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WIECZERZA WIGILIJNA

BOZE
NARODZENIE

w Koœciele Domowym

Bo¿e Narodzenie, Lorenzo Lotto, 1480-1556

J

Bóg narodzi³ siê dla nas

W

iara, oparta na przekazie ewangelicznym, mówi
nam, ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem, czyli wszed³ w
historiê ludzk¹, nie po to, aby siê jej
przeciwstawiæ, ale raczej aby j¹ oœwieciæ, ukierunkowaæ,
zbawiæ, odkupuj¹c ka¿d¹ poszczególn¹ duszê.
Taki jest sens Wcielenia S³owa, taki jest prawdziwy sens
Bo¿ego Narodzenia, œwiêta prawdziwej radoœci i prawdziwej
nadziei.
Zrozumieæ i przyj¹æ orêdzie Bo¿ego Narodzenia znaczy
¿yæ trwa³¹ wspó³czesnoœci¹ Chrystusa. W naszej historii
ludzi rozumnych i wolnych Jezus pozostaje na zawsze i dla
wszystkich „zbawieniem”, czyli odpowiedzi¹ na najwy¿sze
pytania, które drêcz¹ cz³owieka, oraz ³ask¹, aby podnieœæ siê
ze z³a i ¿yæ w perspektywie wiecznoœci.
Noœcie ten sens Bo¿ego Narodzenia w waszych duszach,
w waszym ¿yciu, w waszych idea³ach ludzkich i
chrzeœcijañskich!
Dzisiejszemu cz³owiekowi, wprowadzonemu w zamêt
przez liczne sprzeczne ideologie i zaniepokojonemu przez
liczne zjawiska dramatyczne i bolesne, potrzebna jest
pewnoœæ, ¿e mimo wszystko istnieje nadzieja i radoœæ,
poniewa¿ Bóg sta³ siê cz³owiekiem, Chrystus prawdziwie
przyj¹³ cia³o dla nas, jako Zbawiciel zapowiedziany przez
Proroków, przyszed³ i pozosta³ z nami!
Powinniœmy wierzyæ w Bo¿e Narodzenie, mocno,
g³êboko!
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum

est to starodawny polski zwyczaj: „Po zachodzie s³oñca i ujrzeniu pierwszej
gwiazdy na niebie, zgodnie z praktyk¹ dawnych chrzeœcijan, spo¿ywa siê obiad
postny z³o¿ony z tradycyjnych potraw”. Jest to uroczysta wieczerza wigilijna.
Ma ona charakter œciœle rodzinny, a charakteru religijnego nadaje jej zwyczaj
³amania siê op³atkiem oraz obrzêdy religijne, których forma mo¿e byæ ró¿na.
Proponujemy, aby wokó³ odpowiednio udekorowanego i nakrytego do
wieczerzy sto³u, zgromadzi³a siê rodzina. Na œrodku sto³u umieszczone jest siano, a
na nim po³o¿ona Ksiêga Pisma Œwiêtego, otwarta na Ewangelii œw. £ukasza
rozdzia³ 2. Obok Pisma ustawiamy œwiecê odœwiêtnie udekorowan¹. Symbolizuje
ona w rodzinie obecnoœæ Chrystusa, który przyszed³ na ziemiê jako „Œwiat³oœæ
œwiata”.
A oto scenariusz:

