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KaŜdego roku w polskich domach Wieczerzę Wigilijn ą poprzedza wzruszający i uroczysty rytuał 
łamania się z bliskimi opłatkiem. Jak powiedział ksiądz i poeta, Jan Twardowski, podczas Wigilii opłatek 
jest „najwaŜniejszy i zawsze pierwszy”. Łamiemy go ze czcią i ze czcią poŜywamy, traktując go jako 
znak miłości, pokoju, pojednania i gotowości do bezinteresownego dzielenia się z drugim człowiekiem, 
nie tylko tym, czego mamy w nadmiarze.  

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia pragniemy w sposób symboliczny podzielić się z naszymi Czy-
telnikami opłatkiem, anielskim chlebem miłości, a dzieląc się nim, Ŝyczyć Państwu radości z BoŜego 
Narodzenia i pomyślności w nadchodzącym 2010 Roku.     
W imieniu Księdza Proboszcza – Edwarda Majki oraz Redakcji „Wiadomości Parafialnych” 

          Wiesława Szubarga 
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Narodziny w Ciszy 
 

 
 
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 

Ŝeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten 
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, kaŜdy do swego 
miasta. Udał się takŜe Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do 
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewaŜ pochodził z 
domu i rodu Dawida, Ŝeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla 
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i połoŜyła w Ŝłobie, gdyŜ nie było dla nich 
miejsca w gospodzie” (Łk 2, 1-7).  

 
mały człowiek 
w ramionach wielkich 
miłości wiernej 
przyszedł przypomnieć 
Ŝe kochać coś znaczy 
i Ŝe miłością 
świat zbawić moŜna 

ks. Jan Twardowski 
 
Tak oto „Bóg się rodzi moc truchleje”. Te słowa jednej z 

najpiękniejszych kolęd napisanych przez Franciszka Karpińskiego 
uświadamiają nam, co wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu w 
stajence betlejemskiej, w której narodził się  „Prawdziwy Bóg i 
prawdziwy człowiek - z ciałem i duszą rozumną. Współistotny z 
Ojcem według Bóstwa i współistotny z nami, ludźmi, według 
człowieczeństwa... Przed wiekami zrodzony z Ojca według natury 
BoŜej, w ostatnich zaś czasach zrodzony jako człowiek dla naszego 
zbawienia przez Maryję Dziewicę, BoŜą Rodzicielkę...”. 

Narodziny Dzieciny wprawiły w zadziwienie cały świat, 
który zamilkł i przez chwilę pozostał w milczeniu przed cudem, 
który stał się tak bardzo dotykalny. Od tej chwili Chrystus 
zamieszkał pośród nas z nadzieją w sercu, Ŝe dobra nowina, którą ze 
sobą przyniósł, zmieni świat, zmieni człowieka, skruszy lód w jaki 
przyoblekło się serce tych, wśród których z nadzieją na ich 
przemianę zamieszkał.  

JakŜe znamienne jest jednak to, o czym mówi twórca 
wspomnianej wcześniej kolędy:  „Niemało cierpiał niemało, Ŝeśmy 
byli winni sami”. Jeszcze zanim urodził się Ten, który nas zbawił, 
dla Maryi, w całości świętej, wolnej od wszelkiej skazy, wolnej od 
jakiejkolwiek winy, oczekującej z radością chwili porodu, 

poszukującej schronienia, w którym bezpiecznie mogłaby urodzić 
Króla, nie było miejsca tam, gdzie wspólnie z Józefem pukali. Po 
dziś dzień zawstydzeni dźwigamy cięŜar obojętności tych, którzy 
zatwardzili swe serce na narodziny Dziecka, a później, powodowani 
nienawiścią, ukrzyŜowali Tego, który urodził się na to, Ŝeby zbawić 
świat.  

Wbrew temu, co wydarzyć się miało i co się wydarzyło, 
Chrystus ukochał człowieka tak bardzo, Ŝe stał się jednym z nas, 
aby nas uczynić sobą. I tak to BoŜe Narodzenie niespodziewanie 
stało się i za kaŜdym razem staje się wielkim podniesieniem ludzkiej 
natury: „Skoro Bóg tak bardzo siebie uniŜył, rodząc się jako dziecko 
– o ileŜ wywyŜszył godność ludzką”. 

Od chwili tych najwaŜniejszych w historii ludzkości 
narodzin minęło wiele czasu, na tyle duŜo, abyśmy zrozumieli sens i 
znaczenie faktu, Ŝe Król urodził się w nędznej szopie, w ciszy i 
pokorze i Ŝe witać Go przed bogaczami zaszczyt mieli najuboŜsi, 
czyli skromni, czystego serca, pełni nieśmiałości, 
bezkompromisowi, dziecięco szczerzy, potrafiący kochać, 
współczuć, gotowi do tego, aby dzielić się tym, czego mają za mało, 
wolni od pychy tych, którzy duŜo posiadają. Przypomnijmy jeszcze, 
Ŝe narodził się wśród zwierząt, które choć bezrozumne potrafiły 
samą swą obecnością, tym, Ŝe są, istnieją, wielbić maleńką 
Dziecinę. 

Tej pięknej nocy, nocy narodzin  podąŜmy symbolicznie Do 
Betlejem Judzkiego, aby oddać pokłon Zbawicielowi, tak jak przed 
wiekami uczynili to mędrcy: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem 
Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król Ŝydowski? 
Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy 
oddać mu pokłon” (Mat 2, 1-2).  

Cała ta  podróŜ do Betlejem Judzkiego ma szansę naprawdę 
odbyć się po raz kolejny, gdy zasiądziemy do Wigilijnej Wieczerzy 
i zastanowimy się nad sensem tego wszystkiego, co się wydarzyło. 
Dzieląc się z bliskimi opłatkiem, pamiętajmy, Ŝe jest on, jak 
powiedział Jan Twardowski, „najwaŜniejszy i zawsze pierwszy”, a 
połoŜony ze czcią „na talerzu, na bochenku chleba, na pasemku 
słomy lub siana, na ziarnach zbóŜ rozsypanych na obrusie albo 
zawiązanych w serwetkę, w zaleŜności od tradycji regionalnej 
i rodzinnej” stanowi symbol pojednania i przebaczenia, symbol 
gotowości do dzielenia się z innymi ludźmi nie tylko tym, czego 
mamy w nadmiarze.  

