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Z okaz ji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2021 Roku 

wsz ystkim Parafianom, Prz yjaciołom, Dobrodziejom 
i Ofiarodawcom ż ycz ymy nieustannego odkrywania obecności 
Emmanuela – Boga z nami – oraz dostrzegania przejawów 
Jego miłosiernej miłości w każdych okolicznościach ż ycia, 

a także doświadczenia Bożego pokoju i radości.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz
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DRODZY PARAFIANIE!

Już wkrótce święta Bożego Narodzenia – czas spędzany 
w gronie rodzinnym i budzący w nas wiele ciepłych 

i serdecznych relacji z najbliższymi. Dołóżmy wszelkich 
starań, aby te chwile w tym niezwykłym pod wieloma 
względami czasie, przyniosły wiele odpoczynku i bło-
gosławionego czasu w naszych rodzinnych wspólnotach. 
Z pewnością będzie to łatwiejsze i bardziej szczere, jeśli 
wcześniej skorzystamy z sakramentu pokuty. Zachęcam 
wszystkich Parafian do spowiedzi w przedświątecznym 
czasie, szczegółowy plan odnajdziemy w gablotkach i na 
stronie internetowej parafii.

24 g r u d n i a  – 
Wigilia Bożego 

Narodzenia – dzień 
rodzinnych wieczerzy, 
szczerych życzeń wyra-
żanych przy łamaniu się 
opłatkiem. Wykorzy-
stajmy ten czas na dzie-
lenie się miłością przy 
stole, wspólnym śpiewie 
kolęd.

25 grudnia – Uro-
czystość Bożego 

Narodzenia. W tym dniu gromadzimy się wszyscy wokół 
stołu Eucharystycznego i Bożej Dzieciny, której błogo-
sławieństwo ubogacić ma nasze domowe ogniska.

26 grudnia –W drugi dzień świąt wspominamy pierw-
szego męczennika – św. Szczepana. Jego świadec-

two wiary niech będzie dla nas siłą do odważnego wyzna-
wania naszej wiary w rodzinach i środowiskach pracy.

27 grudnia obchodzimy święto Świętej Rodziny. 
Współczesne rodziny borykają się z wieloma pro-

blemami ekonomicznymi, społecznymi i moralnymi. 
Dołóżmy wszelkich starań, aby rodziny naszej parafii 
wzrastały w wierze i świętości na wzór Świętej Rodziny. 
Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować rodzinom 
zaangażowanym w życie parafii i tworzenie Domowego 
Kościoła. Ich świadectwo jest wyrazem autentycznej 
wiary i wsparcia w niełatwych czasach.

28 grudnia wspominamy św. Młodzianków. Zapra-
szam wszystkie dzieci i matki w stanie błogosła-

wionym do specjalnego błogosławieństwa, które udzielać 
będziemy po Mszy św. o godz.9.00.

31 grudnia – w ostatni dzień roku kalendarzowego 
zapraszam wiernych na uroczyste nabożeństwo 

dziękczynno – ekspijacyjne o godz. 16.30, następnie Msza 
św. w intencji Parafian. Każdy, kto w tym dniu odmówi 
publicznie hymn „Ciebie Boga wysławiamy” i spełni 
zwykłe warunki, uzyskuje odpust zupełny.

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Dogmat o Bożym Macierzyństwie ogłoszony na Sobo-

rze Efeskim w 431r. przypomina nam, że Maryja Boża 
Rodzicielka jest bezsprzecznie Matką Boga, a Jej macie-
rzyństwo pozwala nam ufać w Jej wielkie orędownictwo. 
Zapraszam w tym dniu wszystkich do udziału w Mszach 
św. wg porządku świątecznego.

6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego jest nie 
tylko historią opisującą drogę Mędrców ze Wschodu 

do Betlejem, ale jest to również droga każdego z nas na 
spotkanie z Panem. Zapraszam wszystkich Parafian do 
udziału w Mszach św. wg porządku świątecznego.

10 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego. Ewangelia 
tego dnia przypomina nam chrzest Jezusa w Jor-

danie, ale nawiązuje również do chrztu każdego z nas. 
Przy tej okazji pragnę przypomnieć, że chrzest to sakra-
ment inicjacji chrześcijańskiej, który przyjmujemy raz na 
całe życie. Jest to zatem ważne wydarzenie w życiu czło-
wieka. Pamiętajmy przy tej okazji, aby wybór chrzestnych 
i odpowiednie przygotowanie rodziny do tego ważnego 
wydarzenia, było przemyślane i odpowiadało przyjętym 
zasadom udzielania tego sakramentu (szczegóły na stro-
nie www.wniebowzietaradlin.pl z zakładce sakramenty 
święte/chrzest).

