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Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi...



str. 3

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA STYCZEŃ 2019
Intencja ewangelizacyjna:

Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję,
odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA LUTY 2019
Intencja powszechna:

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

Boże Narodzenie 2018

Drodzy Parafianie!
We wrześniu 1818 roku św. Euge-
niusz wraz ze swoimi dwoma towa-
rzyszami ukrył się w starym zamku, 
w rodzinnej posiadłości położonej 
60 km od swojego rodzinnego mias-
ta Aix, aby stworzyć Regułę. Dlate-
go dokładnie we wrześniu 2018 ro-
ku świętowaliśmy 200 lat od tamte-
go wydarzenia, wspominając za-
miar Eugeniusza, aby Misjonarzom 
Prowansji wręczyć tekst, który po-
mógłby im stać się świętymi i wska-
zał drogę głoszenia Ewangelii o-
puszczonej ludności regionu, zwła-
szcza najuboższym. 

W uroczystość Wszystkich Świę-
tych 1818 roku Misjonarze Prowan-
sji przed Najświętszym Sakramen-
tem złożyli swą pierwszą oblację – 
śluby czystości, posłuszeństwa 
i wytrwania. Dzięki Regule św. Eu-
geniusz przewidywał, że będzie 
miał misjonarzy żyjących w apos-
tolskich wspólnotach, którzy będą 
wspólnie praktykować cnoty, mod-
lić się i głosić Ewangelię ubogim 
i najbardziej opuszczonym. 

Św. Eugeniusz chciał przede wszy-
stkim, aby wspólnota misjonarzy 
przejęła dziedzictwo świętości 
i prac apostolskich dawnych zako-
nów skasowanych w wyniku rewo-
lucji francuskiej i jej następstw. Zro-
zumiał, że śluby, wspólne życie w a-
postolskich wspólnotach i prowa-
dzenie świętego życia, były kluczo-
we dla skuteczności misji. W jego 
pojęciu nie były to jakieś dodatki 
czy ozdóbki życia zakonnego, lecz 
konstytutywne elementy głoszenia 
Ewangelii najbardziej opuszczo-
nym.

Dziękując Bogu za dar powołania do Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, świętując 200. ro-
cznicę napisania przez naszego Założyciela pierwszych 
reguł zakonnych, życzymy naszym Parafianom i Goś-
ciom, aby Jezus każdego dnia rodził się w naszym sercu. 
Wcielenie Syna Bożego jawi się nie tylko jako początek 
i warunek zbawienia, ale jako obecność samej tajemnicy 
naszego zbawienia: Bóg staje się człowiekiem, rodzi się 
jak dziecko, tak jak my, bierze nasze ciało, aby zwyciężyć 
śmierć i grzech. Tak jak jutrzenka poprzedza i już zapo-
wiada światło dnia, tak Boże Narodzenie już zapowiada 
krzyż i chwałę zmartwychwstania. 
Błogosławionych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia 
życzą:

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
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Z kalendarza liturgicznego Z kalendarza liturgicznego

Na ustach wszystkich ludzi rozbrzmiewa w tych dniach 
pozdrowienie „Dobrego Bożego Narodzenia! Weso-
łych Świąt!”. Sprawmy, aby także w dzisiejszym społe-
czeństwie wymiana życzeń nie traciła swego głębokie-
go sensu religijnego, a święto nie zostało pochłonięte 
aspektami zewnętrznymi, poruszającymi struny serca. 
Znaki zewnętrzne są z pewnością piękne i ważne, pod 
warunkiem że nas nie odrywają, 
lecz raczej pomagają nam w prze-
żywaniu Bożego Narodzenia w jego 
najprawdziwszym sensie, to znaczy 
w sensie sakralnym i chrześcijań-
skim, tak aby także nasza radość nie 
była powierzchowna, lecz głęboka.

Wraz z liturgią Bożego Narodzenia 
Kościół wprowadza nas w tajemni-
cę Wcielenia. Boże Narodzenie nie 
jest w istocie zwykłą rocznicą naro-
dzenia Jezusa, choć także i tym, ale 
jest czymś większym – celebrowa-
niem tajemnicy, która naznaczyła 
i nadal naznacza dzieje człowieka. 
Sam Bóg przyszedł, aby zamiesz-
kać między nami (por. J 1,14), stał 
się rzeczywiście jednym z nas – jest 
to tajemnica dotycząca naszej wiary i naszego istnienia. 
Jest to tajemnica, którą konkretnie przeżywamy w cele-
bracjach liturgicznych, a zwłaszcza we Mszy Świętej. 
Ktoś może zapytać: jak mogę przeżywać teraz to wy-
darzenie tak odległe w czasie, jak mogę owocnie u-
czestniczyć w narodzinach Syna Bożego, które doko-
nało się ponad dwa tysiące lat temu? Podczas Pasterki 
powtórzymy jako refren psalmu responsoryjnego sło-
wa: „Dziś narodził się Chrystus Pan, Zbawiciel”. Ten 
okolicznik czasu „dzisiaj” powraca we wszystkich ce-
lebracjach Bożego Narodzenia i odnosi się do wydarze-
nia narodzenia Jezusa oraz do zbawienia, które wnosi 
Wcielenie Syna Bożego. W liturgii wydarzenie to prze-
kracza granice przestrzeni i czasu, stając się aktualnym, 
obecnym. Jego skutek trwa, także z biegiem dni, lat 
i wieków. Wskazując, że Jezus rodzi się „dziś” liturgia 
nie tylko używa jakiegoś przypadkowego wyrażenia, 
lecz podkreśla, że te oddziaływają i przenikają całą his-
torię. Także dziś pozostaje rzeczywistością, do której 
możemy dotrzeć właśnie w liturgii. Dla nas wierzących 
celebracja Bożego Narodzenia odnawia pewność, że 
Bóg jest rzeczywiście obecny z nami, wtedy w ciele 
i nie tylko daleko, pomimo, że jest jedno z Ojcem, jest 
blisko nas. Bóg w tym Dziecięciu narodzonym w Be-
tlejem, zbliżył się do człowieka i możemy spotkać Go 
teraz, w „dzisiaj”, które nie zna zachodu.
Chciałbym zaakcentować ten punkt, ponieważ czło-
wiek współczesny, tego co „zmysłowe”, tego co można 
sprawdzić doświadczalnie, ma coraz więcej trudności, 

aby otworzyć horyzonty i wejść w świat Boga. Odku-
pienie ludzkości dokonuje się rzecz jasna w określo-
nym momencie dziejów, które można określić w dzie-
jach: w wydarzeniu Jezusa z Nazaretu. Ale Jezus jest 
Synem Bożym – jest samym Bogiem, który nie tylko 
mówił do człowieka, ukazał mu cudowne znaki, prowa-
dził go przez całą historię zbawienia, ale stał się czło-

wiekiem i pozostaje człowiekiem. 
Odwieczny wkroczył w granice 
czasu i przestrzeni, aby uczynić 
możliwym „dziś” spotkanie z Nim. 
Teksty liturgiczne Bożego Narodze-
nia pomagają nam zrozumieć, że 
wydarzenia zbawienia dokonane 
przez Chrystusa są zawsze aktualne, 
dotyczą każdego człowieka 
i wszystkich ludzi. Kiedy słyszymy 
lub wypowiadamy w celebracjach 
liturgicznych, to: „Dziś narodził się 
Chrystus Pan, Zbawiciel”, nie uży-
wamy pustego wyrażenia konwen-
cjonalnego, ale rozumiemy, że Bóg 
daje nam „dziś” teraz mnie, każde-
mu z nas możliwość, aby Go roz-
poznać i przyjąć, tak jak uczynili to 
pasterze w Betlejem, aby narodził 

się On także w naszym życiu i je odnowił, oświecił, 
przemienił Swoją łaską, swoją obecnością.
Tak więc Boże Narodzenie przypominając narodzenie 
Jezusa w ciele, z Panny Maryi – a wiele tekstów litur-
gicznych ożywia w naszych oczach ten lub inny epizod, 
Boże Narodzenie jest wydarzeniem dla nas skutecz-
nym. Św. Leon Wielki, papież przedstawiając głęboki 
sens Świąt Bożego Narodzenia zachęcał swoich wier-
nych następującymi słowy: „Radujmy się w Panu moi 
drodzy i otwórzmy nasze serce na najczystszą radość, 
bo ukazał się dzień, który oznacza dla nas nowe odku-
pienie, prastare przygotowanie, wieczne szczęście. 
W istocie odnawia się dla nas w powtarzającym się cy-
klu rocznym wspaniała tajemnica naszego zbawienia, 
które obiecywane na początku i mające nastąpić u kresu 
czasów ma trwać bez końca” (Sermo 22, In Nativitate 
Domini, 2,1: PL 54,193). Tenże św. Leon Wielki w in-
nej swojej homilii na Boże Narodzenie stwierdzał: 
„Dzisiaj Stwórca świata został zrodzony z łona dzie-
wicy: ten który uczynił wszystkie rzeczy stał się synem 
kobiety, która przez Niego została stworzona. Dziś Sło-
wo Boże ukazało się przyobleczone w ciało i choć nig-
dy nie było widzialne dla ludzkiego oka, uczyniło się 
także widzialnie dotykalne. Dziś aniołowie dowiedzieli 
się z głosu aniołów, że narodził się Zbawiciel w sub-
stancji naszego ciała i naszej duszy” (Sermo 26, In Nati-
vitate Domini, 6,1: PL 54,213).
Jest także drugi aspekt, o którym chciałbym krótko 
wspomnieć: wydarzenie Betlejem należy rozważać w 

Refleksja na Boże Narodzenie
naszego seniora papieża Benedykta XVI

świetle Jego tajemnicy paschalnej: jedna i druga stano-
wią część odkupieńczego dzieła Chrystusa. Wcielenie 
i narodzenie Jezusa zachęcają nas już do skierowania 
spojrzenia ku Jego śmierci i zmartwychwstaniu: zarów-
no Boże Narodzenie jak i Pascha są świętami odkupie-
nia. Pascha świętuje je jako zwycięstwo nad grzechem 
i śmiercią: wyznacza moment finalny, kiedy chwała 
Boga-Człowieka jaśnieje jak światło dnia; Boże Naro-
dzenie celebruje je jako wejście Boga w historię staw-
szy się człowiekiem, aby doprowadzić człowieka do 
Boga: oznacza, jeśli tak można powiedzieć chwilę po-
czątkową, kiedy zaledwie się przeczuwa poświatę ju-
trzenki. Ale właśnie tak jak jutrzenka poprzedza i już 
zapowiada światło dnia, tak Boże Narodzenie już za-
powiada krzyż i chwałę zmartwychwstania. Tak więc 
również te dwa okresy roku, w których umieszczone są 
dwa wielkie święta, przynajmniej w niektórych rejo-
nach świata, mogą pomóc w zrozumieniu tego aspektu. 
Rzeczywiście, podczas gdy Wielkanoc wypada na po-
czątku wiosny, gdy słońce przezwycięża gęste i zimne 
mgły i odnawia oblicze ziemi, to Boże Narodzenie 
przypada właśnie na początku zimy, kiedy światło i cie-
pło słońca nie mogą rozbudzić przyrody, spowitej zim-
nem, pod którego jednakże pokrywą pulsuje życie i roz-
poczyna się na nowo zwycięstwo słońca, ciepła.
Ojcowie Kościoła nigdy nie oddzielali narodzenia 
Chrystusa od całego dzieła odkupienia, które znajduje 
swój szczyt w tajemnicy paschalnej. Wcielenie Syna 
Bożego jawi się nie tylko jako początek i warunek zba-
wienia, ale jako obecność samej tajemnicy naszego 
zbawienia: Bóg staje się człowiekiem, rodzi się jak 
dziecko, tak jak my, bierze nasze ciało, aby zwyciężyć 
śmierć i grzech. Dobrze to ukazują dwa znaczące teksty 
św. Bazylego. Mówił on wiernym: „Bóg jest w ciele, 
aby zabić śmierć w nim ukrytą. Jak lekarstwo usuwa 
zepsucie, gdy łączy się z ciałem, i jak ciemność pierz-
cha po wniesieniu światła, tak i panująca w ludzkiej 
naturze śmierć musiała ustąpić przez obecność Boskoś-
ci. I jak lód w wodzie, dopóki panuje noc i cień zatrzy-
muje wilgoć, a topnieje pod wpływem promieni słońca, 
tak i śmierć panowała do przyjścia Chrystusa. Gdy jed-
nak zjawiła się zbawcza łaska Boża i wzeszło słońce 
sprawiedliwości „zwycięstwo pochłonęło śmierć” (1 
Kor 15,54), która nie mogła znieść obecności praw-
dziwego życia” (Homilia o narodzeniu Chrystusa, 2: 
PG 31, 1461). Raz jeszcze św. Bazyli w innym tekście 
kierował następującą zachętę: „Świętujemy zbawienie 
świata, narodziny rodzaju ludzkiego. Dzisiaj została 
darowana wina Adama. Odtąd nie możemy już mówić: 
«prochem jesteś i w proch się obrócisz» (Rdz 3,19), ale: 
zjednoczony z Tym, który z Nieba zstąpił będziesz miał 
przystęp do Nieba” (Homilia o narodzeniu Chrystusa, 
6: PG 31, 1473).
W Bożym Narodzeniu spotkamy czułość i miłość Boga, 
który pochyla się nad naszymi ograniczeniami, słaboś-
ciami, grzechami i uniża się aż do nas. Św. Paweł 
stwierdza, że Jezus Chrystus „istniejąc w postaci Bo-
żej... ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 

stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,6-7). Spójrzmy 
na grotę w Betlejem: Bóg się uniża aż do ułożenia 
w żłobie, co jest już preludium uniżenia w godzinie 
Jego męki. Szczyt dziejów miłości między Bogiem 
a człowiekiem przechodzi przez żłóbek w Betlejem 
i grób w Jerozolimie.
Drodzy bracia i siostry! Przeżywajmy z radością zbli-
żające się Boże Narodzenie. Przeżywajmy to cudowne 
wydarzenie – Syn Boży rodzi się także „dzisiaj”. Bóg 
jest doprawdy blisko każdego z nas i pragnie nas 
spotkać, pragnie nas do Siebie doprowadzić. On jest 
prawdziwym światłem, które rozprasza i rozgania 
ciemności otaczające nasze życie i ludzkość. Przeży-
wajmy Narodzenie Pana rozważając drogę ogromnej 
miłości Boga, który nas podniósł ku Sobie, poprzez ta-
jemnicę Wcielenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Swego Syna, ponieważ jak stwierdza św. Augustyn: 
„W Chrystusie bóstwo Jednorodzonego stało się u-
czestnikiem naszej śmiertelności, abyśmy byli uczest-
nikami Jego nieśmiertelności” (Epistola 187, 6, 20: PL 
33,839-840). Przeżywamy i rozważamy tę tajemnicę 
nade wszystko podczas sprawowania Eucharystii, 
prawdziwego centrum Bożego Narodzenia; w niej Je-
zus uobecnia się w sposób realny, prawdziwy Chleb, 
który z Nieba zstąpił, prawdziwy Baranek ofiarowany 
dla naszego zbawienia.
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możemy dotrzeć właśnie w liturgii. Dla nas wierzących 
celebracja Bożego Narodzenia odnawia pewność, że 
Bóg jest rzeczywiście obecny z nami, wtedy w ciele 
i nie tylko daleko, pomimo, że jest jedno z Ojcem, jest 
blisko nas. Bóg w tym Dziecięciu narodzonym w Be-
tlejem, zbliżył się do człowieka i możemy spotkać Go 
teraz, w „dzisiaj”, które nie zna zachodu.
Chciałbym zaakcentować ten punkt, ponieważ czło-
wiek współczesny, tego co „zmysłowe”, tego co można 
sprawdzić doświadczalnie, ma coraz więcej trudności, 

aby otworzyć horyzonty i wejść w świat Boga. Odku-
pienie ludzkości dokonuje się rzecz jasna w określo-
nym momencie dziejów, które można określić w dzie-
jach: w wydarzeniu Jezusa z Nazaretu. Ale Jezus jest 
Synem Bożym – jest samym Bogiem, który nie tylko 
mówił do człowieka, ukazał mu cudowne znaki, prowa-
dził go przez całą historię zbawienia, ale stał się czło-

wiekiem i pozostaje człowiekiem. 
Odwieczny wkroczył w granice 
czasu i przestrzeni, aby uczynić 
możliwym „dziś” spotkanie z Nim. 
Teksty liturgiczne Bożego Narodze-
nia pomagają nam zrozumieć, że 
wydarzenia zbawienia dokonane 
przez Chrystusa są zawsze aktualne, 
dotyczą każdego człowieka 
i wszystkich ludzi. Kiedy słyszymy 
lub wypowiadamy w celebracjach 
liturgicznych, to: „Dziś narodził się 
Chrystus Pan, Zbawiciel”, nie uży-
wamy pustego wyrażenia konwen-
cjonalnego, ale rozumiemy, że Bóg 
daje nam „dziś” teraz mnie, każde-
mu z nas możliwość, aby Go roz-
poznać i przyjąć, tak jak uczynili to 
pasterze w Betlejem, aby narodził 

się On także w naszym życiu i je odnowił, oświecił, 
przemienił Swoją łaską, swoją obecnością.
Tak więc Boże Narodzenie przypominając narodzenie 
Jezusa w ciele, z Panny Maryi – a wiele tekstów litur-
gicznych ożywia w naszych oczach ten lub inny epizod, 
Boże Narodzenie jest wydarzeniem dla nas skutecz-
nym. Św. Leon Wielki, papież przedstawiając głęboki 
sens Świąt Bożego Narodzenia zachęcał swoich wier-
nych następującymi słowy: „Radujmy się w Panu moi 
drodzy i otwórzmy nasze serce na najczystszą radość, 
bo ukazał się dzień, który oznacza dla nas nowe odku-
pienie, prastare przygotowanie, wieczne szczęście. 
W istocie odnawia się dla nas w powtarzającym się cy-
klu rocznym wspaniała tajemnica naszego zbawienia, 
które obiecywane na początku i mające nastąpić u kresu 
czasów ma trwać bez końca” (Sermo 22, In Nativitate 
Domini, 2,1: PL 54,193). Tenże św. Leon Wielki w in-
nej swojej homilii na Boże Narodzenie stwierdzał: 
„Dzisiaj Stwórca świata został zrodzony z łona dzie-
wicy: ten który uczynił wszystkie rzeczy stał się synem 
kobiety, która przez Niego została stworzona. Dziś Sło-
wo Boże ukazało się przyobleczone w ciało i choć nig-
dy nie było widzialne dla ludzkiego oka, uczyniło się 
także widzialnie dotykalne. Dziś aniołowie dowiedzieli 
się z głosu aniołów, że narodził się Zbawiciel w sub-
stancji naszego ciała i naszej duszy” (Sermo 26, In Nati-
vitate Domini, 6,1: PL 54,213).
Jest także drugi aspekt, o którym chciałbym krótko 
wspomnieć: wydarzenie Betlejem należy rozważać w 
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świetle Jego tajemnicy paschalnej: jedna i druga stano-
wią część odkupieńczego dzieła Chrystusa. Wcielenie 
i narodzenie Jezusa zachęcają nas już do skierowania 
spojrzenia ku Jego śmierci i zmartwychwstaniu: zarów-
no Boże Narodzenie jak i Pascha są świętami odkupie-
nia. Pascha świętuje je jako zwycięstwo nad grzechem 
i śmiercią: wyznacza moment finalny, kiedy chwała 
Boga-Człowieka jaśnieje jak światło dnia; Boże Naro-
dzenie celebruje je jako wejście Boga w historię staw-
szy się człowiekiem, aby doprowadzić człowieka do 
Boga: oznacza, jeśli tak można powiedzieć chwilę po-
czątkową, kiedy zaledwie się przeczuwa poświatę ju-
trzenki. Ale właśnie tak jak jutrzenka poprzedza i już 
zapowiada światło dnia, tak Boże Narodzenie już za-
powiada krzyż i chwałę zmartwychwstania. Tak więc 
również te dwa okresy roku, w których umieszczone są 
dwa wielkie święta, przynajmniej w niektórych rejo-
nach świata, mogą pomóc w zrozumieniu tego aspektu. 
Rzeczywiście, podczas gdy Wielkanoc wypada na po-
czątku wiosny, gdy słońce przezwycięża gęste i zimne 
mgły i odnawia oblicze ziemi, to Boże Narodzenie 
przypada właśnie na początku zimy, kiedy światło i cie-
pło słońca nie mogą rozbudzić przyrody, spowitej zim-
nem, pod którego jednakże pokrywą pulsuje życie i roz-
poczyna się na nowo zwycięstwo słońca, ciepła.
Ojcowie Kościoła nigdy nie oddzielali narodzenia 
Chrystusa od całego dzieła odkupienia, które znajduje 
swój szczyt w tajemnicy paschalnej. Wcielenie Syna 
Bożego jawi się nie tylko jako początek i warunek zba-
wienia, ale jako obecność samej tajemnicy naszego 
zbawienia: Bóg staje się człowiekiem, rodzi się jak 
dziecko, tak jak my, bierze nasze ciało, aby zwyciężyć 
śmierć i grzech. Dobrze to ukazują dwa znaczące teksty 
św. Bazylego. Mówił on wiernym: „Bóg jest w ciele, 
aby zabić śmierć w nim ukrytą. Jak lekarstwo usuwa 
zepsucie, gdy łączy się z ciałem, i jak ciemność pierz-
cha po wniesieniu światła, tak i panująca w ludzkiej 
naturze śmierć musiała ustąpić przez obecność Boskoś-
ci. I jak lód w wodzie, dopóki panuje noc i cień zatrzy-
muje wilgoć, a topnieje pod wpływem promieni słońca, 
tak i śmierć panowała do przyjścia Chrystusa. Gdy jed-
nak zjawiła się zbawcza łaska Boża i wzeszło słońce 
sprawiedliwości „zwycięstwo pochłonęło śmierć” (1 
Kor 15,54), która nie mogła znieść obecności praw-
dziwego życia” (Homilia o narodzeniu Chrystusa, 2: 
PG 31, 1461). Raz jeszcze św. Bazyli w innym tekście 
kierował następującą zachętę: „Świętujemy zbawienie 
świata, narodziny rodzaju ludzkiego. Dzisiaj została 
darowana wina Adama. Odtąd nie możemy już mówić: 
«prochem jesteś i w proch się obrócisz» (Rdz 3,19), ale: 
zjednoczony z Tym, który z Nieba zstąpił będziesz miał 
przystęp do Nieba” (Homilia o narodzeniu Chrystusa, 
6: PG 31, 1473).
W Bożym Narodzeniu spotkamy czułość i miłość Boga, 
który pochyla się nad naszymi ograniczeniami, słaboś-
ciami, grzechami i uniża się aż do nas. Św. Paweł 
stwierdza, że Jezus Chrystus „istniejąc w postaci Bo-
żej... ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 

stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,6-7). Spójrzmy 
na grotę w Betlejem: Bóg się uniża aż do ułożenia 
w żłobie, co jest już preludium uniżenia w godzinie 
Jego męki. Szczyt dziejów miłości między Bogiem 
a człowiekiem przechodzi przez żłóbek w Betlejem 
i grób w Jerozolimie.
Drodzy bracia i siostry! Przeżywajmy z radością zbli-
żające się Boże Narodzenie. Przeżywajmy to cudowne 
wydarzenie – Syn Boży rodzi się także „dzisiaj”. Bóg 
jest doprawdy blisko każdego z nas i pragnie nas 
spotkać, pragnie nas do Siebie doprowadzić. On jest 
prawdziwym światłem, które rozprasza i rozgania 
ciemności otaczające nasze życie i ludzkość. Przeży-
wajmy Narodzenie Pana rozważając drogę ogromnej 
miłości Boga, który nas podniósł ku Sobie, poprzez ta-
jemnicę Wcielenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Swego Syna, ponieważ jak stwierdza św. Augustyn: 
„W Chrystusie bóstwo Jednorodzonego stało się u-
czestnikiem naszej śmiertelności, abyśmy byli uczest-
nikami Jego nieśmiertelności” (Epistola 187, 6, 20: PL 
33,839-840). Przeżywamy i rozważamy tę tajemnicę 
nade wszystko podczas sprawowania Eucharystii, 
prawdziwego centrum Bożego Narodzenia; w niej Je-
zus uobecnia się w sposób realny, prawdziwy Chleb, 
który z Nieba zstąpił, prawdziwy Baranek ofiarowany 
dla naszego zbawienia.
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Wigilia
Narodziłem się nagi, biedny, mówi 
Bóg, żebyś ty potrafił wyrzekać się 
samego siebie, żebyś mógł uznać 
Mnie, Twego ubogiego Boga, za je-
dyne twoje bogactwo. Narodziłem 
się nagi w stajni, żebyś ty nauczył się 
uświęcać każde miejsce. Narodzi-
łem się słaby, bezsilny, żebyś się 
Mnie nigdy nie lękał.
Narodziłem się z miłości, żebyś nig-
dy nie zwątpił w Moją miłość. Naro-
dziłem się w nocy, żebyś ty uwierzył, 
że mogę rozjaśnić każdą rzeczywis-
tość spowitą ciemnością. Narodzi-
łem się w ludzkiej postaci, żebyś ty 
nigdy nie wstydził się być sobą. Na-
rodziłem się jako Syn Człowieczy, 
żebyś mógł stać się synem Bożym. 
Narodziłem się prześladowany od 
początku na znak, któremu sprzeci-
wiać się będą, żebyś ty nauczył się 
przyjmować trudności i sprzeciwy. 
Narodziłem się w prostocie, żebyś ty 
nie był wewnętrznie zagmatwany. 
Narodziłem się dla ciebie, w twoim 
ludzkim życiu, żeby ciebie i wszyst-
kich ludzi zaprowadzić do domu 
Ojca.

(Orędzie z groty betlejemskiej, 
Lambert Noben)

Adwent przygotowuje wiernych do 
uroczystych obchodów pamiątki 
Bożego Narodzenia. Ważne są te 
cztery tygodnie oczekiwania, ale 
szczególnie ważny i wyjątkowy jest 
wieczór poprzedzający Boże Naro-
dzenie, czyli Wigilia. Słowo wigilia 
pochodzi od łacińskiego vigilare, co 
znaczy: czuwać, być czujnym. W 
Kościele od starożytności obcho-
dzono wigilie, czyli czuwano, aby 
o północy godnie powitać nadejście 
dnia świątecznego. Wigilia przed u-
roczystością Narodzenia Pańskiego 
zakorzeniona jest też w dawnej 
chrześcijańskiej tradycji, zgodnie 

z którą przed obchodami najwięk-
szych świąt kościelnych poszczono, 
modlono się, śpiewano psalmy, roz-
ważano słowo Boże. Nie jest to je-
dyna wigilia, jaką mamy w kalenda-
rzu liturgicznym (oprócz niej są też 
wigilie: paschalna, Zesłania Ducha 
Świętego, Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela oraz wigilia Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła i Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny). 
Wigilia Narodzenia Pańskiego ma 
jednak charakter szczególny. Jest to 
najpiękniejszy dzień w roku, świę-
towany według ukształtowanego 
przez stulecia obyczaju.

Pierwsza gwiazdka na niebie
Polską wieczerzę wigilijną charak-
teryzują postne potrawy, spożywa-
ne po zachodzie słońca. Ich rodzaj 
i kolejność podania do stołu zawie-
rają pewną symbolikę. Do wigilij-
nego stołu, który nie jest wystawną, 
pełną przepychu, uroczystą kolacją, 
lecz posiłkiem spożywanym w ro-
dzinnym gronie i mającym charak-
ter wydarzenia religijnego, nazna-
czonego regionalnymi zwyczajami, 
powinna zasiąść – w myśl zwyczaju 
– parzysta liczba osób. Pojawienie 
się pierwszej gwiazdy na niebie jest 
znakiem, że należy wigilię rozpo-
czynać. Zwyczaj ten zrodził się ze 
wspomnienia gwiazdy betlejem-
skiej, którą ujrzeli Mędrcy i bardzo 
się uradowali (Mt 2,10).
Modlitwa i łamanie się opłatkiem
Cała rodzina i wszyscy zgromadze-
ni wokół stołu odmawiają modlitwę 
przed wieczerzą. Poprowadzić ją 
powinien ojciec rodziny albo dzia-
dek czy osoba najstarsza z obec-
nych. Po odczytaniu Ewangelii 
o narodzeniu Jezusa następuje 
najważniejszy moment, to jest ła-
manie się opłatkiem, składanie so-
bie życzeń i przekazanie znaku po-

koju. Wszyscy powinni też przepro-
sić się wzajemnie za uczynione zło. 
Życzenia nie powinny być zdawko-
wo wypowiedzianymi formułami, 
lecz słowami płynącymi z serca; są 
one bowiem skierowane do najdroż-
szych nam bliźnich.

Starożytna tradycja
Opłatek jest pozostałością po chle-
bach ofiarnych, składanych w staro-
żytności na ołtarzu w czasie przygo-
towania darów eucharystycznych. 
Sprawując Eucharystię, część z nich 
używano do konsekracji, a część od-
kładano i poświęcano po Mszy św., 
aby rozdać ją tym, którzy nie przyj-
mowali Komunii świętej. To dziele-
nie się we wspólnocie wiernych po-
święconym chlebem było jakby ko-
munią duchową, dlatego od przyj-
mujących go wymagano odpowied-
niego usposobienia duchowego. Po-
święcone chleby posyłano także 
tym, którzy nie byli na Mszy świę-
tej.
Przełamany biały opłatek to piękny 
znak, wyrażający miłość i jedność 
zebranych uczestników Wigilii ze 
wspólnotą Kościoła. Wyraża on też 
poświęcenie się i służbę bliźnim. 
Łączy ze sobą ludzi nawet najbar-
dziej poróżnionych. Współcześnie 
praktykuje się też przesyłanie prze-
łamanego opłatka w liście do naj-
bliższych, z którymi nie możemy się 
spotkać.
Świat byłby zupełnie inny, z pew-
nością lepszy, gdyby prawa wiecze-
rzy wigilijnej były zachowywane na 
co dzień. Zbawiciel świata narodził 
się w Betlejem, czyli w Domu Chle-
ba, bo tak tłumaczy się hebrajską 
nazwę Bet-Lehem.

Wolne miejsca przy stole
Pozostawienie wolnego i nakrytego 
miejsca przy stole też jest pięknym 
zwyczajem, wyrażającym pamięć 
o naszych bliskich, którzy nie mogą 
spędzić świąt z nami. Jest to także 
znak więzi ze zmarłymi z naszych 
rodzin oraz gotowości przyjęcia do 
naszego domu w ten szczególny 
wieczór osoby samotnej. Warto 
wcześniej pomyśleć o zaproszeniu 
do naszego stołu takiej właśnie oso-
by. Może to być samotny sąsiad czy 

może jakiś dalszy krewny albo czło-
wiek biedny. Sens wolnego miejsca 
przy stole najpełniej wyraża się wte-
dy, gdy zostanie ono zapełnione.

Potrawy wieczerzy wigilijnej
Różna jest liczba potraw poda-
wanych w wieczór wigilijny. Zależy 
to od zamożności rodziny, od miej-

scowych zwyczajów oraz od pomy-
słowości gospodyń. Liczba ta może 
być parzysta lub nieparzysta. W nie-
których regionach podaje się 12 po-
traw, co ma symbolizować 12 apos-
tołów. Główną potrawą wigilijną 
polskiej kuchni jest ryba. W staro-
żytności chrześcijańskiej właśnie o-
na symbolizowała Chrystusa. 
Z poszczególnych liter tego słowa, 
zapisanego w transkrypcji greckiej, 
chrześcijanie odczytywali: Jesus 
Christos Theu Hios, Soter – Jezus 
Chrystus Syn Boga, Zbawiciel. Po-
trawy są nie tylko z ryb; nie powin-
no też zabraknąć czerwonego bar-
szczu z uszkami, zupy grzybowej, 
klusek z makiem, kaszy z suszony-
mi śliwkami, kapusty z okrągłym 
grochem, kompotu z suszonych o-
woców. Do wigilijnego posiłku na-
leży też używana zamiast chleba 
i bułek tradycyjna strucla (kołacz 
pszenny) z wyplecionym na wierz-
chu warkoczem z ciasta, obsypa-
nym czarnuszką. W rejonach naz-
naczonych tradycją wschodnią (rus-
ką), podawana jest kutia.
Opłatek dzielony ze zwierzętami
Po spożyciu potraw wigilijnych 
następuje modlitwa po wieczerzy, 
w której dziękuje się za obecność 
Jezusa, za ten błogosławiony wie-
czór i za spożyty posiłek. Później ot-
wiera się podarki znalezione pod 
choinką. Czas do sprawowanej 
o północy Mszy świętej, tzw. Pas-
terki, upływa na wspólnym śpiewie 
kolęd i pastorałek.

Zgłębiając tajemnice narodzin 
Boga

Bóg narodzony w świętą noc jako 
Dzieciątko porusza nie tylko nasze 
uczucia. Mamy świadomość, że do-
tykamy tajemnicy wiary. Jednoro-
dzony Syn Ojca – jak mówimy w 
Credo – zostaje zrodzony, a nie 
stworzony. Odwieczne Słowo rodzi 
się w ludzkim ciele dla naszego zba-
wienia. Wspaniały jest urok Świąt 
Bożego Narodzenia: czekamy na 
wspólną wieczerzę, na życzenia, 
choinkę, szopkę, Pasterkę; na kolę-
dy i na śnieg. Musimy jednak pa-
miętać, że siedząc przy suto zasta-
wionym stole czy rozpakowując 

prezenty, nie możemy przeoczyć te-
go, co jest w tych świętach najistot-
niejsze: daru, jaki przynosi nam ta 
wyjątkowa noc, tj. Jezusa. Jeśli za-
trzymamy się tylko na zewnętrznej 
stronie świętowania, to żłóbek mo-
że pozostać pusty jak i nasze serca. 
A wówczas nie będzie niczego, 
czym można by tę pustkę wypełnić. 
Pozostaną być może uczucie zmę-
czenia, spowodowane przygotowa-
niem tych świąt, przejedzenie się, 
trochę kolorowego papieru, wstą-
żek po rozpakowanych podarkach, 
nadesłane kartki z życzeniami i po-
zostanie wiele naczyń do umycia. 
Noc Bożego Narodzenia jest po-
czątkiem naszej nadziei zbawienia, 
a jest nią nowo narodzony Jezus.

W regionach wiejskich zaraz po 
wieczerzy gospodarz zanosi do obo-
ry kolorowy opłatek, przeznaczony 
dla zwierząt. W ten właśnie wieczór 
zostają one tak wyróżnione za cało-
roczną służbę człowiekowi. Podob-
no o północy zwierzęta mówią ludz-
kim głosem, ale nie każdy może u-
słyszeć ich mowę.

Symbolika choinki i podarków
Choinka powinna być ubierana 
przed wieczerzą wigilijną w dniu, 
w którym wspominamy naszych 
pierwszych rodziców, Adama i E-
wę. Początku tradycji ubierania 
choinki niektórzy upatrują w Księ-
dze Izajasza: Chluba Libanu przyj-
dzie do Ciebie: razem, cyprys, wią-
zy i bukszpan, aby upiększyć moje 
miejsce święte (60,13). Chociaż o-
becnie choinka jest najczęściej 
sztuczna, to i tak dobrze symboli-
zuje rajskie drzewo życia, do które-
go utraciliśmy dostęp z powodu 
grzechu pierwszych rodziców. Upa-
dek i odkupienie człowieka zawie-
rają się w symbolice tego udekoro-
wanego drzewka. Jezus jest tym, 
który przywraca ludzkości dostęp 
do życia wiecznego. On jest dorod-
nym owocem odkupienia, „Drze-
wem życia”.
Składanie pod choinkę darów jest 
naśladowaniem dobroci Boga, ob-
darowującego nas licznymi łaska-
mi. Radość, tajemnica i nie-
spodzianka nadają podarunkom 
gwiazdkowym szczególną wartość, 
uczą hojności serca i dzielenia daru 
z innymi.

Zwyczaje dnia wigilijnego
Panuje dość powszechne przekona-
nie, że: Jaka jest Wigilia, taki jest ca-
ły rok. Dlatego uważa się, że lepiej 
w tym dniu niczego nie pożyczać, 
bo stale by tego brakowało. Tradyc-
ja nakazuje też wstać wcześnie rano, 
aby w ciągu roku nie zasypiać. Po-
dobnie jeśli dzieci w tym dniu spot-
ka kara, może spotykać ich ona czę-
sto w ciągu roku. W tym dniu ob-
serwuje się też bacznie pogodę, bo: 
Jeśli dzień wigilijny pogodny, ro-
czek będzie urodny. Jak w Wigilię 
z dachu ciecze, to się zima długo 
wlecze. W Wigilię mróz, będzie 
siana wóz.

za: www.ampolska.co
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Wigilia
Narodziłem się nagi, biedny, mówi 
Bóg, żebyś ty potrafił wyrzekać się 
samego siebie, żebyś mógł uznać 
Mnie, Twego ubogiego Boga, za je-
dyne twoje bogactwo. Narodziłem 
się nagi w stajni, żebyś ty nauczył się 
uświęcać każde miejsce. Narodzi-
łem się słaby, bezsilny, żebyś się 
Mnie nigdy nie lękał.
Narodziłem się z miłości, żebyś nig-
dy nie zwątpił w Moją miłość. Naro-
dziłem się w nocy, żebyś ty uwierzył, 
że mogę rozjaśnić każdą rzeczywis-
tość spowitą ciemnością. Narodzi-
łem się w ludzkiej postaci, żebyś ty 
nigdy nie wstydził się być sobą. Na-
rodziłem się jako Syn Człowieczy, 
żebyś mógł stać się synem Bożym. 
Narodziłem się prześladowany od 
początku na znak, któremu sprzeci-
wiać się będą, żebyś ty nauczył się 
przyjmować trudności i sprzeciwy. 
Narodziłem się w prostocie, żebyś ty 
nie był wewnętrznie zagmatwany. 
Narodziłem się dla ciebie, w twoim 
ludzkim życiu, żeby ciebie i wszyst-
kich ludzi zaprowadzić do domu 
Ojca.

(Orędzie z groty betlejemskiej, 
Lambert Noben)

Adwent przygotowuje wiernych do 
uroczystych obchodów pamiątki 
Bożego Narodzenia. Ważne są te 
cztery tygodnie oczekiwania, ale 
szczególnie ważny i wyjątkowy jest 
wieczór poprzedzający Boże Naro-
dzenie, czyli Wigilia. Słowo wigilia 
pochodzi od łacińskiego vigilare, co 
znaczy: czuwać, być czujnym. W 
Kościele od starożytności obcho-
dzono wigilie, czyli czuwano, aby 
o północy godnie powitać nadejście 
dnia świątecznego. Wigilia przed u-
roczystością Narodzenia Pańskiego 
zakorzeniona jest też w dawnej 
chrześcijańskiej tradycji, zgodnie 

z którą przed obchodami najwięk-
szych świąt kościelnych poszczono, 
modlono się, śpiewano psalmy, roz-
ważano słowo Boże. Nie jest to je-
dyna wigilia, jaką mamy w kalenda-
rzu liturgicznym (oprócz niej są też 
wigilie: paschalna, Zesłania Ducha 
Świętego, Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela oraz wigilia Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła i Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny). 
Wigilia Narodzenia Pańskiego ma 
jednak charakter szczególny. Jest to 
najpiękniejszy dzień w roku, świę-
towany według ukształtowanego 
przez stulecia obyczaju.

Pierwsza gwiazdka na niebie
Polską wieczerzę wigilijną charak-
teryzują postne potrawy, spożywa-
ne po zachodzie słońca. Ich rodzaj 
i kolejność podania do stołu zawie-
rają pewną symbolikę. Do wigilij-
nego stołu, który nie jest wystawną, 
pełną przepychu, uroczystą kolacją, 
lecz posiłkiem spożywanym w ro-
dzinnym gronie i mającym charak-
ter wydarzenia religijnego, nazna-
czonego regionalnymi zwyczajami, 
powinna zasiąść – w myśl zwyczaju 
– parzysta liczba osób. Pojawienie 
się pierwszej gwiazdy na niebie jest 
znakiem, że należy wigilię rozpo-
czynać. Zwyczaj ten zrodził się ze 
wspomnienia gwiazdy betlejem-
skiej, którą ujrzeli Mędrcy i bardzo 
się uradowali (Mt 2,10).
Modlitwa i łamanie się opłatkiem
Cała rodzina i wszyscy zgromadze-
ni wokół stołu odmawiają modlitwę 
przed wieczerzą. Poprowadzić ją 
powinien ojciec rodziny albo dzia-
dek czy osoba najstarsza z obec-
nych. Po odczytaniu Ewangelii 
o narodzeniu Jezusa następuje 
najważniejszy moment, to jest ła-
manie się opłatkiem, składanie so-
bie życzeń i przekazanie znaku po-

koju. Wszyscy powinni też przepro-
sić się wzajemnie za uczynione zło. 
Życzenia nie powinny być zdawko-
wo wypowiedzianymi formułami, 
lecz słowami płynącymi z serca; są 
one bowiem skierowane do najdroż-
szych nam bliźnich.

