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Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 
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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na grudzieñ

Ewangelizacyjna: Módlmy siê, aby nasza osobista relacja 
z Jezusem Chrystusem by³a o¿ywiana przez S³owo Bo¿e i przez 
¿ycie modlitwy.BOZE

NARODZENIE
WSKAZANIA  BISKUPA  

ADMINISTRATORA DOTYCZ¥CE  
ADWENTU I  KOLÊDY

Czas adwentu i okres po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia to 
tradycyjnie czas kolêdy w parafiach. Ksiê¿a odwiedzaj¹ 
wówczas katolickie rodziny. Tym razem epidemia 
uniemo¿liwia wizyty i spotkania kolêdowe. Wirus choroby 
przenosi siê bowiem i zara¿a kolejne osoby podczas odwiedzin 
i spotkañ. Dlatego rezygnujemy z kolêdy 2020/2021. 
Kierujemy siê bowiem trosk¹ o bezpieczeñstwo i zdrowie 
rodzin, zw³aszcza osób starszych, bêd¹cych w grupie 
podwy¿szonego ryzyka, ale te¿ trosk¹ o zdrowie ksiê¿y.

W zwi¹zku z powy¿szym serdecznie proszê, o ile jest to 
mo¿liwe, o z³o¿enie np. w któr¹œ z niedziel na tacê w kopercie 
(z napisem „kolêda”) rocznej ofiary, dotychczas 
przekazywanej przy tej okazji. Naturalnie mo¿na to uczyniæ 
tak¿e drog¹ elektroniczn¹, przez wp³atê na konto parafii.

Poniewa¿ ksiê¿a nie odwiedz¹ naszych domów w ramach 
kolêdy, dlatego pob³ogos³awienia mieszkania i warsztatu 
pracy mo¿e tak¿e dokonaæ osoba œwiecka. Trzeba wówczas, 
aby ktoœ z cz³onków rodziny, w obecnoœci domowników (np. 
w uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodli³ 
siê o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla domu, o zdrowie 
i pomyœlnoœæ dla mieszkañców i pokropi³ g³ówne 
pomieszczenia wod¹ œwiêcon¹. W gospodarstwie rolnym 
mo¿na równie¿ pob³ogos³awiæ zwierzêta.[...]

+Jacek Jezierski
administrator archidiecezji gdañskiej

Gdañsk, dn. 26 listopada 2020

Z Martyrologium Koœcio³a Rzymskiego
W roku 5199 od stworzenia œwiata, gdy Bóg stworzy³ na 

pocz¹tku niebo i ziemiê,
- w roku 2759 po potopie,
- w roku 2015 po narodzeniu Abrahama,
- w roku 1510 po wprowadzeniu ludu izraelskiego pod wodz¹  
   Moj¿esza z niewoli egipskiej,
- w roku 1032 od czasu, gdy Dawid zosta³ namaszczony na króla,
- w 65 tygodniu lat wed³ug proroctwa Daniela,
- w 194 olimpiadzie wed³ug kalendarza greckiego,
- w roku 752 po za³o¿eniu miasta Rzymu,
- w 42 roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na ca³ym 
   œwiecie pokój zapanowa³,
- w 6 okresie historii œwiata,
zechcia³ Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i Przedwieczny Ojca 
Syn uœwiêciæ œwiat przez swoje b³ogos³awione przyjœcie.

By³ On poczêty z Ducha Œwiêtego i po up³ywie dziewiêciu 
miesiêcy narodzi³ siê jako cz³owiek w Betlejem Judzkim z Maryi 
Panny.

Œwiêcimy narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa wed³ug 
cia³a.

*      *      *
S³owo przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go nie przyjêli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o Moc, aby siê stali 
dzieæmi Bo¿ymi, tym którzy wierz¹ w Imiê Jego. 

A S³owo sta³o siê Cia³em i zamieszka³o wœród nas. 
I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pe³en ³aski i prawdy. (J 1, 10 -14).