Gdy wreszcie oczy nasze spoczną na oświetlonej choince, 
niech jej światło przypomni nam, Ŝe „Bóg nawiedził nas w 
światłości niebiańskiej, by oświecić tych, którzy są w ciemnościach 
i którzy mrokiem śmierci są spowici” (Łk 1,78-79). 

Radujmy się i wyśpiewujmy naszą radość słowami kolędy, 
która  ogrzeje zziębnięte rączki i nóŜki Dzieciątka, wypełni radością 
serce Maryi Matki, najpiękniejszej i najlepszej spośród matek.   

Gdy to się stanie, niech słowa kolędy uniosą się wysoko i 
swobodnie popłyną ponad dachami naszych domów ponad górami i 
rzekami, ponad równinami i  lasami i wzniosą się aŜ pod niebiosa. 
Niech otuli ona w tę zimową noc cały świat i niech ukołysze go do 
spokojnego snu, snu, który nas pokrzepi i sprawi, Ŝe czuwać 
będziemy, gdy Chrystus powróci w dniu Sądu Ostatecznego, bo jak 
powiedział Jan Chrzciciel: „między wami stanął ten, który ma 
przyjść” (J 1,26).  

Radość, która stanie się naszym udziałem w Wigilijną Noc 
zapewne nas wzmocni i pozwoli nam patrzeć w przyszłość z 
nadzieją, jakiej przecieŜ ciągle i niezmiennie od wieków łakniemy. 

Wiesława Szubarga 
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MUZYKA W LITURGII     Kol ęda - pieśń boŜonarodzeniowa 
 

W liturgii Kościoła Katolickiego kolędy wy-
konuje się od Mszy o północy w Święto BoŜego 
Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta 
Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W 
polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do 
Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). 

Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi 
skarbiec nieocenionej wartości,  gromadząc wybijający się ponad 
inne sztuki, przede wszystkim przez to, Ŝe śpiew kościelny zwią-
zany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej 
liturgii. Sobór Watykański II postawił przed Kościołem doniosłe 
zadanie zmierzające m.in. do odrodzenia i pogłębienia Ŝycia litur-
gicznego poprzez uczestnictwo wyraŜające się nie tylko w słuchaniu 
słowa BoŜego, ale takŜe poprzez wspólny śpiew, który według słów 
św. AmbroŜego, ma być „węzłem jedności łączącym w jeden chór 
wielką liczbę wiernych” 

Tajemnica Wcielenia i Objawienia Boga-Człowieka światu wy-
raŜa się w liturgicznej pamiątce BoŜego Narodzenia. Śpiewane w 
tym okresie kolędy rozbrzmiewają radością z powodu przyjścia 
Chrystusa oraz zachęcają do otwarcia serca i przyjęcia Go. Przybli-
Ŝają nam cud sprzed dwóch tysięcy lat jak; wydarzenia nocy betle-
jemskiej, pokłon pasterzy, miejsce narodzenia Dzieciny - grota czy 
stajenka. Stopniowo tematyka tej twórczości  rozszerzała się o inne 
fakty z dzieciństwa Chrystusa; rzezi niemowląt, hołdu mędrców 
(tzw. trzech króli), snów św. Józefa, ucieczki do Egiptu.  

Trudno wyobrazić  sobie polskie kościoły, domy bez śpiewu 
kolęd w tym okresie liturgicznym. Przebogata jest ta forma mu-
zyczna w polskiej kulturze. Nie ma Ŝadnego innego kraju na świe-
cie, który mógłby się poszczycić tak duŜą róŜnorodnością i bogac-
twem wyrazowym kolęd. Mimo swej prostoty utwory te posiadają 
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.  

Nasz wieszcz narodowy - 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 róŜ-
norodna, jedne są uroczystym hymnem czy chorałem, inne marszem 
lub zamaszystym polonezem. Niektóre mają rytmy mazurka, kra-
kowiaka, inne zaś są melancholijną dumką, nieraz zabłąka się w 
nich nuta sarabandy lub menueta, który prawdopodobnie  wprost z 
dworu magnata dostał się do Kościoła, przeniesionego tam najpraw-
dopodobniej  przez miejscowego organistę. Kolęda ta pochwycona 
przez lud zatraciła swoje obce cechy romańskie i dworskie pocho-
dzenie i stała się czysto „polską pieśnią”.  

Wśród naszych dawnych kolęd znalazły się melodie zapoŜy-
czone z krajów europejskich. I tak odnajdujemy w nich popularną 

„foli ę” hiszpańską. W kolędzie „Anieli w niebie śpiewają” odzywa 
się nawet echo melodii starego tańca „Maruśka” ze wschodu. Melo-
die do kolęd czerpano takŜe z róŜnorodnych źródeł jak: z  średnio-
wiecznego chorału gregoriańskiego, ze świeckich pieśni i przyśpie-
wek oraz ze starych kołysanek. 

Nie wiadomo dokładnie kiedy kolęda utoŜsamiona została z pie-
śnią boŜonarodzeniową. Stało się to najprawdopodobniej w XIX 
wieku. Od średniowiecza aŜ do XVI w. kolęda nie wyróŜniała się 
spośród innych pieśni religijnych śpiewanych w liturgii. Tematyka 
oparta była o wydarzenia opisane w Biblii, miała formę modlitwy, a 
wzorowana była na hymnach kościelnych. Według tradycji autorem 
pierwszej kolędy był św. Franciszek z AsyŜu i była ona śpiewana w 
zorganizowanej przez niego szopce. Przypuszcza się, Ŝe kolędy 
polskie najpierw powstały w środowisku franciszkańskim. W XIII 
wieku to oni  zapoczątkowali obrzęd „jasełkowego kołysania Dzie-
ciątka”, które przejęły inne zgromadzenia zakonne: Sióstr Klarysek i 
Karmelitanek. Z kolęd XVI wiecznych, zachowała się do dziś: 
„Anioł pasterzom mówił”. Innym zwyczajem połączonym ze śpie-
wem kolęd było wystawianie „misterii boŜonarodzeniowych”. 
Często były tam śpiewane  wzruszające kołysanki, pełne ciepła i 
wraŜliwości. Ten gatunek kolęd rozwinął się szczególnie w wieku 
XVII.Z  tego czasu przetrwały po dzień dzisiejszy: „Gdy śliczna 
Panna Syna kołysała” i „LulajŜe Jezuniu”. Pierwsza kolęda w na-
szym kraju, przekazana w rękopisie z 1424 roku, zaczynała się od 
słów: „Zdrów 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 tre-
ści wiele szczegółów obyczajowych i realiów epoki. Powstały 
wtedy kolędy jak: „Dzisiaj w Betlejem”, „PrzybieŜeli do Betlejem 
pasterze” i „Bóg się rodzi”, którego twórcą jest Franciszek Karpiń-
ski. Na przełomie XVII i XVIII wieku Piotr Skarga ułoŜył słowa do 
jednej z najpiękniejszej kolędy – „W Ŝłobie leŜy” - do melodii polo-
neza koronacyjnego króla Władysława IV. „Cicha noc” –  to  naj-
bardziej znana kolęda 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 pie-
śniom, zawierając w Scherzu h-moll frazę melodii „LulajŜe Jezu-
niu”. Kolęda ta znana i grana jest  przez wielu pianistów całego 
świata na róŜnorodnych konkursach. 