Starożytna tradycja
Opłatek jest pozostałością po chle-
bach ofiarnych, składanych w staro-
żytności na ołtarzu w czasie przygo-
towania darów eucharystycznych. 
Sprawując Eucharystię, część z nich 
używano do konsekracji, a część od-
kładano i poświęcano po Mszy św., 
aby rozdać ją tym, którzy nie przyj-
mowali Komunii świętej. To dziele-
nie się we wspólnocie wiernych po-
święconym chlebem było jakby ko-
munią duchową, dlatego od przyj-
mujących go wymagano odpowied-
niego usposobienia duchowego. Po-
święcone chleby posyłano także 
tym, którzy nie byli na Mszy świę-
tej.
Przełamany biały opłatek to piękny 
znak, wyrażający miłość i jedność 
zebranych uczestników Wigilii ze 
wspólnotą Kościoła. Wyraża on też 
poświęcenie się i służbę bliźnim. 
Łączy ze sobą ludzi nawet najbar-
dziej poróżnionych. Współcześnie 
praktykuje się też przesyłanie prze-
łamanego opłatka w liście do naj-
bliższych, z którymi nie możemy się 
spotkać.
Świat byłby zupełnie inny, z pew-
nością lepszy, gdyby prawa wiecze-
rzy wigilijnej były zachowywane na 
co dzień. Zbawiciel świata narodził 
się w Betlejem, czyli w Domu Chle-
ba, bo tak tłumaczy się hebrajską 
nazwę Bet-Lehem.

Wolne miejsca przy stole
Pozostawienie wolnego i nakrytego 
miejsca przy stole też jest pięknym 
zwyczajem, wyrażającym pamięć 
o naszych bliskich, którzy nie mogą 
spędzić świąt z nami. Jest to także 
znak więzi ze zmarłymi z naszych 
rodzin oraz gotowości przyjęcia do 
naszego domu w ten szczególny 
wieczór osoby samotnej. Warto 
wcześniej pomyśleć o zaproszeniu 
do naszego stołu takiej właśnie oso-
by. Może to być samotny sąsiad czy 

może jakiś dalszy krewny albo czło-
wiek biedny. Sens wolnego miejsca 
przy stole najpełniej wyraża się wte-
dy, gdy zostanie ono zapełnione.

Potrawy wieczerzy wigilijnej
Różna jest liczba potraw poda-
wanych w wieczór wigilijny. Zależy 
to od zamożności rodziny, od miej-

scowych zwyczajów oraz od pomy-
słowości gospodyń. Liczba ta może 
być parzysta lub nieparzysta. W nie-
których regionach podaje się 12 po-
traw, co ma symbolizować 12 apos-
tołów. Główną potrawą wigilijną 
polskiej kuchni jest ryba. W staro-
żytności chrześcijańskiej właśnie o-
na symbolizowała Chrystusa. 
Z poszczególnych liter tego słowa, 
zapisanego w transkrypcji greckiej, 
chrześcijanie odczytywali: Jesus 
Christos Theu Hios, Soter – Jezus 
Chrystus Syn Boga, Zbawiciel. Po-
trawy są nie tylko z ryb; nie powin-
no też zabraknąć czerwonego bar-
szczu z uszkami, zupy grzybowej, 
klusek z makiem, kaszy z suszony-
mi śliwkami, kapusty z okrągłym 
grochem, kompotu z suszonych o-
woców. Do wigilijnego posiłku na-
leży też używana zamiast chleba 
i bułek tradycyjna strucla (kołacz 
pszenny) z wyplecionym na wierz-
chu warkoczem z ciasta, obsypa-
nym czarnuszką. W rejonach naz-
naczonych tradycją wschodnią (rus-
ką), podawana jest kutia.
Opłatek dzielony ze zwierzętami
Po spożyciu potraw wigilijnych 
następuje modlitwa po wieczerzy, 
w której dziękuje się za obecność 
Jezusa, za ten błogosławiony wie-
czór i za spożyty posiłek. Później ot-
wiera się podarki znalezione pod 
choinką. Czas do sprawowanej 
o północy Mszy świętej, tzw. Pas-
terki, upływa na wspólnym śpiewie 
kolęd i pastorałek.

Zgłębiając tajemnice narodzin 
Boga

Bóg narodzony w świętą noc jako 
Dzieciątko porusza nie tylko nasze 
uczucia. Mamy świadomość, że do-
tykamy tajemnicy wiary. Jednoro-
dzony Syn Ojca – jak mówimy w 
Credo – zostaje zrodzony, a nie 
stworzony. Odwieczne Słowo rodzi 
się w ludzkim ciele dla naszego zba-
wienia. Wspaniały jest urok Świąt 
Bożego Narodzenia: czekamy na 
wspólną wieczerzę, na życzenia, 
choinkę, szopkę, Pasterkę; na kolę-
dy i na śnieg. Musimy jednak pa-
miętać, że siedząc przy suto zasta-
wionym stole czy rozpakowując 

prezenty, nie możemy przeoczyć te-
go, co jest w tych świętach najistot-
niejsze: daru, jaki przynosi nam ta 
wyjątkowa noc, tj. Jezusa. Jeśli za-
trzymamy się tylko na zewnętrznej 
stronie świętowania, to żłóbek mo-
że pozostać pusty jak i nasze serca. 
A wówczas nie będzie niczego, 
czym można by tę pustkę wypełnić. 
Pozostaną być może uczucie zmę-
czenia, spowodowane przygotowa-
niem tych świąt, przejedzenie się, 
trochę kolorowego papieru, wstą-
żek po rozpakowanych podarkach, 
nadesłane kartki z życzeniami i po-
zostanie wiele naczyń do umycia. 
Noc Bożego Narodzenia jest po-
czątkiem naszej nadziei zbawienia, 
a jest nią nowo narodzony Jezus.

W regionach wiejskich zaraz po 
wieczerzy gospodarz zanosi do obo-
ry kolorowy opłatek, przeznaczony 
dla zwierząt. W ten właśnie wieczór 
zostają one tak wyróżnione za cało-
roczną służbę człowiekowi. Podob-
no o północy zwierzęta mówią ludz-
kim głosem, ale nie każdy może u-
słyszeć ich mowę.

Symbolika choinki i podarków
Choinka powinna być ubierana 
przed wieczerzą wigilijną w dniu, 
w którym wspominamy naszych 
pierwszych rodziców, Adama i E-
wę. Początku tradycji ubierania 
choinki niektórzy upatrują w Księ-
dze Izajasza: Chluba Libanu przyj-
dzie do Ciebie: razem, cyprys, wią-
zy i bukszpan, aby upiększyć moje 
miejsce święte (60,13). Chociaż o-
becnie choinka jest najczęściej 
sztuczna, to i tak dobrze symboli-
zuje rajskie drzewo życia, do które-
go utraciliśmy dostęp z powodu 
grzechu pierwszych rodziców. Upa-
dek i odkupienie człowieka zawie-
rają się w symbolice tego udekoro-
wanego drzewka. Jezus jest tym, 
który przywraca ludzkości dostęp 
do życia wiecznego. On jest dorod-
nym owocem odkupienia, „Drze-
wem życia”.
Składanie pod choinkę darów jest 
naśladowaniem dobroci Boga, ob-
darowującego nas licznymi łaska-
mi. Radość, tajemnica i nie-
spodzianka nadają podarunkom 
gwiazdkowym szczególną wartość, 
uczą hojności serca i dzielenia daru 
z innymi.

Zwyczaje dnia wigilijnego
Panuje dość powszechne przekona-
nie, że: Jaka jest Wigilia, taki jest ca-
ły rok. Dlatego uważa się, że lepiej 
w tym dniu niczego nie pożyczać, 
bo stale by tego brakowało. Tradyc-
ja nakazuje też wstać wcześnie rano, 
aby w ciągu roku nie zasypiać. Po-
dobnie jeśli dzieci w tym dniu spot-
ka kara, może spotykać ich ona czę-
sto w ciągu roku. W tym dniu ob-
serwuje się też bacznie pogodę, bo: 
Jeśli dzień wigilijny pogodny, ro-
czek będzie urodny. Jak w Wigilię 
z dachu ciecze, to się zima długo 
wlecze. W Wigilię mróz, będzie 
siana wóz.

za: www.ampolska.co
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aby mówić duszom i świadczyć, że 
piekło jest. O tym teraz mówić nie 
mogę, mam rozkaz od Boga, abym 
to zostawiła na piśmie. Szatani 
mieli do mnie wielką nienawiść, 
ale z rozkazu Bożego, musieli mi 
być posłuszni. To com napisała, 
jest słabym cieniem rzeczy, które 
widziałam. Jedno zauważyłam, że 
tam jest najwięcej dusz, które nie 
dowierzały, że jest piekło. Kiedy 
przyszłam do siebie, nie mogłam 
ochłonąć z przerażenia, jak stra-
sznie tam cierpią dusze, toteż 
jeszcze się goręcej modlę o naw-
rócenie grzeszników, ustawicznie 
wzywam miłosierdzia Bożego dla 
nich. O mój Jezu, wolę do końca 
świata konać w największych katuszach, aniżeli bym 
miała Cię obrazić najmniejszym grzechem.

(Dzienniczek w. 741)
Taką wizję piekła pozostawiła nam św. Faustyna 
Kowalska w swoim Dzienniczku.
Chcielibyście trafić do takiego miejsca na wieki?
Chcielibyście trafić do nieba?
Chcielibyście tu na ziemi żyć blisko Boga?
Chcielibyście pokonywać pokusy?

Chcielibyście żyć dobrze?
Znane powiedzenie mówi nam, 
że dobrymi chęciami to jest pie-
kło wybrukowane.
Same chęci to za mało! Święty 
Jan w jednym ze swoich listów 
napisał: nie miłujcie słowem i ję-
zykiem, ale czynem i prawdą.
Chcesz trafić do nieba? To dobre 
myśli i dobre chęci ciągle zamie-
niaj w dobre czyny.

Dziś byłam w przepaściach 
piekła, wprowadzona przez 
Anioła. Jest to miejsce wiel-
kiej kaźni, jakiż jest obszar 
jego strasznie wielki. Ro-
dzaje mąk, które widziałam: 
pierwszą męką, która stano-
wi piekło, jest utrata Boga; 
drugie – ustawiczny wyrzut 
sumienia; trzecie – nigdy się 
już ten los nie zmieni; 
czwarta męka – jest ogień, 
który będzie przenikał du-
szę, ale nie zniszczy jej, jest 
to straszna męka, jest to o-

gień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta 
męka – jest ustawiczna ciemność, straszny zapach du-
szący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie 
szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych 
i swoje; szósta męka jest ustawiczne towarzystwo sza-
tana; siódma męka – jest straszna rozpacz, nienawiść 
Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to 
męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest 
nie koniec mąk, są męki dla dusz poszczególne, które są 
męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest 
dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są 
straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka od-
różnia się od drugiej; umarła-
bym na ten widok tych strasznych 
mąk, gdyby mnie nie utrzymywa-
ła wszechmoc Boża. Niech grze-
sznik wie, jakim zmysłem grze-
szy, takim dręczony będzie przez 
wieczność całą; piszę o tym z roz-
kazu Bożego, aby żadna dusza 
nie wymawiała się, że nie ma pie-
kła, albo tym, że nikt tam nie był 
i nie wie jako tam jest. Ja, Siostra 
Faustyna, z rozkazu Bożego by-
łam w przepaściach piekła na to, 
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Szkoła Maryi

O piekle

O. Mariusz Urbański OMI

O pokorze
On, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał  ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do lu-
dzi. A w zewnętrznym przejawie, uz-
nany za człowieka,  uniżył samego 
siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej. Ten 
fragment Listu do Filipian mówi 
nam o pokorze Jezusa Chrystusa. 
Jezus jest najdoskonalszym wzorem 

pokory, sam o sobie powiedział: 
uczcie się ode mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem. Jezus przeszedł 
do końca drogę uniżenia, służby i o-
fiary. Tylko On ma prawo pociągnąć 
nas za sobą, by nauczyć nas sztuki 
życia pokornego i szczęśliwego – 
pomimo cierpienia, zmęczenia 
dźwiganiem ciężarów i trudów co-
dzienności.
Taka postawa pokory sprawiła, że 
jak czytamy dalej w Liście: Bóg Go 

nad wszystko wywyższył. Naśladu-
jąc Jezusa w postawie pokory też 
zostaniemy wywyższeni do chwały 
nieba. 
Jak uczyć się tej postawy pokory?
Najpierw należy zaakceptować ży-
cie z jego ograniczeniami, nie bun-
tować się i nie uciekać od tego, cze-
go nie można zmienić, lecz podjąć 
trud wytrwałego zmagania się z 
przeciwnościami. Według fałszy-
wego wyobrażenia, człowiek po-

korny to ten, kto nie ma własnego 
zdania ani zasad, kto unika odpo-
wiedzialności, boi się samodzielnie 
myśleć i za wszelką cenę próbuje się 
dostosować do oczekiwań innych. 
Taka postawa nie ma nic wspólnego 
z prawdziwą pokorą. Człowiek po-
korny musi być odważny i konsek-
wentny. 
Pokorę mylimy często z nieśmiałoś-
cią i niekompetencją. Ten, kto nie 
jest pewny swoich umiejętności, 
wiedzy, często chowa się za maską 
nieśmiałości i pseudo – pokory. Jest 
to bardzo wygodna wymówka dla 
uzasadnienia postawy bierności, o-
bojętności czy tchórzliwości. Za-
miast podejmować trud zaangażo-
wania i zrobienia czegoś dobrego, 
tłumaczymy sobie obłudnie, że to 
pokora każe nam pozostać w cieniu, 
nie narzucać się, milczeć i nic nie 
robić. Tymczasem jest dokładnie na 
odwrót: człowiek pokorny wie, że 
musi być kompetentny, pewny i od-
ważny w tym, co robi.
Być pokornym to nie znaczy myśleć 
o sobie źle, tylko myśleć o sobie 
mniej. Człowiek pokorny nie kon-
centruje się na sobie i nie stara się 
przyciągnąć uwagi innych. Ale też 
nie ma kompleksów, nie przeprasza 

za to, że żyje, że odniósł jakiś suk-
ces, że coś potrafi. Woli raczej po-
zostać w cieniu, by bardziej wyeks-
ponować dobro, którego jest auto-
rem, ale autorem bezimiennym. 
Wszystko, co czyni, czyni na chwa-
łę Boga i nie chce nic z tej chwały 
zachować dla siebie.

Gdy święta Elżbieta powiedziała 
Maryi: Błogosławionaś Ty między 
niewiastami... A skądże mi to, że 
przyszła Matka Pana mego do 
mnie? Błogosławionaś, któraś u-
wierzyła (Łk 1,42), Ona odnosi to 
wszystko do Boga, odpowiadając 
hymnem Magnificat: Uwielbiaj du-
szo moja Pana, to znaczy: Elżbieto! 
Ty mi pochwały oddajesz, lecz ja 
chwalę Pana, któremu jedynie 
wszelka chwała się należy. Ty po-
dziwiasz, że do ciebie przybyłam, 

a ja wielbię dobroć Boga, który jest 
jedyną moją radością. I rozradował 
się duch mój w Bogu Zbawicielu 
moim. Ty chwalisz mnie, że uwie-
rzyłam, ja chwałę oddaję Bogu mo-
jemu, który do takiego szczytu mnie 
wyniósł, iż wejrzał na niskość słu-
żebnicy Swojej.
W jaki sposób możemy jeszcze 
kształtować w sobie postawę po-
kory?
Nie chwalić się dobrymi uczynka-
mi.
Nie opowiadać swoich zalet, a na-
wet błędów.
Nie powtarzać co inni mówią o nas 
dobrego.
Ukrywać swoje dobre uczynki, 
modlitwy.
Nie cieszyć się z pochwał, ale kiero-
wać rozmowę na inny temat.
Nie smucić się, ani żalić, gdy nas ga-
nią.

Nie uniewinniać się, ani usprawie-
dliwiać, gdy zrobiliśmy źle.
Nie chwalić się w sercu.
Mieć przekonanie, że bez Boga nic 
dobrego uczynić nie możemy.
Nie martwić się, gdy inni widzą na-
sze błędy.
Być zadowolonym z tego, co się ma.
Nie martwić się, gdy ktoś ma wię-
cej.

Ks. Jan Twardowski napisał: Poko-
ra to nie umniejszanie samego sie-
bie – to jest . Mam 
zalety, wiem jakie, mam wady, też je 
znam. Wiem kim jestem. Pokora to 
wewnętrzny skarb, coś, co jest w sa-
mym człowieku – jego wielka wew-
nętrzna wartość. Prawdziwa poko-
ra objawia się cichością, której nie 
wychwytujemy uchem – raczej wła-
dzami naszej duszy.
Pokora to świadomość potęgi 
Bożej: Bóg jest tak wielki, 
całkowicie od Niego zależę, a to, co 

prawda o sobie
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aby mówić duszom i świadczyć, że 
piekło jest. O tym teraz mówić nie 
mogę, mam rozkaz od Boga, abym 
to zostawiła na piśmie. Szatani 
mieli do mnie wielką nienawiść, 
ale z rozkazu Bożego, musieli mi 
być posłuszni. To com napisała, 
jest słabym cieniem rzeczy, które 
widziałam. Jedno zauważyłam, że 
tam jest najwięcej dusz, które nie 
dowierzały, że jest piekło. Kiedy 
przyszłam do siebie, nie mogłam 
ochłonąć z przerażenia, jak stra-
sznie tam cierpią dusze, toteż 
jeszcze się goręcej modlę o naw-
rócenie grzeszników, ustawicznie 
wzywam miłosierdzia Bożego dla 
nich. O mój Jezu, wolę do końca 
świata konać w największych katuszach, aniżeli bym 
miała Cię obrazić najmniejszym grzechem.

(Dzienniczek w. 741)
Taką wizję piekła pozostawiła nam św. Faustyna 
Kowalska w swoim Dzienniczku.
Chcielibyście trafić do takiego miejsca na wieki?
Chcielibyście trafić do nieba?
Chcielibyście tu na ziemi żyć blisko Boga?
Chcielibyście pokonywać pokusy?

Chcielibyście żyć dobrze?
Znane powiedzenie mówi nam, 
że dobrymi chęciami to jest pie-
kło wybrukowane.
Same chęci to za mało! Święty 
Jan w jednym ze swoich listów 
napisał: nie miłujcie słowem i ję-
zykiem, ale czynem i prawdą.
Chcesz trafić do nieba? To dobre 
myśli i dobre chęci ciągle zamie-
niaj w dobre czyny.

