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TERMINARZ WIZYT
DUSZPASTERSKICH str. 3

Uroczystoœæ
Narodzenia
Pañskiego
Dzisiaj odwieczne S³owo Boga Ojca
staje siê jednym z nas.
Jezus rodzi siê, aby ka¿demu pokazaæ
Pe³niê Bo¿ej mi³oœci.

Lorenzo Lotto, “Pok³on pasterzy”

Bo¿e, Ty co roku dajesz nam
radoœæ z oczekiwania Uroczystoœci
Narodzenia Pañskiego, spraw,
abyœmy ca³ym sercem przyjêli
Twojego Syna jako naszego
Odkupiciela i bez trwogi mogli Go
ogl¹daæ, gdy przyjdzie jako Sêdzia.
Który z Tob¹ ¿yje i króluje w
jednoœci Ducha Œwiêtego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
MODLITWA Z NIESZPORÓW

GRUDZIEÑ 2007

W KOŒCIELE DOMOWYM
WIECZERZA WIGILIJNA
Jest to starodawny polski zwyczaj: “po zachodzie s³oñca, 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 uroczyœcie z³o¿ona Ksiêga Pisma
Œwiêtego. Obok Pisma ustawiamy œwiecê odœwiêtnie udekorowan¹.
foto Wojciech Kapusta
Symbolizuje ona obecnoœæ w rodzinie Chrystusa, który przyszed³
na
ziemiê jako “Œwiat³oœæ œwiata”.
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.
Wszyscy: Bogu niech bêd¹ dziêki.
Prowadz¹cy: W imiê Ojca+i Syna+i Ducha Œwiêtego.
Wszyscy: Amen.
Prowadz¹cy: “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. 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!

Wszystkim naszym Czytelnikom i
Duszpasterzom ¿yczymy na Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia pokoju serca, potrzebnego do
przyjêcia tej prawdy, ¿e Jezus jest Królem
mi³oœci i najwiêksz¹ nadziej¹.
Niech Bo¿a Dziecina zagoœci w naszych sercach,
w domach, we wspólnocie parafialnej i w ca³ej
naszej OjczyŸnie w Roku Pañskim 2008.
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EFFATHA i GOŒCIE...czyli wielkie koncertowanie

25 listopada w Dolnym Koœciele odby³ siê koncert zespo³u
Effatha, w towarzystwie zaproszonych znamienitych muzyków,
sponsorowany przez Radê Osiedla Osowa. Zespó³ odœpiewa³
pieœni z kanonu najwiêkszych przebojów, jak Sh'ma Izrael czy
Przyobleczcie siê w pokorê ze znakomit¹ solówk¹ Ani, ale i parê
nowych, premierowych utworów przygotowanych specjalnie na
ten¿e koncert jak chocia¿by W cieniu Twoich r¹k z magicznym
g³osem Alicji. Przemieszczaliœmy siê od spokojnych,
wielog³osowych pieœni tradycyjnych, a¿ po dynamiczne i
nowoczesne aran¿acje. Pomiêdzy utworami odczytywane by³y
fragmenty Pisma Œwiêtego, abyœmy mogli prze¿yæ te dwie
godziny w Koœciele równie¿ w nastroju refleksyjnym.
Publicznoœæ, która zaszczyci³a nas spor¹ frekwencj¹, mia³a
okazjê poæwiczyæ równie¿ w³asne umiejêtnoœci wokalne,
uczestnicz¹c w jedynej w swoim rodzaju lekcji œpiewu,
prowadzonej spontanicznie przez Agnieszkê i wykonuj¹c razem z
zespo³em poszczególne pieœni. Mamy nadziejê, ¿e koncert
przysporzy³ wszystkim obecnym i zaanga¿owanym takiej samej
przyjemnoœci, jak nam.
Ola Polañska