Wszyscy stoj¹, a najstarsza osoba z rodziny (prowadz¹cy) zapala
œwiecê i mówi:
Oto Œwiat³oœæ, która w noc dzisiejsz¹ przysz³a na ziemiê, by rozproszyæ
ciemnoœæ grzechu.
Pozostali: Bogu niech bêd¹ dziêki.
Prowadz¹cy: W imiê Ojca+i Syna+i Ducha Œwiêtego.
Wszyscy: Amen.
Prowadz¹cy odczytuje z Ewangelii œw. £ukasza tekst z rozdzia³u 2 werset
1 do 20 lub mówi:
„Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego
narodu: dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan” (£k 2,10-11) - takie s³owa skierowa³ Anio³ do
pasterzy w noc Bo¿ego Narodzenia. S³owa te skierowane s¹ równie¿ do
nas wszystkich.
Prowadz¹cy: Módlmy siê: Bo¿e, Ojcze Mi³osierdzia, spraw, aby nasza
rodzina zosta³a umocniona ³ask¹ narodzenia Twojego Syna Jezusa
Chrystusa. Który ¿yje i króluje z Tob¹ w jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg
przez wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Wszyscy: Ojcze nasz …Amen.
Prowadz¹cy: Panie Jezu Chryste, który jako Dzieciê uœwiêci³eœ ¿ycie
rodzinne, pozostañ w naszym domu i zajmij z nami miejsce przy stole
b³ogos³awi¹c te dary, które z Twojej dobroci przygotowaliœmy na stó³
wigilijny. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Prowadz¹cy: Prze³amiemy siê teraz op³atkiem, który nam przypomina
Cia³o Chrystusa - pokarm niebieski i Jego bezgraniczn¹ mi³oœæ do nas.
Nastêpnie wszyscy ³ami¹ siê op³atkiem przekazuj¹c sobie znak mi³oœci i
pokoju. Po wieczerzy œpiewamy kolêdy, s³uchamy p³yt i audycji o tematyce Bo¿ego
Narodzenia. Niech ten wieczór bêdzie ciep³y, mi³y i pe³en radoœci!

¯yczymy wszystkim parafianom g³êbokiego prze¿ycia
Tajemnicy Bo¿ego Narodzenia i radosnego przyjêcia do swojego
¿ycia Pana Jezusa, w którym Bóg okaza³ cz³owiekowi pe³niê swojej
mi³oœci.
Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok 2013 up³ywaj¹ w
pokoju i radoœci w ka¿dym domu.
Redakcja Rodziny Osowskiej
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:
Parafii Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej.
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B.
w Gdañsku ul.Balcerskiego 2 80-299 Gdañsk
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ZNAKI ROKU WIARY
Ikona Roku Wiary
Mozaika z Chrystusem
Pantokatorem
z katolickiej katedry
w Cefalu na Sycyli,
a na jego odwrocie znajduje siê
mszalne wyznanie wiary.
¯yczeniem papie¿a
Benedykta XVI
jest, aby w Roku Wiary

Credo sta³o siê
codzienn¹ modlitw¹
katolików.

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitañskie)

W

ierzê w jednego Boga, * Ojca wszechmog¹cego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w
jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bo¿ego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, *
œwiat³oœæ ze œwiat³oœci. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * wspó³istotny Ojcu, * a przez Niego
wszystko siê sta³o. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zst¹pi³ z nieba. * I za spraw¹ Ducha Œwiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy, * i
sta³ siê cz³owiekiem. * Ukrzy¿owany równie¿ za nas, * pod Poncjuszem Pi³atem zosta³ umêczony i pogrzebany. * I zmartwychwsta³ dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo. * I wst¹pi³ do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * s¹dziæ ¿ywych i umar³ych: * a królestwu Jego
nie bêdzie koñca. * Wierzê w Ducha Œwiêtego, Pana i O¿ywiciela, * który od Ojca [i Syna] pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera
uwielbienie i chwa³ê; * który mówi³ przez proroków. * Wierzê w jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³. * Wyznajê jeden chrzest * na
Pani Jadwiga
kompletemwprawnucz¹t
odpuszczenie grzechów. * I oczekujê wskrzeszenia umar³ych.
* I ¿yciaz wiecznego
przysz³ym œwiecie. Amen.