Dziś byłam w przepaściach 
piekła, wprowadzona przez 
Anioła. Jest to miejsce wiel-
kiej kaźni, jakiż jest obszar 
jego strasznie wielki. Ro-
dzaje mąk, które widziałam: 
pierwszą męką, która stano-
wi piekło, jest utrata Boga; 
drugie – ustawiczny wyrzut 
sumienia; trzecie – nigdy się 
już ten los nie zmieni; 
czwarta męka – jest ogień, 
który będzie przenikał du-
szę, ale nie zniszczy jej, jest 
to straszna męka, jest to o-

gień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta 
męka – jest ustawiczna ciemność, straszny zapach du-
szący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie 
szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych 
i swoje; szósta męka jest ustawiczne towarzystwo sza-
tana; siódma męka – jest straszna rozpacz, nienawiść 
Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to 
męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest 
nie koniec mąk, są męki dla dusz poszczególne, które są 
męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest 
dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są 
straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka od-
różnia się od drugiej; umarła-
bym na ten widok tych strasznych 
mąk, gdyby mnie nie utrzymywa-
ła wszechmoc Boża. Niech grze-
sznik wie, jakim zmysłem grze-
szy, takim dręczony będzie przez 
wieczność całą; piszę o tym z roz-
kazu Bożego, aby żadna dusza 
nie wymawiała się, że nie ma pie-
kła, albo tym, że nikt tam nie był 
i nie wie jako tam jest. Ja, Siostra 
Faustyna, z rozkazu Bożego by-
łam w przepaściach piekła na to, 
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Szkoła Maryi

O piekle

O. Mariusz Urbański OMI

O pokorze
On, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał  ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do lu-
dzi. A w zewnętrznym przejawie, uz-
nany za człowieka,  uniżył samego 
siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej. Ten 
fragment Listu do Filipian mówi 
nam o pokorze Jezusa Chrystusa. 
Jezus jest najdoskonalszym wzorem 

pokory, sam o sobie powiedział: 
uczcie się ode mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem. Jezus przeszedł 
do końca drogę uniżenia, służby i o-
fiary. Tylko On ma prawo pociągnąć 
nas za sobą, by nauczyć nas sztuki 
życia pokornego i szczęśliwego – 
pomimo cierpienia, zmęczenia 
dźwiganiem ciężarów i trudów co-
dzienności.
Taka postawa pokory sprawiła, że 
jak czytamy dalej w Liście: Bóg Go 

nad wszystko wywyższył. Naśladu-
jąc Jezusa w postawie pokory też 
zostaniemy wywyższeni do chwały 
nieba. 
Jak uczyć się tej postawy pokory?
Najpierw należy zaakceptować ży-
cie z jego ograniczeniami, nie bun-
tować się i nie uciekać od tego, cze-
go nie można zmienić, lecz podjąć 
trud wytrwałego zmagania się z 
przeciwnościami. Według fałszy-
wego wyobrażenia, człowiek po-

korny to ten, kto nie ma własnego 
zdania ani zasad, kto unika odpo-
wiedzialności, boi się samodzielnie 
myśleć i za wszelką cenę próbuje się 
dostosować do oczekiwań innych. 
Taka postawa nie ma nic wspólnego 
z prawdziwą pokorą. Człowiek po-
korny musi być odważny i konsek-
wentny. 
Pokorę mylimy często z nieśmiałoś-
cią i niekompetencją. Ten, kto nie 
jest pewny swoich umiejętności, 
wiedzy, często chowa się za maską 
nieśmiałości i pseudo – pokory. Jest 
to bardzo wygodna wymówka dla 
uzasadnienia postawy bierności, o-
bojętności czy tchórzliwości. Za-
miast podejmować trud zaangażo-
wania i zrobienia czegoś dobrego, 
tłumaczymy sobie obłudnie, że to 
pokora każe nam pozostać w cieniu, 
nie narzucać się, milczeć i nic nie 
robić. Tymczasem jest dokładnie na 
odwrót: człowiek pokorny wie, że 
musi być kompetentny, pewny i od-
ważny w tym, co robi.
Być pokornym to nie znaczy myśleć 
o sobie źle, tylko myśleć o sobie 
mniej. Człowiek pokorny nie kon-
centruje się na sobie i nie stara się 
przyciągnąć uwagi innych. Ale też 
nie ma kompleksów, nie przeprasza 

za to, że żyje, że odniósł jakiś suk-
ces, że coś potrafi. Woli raczej po-
zostać w cieniu, by bardziej wyeks-
ponować dobro, którego jest auto-
rem, ale autorem bezimiennym. 
Wszystko, co czyni, czyni na chwa-
łę Boga i nie chce nic z tej chwały 
zachować dla siebie.

Gdy święta Elżbieta powiedziała 
Maryi: Błogosławionaś Ty między 
niewiastami... A skądże mi to, że 
przyszła Matka Pana mego do 
mnie? Błogosławionaś, któraś u-
wierzyła (Łk 1,42), Ona odnosi to 
wszystko do Boga, odpowiadając 
hymnem Magnificat: Uwielbiaj du-
szo moja Pana, to znaczy: Elżbieto! 
Ty mi pochwały oddajesz, lecz ja 
chwalę Pana, któremu jedynie 
wszelka chwała się należy. Ty po-
dziwiasz, że do ciebie przybyłam, 

a ja wielbię dobroć Boga, który jest 
jedyną moją radością. I rozradował 
się duch mój w Bogu Zbawicielu 
moim. Ty chwalisz mnie, że uwie-
rzyłam, ja chwałę oddaję Bogu mo-
jemu, który do takiego szczytu mnie 
wyniósł, iż wejrzał na niskość słu-
żebnicy Swojej.
W jaki sposób możemy jeszcze 
kształtować w sobie postawę po-
kory?
Nie chwalić się dobrymi uczynka-
mi.
Nie opowiadać swoich zalet, a na-
wet błędów.
Nie powtarzać co inni mówią o nas 
dobrego.
Ukrywać swoje dobre uczynki, 
modlitwy.
Nie cieszyć się z pochwał, ale kiero-
wać rozmowę na inny temat.
Nie smucić się, ani żalić, gdy nas ga-
nią.

Nie uniewinniać się, ani usprawie-
dliwiać, gdy zrobiliśmy źle.
Nie chwalić się w sercu.
Mieć przekonanie, że bez Boga nic 
dobrego uczynić nie możemy.
Nie martwić się, gdy inni widzą na-
sze błędy.
Być zadowolonym z tego, co się ma.
Nie martwić się, gdy ktoś ma wię-
cej.

Ks. Jan Twardowski napisał: Poko-
ra to nie umniejszanie samego sie-
bie – to jest . Mam 
zalety, wiem jakie, mam wady, też je 
znam. Wiem kim jestem. Pokora to 
wewnętrzny skarb, coś, co jest w sa-
mym człowieku – jego wielka wew-
nętrzna wartość. Prawdziwa poko-
ra objawia się cichością, której nie 
wychwytujemy uchem – raczej wła-
dzami naszej duszy.
Pokora to świadomość potęgi 
Bożej: Bóg jest tak wielki, 
całkowicie od Niego zależę, a to, co 

prawda o sobie
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W ramach przygotowań do ju-
bileuszu 100-lecia obecności 
Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej w Polsce, po za-
kończonym Roku Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego, 
rozpoczyna się czas peregry-
nacji po oblackich wspólno-
tach i parafiach kopii cudow-
nego obrazu Matki Bożej Ko-
deńskiej. Na ten czas Stolica 
Apostolska udzieliła odpustu 
zupełnego, który będzie moż-
na uzyskać pod zwykłymi wa-
runkami za udział w nawie-
dzeniu obrazu Matki Bożej 
Kodeńskiej: stan łaski uświę-
cającej i przyjęcie komunii 
św. w intencji zyskania odpus-

tu, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, wyznanie 
wiary i modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec 
Święty Franciszek.
Peregrynacja obrazu będzie również okazją do przyjęcia ko-
deńskiego szkaplerza, który na mocy przywileju Stolicy A-
postolskiej, mogą nakładać oblaci. Obecnie przyjęło go już 
przeszło tysiąc osób. Oznacza on również włączenie w dobra 
duchowe zgromadzenia.

Boże Narodzenie 2018Boże Narodzenie 2018

jest we mnie dobrego, mam od Pana 
Boga i nie mogę po swojemu oce-
niać ani ludzi, ani wydarzeń, jakie 
się dzieją naokoło. Muszę to pozo-
stawić Bogu.
Dzięki pokorze człowiek odnajduje 

samego siebie. Odnajduje też plany 
Boże i samego Boga. Bo pokora ka-
że dziękować Bogu za wszystko. 
Także za to, co się nie udało, za doz-
nane przykrości, upokorzenia. Po-
kora polega na przyjęciu i zaakcep-

towaniu takiego życia, jakim Bóg 
nas obdarzył.
To jest także zaakceptowanie ludzi, 
których Bóg postawił na mojej dro-
dze. I zadań, jakie mi polecił wyko-
nać na ziemi.

O. Mariusz Urbański OMI

Rozpoczął się Rok Matki Bożej Kodeńskiej 
w polskiej prowincji

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są obecni w Polsce 
od 1920 roku. Posługują w 21. placówkach misyjnych (reko-
lekcjoniści, kapelani) i duszpasterskich (wspólnoty parafial-
ne). Do polskiej prowincji należą również delegatury, misje 
i dystrykty (m.in. Madagaskar, Ukraina, Turkmenistan, Bia-
łoruś czy Dania). Liczba zakonników w niej posługujących 
to 470 oblatów. Do nich należy doliczyć również przeszło 
100 oblatów polskich, którzy pracują w innych prowincjach 
zgromadzenia. W Kodniu oblaci obecni są od 1927 roku – 
sprawują opiekę nad Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej-
Królowej Podlasia-Matki Jedności. Sanktuarium rocznie 
odwiedza przeszło 200 tysięcy pielgrzymów.
Terminy nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Kodeńskiej:
• 06-08.12.2018: Luksemburg (Rzymskokatolicka Wspól-

nota Polska w Luksemburgu);
•   07-09.12.2018: Grotniki k. Łodzi;
•   13-14.12.2018: Poznań;
•   14-16.12.2018: Obra k. Wolsztyna;
•   15-17.02.2019: Wrocław;
•   18-19.03.2019: Gorzów Wielkopolski;
•   02-03.04.2019: Lubliniec;
•   02-03.04.2019: Kędzierzyn-Koźle;
•   30-01.05.2019: Bodzanów k. Głuchołaz;
•   02-03.05.2019: Zahutyń k. Sanoka;
•   16-19.07.2019: Gdańsk;
•   20-21.07.2019: Łeba;
•   03-04.08.2019: Święty Krzyż.

za: www.oblaci.pl

Papież Franciszek rozpoczął cykl katechez 
o modlitwie „Ojcze nasz”

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez 
o modlitwie „Ojcze nasz”.
Ewangelie przekazały nam bardzo ży-
we opisy Jezusa jako człowieka modlit-
wy. Jezus się modlił. Pomimo bez-
zwłoczności swojej misji i naglącej po-
trzeby tak wielu ludzi, którzy Go o coś 
proszą, Jezus odczuwa potrzebę odsu-
nięcia się w samotność i modlitwy. E-
wangelia Marka mówi nam o tym 
szczególe od samego początku misji 
publicznej Jezusa (por. 1, 35). Jego 
pierwszy dzień w Kafarnaum zakoń-
czył się triumfalnie. Po zachodzie słoń-
ca do drzwi, gdzie mieszkał Jezus przy-
chodziły rzesze chorych: Mesjasz gło-
sił i uzdrawiał. Wypełniały się staro-
dawne proroctwa i oczekiwania wielu 
ludzi cierpiących: Jezus jest Bogiem 
bliskim, Bogiem, który wyzwala. Ale 

dystansu. Jezus zdawał sobie z tego 
sprawę i nie stał się zakładnikiem ludu. 
Począwszy od pierwszej nocy w Kafar-
naum okazuje się być niezwykłym Me-
sjaszem. W drugiej części nocy, gdy za-
powiada się świt, uczniowie wciąż Go 
szukali, ale nie mogli Go znaleźć. 
Gdzie jest? Dopóki Piotr nie znalazł Go 
w miejscu odosobnionym, całkowicie 
pochłoniętego modlitwą. Powiedział 
do Niego: „Wszyscy Cię szukają!” (Mk 
1,37). Ów okrzyk zdaje się być klauz-

ten tłum jest jeszcze mały w porówna-
niu z wieloma innymi rzeszami, które 
zgromadzą się wokół proroka z Naza-
retu. Niekiedy chodziło o zgromadze-
nia jak ocean, a Jezus jest w centrum 
wszystkiego, oczekiwany przez ludzi, 
spełniając nadzieje Izraela.
Jednak On uwolnił się z więzów; nie 
stał się zakładnikiem oczekiwań tych, 
którzy już Go wybrali na przywódcę. 
Zagrożeniem dla przywódców jest 
zbytnie przywiązanie się do ludzi i brak 

ulą dołączoną do plebiscytu, dowodem 
na sukces misji.
Ale Jezus mówi swoim uczniom, że 
musi pójść gdzie indziej; że to nie lu-
dzie mają Go szukać, ale to On przede 
wszystkim szuka innych. Dlatego nie 
może zapuszczać korzeni, ale zawsze 
musi być nieustannym pielgrzymem na 
drogach Galilei (ww. 38-39), a także 
pielgrzymem ku Ojcu, to znaczy mod-
lić się do Niego, idąc drogą modlitwy. 
Jezus się modli.
Wszystko dzieje się podczas nocy 
modlitwy.
Na niektórych kartach Pisma Świętego 
wydaje się, że wszystkim rządzi przede 
wszystkim modlitwa Jezusa, Jego blis-
ka relacja z Ojcem. Dotyczy to zwłasz-
cza nocy w Getsemani. Ostatni etap 
drogi Jezusa (absolutnie najtrudniejszy 
z tych, które przebył do tej pory) zdaje 
się znajdować swój sens w nieustan-
nym słuchaniu Ojca przez Jezusa. Jest 
to z pewnością modlitwa niełatwa, co 
więcej jest to w pełnym tego słowa zna-
czeniu agonia, rozumiejąc przez to sło-
wo współzawodnictwo sportowców, 
a jednak modlitwa zdolna do zniesienia 
drogi krzyżowej.
Oto punkt najistotniejszy: Jezus się 
modlił.
Jezus modlił się intensywnie w wyda-
rzeniach publicznych, uczestnicząc 
w liturgii swego narodu, ale szukał 
również miejsc sprzyjających refleksji, 
oddalonych od zawirowań świata, 
miejsc, które pozwoliłyby zstąpić do 

tajemnic Jego duszy: jest prorokiem, 
który zna kamienie pustyni i wstępuje 
wysoko na góry. Ostatnie słowa Jezusa, 
zanim wyda ostatnie tchnienie na krzy-
żu, to słowa psalmów, czyli modlitwy 
Żydów, modlił się za pomocą modlit-
wy, których nauczyła Go Matka.
Jezus modlił się tak, jak modli się każ-
dy człowiek na świecie. Jednak w Jego 
sposobie modlitwy zawarta była rów-
nież pewna tajemnica, coś, co na pewno 
nie umknęło spojrzeniu Jego uczniów, 
skoro znajdujemy w Ewangeliach to 
błaganie tak proste i bezpośrednie: „Pa-
nie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1). 
Widzieli jak Jezus się modlił i chcieli 
się nauczyć, jak to się robi stąd; „Panie, 
naucz nas się modlić”. A Jezus nie od-
mawia, nie jest zazdrosny o swoją blis-
kość z Ojcem, ale przyszedł właśnie po 
to, aby wprowadzić nas w tę relację. 
I tak staje się nauczycielem modlitwy 
dla swoich uczniów, podobnie jak 
z pewnością chce nim być dla nas 
wszystkich. Również my powinniśmy 
mówić: „Panie, naucz mnie się mod-
lić”.
Nawet jeśli modlimy się od wielu lat, 
zawsze musimy się uczyć! Modlitwa 
człowieka, ta tęsknota, która rodzi się 
tak naturalnie z jego duszy, jest praw-
dopodobnie jedną z najbardziej nie-
przeniknionych tajemnic wszechświa-
ta. I nawet nie wiemy, czy modlitwy, 
które kierujemy do Boga, są tymi, które 
chce On usłyszeć. Biblia daje nam tak-
że świadectwo modlitw nieodpowied-

nich, które ostatecznie zostają odrzu-
cone przez Boga: wystarczy przypom-
nieć przypowieść o faryzeuszu i celni-
ku. Tylko ten ostatni wraca do domu ze 
świątyni usprawiedliwiony. Faryzeusz 
był bowiem człowiekiem pysznym 
i podobało się jemu, gdy ludzie widzie-
li, że się modli, ale udawał modlitwę. 
Jego serce było zimne. A Jezus powie-
dział, że ten człowiek nie jest usprawie-
dliwiony, „Każdy bowiem, kto się wy-
wyższa, będzie poniżony, a kto się uni-
ża, będzie wywyższony” (Łk 18,14). 
Pierwszym krokiem do modlitwy jest 
pokora. Udanie się do Ojca i powiedze-
nie: Ojcze; udanie się do Matki Bożej 
i powiedzenie: „Spójrz na mnie: jestem 
grzesznikiem, jestem słaby, niedobry”. 
Każdy wie, co powiedzieć. Ale zawsze 
zaczynamy od pokory – a Pan słucha. 
Pokorna modlitwa jest wysłuchana 
przez Pana.
Zatem rozpoczynając ten cykl katechez 
o modlitwie Jezusa, rzeczą najpiękniej-
szą i najsłuszniejszą, jaką wszyscy po-
winniśmy uczynić jest powtórzenie 
prośby uczniów: „Nauczycielu, naucz 
nas się modlić”. Warto powtórzyć te 
słowa obecnie, w okresie Adwentu: 
„Panie, naucz mnie się modlić”. Wszy-
scy możemy pójść nieco bardziej do 
przodu i lepiej się modlić. Trzeba o to 
jednak prosić Pana: „Panie, naucz mnie 
się modlić”. Uczyńmy to w obecnym 
okresie Adwentu. Z pewnością nie 
pozwoli On, aby nasze błaganie trafiło 
w próżnię. Dziękuję.
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W ramach przygotowań do ju-
bileuszu 100-lecia obecności 
Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej w Polsce, po za-
kończonym Roku Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego, 
rozpoczyna się czas peregry-
nacji po oblackich wspólno-
tach i parafiach kopii cudow-
nego obrazu Matki Bożej Ko-
deńskiej. Na ten czas Stolica 
Apostolska udzieliła odpustu 
zupełnego, który będzie moż-
na uzyskać pod zwykłymi wa-
runkami za udział w nawie-
dzeniu obrazu Matki Bożej 
Kodeńskiej: stan łaski uświę-
cającej i przyjęcie komunii 
św. w intencji zyskania odpus-

tu, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, wyznanie 
wiary i modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec 
Święty Franciszek.
Peregrynacja obrazu będzie również okazją do przyjęcia ko-
deńskiego szkaplerza, który na mocy przywileju Stolicy A-
postolskiej, mogą nakładać oblaci. Obecnie przyjęło go już 
przeszło tysiąc osób. Oznacza on również włączenie w dobra 
duchowe zgromadzenia.
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jest we mnie dobrego, mam od Pana 
Boga i nie mogę po swojemu oce-
niać ani ludzi, ani wydarzeń, jakie 
się dzieją naokoło. Muszę to pozo-
stawić Bogu.
Dzięki pokorze człowiek odnajduje 

samego siebie. Odnajduje też plany 
Boże i samego Boga. Bo pokora ka-
że dziękować Bogu za wszystko. 
Także za to, co się nie udało, za doz-
nane przykrości, upokorzenia. Po-
kora polega na przyjęciu i zaakcep-

towaniu takiego życia, jakim Bóg 
nas obdarzył.
To jest także zaakceptowanie ludzi, 
których Bóg postawił na mojej dro-
dze. I zadań, jakie mi polecił wyko-
nać na ziemi.

O. Mariusz Urbański OMI

Rozpoczął się Rok Matki Bożej Kodeńskiej 
w polskiej prowincji
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• 06-08.12.2018: Luksemburg (Rzymskokatolicka Wspól-

nota Polska w Luksemburgu);
•   07-09.12.2018: Grotniki k. Łodzi;
•   13-14.12.2018: Poznań;
•   14-16.12.2018: Obra k. Wolsztyna;
•   15-17.02.2019: Wrocław;
•   18-19.03.2019: Gorzów Wielkopolski;
•   02-03.04.2019: Lubliniec;
•   02-03.04.2019: Kędzierzyn-Koźle;
•   30-01.05.2019: Bodzanów k. Głuchołaz;
•   02-03.05.2019: Zahutyń k. Sanoka;
•   16-19.07.2019: Gdańsk;
•   20-21.07.2019: Łeba;
•   03-04.08.2019: Święty Krzyż.

za: www.oblaci.pl

Papież Franciszek rozpoczął cykl katechez 
o modlitwie „Ojcze nasz”
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dystansu. Jezus zdawał sobie z tego 
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ten tłum jest jeszcze mały w porówna-
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ulą dołączoną do plebiscytu, dowodem 
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ka relacja z Ojcem. Dotyczy to zwłasz-
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tajemnic Jego duszy: jest prorokiem, 
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nie: Ojcze; udanie się do Matki Bożej 
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przez Pana.
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szą i najsłuszniejszą, jaką wszyscy po-
winniśmy uczynić jest powtórzenie 
prośby uczniów: „Nauczycielu, naucz 
nas się modlić”. Warto powtórzyć te 
słowa obecnie, w okresie Adwentu: 
„Panie, naucz mnie się modlić”. Wszy-
scy możemy pójść nieco bardziej do 
przodu i lepiej się modlić. Trzeba o to 
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Bóg się rodzi…
Jubileusz 20 – lecia powstania obchodzi w styczniu 
2019 roku zespół Siloe, którego chyba nikomu z Para-
fian nie trzeba przedstawiać. I chociaż w różnym skła-
dzie grają od tak dawna, dopiero w tym roku nagrali 
swoją debiutancką płytę pt. „Bóg się rodzi”. Na płycie 
można usłyszeć 8 utworów:
1. Błogosławiony dzień
2. Wśród nocnej ciszy
3. Śnij…
4. Piosenka świąteczna
5. Cieszmy się
6. Bracia patrzcie jeno
7. Mario czy już wiesz
8. Bóg się rodzi
które wykonały: Magdalena Bańkowska-Moskwa, 
Dagmara Barna-Kosowicz, Agata Libelt, Monika Ja-
nusz, Aleksandra Przygoda i Katarzyna Burdzińska. 
W nagraniach wzięło również udział wielu muzyków: 
Mariusz Smoliński (instrumenty klawiszowe), Miłosz 
Wieliński, Hanna Szurkało, Daria Krzysztoń, Patrycja 
Kałużna, Zuzanna Barna, Wanda Nuckowska (skrzyp-
ce), Natalia Makuch (wiolonczela), Tadeusz Sinkowski 
(trąbka), Justyna Głażewska (saksofon), Jerzy Dudkie-
wicz (gitara basowa), Marcin Moskwa (instrumenty 
perkusyjne) i Michał Wdowikowski (perkusja).