AUSTRIACKIE SANKTUARIA

Obejrzeliœmy g³ówny o³tarz z figur¹ Matki Boskiej na tronie i
oœmioma kolumnami oraz kilkanaœcie kaplic i o³tarzy: kaplice œw.
Benedykta, œw. Barbary, Trójcy Przenajœwiêtszej, œw. Antoniego
Padewskiego, œw. Jakuba, œw. Emmericha, œw. Stefana Wêgierskiego,œw.
Katarzyny i œw. Leopolda. Podoba³y nam siê organy o piêknym
barokowym wystroju, nieco przypominaj¹ce organy w katedrze
oliwskiej.. Na koniec zapaliliœmy œwieczkê w niedawno wybudowanej
do tego celu grocie i po¿egnaliœmy Pani¹ z Mariazell.
Innego dnia zawieŸli mnie moi austriaccy przyjaciele do
sanktuarium MARIA TAFERL. Jest ono piêknie usytuowane na wzgórzu
na lewym brzegu Dunaju, oko³o 90 kilometrów na zachód od Wiednia

Najpierw dokoñczê relacjê z Mariazell, któr¹ rozpoczê³am w
paŸdziernikowym Biuletynie:
Tylko dwa razy w roku, od 21 grudnia do
Wigilii Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e 7
wrzeœnia w wigiliê Narodzenia NMP, mo¿na
zobaczyæ tê pe³n¹ ³ask statuetkê bez
ozdobnych sukni oraz ukoronowañ i zwróciæ
uwagê na symbolikê tej œwiêtej rzeŸby
(zdjêcie obok). Nieznany jest przekaz myœli
twórcy. Mo¿emy siê jej jedynie domyœlaæ. Po
swojej prawej stronie Maryja trzyma na
kolanach Dzieci¹tko Jezus. Ono zaœ trzyma w
swoim rêku jab³ko, przypominaj¹ce nam
grzech pierworodny i wszelki grzech ludzki,
od którego Chrystus chce nas uwolniæ. Matka
Jezusa palcem wskazuje swego Syna i w tej¿e
rêce trzyma owoc, który prawdopodobnie jest
owocem drzewa figowego. Jezus siêga po ten
owoc, który byæ mo¿e jest symbolem
cierpienia. Pod t¹ cudown¹ figurk¹
odmówiliœmy Ró¿aniec z naszymi
osobistymi intencjami.
Ciekawostk¹ dla nas Polaków jest wpis
do ksiêgi celebracyjnej w zakrystii, ¿e œw.
Klemens Maria Hofbauer (1751-1820) odprawi³ 19 maja 1786 r. w
Mariazell, przed swoim odjazdem do Warszawy, Mszê œwiêt¹. Œwiêty
K l e m e n s ( g r a f i k a
obok)redemptorysta,
pochodzenia austriackiego,
spêdzi³ 21 swoich lat w
Warszawie (1787-1808). By³ to
bardzo trudny okres dla Narodu
Polskiego, a œw. Klemens w³o¿y³
wiele wysi³ku by pomagaæ
ludziom biednym i przeœladowanym. Dlatego Episkopat
Polski w³¹czy³ go do katalogu
œwiêtych polskich. Ku czci
œwiêtego Klemensa zbudowano
w Polsce 25 koœcio³ów, a obok
koœcio³a sióstr sakramentek na
Nowym Œwiecie w Warszawie
wystawiono mu pomnik.
Dostrzegliœmy tak¿e miejsce
spoczynku kardyna³a Józefa
Mindszenty’ego w kaplicy œw. W³adys³awa, arcybiskupa Esztergom i
prymasa Wêgier, zmar³ego w 1975 roku; pamiêtamy go w okolicznoœciach
zrywu narodu wêgierskiego w roku 1956. Zosta³ on pochowany w
Mariazell na w³asne ¿yczenie wyra¿one w testamencie. W 1991 roku
przeniesiono jego zw³oki do Esztergom.