Z cyklu: Formacje parafialne w Roku Wiary

Powrót SEMPER FIDELIS

P

owo³ana w parafii Chrystusa Zbawiciela w 1999 roku, w zwi¹zku z
kolejn¹ pielgrzymk¹ Jana Paw³a II do Polski, w tym równie¿ do
Gdañska, Koœcielna S³u¿ba Mê¿czyzn SEMPER FIDELIS,
prze¿ywa³a okres doœæ ograniczonej aktywnoœci. Na spotkaniu w pi¹tek 9.
listopada 2012, po wspólnym uczestnictwie we Mszy œw. sprawowanej w
intencji parafialnego zespo³u SEMPER FIDELIS, postanowiono podj¹æ
próbê zwiêkszenia aktywnoœci. Pierwszym, powa¿niejszym zadaniem jest
rozprowadzanie op³atków w parafii. Zadanie to zosta³o przejête od Pani
El¿biety Mi¹skowskiej, która od pocz¹tków istnienia parafii Chrystusa
Zbawiciela, czyli od ponad 30 lat, pe³ni³a tê pos³ugê, za co nale¿¹ Jej siê
serdeczne s³owa wdziêcznoœci.
Prze¿ywany aktualnie w koœciele katolickim Rok Wiary jest czasem
aktywniejszego prze¿ywania wiary równie¿ przez cz³onków SEMPER
FIDELIS. Wyrazem tego jest m.in. udzia³ w uroczystych Mszach œwiêtych
sprawowanych w ka¿d¹ niedzielê o godz. 12.30 w koœciele Chrystusa
Zbawiciela.
Zamierzamy równie¿ w kolejn¹ rocznicê powo³ania
parafialnego zespo³u SEMPER FIDELIS, czyli w pierwszych dniach
czerwca, zaprosiæ do wspólnego prze¿ywania tej uroczystoœci wszystkich,
którzy w roku 1999 odpowiedzieli na apel ówczesnego ksiêdza proboszcza
W piàtek i sobotæ - 14. i
15. grudnia – P. Z.
CARITAS, w dwóch
sklepach w Osowie:
MARCIN i MARIOL,
zbieraù ýywnoúã na
paczki úwiàteczne dla
rodzin ubogich naszej
parafii.
Stoiska CARITAS,
jak widaæ, cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem

Henryka Bietzkiego oraz pierwszego parafialnego kapelana ks. Jaros³awa
Piotrowskiego, a by³o nas ponad 50 mê¿czyzn. Byæ mo¿e niejeden z tej
grupy zechce odnowiæ swoj¹ decyzjê o aktywnym w³¹czeniu siê do ¿ycia
naszej parafii i w ten sposób wyraziæ swoje przywi¹zanie do Koœcio³a i
w i a r y
a
okolicznoœci coraz
natarczywiej domagaj¹ siê jednoznacznego wyra¿ania
swoich przekonañ
religijnych.
Przedstawiaj¹c
plany dzia³ania na
najbli¿szy czas
nale¿y podkreœliæ,
¿e 28. lutego 2013
roku minie ju¿ 26 lat
od powo³ania przez
a b p Ta d e u s z a
Goc³owskiego KSM SEMPER FIDELIS. Jest to równie¿ okolicznoœæ
sprzyjaj¹ca a nawet wrêcz wymagaj¹ca zwiêkszonej aktywnoœci
parafialnego zespo³u.
AB
W szkole przy ulicy
Siedleckiego (SP81)
odby³o siê tradycyjne
spotkanie op³atkowe
osób starszych i samotnych, zorganizow a n e p r z e z P. Z .
Caritas parafii
Chrystusa Zbawiciela i
Dyrekcjê Szko³y.
Uczniowie wyst¹pili z
przygotowanymi piêknymi „ jase³kami”.
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UDANY ROK NASZEGO CHÓRU

