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OS TA TN I RA Z …  
 
Ostatni raz spowiadałem się … ostatni raz spotkałem Cię … ostatni raz 
rozmawiałem z Nim … ostatni raz łamałem się z Nim opłatkiem… ostatni raz 
pisałem do Niego. 
Świąteczny czas skłania nas raczej do radosnych rozwaŜań – ale tuŜ po świętach – 
31 grudnia czcimy św. Sylwestra i przychodzimy o s t a t n i  r a z  w tym roku na 
dziękczynną mszę św. ze śpiewem: „Przed oczy Twoje Panie winy nasze 
składamy”. Wśród pogodnego nastroju wielu artykułów próbujmy zatrzymać się 
nad realnością słowa o s t a t n i  r a z …  Wspomnienie o ostatniej kolędzie śp. 
księdza Albina Klóski  zamieszczone w tej gazecie juŜ nam wiele mówi … a 
wspomnijmy ostatnią kolędę śp. księdza Stanisława Zymuły … Wielokroć w czasie 
liturgii pogrzebowej moich parafian wspominam: „Jak byłem o s t a t n i  r a z  z 
wizytą duszpasterską”. śycie współczesne płynie wartkim nurtem. Nie pozwólmy 
jednak by umknę ły nam okazje do spotkań … bo to moŜe być nasze o s t a t n i e  
s p o t k a n i e . Dla Ciebie lub dla Mnie. Za 2 – 3 dni wyruszamy w trasy 
kolędowe. Niestety w okrojonym składzie. Odbędzie się dziesiątki, setki a nawet 
tysiące spotkań z ludźmi … niech to będą spotkania ludzi naleŜących do jednej 
rodziny … parafialnej. W kaŜdym domu zostawimy obrazek z napisem: „Na 
pamiątkę odwiedzin duszpasterskich w Roku Św. Pawła z prośbą o BoŜe 
błogosławieństwo dla całej rodziny”. Nawiązując natomiast do hasła 
duszpasterskiego tego roku zastanowimy się wspólnie jak „otoczyć troską Ŝycie w 
Waszej Rodzinie”. Postaraj się wygospodarować czas na to krótkie spotkanie 
kolędowe bo to moŜe teŜ być o s t a t n i  r a z ! 

DOBRYCH ŚWIĄT, SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU śYCZY 
Ks. Edward Majka, proboszcz 

 
 

Z okazji świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczymy naszym Czytelnikom radości z powodu przyjścia Dzieciny, która 
zamieszkała wśród nas, by odkupić ludzkie winy. Oby kolęda śpiewana w uroczysty wigilijny wieczór otworzyła 
wszystkie serca na przyjęcie najmilszego Gościa, a opłatek łamany z najbliŜszymi stał się wyrazem gotowości do 
dzielenia się z kaŜdym, kto tego potrzebuje.  

       Redakcja „Wiadomości Parafialnych 

 

27 grudnia przypada 90-ta rocznica Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji na ulicy Powstańców Wielkopolskich 
w Mosinie o godz. 16.00 odbędą się okolicznościowe uroczystości upamiętniające to wydarzenie pod hasłem 
„KWIATEK DLA POWSTAŃCA”. Natomiast o  godz. 18.00 w kościele św. Mikołaja modlić się będziemy w 
intencji zmarłych Powstańców, zebrane kwiaty zostaną złoŜone na ołtarzu. Serdecznie zapraszamy. 
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Święta BoŜego Narodzenia dla … dziewczynki z zapałkami 
 

Pewnego zimowego wieczoru, kiedy padał śnieg, a 
mróz szczypał w uszy i oczy, ulicami Londynu wędrowała 

mała bohaterka baśni Hansa Christiana Andersena: „W tym chłodzie 
i w tej ciemności szła ulicami biedna dziewczynka z gołą głową i 
boso; miała wprawdzie trzewiki na nogach, kiedy wychodziła z 
domu, ale co to znaczyło! To były bardzo duŜe trzewiki, nawet jej 
matka ostatnio je wkładała, tak były duŜe, i mała zgubiła je zaraz, 
przebiegając ulicę, którą pędem przejeŜdŜały dwa wozy; jednego 
trzewika nie mogła wcale znaleźć, a z drugim uciekł jakiś urwis; 
wołał, Ŝe przyda mu się on na kołyskę, kiedy juŜ będzie miał 
dziecko”.  

Wieczór, o którym mowa, poprzedzał wigilię Nowego Roku, 
jednak atmosfera dopiero co przeŜytych Świąt BoŜego Narodzenia 
była ciągle obecna na ulicach i w domach. 

Mimo tej atmosfery, która powinna ogrzewać ludzkie serca 
miłością do narodzonej w Ŝłobku dzieciny, serca te niestety zmroził 
zimowy wieczór,  czyniąc je tak zatwardziałe, Ŝe pozwolili oni, aby 
małe dziecko w zimną ciemną noc nie zostało przygarnięte przez 
Ŝadną poczciwą duszę: 

 „Szła więc dziewczynka boso, stąpała nóŜkami, które 
poczerwieniały i zsiniały z zimna; w starym fartuchu niosła 
zawiniętą całą masę zapałek, a jedną wiązkę trzymała w ręku; przez 
cały dzień nie sprzedała ani jednej; nikt jej nie dał przez cały dzień 
ani grosika; szła taka głodna i zmarznięta i wyglądała taka smutna, 
biedactwo! Płatki śniegu padały jej na długie, jasne włosy, które tak 
pięknie zwijały się na karku, ale ona nie myślała wcale o tej 
ozdobie. Ze wszystkich okien naokoło połyskiwały światła i tak 
miło pachniało na ulicy pieczonymi gęśmi”. 

Zmęczone dziecko przysiadło wreszcie w cichym kącie, 
między dwoma domami. Podkuliła pod siebie bose nogi i próbowała 
się choć trochę rozgrzać, lecz było to niemoŜliwe, bo na dworze 
panował zbyt wielki mróz. Zapalała więc, jedną po drugiej, kolejne 
zapałki, za kaŜdym razem widząc coś, o czym podświadomie 
marzyła: Ŝelazny piec, przy którym mogłaby ogrzać zziębnięte 
dłonie, pieczoną kaczkę, którą mogłaby się najeść do syta; 
wspaniałą choinkę w bogatym kupieckim domu, a takŜe spadającą z  
nieba gwiazdę, która zapowiada czyjąś śmierć.  W końcu 

dziewczynka widzi zmarłą babcię, jedyną Ŝyczliwą dziecku osobę, 
która przyszła, aby zabrać ją ze sobą do nieba. Umierając 
dziewczynka nie czuje na szczęście juŜ chłodu ani głodu, nie jest juŜ 
smutna ani nieszczęśliwa. 
Piękna ta baśń w sposób wzruszający i bardzo subtelny opowiada o 
ludzkich marzeniach i ludzkiej krzywdzie, a Hans Christian 
Andersen poprzez tę wzruszającą opowieść staje w obronie kaŜdego 
skrzywdzonego człowieka, który jest jak owa mała dziewczynka. 
      Przygotowując się do Świąt BoŜego Narodzenia, pragniemy 
przyjąć pod swój dach małego Chrystusa, ogrzać Jego zziębnięte 
nóŜki ciepłem swych serc, ale czasami tylko na niby, tylko na pozór, 
bo na co dzień mijamy obojętnie lub w ogóle nie zauwaŜamy 
dziewczynek z zapałkami, które Ŝyją gdzieś obok, są skromne, 
ciche, o nic nie proszą, bo nie potrafią, ale czekają na nasz gest, na 
nasze zainteresowanie, na Ŝyczliwość, na to, Ŝe moŜe te kolejne 
Święta BoŜego Narodzenia nie będą stracone, bo okaŜe się, Ŝe  
ludzie zrozumieją sens pustego nakrycia przy wigilijnym stole, 
symbolizującego tych, których powinniśmy zaprosić, ale nie mamy 
odwagi tego uczynić. To puste miejsce świadczy o naszym stosunku 
do innych ludzi, a ci, którzy ciągle  pozostawiają dziewczynki z 
zapałkami swemu losowi, naraŜają się na usłyszenie jakŜe gorzkiego 
wyrzutu: 

„...bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a 
nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, 
byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a 
nie odwiedziliście mnie.”  