Z Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Gdañskiej na rok 2020

Kochani Czytelnicy i Przyjaciele 
“Rodziny Osowskiej”:

Niech ten, którego po³o¿ono w ¿³obie, a który sta³ siê 
nam pokarmem, dope³ni w Was swojego dzie³a, umocni 
w chwilach s³aboœci, poprowadzi przez ciemnoœæ i ka¿dy 
dzieñ Nowego 2021 roku wype³ni b³ogos³awieñstwem.

Redakcja Rodziny Osowskiej

TERMINARZ MSZY ŒWIÊTYCH KOLÊDOWYCH

na stronie 3
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„Powróæmy do marzeñ. Droga do lepszej przysz³oœci” – taki tytu³ 
nosi nowa ksi¹¿ka papie¿a Franciszka, powsta³a na podstawie 
rozmów z jego brytyjskim biografem Austenem Ivereighem. 
Ojciec Œwiêty zastanawia siê w niej, jak przygotowaæ przysz³oœæ 
po pandemii koronawirusa i jaka mo¿e w tym byæ rola Koœcio³a.

Ksi¹¿ka, która ukaza³a siê w Polsce 15 grudnia, powstawa³a 
podczas kwarantanny, miêdzy czerwcem a sierpniem 2020 r. 
Podzielona jest na trzy czêœci: „Czas, by zobaczyæ”, „Czas, by 
wybraæ”, „Czas, by dzia³aæ”, poprzedzone Prologiem i zakoñczone 
Epilogiem.

Punktem wyjœcia ksi¹¿ki jest przekonanie, ¿e „kryzys to 
przesiewanie”, gdy¿ „twoje kategorie i sposoby myœlenia doznaj¹ 
wstrz¹su; twoje priorytety i styl ¿ycia zostaj¹ poddane próbie”. 
„Pytanie brzmi, czy wyjdziesz z tego kryzysu, a jeœli tak, to w jaki 
sposób. Podstawow¹ cech¹ kryzysu jest to, ¿e nie wychodzi siê 
z niego takim samym. Jeœli przez niego przebrniesz, wyjdziesz 
z niego lepszy lub gorszy, ale nigdy taki sam” – t³umaczy Franciszek.

Podkreœla, ¿e „dzisiaj znajdujemy siê w momencie próby”, ale 
„wszyscy jesteœmy w ¿yciu poddawani próbom” i ten sposób siê 
rozwijamy, gdy¿ „w próbach ¿ycia”, dokonuj¹c wyboru, „ludzie 
ujawniaj¹ siê po prostu takimi, jakimi s¹”. Jednak w kryzysie 
„wszystkie nasze ludzkie role i przyzwyczajenia musz¹ zostaæ 
zrewidowane i zmodyfikowane po to, abyœmy mogli wyjœæ z kryzysu 
jako lepsi ludzie”.

Papie¿ przekonuje, ¿e „Bóg chce nieustannie budowaæ œwiat 
wraz z nami jako partnerami”. Wskazuje, ¿e „przysz³oœæ nie zale¿y od 
jakiegoœ niewidzialnego mechanizmu, w którym ludzie s¹ biernymi 
obserwatorami”. Przeciwnie, „kiedy Pan prosi nas, abyœmy 
rozmna¿ali siê i czynili sobie ziemiê poddan¹, mówi, ¿ebyœmy byli 
twórcami swojej przysz³oœci”.