(zdjêcie powy¿ej). Ze wzgórza jest wspania³y widok na ³añcuch Alp.
Austriacy poinformowali mnie, ¿e jest to Nibelungengau - czyli
Prowincja Nibelungów. Sam koœció³
jednonawowy, z dwoma wie¿ami zosta³
w 1947 roku mianowany bazylik¹.
Zbudowany zosta³ w latach 1660 do
1710
i wyposa¿ony w stylu
barokowym. Jest to sanktuarium Matki
Bo¿ej Bolesnej z umieszczon¹ w
g³ównym o³tarzu gotyck¹ figur¹ Maryi
ze zdjêtym z Krzy¿a Chrystusem,
otoczon¹ wieñcem z promieni na
pami¹tkê œwietlnych objawieñ z XVII
w. Sam¹ niewielk¹ cudown¹ figurkê
przedstawia zdjêcie obok. Podziwia³am
wnêtrze barokowe bazyliki, a zw³aszcza
wspania³¹ poz³acan¹ ambonê.
W nastêpnym odcinku postaram siê
przedstawiæ dwa nastêpne sanktuaria
maryjne, które, dziêki moim
austriackim przyjacio³om, mog³am podziwiaæ.
Krystyna Miêdlar
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WIZYTA
DUSZPASTERSKA
Przyjêcie kap³ana z wizyt¹ duszpastersk¹
jest aktem publicznego wyznania wiary, a
zarazem znakiem jednoœci i ¿ywej wiêzi
Koœcio³a domowego z Koœcio³em parafialnym,
a tym samym z diecezjalnym i powszechnym.
Ka¿dy biskup sk³ada raz na piêæ lat oficjaln¹
wizytê Papie¿owi oraz sk³ada sprawozdanie z
sytuacji Koœcio³a diecezjalnego. Biskup raz na
piêæ lat wizytuje ka¿d¹ parafiê w swojej
diecezji. Kap³an natomiast raz w roku sk³ada
oficjaln¹ wizytê w ka¿dej rodzinie
chrzeœcijañskiej, w Koœciele domowym. Czyni
to zazwyczaj w okresie Bo¿ego Narodzenia.
Wizyta duszpasterska ma charakter ma³ej
liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium
Dzieñ wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest
szczególnym prze¿yciem. Im rodzina jest
bardziej zwi¹zana z Koœcio³em, im wiêkszy
panuje w niej duch chrzeœcijañski, im wiêksza
jest jej religijnoœæ, tym g³êbiej prze¿ywa
spotkanie z oficjalnym s³ug¹ Koœcio³a.

PRZEBIEG WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ W RODZINIE
Tak¹ wizytê n ale¿y odpowiednio
przygotowaæ. Stó³ nakryty bia³ym obrusem,
na nim krzy¿, œwiece. Wodê œwiêcon¹ i
kropid³o przynios¹ ze sob¹ ministranci. Na
stole k³adziemy ksiêgê Pisma Œwiêtego i
zeszyty katechetyczne dzieci. Wszyscy
domownicy oczekuj¹ kap³ana w odpowiednim, stosownym do okolicznoœci, stroju.
Przed przybyciem kap³ana mo¿emy
wspólnie pomodliæ siê s³owami:
Dziêkujemy Ci Chryste za to, ¿e przysy³asz
nam kap³ana na znak Twej wœród nas
obecnoœci. Spraw, aby wraz z jego
przybyciem zagoœci³ w naszym domu Twój
pokój, a b³ogos³awieñstwo Twoje niech
spocznie na nas, domownikach. Który
¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Kap³an wchodz¹c pozdrawia domowników
s³owami:
K. Pokój temu domowi.
W. I wszystkim w nim mieszkaj¹cym.
K. Panie wys³uchaj modlitwy nasze.
W. A wo³anie nasze niech do Ciebie
przyjdzie.
Nastêpuj¹ teraz: modlitwy o
b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla ca³ej rodziny,
uca³owanie krzy¿a, pokropienie wod¹
œwiêcon¹, rozmowa duszpasterska. Na
zakoñczenie wizyty kap³an sk³ada ¿yczenia
rodzinie.
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PROGRAM WIZYT DUSZPASTERSKICH
w parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela
A.D. 2007/2008
Drodzy Parafianie!
Cieszymy siê na doroczne spotkanie z Wami podczas wizyty duszpasterskiej, zwanej kolêd¹.
Prosimy pytaæ nas o sprawy dotycz¹ce naszego ¿ycia parafialnego, o inicjatywy o¿ywiaj¹ce nasz¹
wspólnotê. My pragniemy wielu naszym parafianom osobiœcie podziêkowaæ za dotychczasowe
zaanga¿owanie i okazywan¹ - naszym poczynaniom - ¿yczliwoœæ, za pracê w ró¿nych zespo³ach
parafialnych oraz zachêciæ do dzia³ania w ramach takich formacji, jak: Grupa Charytatywna
CARITAS, Ró¿e Parafialne, grupa ministrantów, Chór Parafialny, oddzia³ "Semper Fidelis",
muzyczny zespó³ dzieciêcy, muzyczne zespo³y m³odzie¿owe "Effatha" i "Allegretto" oraz
rodzinny zespó³ muzyczny "Przebudzenie". Przypominamy tak¿e, ¿e dzia³a kawiarenka i klub
Betania.
Odnoœnie samej kolêdy - bêdziemy wdziêczni za Wasz¹ obecnoœæ i wspóln¹ modlitwê. Prosimy
nas o wszystko wypytywaæ! Odwiedzaæ bêdziemy Wasze mieszkania w godzinach od 17.00 do
21.00 w dni powszednie, a w soboty i niedziele od 14.00. Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe i
sympatyczne podejmowanie nas w Waszych domach. Zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji.
A oto kalendarz
wizyt duszpasterskich:
Foto M. Wandtke