Kolęd w wykonaniu zespołu Siloe będzie można po-
słuchać tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia 
ogodz. 23.15 oraz w niedzielę 30 grudnia na Mszach 
św. i o godz. 15.00 – podczas parafialnego kolędowa-
nia.

A przez cały okres Bożego Narodzenia niech 
rozbrzmiewają w naszych domach pięknie zaaranżo-
wane i nagrane kolędy z płyty „Bóg się rodzi”. Zachę-
camy, aby tę wyjątkową płytę, podarować swoim blis-
kim i znajomym w prezencie świątecznym. 

Z historii „Oblackiego Echa”…
Dokładnie 20 lat temu, 27 grudnia 
1998 roku, ukazał się pierwszy nu-
mer „Oblackiego Echa” – wówczas 
dwutygodnik parafii Św. Józefa. 
Ówczesny Proboszcz, O. Kazimierz 
Zdziebko OMI, tak napisał w Słowie 
Proboszcza:
Drodzy Parafianie!
Z radością oddajemy w Wasze ręce 
pierwszy numer naszej parafialnej 
gazetki. Ta myśl o jej stworzeniu doj-
rzewała przez kilka miesięcy. Dzięki 
inicjatywie grupy starszej młodzieży 
udało się sfinalizować to przedsię-
wzięcie. Mam nadzieję, że nasze pis-
mo przyczyni się do ciągłego pogłę-
biania więzi międzyludzkich i oży-
wiania naszej aktywności. Na ła-
mach gazetki będziemy starali się 
prezentować wszystkie aktualne wy-
darzenia z życia parafialnej wspól-
noty. Zespół redakcyjny, którego o-
piekunem został o. Tomasz, wyzna-
czył sobie bardzo ambitny cel: wyda-
wanie gazetki co dwa tygodnie. Bę-
dzie to wymagało wielkiego poświę-
cenia, zwłaszcza teraz, przy redago-
waniu pierwszych numerów. Redak-
torzy liczą jednak na pomoc Para-
fian w zbieraniu materiałów do ko-
lejnych wydań.
Osobiście bardzo się cieszę z tej ini-
cjatywy, wierząc w pomysłowość 
członków zespołu redakcyjnego. 
Chciałbym, aby nasza parafialna 
gazetka stała się dla wszystkich swo-
istego rodzaju dobrym pomostem ko-
munikacji między duszpasterzami 
i wiernymi.
Zespołowi redakcyjnemu życzę wie-
lu pomysłów, otwartości i sił, z na-
dzieją, że od czasu do czasu pozwoli 
proboszczowi napisać kilka zdań. 
Szczęść Boże!
Pierwszy zespół redakcyjny, oprócz 
wspomnianego O. Tomasza Kościń-
skiego, tworzyli: Barbara Koczuk, 
Paweł Krawczyk i Jarosław Libelt. 
W tym historycznym numerze, któ-
ry liczył 6 stron, znalazły się między 
innymi następujące artykuły: Słowo 
Proboszcza, Intencje mszalne, O-
głoszenia parafialne, informacje 
z kancelarii parafialnej o przyjętym 
sakramencie chrztu i osobach zmar-
łych, Plan kolędy oraz wywiad z Oj-
cem Joachimem Kuszem, który gło-

sił w parafii rekolekcje adwentowe. 
„Oblackie Echo” od początku rozwi-
jało się bardzo dynamicznie. Od dru-
giego numeru do redakcji dołączyli 
Honorata Dudziak i Piotr Piekarz.  
Pojawiły się też nowe cykle jak Hi-
storia parafii i Kącik dziecięcy. O-
piekunami duchowymi byli: O. Mar-
iusz Piwowarczyk, O. Ryszard Lis, 
O. Wojciech Ruszniak, O. Dariusz 
Galant, O. Piotr Osowski, O. Piotr 
Darasz i O. Mariusz Urbański. 
W prace nad kolejnymi numerami 
angażowały się, oprócz wcześniej 
wymienionych osób, Agata Brzo-
zowska i Beata Wrzosek oraz Kata-
rzyna Wesołowska i Grzegorz Ma-
tysek. Od 109. numeru „Oblackie 
Echo” liczyło 8 stron, od 110. – 10. 
Nadal wydawane było jako dwuty-
godnik.
Od 134. numeru OE zaczęto wyda-
wać jako 12. stronicowy miesięcz-
nik, pojawił się również kolor na o-
kładkach. Powstały nowe kolumny: 
Z biurka Proboszcza, Z kalendarza 
liturgicznego, O jak Oblat, Nie tylko 
dla dzieci, Z parafialnego podwór-
ka, Z oblackiej kancelarii, które fun-
kcjonują w większości do dnia dzi-
siejszego. 
Obecnie „Oblackie Echo” liczy 28 
stron i wydawane jest jako dwumie-
sięcznik. Opiekunem Redakcji jest 
Ojciec Mariusz Urbański, a zespół 
redakcyjny od dłuższego czasu two-
rzą: Lilianna Pawłowska, Barbara 
Chruścińska, Elżbieta Bartelak-
Przygoda oraz Ojcowie Piotr Darasz 
i Dawid Grabowski. Składem kom-
puterowym i oprawą fotograficzną 
zajmuje się Paweł Intek, a zamianą 
naszych wizji w okładki – Paweł 
Marchwiński. 
Z okazji tak wyjątkowego Jubileu-
szu szczególnego znaczenia nabiera-
ją słowa z pierwszego numeru „Ob-
lackiego Echa”. My również chcieli-
byśmy, aby nasze parafialne czaso-
pismo było wciąż „dla wszystkich 
swoistego rodzaju dobrym pomos-
tem komunikacji między duszpaste-
rzami i wiernymi”. I dlatego, jak 
przed dwudziestu laty, nadal liczy-
my na pomoc Parafian w zbieraniu 
materiałów do kolejnych wydań.

Redakcja
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kim i znajomym w prezencie świątecznym. 

Z historii „Oblackiego Echa”…
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mer „Oblackiego Echa” – wówczas 
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Ówczesny Proboszcz, O. Kazimierz 
Zdziebko OMI, tak napisał w Słowie 
Proboszcza:
Drodzy Parafianie!
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pierwszy numer naszej parafialnej 
gazetki. Ta myśl o jej stworzeniu doj-
rzewała przez kilka miesięcy. Dzięki 
inicjatywie grupy starszej młodzieży 
udało się sfinalizować to przedsię-
wzięcie. Mam nadzieję, że nasze pis-
mo przyczyni się do ciągłego pogłę-
biania więzi międzyludzkich i oży-
wiania naszej aktywności. Na ła-
mach gazetki będziemy starali się 
prezentować wszystkie aktualne wy-
darzenia z życia parafialnej wspól-
noty. Zespół redakcyjny, którego o-
piekunem został o. Tomasz, wyzna-
czył sobie bardzo ambitny cel: wyda-
wanie gazetki co dwa tygodnie. Bę-
dzie to wymagało wielkiego poświę-
cenia, zwłaszcza teraz, przy redago-
waniu pierwszych numerów. Redak-
torzy liczą jednak na pomoc Para-
fian w zbieraniu materiałów do ko-
lejnych wydań.
Osobiście bardzo się cieszę z tej ini-
cjatywy, wierząc w pomysłowość 
członków zespołu redakcyjnego. 
Chciałbym, aby nasza parafialna 
gazetka stała się dla wszystkich swo-
istego rodzaju dobrym pomostem ko-
munikacji między duszpasterzami 
i wiernymi.
Zespołowi redakcyjnemu życzę wie-
lu pomysłów, otwartości i sił, z na-
dzieją, że od czasu do czasu pozwoli 
proboszczowi napisać kilka zdań. 
Szczęść Boże!
Pierwszy zespół redakcyjny, oprócz 
wspomnianego O. Tomasza Kościń-
skiego, tworzyli: Barbara Koczuk, 
Paweł Krawczyk i Jarosław Libelt. 
W tym historycznym numerze, któ-
ry liczył 6 stron, znalazły się między 
innymi następujące artykuły: Słowo 
Proboszcza, Intencje mszalne, O-
głoszenia parafialne, informacje 
z kancelarii parafialnej o przyjętym 
sakramencie chrztu i osobach zmar-
łych, Plan kolędy oraz wywiad z Oj-
cem Joachimem Kuszem, który gło-

sił w parafii rekolekcje adwentowe. 
„Oblackie Echo” od początku rozwi-
jało się bardzo dynamicznie. Od dru-
giego numeru do redakcji dołączyli 
Honorata Dudziak i Piotr Piekarz.  
Pojawiły się też nowe cykle jak Hi-
storia parafii i Kącik dziecięcy. O-
piekunami duchowymi byli: O. Mar-
iusz Piwowarczyk, O. Ryszard Lis, 
O. Wojciech Ruszniak, O. Dariusz 
Galant, O. Piotr Osowski, O. Piotr 
Darasz i O. Mariusz Urbański. 
W prace nad kolejnymi numerami 
angażowały się, oprócz wcześniej 
wymienionych osób, Agata Brzo-
zowska i Beata Wrzosek oraz Kata-
rzyna Wesołowska i Grzegorz Ma-
tysek. Od 109. numeru „Oblackie 
Echo” liczyło 8 stron, od 110. – 10. 
Nadal wydawane było jako dwuty-
godnik.
Od 134. numeru OE zaczęto wyda-
wać jako 12. stronicowy miesięcz-
nik, pojawił się również kolor na o-
kładkach. Powstały nowe kolumny: 
Z biurka Proboszcza, Z kalendarza 
liturgicznego, O jak Oblat, Nie tylko 
dla dzieci, Z parafialnego podwór-
ka, Z oblackiej kancelarii, które fun-
kcjonują w większości do dnia dzi-
siejszego. 
Obecnie „Oblackie Echo” liczy 28 
stron i wydawane jest jako dwumie-
sięcznik. Opiekunem Redakcji jest 
Ojciec Mariusz Urbański, a zespół 
redakcyjny od dłuższego czasu two-
rzą: Lilianna Pawłowska, Barbara 
Chruścińska, Elżbieta Bartelak-
Przygoda oraz Ojcowie Piotr Darasz 
i Dawid Grabowski. Składem kom-
puterowym i oprawą fotograficzną 
zajmuje się Paweł Intek, a zamianą 
naszych wizji w okładki – Paweł 
Marchwiński. 
Z okazji tak wyjątkowego Jubileu-
szu szczególnego znaczenia nabiera-
ją słowa z pierwszego numeru „Ob-
lackiego Echa”. My również chcieli-
byśmy, aby nasze parafialne czaso-
pismo było wciąż „dla wszystkich 
swoistego rodzaju dobrym pomos-
tem komunikacji między duszpaste-
rzami i wiernymi”. I dlatego, jak 
przed dwudziestu laty, nadal liczy-
my na pomoc Parafian w zbieraniu 
materiałów do kolejnych wydań.

Redakcja



Nie tylko dla dzieci

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do wspólnego rozwiązania zadań. Losowanie nagród odbę-

dzie się 13 stycznia 2019 r. na Mszy świętej o godz. 10.00. Czeka nagroda niespodzianka!

2) COŚ SPECJALNEGO?

 

Nie tylko dla dzieci

Barbara Chruścińska

str. 15str. 14

NIE TYLKO DLA DZIECI

Aby rozwiązać to zadanie, najpierw wykonaj zadania matematyczne, a potem wypisz kolejno sylaby 

od najmniejszego do największego wyniku. Odczytaj I część hasła.

ZU

SIĘ

LEŃ

MA JE

BE

ROW

KI

TLE DZI

JEM

7+5

16-7

18+8
2x2

9:3 24:3

9+1

12:2

22-5

3x5

4x4

5x5

Zacznij od rzędu oznaczonego cyfrą 1. Posuwaj się nią w prawo, aż natkniesz się na gwiazdkę. Od-

czytaj literę znajdującą się w tej samej kolumnie u góry gwiazdki. Odczytaną literę wpisz w pier-

wsze wolne miejsce pod krzyżówką. Niektóre kolumny mają więcej niż jedną literę. Kiedy skoń-

czysz, poznasz II część hasła.

8

16

7

15

6

14

5

13

4

12
11

3

1
2

9
10

17
18

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z Ź Ż

Boże Narodzenie 2018Boże Narodzenie 2018

1)  ŚWIĄTECZNA CHOINKA



Nie tylko dla dzieci

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………….

Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do wspólnego rozwiązania zadań. Losowanie nagród odbę-

dzie się 13 stycznia 2019 r. na Mszy świętej o godz. 10.00. Czeka nagroda niespodzianka!

2) COŚ SPECJALNEGO?

 

Nie tylko dla dzieci

Barbara Chruścińska

str. 15str. 14

NIE TYLKO DLA DZIECI

Aby rozwiązać to zadanie, najpierw wykonaj zadania matematyczne, a potem wypisz kolejno sylaby 

od najmniejszego do największego wyniku. Odczytaj I część hasła.

ZU

SIĘ

LEŃ

MA JE

BE

ROW

KI

TLE DZI

JEM

7+5

16-7

18+8
2x2

9:3 24:3

9+1

12:2

22-5

3x5

4x4

5x5

Zacznij od rzędu oznaczonego cyfrą 1. Posuwaj się nią w prawo, aż natkniesz się na gwiazdkę. Od-

czytaj literę znajdującą się w tej samej kolumnie u góry gwiazdki. Odczytaną literę wpisz w pier-

wsze wolne miejsce pod krzyżówką. Niektóre kolumny mają więcej niż jedną literę. Kiedy skoń-

czysz, poznasz II część hasła.

8

16

7

15

6

14

5

13

4

12
11

3

1
2

9
10

17
18

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z Ź Ż

Boże Narodzenie 2018Boże Narodzenie 2018

1)  ŚWIĄTECZNA CHOINKA



Kalendarium

Z życia Parafii

str. 17str. 16

Z życia Parafii

Zebrała i opracowała:
 Lilianna Pawłowska

Boże Narodzenie 2018Boże Narodzenie 2018

03.11.2018
Parafianie wzięli udział w Dekanal-
nym Dniu Skupienia u Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. O-
piekunem pielgrzymki był Ojciec Pro-
boszcz.

05.11.2018
Rozpoczęły się w naszej parafii 33-
dniowe rekolekcje „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” przed aktem 
całkowitego oddania się w niewolę 
Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion 
de Monfort. 

11.11.2018
W tym dniu gościliśmy o. Stanisława 
Ollera OMI, który na każdej Mszy św. 
głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na 
misje. O. Stanisław Oller od prawie 
trzydziestu lat pracuje na Madagaska-
rze. Jak mówił, misjonarz to taki czło-
wiek, który musi być „do tańca i do Ró-
żańca”. Tam na miejscu, na misjach, o-
kazuje się, że oprócz Pisma Świętego, 

języka, misjologii warto nauczyć się 
posługiwania kluczem francuskim, u-
miejętnością uwędzenia dobrej kiełba-
sy na święta czy wybudowania kawał-
ka muru˘ . Dziękujemy O. Stanisła-
wowi za wygłoszone Słowo Boże i po-
dzielenie się swoim doświadczeniem.

15.11.2018
W naszej parafii rozpoczęły się kate-
chezy dla dorosłych, w których będzie-
my pochylali się nad Katechizmem 
Kościoła Katolickiego. Katechezy bę-
dą odbywały się w każdy czwartek po 
Mszy wieczornej. 

19.11.2018
W poniedziałek 19 listopada w Radiu 
PLUS odbyła się prezentacja naszej pa-
rafii.

02.12.2018
I Niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy 
nowy rok liturgiczny pod hasłem 
„W mocy Bożego Ducha”.

06.12.2018
W naszej parafii rozpoczęły się 
przygotowania do bierzmowania 
dla dorosłych. Kolejne spotkania 
odbędą się 20 grudnia br. oraz  07, 
14 i 21 lutego 2019 r. 

08-11.12.2018
To czas adwentowych rekolekcji, które 
prowadził misjonarz ludowy O. Rafał 
Krystyanc OMI z gorzowskiej Wspól-
noty.

08.12.2018
W sobotę 08 grudnia obchodziliśmy U-
roczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Pochylaliśmy się nad tajemnicą 
wiary, która mówi nam, że Pan Bóg wy-
bierając Maryję na Matkę swego Syna, 
uchronił Ją od grzechu pierworodnego. 
Był to czas dziękczynienia Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej za dar patronki Maryi Nie-
pokalanej.

Również  w sobotę między godz. 12.00 
a 13.00 przeżywaliśmy czas osobistej 
modlitwy – Godzinę Łaski dla świata. 
Przez godzinę mogliśmy adorować Pa-
na Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. W modlitwie wspierał nas Zespół 
Siloe.

O godz. 13.00 odprawiona została 
Msza św. na zakończenie 33-dniowych 
rekolekcji. Uczestnicy rekolekcji w o-
becności Kapłanów indywidualnie zło-
żyli akt ofiarowania się Jezusowi Chry-
stusowi przez ręce Maryi.

Na Mszy św. wieczornej nastąpiło 
poświęcenie medalików dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii 
św., która odbędzie się w naszej Wspól-
nocie  26 maja 2019 r. 

09.12.2018
Po każdej Mszy św. członkowie Stowa-
rzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda 
zachęcali Parafian i Gości do nabywa-
nia ozdób i upominków świątecznych 

przygotowanych przez wolontariuszy  
Stowarzyszenia. Dochód uzyskany ze 
sprzedaży przeznaczony zostanie na 
bieżącą działalność Stowarzyszenia.

O godz. 11.00 w świetlicy parafialnej  
miała miejsce promocja książki przy-
gotowanej przez dzieci uczestniczące 
w warsztatach „Napisz Miasto”. Dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu od Prezy-
denta Miasta Gorzowa Wielkopolskie-
go udało się wydrukować 700 egzem-
plarzy tomiku. Będzie można go bez-
płatnie pobrać w miejskiej bibliotece, 
naszym Klubie Przystań za Wartą 
i świetlicy parafialnej.

13.12.2018
W czwartek 13 grudnia w naszej pa-
rafii o godzinie 17.00 odbyła się konfe-
rencja na temat: „Dlaczego poświęce-
nie Niepokalanemu Sercu Maryi?”. Na 
Mszy św. o godz. 18.00 miało zawie-
rzenie Niepokalanemu Sercu Maryi  
wszystkich wspólnot Odnowy w Du-
chu Świętym w Dekanacie Gorzow-
skim.

Zjazd NINIWY w Poznaniu
Tegoroczny jesienny zjazd Niniwy odbył się w Pozna-
niu w dniach 08-11 listopada. Tematem przewodnim 
było świadectwo życia tzw. „Piątki Poznańskiej” – mło-
dych ludzi z salezjańskiego oratorium, którzy zginęli 
w czasie II wojny światowej. Zostali zgilotynowani 
przez gestapo 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. 
W chwili śmierci mieli zaledwie po 19-23 lata. 13 
czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich bło-
gosławionymi.

Mogliśmy bliżej poznać tych niesamowitych chłopa-
ków podczas konferencji ks. Jacka Rogalskiego, która 
odbyła się w piątek rano. Opowiadał nam o losach 
„Poznańskiej Piątki”, czyli Czesława Jóźwiaka, Edwar-
da Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Jarogniewa 
Wojciechowskiego i Edwarda Klinika, którzy ufali Pa-
nu Bogu bezgranicznie i chcieli zjednoczyć swoje cier-
pienie i śmierć z cierpieniem i śmiercią Jezusa. Na koń-
cu ich życia Pan Bóg postawił im na drodze niemiec-
kiego Oblata o. Franza B?nscha. To on wyspowiadał 
chłopaków przed egzekucją i wypełnił ostatnią prośbę 
„Piątki” – podczas egzekucji trzymał oblacki krzyż tuż 
nad ich głowami, by w ostatnich chwilach życia mogli 
patrzeć na Jezusa ukrzyżowanego.
Największym przeżyciem podczas całego zjazdu dla 
większości uczestników była wizyta w Forcie VII, 

gdzie „Poznańska Piątka” była więziona blisko cztery 
tygodnie. Mogliśmy usłyszeć o niewyobrażalnych tor-
turach i okrucieństwie, jakie naziści stosowali wobec 
Polaków. Dowiedzieliśmy się również, że Fort VII był 
pierwszym obozem, w którym Niemcy użyli gazu do 
masowego mordowania ludności. Zwiedzanie Fortu 
było okazją do rozmyślań i własnych refleksji. Mogliś-
my również napisać listy do „Błogosławionej Piątki” 
i w nich przekazać im nasz podziw do ich czynów i za-
ufania Panu Bogu.
Podczas czterech dni zjazdu znalazły się jak zawsze sta-
łe punkty. Każdy dzień rozpoczynaliśmy modlitwami 
porannymi – tym razem codziennie modliliśmy się 
Jutrznią. Były również konferencje, podczas których 
zgłębialiśmy temat przewodni. Uczestniczyliśmy w na-
bożeństwie pokutnym, prowadzonym przez siostry za-
konne, drodze krzyżowej oraz koncercie zespołu Rock 
and Fire. W sobotę wieczorem odbyło się uwielbienie 
z zespołem Ninive, które było idealną okazją do po-
dziękowania Panu Bogu za cały zjazd. W niedzielę 
natomiast o godz. 12.00, z racji przypadającej w tym 
właśnie dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, odśpiewaliśmy wspólnie z Parafianami 
hymn Polski.
Ten zjazd na pewno na długo pozostanie w naszych ser-
cach i myślach. Każdy z nas już wyczekuje kolejnego 
spotkania, które w maju odbędzie się w Zahutyniu, w 
województwie podkarpackim.