Dziś współcześnie kolędy są wykonywane takŜe klasycznie, np. 
przez zespoły: Mazowsze, Śląsk, Poznańskie Słowiki, a takŜe przez 
artystów rozmaitych gatunków muzycznych. Podsumowując moŜna 
powiedzieć, Ŝe kolęda na kuli ziemskiej znana jest  kaŜdemu. 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 

 

Najpiękniejsze święta – opowiadanie dla dzieci i ich rodziców 
ZbliŜały się Święta BoŜego Narodzenia, jednak Ania zamiast 

radości czuła smutek. Rodzice coraz częściej się kłócili i coraz 
częściej ich kłótnie kończyły się trzaśnięciem drzwi, przez które 
tatuś gdzieś wychodził. Po kaŜdej kłótni mamusia długo płakała, a 
Ania nie miała pojęcia, jak jej pomóc, moŜe dlatego, Ŝe nie rozu-
miała, co dzieje się między jej rodzicami?  

Dziewczynka pamiętała jeszcze czasy, gdy rodzice patrzyli na 
siebie z miłością, byli dla siebie mili, a tatuś we wszystkim mamusi 
pomagał. JakŜe wtedy było wspaniale. Ania była szczęśliwa, dobrze 
się uczyła, beztrosko bawiła się z koleŜankami. Teraz straciła całą 
radość Ŝycia. Zaniedbała szkolne obowiązki i nie zapraszała do 
siebie koleŜanek, Ŝeby przypadkiem nie usłyszały kłótni rodziców. 

  Bardzo cierpiała i bardzo chciała wiedzieć, dlaczego teraz 
wszystko się zmieniło, ale nie wiedziała, a ta niewiedza sprawiła, Ŝe 
postanowiła nigdy nie być dorosłą, bo stwierdziła, Ŝe dorośli nie 
posiadają ani rozumu, ani serca. 

Tego wieczora Anetka długo modliła się do Pana Boga i między 
innymi mówiła: „Panie BoŜe bardzo pragnęłam dostać na święta w 
prezencie lalkę i dom dla niej oraz duŜo innych zabawek, ale teraz 

wiem, Ŝe one wcale nie są waŜne. Teraz pragnę tylko tego, aby moi 
rodzice znowu się kochali, aby mamusia nie płakała nocami, a tatuś, 
Ŝeby nie wychodził wzburzony wieczorami z domu”.  

Ania nie zdawała sobie sprawy, Ŝe słowa jej modlitwy słyszeli 
rodzice, którzy otworzyli drzwi, aby w pokoju dziewczynki powaŜ-
nie z nią porozmawiać. Nie zrobili jednak tego. Zamknęli po ci-
chutku otwarte przed chwilą drzwi, spojrzeli na siebie i wtedy zro-
zumieli, jak wielką krzywdę wyrządzili sobie i jak wielką krzywdę 
chcieli wyrządzić swemu dziecku. Tego wieczoru odbyła się po-
waŜna rozmowa, jednak rodzice nie rozmawiali z Anią lecz ze sobą. 

Od tego pamiętnego wieczoru minął miesiąc. Nadeszły święta 
BoŜego Narodzenia. To były najpiękniejsze święta. Mamusia i tatuś 
jak dawniej głośno się śmiali i patrzyli sobie w oczy z miłością. 
Ania otrzymała swój wymarzony prezent, za który ze swego małego 
dziecięcego serduszka dziękowała Panu Bogu. Wprawdzie otrzy-
mała takŜe lalkę i domek dla niej a takŜe wiele innych prezentów, 
ale po raz pierwszy one wcale nie były waŜne. 

Wiesława Szubarga 
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Powtórne narodzenie (2) 
 

Słowo o nowym narodzeniu, jest najdroŜszym słowem 
Ewangelii, jakie moŜe usłyszeć ucho grzesznika. Jeśli poznaliśmy, 
Ŝe jesteśmy źli i nie moŜemy zmienić swego złego usposobienia, 
wówczas z radością przyjmujemy zwiastowaną nam wieść, Ŝe dane 
nam zostanie nowe usposobienie jako dar od Boga. Bóg obiecuje, Ŝe 
włoŜy dar tego Ŝycia w nasze serca. To chciał powiedzieć Jezus 
pewnej nocy Nikodemowi. To pragnie powiedzieć takŜe dzisiaj 
wszystkim biednym i pozbawionym pomocy grzesznikom. Tutaj 
jednak bardzo łatwo o nieporozumienie.  

Nie jest przesadą twierdzenie, Ŝe w naszym pełnym 
konfliktów świecie w Ŝadnym względzie nie jest tak łatwo o 
nieporozumienie, jak tam, gdzie chodzi o Boga. W Ŝadnym teŜ 
punkcie Bóg nie bywa tak źle zrozumiany, jak w kwestii stania się 
chrześcijaninem. Tutaj moŜliwość błędnego zrozumienia jest o 
wiele większa, niŜeli się wielu ludziom wydaje. Kiedy zapytamy 
przeciętnego człowieka, co znaczy stać się chrześcijaninem, 
odpowiedzi będą rozmaite, ale sens ogólny następujący: Dzieje się 
tak, Ŝe człowiek staje się do tego stopnia niespokojny i 
nieszczęśliwy, Ŝe traci radość Ŝycia. Następuje to przewaŜnie przez 
chorobę, zmartwienia, biedę lub starość. Niepokój wewnętrzny 
skłania go do tego, Ŝe pragnie być w zgodzie z Bogiem. Jest On 
powaŜnym i surowym Panem. Do Niego teraz naleŜy dostosować 
swoje Ŝycie. Trzeba się codziennie modlić, a nawet kilka razy na 
dzień, jeśli Pan ma być z nas zadowolony. NaleŜy spotykać się z 
tymi wierzącymi, którzy są zapewne dobrymi ludźmi, ale są 
niezaradni. Nie moŜna z nimi zamienić słowa na świeckie tematy. 
Tak mniej więcej brzmiałaby odpowiedź. Spodziewam się zarzutu, 
Ŝe postawiłem sprawę na ostrzu noŜa. Nie jest to jednak przesada z 
mojej strony.  