Jednoczeœnie Ojciec Œwiêty zwraca uwagê, ¿e oprócz 
koronawirusa, „s¹ tysi¹ce równie strasznych kryzysów”, takich jak: 
wojny, handel broni¹, g³ód, setki tysiêcy „uchodŸców, uciekaj¹cych 
przed bied¹, g³odem i brakiem mo¿liwoœci”, zmiany klimatyczne, 
które równie¿ „wp³ywaj¹ na ca³¹ ludzkoœæ”.                                 eKAI

„

„

Kierownik duchowy ludzkoœci
To niezwyk³y manifest. Œwiat ogarnê³a trwoga, a papie¿ jak 

gdyby nigdy nic zachêca, by marzyæ (Let us dream). Nie, to nie jest 
¿adne uciekanie od eschatologii w teraŸniejszoœæ. To nic innego jak 
wziêcie na serio, z wiar¹ s³ów Jezusa: W chwili, której siê nie 
domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie”. Nie domyœlacie siê - 
a przecie¿ nic tak nie rozpala chrzeœcijañskich internetów jak opisy 
”tym razem ju¿ pewnego” koñca czasów. A papie¿ jakby chcia³ 
powiedzieæ przestañmy siê domyœlaæ”, tylko weŸmy siê na nowo za 
¿ycie dane nam tu i teraz.

Austen Ivereigh, z którym rozmowy by³y inspiracj¹ do napisania 
ksi¹¿ki mówi, ¿e genez¹ ksi¹¿ki by³ czas wiosennej kwarantanny, gdy 
papie¿ pojawi³ siê samotnie na placu œw. Piotra. Franciszek wydawa³ 
siê bezradny, a tymczasem on ju¿ myœla³ o tym, jak Koœció³ mo¿e 

uczestniczyæ w budowaniu na nowo œwiata po ustaniu pandemii. 
Wkrótce papie¿ powo³a³ watykañsk¹ komisjê, która ma za zadanie 
przygotowanie przysz³oœci”. Wtedy Ivereigh zaproponowa³ mu 

rozwiniêcie tych myœli w³aœnie w formie ksi¹¿ki. Franciszek okaza³ 
siê kierownikiem duchowym ludzkoœci: - pisze rozmówca papie¿a.

To g³êboko duchowy tekst. Ksi¹¿ka Let us dream” jest 
przenikniêta myœleniem w Bo¿ych kategoriach. Powo³uje siê na 
biblijny obraz œwiata po potopie (a czas pandemii papie¿ traktuje 
analogicznie). Franciszek zauwa¿a, ¿e odrodzenie ludzkiej 
spo³ecznoœci oznacza³o powrót do poszanowania granic, 
zahamowuj¹c lekkomyœln¹ pogoñ za bogactwem i w³adz¹, 
wypatruj¹c natomiast biednych i tych ¿yj¹cych na krawêdzi. 
Kluczem do odrodzenia by³o wprowadzenie szabatu i roku 
jubileuszowego - momentów  powrotu do zdrowia i zadoœæ-
uczynienia, wybaczenia d³ugów i przywrócenia relacji. Da³y one 
czas ziemi na rozkwit, ubogim na znalezienie nowej nadziei, da³y 
czas na odnalezienie przez ludzi ponownie ich zagubionych dusz.To 
jest ³aska dostêpna dla nas teraz, œwiat³o w samym œrodku udrêki. 
Nie wyrzuæmy jej do kosza [...]. Aby dojœæ do tego punktu, musisz 
otworzyæ swoje oczy i pozwoliæ, by cierpienie dooko³a ciê dotknê³o 
tak, by us³yszeæ Ducha Bo¿ego [...].

Jedn¹ z moich nadziei w tym kryzysie jest to, ¿e wrócimy do 
kontaktu z rzeczywistoœci¹. Potrzebujemy przejœcia - ze œwiata 
wirtualnego do rzeczywistoœci, z abstrakcji do konkretu, 
z przymiotnika do rzeczownika. Jest tak wiele braci i sióstr >>z krwi 
i koœci<<, prawdziwych ludzi z nazwiskami i twarzami, 
pozbawionych absolutnie wszystkiego, a których nie byliœmy 
w stanie ani zobaczyæ, ani rozpoznaæ, bo tak bardzo byliœmy 
skupieni na sobie”.

To g³os prorocki. Papie¿, nie czekaj¹c na zakoñczenie pandemii, 
wskazuje œwiat³o i kierunek odnowy.