Ola
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13.12.2018
W czwartek 13 grudnia w naszej pa-
rafii o godzinie 17.00 odbyła się konfe-
rencja na temat: „Dlaczego poświęce-
nie Niepokalanemu Sercu Maryi?”. Na 
Mszy św. o godz. 18.00 miało zawie-
rzenie Niepokalanemu Sercu Maryi  
wszystkich wspólnot Odnowy w Du-
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Zjazd NINIWY w Poznaniu
Tegoroczny jesienny zjazd Niniwy odbył się w Pozna-
niu w dniach 08-11 listopada. Tematem przewodnim 
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przez gestapo 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. 
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czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich bło-
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Mogliśmy bliżej poznać tych niesamowitych chłopa-
ków podczas konferencji ks. Jacka Rogalskiego, która 
odbyła się w piątek rano. Opowiadał nam o losach 
„Poznańskiej Piątki”, czyli Czesława Jóźwiaka, Edwar-
da Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Jarogniewa 
Wojciechowskiego i Edwarda Klinika, którzy ufali Pa-
nu Bogu bezgranicznie i chcieli zjednoczyć swoje cier-
pienie i śmierć z cierpieniem i śmiercią Jezusa. Na koń-
cu ich życia Pan Bóg postawił im na drodze niemiec-
kiego Oblata o. Franza B?nscha. To on wyspowiadał 
chłopaków przed egzekucją i wypełnił ostatnią prośbę 
„Piątki” – podczas egzekucji trzymał oblacki krzyż tuż 
nad ich głowami, by w ostatnich chwilach życia mogli 
patrzeć na Jezusa ukrzyżowanego.
Największym przeżyciem podczas całego zjazdu dla 
większości uczestników była wizyta w Forcie VII, 

gdzie „Poznańska Piątka” była więziona blisko cztery 
tygodnie. Mogliśmy usłyszeć o niewyobrażalnych tor-
turach i okrucieństwie, jakie naziści stosowali wobec 
Polaków. Dowiedzieliśmy się również, że Fort VII był 
pierwszym obozem, w którym Niemcy użyli gazu do 
masowego mordowania ludności. Zwiedzanie Fortu 
było okazją do rozmyślań i własnych refleksji. Mogliś-
my również napisać listy do „Błogosławionej Piątki” 
i w nich przekazać im nasz podziw do ich czynów i za-
ufania Panu Bogu.
Podczas czterech dni zjazdu znalazły się jak zawsze sta-
łe punkty. Każdy dzień rozpoczynaliśmy modlitwami 
porannymi – tym razem codziennie modliliśmy się 
Jutrznią. Były również konferencje, podczas których 
zgłębialiśmy temat przewodni. Uczestniczyliśmy w na-
bożeństwie pokutnym, prowadzonym przez siostry za-
konne, drodze krzyżowej oraz koncercie zespołu Rock 
and Fire. W sobotę wieczorem odbyło się uwielbienie 
z zespołem Ninive, które było idealną okazją do po-
dziękowania Panu Bogu za cały zjazd. W niedzielę 
natomiast o godz. 12.00, z racji przypadającej w tym 
właśnie dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, odśpiewaliśmy wspólnie z Parafianami 
hymn Polski.
Ten zjazd na pewno na długo pozostanie w naszych ser-
cach i myślach. Każdy z nas już wyczekuje kolejnego 
spotkania, które w maju odbędzie się w Zahutyniu, w 
województwie podkarpackim.

Ola
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Integrujemy Lubuskie

Miesiąc grudzień to czas, który biegnie bardzo szybko i jak zwykle 
dzieje się wiele. Zwłaszcza w Domu u Oblatów. W ostatnim czasie 
dzięki dofinansowaniu przez Województwo Lubuskie ze środków 
PFRON realizowaliśmy projekt Integrujemy Lubuskie. Dzięki temu 
nawiązaliśmy współpracę z grupą z powiatu strzelecko-drezdenec-
kiego. Spotykaliśmy się na warsztatach plastycznych. W Gorzowie 
wspólnie przygotowaliśmy ozdoby choinkowe, które sprawiły nam 
wiele radości. Okazało się, że każdy znalazł w sobie możliwości i po-
starał się wykonać piękną bombkę. Radość i satysfakcja z wykona-
nych prac gościła na twarzach seniorów. Dzięki tej radosnej twór-
czości wiele osób pojechało z wizytą do Ogard, gdzie też chętnie 
wszyscy włączyli się w wir prac artystycznych.
Dzięki dofinansowaniu z projektu cieszyliśmy się również codzienną 
gimnastyką, a szczególnie zajęciami muzycznymi z Panią Hanią. 
Chętnie śpiewaliśmy pieśni adwentowe i kolędy. Te warsztaty pomo-
gły nam w udoskonaleniu naszego pomysłu na  przedstawienie Bożo-
narodzeniowe, które przygotowaliśmy wspólnie z opiekunami. Miłą 
niespodzianką okazała się nowa choinka i oczywiście prezenty, które 
otrzymaliśmy na spotkaniu wigilijnym, szczególnie kubki z naszymi 
zdjęciami były cudowną pamiątką. Wigilia była nie tylko podsumo-
waniem pięknego roku, ale też spotkaniem wielu przyjaciół i naszych 
wolontariuszy. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 
spotkania Jezusa w drugim człowieku, aby dzielić się z każdym 

miłością i uśmiechem.
Seniorzy z Domu u Oblatów

PRZYJDŹ   JEZU
 
Przyjdź Jezu Chryste, wejdź w nasze miasta,
Popatrz na młodzież co z niej wyrasta.
Wejdź do nas Jezu, do naszych domów,
Jaką to cześć oddają, komu?
 
Telebożka w swych domach mają,
Jemu to pokłon i cześć oddają.
Dla nich z wideo płynie nauka
A Ciebie Jezu? – Któż dzisiaj szuka.
 
Kto przykazanie Twoje wyznaje,
Brutalizm, przemoc, wciąż narastają,
Zamiast zgody, brat bije brata,
Straszne to dzisiaj nadeszły lata.
 
Mordy, grabieże na każdym kroku,
Przyjdź Chryste do nas, popatrz swym okiem
I niech Twój palec karę wymierzy,
Niech nie grzeszy, kto w Ciebie wierzy.
 
Cnota nad fałszem niechaj zwycięża,
Pokój na świecie, zamiast oręża.
Niech będzie zgoda w naszym narodzie
O to Cię proszę mój dobry Boże.

Małgorzata Śnieguła

Najważniejsze, żeby się z ludźmi nie kłócić…
Spokojna, uprzejma i z radosnym usposobie-
niem. Energiczna, uparta i wytrwała. Taka jest 
Zofia Dziubek, jedna z najstarszych mieszkań-
ców Gorzowa. Nasza Parafianka. 18 listopada 
br. obchodziła 95 urodziny. Spotkałam się 
z Nią, by zapytać jak wspomina swoje życie, 
jakie rady ma dla młodych i o czym marzy. 
Choć sama przyznaje, że pamięć coraz częściej 
ją zawodzi, to dobrze pamięta to, co działo się 
przed laty. A w przypomnieniu świeższych in-
formacji pomogła nam Wanda Długosz. Teore-
tycznie opiekunka, ale w praktyce – jak ze 
śmiechem stwierdza Seniorka – przybrana cór-
ka. 
Zofia Dziubek, córka krawcowej i budownicze-
go domów, pochodzi ze wsi Kroszyn koło Baranowicz. Mia-
ła dwie siostry – dziś żyje już tylko jedna. Niestety mieszka 
aż w Gnieźnie i choruje. Dlatego panie już dawno się nie wi-
działy. Zofia Dziubek do Gorzowa jechała w nieznane. Po-
czątkowo zamieszkała na Kobylogórskiej. Później, już z mę-
żem Zdzisławem, przeniosła się do kamienicy u zbiegu ulic 
Towarowej i Śląskiej, gdzie mieszka do dziś.
Życie zawodowe Pani Zofii rozpoczęło się od pracy w gmi-
nie (jeszcze przed przyjazdem do Gorzowa). Przez wiele lat 
pracowała w redakcji Tygodnika Katolickiego, która mieści-
ła się przy Parafii Chrystusa Króla na Woskowej. W rozmo-
wie wspomina, że największą zmorą była panująca wtedy 
cenzura: Jak był artykuł o Matce Boskiej, to myśmy już wie-
dzieli, że nie pójdzie. A przecież, jak jakiś znany pisarz prze-

syła artykuł, to się chce go wydać. A on nie wie, 
że nie wolno o Matce Boskiej pisać! Takie to by-
ły czasy... Prawdziwa zmora. Tyle trzeba było 
artykułów przygotować. Przynajmniej dwa ra-
zy tyle, ile miało być wydrukowane, bo przecież 
cenzura musi coś odrzucić. Z racji tego, że re-
dakcja gazety mieściła się na plebanii, Pani Zo-
sia często bywała świadkiem najróżniejszych 
wyznań osób, które przychodziły po poradę do 
księdza Łabińskiego – ówczesnego redaktora. 
Ze śmiechem wspomina, że nie krępowała ich 
jej obecność i potrafili długo opowiadać o swo-
ich problemach. Na szczęście ksiądz Łabiński 
znalazł na to rozwiązanie. Kiedy pilnie trzeba 
było napisać artykuł, oboje wsiadali w samo-

chód i przyjeżdżali na Bracką. Tu, w spokoju klasztornych 
murów, ksiądz myślał nad treścią tygodnika, a Pani Zofia 
wszystko spisywała. 
Dzieci, wnuki i prawnuki Pani Zofii, choć mieszkają w róż-
nych rejonach Polski, licznie zjechali do niej na niedawne 
urodziny. Uczestnicząca w rozmowie pani Wanda Długosz, 
opiekunka, czy wręcz – jak obie mówią – przybrana córka, 
dzieli się wrażeniami po tym święcie: Najpierw była msza 
w kościele przy Chodkiewicza, a później pojechaliśmy na 
przyjęcie do lokalu. Tam czekał pyszny obiad, kwiaty i ciasta. 
Wszyscy chętnie robili sobie zdjęcia z jubilatką. Powspomi-
naliśmy, pośmialiśmy się. To był bardzo dobry czas! Pani Zo-
sia zapytana o Jej przepis na długie życie śmieje się, że nie 
zna takiego: Moja mama wcześnie zmarła. Zachorowała na 
gruźlicę, a kiedyś nie było na nią lekarstwa. Ja miałam wtedy 
16 lat. Ojciec faktycznie, dość długo żył. Miał 94 lata. 
Seniorka zapytana o swoje uczestnictwo w Domu u Oblatów 
przyznaje, że chętnie do niego przychodzi. Ceni sobie to, że 
towarzystwo jest zgodne, nikt z nikim się nie kłóci – tego 
szczerze nie lubi. Za to podoba Jej się wspólne śpiewanie, 
granie w karty lub zabawy słowem. W wolnych chwilach 
bardzo chętnie rozwiązuje krzyżówki. Mówi, że to pozwala 
ćwiczyć pamięć, choć ta coraz częściej zawodzi. W okresie 
zimowym z kolei oddaje się szydełkowaniu i tworzy ozdoby 
choinkowe. 
Moja Rozmówczyni niechętnie opowiada o przeszłości. Ży-
cie Jej nie rozpieszczało, ale z rozmarzeniem wspomina lata, 
gdy żyła jeszcze mama. Jej marzeniem jest zobaczyć się 
z 94-letnią siostrą mieszkającą w Gnieźnie. Niestety, z uwa-
gi na chorobę siostry i dużą odległość, to marzenie wydaje 
się mało realne. Na koniec rozmowy zapytałam Panią Zosię 
o radę dla młodego pokolenia: Najważniejsze, żeby się z 
ludźmi nie kłócić.

Zofia Dziubek

Zofia Dziubek z opiekunką Wandą Długosz

Przyjemność rozmowy z Zofią Dziubek czerpała 
Anna Jakubowska
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Z działalności Stowarzyszenia św. Eugeniusza

Koniec roku to zawsze czas refleksji i 
pewnych podsumowań, które pomaga-
ją obrać lepszy kurs w przyszłości. Nie 
inaczej jest w Stowarzyszeniu św. Eu-
geniusza. Oto nasze krótkie zestawie-
nie tego, co działo się w 2018 roku:
• dwukrotnie odbył się pochówek Dzie-
ci zmarłych przed narodzeniem. W tym 
roku zorganizowaliśmy pożegnanie 
ponad stu Dzieci, które odbywało się 
w Gorzowskim Domu Pogrzebowym. 
Co więcej, pod koniec listopada udało 
się nam zebrać fundusze i zlecić poło-
żenie kostki wokół pomnika. Dzięki te-
mu miejsce spoczynku naszych Ma-
luszków nie tylko wygląda bardziej es-
tetycznie, ale też ułatwia dojście do 
pomnika w deszczowe dni. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do orga-
nizacji pochówków i wspólnie z nami 
zatroszczyli się o to miejsce pamięci. 
Dzieło Gaudium Vitae to nie tylko god-
ne pożegnanie Dzieci, ale też Msze 
Święte w intencji rodziców po stracie 
oraz spotkania grupy wsparcia dla 
tychże. Odbywają się one każdego 25. 
dnia miesiąca po mszy o godzinie 
18.30, a przewodniczy im kapłan i psy-
cholog. W naszych modlitwach 
pamiętamy nie tylko o rodzicach, któ-
rych Dzieci pochowaliśmy, ale również 
o tych, którzy stracili swoje pociechy w 

wyniku innych okoliczności, np. cięż-
kiej choroby, wypadku, czy samobój-
stwa.
• kontynuowaliśmy wspólne wyplata-
nie różańców jako zadośćuczynienie za 
własne grzechy i modlitwa za miasto. 
Niestety, często było tak, że prowadzą-
ce zajęcia były same – w naszej parafii 
brakowało osób, które odpowiedziały 
na zaproszenie. Jednak nie poddajemy 
się. Dalej, cierpliwie będziemy na Was 
czekać, bo wierzymy, że idziemy w do-
brym kierunku ˘ . Przypominamy, że 
zajęcia odbywają się w ostatni czwar-
tek miesiąca o godzinie 17.00.
• w maju po raz drugi podjęliśmy się 
modlitwy za miasto. W tym roku nie 
tylko w naszej parafii, ale w kilku go-
rzowskich kościołach trwało czuwanie 
przez 761 minut. Innowacją było też 
czytanie Pisma Świętego na antenie 
Radia Plus Gorzów. Już dzisiaj zbiera-
my pomysły na trzecią edycję modlit-
wy za miasto i dziękujemy tym, którzy 
włączyli się w nią w tym roku.
• realizowaliśmy kilka projektów dofi-
nansowanych przez Miasto Gorzów:
* Łączą nas ludzie i miejsca – czwarta 
odsłona biuletynu z historiami znanych 
i mniej znanych gorzowian oraz osób 
związanych z naszym miastem. W tym 
roku na kartach wydawnictwa przeczy-
tać możecie między innymi o jednej 
z naszych parafianek – przemiłej pani 
Teresie Szewczyk. Biuletyn dostępny 
jest od 16 grudnia w Przystani za Wartą, 
w kościele i świetlicy parafialnej. Trafi 
on również do miejskiej biblioteki, u-
rzędów, szkół i innych miejsc, gdzie 
może stać się niecodzienną lekcją his-
torii dla gorzowian.
* Siloe – naszego zespołu muzycz-
nego chyba nikomu nie trzeba przed-
stawiać. Każdy parafianin dobrze zna 
talenty ekipy pod przewodnictwem Ha-
ni Szurkało. Teraz będzie można ich 
słuchać także w domu, bo udało się na-
grać kilka kolęd w ich wykonaniu 
w profesjonalnym studiu. 
* Przystań z rodziną – wspieranie war-
tości rodzinnych przez wspólne spę-
dzanie czasu na łonie natury. Zorgani-
zowaliśmy spływ kajakowy oraz dwa 
biwaki w okolicy Starego Dworku. Re-
lacje uczestników tych wydarzeń są 
bardzo pozytywne. Można było odpo-
cząć od miasta, spędzić czas z najbliż-
szymi, ale też lepiej poznać sąsiadów. 
Było wesoło i aktywnie. W ramach tego 
projektu Ojciec Dawid zabierał też 
dzieci do kina, a także przygotowaliś-
my wrześniowy piknik na terenie para-

fii, w czasie którego odbyła się prelek-
cja policji. 

* Przystań za Wartą uczy – w tym roku 
w Przystani były zajęcia zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Tych pierw-
szych zaprosiliśmy na warsztaty lite-
rackie, gdzie pod okiem Agnieszki Ko-
paczyńskiej-Moskaluk powstawały 
bajki, opowiadania i ilustracje do książ-
ki, której premiera miała miejsce 9 
grudnia br. Do młodzieży i dorosłych 
skierowane były warsztaty artystyczne, 
które prowadziła Joanna Buchmiet-
Skubiszyńska. Uczestnicy zajęć przy-
gotowali między innymi personalizo-
wane torby bawełniane, choinki w ko-
lorowych doniczkach, lampiony z mo-
tywem świątecznym oraz ozdoby wiel-
kanocne. Dorośli uczestniczyli w kur-
sie języka niemieckiego z Dają Weiss. 
Z racji tego, że pochodzi ona z Nie-
miec, słuchacze skorzystali z wiedzy 
„z pierwszej ręki”. Zapraszaliśmy też 
seniorów na spotkania z nowymi tech-
nologiami. I tu trzeba przyznać, że se-
niorzy – wbrew powszechnej opinii – 
aż tak zieloni w obsłudze smartfonów 
nie są! Na zajęciach często zadawali 
pytania o najnowsze aplikacje i progra-
my, z których później chętnie korzysta-
li. 