Większość spotykanych ludzi, potwierdza tę prawdę, nie 
chcąc się nawrócić, chociaŜ zdają sobie sprawę, Ŝe Ŝycie jakie 
prowadzą, musi ulec zmianie. Dlaczego nie chcą się nawrócić? Po 
prostu dlatego, Ŝe patrzą na chrześcijaństwo jako na zło, ściślej, jako 
na zło konieczne, jednakŜe jako na zło, którego dopóty naleŜy 
unikać, dopóki to jest moŜliwe. Zwlekają więc z nawróceniem tak 
długo, jak tylko się da. Dopiero gdy nadejdzie choroba i starość 
warto pojednać się z Bogiem, przyjąć sakrament, umrzeć piękną 
śmiercią, mieć odpowiednią mowę nad grobem i tak przejść do 

Ŝycia wiecznego. Bez wątpienia wydaje się to wielu ludziom 
ideałem, najszczęśliwszym wykorzystaniem Ŝyciowych szans. Ich 
Ŝycie jest tego dowodem. Chrześcijaństwo uwaŜają za cięŜkie 
brzemię i jarzmo, które trzeba wziąć na siebie, aby zadowolić Boga. 
W dawnych czasach wierzących często nazywano obłudnikami, nie 
pytając o nic, bez róŜnicy. UwaŜano, Ŝe posiadają dawną skłonność 
do prowadzenia światowego, grzesznego Ŝycia. Jedyna róŜnica 
polegała na tym, Ŝe wierzący uwaŜali się za lepszych, udając chęć 
Ŝycia po BoŜemu, a niechęć do grzechu. Niewielu  ludzi wypowiada 
się tak otwarcie. Jednak fakt, iŜ lękają się stać chrześcijanami, 
świadczy o tym, Ŝe tak myślą. PowaŜne, Ŝywe chrześcijaństwo 
uwaŜają za cięŜkie jarzmo, za Ŝycie wbrew naturze, w którym 
zagłuszony zostaje naturalny pęd do radości, za Ŝycie, które nie 
zaspokaja skłonności serc ani umysłów.  

Czytałem o strasznym narzędziu tortur, zwanym 
hiszpańskim kaftanem. Było ono podobne do kaftana, a nakładano 
go nieszczęsnej ofierze, aby ją zmusić do wyrzeczenia się wiary. 
Był on tak zrobiony, Ŝe moŜna go było ścieśniać dowolnie. Jeśli 
nieszczęśnik nie chciał się wyrzec swej wiary, zaciskano kaftan, 
dopóki nie wyzionął ducha. Było to okrutne. Gdyby chrześcijaństwo 
było takie, za jakie uwaŜają je ludzie i jak je przedstawiłem, byłoby 
jeszcze okrutniejszym narzędziem tortur, byłoby kaftanem 
wyciskającym z ludzi wszystkie naturalne soki Ŝyciowe. Jest 
przeraŜające, Ŝe ludzie mogą tak myśleć o Bogu. O Tym, który 
upadłą ludzkość tak umiłował, iŜ zstąpił z nieba i stał się 
człowiekiem! Jako człowiek Ŝył dla nas przez 33 lata, a potem na 
krzyŜu przelał za nas swą krew. Bóg miałby tak okrutnie 
postępować z rodzajem ludzkim?! Gdyby tylko niezbyt myślący 
ludzie tak sądzili, moŜna by to łatwiej zrozumieć. Niestety, myślą 
tak ci, którzy w Ŝyciu kierują się zdrowym rozsądkiem. Czyni to 
sprawę całkowicie niezrozumiałą i świadczy o tym, Ŝe pogląd taki 
pochodzi z otchłani, co najbardziej zagorzałego wroga Boga i 
człowieka. Przedstawione Ŝycie religijne nie ma nic wspólnego z 
chrześcijaństwem. Mimo to ten typ poboŜności spotyka się od czasu 
do czasu. Jest to zwykłe, nieudolne naśladownictwo Ŝywego 
chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa nie moŜna osiągnąć bez 
nawrócenia i powtórnego narodzenia. 

 St. Lemke     (cdn ) 

 

I Ty moŜesz zostać słodkim Mikołajem  
 
Adwent, to czas radosnego, ak-

tywnego oczekiwania na prawdziwe na-
rodzenie Boga pośród ludzi. Staramy się 
zobaczyć, Ŝe wokół nas jest wiele osób 
pokrzywdzonych przez Ŝycie. Budzimy w 
sobie wraŜliwość na potrzeby innych.  

W Gimnazjum nr 2 w Mosinie po 
raz trzeci udało się nam w „pyszny sposób” 
pozyskać środki finansowe, aby wesprzeć 
dzieci  będące w trudnych warunkach. 
Dzięki akcji „I TY moŜesz zostać słodkim 
Mikołajem”, zebraliśmy w tym roku 540,-zł 
na dobro dzieci leczących się w sanatorium 
w pobliskim Ludwikowie. Dzięki tej sporej 
kwocie, wychowawcy mogą wyposaŜyć świetlicę, w której 
odpoczywają, bawią i uczą się, mali i więksi pacjenci. Wypełnić 
czas komuś, kto jest chory, dłuŜszy czas oderwany od domu, 
swojego pokoju, ulubionych sprzętów i zabawek, nie jest tak łatwo. 
Tradycyjnie juŜ do wspólnego działania, zgłosiły się wszystkie 
oddziały gimnazjalne, choć niektórych zmogła grypa.  