Słowa te ciągle padają, takŜe we współczesnym świecie, w 
obronie sponiewieranych, bezdomnych, źle traktowanych, a więc 
przeświadczonych o tym, Ŝe ich krzywda wynika z faktu, Ŝe nikt w 
nich nie dostrzegł Chrystusa, a skoro nie ma w nich Chrystusa, na 
nic nie zasługują i muszą pogodzić się ze swym losem, bo zmienić 
go nie mogą.  

Warto więc szeroko otworzyć oczy, aby dostrzec samotnego 
i potrzebującego i sprawić, Ŝe światło zapalającej się zapałki da 
szansę tym, którzy utracili poczucie własnej wartości i godności, 
odzyskać je, wydobyć z siebie dobro i przekazać je dalej.  

    Wiesława Szubarga 

 
Między człowiekiem a Bogiem. W pobliŜu świątyni 

 
Bardzo lubię patrzeć na ludzi, którzy z róŜnych stron idą na 

niedzielną Mszę świętą. Wyglądają jak wąskie strumyki łączące się 
w jednym punkcie. Zastanawiam się wtedy, co oznacza to 
gromadzenie się - juŜ nie dwóch lub trzech, ale rzeszy ludzi - w imię 
Jezusa. Niewiele jednak osób przywiązuje wagę do tego, by 
przygotować się do uczestnictwa w Eucharystii. A szkoda. Warto 
się zastanowić, co dzieje się przed Mszą świętą. Po co? Aby ją lepiej 
przeŜywać. Mówimy: ,,Idziemy do kościoła’’. To przypomina nam, 
Ŝe jesteśmy w drodze do nieba. Na chwilę zostawiamy naszą 
codzienność. Nie uciekamy od niej, ale dajemy pierwszeństwo 
temu, co wieczne - Bogu. Potrzeba nam tej wędrówki do kościoła, 
abyśmy nie zapomnieli o naszym powołaniu do nieśmiertelności. 
Idziemy do kościoła na Eucharystię – i ta droga juŜ czyni nas 
Kościołem. ChociaŜ niewiele osób znamy osobiście, to nie jesteśmy 
sobie obcy. Co nas łączy? Wiele. Wszyscy tworzymy modlącą się 
wspólnotę braci Jezusa. On nas gromadzi na swojej Uczcie, aby 
karmić nas swoim słowem, mądrością Ewangelii i dzielić dla nas 
chleb, swoje Ciało, zachęcając nas: „Bierzcie i jedzcie wszyscy’’. 
Nasza wędrówka do kościoła jest równieŜ wyznaniem wiary. 
Potrzebujemy jej nie tylko my, idący, ale równieŜ ci, którzy zostają 
w domach. Jeśli przychodzę do kościoła na Mszę św. to dlatego, Ŝe 
wierzę i kocham. Jeśli więc ktoś pyta, dlaczego ma chodzić do 
kościoła, odpowiadam, Ŝe dlatego iŜ jest chrześcijaninem i jego 
powołaniem jest oddawanie chwały Bogu wraz z innymi. Wiara nie 
jest sprawą prywatną. Jest darem, który ma wymiar apostolski. 

Lubię patrzeć, jak ludzie przychodzący do kościoła zanurzają 
palce w kropielnicy z wodą święconą i czynią znak krzyŜa świętego. 
Ilu z nas wie, Ŝe gest ten nawiązuje do zobowiązań chrzcielnych? śe 

gładzi grzechy powszednie? Eucharystia to najświętsza tajemnica 
wiary. To stawanie w obecności BoŜej. JakŜe więc powinniśmy być 
przygotowani na przeŜywanie tej tajemnicy! Czujemy się 
grzesznikami potrzebującymi przebaczenia. Warto pamiętać o tym, 
Ŝe Chrystus zaprasza do wspólnoty wiary nie tylko świętych, ale 
i grzeszników. W kościelnej ławce jest miejsce nie tylko dla tych 
wiernych, którzy znajdują się w stanie łaski uświęcającej, ale takŜe i 
dla tych, którzy muszą się nawracać. Bóg nie odrzuca nikogo. 
Patrzmy więc wzajemnie na siebie przez pryzmat miłosierdzia, a nie 
surowego osądu. Zdarza się, Ŝe ktoś mówi z sarkazmem: ,,Najgorsi 
są ci, którzy chodzą do kościoła; modli się pod figurą, a diabła ma 
za skórą”. Nie sądźmy i nie potępiajmy innych! Bycie 
chrześcijaninem zobowiązuje nas do świętości.  

Lubię patrzeć, jak ludzie zajmują swoje miejsca. Zwykle kaŜdy 
z nas ma miejsce, w którym czuje się najlepiej. Ktoś staje z boku, 
inny podchodzi do samego ołtarza, jeszcze inny klęka w bocznej 
kaplicy. Własne miejsce pomaga nam poczuć się w kościele jak w 
domu. Pomaga nam zebrać myśli, skupić się na słowach i gestach, 
sprawia Ŝe czujemy się bezpiecznie. Łatwo znajdą nas tu znajomi i 
przyjaciele. Wybór miejsca moŜe o nas powiedzieć, odsłania naszą 
nieśmiałość, pokorę, gorliwość, pragnienie bycia blisko Chrystusa. 
Dobrze jest, gdy wybieramy miejsce, które umoŜliwia nam kontakt 
z kapłanem odprawiającym Mszę świętą; gdy moŜemy wszystko 
widzieć, słyszeć, poczuć jedność z modlącą się wspólnotą. Zdarza 
się jednak, Ŝe ludzie lękają się podejść bliŜej ołtarza, wybierają 
przedsionek, czasami nawet nie wchodzą do świątyni. Jakby się 
kogoś bali, niezbyt pewnie się czuli. Dlaczego ? 

Stanisław Lemke  
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Opłatek wigilijny 
 

Nieodłącznym elementem wieczerzy wigilijnej jest 
opłatek. Nazwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego „oblatum” 
- dar ofiarny i oznacza rodzaj przaśnego chleba pieczonego w 
formie bardzo cienkich płatków. Jest to jedyny w swoim 
rodzaju zwyczaj, nawiązujący do chleba eucharystycznego, 
pod którego postacią przebywa Chrystus wśród nas na ziemi, 
by być pokarmem d la wierzących w ich ziems kiej drodze do 
zbawienia, do nieba. JuŜ w pierws zych latach chrześcijaństwa 
liturg ia mszalna okreś lana była jako Fracio panis - łamanie 
chleba. Tradycja łamania się opłatkiem jest dalekim echem  
form kultu i Ŝycia wspólnotowego pierwszych chrześcijan, o  
którym św. Łukasz napisał w Dziejach Apostolskich, Ŝe 
trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie w łamaniu  
chleba i w modlitwie.(2, 42-46). 

Bli Ŝszy tej tradycji jest wczesnośredniowieczny zwyczaj 
polegający na obdarowywaniu zgromadzonych w kościele 
chlebem nieofiarnym, zwanym eulogią. Był to chleb 
błogosławiony w kościele wschodnim w czasie mszy świętej 
stanowiący namiastkę komunii, był równieŜ spoŜywany na 
ucztach braterskich - apagach. Na Zachodzie święcono ten 
chleb takŜe poza Mszą świętą i podobnie jak na Wschodzie 
symbolizował on zjednoczenie z Bogiem. Eulogie stanowiły  
symbol miłości i jedności chrześcijańskiej. Cechy te przeją ł 
wig ilijny opłatek, jednoczący w Ŝyczliwość ludzi 
zamieszkujących jak najdalej. 

 Pierwsi zaczęli wyp iekać opłatek zakonnicy ze 
starego benedyktyńskiego opactwa w Cluny w Burgundii. 
Stamtąd zwyczaj przen ieś li zakonnicy innych zgromadzeń. 
Zajmujący się produkcją opłatków, przywdziewali na tę 
okazję alby i podczas pracy śpiewali naboŜne pieśni. 