• rozwijaliśmy współpracę z naszymi 
partnerami. W tym roku szczególnie 
dużo czasu poświęciliśmy Zespołowi 
Szkół nr 12, z którym realizowaliśmy 
projekt „A mnie ta ziemia od innych 
droższa”. Odbywał się on w ramach do-
finansowania Województwa Lubuskie-
go na Niepodległościowe Inicjatywy 
Młodzieżowe. Dzięki wsparciu finan-
sowemu z Urzędu Marszałkowskiego 
młodzież była na wycieczce w Dobie-
gniewie, gdzie zwiedzali obóz jeniecki, 
a później śpiewali przy ognisku z senio-

rami z Koła Sybiraków. W wakacje od-
był się konkurs fotograficzny na naj-
piękniejsze zakątki naszego woje-
wództwa. Jego zwieńczeniem było wy-
danie kalendarza na rok 2019 z najlep-
szymi zdjęciami nadesłanymi przez 
uczniów. Ostatnim etapem wspólnego 
projektu był III Festiwal Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej, który odbył się 
17 listopada br. Wzięło w nim udział 
ponad 60 młodych gorzowian i miesz-
kańców ościennych gmin. Było to bar-
dzo wzruszające wydarzenie ze wzglę-
du na widoczne wielkie zaangażowanie 
dzieci i młodzieży w przygotowane 
przez siebie utwory. 
• początkowo w soboty, a później 
w piątki, odbywał się w Przystani za 
Wartą kurs języka angielskiego dla do-
rosłych. Mamy już dwie grupy kursan-
tów, którzy uczą się z Małgosią Woro-
nowicz. Postępy są widoczne i słyszal-
ne z każdymi kolejnymi zajęciami!
• w wakacje swoje działania adresowa-
liśmy również do seniorów. Uzyskaliś-
my dofinansowanie z Lubuskiego Oś-
rodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
na dwa projekty. W ramach pierwszego 
zapraszaliśmy osoby starsze do wspól-
nej gimnastyki na placu przy kościele. 
Drugi zaś skierowany był do uczestni-
ków Domu u Oblatów. Placówka w lip-
cu obchodziła swój czwarty jubileusz 
powstania. Z tej okazji zorganizowaliś-

my imprezę integracyjną dla seniorów 
z kilku domów działających w Gorzo-
wie oraz wydaliśmy kalendarz z pięk-
nymi zdjęciami podopiecznych. Foto-
grafie powstały w czasie sesji zdjęcio-
wej przygotowanej przez uczniów Zes-
połu Szkół Odzieżowych. Okazało się 
po niej, że w Domu u Oblatów są sami 
urodzeni modele i modelki!
• podjęliśmy próbę organizacji drugich 
rodzinnych zawodów wędkarskich, 
jednak z uwagi na brak wystarczającej 
liczby chętnych musieliśmy z tego zre-
zygnować. Przypominamy jednak, że 
w naszych zasobach są wędki i inny 
sprzęt, który można wypożyczać i spę-
dzać z rodziną czas nad wodą. 
• pomagaliśmy mieszkańcom Gorzowa 
w przygotowaniu rocznych zeznań PIT. 
W tym roku nasze trzy dzielne panie 
pomogły ponad dwustu osobom! Mie-
liśmy do czynienia ze standardowymi 
rozliczeniami, ale trafiały się też na-
prawdę trudne przypadki. Na szczęście 
wszystkim udało się pomóc. Przy okaz-
ji przypominamy, że dokumenty kilku 
osób wciąż są w Stowarzyszeniu – war-
to je odebrać. ˘ .  Bardzo cieszy nas 
fakt, że w wyniku zbiórki 1% podatku 
zyskaliśmy 8060,60 zł! To dla nas bar-
dzo miła niespodzianka, którą przeka-
zaliśmy na realizację naszych celów 
statutowych. Dziękujemy wszystkim, 
którzy nam zaufali i przekazali swój 

1% podatku!
• jedną z ostatnich inicjatyw w 2018 ro-
ku były 33-dniowe rekolekcje według 
św. Ludwika Marii Grignion de Mont-
fort „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”, które współorganizowa-
liśmy z parafią. Wzięło w nich udział o-
koło 80 osób z naszego miasta, jak i o-
kolic. 
Podsumowanie miało być krótkie, a o-
kazało się, że lista jest całkiem pokaź-
na. I z tego się cieszymy! Dziękujemy 
Wam przede wszystkim za modlitwę, 
której nigdy za wiele i oczywiście pole-
camy się dalej Waszej pamięci. Dzięku-
jemy też za wszelkie wsparcie mater-
ialne – 1% podatku, czy darowizny. To 
dzięki Wam możemy podejmować tyle 
inicjatyw. Dziękujemy również za po-
mysły i uwagi, którymi się z nami dzie-
licie. Jako Stowarzyszenie chcemy być 
dla Was, więc te opinie są bardzo cenne. 

Z okazji nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku, prag-
niemy Wam, szanowni Przyjaciele 
Stowarzyszenia, życzyć dobrych o-
woców tego świętowania. Oby Jezus 
znalazł dla Siebie miejsce w Waszych 
sercach i Rodzinach. Powierzajcie 
swoje sprawy Tej, przez Którą na 
świat przyszedł nasz Zbawiciel. 
Bądźcie dla siebie dobrzy i dzielcie 
się Miłością!

Anna Jakubowska

33 dni wysiłku
Parafia wraz ze Stowarzyszeniem, którego 
Patronem jest Święty Eugeniusz de Maze-
nod – założyciel Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej, zorganizowa-
ła w dniach od 04 listopada do 08 grudnia br. 

33 dniowe rekolekcje „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” przygotowujące do Zawierzenia się Niepokalanemu 
Sercu Jezusa przez ręce Maryi. Wzięły w nich udział osoby, 
które wcześniej przeczytały traktat o prawdziwym nabożeń-
stwie do Najświętszej Maryi Panny oraz dokonały aktu za-
wierzenia siebie i swoich rodzin Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi.
Rekolektanci oprócz indywidualnej pracy z rozważaniem na 
dany dzień zawartym w książce pt. „Przygotowanie do aktu 
zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi” św. Ludwika 
Marii Grignion de Monfort, spotykali się na Mszach Świę-
tych i nauczaniach wprowadzających ich na 
dany tydzień, głoszonych przez naszych ojców. 
Pierwsze 12 dni tego okresu były oderwaniem 
się od ducha tego świata, by móc bardziej zro-
zumieć Ducha Chrystusa i przez to zbliżyć się 
do Syna Bożego. Kolejne 21 dni były czasem 
poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. 
W dniu 34 a więc 8 grudnia, w Uroczystość 
Niepokalanego Serca Maryi, zawierzenia do-
konały 72 osoby, oddały się one całkowicie Ma-

ryi. Kształtowane przez Ducha Świętego pozwoliły, aby Ona 
użyła ich do triumfu Swego Niepokalanego Serca, oddając 
Jej siebie, by stać się narzędziem do służby Jej i Jezusowi 
Chrystusowi. Stając się Niewolnikami Maryi poddajemy 
siebie pod jej kierownictwo, by Ona mogła przez nas działać 
i zbliżać jeszcze bardziej do Jezusa. Tam gdzie jest Maryja 
jest Duch Święty, a więc i Trójca Przenajświętsza.
Maryja w tym świecie potrzebuje niewolników, którzy będą 
bronić praw człowieka, rodziny, wiary i będą stać na straży 
godności poprzez całkowite Jej oddanie i głoszenie Słowa 
Bożego swoją postawą. Pragnie, byśmy w drugim człowie-
ku, widzieli Jezusa Chrystusa i potrafili dostrzegać dobro, ja-
kie nas otacza oraz każdego dnia dziękować za to, że Jezus 
nas kocha, bo przecież te dobra pochodzą od Niego! 

Niewolnica Maryi 
„Jezus życzy Sobie, abym była bardziej znana i kochana na 

ziemi. Życzy On Sobie również, aby na ziemi 
zostało ustanowione nabożeństwo do Mojego 
Niepokalanego Serca.” (...) „Będę zawsze z wa-
mi i Moje Niepokalane Serce będzie dla was ra-
dością i drogą, która zaprowadzi was do Boga.” 
słowa Naszej Matki w Fatimie,13 czerwca 1917 
„Jezus Chrystus nie jest znany tak jak powinien 
być, ponieważ Maryja nie została jeszcze dotąd 
poznaną.” Św. Ludwik de Montfort, motto do” 
Traktatu…” w j. angielskim.
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kiej choroby, wypadku, czy samobój-
stwa.
• kontynuowaliśmy wspólne wyplata-
nie różańców jako zadośćuczynienie za 
własne grzechy i modlitwa za miasto. 
Niestety, często było tak, że prowadzą-
ce zajęcia były same – w naszej parafii 
brakowało osób, które odpowiedziały 
na zaproszenie. Jednak nie poddajemy 
się. Dalej, cierpliwie będziemy na Was 
czekać, bo wierzymy, że idziemy w do-
brym kierunku ˘ . Przypominamy, że 
zajęcia odbywają się w ostatni czwar-
tek miesiąca o godzinie 17.00.
• w maju po raz drugi podjęliśmy się 
modlitwy za miasto. W tym roku nie 
tylko w naszej parafii, ale w kilku go-
rzowskich kościołach trwało czuwanie 
przez 761 minut. Innowacją było też 
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Radia Plus Gorzów. Już dzisiaj zbiera-
my pomysły na trzecią edycję modlit-
wy za miasto i dziękujemy tym, którzy 
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• realizowaliśmy kilka projektów dofi-
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szymi zdjęciami nadesłanymi przez 
uczniów. Ostatnim etapem wspólnego 
projektu był III Festiwal Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej, który odbył się 
17 listopada br. Wzięło w nim udział 
ponad 60 młodych gorzowian i miesz-
kańców ościennych gmin. Było to bar-
dzo wzruszające wydarzenie ze wzglę-
du na widoczne wielkie zaangażowanie 
dzieci i młodzieży w przygotowane 
przez siebie utwory. 
• początkowo w soboty, a później 
w piątki, odbywał się w Przystani za 
Wartą kurs języka angielskiego dla do-
rosłych. Mamy już dwie grupy kursan-
tów, którzy uczą się z Małgosią Woro-
nowicz. Postępy są widoczne i słyszal-
ne z każdymi kolejnymi zajęciami!
• w wakacje swoje działania adresowa-
liśmy również do seniorów. Uzyskaliś-
my dofinansowanie z Lubuskiego Oś-
rodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
na dwa projekty. W ramach pierwszego 
zapraszaliśmy osoby starsze do wspól-
nej gimnastyki na placu przy kościele. 
Drugi zaś skierowany był do uczestni-
ków Domu u Oblatów. Placówka w lip-
cu obchodziła swój czwarty jubileusz 
powstania. Z tej okazji zorganizowaliś-

my imprezę integracyjną dla seniorów 
z kilku domów działających w Gorzo-
wie oraz wydaliśmy kalendarz z pięk-
nymi zdjęciami podopiecznych. Foto-
grafie powstały w czasie sesji zdjęcio-
wej przygotowanej przez uczniów Zes-
połu Szkół Odzieżowych. Okazało się 
po niej, że w Domu u Oblatów są sami 
urodzeni modele i modelki!
• podjęliśmy próbę organizacji drugich 
rodzinnych zawodów wędkarskich, 
jednak z uwagi na brak wystarczającej 
liczby chętnych musieliśmy z tego zre-
zygnować. Przypominamy jednak, że 
w naszych zasobach są wędki i inny 
sprzęt, który można wypożyczać i spę-
dzać z rodziną czas nad wodą. 
• pomagaliśmy mieszkańcom Gorzowa 
w przygotowaniu rocznych zeznań PIT. 
W tym roku nasze trzy dzielne panie 
pomogły ponad dwustu osobom! Mie-
liśmy do czynienia ze standardowymi 
rozliczeniami, ale trafiały się też na-
prawdę trudne przypadki. Na szczęście 
wszystkim udało się pomóc. Przy okaz-
ji przypominamy, że dokumenty kilku 
osób wciąż są w Stowarzyszeniu – war-
to je odebrać. ˘ .  Bardzo cieszy nas 
fakt, że w wyniku zbiórki 1% podatku 
zyskaliśmy 8060,60 zł! To dla nas bar-
dzo miła niespodzianka, którą przeka-
zaliśmy na realizację naszych celów 
statutowych. Dziękujemy wszystkim, 
którzy nam zaufali i przekazali swój 

1% podatku!
• jedną z ostatnich inicjatyw w 2018 ro-
ku były 33-dniowe rekolekcje według 
św. Ludwika Marii Grignion de Mont-
fort „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”, które współorganizowa-
liśmy z parafią. Wzięło w nich udział o-
koło 80 osób z naszego miasta, jak i o-
kolic. 
Podsumowanie miało być krótkie, a o-
kazało się, że lista jest całkiem pokaź-
na. I z tego się cieszymy! Dziękujemy 
Wam przede wszystkim za modlitwę, 
której nigdy za wiele i oczywiście pole-
camy się dalej Waszej pamięci. Dzięku-
jemy też za wszelkie wsparcie mater-
ialne – 1% podatku, czy darowizny. To 
dzięki Wam możemy podejmować tyle 
inicjatyw. Dziękujemy również za po-
mysły i uwagi, którymi się z nami dzie-
licie. Jako Stowarzyszenie chcemy być 
dla Was, więc te opinie są bardzo cenne. 

Z okazji nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku, prag-
niemy Wam, szanowni Przyjaciele 
Stowarzyszenia, życzyć dobrych o-
woców tego świętowania. Oby Jezus 
znalazł dla Siebie miejsce w Waszych 
sercach i Rodzinach. Powierzajcie 
swoje sprawy Tej, przez Którą na 
świat przyszedł nasz Zbawiciel. 
Bądźcie dla siebie dobrzy i dzielcie 
się Miłością!

Anna Jakubowska

33 dni wysiłku
Parafia wraz ze Stowarzyszeniem, którego 
Patronem jest Święty Eugeniusz de Maze-
nod – założyciel Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej, zorganizowa-
ła w dniach od 04 listopada do 08 grudnia br. 

33 dniowe rekolekcje „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” przygotowujące do Zawierzenia się Niepokalanemu 
Sercu Jezusa przez ręce Maryi. Wzięły w nich udział osoby, 
które wcześniej przeczytały traktat o prawdziwym nabożeń-
stwie do Najświętszej Maryi Panny oraz dokonały aktu za-
wierzenia siebie i swoich rodzin Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi.
Rekolektanci oprócz indywidualnej pracy z rozważaniem na 
dany dzień zawartym w książce pt. „Przygotowanie do aktu 
zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi” św. Ludwika 
Marii Grignion de Monfort, spotykali się na Mszach Świę-
tych i nauczaniach wprowadzających ich na 
dany tydzień, głoszonych przez naszych ojców. 
Pierwsze 12 dni tego okresu były oderwaniem 
się od ducha tego świata, by móc bardziej zro-
zumieć Ducha Chrystusa i przez to zbliżyć się 
do Syna Bożego. Kolejne 21 dni były czasem 
poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. 
W dniu 34 a więc 8 grudnia, w Uroczystość 
Niepokalanego Serca Maryi, zawierzenia do-
konały 72 osoby, oddały się one całkowicie Ma-

ryi. Kształtowane przez Ducha Świętego pozwoliły, aby Ona 
użyła ich do triumfu Swego Niepokalanego Serca, oddając 
Jej siebie, by stać się narzędziem do służby Jej i Jezusowi 
Chrystusowi. Stając się Niewolnikami Maryi poddajemy 
siebie pod jej kierownictwo, by Ona mogła przez nas działać 
i zbliżać jeszcze bardziej do Jezusa. Tam gdzie jest Maryja 
jest Duch Święty, a więc i Trójca Przenajświętsza.
Maryja w tym świecie potrzebuje niewolników, którzy będą 
bronić praw człowieka, rodziny, wiary i będą stać na straży 
godności poprzez całkowite Jej oddanie i głoszenie Słowa 
Bożego swoją postawą. Pragnie, byśmy w drugim człowie-
ku, widzieli Jezusa Chrystusa i potrafili dostrzegać dobro, ja-
kie nas otacza oraz każdego dnia dziękować za to, że Jezus 
nas kocha, bo przecież te dobra pochodzą od Niego! 

Niewolnica Maryi 
„Jezus życzy Sobie, abym była bardziej znana i kochana na 

ziemi. Życzy On Sobie również, aby na ziemi 
zostało ustanowione nabożeństwo do Mojego 
Niepokalanego Serca.” (...) „Będę zawsze z wa-
mi i Moje Niepokalane Serce będzie dla was ra-
dością i drogą, która zaprowadzi was do Boga.” 
słowa Naszej Matki w Fatimie,13 czerwca 1917 
„Jezus Chrystus nie jest znany tak jak powinien 
być, ponieważ Maryja nie została jeszcze dotąd 
poznaną.” Św. Ludwik de Montfort, motto do” 
Traktatu…” w j. angielskim.
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Opowieści o Przyjaźni
W marcu tego roku rozpoczęliśmy realizację projektu 
„Napisz miasto”, którego inicjatorką była Agnieszka 
Kopaczyńska-Moskaluk. Raz w tygodniu organizowa-
ła ona warsztaty literackie dla dzieci, w czasie których 
powstawały opowiadania, bajki, wiersze i ilustracje. 
Tematem przewodnim prac było nasze miasto: ulice, 
wydarzenia, osoby. Dzieci chętnie pisały o ważnych dla 
nich wartościach: miłości, rodzinie, przyjaźni. Efektem 
warsztatów i zabawy słowem jest książka. Zawiera ona 
wybrane prace i kolorowe ilustracje. Co ciekawe, dzieci 
brały również udział w procesie składania książki. Mło-
dzi pisarze byli w Zespole Szkół Odzieżowych, w któ-
rym był drukowany tomik. Tam mogli zobaczyć, jak 
z ich twórczości tworzy się książka. Dobierali kolory 
i czcionki, by test był wyraźny również dla ich babć 
i dziadków. 9 grudnia br. o godzinie 11.00 dzieci, ich 
rodzice i bliscy zgromadzili się w świetlicy przy Parafii 
św. Józefa, by dokonać premiery książki. W czasie spot-
kania Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk podzieliła się 
wrażeniami po kończącym się projekcie. Uczestnicy 
mogli również wysłuchać trzech utworów zamieszczo-
nych w książce. Po podziękowaniach nadszedł czas 
rozdania książeczek i autografów. Dzieciaki miały 
wielką frajdę składając podpisy na poszczególnych eg-
zemplarzach. Przyznawały, że czuły się jak gwiazdy! 
Jakże przyjemnie się na nich patrzyło! W naszej pamię-
ci na długo zapadną słowa Tomka, jednego z młodych 
pisarzy, który dziękując za udział w projekcie wskazał 
na przyjaźnie, jakie zawiązały się w trakcie jego trwa-
nia. To budujące, że mogliśmy dać młodym przestrzeń 
do budowania głębszych relacji i rozwijania talentów.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tworze-
niu książki. Dziękujemy Agnieszce Kopaczyńskiej-
Moskaluk za pomysł i realizację. Basi Szabłowskiej za 
zaangażowanie i mobilizowanie dzieci. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy również do Dyrekcji Zespołu 
Szkół Odzieżowych za możliwość współpracy przy 
drukowaniu tomiku. Dzieciaki, jesteście wielkie! 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego udało się wydruko-
wać 700 egzemplarzy tomiku. Będzie można go bez-
płatnie pobrać w miejskiej bibliotece, naszym Klubie 
Przystań za Wartą i  świetlicy parafialnej.

Anna Jakubowska

„Komuniści” – przygotowania do pierwszej Komunii Świętej
„A co to jest Komunia Święta?” 
Czasem dzieci pytają na katechezie 
w szkole, szczególnie z pierwszej 
czy z drugiej klasy. Trzecioklasiści 
po kilku lekcjach ze swoim dusz-
pasterzem znają już odpowiedź na 
to pytanie. I co najważniejsze nie 
tylko wiedzą, że pod postacią chleba 
jest obecny Jezus Chrystus, ale rów-
nież wierzą w tę prawdę. Jak prze-

biega przygotowanie „maluczkich” 
do pierwszej Komunii Świętej?
Na początku roku szkolnego spoty-
kamy się indywidualnie z rodzicami 
dzieci, a to jest dobra okazja, by ich 
poznać. Uczniowie przystępują do 
Komunii klasami, a niektórzy nie 
mieszkają w naszej parafii, dlatego 
taka forma „zapisu dziecka” ma 
szczególne znaczenie. Poza tym, 

jeśli ja sam, jako duszpasterz już 
z kimś rozmawiałem i wiem o nim 
coś więcej, współpraca przebiega 
lepiej i łatwiej dogadać się w wielu 
sytuacjach. Na początku roku szkol-
nego mówimy rodzicom o wymaga-
niach i pomocy, na którą mogą li-
czyć. Najbardziej znanym wymaga-
niem jest nauka modlitw. Nikt nie 
wymyśla ich po to, by gnębić dzieci 
czy prześladować rodziców, ale by 
pomóc „maluczkim” w modlitwie. 
Dzieci potrzebują gotowego tekstu, 
by się modlić, dlatego jest to dla 
nich tak cenne. Sam pamiętam jak 
jedno dziecko pięknie nauczyło się 
modlitwy „Zdrowaś Maryjo” i pod-
czas nabożeństw różańcowych czę-
sto prowadziło modlitwę. Czy to nie 
jest rozwój przyjaźni z Jezusem? 
A o to przecież chodzi. A takich sy-
tuacji jest o wiele więcej.