Na czas świąteczny życzę wszystkim 
Parafianom i Gościom błogosławieństwa 
Bożej Dzieciny, radości i pokoju w życiu 

rodzinnym, a w nowym Roku Pańskim 2021 
obfitości Bożych darów.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz
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W poprzednim artykule, 
w nawiązaniu do słów: 
„I za sprawą Ducha Świę-

tego przyjął ciało z Maryi Dzie-
wicy, i stał się człowiekiem” zostało 
powiedziane, że Katechizm Kościoła 
Katolickiego, rozważając te słowa 
trzeciego artykułu Credo, najpierw 
wychodzi od pytania: dlaczego Słowo 
stało się ciałem? I odpowiada, że 
Słowo stało się ciałem dla naszego 
zbawienia i pojednania z Bogiem; 

abyśmy poznali w ten sposób miłość, 
jaką Bóg nas obdarza; by być dla nas 
wzorem świętości; by uczynić nas 
uczestnikami Boskiej natury.

Katechizm, rozważając prawdę 
o tym, że Syn Boży stał się człowie-
kiem, odpowiadając najpierw, dla-
czego tak się stało, wyjaśnia następ-
nie, co w istocie to oznacza, czym jest 
to, że Jezus stał się człowiekiem, a co 
określa teologiczny termin WCIE-
LENIE.

Wiemy już dlaczego WCIELENIE? 
Pora, by zgłębić, czym jest WCIE-
LENIE. Prawda, że Syn Boży stał 
się człowiekiem, co Kościół nazywa 
WCIELENIEM, oznacza fakt, że 
Syn Boży przyjął naturę ludzką, by 
dokonać w niej naszego zbawienia. 
Ten fakt Kościół wychwala słowami 
hymnu św. Pawła z listu do Filipian: 
„To dążenie niech was ożywia; ono 
też było w Chrystusie Jezusie. On, 
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzy-
stał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się 
podobnym do ludzi. A w zewnętrz-
nym przejawie uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci – i  to 
śmierci krzyżowej”. (Flp 2, 5-8)

Wiara w tajemnicę Bożego uni-
żenia Chrystusa, w  prawdziwe 

Wcielenie Syna Bożego jest zna-
kiem wyróżniającym wiarę chrze-
ścijańską: „Po tym poznajecie Ducha 
Bożego: każdy duch, który uznaje, 
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, 
jest z Boga” (1 J 4, 2). Takie jest od 
samego początku radosne przeko-
nanie Kościoła, gdy sławi „wielką 
tajemnicę pobożności” – Chrystusa, 
który „objawił się w ciele” (1 Tm 3,16).

 Nie była i nie jest to prosta 
prawda. Na przestrzeni historii 

Kościół, w związku z prawdą Wcie-
lenia, stanął przed problemem here-
zji. Pierwsze herezje negowały nie 
tyle Bóstwo Chrystusa, ile raczej 
Jego prawdziwe człowieczeństwo 
(doketyzm gnostycki). Od czasów 
apostolskich wiara chrześcijańska 
kładła nacisk na prawdziwe Wcie-
lenie Syna Bożego, który „przy-
szedł w ciele”. W trzecim wieku 
Kościół na synodzie w Antiochii 
musiał orzec przeciw Pawłowi 
z  Samosaty, że Jezus Chrystus 
jest Synem Bożym przez naturę, 
a  nie przez przybranie (adop-
cję). Pierwszy sobór powszechny 
w Nicei w 325 r. wyznaje w swoim 
Credo, że Syn Boży jest „zro-
dzony, a nie stworzony, współ-
istotny Ojcu” (homousios), i potę-
pia Ariusza, który przyjmował, że 
„Syn Boży pochodzi z nicości” i 
„z innej substancji niż Ojciec”.