Opiekę nad sprawnym przeprowadzeniem mikołajkowej ak-
cji w tym roku sprawowali uczniowie z oddziału IId. Od 30 
listopada do 4 grudnia, na przygotowanym i udekorowanym 
stanowisku przedstawiciele kolejnych oddziałów raczyli nas 
pysznymi wypiekami. KaŜdy mógł zjeść smaczne, domowe ciasto 
na drugie śniadanie! KaŜdy mógł zostać „słodkim Mikołajem”, 

przyłączając się do wspólnego dzieła 
pomocy potrzebującym! Nie liczyliśmy 
pieniędzy zebranych przez kaŜdą klasę 
osobno. Nie taki jest  cel tej akcji. A jaki? 
To waŜne, aby kaŜdy dobrze rozumiał 
prawdziwą ideę tego przedsięwzięcia.  

W te adwentowe dni gramy w 
jednej druŜynie nie przeciwko sobie. 
Uczymy się dobroczynności i solidarności 
z potrzebującymi na wzór Św. Mikołaja. To 
patron naszej parafii, więc jesteśmy 
specjalnie powołani do naśladowania tego 
wraŜliwego na ludzką krzywdę świętego. 
Jest to teŜ okoliczność sprzyjająca  

jednoczeniu się społeczności szkolnej. Razem dąŜymy do tego 
samego celu - uczniowie z podstawówki i z gimnazjum, 
nauczyciele, pracownicy obsługi, kuchni, rodzice, dziadkowie...   
Doskonalimy równieŜ  umiejętność pracy w grupie. Uczymy się 
odpowiedzialności, uprzejmości, ofiarności, uczciwości,  porządku, 
punktualności, kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem. To 
wszystko jest o wiele waŜniejsze niŜ rywalizacja w tym, kto zbierze 
więcej, kto jest lepszy. Okazuje się, Ŝe dając, sami zostajemy 
obdarowani. Zatem moŜemy się wszyscy cieszyć, Ŝe akcja „I TY 
moŜesz zostać słodkim Mikołajem” staje się juŜ powoli naszą 
szkolną tradycją! 

Małgorzata Szeszko 
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                               PSYCHOLOG RADZI  -    Nieśmiałość – wada czy zaleta 
 
Wiele osób mówi o sobie, Ŝe są nie-

śmiałe. Dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych. 
O nieśmiałości mówimy wówczas, gdy człowiek 

odczuwa zahamowania w kontaktach z innymi oso-
bami i doznaje przy tym wiele przykrych uczuć.  

Philip G. Zimbardo, specjalista z zakresu problemów 
związanych z nieśmiałością, w swojej ksiąŜce „ Psychologia i Ŝycie” 
pisze : „Nieśmiałość –świadomość własnej niezdolności do podjęcia 
działań o charakterze społecznym (które pragnie się podjąć i których 
sposób wykonania jest nam znany); subiektywny stan zaleŜny od 
tego, w jaki sposób dana osoba określa występujący u siebie zbiór 
reakcji.”   

Inną definicję, moŜe bardziej przystępną, podaje Hanna Hamer 
w „Oswoić nieśmiałość”- „..nieśmiałość jest psychicznym parali-
Ŝem, rodzajem postawy składającej się z zespołu przykrych uczuć, 
obezwładniających myśli na swój temat i gotowości do wycofywa-
nia się z trudnych sytuacji. Emocjonalnie stanowi mieszankę bojaź-
liwości, niepewności siebie, przewraŜliwienia, podenerwowania, 
nieufności oraz skrępowania w obecności innych osób.” 

Nieśmiałość moŜe przybierać róŜne natęŜenie-od lekkiego skrę-
powania, przez lęk bez wyraźnego powodu aŜ do paniki i chęci 
natychmiastowej ucieczki.         Łagodna postać nieśmiałości  nie 
ma negatywnego wpływu na człowieka.      Większość ludzi chociaŜ 
raz w Ŝyciu doświadczyła uczucia skrępowania, a nawet gwałtow-
nego napadu nieśmiałości. Bywamy  takŜe nieśmiali  tylko w nie-
których sytuacjach lub w obecności niektórych osób. Mówimy - ona 
mnie onieśmiela, czuję się przy niej nieswojo. A przy innych oso-
bach nie mamy takich doznań.  

Nieśmiałość moŜe mieć korzenie juŜ w dzieciństwie, chociaŜ nie 
jest cechą wrodzoną. Dzieci wychowywane zbyt rygorystycznie, 
często upominane, karcone, którym nie pozwala się na spontaniczne 
wypowiedzi i stale wymaga się, aby były „grzeczne”, mogą mieć 
tendencję do bycia nieśmiałymi. Trudno im  nawiązać kontakt z 
rówieśnikami i dorosłymi. Stan ten mogą dodatkowo pogłębiać 
trudne sytuacje domowe dziecka - kryzysy w rodzinie, rozwód 
rodziców, śmierć kogoś bliskiego. MoŜe teŜ wynikać z kompleksów 
dotyczących wyglądu zewnętrznego, zawiedzionej przyjaźni, dłu-
gotrwałych trudności w nauce. 

Głównym źródłem nieśmiałości jest zazwyczaj brak pewności 
siebie wynikający często z niskiej samooceny. Osoby nieśmiałe nie 
są co prawda  „ duszami towarzystwa” ale to nie znaczy, Ŝe są ska-
zani na samotność. Bywa i tak, Ŝe nieśmiałość odbierana jest przez 
otoczenie pozytywnie. Osoby te uwaŜane są za wraŜliwe, delikatne, 
subtelne, skromne, taktowne, dobrze wychowane. Jeśli osoba nie ma 
potrzeby „błyszczeć” w towarzystwie, lubi postawę biernego obser-
watora, nie chce dominować nad innymi, lubi Ŝycie „bezkonflik-
towe”, nie chce wprowadzać radykalnych zmian w swoje Ŝycie, 
bywa ostroŜna w kontaktach z innymi, to nieśmiałość moŜe być 
zaletą. 

Większość jednak uwaŜa nieśmiałość za wadę, która przeszka-
dza im w normalnym funkcjonowaniu. SkarŜą się, Ŝe trema „zŜera” 
ich  przed kaŜdym publicznym wystąpieniem, a nawet gdy mają 
zabierać głos w gronie rówieśników. Często nadmiernie analizują 
kaŜde własne działanie, bojąc się oceny innych, krytyki. Odczuwają 
nieuzasadniony lęk w róŜnych sytuacjach 
Ŝyciowych. Wbrew sobie podporządkowują się innym, pozwa-

lają sobą kierować. UwaŜają siebie za kogoś gorszego, są zakom-
pleksieni. Przy nasilonej nieśmiałości mogą wystąpić bóle głowy, 
brzucha, problemy ze snem, a nawet stany depresyjne. 