O

prócz bie¿¹cej pos³ugi w naszej Parafii Chrystusa Zbawiciela,
mieliœmy w tym roku wiele wyj¹tkowych prze¿yæ i osi¹gniêæ.
Przede wszystkim nale¿y tu wymieniæ nasz¹ pielgrzymkê do Ziemi
Œwiêtej lub, inaczej nazywaj¹c nasz wyjazd, jako œpiewacze nawiedzenie
najwa¿niejszych miejsc na Ziemi, po której kroczy³ kiedyœ Jezus Chrystus.
W kolejnoœci du¿ym osi¹gniêciem naszym by³o zajêcie trzeciego miejsca w
swojej kategorii w Pierwszym Festiwalu „AVE MARIA” w Chojnicach.
Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ naszego pe³nego poœwiêcenia wyjazdu
(olbrzymia ulewa) do Wejherowa na Kalwariê Wejherowsk¹, celem upiêkszenia pielgrzymki ludzi chorych i kalekich. Opatrznoœæ pob³ogos³awi³a tam
wszystkim przyby³ym, gdy¿ w momencie rozpoczêcia na wolnym powietrzu
mszy œw. przed kapliczk¹ Kajfasza, wysz³o piêkne s³oñce i przesta³o padaæ.
Nasz wystêp by³ bardzo udany i bezpoœrednio po uroczystoœci us³yszeliœmy
wiele dobrych s³ów od biskupa Ryszarda Kasyny, który celebrowa³ tê
uroczystoœæ. Mo¿emy odnotowaæ tak¿e piêkny wystêp z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci, uroczystoœci Chrystusa Króla i naszej Patronki œw. Cecylii.
Konrad Hoga

„Nie by³o miejsca dla Ciebie,w Betlejem w ¿adnej gospodzie.
I narodzi³eœ siê Jezu,w stajni w ubóstwie i ch³odzie…”
wiêta Bo¿ego Narodzenia to przede wszystkim pami¹tka przyjœcia na œwiat Jezusa Chrystusa – Syna
Bo¿ego. Smutn¹ prawd¹ jest to, i¿ nie by³o dla Niego miejsca miêdzy ludŸmi, choæ ze wzglêdu na ludzi
przyszed³ na œwiat, ¿e musia³ narodziæ siê w stajni wœród zwierz¹t – one przyjê³y Go z radoœci¹. Chcemy
ten b³¹d ludzki naprawiæ. Dlatego zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby Jezus Chrystus, gdy przyjdzie,
móg³ liczyæ na nasz¹ goœcinê, bo „Goœæ w dom Bóg w dom”. Wystarczy powiedzieæ: przyjdŸ Panie do mego
serca, nie jest ono idealne, trochê ciasne, mo¿e zaba³aganione, dawno nie odwiedzane, dlatego przyjdŸ i
rozgrzej je, bo potrzebujê Twojej Mi³oœci.
Kochani Parafianie, prosimy, przyjmijcie nasze ¯yczenia Bo¿onarodzeniowe, aby w sercu Ka¿dej i
Ka¿dego z Was narodzi³ siê nasz Pan Jezus Chrystus. A gdy zapukamy do Waszych drzwi, aby przynieœæ Wam
Bo¿e B³ogos³awieñstwo to pamiêtajcie, ¿e i dla nas bêdzie to wielkie prze¿ycie i prawdziwa radoœæ.
Duszpasterze Parafii Chrystusa Zbawiciela:
ks. proboszcz Wojciech, ks. Henryk, ks. Seweryn, ks. £ukasz