Najp ierw wybierano odpowiednią ilość dorodnych ziaren 
pszenicy, które były mielone na starannie umytych Ŝarnach, 
mąkę przesiewano na dokładnie oczyszczonych sitach. Ciasto 
wylewano na rozgrzane Ŝelazne szczypce z kolistym 
wgłębien iem, na którym był wyryty krzyŜ, litery IHS, 
insygnia Męki Pańskiej, baranek lub inne symbole. W Polsce 
początkowo, tak jak w innych katolickich krajach, wypiekiem 

opłatków zajmowali się zakonnicy w klasztorach, im tylko  
była znana receptura wypieku. Gdzieś od połowy wieku XV 
wypiekiem zainteresowali się ludzie świeccy i od tego czasu 
zaczęto uŜywać opłatków do celów pozaliturgicznych. Jest to 
przypadek odosobniony i niespotykany nigdzie poza polską  
kulturą. Dawniej formy do wypieku opłatków  miała prawie 
kaŜda większa parafia, mieli je zakonnicy w klasztorach, 
którzy z opłatkiem wysyłali swych braci kwestarzy   
zbierających po wsiach dary na utrzymanie klasztoru. 
 Pięknie przed laty o opłatku p isał Kajetan 
Kraszewski do swego brata Józefa Kraszewskiego, słynnego 
pisarza przebywającego na obczyźnie. 
„ Do siego roku Ŝyczę panu bratu 
Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek 
(Choć dziś ten zwyczaj obojętny światu) 
Szlę c i opłatek. 
Dla nas on zawsze świętość wyobraŜa, 
Pamiątkę łaski, udzielonej z nieba, 
A oprócz skarbu branego z ołtarza  
Własny kęs chleba(...) 
Ojców to naszych obyczaj prastary 
Rodzinnej n iwy malu je dostatek,  
Symbol braterstwa, miłości i wiary 
Święty opłatek(...) 
 Opłatek stał się symbolem jedności Polaków, 
pragnieniem zjednoczenia z bliskimi choćby na odległość, 
oblewany nieraz łzami tęsknoty i Ŝalu. Wielka jest rola 
opłatka w Ŝyciu Po laków, przełamanie się nim było zawsze 
ogromnym przeŜyciem i takim powinno być i dziś, by to nie 
był tylko Ŝyczliwy gest, ale autentyczna miłość do tych, z 
którymi mamy jakieś nieporozumien ia, do których się moŜe 
latami n ie odzywamy. Często trzeba się przełamać w sobie, 
Ŝeby wyciągnąć rękę z opłatkiem, by w jego bieli zn ikło  
wszystko zło, by serca nasze zap łonęły Ŝarem prawdziwej 
miłości, bo przecieŜ miłość przyn iósł nam przez swe 
Narodzen ie, Syn BoŜy - odkupiciel świata. 

Władysława Mroczek

 
Pawłowe Betlejem… 

 
Narodzen ie Jezusa w Betle-

jem było konsekwencją wcze-
śniejszych wydarzeń: zwiasto-
wania i nawiedzenia. W Ŝyciu  
św. Pawła one zaistniały takŜe. 
Tak jak Mary ja przyję ła z po-
korą trudny dar BoŜego macie-
rzyństwa, tak Paweł przy jął, 
zrozumiał i zaakceptował do-
niosłość swej misji wśród po-

gan. Pisze o tym w Liście do Galatów (Ga1, 15-17): Gdy jed-
nak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie 
matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego 
we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, 
nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, 
skierowałem się do Arabii. Tajemnicze te słowa świadczą  
zapewne o duchowym kontakcie ze Stwórcą podczas 
wydarzen ia w Damaszku, niewidocznym dla obecnych tam 
innych osób. Owe duchowe zwiastowanie zaowocowało  
niezwykłą skutecznością. Czyniąc porównania dalej 
przychodzi na myś l nawiedzen ie, opowiadające o pierwszym 
spotkaniu „nienarodzonych” jeszcze z ciała: Jana i Jezusa. W 

historii Pawła zaś dochodzi do spotkania z Ananiaszem. W 
czasie, gdy pierwszy ś lepy pości i trwa w ukorzeniu na 
modlitwie, drugi, jako prawy chrześcijanin otrzymuje w łasce 
widzenia polecen ie odszukania go, uzdrowienia w imię  
Chrystusa przez nałoŜenie rąk i zd jęcie zeń ś lepoty nie tylko  
jako choroby fizycznej, ale jako duchowego zaś lepienia, 
przyobleczony w Chrystusa Paweł natychmiast przyjmuje 
chrzest. Staje się nowym człowiekiem, a Jezus zagościwszy 
w jego Ŝyciu, rodzi się dla niego…Narodziny, chrzest, 
ofiarowanie, znalezienie w świątyni - to kolejne etapy drogi 
Chrystusowej. Po lecenie Jezusa: Wstań i wejdź do miasta. 
Tam ci powiedzą, co masz czynić (Dz9,6) to dla Pawła 
wytyczna oparcia się o ludzi Kościoła Chrystusowego, o 
Piotra –  Opokę, widzialną g łowę Kościoła… i on, cudownie 
nawrócony i obdarowany widzen iem Zmartwychwstałego, 
słucha Piotra.  

Tylko to, co oddam w ofierze, moŜe stać się moją 
własnością…Paweł, na wzór Maryi oddaje siebie Jezusowi, 
by móc dawać Go ludziom.  
 

Z zapisek świeckiego zakonu karmelitów bosych Sopocie 
wybrała  J.Kapelska 
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BoŜe Narodzenie – nie tylko w liturgii 
 

Tradycja muzyczna całego 
Kościoła stanowi skarbiec nieoce-
nionej wartości, wybijający się po-
nad inne sztuki, przede wszystkim 
przez to, ze śpiew kościelny zwią-
zany ze słowami jest nieodzowną 
oraz integralną częścią uroczystej 
liturgii. Sobór Watykański II po-
stawił przed Kościołem doniosłe 
zadanie zmierzające m.in. do odro-
dzenia i pogłębienia Ŝycia litur-
gicznego poprzez uczestnictwo wy-
raŜające się nie tylko w słuchaniu 

słowa BoŜego, ale takŜe poprzez wspólny śpiew, który według 
słów św. AmbroŜego, ma być „węzłem jedności łączącym w je-
den chór wielką liczbę wiernych”. 

Tajemnica Wcielenia i Objawienia Boga-Człowieka światu 
wyraŜa się w liturgicznej pamiątce BoŜego Narodzenia. Śpie-
wane w tym okresie kolędy rozbrzmiewają radością z powodu 
przyjścia Chrystusa oraz zachęcają do otwarcia serca i przyjęcia 
Go. PrzybliŜają nam cud sprzed dwóch tysięcy lat: wydarzenia 
nocy betlejemskiej, pokłon pasterzy, otoczenie groty czy stajenki 
w której narodził się Zbawiciel. Stopniowo tematyka tej twór-
czości  rozszerzała się o inne fakty z dzieciństwa Chrystusa: 
rzezi niemowląt, hołdu mędrców (tzw. trzech króli), snów św. 
Józefa, ucieczki do Egiptu. Kolędy polskie są utworami niezwy-
kle popularnymi i lubianymi przez wszystkich. Trudno wyobra-
zić  sobie polskie kościoły, domy bez śpiewu albo słuchania ko-
lęd w wieczór wigilijny. Nie ma Ŝadnego innego kraju, który 
mógłby się poszczycić tak duŜą ilością tych pieśni, ich róŜno-
rodnością, bogactwem. Mimo swej prostoty są utworami 
posiadającymi nieprzemijające wartości artystyczne i wielką 
moc wewnętrzną, która jak przemoŜna siła pozwala im 
przetrwać tak długi okres czasu. Śpiewane w domach przy 
choince pastorałki sprawiają, Ŝe BoŜe Narodzenie jest 
najmilszym i najbardziej rodzinnym świętem chrześcijańskim. 
Adam Mickiewicz mówiąc o polskich kolędach stwierdził: iŜ 
Ŝaden kraj nie moŜe pochlubić się zbiorem podobnym do tego, 
który posiada Polska.”Trudno by znaleźć” – pisał „w 
jakiejkolwiek poezji wraŜenia tak czyste o takiej słodyczy i 
delikatności.” O ich stronie literackiej napisano mnóstwo 
rozpraw, a ich muzyka jest niezmiernie ciekawa. Forma kolęd 
jest bardzo róŜnorodna, jedne są uroczystym hymnem czy 
chorałem, inne marszem lub zamaszystym polonezem. Niektóre 
maja rytmy mazurka, krakowiaka inne zaś są melancholijną 
dumką, nieraz zabłąka się w nich nuta sarabandy lub menueta, 
która prawdopodobnie  wprost z dworu magnata dostała się do 
kościoła, przeniesiona tam najprawdopodobniej  przez organistę. 
Pochwycona przez lud zatraciła swoje obce cechy romańskie i 

dworskie pochodzenie i stała się czysto „polską kolędą”. Wśród 
naszych dawnych kolęd znalazła się melodia popularnej „Folii”  
hiszpańskiej. W kolędzie „Anieli w niebie śpiewają” odzywa się 
nawet echo melodii starego tańca „Maruska”. Melodie do tak 
pięknych kolęd czerpano: z chorału gregoriańskiego, ze 
świeckich pieśni i przyśpiewek oraz ze starych kołysanek. 