Jacek Dziedzina, 2 fragmenty z artyku³u “Wszystko nowe”, GN nr 42/2020

„
„

„

„

Koniec œwiata wirtualnego

Z encykliki Christus vivit” 
papie¿a Franciszka 

„

73.Wielu ludzi m³odych podlega naciskom ideologicznym, s¹ 
wykorzystywani i u¿ywani jako „miêso armatnie” lub „oddzia³y 
szturmowe”, by niszczyæ, zastraszaæ czy wyœmiewaæ innych. 
Najgorsze jest to, ¿e wielu z nich przekszta³ci³o siê w 
indywidualistów, w osoby wrogie i nieufne wobec wszystkich, 
staj¹c siê w ten sposób ³atwym ³upem projektów dehumanizuj¹cych 
i destrukcyjnych, opracowanych przez ugrupowania polityczne lub 
potêgi gospodarcze.

*     *     *

75. Nie mo¿emy byæ Koœcio³em, który nie p³acze w obliczu tych 
dramatów swoich m³odych dzieci. Nigdy nie mo¿emy siê do tych 
dramatów przyzwyczaiæ, bo kto nie umie p³akaæ, nie jest matk¹. 
Chcemy p³akaæ, aby spo³eczeñstwo tak¿e stawa³o siê bardziej 
matczyne, aby zamiast zabijaæ, nauczy³o siê rodzenia, aby by³o 
obietnic¹ ¿ycia.[...]  Ten ból nie znika, wci¹¿ nam towarzyszy, bo 
rzeczywistoœci nie da siê ukryæ. Najgorsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿emy 
uczyniæ, jest zastosowanie recepty proponowanej przez ducha tego 
œwiata, która polega na znieczuleniu m³odych ludzi innymi 
wiadomoœciami, innymi rozrywkami, banalnoœci¹.

Nowa ksi¹¿ka papie¿a Franciszka



RODZINA  OSOWSKA  NR 10(244)                                                                                                        3

Kochani Parafianie!

MSZE  ŒWIÊTE  KOLÊDOWE – godz. 18.00

W bie¿¹cym roku  - ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ - zgodnie z decyzj¹ ks. Biskupa Administratora Jacka 
Jezierskiego, nie odbêdzie siê wizyta duszpasterska (czyli tzw. Kolêda) w tradycyjnej formie. Nie mniej jednak bardzo chcielibyœmy, aby 
Bo¿e b³ogos³awieñstwo obficie sp³ynê³o na wszystkich Parafian. Dlatego pragniemy zaprosiæ naszych Drogich Parafian na Msze Œwiête, 
które sprawowane bêd¹ w intencji mieszkañców poszczególnych ulic. Bêdziemy wspólnie modliæ siê o Bo¿e b³ogos³awieñstwo, opiekê 
Matki Bo¿ej i Œwiêtego Józefa, o zdrowie, pomyœlnoœæ, uwolnienie od epidemii, wzajemn¹ mi³oœæ, zrozumienie i szacunek w naszych 
rodzinach w ca³ym nadchodz¹cym Nowym Roku.

Msze œwiête bêd¹ odprawiane o godz. 18.00 wed³ug poni¿szego harmonogramu. Prosimy o przyniesienie na te Msze Œwiête 
naczynia z wod¹, aby mo¿na by³o pob³ogos³awiæ j¹ podczas Mszy Œw., by póŸniej móc pokropiæ ni¹ mieszkanie. Przy wyjœciu z koœcio³a 
bêdzie mo¿na równie¿ zabraæ do domu modlitwê b³ogos³awieñstwa.