Mówi się o przygotowaniach do I 
Komunii Świętej, a ona jest właści-
wie pewnym stopniem na drodze 
przyjaźni z Jezusem. Przyjaźń wy-
maga spotkania, dlatego tak bardzo 
w kościele wymaga się uczestnic-
twa w niedzielnych Mszach Świę-
tych, czy w nabożeństwach różań-
cowych lub roratach, które aktual-
nie przeżywamy. Niekiedy dzieci 
podczas katechezy w szkole same 
opowiadają o tym, jak tą przyjaźń 
przeżywają, np. „ja się modliłem 
wczoraj za mamę”, „ja się wpatry-
wałem w Pana Jezusa na Mszy” 
i wtedy nie ma wątpliwości, że dzie-
ci rosną w oczach Bożych. Są mo-
menty, że udziela się to również ro-
dzicom, szczególnie tym, którzy 
w roku przygotowań swojej pocie-
chy do Komunii przypomnieli sobie 
o kościele i Tym, który w nim na 
nich czeka. Podczas lekcji religii 
dzieci dowiadują się wiele o koście-
le i zaczynają rozumieć chociażby 
przebieg Mszy Świętej. A to jest 
trudne, nawet dla samych doros-
łych. Aktualnie na katechezie dzieci 
poznają szczegółowo dekalog.
Niedawno braliśmy udział w poś-
więceniu medalików i niektóre 
dzieci już je noszą. Wierzą, że jest to 
wyraz miłości do Maryi. Mam na-
dzieję, że rodzice podzielają tę wia-

rę. Pismo Święte dzieci już mają 
i niedługo będzie czas nauki posłu-
giwania się nim, ale wszystko 
w swoim czasie.
Lada moment rozpoczynają się wi-
zyty duszpasterskie, co będzie ko-
lejną okazją do spotkania z rodzina-
mi „komunistów”. Mam nadzieję, 
że przyjaźń z Jezusem, będzie obec-
na w nich wszystkich, a jej rozwój 
jest tylko kwestią czasu. Proszę 
również o modlitwę w tej intencji. 
Ze swojego skromnego doświad-
czenia duszpasterskiego wiem, że 
kapłan może wiele pomóc w tym 
procesie, ale od rodziców tak na-
prawdę zależy najwięcej. Oby dzie-
ci były dumne z nich, dziękując im 
w maju w czasie Eucharystii, pod-
czas której pierwszy raz przyjmą Je-
zusa do swoich serc.

o. Dawid Grabowski OMI

Odlotowe Jasełka
Dzień 13 grudnia br. dla naszej Świetlicy okazał się 
dniem bardzo szczęśliwym. Spotkały nas tego dnia sa-
me sukcesy! Braliśmy udział w IV Festiwalu Kolęd 
„Zaśpiewajmy pod Niebiosa” organizowanym przez 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W Festi-
walu brały udział dzieci, ich rodzice, opiekunowie i wo-
lontariusze. Program występu miał być osadzony w re-
aliach gorzowskich, z uwzględnieniem mniejszości na-
rodowych i etnicznych zamieszkujących nasze woje-
wództwo oraz składać się z tradycyjnych kolęd i pasto-
rałek. 
Już sam początek spotkania kolędowego rozpoczął się 
dla nas wspaniale. Nasza koleżanka Amelka Szczutow-
ska dostała nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w kon-
kursie na kartkę świąteczną „Caritas-Boże Narodzenie 
2018”. Jej praca „Święta Rodzina”, którą wykonała pod 
kierunkiem pani Angeliki Kornaś znalazła się na ofi-
cjalnej kartce Caritas. 
W końcu zaczęły się występy. Najpierw zaprezento-
wała się świetlica „Pod tęczą” z ul. Mieszka I wzmoc-
niona świetlicą romską. Potem przyszedł czas na nas. 
Miejsce akcji jasełek to lotnisko Zielona Góra Babi-

most, na którym spotykają się podróżni z różnych kra-
jów. Jest Angielka, Hiszpanka, dwie Chinki i polski zes-
pół folklorystyczny z Parafii św. Józefa. Wszyscy wy-
konywali kolędy ze swoich krajów. Było wesoło i kolo-
rowo. Wielkim wyzwaniem było dla nas wykonywanie 
kolęd w obcych językach: angielskim, hiszpańskim, 
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i czcionki, by test był wyraźny również dla ich babć 
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św. Józefa, by dokonać premiery książki. W czasie spot-
kania Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk podzieliła się 
wrażeniami po kończącym się projekcie. Uczestnicy 
mogli również wysłuchać trzech utworów zamieszczo-
nych w książce. Po podziękowaniach nadszedł czas 
rozdania książeczek i autografów. Dzieciaki miały 
wielką frajdę składając podpisy na poszczególnych eg-
zemplarzach. Przyznawały, że czuły się jak gwiazdy! 
Jakże przyjemnie się na nich patrzyło! W naszej pamię-
ci na długo zapadną słowa Tomka, jednego z młodych 
pisarzy, który dziękując za udział w projekcie wskazał 
na przyjaźnie, jakie zawiązały się w trakcie jego trwa-
nia. To budujące, że mogliśmy dać młodym przestrzeń 
do budowania głębszych relacji i rozwijania talentów.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tworze-
niu książki. Dziękujemy Agnieszce Kopaczyńskiej-
Moskaluk za pomysł i realizację. Basi Szabłowskiej za 
zaangażowanie i mobilizowanie dzieci. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy również do Dyrekcji Zespołu 
Szkół Odzieżowych za możliwość współpracy przy 
drukowaniu tomiku. Dzieciaki, jesteście wielkie! 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego udało się wydruko-
wać 700 egzemplarzy tomiku. Będzie można go bez-
płatnie pobrać w miejskiej bibliotece, naszym Klubie 
Przystań za Wartą i  świetlicy parafialnej.

Anna Jakubowska

„Komuniści” – przygotowania do pierwszej Komunii Świętej
„A co to jest Komunia Święta?” 
Czasem dzieci pytają na katechezie 
w szkole, szczególnie z pierwszej 
czy z drugiej klasy. Trzecioklasiści 
po kilku lekcjach ze swoim dusz-
pasterzem znają już odpowiedź na 
to pytanie. I co najważniejsze nie 
tylko wiedzą, że pod postacią chleba 
jest obecny Jezus Chrystus, ale rów-
nież wierzą w tę prawdę. Jak prze-

biega przygotowanie „maluczkich” 
do pierwszej Komunii Świętej?
Na początku roku szkolnego spoty-
kamy się indywidualnie z rodzicami 
dzieci, a to jest dobra okazja, by ich 
poznać. Uczniowie przystępują do 
Komunii klasami, a niektórzy nie 
mieszkają w naszej parafii, dlatego 
taka forma „zapisu dziecka” ma 
szczególne znaczenie. Poza tym, 

jeśli ja sam, jako duszpasterz już 
z kimś rozmawiałem i wiem o nim 
coś więcej, współpraca przebiega 
lepiej i łatwiej dogadać się w wielu 
sytuacjach. Na początku roku szkol-
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o. Dawid Grabowski OMI

Odlotowe Jasełka
Dzień 13 grudnia br. dla naszej Świetlicy okazał się 
dniem bardzo szczęśliwym. Spotkały nas tego dnia sa-
me sukcesy! Braliśmy udział w IV Festiwalu Kolęd 
„Zaśpiewajmy pod Niebiosa” organizowanym przez 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W Festi-
walu brały udział dzieci, ich rodzice, opiekunowie i wo-
lontariusze. Program występu miał być osadzony w re-
aliach gorzowskich, z uwzględnieniem mniejszości na-
rodowych i etnicznych zamieszkujących nasze woje-
wództwo oraz składać się z tradycyjnych kolęd i pasto-
rałek. 
Już sam początek spotkania kolędowego rozpoczął się 
dla nas wspaniale. Nasza koleżanka Amelka Szczutow-
ska dostała nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w kon-
kursie na kartkę świąteczną „Caritas-Boże Narodzenie 
2018”. Jej praca „Święta Rodzina”, którą wykonała pod 
kierunkiem pani Angeliki Kornaś znalazła się na ofi-
cjalnej kartce Caritas. 
W końcu zaczęły się występy. Najpierw zaprezento-
wała się świetlica „Pod tęczą” z ul. Mieszka I wzmoc-
niona świetlicą romską. Potem przyszedł czas na nas. 
Miejsce akcji jasełek to lotnisko Zielona Góra Babi-

most, na którym spotykają się podróżni z różnych kra-
jów. Jest Angielka, Hiszpanka, dwie Chinki i polski zes-
pół folklorystyczny z Parafii św. Józefa. Wszyscy wy-
konywali kolędy ze swoich krajów. Było wesoło i kolo-
rowo. Wielkim wyzwaniem było dla nas wykonywanie 
kolęd w obcych językach: angielskim, hiszpańskim, 
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łemkowskim i ukraińskim. Ale daliśmy radę 
i w efekcie zajęliśmy I miejsce wraz ze świetlicą 
z Mieszka I. Radości nie było końca, z dumą 
przyjmowaliśmy gratulacje i nagrody. Chcemy 
serdecznie podziękować naszym przyjaciołom, 
którzy wsparli nas w występie, paniom: Agniesz-
ce Kopaczyńskiej-Moskaluk, Annie Jakubow-
skiej i Aleksandrze Przygodzie.

Dzieci ze świetlicy im. Św. Jana Pawła II

O filmie „Spotkanie” słyszałam ja-
kiś czas temu, ale jakoś nie było 
okazji, aby go zobaczyć. Inspiracją, 
aby obejrzeć ten film, stały się reko-
lekcje adwentowe głoszone przez 
O. Rafała, podczas których nawią-
zał do wydarzeń przedstawionych 
w filmie. 
Nie jest to z pewnością film wybit-
ny i zrobiony z rozmachem (choć a-
merykański ˘ ). Lecz nie to w tym 
filmie jest ważne. Najważniejsze 
i kluczowe są dialogi.
Piątka obcych sobie, pozornie przy-
padkowych ludzi, trafia z powodu 
nawałnicy do przydrożnej jadłodaj-
ni o znaczącej nazwie Wagon ostat-
niej szansy. Spotykają się tu: mał-
żeństwo, które zamierza się roz-
wieść, Kayla – nastolatka, która u-
ciekła z domu, Nick, który prowa-
dzi liczne restauracje i Melissa, która jedzie do swojego 
chłopaka. Każdy z nich nosi w sobie osobisty dramat. 
Przekraczając próg baru spotykają... Jezusa. 
Każdy z nas może po części odnaleźć siebie w bohate-
rach. Jezus zaprasza nas do siebie i pragnie naszego 
zbawienia. Chce naszego wiecznego szczęścia, a nie 
potępienia, które dla tak wielu wydaje się czymś ab-
strakcyjnym. Piekło istnieje naprawdę, nie ma co z tym 
dyskutować. Jezus (nie tylko w filmie) do końca walczy 

o duszę człowieka, który na każ-
dym Go kroku odrzuca. Jednak to 
człowiek ostatecznie musi podjąć 
decyzję, czy przyjmie Chrystusa, 
jako Pana i Zbawiciela. 
Bóg za nas tego nie zrobi. 
Jezus pyta bohaterów, czy chcą coś 
specjalnego do jedzenia. Dostają 
posiłki, na które mieli ochotę. Dla 
każdego znajduje czas na rozmowę. 
Próbuje dotrzeć do ich serc. Odwo-
łuje się do modlitw innych osób, 
wspomnień. 
Ale dość o fabule, bo warto same-
mu obejrzeć film i go przemyśleć. 
Utwór dotyka serca. Aktor Bruce 
Marchiano jako Jezus zagrał na-
prawdę bardzo dobrze. Ma w sobie 
wiele ciepła. „Spotkanie” pomaga 
na nowo spojrzeć na pewne sprawy. 
Pokazuje, co jest ważne w życiu 

i Kto kocha nas najbardziej. To utwór na nasze czasy. 
Jest tu też całkiem sporo zabawnych momentów. 
Jak potoczą się losy bohaterów? Czy uwierzą, że Jezus 
faktycznie do nich mówi? Czy wszyscy otworzą swoje 
serca na Prawdę? Co wybiorą? 

„Spotkanie” prod. 2010 r. USA
Reżyseria: David A.R.White

Jedzenie, granie, śpiewanie
W pewnej parafii w naszej diecezji 
przeprowadzono wywiad z chłopca-
mi, gdy wychodzili z kościoła po 
niedzielnej Mszy świętej. Każdemu 
z nich zadano pytanie: z czym koja-
rzą ci się słowa jedzenie, granie 
i śpiewanie? Wszyscy (jak się oka-
zało później ministranci) odpowie-
dzieli jednogłośnie: z wigilią! I coś 
w tym jest…
Te określenia pasują również do 
naszej wigilii ministranckiej, w któ-
rej braliśmy udział 15 grudnia br. 
Najpierw mowa o jedzeniu, gdyż 
wystarczyłoby go nawet dla minis-
trantów z sąsiedniej parafii. To 
świadczy również o dobrej współ-
pracy z rodzicami ministrantów, na 
których możemy w naszej parafii 
polegać. Mamy co postawić na stół 
i czym się podzielić, bo kto chce, 

wnosi swój wkład – to się nazywa 
„zaangażowanie”. Tak bardzo po-
trzebne w kościele, nawet jeśli cho-
dzi o jedzenie na stół wigilijny. Nie 
wszyscy kapłani są szefami kuchni!
Chłopcy nie tylko solidnie się na-
jedli podczas naszego spotka-nia, 
ale również spędzili ze sobą 
czas grając w karty czy statki. 
Tak naprawdę potrzeba niewie-
le by być razem – drugi czło-
wiek i pomysł. Na wigilii było 
nas dużo, i ministrantów, i ro-
dziców, a pomysłów na spędze-
nie czasu też nie brakowało. Na-
wet wspólnie śpiewaliśmy kolę-
dy. Dla ministrantów to dobry 
trening przed wizytą duszpas-
terską, która rozpocznie się lada 
dzień.
Na koniec razem doprowadzi-

Spotkanie

liśmy naszą salkę do porządku. Ra-
zem można naprawdę wiele i każdy 
wnosi coś dobrego. Serdecznie 
dziękuję wszystkim za udział w wi-
gilii ministranckiej, szczególnie ro-
dzicom. Tak naprawdę bez was nie 
można by zrobić tak wiele.

o. Dawid Grabowski OMI
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ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 

Michalina Kaczmarzewska
Bartłomiej Bielecki
Krzysztof  Kubsik

Filip Imański
Irena Fribes

Jan Uziembło
Zofia Chylińska

Urszula Sierpińska
Roman Jankowski

Wiktoria Maria Majcher
Emilia Pawłowska

Szymon Matyjaszek
Tymon Hamulski
Michał Łapkowski

Franciszek Leszek Buczek
Aleksandra Podejko
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STYCZEŃ – LUTY

Henryk Badziak
Waldemar Trachimowicz

Jadwiga Szupłak
Ryszard Szabaranin
Irena Szcześniewska

Roman Napierski
Mirosław Miksztorowicz

Halina Urbańska – Chwiałkowska
Halina Kowalska
Apolonia Obryk

Arkadiusz Suchto
Irena Maćkowiak
Tadeusz Listowski

Helena Dolata
Janina Łopato

Maria Kasperska

Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1. Chrzty odbywają się w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
2. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
s akt urodzenia dziecka
s świadectwo ślubu kościelnego

s dane rodziców chrzestnych (wiek i adres)
s oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi, praktykującymi katolikami 

(bierzmowanymi, żyjącymi w związku sakramentalnym). Żyjący w związku 
niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

4. Spotkanie formacyjne w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w świetlicy.
5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowa-

nym ślubem (w czwartki 16.00-18.00).
2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
s Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu).
s Dowody osobiste.
s Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
s Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.
s Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przesz-

kód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordato-
we).

s Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej (tel. 608 293 541).
s Dane świadków.

SAKRAMENT CHORYCH
W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularne odwie-
dziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 (oprócz lipca i sierpnia). Osoby te należy zgłosić w biurze 
parafialnym.

NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.00-18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów.
godz.18.00 – Różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
godz. 18.30 – Msza Święta „O świętość kapłanów”.
Zapraszamy wszystkich ministrantów, ich rodziców oraz wszystkich zatroskanych 
o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i ich 
rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świętej o godz. 
8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny Radia 
Maryja.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 
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Krzysztof  Kubsik

Filip Imański
Irena Fribes

Jan Uziembło
Zofia Chylińska

Urszula Sierpińska
Roman Jankowski

Wiktoria Maria Majcher
Emilia Pawłowska

Szymon Matyjaszek
Tymon Hamulski
Michał Łapkowski

Franciszek Leszek Buczek
Aleksandra Podejko
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STYCZEŃ – LUTY

Henryk Badziak
Waldemar Trachimowicz

Jadwiga Szupłak
Ryszard Szabaranin
Irena Szcześniewska

Roman Napierski
Mirosław Miksztorowicz

Halina Urbańska – Chwiałkowska
Halina Kowalska
Apolonia Obryk

Arkadiusz Suchto
Irena Maćkowiak
Tadeusz Listowski

Helena Dolata
Janina Łopato

Maria Kasperska

Czasopismo parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.
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5. Spotkanie organizacyjne w II sobotę miesiąca o godz. 19.15 w kościele.
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godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 16.30 – Spowiedź dla dzieci.
godz. 17.00 – Nabożeństwo dla dzieci.
godz. 18.00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego i spowiedź dla dorosłych i mło-
dzieży.
godz. 18.30 – Msza Święta wynagradzająca za grzechy popełnione w naszych ro-
dzinach.

Pierwsza sobota miesiąca
godz. 8.30-18.00 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza
godz. 9.00 – odwiedziny chorych.
godz. 17.30 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca.

Czwarta niedziela miesiąca
godz. 11.30 – Różaniec misyjny.
godz. 12.00 – Msza Święta w intencji Przyjaciół Misji.

Każda Niedziela
godz. 13.00-18.30 – Adoracja w kaplicy św. Eugeniusza

Każdego 13-go dnia miesiąca
Zapraszamy na Nabożeństwo i Eucharystię z Matką Boską Fatimską.

Każdy 25 dzień miesiąca – Dzień Modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych i ich 
rodziców
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta.

Nabożeństwa w tygodniu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę po Mszy Świętej o godz. 
8.00.
Nowenna do św. Józefa również w środę o godz. 18.00.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – w piątek o godz. 18.00.
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II – czwarty czwartek miesiąca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Radia Maryja – 13. dzień miesiąca
godz. 18.00 – Różaniec.
godz. 18.30 – Msza Święta w intencji Ojca Św., Ojczyzny oraz Rodziny Radia 
Maryja.
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Plan kolędy duszpasterskiej 2019
W tygodniu kolęda rozpoczyna się 

o godz: 16:00
W niedzielę o godz: 15:00

27.12.2018 – CZWARTEK
• Śląska 1-7
• Śląska 8,9,10
• Śląska 11,12,13,14
• Śląska 15,16-37

28.12.2018 – PIĄTEK
• Śląska 38-64
• Śląska 8a,9a,10a,11a,12a
• Śląska 65-67a / 68-70

29.12.2018 – SOBOTA
• Śląska 71-76
• Śląska 77-79
• Śląska 80-89
• Śląska 84a, b-91 / 92

02.01.2019 – ŚRODA
• Fabryczna 36-38 
• Fabryczna 39-42
• Fabryczna 43-46

03.01.2019 – CZWARTEK
• Fabryczna 47-50a
• Fabryczna 51-56
• Fabryczna 57-60

04.01.2019 – PIĄTEK
• Fabryczna 61-64
• Fabryczna 33-35
• Towarowa 1-6

05.01.2019 – SOBOTA
• Towarowa  15-20
• Towarowa 7-13b
• Lipowa 15-1

28.01.2019 – 
PONIEDZIAŁEK
• Spółdzielców 1,3,5
• Spółdzielców 2,4,6,13
• Spółdzielców 7,9,11

29.01.2018 – WTOREK
• Spokojna 8-1
• Spokojna 8a–17
• Kwiatowa 51 

30.01. 2018 – ŚRODA
• Kwiatowa 47a,b,c,d,e,f
• Kwiatowa 13-28 / 

Jaworowa
• Kwiatowa 45 

31.01.2019 – CZWARTEK
• Kwiatowa 43 a,b,c,d,e
• Kwiatowa 29-41
• Kwiatowa 49 a,b,c

01.02.2019 – PIĄTEK
• Małopolska 6-14 

02.02. 2019 – SOBOTA
• Małopolska 16-20
• Małopolska 22-24 

• Budowlanych 2-6
• Budowlanych 8,10,12 
• Budowlanych 9,11,13,15

KOLĘDA DODATKOWA 
• 01.02.2019 PIĄTEK 
GODZ. 16.00
• 09.02.2019 SOBOTA 
GODZ. 16.00

03.02.2019 NIEDZIELA – 

07.01.2019 – 
PONIEDZIAŁEK

• Waryńskiego 1-6 oraz 24-
27

• Waryńskiego 7-11
• Waryńskiego 12-17

08.01.2019 – WTOREK
• Waryńskiego 18-23
• Żerańska 2-6
• Różana 

09.01.2019 – ŚRODA
• Żerańska 8-12
• Żerańska 14-16/Tkacka 

i Wał Poprzeczny 
• Lipowa 24-27

10.01.2019 – CZWARTEK
• Lipowa 30-32 i 20-23
• Winna i Morelowa
• Akacjowa

11.01.2019 – PIĄTEK
• Jasna 1-3 oraz 4-6
• Spokojna 58-69
• Brzozowa i Grabowa

12.01.2019 – SOBOTA
• Spokojna 70-73
• Bracka 66-5
• Klonowa / Malinowa 1-10 

• Orzechowa 1-14 
i Jaśminowa

• Sielska 1-20
• Sielska 38-48

13.01.2019 – NIEDZIELA

1. Przypominamy o przygotowaniu krzyża i dwóch zapalonych świec oraz wody święconej
2. Kolędę rozpoczynamy według kolejności podanego numeru mieszkań