27.12 - czwartek: ulice Nowy Œwiat ko³o przesypowni, Penelopy, Oriona i okolice
na przyk³ad: Barniewicka za kapliczk¹.
28.12 - pi¹tek: ulice Saturna i Letniskowa.
29.12 - sobota: ulice Nowy Œwiat za torami: Borówkowa, Malinowa, Witra¿owa,
Nad Jarem i okolice.
foto A. Balk
30.12 - niedziela: ulice Wenus, Jowisza, Planetarna, Andromedy, WoŸnicy i okolice.
02.01 - œroda: ulice Kielnieñska str. nieparzysta i Osiedle Tadeusza.
03.01 - czwartek: ulice Barniewicka str. parzysta od œwiate³ do Parterowej, Willowa,
Rabatki i Parterowa.
04.01 - pi¹tek: ulice Okrêtowa, Nawigatorów i Barniewicka str. nieparzysta od œwiate³
do Biwakowej.
05.01 - sobota: ulice Barniewicka str. nieparzysta od Pegaza do Nowego Œwiata i
Junony, Westy, Cerery, Ledy i okolice oraz Barniewicka str. parzysta
od Parterowej do kapliczki.
foto F.Najbar
foto F.Najbar
06.01 - niedziela: ulice Pegaza, Chirona, Minerwy, Izydy, Centaura i p. Felchner.
07.01 - poniedzia³ek: Osiedle Akademickie przy Kozioro¿ca i Afrodyty oraz Otago.
08.01 - wtorek: ulice Daru Pomorza, Maciejewicza i Borcharda.
Zwiedzamy Wawel
foto A. Balk
09.01 - œroda: ulica Antygony.
foto Galria Effathy
10.01 - czwartek: ulica So³dka.
11.01 - pi¹tek: ulice Korsarzy i Siedleckiego 2-6.
12.01 - sobota: ulice Cumowników i Zatokowa.
13.01 - niedziela: ulice Sopocka i Komandorska.
foto F.Najbar
14.01 - poniedzia³ek: ulica Biwakowa i uliczki przylegaj¹ce.
15.01 - wtorek: ulice Perseusza, Cefeusza i Komety.
16.01 - œroda: ulice Zeusa, Prometeusza, Posejdona i Szafera.
17.01 - czwartek: ulice Kielnieñska str. parzysta, Juraty i Nowa.
18.01 - pi¹tek: ulica Niedzia³kowskiego i uliczki przylegaj¹ce.
19.01 - sobota: ulice Wendy i Gryfa Pomorskiego.
foto Galeria Effathy
Msza œw. po¿egnalnaZaruskiego i Trapowa.
20.01 - niedziela: ulice Teligi,
21.01 - poniedzia³ek: ulice Balcerskiego str. parzysta i Kwiatkowskiego.
22.01 - wtorek: ulica Balcerskiego str. nieparzysta.
23.01 - Œroda: ulica Szalupowa.
foto F. Najbar
24.01 - czwartek: ulica Smugowa.
25.01 - pi¹tek: ulica Parkingowa i indywidualne zaproszenia.

