i trudnościami w rozwoju duchowym chowaniu dzieci. Zróżnicowanie wiekowe
oraz poruszenie nowego tematu w rozważa- wśród małżeństw, które na początku mogłoby
niach. Jako małżeństwo należymy do Domo- zdawać się przeszkodą, staje się w kręgu często
wego Kościoła 15 lat. W pierwszym roku po błogosławieństwem dzięki przekazywanemu
ślubie odpowiedzieliśmy na zaproszenie jedne- doświadczeniu. Dzięki odnoszeniu swego życia
go z małżeństw naszej parafii i włączyliśmy się do świadectwa i nauczania Kościoła wydaje się
w spotkania powstającego kręgu. Ruch Światło łatwiejsze przezwyciężanie codziennych trud– Życie był nam bliski, bo oboje wyrośliśmy w ności.

Kościół domowy
I

”

Młodzi małżonkowie zapytani przez ks. dr
Wandrasza o to, z jakimi problemami boryka
się dziś rodzina, najczęściej wymieniali: brak

dialogu w rodzinie, unikanie szczerej rozmowy,
bezrobocie, problemy finansowe, lęk o pracę,
życie na kredyt, brak męża w domu ze względu
na pracę zawodową, brak zgodności co do wychowania dzieci, alkoholizm, zdrady, chorobę,

Wobec problemów
Opr. A. Kaczorowska
brak mieszkania, brak dzieci, śmierć lub odejście współmałżonka.
Kiedy to czytam, rodzi się we mnie pytanie czy te problemy są naprawdę jakąś nowością
naszych czasów...? A może jednak jest tak, że
podobnymi trudnościami, rodzina atakowana
była od zawsze… Dlaczego w takim razie dzisiejsze rodziny tak często przegrywają walkę,
są niszczone i rozpadają się…? Dlaczego rodzi-

na przestaje być schronieniem, bezpiecznym
miejscem, umocnieniem… Ks. Wandrasz podaje wiele powodów, ale wydaje mi się, że najistotniejszy jest ten — nie wychowujemy dziś
ani siebie ani innych do zdolności wyrzeczenia,
ofiary, nie umiemy czegoś poświęcić, utracić
dla innych, dla budowania relacji. Ten brak
zdolności tracenia i ofiarowania czegoś komuś
np. swojego czasu, swojego odpoczynku, niszczy relację miedzy bliskimi osobami, ale także
relację z Bogiem. A okazuje się, że rodziny, które wspólnie przeżywają swoją wiarę, które razem się modlą, budują relację z Jezusem, znajdują siłę by przezwyciężyć swój egoizm, agresję, lenistwo… i by przebaczać...
Każda dobra i cenna relacja potrzebuje troski i
czasu. Nie da się tego załatwić inaczej. Kiedy
coś się psuje, potrzeba tej ofiary czasu jeszcze
więcej. Dlatego chcemy zachęcić te małżeństwa
i rodziny, w których relacje są zagrożone i które atakowane są szczególnymi problemami,
c.d s. 18
aby skorzystały z pomocy
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(c.d z s. 17 ) oferowanej przez działające w die-

cezji i przy parafiach duszpasterstwa i poradnie. Nie jesteście sami ze swoim problemem.
Wspólnota Kościoła modli się za Was i chce
Wam pomóc. Ale potrzeba do tego Waszej decyzji, Waszego kroku i Waszego czasu… Spróbujcie. Poniżej podajemy kilka adresów, gdzie
warto szukać pomocy.
Instytut Leczenia Niepodłności
www.fccp.pl/instruktorzy/slaskie
Naprotechnologia: www.fccp.pl
Wsp. Trudnych Małżeństw: www.sychar.org

„Po rozdaniu Komunii świętej, zależnie
od okoliczności, kapłan i wierni przez pewien
czas modlą się w ciszy. Jeśli okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może też wykonać
psalm lub inną pieśń pochwalną albo hymn” takimi słowami Ogólne Wprowadzenie do
Mszału Rzymskiego określa śpiew dziękczynienia i uwielbienia, którym chwalimy Pana
Boga po Komunii świętej. Każda zatem pieśń,
która w tym miejscu Mszy się znajduje powin-

Niepłodność, pomoc duchowa dla małżeństw
niepłodnych: www.adonai.pl/nieplodnosc,
www.abrahamisara.pl/duszpasterstwo/slask
Strona poświęcona zaburzeniom rozwojowym
wywołanym alkoholem: www.fas.edu.pl
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa: www.tor.org.pl
Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych parafia Podwyższenia Krzyża Świętego:
spotkania w I czwartki miesiąca, godz. 19.00
Paraf. Poradnia Życia Rodz.: patrz informator
parafialny (kolędowy) lub strona internetowa