Nie wiadomo dokładnie kiedy kolęda utoŜsamiona została 
z pieśnią BoŜonarodzeniową. Stało się to najprawdopodobniej w 
XIX wieku. W okresie od średniowiecza do wieku XVI kolęda 
nie wyróŜniała się spośród innych pieśni religijnych śpiewanych 
w liturgii. Oparta była o wydarzenia opisane w Biblii, miała 
formę modlitwy, a wzorowana była na hymnach kościelnych. Z 
kolęd XVI wiecznych, zachowała się do dziś: „Anioł pasterzom 
mówił”.  

Przypuszcza się, Ŝe kolędy polskie najpierw powstały w 
środowisku franciszkańskim. W XIII wieku franciszkanie 
zapoczątkowali zwyczaj jasełkowego kołysania Dzieciątka, 
które przejęły inne zgromadzenia zakonne: sióstr klarysek i 
karmelitanek. Przy szopce lub Ŝłóbku wystawiano misteria 
boŜonarodzeniowe i śpiewano. Często były to wzruszające 
kołysanki, pełne ciepła i wraŜliwości. Ten gatunek kolęd 
rozwinął się szczególnie w wieku XVII. Właśnie z tego okresu 
pochodzą „Gdy ś liczna Panna Syna kołysała” i „LulajŜe 
Jezuniu”. Pierwsza kolęda w naszym kraju, przekazana w 
rękopisie z 1424 roku, zaczynała się od słów: „Zdrowaś bądź, 
Królu Anielski”. Kancjonał Jana z Przeworska z 1435 roku 
zawiera piękny hymn -„Chrystus się nam narodził”. 

Wiek XVII wniósł tematykę pasterską, wnosząc  do swoich 
treści wiele szczegółów obyczajowych i realiów epoki. Powstały 
wtedy: „Dzisiaj w Betlejem”, „PrzybieŜeli do Betlejem pasterze” 
i „Bóg się rodzi”, którego twórcą jest Franciszek Karpiński. Na 
przełomie XVII i XVIII wieku Piotr Skarga ułoŜył słowa do 
jednej z najwaŜniejszej kolędy – „W Ŝłobie leŜy” - do melodii 
poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Wiele moŜna by 
pisać o powstaniu poszczególnych kolęd i pastorałek, jednakŜe 
ten artykuł nie byłby w stanie ich pomieścić. Nie mogę jednak 
pominąć historii powstania kolędy -„Cicha noc” – jednej z 
najbardziej znanych kolęd na świecie. Po raz pierwszy 
wykonana została podczas Pasterki w 1818 roku w Oberndorfie 
pod Salzburgiem przez miejscowego organistę. Kolęda zyskała 
taką popularność, Ŝe przetłumaczona została na 300 róŜnych 
języków i dialektów nie omijając takŜe naszego kraju 

Fryderyk Chopin pokłonił się tym boŜonarodzeniowym 
pieśniom, zawierając w Scherzu h-moll frazę melodii „LulajŜe 
Jezuniu”. I my pokłońmy się tym pieśniom witając i oddając 
cześć Dzieciątku Jezus, bez którego nie byłoby ani świąt, ani tak 
bogatej twórczości chwytającej kaŜdego za serce. 

Paweł Szukalski 

 
Wspomnienie 

 

KaŜde nadchodzące święta BoŜego Narodzenia wywołują zadumę o tych osobach, które w ubiegłym roku były z nami a teraz juŜ nie 
będzie przy świątecznym stole. 

Przyszedł mi właśnie na myśl ś.p. ks. Albin. Rok temu jeszcze był na Pasterce, chodził po kolędzie a teraz juŜ Go nie ma wśród nas. 
Dokładnie 29. stycznia minie rok jak odszedł do Pana. Pamiętam kolędę 2006/2007, gdy odwiedził mój dom. Gdy wszedł na I piętro z 
uśmiechem powiedział, Ŝe przydałaby się winda. W czasie rozmowy zwierzyłam się z rodzinnych problemów. Szczerze modlił się o 
błogosławieństwo dla mojego domu. Modlitwa ks. Albina okazała się bardzo skuteczna, gdyŜ moje problemy stopniowo zaczęły się 
rozwiązywać.  

Do dzisiaj widzę postać ks. Albina. Prawie codziennie bez względu na pogodę po godzinie 600 pojawiał się koło kościoła czerwony 
samochód a o 630  szedł przez kościół do konfesjonału by czekać na „zbłąkane” dusze. Szedł wolnym krokiem jakby go siły opuszczały a na 
jego twarzy często widoczny był ból.  

Konfesjonał, w którym siedział do tej pory jest pusty. Czy znajdzie się ktoś tak gorliwy jak ks. Albin kto wypełni tą pustkę? 
Pamiętajmy o Nim w czasie tych świąt i nie tylko. Zmówmy od czasu do czasu dziesiątkę róŜańca za spokój jego duszy. Tylko pamięć i 
modlitwa sprawi, Ŝe będzie znowu wśród nas. 

 B.S. 
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Święty Tomasz z Akwinu – uskrzydlony dominikanin – alfabet świętych (28.I.) 
 

     Urodził się w 1225 roku w zamku Rocca 
Serca połoŜonym na południe od Rzymu. 
Pochodził z rodu hrabiów Akwinu, jednego z 
najpotęŜniejszych we Włoszech, wiernych 
wasali cesarza Fryderyka II. Miał dwóch 
braci i cztery siostry. Oddany przez rodzinę 
w wieku pięciu lat na wychowanie do 
klasztoru benedyktynów na Monte Ciasno z 
zamiarem w przyszłości objęcia funkcji 
opata tegoŜ klasztoru, sprzeniewierzył się tej 
decyzji i mimo porwania, gróźb, dwulet-

niego uwięzienia, wręcz molestowania, w wieku siedemnastu lat 
postanowił wstąpić do kaznodziejsko-Ŝebraczego zakonu dominika-
nów i zdołał uciec spod kurateli rodziny, spuszczony w koszu z mu-
rów zamku. Większość rodziny (rodzeństwa) niebawem stracił, gdy 
ród  hrabiów Akwinu przystąpił do spisku przeciw Fryderykowi II, 
gdy ten toczył walkę z papieŜem Innocentym IV, a cesarz rozprawił 
się z buntownikami, niszcząc włości pokonanych wrogów i mordu-
jąc ich rodziny w okrutny sposób. 
    Zakon dominikański wymagający od swych członków gruntownej 
wiedzy, solidnie zadbał o staranne wykształcenie brata. Studiował w 
Neapolu, potem został wysłany do Kolonii, gdzie zetknął się z Al-
bertem Wielkim, wybitnym naukowcem i teologiem, który stał się 
jego mistrzem. Po kilkuletnich studiach u Alberta sam rozpoczął 
działalność nauczycielską w Kolonii, potem w ParyŜu. Przeszedł 
przez wszystkie stopnie kariery profesorskiej: od wykładowcy ksiąg 
biblijnych aŜ do mistrza uniwersyteckiego. Zarówno w swych cza-
sach jak i obecnie uznawany jest za prawdziwy geniusz myśli, 
zdolny do niezwykłego skupienia, zaskakującej riposty i przejrzy-
stego w logice wywodu. Imponująca jest jego rzetelność i pokora w 
dociekaniu prawdy. Posiadał ponoć umiejętność dyktowania swo-
jemu sekretarzowi jednocześnie kilku rozpraw naukowych. Jeszcze 
zresztą w zakonie benedyktynów, choć sprawiał wraŜenie ocięŜa-
łego (takŜe z powodu tuszy, był niezwykle grubym chłopcem, który 
wyrósł na potęŜnego, wysokiego męŜczyznę) i tępego ucznia, wy-
wołany do odpowiedzi ujawniał niezwykłe walory swojego umysłu. 