¯yczymy, by Bo¿e Dzieciê pob³ogos³awi³o Was w Œwiêta
i w Nowym Roku Pañskim 2008.
Wasi duszpasterze: Proboszcz - Ks. Henryk Bietzke tel. 0585527045
Wikariusze: Ks. Bogdan Pulczyñski tel. 0585525564
Ks. Maciej Sobczak
“
i Ks. Aleksander Piotrowski - student w Rzymie
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K¥CIK HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

100 Lat Skautingu /1907-2007/
Odcinek 5
Koñczy siê Rok Jubileuszowy 100lecia Œwiatowego Skautingu. Za 3
lata polskie harcerstwo bêdzie obchodzi³o 100 lat istnienia. Zarówno
skauting, jak i harcerstwo przenikniête s¹ wychowaniem moralnym,
opartym na pod³o¿u religijnym, przy czym zawsze stawia siê rzecz w
p³aszczyŸnie chrzeœcijañskiego sposobu ¿ycia i postêpowania w duchu
ewangelii.
U dzieci i m³odzie¿y przewa¿a
wyraŸna sk³onnoœæ do ³¹czenia uczuæ
religijnych z moralnymi, a wszelkie
uczucia radosne, pogodne, uszczêœliwiaj¹ce przyczyniaj¹ siê do
wzmocnienia ich religijnoœci.
Harcerstwo nie jest ca³kowicie wolne
od n a u c z a n i a religii, w sensie
takim, jaki charakteryzuje katechizacjê
w koœciele i w szkole. Udzia³
harcerstwa w nauczaniu religii
sprowadza siê do uwzglêdniania
zagadnieñ praktyczno-moralnych,
zarówno w homiliach kapelanów
harcerskich w czasie mszy œw. (przede
wszystkim mszy polowych na obozach
i koloniach), jak i w gawêdach przy ognisku, g³oszonych przez
funkcyjnych i instruktorów. S¹ one (przynajmniej powinny byæ !) "wolne
od spekulacji teologicznej, która mo¿e wyrabia subtelnoœæ umys³u, lecz
na wolê (m³odego cz³owieka) nie ma wp³ywu" (Ks.Stanis³aw Konarski, a
wspó³czeœnie ks.dr Z. Bielawski - “Wychowanie Religijne"w
Encykl.Wych.t I). Nauczanie religii i praktyki religijne maj¹ wiêc (bo
musz¹ mieæ ! miejsce w harcerskim wychowaniu religijnym, nie maj¹
wszak¿e miejsca przyt³aczaj¹cego, s¹ tylko czêœciami w y c h o w a n i a
religijnego. Gen. Robert Baden-Powell powiedzia³: "Religia mo¿e byæ