Cytowany wcześniej  Philip Zimbardo mówi: „Być nieśmiałym 
to bać się ludzi…nieśmiałość utrudnia poznawanie nowych ludzi, 
zawieranie przyjaźni, czy radość z potencjalnie pozytywnych prze-
Ŝyć. Przeszkadza w publicznej obronie własnych praw i wyraŜaniu 
swoich opinii i wartości. Nieśmiałość sprawia, Ŝe inni nie doceniają 
naszych mocnych stron. Nieśmiałość przyczynia się do zakłopotania 
i nadmiernego przejmowania się własnymi reakcjami. Utrudnia 
precyzyjne myślenie i skuteczne porozumiewanie się.” 

Nieśmiałość moŜna przezwycięŜyć 
Dzieciom pomóc mogą rodzice; dodając odwagi, okazując 

swoje poparcie, i akceptację, często chwaląc, doceniając nawet 
drobne sukcesy. MłodzieŜy najlepiej pomagają rówieśnicy! Jak? 
Często wystarczy być akceptującym, serdecznym przyjacielem, 
który rozumie, a nie ocenia. Ma czas, chętnie wysłucha, nie bagate-
lizuje problemów wynikających z nieśmiałości, ale stara się pora-
dzić, jak rozwiązać problem, jak zachować się w trudnej sytuacji. 
Postara się wspólnie rozwaŜyć, co i jak powiedzieć w paraliŜującej 
tremą sytuacji, a nawet wspólnie przećwiczyć dane zachowanie. 
Nauczy, moŜe na własnym przykładzie, Ŝe moŜna śmiać się z wła-
snych błędów, Ŝe śmiech moŜe być dobrym sposobem na rozłado-
wanie napięć. A kiedy juŜ ma się chociaŜ jednego przyjaciela i 
moŜna liczyć na wsparcie choć jednej Ŝyczliwej osoby, walka z 
nieśmiałością staje się łatwiejsza. Osoba nieśmiała nabiera większej 
pewności siebie i lepiej sobie radzi w trudnych dla niej sytuacjach. 
Wierzy, Ŝe moŜe nad nieśmiałością zapanować. Pomocne moŜe 
okazać się teŜ ćwiczenie z wizualizacją, czyli wyobraŜanie sobie 
sytuacji, które budzą lęk- np. wyobraź sobie to miejsce gdzie masz 
być, z jak największą ilością szczegółów, ludzi z którymi masz 
rozmawiać, stwórz własny scenariusz zdarzenia - podchodzisz, 
podajesz rękę, uśmiechasz się, jesteś wyprostowany, swobodny, 
patrzysz w oczy rozmówcy. Wyobraź sobie wszystko, tak jak 
chciałbyś, Ŝeby się odbyło. Technika ta pozwala na ćwiczenie swo-
ich reakcji w róŜnych okolicznościach. Dzięki temu łatwiej nam w 
rzeczywistości zrobić to samo, co juŜ znamy i opanowaliśmy w 
myślach.     

Wszystkim nieśmiałym Ŝyczę wytrwałości w pracy nad sobą, a 
efekty na pewno pojawią się szybciej niŜ myślicie!  

 Aleksandra Prabucka  

 
 

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 

MS ZE  ŚW I ĘTE:  NIEDZIELE I ŚWIĘTA 
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 

DNI POWSZEDNIE  
pon. - so. 7.00, 18.00 

ŚWIĘTA ZNIESIONE 
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 
- ostatni wtorek m-ca 16.00 -18.00 (prolongaty grobów) 
NARZECZENI  w II i IV piątek od 16.00 do 17.30 
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 

Telefony: Probostwo: 61 813 29 18; Wikariat: 61 813 28 61; Siostry: 61 813 72 57 
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Święta Barbara 
 

4 Grudnia obchodzimy dzień św. Barbary. Warto powiedzieć 
parę słów o tej młodej, dzielnej  dziewczynie  i  o  tym  jak  przebie-
gało  jej  Ŝycie.  Barbara  jest  przedstawiana  jako  młoda  dziew-
czyna  z  wieŜą  w  rękach. Jej świętość narodziła się w odosobnie-
niu, na które skazał ją własny ojciec. Był to człowiek okrutny dla 
własnej córki. 

Legendy mówią, Ŝe było to tak: w trzecim wieku w mieście Ni-
komedii mieszkało małŜeństwo. Dość długo nie mieli dzieci, aŜ 
wreszcie urodziła im się śliczna i niezwykle uzdolniona dziew-
czynka. Nadano jej imię Barbara. Ojciec Dioskur bardzo kochał 
swoją jedynaczkę i był dumny z urody i inteligencji córki. Starał się 
dać jej tak staranne wykształcenie, jakie było moŜliwe w owych 
czasach. 

Dioskur był zagorzałym poganinem. Aby nie narazić córki na 
pokusy ze strony „zepsutej” młodzieŜy i ustrzec ją od poznania 
prawd wiary chrześcijańskiej, która zdobywała sobie zwolenników, 
Dioskur wpadł na pomysł. Wybudował potęŜną wieŜę i zaopatrzył ją 
we wszystko, co mogło słuŜyć rozrywce Barbary. W owej wieŜy 
zamknął własną córkę. 

Przez swoją lękliwość zabronił wstępu do wieŜy wszystkim, 
prócz sługi i kilku znakomitym mistrzom, którym kazał kształcić 
córkę w zasadach pogańskich. 

To pobudziło Barbarę do głębokiego rozmyślania o Bogu. Za-
mknięta w swej wieŜy patrzyła na sklepienie niebieskie, na słońce, 
księŜyc i gwiazdy. Zastanawiała się nad światem i jego mieszkań-
cami. Doszła do wniosku, Ŝe nad światem musi panować istota, 
która świat uczyniła i nim rządzi. Na nic zdała się kontrola ojca. Od 
jednego z nauczycieli dowiedziała się Barbara o Chrystusie i po-
znała prawdy wiary chrześcijańskiej. Z rąk owego nauczyciela 
przyjęła chrzest święty. Dziewczyna dorastała i mimo uwięzienia 
rozniosły się pogłoski o jej niezwykłej urodzie. Dioskur chciał ją 
wydać za mąŜ, ale Barbara propozycję odrzuciła i oświadczyła, Ŝe 
jej serce juŜ do kogoś naleŜy.  