Herezja nestoriańska widziała 
w Chrystusie osobę ludzką połą-
czoną z Osobą Boską Syna Bożego. 
Przeciwstawiając się tej herezji, św. 
Cyryl Aleksandryjski i trzeci sobór 
powszechny w Efezie w 431 r. wyznali, 
że „Słowo, jednocząc się przez unię 
hipostatyczną z ciałem ożywianym 
duszą rozumną, stało się człowie-
kiem”. Człowieczeństwo Chrystusa 
nie ma innego podmiotu niż Boska 

Osoba Syna Bożego, który przyjął 
je i uczynił swoim od chwili swego 
poczęcia. Na tej podstawie Sobór Efe-
ski ogłosił w 431 r., że Maryja stała się 
prawdziwie Matką Bożą przez ludz-
kie poczęcie Syna Bożego w swoim 
łonie: „(Nazywa się Ją Matką Bożą) 
nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od 
Niej swoją Boską naturę, ale dlatego, 
że narodziło się z Niej święte ciało 
obdarzone duszą rozumną, z którym 
Słowo zjednoczone hipostatycznie 
narodziło się, jak się mówi, według 
ciała”.

Monofizyci twierdzili, że natura 
ludzka jako taka przestała istnieć 
w Chrystusie, gdyż została przyjęta 
przez Boską Osobę Syna Bożego. 
Przeciwstawiając się tej herezji, 
czwarty sobór powszechny w Chal-
cedonie w 451 r. wyznał:

Idąc za świętymi Ojcami, uczymy 
jednogłośnie wyznawać, że jest jeden 
i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chry-
stus, doskonały w Bóstwie i dosko-
nały w człowieczeństwie, prawdziwy 
Bóg i prawdziwy człowiek, złożony 
z duszy rozumnej i z ciała, współ-
istotny Ojcu co do Bóstwa, współ-
istotny nam co do człowieczeń-
stwa, „we wszystkim... z wyjątkiem 

WCIELENIE 
Prawdziwy Bóg i człowiek
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grzechu” (Hbr 4, 15). Przed wiekami 
zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostat-
nich czasach narodził się dla nas i dla 
naszego zbawienia jako człowiek 
z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki.

Jeden i ten sam Chrystus Pan, 
Syn Jednorodzony, ma być uznany 
w dwóch naturach bez pomieszania, 
bez zamiany, bez podziału i bez roz-
łączenia. Nigdy nie została usunięta 
różnica natur przez ich zjednocze-
nie, lecz właściwości każdej z nich 
są zachowane i zjednoczone w jednej 
osobie i w jednej hipostazie.

Po Soborze Chalcedońskim 
niektórzy uważali ludzką naturę 

Chrystusa za jakiś rodzaj podmiotu 
osobowego. Piąty sobór powszechny 
w Konstantynopolu w 553 r. wyznał 
przeciw nim o Chrystusie: „Jest tylko 
jedna hipostaza (czyli osoba), którą 
jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jeden 
z Trójcy Świętej. Wszystko w czło-
wieczeństwie Chrystusa powinno 
więc być przypisywane Jego Osobie 
Boskiej jako właściwemu podmio-
towi, nie tylko cuda, lecz także cier-
pienia, a nawet śmierć: „Nasz Pan 
Jezus Chrystus, który w swoim ciele 
został ukrzyżowany, jest prawdzi-
wym Bogiem, Panem chwały i Jed-
nym z Trójcy Świętej”.

Jakże wiele trudności w rozumie-
niu tajemnicy, że Syn stał się człowie-
kiem, że Bóg przyjął ludzką naturę, 
że się Wcielił objawiło się na prze-
strzeni historii Kościoła. W Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego osta-
tecznie w odniesieniu do Wcielenia 
w punkcie 469 czytamy: „Kościół 
wyznaje w ten sposób, że Jezus jest 
niepodzielnie prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem. Jest On 
prawdziwie Synem Bożym, który stał 
się człowiekiem, naszym bratem, 
nie przestając przez to być Bogiem, 
naszym Panem”.

Ks. Daniel Starzyczny

Śpiew a serce człowieka…

Od lat wiadomo, że muzyka 
ma duży wpływ na czło-
wieka. Już sam Homer 

wskazywał na pozytywne skutki 
słuchania muzyki, jej kojące wła-
ściwości, dające lekkości dla duszy 
i ciała. Melodyjna harmonia pozwala 
uniknąć wybuchu gniewu, czy nagłej 
frustracji. Nasze samopoczucie wska-
zuje, po jaki rodzaj muzyki sięgamy, 
jakie nuty są dla nas odpowiednie 
w danym czasie.