NASI PARAFIANIE
LAUREATAMI WYBORÓW

“OSOWIANINA ROKU” 2007

tylko prze¿yta, a nie nauczona. To nie jest ofiarowane ubranie, które siê
wdziewa na niedzielê. Jest ona istotn¹ czêœci¹ charakteru i rozwoju duszy, a
nie pokostem, który siê nak³ada. Religia to sprawa osobowoœci,
wewnêtrznego przekonania wiary, a nie nauczania." Twórcy skautingu i
twórcy polskiego harcerstwa adoptowali metodê wychowania moralnoreligijnego najwybitniejszego wspó³czesnego teoretyka w tej dziedzinie,
Fryderyka Foerstera, który twierdzi³, ¿e chrzeœcijañstwo jest najwiêkszym
zdarzeniem w pedagogice. ród³em wspó³czesnej anarchii duchowej
wed³ug Foerstera
jest "niemoc wewnêtrzna cz³owieka". Celem
wychowania jest "wewnêtrzne przetworzenie cz³owieka": skupienie
duchowoœci przeciwko kaprysom i popêdom. Chodzi o intensywne
rozwijanie od wczesnego wieku dzieciêcego, przez ca³y okres m³odoœci i
dojrzewania, sk³onnoœci dobrych do tego stopnia, aby zapanowa³y nad
ujemnymi i doprowadzi³y do ich sparali¿owania. Tak pojmowana i
praktykowana metoda wychowania moralno-religijnego jest teoretyczn¹
podstaw¹ szeroko pojêtej "metody
harcerskiej"(skautowej te¿ !).
Najwa¿niejszymi narzêdziami tej metody w
wychowaniu moralno-religijnym s¹:
poszerzanie wiedzy i dobre uczynki oraz
s³u¿ba ojczyŸnie i bliŸnim, poznawanie i
poszanowanie ludzi i œwiata, przyrody fauny i flory. O tym wszystkim nie tylko
rozmawiano na Jubileuszowym Jamboree w
Anglii w sierpniu tego roku, ale
praktykowano tak¿e w ramach zajêæ
obozowych i turystyczno-krajoznawczych.
A dzieñ rozpoczynano modlitw¹ porann¹ i
koñczono (w polskim obozie patrz zdjêcie
obok) wieczorn¹ msz¹ œw. z homili¹ druha
kapelana i odœpiewaniem modlitwy
harcerskiej, tak œwietnie oddaj¹cej treœæ harcerskiej religijnoœci: "O
Panie Bo¿e, Ojcze nasz ! W opiece swej nas miej! Harcerskich serc Ty
drgnienia znasz. Nam pomóc zawsze chciej ! Wszak Ciebie i Ojczyznê
mi³uj¹c chcemy ¿yæ! Harcerskim prawom, w ¿ycia dniach, wiernymi
zawsze byæ !". Potem ju¿ tylko ognisko oraz kr¹g splecionych r¹k i
hejna³:"Idzie noc, s³oñce ju¿ zesz³o z gór, zesz³o z pól zesz³o z mórz.W
cichym œnie zaœnij ju¿, Bóg jest tu¿... Bóg jest tu¿ “.
Mieczys³aw Czajkowski

Ucieszy³o nas tak¿e
wyró¿nienie, przyznane
osobie Pana Feliksa
Najbara. Jest on równie¿
znanym spo³ecznikiem w
naszym osiedlu. Gratulacje.
Zamieszczone zdjêcia
laureatów uzyskaliœmy ze
strony internetowej
Redakcji “U nas” :
www.unas.osowa.info
Dziêkujemy.
Redakcja “Rodziny Osowskiej”

Podczas VIII Jesiennych Spotkañ z Poezj¹ i Muzyk¹ w sobotê
8. grudnia br. og³oszone zosta³y wyniki wyborów Osowianina
Roku 2007. Mi³o nam by³o us³yszeæ, ¿e Tytu³ “Osowianuna Roku
2007” otrzymali nasi parafianie: Pañstwo Anna i Andrzej
Balkowie. Wszyscy znamy to sympatyczne ma³¿eñstwo, które od
lat intensywnie dzia³a spo³ecznie na rzecz parafii i osiedla.
Serdecznie gratulujemy!

Bo¿e, Ty w
Œwiêtej Rodzinie
da³eœ nam wzór
¿ y c i a , s p r a w,
abyœmy z³¹czeni
wzajemn¹ mi³oœci¹
naœladowali w
naszych rodzinach
Jej cnoty i doszli do
wiecznej radoœci w
Tw o i m d o m u .
Amen.
Modlitwa z Mszy œw.

Obraz z koœcio³a œw. Józefa w Nazarecie
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