Œ

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2012/2013
Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 1700 do 2100,
w soboty i niedziele od godz. 1500 do 2100
27.12.2012 (czwartek): Kwiatkowskiego, Balcerskiego bloki 4, 6, 8
28.12.2012 (pi¹tek): Kielnieñska nieparzysta (w tym nowy blok Kielnieñska 111, bez Osiedla
Tadeusza), Sopocka
29.12.2012 (sobota): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa, Ozyrysa
30.12.2012 (niedziela): Saturna, WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca,
Neptuna, Plejady, Mirandy
02.01.2013 (œroda): Kielnieñska parzysta, Nowa
03.01.2013 (czwartek): Juraty, Zatokowa
04.01.2013 (pi¹tek): I pi¹tek miesi¹ca – KOLÊDY NIE MA
05.01.2013 (sobota): Nowy Œwiat -za torami, Malinowa, Do Jaru, Jagodowa, Borówkowa,
Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem
06.01.2013 (niedziela): Nowy Œwiat - od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za
kapliczk¹ (parzysta i nieparzysta), Planetarna
07.01.2013 (poniedzia³ek): Barniewicka parzysta do kapliczki (nr 2-66), Letniskowa
08.01.2013 (wtorek): Barniewicka nieparzysta do kapliczki (nr 1-139), Okrêtowa
09.01.2013 (œroda): Osiedla Tadeusza
10.01.2013 (czwartek): Komandorska
11.01.2013 (pi¹tek): Rabatki, Parterowa, Willowa
12.01.2013 (sobota): Junony, Konkordii, Hestii, Cerery, Westy (+ Barniewicka 135), Zeusa (od
ronda do koñca, w tym nowy blok Zeusa 81)
13.01.2013 (niedziela): Konstelacji, Herosa, Seleny, Temidy
14.01.2013 (poniedzia³ek): So³dka (+ Siedleckiego 10 i 12)
15.01.2013 (wtorek): Balcerskiego
16.01.2013 (œroda): Cumowników
17.01.2013 (czwartek): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa
18.01.2013 (pi¹tek): Smugowa (+ Szalupowa 69 i 71), Szafera
19.01.2013 (sobota): Antygony
20.01.2013 (niedziela): Posejdona, Prometeusza, Ledy, Zeusa (od Biwakowej do ronda)
21.01.2013 (poniedzia³ek): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa
22.01.2013 (wtorek): Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa
23.01.2013 (œroda): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi
24.01.2013 (czwartek): Borchardta, Izydy, Centaura, Victorii
25.01.2013 (pi¹tek): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6
26.01.2013 (sobota): Kozioro¿ca, Afrodyty, Gryfa Pomorskiego
27.01.2013 (niedziela): Wendy, Siedleckiego
28.01.2013 (poniedzia³ek): Daru Pomorza, Otago, Maciejewicza
29.01.2013 (wtorek): Pegaza, Chirona, Minerwy
02.02.2013 (sobota) - KOLÊDA DODATKOWA - od godz. 15.00

WA¯NE
INFORMACJE
W okresie kolêd, tj. od 27. grudnia
2012 r. do 29. stycznia 2013 r.
zmieniony zostaje harmonogram

mszy œw. w dni powszednie i tak:
msze œw. bêd¹ rano o 715, 800 i 900
oraz po po³udniu o godz.1600.
Nie bêdzie mszy œw. o godz. 1700 i
18 00 , jedynie w soboty bêdzie
odprawiana wieczorna msza œw.
(niedzielna) o godz. 1800.

W wigiliê:
Pasterka dla dzieci o godz. 2200
Pasterka o godz. 2400
Przez okres kolêd, biuro
parafialne oraz biblioteka bêd¹
czynne tylko we wtorki i pi¹tki od
godz. 1000 do 1200. Metryki do
pierwszej komunii i bierzmowania
mo¿na zamawiaæ telefonicznie lub
mailowo, a odbieraæ po niedzielnych
mszach œw.
W tym roku, podobnie jak w
ubieg³ym, w przeprowadzaniu
wizyty duszpasterskiej bêdzie
pomaga³ naszym Duszpasterzom - ks.
Proboszczowi, ks. Sewerynowi i ks.
£ukaszowi - ks. kanonik Andrzej
Pradela, Dyrektor Wydzia³u
Duszpasterskiego Kurii
Metropolitarnej Gdañskiej (na
zdjêciu poni¿ej).
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jan Aposto³, Ewangelista
W roku liturgicznym œwiêto 27. grudnia