Później unikał starannie wszelkich funkcji kościelnych, które mu 
proponowano, aby móc poświęcić cały czas studiom. śycie Toma-
sza nie było jednak monotonne ze względu na  liczne podróŜe i czę-
ste zmiany miejsca. Obliczono, Ŝe w całym Ŝyciu przemierzył około 
15 000 km, a ubóstwo zakonne wymagało chodzenia pieszo! Owe 
przemieszczanie się było związane z nowymi zadaniami: był mi-
strzem teologii, przełoŜonym studium, lektorem konwentualnym 
(przełoŜonym szkoły), odpowiedzialnym za formację nowicjuszy.  
    Święty Tomasz jest przykładem mądrego łączenia intelektu z 
wiarą i modlitwą. W jego filozofii dokonało się zjednoczenie wiary 
z wiedzą, wiara domaga się zrozumienia, a wiedza nie moŜe zaprze-
czyć wierze. Wiedza naleŜy do dziedziny rozumu, wiara do dzie-
dziny objawienia. Rozum poznaje rzeczy materialne i część prawdy 
o Bogu, którą moŜna poznać za pomocą materialnego świata, jednak 
część prawdy o Bogu jest dla rozumu niedostępna np.: Trójca 
Święta, tajemnica Wcielenia –moŜna je poznać przez objawienie. 
Prawdy poznane za pomocą rozumu i objawienia nie są sprzeczne, 
lecz uzupełniają się, poniewaŜ obie pochodzą od Boga. Prawda ob-
jawiona moŜe przekraczać granice rozumu, ale nie jest z nim 
sprzeczna. Istota Boga pociąga za sobą konieczność istnienia: stwo-
rzenie nie musi istnieć,  istnieje dzięki przyczynie zewnętrznej, a nie 
samo z siebie. Przeprowadził 5 dowodów na istnienie Boga, które 
wyprowadził na podstawie obserwacji zjawisk w przyrodzie. Celem 
ludzkiego Ŝycia jest osiągnięcie szczęścia, zaś prawdziwe szczęście 
moŜe dać mu jedynie poznanie Boga,  wiedza i mądrość mają jedy-
nie do Niego zbliŜać.  
   System filozoficzny  Świętego został nazwany tomizmem i opierał 
się na poglądach Arystotelesa. Jego głównymi dziełami są: „Suma 
teologii” i „Suma przeciwko poganom”. Nauka wywołała począt-
kowo wiele sporów, później stała się podstawą teologii. Od czasów 
Tomasza zaczęto oddzielać teologię od f ilozofii.  Święty zmarł w 
1274 roku w drodze na sobór w Lyonie. Ciekawostką jest, Ŝe na 
wielu wizerunkach wyrastają mu anielskie skrzydła u ramion. Nic 
dziwnego: są oznaką  cnoty czystości doskonałej.  

                                                      Opr. Joanta Kapelska 

 

TEMATY KOL ĘDOWE.  Nie tylko dla ministrantów… 
 

Bardzo mocno w pamięci utkwiły mi zimowe poświąteczne tygo-
dnie, kiedy w połowie i pod koniec lat sześćdziesiątych (ubiegłego wieku!) 
jako mały ministrant towarzyszyłem mojemu ówczesnemu proboszczowi 
podczas dorocznej parafialnej kolędy. Dlaczego tak mocno to zapamiętałem? 
Bo mróz był wtedy zazwyczaj siarczysty, śnieg dość głęboki, szybko się 
ściemniało, a my – ksiądz proboszcz i zwykle dwóch ministrantów – ze 
śpiewem radosnej kolędy wchodziliśmy do kaŜdego domu, witającego nas 
cudownym ciepłem, światłem, świątecznymi zapachami nie tylko Ŝywej 
choinki, ale i specjalnie na kolędę przygotowanego ciasta, a nade wszystko 
spontanicznym uśmiechem i zapraszającym od progu gestem gospodarzy. 
Do dzisiaj wchodząc do jakiegoś domu, mieszkania, i to poprzez cały rok, 
pozdrawiam wszystkich właśnie wtedy zapamiętanym pozdrowieniem: „Po-
kój temu domowi!”. Niektórzy domownicy wiedzą, jak naleŜy odpowie-
dzieć: „I wszystkim, którzy weń przychodzą!”. Potem wspólna modlitwa 
przy odświętnie nakrytym stole, na którym jak na ołtarzu ustawiono krzyŜ, 
płonące świece, naczynie z pobłogosławioną wodą i kropidło, czasami i 
otwartą Biblię z zaznaczonym do przeczytania fragmentem o Betlejemskiej 
Nocy, a na koniec kapłańskie błogosławieństwo. Kiedy ksiądz proboszcz 
zajmował wskazane przez gospodarzy miejsce, to był znak, Ŝe i ministranci 
będą mogli gdzieś przysiąść, odpocząć, ogrzać się i coś drobnego a smako-
witego zjeść, w jakimś pomieszczeniu obok, często w kuchni, gdzie było 
najprzytulniej, bo w piecu ciągle Ŝarzyły się węgle. AŜ trudno było wyjść 
znowu na mróz, ale przecieŜ czekał kolejny ciepły, Ŝyczliwy dom. I jak pa-
mięcią sięgnę, w całej parafii nie było takiego, który przywitałby kolędują-
cych zamkniętymi drzwiami… 

  A jak jest dzisiaj? Nieuniknione, Ŝe ta spora perspektywa czasu 
pokazuje pewne zmiany. Trudno się dziwić, bo dla wielu współcześnie prio-
rytetem albo wprost najwyŜszą wartością stała się osobista wolność, niestety, 
róŜnie pojmowana, niezaleŜność, prywatność, bywa teŜ zamoŜność, która nie 
pozwala trwonić czasu na rzeczy zbędne. Być moŜe dlatego dzisiaj w para-
fiach bardzo skrupulatnie trzeba przygotowywać plany kolędy; nie kto inny, 
a właśnie ministranci muszą poroznosić do wszystkich mieszkań specjalne 
powiadomienia o wizycie duszpasterskiej, opiekunowie ministrantów muszą 
zorganizować specjalne zbiórki, wyznaczyć swoim podopiecznym dyŜury 
kolędowe i tak dalej. Nawet ministranckie kieszonkowe, zarobione przy oka-
zji kolędy, stało się przedmiotem dyskusji bez jednoznacznej konkluzji. 

AŜ chciało by się odwołać do dawnej spontaniczności! MoŜe 
warto więcej uwagi i wysiłku poświęcić na to, Ŝeby spotkanie kolędowe było 

naprawdę radosne, w rodzinnej, serdecznej atmosferze, a nie z ulgą odfajko-
wane do kolejnego roku. I staranie o to powinno być z obu stron: ze strony 
przyjmujących kolędę gospodarzy, ale takŜe ze strony odwiedzających ich 
duszpasterza i towarzyszących mu ministrantów. Muszą oni mieć świado-
mość, Ŝe swoją obecnością ubogacają wizytę duszpasterską, Ŝe to jest rów-
nieŜ kawałek ich ministranckiej słuŜby. To ich obowiązek, aby zaraz po wej-
ściu do mieszkania dyskretnie spojrzeć, czy wszystko odpowiednio jest 
przygotowane, a w razie potrzeby usłuŜyć pomocą, choćby w zapaleniu 
świec, nie szczędząc przy tym uśmiechu, miłego słowa. Gdy rozpocznie się 
rozmowa duszpasterska między kapłanem i parafianami, dyskretnie wyco-
fują się, aby nie krępować swoją obecnością. Po uzgodnieniu z gospoda-
rzami, na drzwiach mieszkania ministranci mogą teŜ wypisać kredą na 
odrzwiach pierwsze litery imion Trzech Mędrców ze Wschodu (Kacper – 
pisane przez „C” + Malchior + Baltazar): C + M + B, co moŜna równieŜ 
t łumaczyć: Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus błogosławi to 
mieszkanie. Dodają teŜ rok, w którym odbyła się kolęda. Ten ministrancki 
savoir-vivre podpowiada równieŜ, jak waŜna jest kultura osobista, zwłaszcza 
kiedy ministranci zostaną zaproszeni na poczęstunek. Właśnie wtedy naleŜy 
zachować właściwy umiar i kulturę przy stole.  