Parafianie, którzy przy tej okazji chcieliby z³o¿yæ tradycyjn¹ ofiarê „kolêdow¹” na rzecz utrzymania koœcio³a i inwestycji, mog¹ to 
uczyniæ poprzez wrzucenie jej na tacê podczas Mszy Œwiêtej w ich intencji. Mo¿na równie¿ – wedle uznania – dokonaæ przelewu na konto 
parafii. Za ofiary ju¿ teraz sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

                                                                                                Ksi¹dz Proboszcz

28.12.2020 (pn), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

29.12.2020 (wt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic:   

30.12.2020 (œr), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic:  

04.01.2021 (pn), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic:

05.01.2021 (wt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

07.01.2021 (cz), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

08.01.2021 (pt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

11.01.2021 (pn), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

12.01.2021 (wt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

13.01.2021 (œr), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

14.01.2021 (cz), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

15.01.2021 (pt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

18.01.2021 (pn), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

19.01.2021 (wt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

20.01.2021 (œr), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

21.01.2021 (cz), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

22.01.2021 (pt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

25.01.2021 (pn), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

26.01.2021 (wt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

 

27.01.2021 (œr), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

28.01.2021 (cz), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

29.01.2021 (pt), godz. 18.00 - Msza œw. w intencji Parafian z ulic: 

Kielnieñska, Osiedle Tadeusza

Komandorska, Sopocka, Nowa, Drawska

Juraty, Zatokowa, Okrêtowa

 Barniewicka

Parterowa, Willowa, Rabatki

Korsarzy, Siedleckiego, Cumowników

Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa,

                                                                                                                      Sportowa, Kozioro¿ca

Wendy, Gryfa Pomorskiego

Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi,

                                                                                                                      Letniskowa

Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa

Balcerskiego, Kwiatkowskiego

So³dka 

Szalupowa, Parkingowa, Trapowa,

                                                                                                                      Smugowa, Szafera

Daru Pomorza, Otago, Afrodyty,

                                                                                                                      Borchardta, Maciejewicza

Izydy, Centaura, Victorii

Antygony, Zeusa, Temidy

Posejdona, Prometeusza, Ledy, Chirona,

                                                                                                           Pegaza, Minerwy

Junony, Konkordii, Westy, Cerery, Hestii,

                                                                                                                      Konstelacji, Herosa, Seleny

Nowy Œwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru,       

                                                                                                                          Jagodowa, Borówkowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, 

                                                                                                                          Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem

Nowy Œwiat od przesypowni, Raatza,

                                                                                                                      Penelopy, Ateny, Oriona

Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa,

                                                                                                                       Teleskopowa, Ozyrysa, Plutona

WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy,

                                                                                                                      Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady, Mirandy, 

                                                                                                                          Planetarna,  Saturna
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

Rok œw. Józefa - czas ³aski

Papie¿ Franciszek og³osi³ 8. grudnia roku bie¿¹cego 
w uroczystym dokumencie, i¿ od 8. grudnia tego roku do 
8. grudnia 2021 roku trwaæ bêdzie w Koœciele katolickim 

Jubileuszowy Rok Œw. Józefa na pami¹tkê 150. rocznicy 
ustanowienie przez Ojca œw. Piusa IX tego wielkiego œwiêtego 
Patronem Koœcio³a. W uzasadnieniu podkreœli³, i¿ czasy s¹ bardzo 
trudne, niespokojne i pe³ne ró¿norakich napiêæ spo³ecznych, 
politycznych i antyreligijnych.
Jak widaæ, po tak d³ugim okresie,i¿ czas dojrza³ do tego, by i we 
wspó³czesnym œwiecie rozpocz¹³ swoje b³ogos³awione dzia³ania ten 
wielki œwiêty.

Nie chcê opowiadaæ o sytuacji Koœcio³a w œwiecie, lecz bardziej 
skoncentrowaæ siê na tym, co dzieje siê w Polsce. Nasz kraj sta³ siê 
aren¹ bluŸnierczych marszów i protestów organizowanych przez 
zwolenników aborcji z tzw. Strajku Kobiet, którego symbolem jest 
b³yskawica, przypominaj¹ca nam s³owa Pana Jezusa: “Widzia³em 
szatana, spadaj¹cego z nieba jak b³yskawica”. (£k 10,18).