P

owo³anie aposto³ów
przebiega³o dwustopniowo: najpierw zostali
wezwani, by byæ uczniami
Jezusa, a potem, by zostaæ Jego
wys³annikami, g³osicielami
Ewangelii. Jest rzecz¹ oczywist¹, i¿ zadanie, które mieli
wype³niæ, absolutnie przekracza³o ich mo¿liwoœci, dlatego
potrzebowali szczególnej wiêzi z
Jezusem i otwarcia siê na
dzia³anie Ducha Œwiêtego.
Jest wielk¹ zas³ug¹ œw. Jana,
i¿ doskonale wspó³pracowa³ z
³ask¹ i powo³aniem Bo¿ym. Jan umi³owany uczeñ, wraz z bratem
Jakubem pracowali w rybackim
przedsiêbiorstwie ojca. Bracia
byli najpierw uczniami Jana
Chrzciciela a potem poszli za
Jezusem. Decyduj¹cy moment,
to cudowny po³ów ryb i zaproszenie: „PójdŸ za mn¹ - odt¹d
ludzi ³owiæ bêdziesz”.
Towarzyszy³ Zbawicielowi
od samego pocz¹tku publicznej
dzia³alnoœci, a¿ do Wielkiego
Pi¹tku, gdy us³ysza³ testament
Jezusa: „Matko - oto syn Twój;
Synu - oto Matka twoja”.
Z tego zapewne powodu
pozostawa³ przez szereg lat w
Jerozolimie - do zaœniêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny.

Potem zacz¹³ aposto³owaæ, zw³aszcza w Azji Mniejszej a po œmierci
Tymoteusza obj¹³ kierowanie Koœcio³em efeskim. To w³aœnie w Efezie
napisa³ sw¹ Ewangeliê i Listy apostolskie, natomiast Apokalipsê napisa³
pod koniec swojego ¿ycia, podczas wygnania na wyspie Patmos. Zmar³
oko³o roku 100, w wieku ponad 90-ciu lat. Jego s³ynnymi uczniami byli: œw.
Ignacy, œw. Papiasz, a zw³aszcza œw. Polikarp ze Smyrny.
£agodny i pe³en mi³oœci œw. Jan nie by³ zawsze takim. Potrafi³ byæ
tak¿e cz³owiekiem niecierpliwym i gwa³townym, dlatego otrzyma³ od Pana
Jezusa przydomek „Syna gromu”. To Jan by³ tym aposto³em, który
pierwszy znalaz³ siê przy pustym grobie Jezusa: „Ujrza³ i uwierzy³”.
W ikonografii œw. Jan by³ przedstawiany najczêœciej jako Ewangelista
z symbolem or³a lub z kielichem z winem. Jest to nawi¹zanie do sceny
znanej z tradycji, i¿ chciano go otruæ winem ale trucizna nie wyrz¹dzi³a mu
¿adnej krzywdy.
Kult œw. Jana w Koœciele by³ zawsze bardzo eksponowany.
Najwspanialsz¹ œwi¹tyniê wystawiono mu w Rzymie. Jest ni¹ Bazylika
Zbawiciela, poœwiêcona œw. Janowi Chrzcicielowi i Ewangeliœcie najwa¿niejsza œwi¹tynia Koœcio³a Katolickiego: Matka i G³owa wszystkich
koœcio³ów na œwiecie.
Wspominamy go 27. grudnia, bezpoœrednio po radosnych i urokliwych
œwiêtach Bo¿ego Narodzenia.
Œw. Janie, pozwól nam siê cieszyæ obecnoœci¹ Bo¿ego Dzieci¹tka w
naszych domach i sercach!
Ks. Henryk Bietzke

Podziêkowanie dla ks. Henryka
W biuletynie naszej Parafii „RODZINA OSOWSKA” /nr 8/ z miesi¹ca
paŸdziernika ukaza³ siê artyku³ z cyklu : ¯yjmy poœród œwiêtych Pañskichtym razem o patronce œpiewu i muzyki koœcielnej œw. Cecylii. Autorem
tego piêknego tekstu jest nasz proboszcz senior Ks. Henryk Bietzke.
Chocia¿ o tym pamiêtamy, bo wspomnienie tej œwiêtej jest w tradycji
chóralnej traktowane jako imieniny ka¿dego chóru koœcielnego, to
wspomnienie o tym, na
Wszystkich chêtnych zapraszamy
n a s z y m f o r u m
na próby chóru do salki parafialnej:
parafialnym, jest dla nas
00
- w poniedzia³ki o godz. 19
bardzo mi³e i za to
- w œrody o godz. 1830
dziêkujemy.
Konrad Hoga