Dioskur nie nalegał zbytnio, miał inny plan, musiał wyjechać na 
dłuŜszy czas. Zanim opuścił dom, córka poprosiła go o wybudowa-
nie łaźni. Dioskur spełnił tę prośbę, bo czegóŜ  się  nie zrobi dla 
własnego dziecka? Postawiono okazały budynek, bogato zdobiony. 
Architekt zaprojektował dwa okna, ale gdy tylko ojciec wyjechał, 
Barbara rozkazała, by wybito trzecie okno. 

Trzy okna - jak Trójca Święta. Na ścianie powieszono krzyŜ, by 
dziewczyna mogła codziennie się modlić. Dramat rozpoczął się, gdy 
ojciec Barbary powrócił do domu. Dioskur zastawszy zmiany w 
łaźni, wpadł w desperacką wściekłość. ZaŜądał, by Barbara odŜe-

gnała się od chrześcijaństwa. Kiedy stanowczo odmówiła, począł 
lŜyć córkę i przeklinać, aŜ wreszcie widząc, Ŝe nic jej nie pokona, 
chwycił za miecz i zagroził własnemu dziecku ciosem śmiertelnym. 
Barbara, wobec rozszalałej złości, rzuciła się do ucieczki. Wypadła 
za bramy miasta. Ścigał ją ojciec i juŜ, juŜ dopadł, kiedy nagle, jak 
mówią, otwarła się skała i zasłoniła dziewczynę przed oczyma ojca.  

Ojciec długo szukał Barbary wśród skał, aŜ znalazł ją przez 
zdradę pewnego pasterza, klęczącą na modlitwie w jaskini. Bezli-
tośnie ją kopał, bił po czym chwycił za włosy i zawlókł do domu, 
gdzie rozpoczął nad córką srogie katusze. Kiedy te metody nie 
przyniosły efektu i Barbara nadal upierała się przy chrześcijaństwie, 
zatwardziały Dioskur wydał ją w ręce starosty, aby ten ukarał 
dziewczynę według obowiązującego prawa. Umieszczono ją w 
lochu, bito i głodzono. 

Podobno którejś nocy konającej Barbarze ukazał się anioł, 
umocnił ją w wierze i uleczył. Dioskur na widok zdrowej córki, 
kazał wznowić tortury. Wreszcie wydał wyrok śmierci na umęczone 
ciało. Kiedy kat szykował się do wykonania rozkazu, Dioskur po-
prosił, by własnymi rękoma odciąć jej głowę. Ten dzieciobójczy 
cios padł 4-go grudnia 240roku. 

Legenda mówi, ze okrutny ojciec wracając do domu, został ra-
Ŝony piorunem z pogodnego nieba.  
Święta Barbara jest patronką umierających i nie tylko. Przed 

śmiercią nie mogła przyjąć sakramentów, więc prosiła Boga, by 
pozwolił przyjąć ostatnie namaszczenie wszystkim tym, którzy tego 
chcą tak jak ona.  Ponadto św. Barbara, jak podaje Z. Kossak – 
Szczucka, była patronką polskiego podziemia w czasie okupacji 
niemieckiej. Wielu ludzi, co przedtem modlitwy nie znało, przeko-
nało się jak chętną i mocną Barbara jest pośredniczką. Św. Barbara 
oręduje teŜ za artylerzystami, których często nawiedza nagła śmierć.  

W Rzeszowskiem odmawiano modlitwę: 
 „Barbarko Panno, SłuŜebniczko BoŜa, 
Kto się będzie modlił do Ciebie, 
Bez sakramentu umrzeć nie moŜe.” 
DuŜo przepowiedni i powiedzeń związanych jest ze  Świętą Bar-
barą: 
„Barbara święta o górnikach pamięta” 
 „ Niech kaŜdy pamięta: jaka Barbara takie święta” 
oraz wszystkim znane: 
 „Święta Barbara po lodzie, BoŜe Narodzenie po wodzie” 
Święta Barbaro, módl się za nami- Kosiniakami. 

Władysława Mroczek

 

Kilka słów o BoŜym Narodzeniu 
 

BoŜe Narodzenie, a szczególnie Wigilia jest wyjątkowym dniem 
w Ŝyciu kaŜdego z nas. Ze łzą w oku łamiemy się opłatkiem i skła-
damy Ŝyczenia. Maleńki Jezus wyzwala w ludziach niespotykane 
ilości dobra. Chętnie dzielimy się z innymi, dbamy o starszych 
i samotnych. 

Wigilijny stół był i będzie miejscem bliskiego spotkania do-
mowników, przyjaciół i tych, których kochamy. Łamiąc się białym 
opłatkiem przekazujemy sobie nawzajem najpiękniejsze uczucia, 
często bez słów, czułym spojrzeniem czy dotykiem dłoni. 

JeŜeli spojrzymy wstecz, to nasza teraźniejsza wigilia niewiele 
róŜni się od tych z przed lat. Doskonale dokumentuje to literatura 
minionych epok. W Reymontowskich Lipcach ludzie w skupieniu i 
ze spokojem przygotowują się do kolejnych świąt.  

„- Czas wieczerzać, kiedy słowo ciałem się stało-rzekł Roch. 
Weszli do domu i zaraz obsiedli wysoka i długa ławę. Uroczysta 

cichość zalęgła izbę. Boryna się przeŜegnał i podzielił opłatek po-
między wszystkich, pojedli go ze czcią, kieby ten chleb Pański. 
Pojadali wolno i godnie. Najpierw był kwas buraczany gotowany na 
grzybach z ziemniakami całymi, potem śledzie obtaczane w mące i 
smaŜone na oleju konopnym, później zaś pszenne kluski z makiem. 
Potem szła kapusta z grzybami, olejem omaszczona, a na ostatek 
racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte i w makowym oleju 
upraŜone(…) 

AŜ Roch wyjął ksiąŜkę i zaczął z niej czytać wzruszonym gło-
sem 

- Jako stała się nowina, Panna porodziła Syna(…) 

Później ruszyli wszyscy do obory opłatkiem się z bydlątkami 
podzielić.” 

Zmieniają się czasy, potrawy, zmieniają się ludzie, ale duch 
świąt, ich atmosfera nie zmieniają się. Narodziny Jezusa są okazją, 
by odmienić swoje Ŝycie, by wyciągnąć rękę do nieprzyjaciół i 
docenić to, czym zostaliśmy obdarowani. 