A co z kolędową ofiarą? Tutaj potrzeba wiele mądrości i roztrop-
ności. Wsłuchując się w róŜne dyskusje i pomysły na ten temat, znowu z 
sentymentem wracam do wspomnień. Nie ciąŜyły nam specjalnie przygoto-
wane puszki, do których domownicy wrzucali coś według moŜliwości i 
uznania. I zwykle wiedzieliśmy, na jaki wspólny cel ofiary te zostaną prze-
znaczone. Cieszyliśmy się, Ŝe zostaną doposaŜone nasze ministranckie 
stroje, Ŝe kolega-ministrant, którego na to nie stać, dostanie nową komŜę, Ŝe 
wspólnie latem wyjedziemy teŜ na ministranckie rekolekcje, choćby wów-
czas do Rościnna, czy na jakąś pielgrzymkę do nieznanego jeszcze sanktu-
arium. Pomysły mieliśmy róŜne, ale zawsze byliśmy dumni, Ŝe sami sobie na 
to zapracowaliśmy, Ŝe robimy to razem w naszej ministranckiej wspólnocie. 

Taka słuŜba ministrancka podczas kolędy wzajemnie nas uboga-
cała, a nade wszystko była bardzo wychowawcza. Warto zapamiętać, Ŝe to 
od nas samych: od parafian przyjmujących kapłana i ministrantów po kolę-
dzie i z drugiej strony od pełniących tę wyjątkową posługę będą zaleŜały 
owoce boŜonarodzeniowego kolędowania. Niech naprawdę w domach i ser-
cach wszystkich zamieszka BoŜy pokój, przyzywany w rozpoczynającym 
kolędę pozdrowieniu: Pokój temu domowi… – kaŜdemu domowi! 

„Emerytowany” ministrant  - Grzegorz Duszyński (Pecna) 
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Pozytywne zastosowanie róŜnego rodzaju gier 
 

W poprzednim artykule opisywałam  gry komputerowe, 
które mają niekorzystny wpływ na  dziecko - wywołują agresję, nie-
pokój, stan napięcia emocjonalnego. Chciałabym jednak wskazać na 
róŜnego rodzaju gry (w tym takŜe komputerowe), które nie wywo-
łują w graczach agresji, a wręcz przeciwnie niosą ze sobą pozy-
tywne wartości i mogą przyczynić się do rozwoju osobowości czło-
wieka.  

Zacznijmy od gier komputerowych. Obok gier, w których 
przewaŜają brutalne sceny mogące wywoływać zachowania agre-
sywne, jest wiele takich, które nie mają nic wspólnego z przemocą,  
a ich pozytywne walory edukacyjne są niezaprzeczalne. Przykładem 
jest przygodowa gra komputerowa pt. „Margritte”. Jest to gra, której 
akcja dzieje się w alternatywnej rzeczywistości stworzonej na podo-
bieństwo obrazów słynnego belgijskiego malarza Rene Margritte’a. 
Grę tę moŜna wykorzystać w  szkole, a jej celem jest zaznajomienie 
uczniów z twórczością wymienionego wyŜej artysty. Uczniowie 
grając, poznają ową twórczość. W ten sposób moŜliwa jest edukacja 
przez rozrywkę. „Margritte” stanowi tylko przykład autorstwa Mar-
cina Drewsa. Takich gier komputerowych, które mogą słuŜyć jako 
narzędzie edukacji jest jednak znacznie więcej. Ich pozytywne wa-
lory są niezaprzeczalne. Edukacyjne gry komputerowe dają moŜli-
wość aktywnego zdobywania wiedzy poprzez  stawianie graczowi 
problemów, pokonywanie kolejnych etapów gry,  zadań itd. Uczeń, 
który gra w grę edukacyjną, rozwija swoje zdolności i umiejętności, 
które są mu potrzebne do rozwiązywania kolejnych zadań. Ponadto 
edukacyjna gra komputerowa zaciekawia, wyzwala twórczą energię,  
uczy kreatywnego myślenia, pobudza ucznia do spostrzegania, my-
ślenia i działania.  Efekty  takiej edukacji przez zabawę są bardzo 
duŜe – uczniowie lepiej zapamiętują, skuteczniej kojarzą fakty, są 
bardziej kreatywni i aktywni.  Istnieją równieŜ programy pozwala-
jące na stworzenie własnej gry i to bez umiejętności programowa-
nia. Takim przykładem jest program Adventure Maker. Wystarczy 
podstawowa umiejętność obsługi komputera oraz znajomość opro-
gramowania biurowego (w celu przygotowania np. rysunków czy 
teŜ zdjęć), aby w tym programie stworzyć własną, dostosowaną do 
swoich potrzeb, grę.  

NaleŜy, moim zdaniem, zachęcać nauczycieli i uczniów do 
korzystania z takich  edukacyjnych gier komputerowych, poniewaŜ 
mają one korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych cech 
uczniów. Młody człowiek staje się bardziej twórczy, oryginalny, 
otwarty. Rozwija się jego aktywność intelektualna i emocjonalna. 
Przede wszystkim jednak zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności w 
sposób ciekawy, interesujący i dostosowany do jego potrzeb. 

Innym rodzajem gier, które moŜna zastosować w procesie 
edukacji, są gry symulacyjne. Gra taka polega na tym, Ŝe kaŜdy z 
uczestników ma przypisaną jakąś rolę do odegrania na podstawie 
wcześniej przygotowanego scenariusza obrazującego przebieg gry. 
Przykładem takiej gry jest, opisane przez Paolę Rizzi i Joannę Woź-
niakiewicz, „Miasto uczuć”. Jest to gra symulacyjna przeznaczona 
dla dzieci od 9 do 12 lat. MoŜe ona być takŜe prowadzona z doro-

słymi uczestnikami. Materiały potrzebne do tej gry to karton, duŜe 
arkusze papieru, kolorowe flamastry itp. Celem  „Miasta uczuć” jest 
nauczenie dzieci myślenia i rozumienia ogólnie pojętego systemu 
miejskiego, czyli funkcjonowania miasta. Stwarza się scenariusz 
„miasta idealnego”, a zadaniem uczestników jest stworzenie takiego 
idealnego miasta na podstawie uczucia, które uwaŜają za podsta-
wowe dla Ŝycia społecznego ( np. „pokój”, „przyjaźń”, „złość” itp.). 
Dzieci, w pierwszym etapie gry, pracują w grupach, w których wy-
bierają dane uczucie, a następnie rysują jedną z dzielnic miasta. 
Później pracują juŜ razem, a ich zadaniem jest złoŜenie dzielnic tak, 
by powstało miasto. Uczy je to jak poszczególne elementy ( dziel-
nice, „uczucia”) współpracują ze sobą i integrują się, by stworzyć 
prawidłowo funkcjonujące miasto. Gra „Miasto uczuć” jest bardzo 
elastyczna. Stąd teŜ moŜna wykorzystać ją takŜe w innych celach. 
Joanna Woźniakiewicz podaje przykład wariantu tej gry o nazwie 
„Zmieniam dom”. Ćwiczenie to ułatwia integrację dzieci imigran-
tów w nowym środowisku. Dzieci projektują w tej grze „miasto ma-
rzeń”, czyli takie, do którego chcieliby się przeprowadzić.  

Takich gier symulacyjnych jest wiele. Wszystkie wymagają 
duŜego zaangaŜowania dzieci, które mają w nich rozwiązać jakiś  
problem. Na zakończenie kaŜdej takiej gry powinna nastąpić dysku-
sja, która ma na celu wyciągnięcie wniosków. Dzięki temu cały pro-
ces nauki za pomocą  gry symulacyjnej jest bardzo twórczy, bo 
oparty na własnych doświadczeniach biorących w niej udział 
uczestników.  