Nienawiœæ do Koœcio³a, wulgarnoœæ i bluŸnierstwo przybra³y 
niebezpieczne rozmiary. Atakuje siê œwi¹tynie, kap³anów i zwyk³ych 
wiernych. W tym kontekœcie pytamy siê, co siê sta³o z naszym 
Narodem? Dlatego prosimy o opiekê Królow¹ Polski i w obecnym 
okresie jubileuszowym - œwiêtego Józefa. Spieszmy siê kochaæ 
Koœció³, broñmy naszych koœcio³ów i kapliczek, wszak Matka Bo¿a 
w Fatimie zapowiada³a, ¿e jeœli siê nie nawrócimy, spadn¹ na nas 

chrzeœcijan liczne przeœladowania. Nade wszystko jednak nie dajmy 
siê zastraszyæ. Z nami jest najlepszy Obroñca - Jezus Chrystus; czeka 
na nas w konfesjonale, w tabernakulum i Eucharystii - zapewnia nas: 
“Ja jestem, nie bójcie siê.”

Jak wiemy z Ewangelii œw. Józef nie wypowiedzia³ ani jednego 
zdania - ewangeliœci tego nie zanotowali. Us³ysza³ jednak : nie bój 
siê przyj¹æ do siebie Maryi, nie bój siê przyj¹æ Bo¿ej tajemnicy, nie 
wszystko musisz rozumieæ, zaufa Bogu.

W Polsce znajduje siê cudowne sanktuarium œw. Józefa 
w Kaliszu. Do tego wspania³ego miejsc w kwietniu ka¿dego roku 
pielgrzymowali polscy ksiê¿a obozowicze z Dachau. Dlaczego? Pod 
koniec kwietnia 1945 roku Niemcy postanowili zlikwidowaæ ten 
obóz. Aby nie pozosta³o œladów ich zbrodniczej dzia³alnoœci, 
postanowili ca³y obóz spaliæ i wszystkich wymordowaæ. 
Obozowicze wiedzieli co siê dzieje - byli przera¿eni. Wtedy polscy 
ksiê¿a obiecali œwiêtemu Józefowi, jeœli z tego wyjd¹ ¿ywi - bêd¹ do 
koñca swoich dni pielgrzymowali do Kalisza.

Wiêkszy oddzia³ zmotoryzowanych ¿o³nierzy amerykañskich, 
operuj¹cych w pobli¿u obozu w Dachau, zauwa¿y³ liczne 
za³adowane samochody i zainteresowa³ siê sk¹d jad¹. ¯o³nierze 
dotarli do obozu i go wyzwolili. Na szczêœcie, bo o godzinie 21. tego 
dnia wszystko mia³o wylecieæ w powietrze, a wszyscy obozowicze 
mieli zgin¹æ. Dla polskich ksiê¿y nie by³o w¹tpliwoœci, i¿. œw. Józef 
pokaza³ sw¹ moc. Wierzymy, i¿ tak¿e w obecnych czasach uka¿e 
nam sw¹ b³ogos³awion¹ si³ê, obroni nas i swój Koœció³.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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Œwiêta Rodzina z Nazaretu

Narodzenie Dzieci¹tka w noc betlejemsk¹ da³o pocz¹tek 
Rodzinie. Dlatego Niedziela w czasie oktawy Bo¿ego 
Narodzenia jest œwiêtem Rodziny z Nazaretu. Jest to Œwiêta 

Rodzina, poniewa¿ zosta³a ukszta³towana przez narodzenie Tego, 
którego nawet Jego “przeciwnik” bêdzie zmuszony proklamowaæ 
pewnego dnia Œwiêtym Bo¿ym” (Mk 1,24). Œwiêta Rodzina, 
poniewa¿ œwiêtoœæ Tego, który siê narodzi³, sta³a siê Ÿród³em 
szczególnego uœwiêcenia, zarówno Jego Dziewicy Matki, jak jej 
Oblubieñca, który wobec ludzi, jako prawowity ma³¿onek, by³ 
uwa¿any za ojca Dzieci¹tka narodzonego w czasie spisu ludnoœci w 
Betlejem.