W wigilijny wieczór nikt nie powinien być sam, kaŜdy chciałby 
spędzić go wśród najbliŜszych. Z dala od rodzinnego domu tęsknota 
staje się trudna do zniesienia. Maria Konopnicka tak wspomina 
swoje święta spędzone z dala od najbliŜszych, w Mediolanie: 

„Przeszła więc ta wigilia, którą pierwszy raz w Ŝyciu sama spę-
dziłam. Druga za granicą kraju… Teraz byłam zupełnie sama. Za-
paliłam sobie ogień na kominku, przełamałam się z wami opłatkiem, 
zjadłam parę sardynek, napiłam się herbaty, przysunęłam sobie do 
ognia fotel i próbowałam czytać. Ale mi ręka z ksiąŜką opadła, a 
oczy patrzyły w ogień, widząc rzeczy dalekie, minione i takie, które 
juŜ nigdy nie wrócą…” (1838 rok) 

Ten wspaniały świąteczny czas pozwala się zatrzymać, wyci-
szyć i dostrzec to, co naprawdę waŜne. Czas spędzony z rodziną, z 
przyjaciółmi jest  bezcenny, to czas, kiedy będziemy szczęśliwi i 
uśmiechnięci, a nie zmęczeni i źli, gdyŜ sos się przypalił. BoŜe 
Narodzenie są rodzinnym świętem radości i przymierza, przebacze-
nia i zgody, a nasze domy oprócz zapachu pierników niech wypełnia 
ciepło i bezpieczeństwo. 

Joanna Stiller 
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INTENCJE  MSZALNE  PRZYJMUJEMY: 

 
na lipiec 2010 r. ----------- od 4-01-2010 r. 

na sierpień 2010 r. ------- od 1-02-2010 r. 

na wrzesień 2010 r. ------ od 1-03-2010 r. 

na październik 2010 r. --- od 1-04-2010 r. 

na listopad 2010 r. -------- od 5-05-2010 r. 

na grudzień 2010 r. ------ od 2-06-2010 r. 

 

TERMINY  UDZIELANIA  
SAKRAMENTU  CHRZTU  ŚW.  ROK  2010 

2 i 16 styczeń  3 i 17 lipca 
6 i 20 luty  7 i 21 sierpnia 
6 i 20 marca  4 i 18 września 
3 i 17 kwietnia  2 i 16 października 
1 i 15 maja  6 i 20 listopada 
5 i 19 czerwca  4 i 18 grudnia 

Obowiązkowa jest obecność rodziców i rodziców 
chrzestnych na spotkaniu w piątek – w przeddzień udzielenia 
sakramentu po wieczornej Mszy Św. 

 

List o Taizé 
 

„Chryste zmartwychwstały, Ty nas przyjmujesz z sercem 
takim, jakie mamy. Dlaczego mielibyśmy czekać, aŜ się ono zmieni, 
Ŝeby pójść do Ciebie? Ty sam je przemieniasz. Naszymi cierniami 
rozpalasz ogień. I sprawiasz, Ŝe nawet w naszych zranieniach 
rozkwita kwiat pustyni, kwiat radości.” ( brat Roger) 

Przed nami niezwykły czas, 
europejskie spotkanie młodych w Poznaniu, 
a właściwie w Mosinie. To było wspaniałe 
doświadczanie dla naszych młodych 
parafian, kiedy podczas pobytu na spotkaniu 
Europejskim w Brukseli usłyszeli upragnione 
słowa z ust br. Aloisa: W przyszłym roku 
spotkanie odbędzie się w Polsce, w 
Poznaniu. oklaski i łzy, wzruszenie – radość. 

Doczekaliśmy się, choć musieliśmy sobie zdać sprawę z tego, Ŝe ten 
rok będzie dla nas bardzo pracowity. Nasze przygotowania zaczęły 
się juŜ w kwietniu - wtedy bracia byli u nas po raz pierwszy, potem 
wakacje i pobyt w  Taizé, gzie we wszystkich moŜliwych językach i 
wszelkimi sposobami próbowaliśmy wyjaśniać w jakim miejscu 
świata i Polski leŜy Poznań. Jeszcze dziś widzę naszą młodzieŜ jak 
w koszulkach z angielskim napisem  „See You  in Poznań” – „ Do 
zobaczenia w Poznaniu” prowadzi spotkania tematyczne, dzieli się 
Słowem BoŜym, rozmawia i zaprasza, prowadzi zabawy 
integracyjne. Przypominam sobie to z wielkim wzruszeniem. Wtedy 
wydawało się nam, Ŝe to jeszcze jest daleko, a dziś kiedy kreślę tych 

kilka słów, wiem, Ŝe zostało  tylko 9 dni 14 godzin(y) 11 minut(y) 
29 sekund(y), kaŜdy z nas moŜe sprawdzić, ile zostało czasu w tym 
momencie, do tego niezwykłego spotkania, na stronie załoŜonej 
przez Dominika: www.spotkanie-taize.imosina.pl.    

Dla nas to Spotkanie jest nieustannym odkrywaniem wielkiej 
tajemnicy Boga, który poprzez Komunię jednoczy nas ze sobą. Czas 
i róŜnice zacierają się, dzięki Ŝyczliwej, miłującej obecności 
drugiego człowieka, klimat ciszy i modlitwy pomaga usłyszeć głos 
Boga, który zaprasza do codzienności. Taizé to tylko przystań, Taizé 
to zaproszenie. Jan Paweł II nazywał to miejsce „(…) źródłem. 
Wędrowiec zatrzymuje się zaspokaja pragnienie i rusza w dalszą 
drogę.”  

To jest zaczyn, by być chrześcijaninem pośród świata 
zranionego przez podziały, porównania, samotności i przemocy.  
P.S.  OGROMNIE DZIĘKUJEMY WAM WSZYSTKIM KOCHANI 
DOBROCZYŃCY, KTÓRZY POMOGLISCIE NAM SWOIM 
OFIARAMI ZABEZPIECZYĆ CZAS POBYTU PIELGRZYMÓW W 
NASZEJ PARAFII! 

ZA OTWARTE SERCE DZIĘKUJEMY TAKśE WSZYSTKIM 
RODZINOM, KTÓRE PRZYJMUJĄ MŁODYCH POD SWÓJ DACH 
– NIECH BÓG WAM BŁOGOSŁAWI. 

Bądźmy odkrywcami tego skrawka naszego serca, w 
którym zamieszkuje Sam Jezus – Twój Przyjaciel, Twój Bóg.  

S. Rut  U†  

 