Chciałabym jeszcze na koniec wspomnieć o grach planszo-
wych, takich jak szachy, warcaby czy „Chińczyk”. Gry tego typu, 
znane od dawna wszystkim, rozwijają w uczestnikach tzw. myślenie 
strategiczne, uczą podejmowania decyzji, logicznego rozwiązywa-
nia problemów, umiejętności przewidywania itp. W „Chińczyka” 
moŜe zagrać cała rodzina. Gra ta pełni zatem funkcję integrującą 
rodzinę, dzięki niej umacniają się więzi emocjonalne między rodzi-
cami i dziećmi, a takŜe między rodzeństwem. Rywalizacja w przy-
jaznej atmosferze niesie ze sobą pozytywne wartości i daje nam to, 
do czego dąŜymy czasem w niewłaściwy sposób – przyjemność. 
Wiele jest róŜnego rodzaju gier planszowych. Wystarczy rozejrzeć 
się i znaleźć coś dla siebie, a z pewnością nie będziemy Ŝałować, 
poniewaŜ spędzimy czas twórczo i przyjemnie. 

Podsumowując, wiele jest róŜnego rodzaju gier (kompute-
rowe, symulacyjne, planszowe itd.). Niosą one ze sobą pozytywne 
treści. Uczą poprzez zabawę, ale teŜ po prostu bawią. Integrują ze 
sobą członków rodziny, rozwijają inteligencję emocjonalną i po-
znawczą, mają często walory poznawcze. NaleŜy jedynie odpo-
wiednio dobrać daną grę do naszych potrzeb, a na pewno odczujemy 
satysfakcję z poŜytecznego i przyjemnie spędzonego czasu. Na-
uczymy się czegoś, dobrze się przy tym bawiąc.  

Z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczę 
wszystkim czytelnikom „Wiadomości Parafialnych” wiele przyjem-
ności ze wspólnie spędzonego czasu w rodzinnym gronie. 

Aleksandra Prabucka - psycholog 
 

Przechwałki Oli – opowiadanie dla dzieci i ich rodziców 
 

Ola nie mogła zrozumieć, dlaczego koleŜanki z klasy są do niej 
uprzedzone. W jej mniemaniu powinny być pełne uznania dla jej 
urody i niezwykłych zdolności.  

Dziewczynka gdzieś usłyszała, Ŝe aby zaistnieć, naleŜy się 
promować za wszelką cenę, nie oczekiwać na pochwały, tylko sa-
memu się chwalić i do tego być bardzo pewnym siebie. Ola zasto-
sowała się do tych rad, przenosząc je na grunt szkolny, zauwaŜyła 
jednak wkrótce, Ŝe koleŜanki jej unikają. Doszła do wniosku, Ŝe 
powodem tego stanu rzeczy jest zazdrość, więc jeszcze wyŜej pod-
nosiła głowę. 

Do tej samej klasy uczęszczała równieŜ Hania, na którą Ola 
patrzyła z góry, ale która bardzo ją intrygowała. Hania była spo-
kojna, cicha, wydawała się niepewna i nawet trochę zalękniona. 
Dziewczynka bardzo duŜo czasu poświęcała na naukę, stając się 
najpierw dobrą a później bardzo dobrą uczennicą. Była oczytana i 
dlatego pewnie tak pięknie i ciekawie opowiadała. Na lekcjach i na-
uczyciele, i uczniowie chętnie jej słuchali. Oprócz tego Hania 
świetnie pływała i dobrze grała w koszykówkę. Mimo to dziew-
czynka była osobą skromną i miłą. Wszyscy w klasie bardzo ją lu-
bili . 

Ola nie mogła tego zrozumieć. Ona teŜ była świetną uczennicą,  
dobrą pływaczką, a do tego była taka ładna. Zdawała sobie sprawę, 
Ŝe wyraźnie ma czym imponować rówieśnikom. Dlaczego więc wo-
kół Hani było zawsze tyle koleŜanek, a ona była sama? Gdy tak 
rozmyślała, usłyszała ich rozmowę: 

- Jak ja nie lubię tej Oli – mówiła Kamila. – Jak moŜna tak wy-
soko podnosić głowę i bez przerwy się chwalić. PrzecieŜ to jest 
okropne. Kiedy rozmawiam z Olą, ta zachowuje się tak, jakby uwa-
Ŝała, Ŝe jestem od niej gorsza. 

- Masz rację – powiedziała Karolina. – Ale za to Hania, choć 
dobrze się uczy i wszyscy ją chwalą,  jest zawsze miła i wcale nie 
jest zarozumiała. UwaŜam, Ŝe jest dobrą koleŜanką.  

Podsłuchana przypadkowo rozmowa dała Oli duŜo do myśle-
nia. W końcu dziewczynka doszła do wniosku, Ŝe to co kiedyś 
gdzieś usłyszała, niekoniecznie musi być prawdą. Z rozmyślań wy-
rwały Hanię słowa pani, która kończyła swoją wypowiedź, tymi oto 
słowami: „Skromność jest cnotą wypływającą ze świadomości wła-
snej mocy”. 

    Wiesława Szubarga 
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R o d z i n n e  M I K O Ł A J K I 

 
 
Dla Zespołu parafialnego MIKOŁAJKI, kaŜdego roku grudzień jest wyjątkowy. To wszystko za sprawą patrona naszej 

śpiewaczej grupy – Świętego Mikołaja. Tego roku postanowiliśmy uczcić dzień Jego Imien in trochę inaczej n iŜ zwykle. 
W niedzielne popołudnie 07. XII. 08 wraz z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami spotkaliśmy się na Mszy Świętej, którą 

specjalnie dla nas odprawił ks. Proboszcz Edward Majka, kazan ie zaś wygłosił ks. Julian, który przybył do nas z południa 
Polski. Śpiewom i radości nie było końca. Choć św. Mikołaj się  nie pojawił, ale zostawił dla kaŜdego „prezencik”. 

Z tej okazji swój debiut śpiewaczy miał Zespół NZDM czyli Nowy Zespół DuŜych Mikołajów skład, którego stanowili po 
prostu RODZICE. Śpiewali p iękn ie, nawet do rytmu się poruszali. To było urocze zaskoczenie. 

Nasza parafialna świątynia wypełniona została radosnym śpiewem, szczerym uśmiechem i wzruszeniem – na BoŜą 
chwałę! ma się rozumieć. 

Dziękujemy Święty Mikołaju za Twoją opiekę nad nami i wstawiennictwo w Niebie. 
Dziękujemy, Ŝe śpiew uczy nas wyjątkowej modlitwy, która uwraŜliwia nasze serca  

i mobilizuje do pomocy innym – tak jak Ty to robiłeś. 
Dziękujemy za naszych rodziców i opiekunów, za nasz rozśpiewany Zespół, za przyjaźń, którą moŜemy umacniać. 

Śpiewajmy Panu z radością ! 
MIKOŁAJKI 

 
KRZYśE MISYJNE dla Małych Misjonarzy 

6. XII. to waŜny dzień, w którym wspominamy świętego Miko łaja Patrona 
naszej parafii. W tym roku, 6 grudnia o godzinie 11. 00, podczas koncelebrowanej Mszy 
świętej, miało miejsce inne wyjątkowe wydarzen ie. Po homilii 40 dzieci z ognisk 
misyjnych PDMD (Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci) naszej parafii, otrzymało  
krzyŜe misyjne. Ojciec Marek Marciniak SVD misjonarz z Botswany, pobłogosławił 
kaŜdego „Małego Misjonarza”  i osobiście załoŜył krzyŜ misyjny, dziękując za pracę  
oraz modlitwę w intencji misji i misjonarzy. KaŜdy krzyŜ zawieszony był na tasiemce 
koloru jednego z kontynentów, co wywołało duŜe poruszenie wśród samych 
otrzymujących. KaŜdy chciał wiedzieć , na jaki kontynent pojedzie. Obecni na tej 
uroczystości rodzice nie ukrywali wzruszenia, kiedy ich dzieci w tak uroczysty sposób 
zostały obdarzone znakiem przynaleŜności do PDMD. Ojciec Marek słowem zachęcił 
dzieci do dalszej gorliwości w poznawaniu misji, przedstawiając obecną sytuację i 
potrzeby. Wyraził teŜ nadzieję, Ŝe spośród nich wyrosną misjonarze, którzy zaniosła 
Ewangelię do krajów misyjnych. Na zakończen ie wszyscy sprawujący Eucharystię 
kapłani ustawili się wraz z „Małymi Misjonarzami RóŜańca” do pamiątkowego zd jęcia. 
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Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmijcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie się to robić, nie 
zwracając na siebie uwagi. 