przez ks. Arybiskupa: „Hymn Te Deum lauda-

mus, jako śpiew uwielbienia w liturgii Mszy
św., należy stosować w pierwszym rzędzie w
celebracjach uroczystości i świąt (także w Adwencie i Wielkim Poście), aby wierni pojęli jego doniosłe znaczenie. W dalszej kolejności
można go śpiewać przy obchodzie jubileuszy:
25- i 50-lecia sakramentu kapłaństwa czy małżeństwa oraz w kolejnych dekadach urodzin od
50. roku wzwyż (tzn. 60, 70, 80 lat itd.). Ze
względu na dwie melodyczne wersje hymnu
umieszczone w Śpiewniku archidiecezji katowickiej (Ciebie Boga wysławiamy oraz Ciebie Boże wielbimy) można zaproponować
stosowanie pierwszej wersji w uroczystościach roku liturgicznego, zaś drugą w uroczystościach wiernych. W inne rocznice urodzin
(np. 18. czy 30.) należy wprowadzać stopniowo
bogaty repertuar śpiewów uwielbienia
(Śpiewnik archidiecezji katowickiej, nr 294312)”. Należy także pamiętać, że hymn Te
Deum lub inny śpiew na uwielbienie powinien
rozpocząć się po puryfikacji.

Te Deum Laudamus
Opr. Ks. G. Krzyk
na mieć taki charakter. Szczególnie uroczysty
charakter ma starożytna pieśń Te Deum Laudamus (z łac. Ciebie Boże wielbimy). Papież
właściwie, o ile mi wiadomo, tylko raz w ciągu
roku intonuje tę pieśń, mianowicie na zakończenie roku po skończonych nieszporach. Kiedy śpiewamy go my? Aby nie było wątpliwości
przytaczam słowa diecezjalnego ceremoniarza,
który z kolei opiera się na instrukcji wydanej

Przeczytaj historię Osiołka ze stro- Dla dzieci
2,5,6/1,2,2//3,1,1//1,8,4/1,4,1/4,11,1/3,3,1/
ny obok. A potem się zastanów, czy wiesz na czym mo2,1,2//1,3,1/2,10,5/3,4,2//1,9,3/4,11,2/3,12,1/ że polegać adwentowe sprzątanie. Jak się pewnie domyślasz trzeba posprzątać serce i wyrzucić z niego to co
przeszkadza nam kochać Jezusa i ludzi. Co to może być,
oprócz grzechu? Jeśli chcesz się dowiedzieć rozwiąż zadanie. Będzie Ci do tego potrzebna znajomość specjalnych pieśni, które śpiewamy na Roratach na przemian z kantorem. W ramce znajduje się szyfr. Każda literka
zaszyfrowana jest 3 liczbami. Pierwsza oznacza pieśń (mamy je 4), druga wyraz, trzecia literkę. Jako wyraz
liczone są też pojedyncze znaki (np.. a, i, z). Podwójny ukośnik oznacza, że rozpoczyna się kolejne słowo. Hasło prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują
Ola Pochioł i Hania Pałasz. Można je odebrać 13 grudnia na Mszy św. o godz. 10.00. Gratulujemy.

2,1,10/3,2,8//2,3,3/4,3,7/3,6,1/1,15,7/4,10,3/
2,11,1/1,7,1/2,2,1/3,5,2/2,19,7
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Szkoda gadać… Na religii ksiądz mówił, że trzeba Panu Jezusowi przygotować
mieszkanie. I tak sobie pomyślałem, że jak On ma u nas zamieszkać to chyba
trzeba trochę posprzątać. Kłapcio próbował mi coś wytłumaczyć, ale Mama to
się nawet ucieszyła z mojego pomysłu. To znaczy cieszyła się jeszcze przy lustrze. Nawet całkiem, całkiem mi wyszło. Jak się zaklinowałem w wiadrze i
trzeba było ze mną jechać na pogotowie przestała się uśmiechać, ale dzielnie
milczała. Przy uwalnianiu mnie z kaloryfera Mamy na szczęście nie było, za to
Gloria wmawiała mi, że nieuważnie słuchałem księdza. Jasne. Ja nieuważnie
słuchałem. To oni nie słuchali, bo ciągle mają bałagan. Ale co tam, niech znają
moje miłosierne serce. Pomogę im, żeby nie musieli się wstydzić. No i zacząłem porządkować zagraconą szufladę Kłapcia i wszystko mi się wysypało na
podłogę i pomieszało. I potem to już miałem zakaz sprzątania. No, ale musiałem przecież przygotować miejsce dla Jezusa. W nocy po cichutku wykradłem
się z pokoju. Wyjąłem największą miotłę i zacząłem porządki. Na wszelki wypadek nie zapalałem światła, żeby nikogo nie obudzić. Zamiatam sobie w najlepsze, aż tu nagle, usłyszałem brzęk tłuczonej porcelany. O rany. Pomnik
przodka, który stał w betlejemskiej stajni. To znaczy
były pomnik... Rodzice zapalili światło i reszty możecie się domyślić. Chyba Pan Jezus nie wybierze naszego domu... I weź tu się ośle staraj... Kłapcio mi
ciągle powtarza, że nie o takie sprzątanie chodzi. No
to o jakie? E... szkoda gadać....
Osiołek Ofiarka