Ta Rodzina jest równoczeœnie 
Rodzin¹ ludzk¹, i dlatego Koœció³, 
w okresie Bo¿ego Narodzenia, 
zwraca siê przez Œwiêt¹ Rodzinê do 
ka¿dej rodziny ludzkiej. Œwiêtoœæ 
wycisnê³a na tej Rodzinie, w której 
przyszed³ na œwiat Syn Bo¿y, znamiê 
jedyne, wyj¹tkowe, niepowtarzalne, 
nadprzyrodzone.

A jednoczeœnie to wszystko, co mo¿emy mówiæ o ka¿dej rodzinie 
ludzkiej, o jej naturze, o jej obowi¹zkach, o jej trudnoœciach, mo¿emy 
powiedzieæ tak¿e o Œwiêtej Rodzinie. Istotnie, ta Œwiêta Rodzina jest 
naprawdê uboga; w chwili narodzenia Jezusa jest bez dachu nad 
g³ow¹, potem bêdzie zmuszona do ucieczki, a kiedy 
niebezpieczeñstwo minie, pozostanie rodzin¹ ¿yj¹c¹ skromnie, 
w ubóstwie, z pracy swoich r¹k.

Jej po³o¿enie jest podobne do po³o¿enia tak wielu innych rodzin 
ludzkich. Ona jest miejscem spotkania naszej solidarnoœci z ka¿d¹ 
rodzin¹, z ka¿d¹ wspólnot¹ mê¿czyzny i kobiety, w której rodzi siê 
nowa istota ludzka. Jest Rodzin¹, która nie pozostaje tylko na 
o³tarzach jako przedmiot uwielbienia i czci, lecz - dziêki wielu 
epizodom znanym nam z Ewangelii œwiêtego £ukasza i œwiêtego 
Mateusza - zbli¿a siê w pewien sposób do ka¿dej rodziny ludzkiej. 
Obarcza siê tymi g³êbokimi problemami, piêknymi i równoczeœnie 
trudnymi, które ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne ze sob¹ niesie.

Jan Pawe³ II, Nauczanie  Papieskie, 3.01.79, T II, Pallotinum

„

WYDARZENIA  PARAFIALNE
W pierwszej po³owie grudnia zakoñczyliœmy roznoszenie 

poœwiêconego op³atka wigilijnego. Dziêkujemy Panom z KSM 
Semper Fidelis za zaanga¿owanie, a Parafianom za ¿yczliwe ich 
przyjêcie i za z³o¿one ofiary. Kto jeszcze nie posiada op³atka mo¿e 
go otrzymaæ w zakrystii.

P r z e z  c a ³ y  
adwent, w pow-
szednie dni tygod-
nia, odprawiana 
jest  w naszym 
górnym koœciele 
o godzinie 6.30 
Msza œwiêta wo-
t y w n a  o N a j -
œwiêtszej Maryi 
Pannie  zwana 
“roratni¹”. Frek-
wencja parafian, a zw³aszcza dzieci - du¿a, ograniczona przez 
pandemiê do 70 osób.

Pomimo pan-
demii po Mszy œw. 
o godzinie 12.00 
w niedzielê 6 grud-
nia, odwiedzi³ na-
sz¹ parafiê Œwiêty 
Biskup Miko³aj.

Nawi¹zuj¹c do 
piêknej tradycji 
sk³adania i wysy-
³ania ¿yczeñ  z oka-
zji Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia, w niedzielê 13 grudnia rozprowadzane by³y kartki 
œwi¹teczne, wykonane przez dzieci  ze Szko³y Powszechnej nr 81. 
Ca³y dochód zosta³ przeznaczony dla Hospicjum Pomorze 
Dzieciom. Dziêkujemy za okazane serce.
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