WARTO PRZECZYTA Ć. Paulo Coelho, Weronika postanawia umrzeć. 
 

Na pewno kaŜdy z nas wielokrotnie zastanawiał się nad swoim 
Ŝyciem, pytał i szukał odpowiedzi. 

„Weronika postanawia umrzeć” to ksiąŜka, dzięki której moŜna 
inaczej spojrzeć na ludzi i  cały otaczający nas świat. „Umiera się na 
wiele sposobów: z miłości, z rozpaczy, ze zmęczenia, z nudów, ze 
strachu ...Umiera się nie dlatego, aby przestać Ŝyć, lecz po to, by Ŝyć 
inaczej”- i w ten sposób tytułowa bohaterka postanowiła odmienić 
swoje Ŝycie. Odkrywa, Ŝe przez 24 lata  nie zrobiła nic ciekawego, 
nudzi się. Zapragnęła zmiany, dlatego targnęła się na własne Ŝycie. 
Została odratowana i umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. Do-
piero tam przebudziła się i odkryła, Ŝe moŜna Ŝyć inaczej, pełną 
piersią. śałuje swojego dotychczasowego Ŝycia. Przypomina sobie 
własne, dawne marzenia, chce kochać i być kochaną, nie chce wię-
cej odczuwać strachu.  

Weronika dostała od losu drugą szansę. W obliczu śmierci 
zmieniła się i zapragnęła innego Ŝycia. Zmiany chcieli równieŜ inni 
pacjenci szpitala, zarówno Zedka, Mari jak i Edward. KaŜdy marzył 
o czym innym, jednak łączyła ich chęć stania się innymi niŜ byli do 
tej pory.  

W ksiąŜce znajdziemy wiele ciekawych opowieści. Szczególnie 
waŜna wydaje się ta o studni, w której została zatruta woda. Kto się 
jej napije, staje się szalony. My właśnie Ŝyjemy w takim zatrutym 
świecie i choć wiele rzeczy nam przeszkadza, nie zmieniamy ich, 
wolimy biernie się im przyglądać.  

KsiąŜka Coelho uczy, Ŝe moŜna Ŝyć pięknie, Ŝe naleŜy podąŜać 
za swoimi marzeniami. Warto czasami zastanowić się nad swoim 
Ŝyciem, by móc zmienić pogląd na wiele spraw. 

                                                          Joanna Stiller  
 

    „...nadszedł dla Maryi czas rozwiązania”  Łk 2,6b 
 

Cud narodzin zawsze dla człowieka był i pozostanie niepojęty, 
jednak moŜna nieco zbliŜyć się do owego cudu i odchylić pierwszą 
z wielu zasłon. MoŜe w tym pomóc, funkcjonująca juŜ od kilku 
miesięcy w Mosinie „Szkoła Rodzenia”, która powstała pod patro-
natem fundacji „Dom na Skale”. 

Mamy naturalną tendencję do obaw przed tym, czego nie 
znamy lub nie moŜemy przewidzieć. Nerwy i strach będące skut-
kiem niewiedzy, niedoinformowania, a czasem braku wiary we wła-
sne siły, często paraliŜują przyszłych rodziców z chwilą przekrocze-
nia progu szpitalnej izby przyjęć. Przygotowanie do rodzicielstwa, 
które proponuje szkoła rodzenia, ma za zadanie ograniczyć do mi-
nimum lęk przed nieznanym, podejmując zagadnienia czasu przed 
porodem, momentu samego porodu i opieki nad noworodkiem. Pod-
czas zajęć uczymy się słuchać swego ciała (ono wszystko nam sy-
gnalizuje) oraz interpretować zaistniałe objawy, odróŜniając natu-
ralne zachowania ciała kobiety w stanie błogosławionym, od tych, 
które powinny nas zaniepokoić. MąŜ i Ŝona uczą się teŜ siebie na-
wzajem, nawiązują nieco inne relacje i pogłębiają więzi juŜ istnie-
jące. Nie chcemy czuć się bezradni i zagubieni w waŜnych i niepo-
wtarzalnych chwilach naszego Ŝycia, a taką chwilą są narodziny 
naszego potomstwa. Szkoła rodzenia ma przygotować rodziców do 
czynnego i świadomego uczestnictwa w porodzie. Jest to sytuacja 
niepowtarzalna, odmienna za kaŜdym razem, dlatego nawet małŜeń-
stwa spodziewające się kolejnego juŜ dziecka chętnie korzystają z 
tego typu zajęć, choćby w wymiarze spotkań z innymi parami znaj-
dującymi się w podobnej sytuacji. 

 WaŜne cele szkoły rodzenia to: pomoc w odkrywaniu 
piękna macierzyństwa oraz uzmysłowienie faktu, Ŝe ojcostwa trzeba 
się nauczyć, a takŜe przypomnienie, Ŝe wspólne budowanie wize-
runku rodziców to cięŜka praca. W dzisiejszym świecie, nieco ina-
czej – bo wspólnie – pragniemy powitać darowane nam pod opiekę 
nowe Ŝycie ludzkie; chcemy wiedzieć, co i dlaczego dzieje się na 
sali porodowej; wyraŜamy teŜ chęć dzielenia trudów narodzin trochę 
„bardziej sprawiedliwie” (mam tu na myśli zaangaŜowanie tatu-
siów). Szkoła rodzenia, choć niektórym kojarzy się tylko z nauką 
oddychania, to cały cykl wszechstronnych przygotowań meryto-
rycznych i technicznych, w których biorą udział oboje rodziców. 
Taka wiedza jest podstawą do obserwowania rozwoju sytuacji za-
równo w domu (wyczekując symptomów, które bezwzględnie kie-
rują nas do szpitala), jak i podczas samego porodu (gdy bezpośred-
nio korzystamy z poznanych technik i zdobytych informacji). 
Świadomość czekających zadań pozwoli nam takŜe wykazać się du-
Ŝym spokojem wtedy, gdy juŜ wszyscy znajdziemy się w domowym 
zaciszu i realnie podejmiemy rodzicielskie obowiązki.  

Mosińska szkoła rodzenia prowadzona jest przez dyplomo-
waną połoŜną i realizuje swój program w ramach 5 cotygodniowych 
spotkań (ok 1,5 godziny kaŜde). Z tematyką poszczególnych spo-
tkań moŜna zapoznać się na stronie www.dom.icnet.pl . W 
zajęciach, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Mosinie w czwartki od godz. 18.30, uczestniczą pary, których 
dziecko skończyło juŜ 24 tygodnie. Zainteresowani mogą zgłaszać 
się pod  numerem 504-134-090.  Zapraszamy! 

Marzena i Piotr Wilczakowie 
 

Konta: Parafii GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001;  
CARITAS GBS Mosina  78 9048 0007 0000 4499 2000 0001 

 
 

PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII 
ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE 

M SZE  ŚWI ĘT E : NIEDZIELE I ŚWI ĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 

DNI PO WS ZEDN I E  
pon.  -  so. 7.00, 18.00 

ŚWIĘTA ZNIES IONE  
7.30 , 9 .00 , 16.00, 18.00 
CHRZTY  I i III sobota miesiąca 
- katecheza dla rodziców i chrzestnych w przededniu chrztu po 
Mszy Św. wieczornej w domu katolickim. 

BIURO PARAFIALNE – tel. 061 8132-861  w. 24 
- poniedziałek 18.30    - 19.00 
- środa 16.00    - 17.30 
- czwartek i piątek   8.00    - 10.00 
NARZECZENI  w II i IV piątek od 16.00 
Spotkania dla narzeczonych w II i IV środę miesiąca o 
godz. 18.30 w domu katolickim  
 

BIBLIOTEKA PARAFIALNA  
czynna w środy od 16.00 do 17.30 

W nagłej potrzebie wezwania kapłana do chorego, dzwonić:  tel. 061-8132918, tel. 061-8132861 

Wiadomości Parafialne - parafii mosińskiej- wydawca ks. proboszcz Edward Majka.  
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