istot¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest mi³oœæ, wobec tego w czasie
Wieczerzy Wigilijnej zawsze, po przeczytaniu s³ów Ewangelii o
narodzeniu Chrystusa, czytam moim dzieciom i wnukom fragment
bli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, wa¿ne i piêkne Œwiêta,
wybranego tekstu o mi³oœci, na przyk³ad piêkn¹ modlitwê œw. Franciszka z
jednocz¹ce nasze rodziny wokó³ podstawowych wartoœci
Asy¿u lub s³owa b³ogos³awionej Matki Teresy z Kalkuty:
chrzeœcijañskich, i tak¿e narodowej kultury. Wyra¿ane s¹ w
„Zawsze, ilekroæ siê uœmiechasz do swojego brata
kszta³towanych przez
I wyci¹gasz do niego rêkê,
wieki i z pokolenia na
Zawsze wtedy jest Bo¿e Narodzenie.
pokolenie przekazywaZawsze, ilekroæ milkniesz, by innych wys³uchaæ,
nych zwyczajach. Wœród
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
tych zwyczajów s¹ takie,
Które jak ¿elazna obrêcz uciskaj¹ ludzi w ich samotnoœci,
do których osobiœcie
Zawsze, kiedy dajesz odrobinê nadziei za³amanym,
przywi¹zujê szczególne
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
znaczenie.
Jak znikome s¹ twoje mo¿liwoœci
A wiêc, poza tradycj¹
I jak wielka jest twoja s³aboœæ,
³amania siê op³atkiem i
Zawsze, ilekroæ pozwolisz, by Bóg pokocha³
zwyczajem umieszczania
innych przez Ciebie
dodatkowego nakrycia na
Zawsze wtedy jest Bo¿e Narodzenie.”
stole dla niespodziewaW tym samym duchu, poœwiadczaj¹cym obecnoœæ Boga blisko nas, w
nego goœcia oraz obecnaszych sercach i miêdzy ludŸmi, napisano kiedyœ i œpiewano (a i dziœ tak¿e
noœci¹ fotografii mojego
œpiewa siê w naszych koœcio³ach) bardzo m¹dre s³owa pieœni, oddaj¹ce
zmar³ego mê¿a, bardzo
najg³êbszy sens Ewangelii: „Gdzie mi³oœæ wzajemna i zgoda, tam
wa¿n¹ spraw¹ s¹ kolêdy.
znajdziesz Boga ¿ywego...”
Kiedyœ siê du¿o wiêcej
Œwiêta maj¹ potwierdzaæ i wzmacniaæ wartoœci, które w codziennym
œpiewa³o i wszyscy - od
wirze zajêæ i k³opotów bywaj¹ zbyt s³abo akcentowane, lub wrêcz
najm³odszych do najzaniedbywane. Aby wiêc mi³oœæ i zgoda goœci³y zawsze w naszych domach
starszych - kolêdowali.
i w naszej OjczyŸnie, trzeba je prze¿ywaæ szczególnie gor¹co w takich
Wspólny œpiew ma
dniach œwi¹tecznych, jak nasza przepiêkna Uroczystoœæ Bo¿ego
ogromne znaczenie
Narodzenia wraz z Wigili¹, tym prawdziwym skarbem naszej kultury i
integruj¹ce.
„poezj¹ domowego ¿ycia” (Zygmunt Gloger), budz¹c¹ notabene zachwyt
I jeszcze jedna rzecz,
obcokrajowców, jeœli maj¹ okazjê w niej uczestniczyæ.
której bardzo pilnujê Mistrz Bertram z Minden, 1314-1414
Jadwiga Komorowska
poniewa¿ uwa¿am, ¿e

„Gdzie mi³oœæ wzajemna i zgoda...”
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