Choć jej głośne, nadmierne słu-
chanie, może szkodzić naszemu apa-
ratowi słuchu, to w wielu przypad-
kach pozytywie wpływa na nasze 
ciało. Rytm pracy serca, częstotliwość 
oddechów, są uwarunkowane dźwię-
kiem, jaki trafia do naszych uszu. 
Muzyka budzi w nas emocje, dzięki 
rytmowi i tempie. A to z kolei prze-
kłada się na aktywność człowieka. 
Często jest używana jako „regulator” 
nastroju człowieka. Może przywo-
ływać wspomnienia, różne sytuacje 
lub osoby. Prowadzi do głębszego 
przeżywania wspomnień.

W świetle duchowości, muzyka 
ukierunkowuje ludzi na doświad-
czenia estetyczne, piękna, harmonii. 
Jej czystość brzmienia szczególnie 

dostrzegają muzycy i  specjaliści. 
Wielu wybiera ją według własnych 
upodobań, preferencji. Może być 
refleksyjna, uwielbieniowa… Nie 
tylko dźwięki, ale i słowa, ułatwiają 
wejście w modlitwę, skupienie się na 
niej, łączność i odczucie wspólnoty, 
z którą śpiewamy.

Święty Augustyn powiedział: „Bis 
orat, qui cantat” – kto śpiewa, ten 
dwa razy się modli. Jak wiele pie-
śni kościelnych wyraża pragnienia 
naszych serc. Prośby, dziękczynie-
nie, uwielbienie kierowane do Boga, 
Maryi, świętych są jak wonny zapach 

kadzidła unoszący się ku górze. Pieśń, 
która staje się modlitwą, wprowadza 
nas w klimat Bożej obecności. Pieśni 
gregoriańskie, łacińskie, wywołują 
emocje, które ciężko czasami opisać. 
To zachwyt nad Stwórcą, odkrywa-
nie Go w chwili zasłuchania, śpiewu, 
refleksji.

Może ten śpiew przychodzi nam 
czasami ciężko, obawiamy się braku 
melodyczności, jakiegoś zafałszowa-
nia. Pomimo to, warto próbować, 
włączać się w  śpiew, włączać się 
w modlitwę Kościoła na Bożą chwałę.

Ks. Jakub Gojny
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Drugim warunkiem dobrej spowiedzi jest żal za 
grzechy. Często kojarzymy ten etap z emocjami. 
„Ja, naprawdę żałuje tego, co zrobiłem! Jest mi 

przykro z tego powodu”. Jednak nie zawsze w odniesieniu 
do grzechu mamy takie odczucia. Istnieją dwa rodzaje 
żalu. Jeden z nich to żal doskonały. Wypływa on z miłości 
do Boga: „Boże, zraniłem Twoją miłość. Mój grzech przy-
bija Cię do krzyża. Zawiodłem Cię, mój Boże”. Człowiek 
zorientował się, że swoim postępowaniem rani Kogoś, 
kogo kocha. Tym Kimś jest sam Bóg. Oczywiście, taki 
żal wymaga on nas dojrzałości. Przypuśćmy, że ktoś ma 

grzechy ciężkie na sumieniu i nie może iść do spowiedzi. 
Próbuje wtedy wykrzesać krótkie westchnienie w stronę 
Boga. „Zawaliłem, byłem Tobie niewierny. Kocham Cię, 
Jezu. Wybacz mi moje grzechy”. Chodzi tu postawę 
w sumieniu, która całkowicie nie odrzuca Boga. Żałuje 
z miłości. Potem jednak przychodzi okazja do spowiedzi 
i człowiek doświadcza owocu męki naszego Pana, czyli 
sakramentalnego rozgrzeszenia. Sakrament spowiedzi 
potem jest jakby poświadczeniem tego, co wcześniej 
stało się w sercu człowieka. I tak w sytuacji, kiedy nie 
jest możliwa spowiedź, a chce z niej skorzystać. Taki żal 
wymaga od nas coraz głębszej miłości do Jezusa. Z dru-
giej strony mamy żal tzw. niedoskonały. Wtedy człowiek 

żałuje za grzechy, ponieważ boi się piekła, innych kon-
sekwencji grzechu, mamy dołek po grzechu, jest nam 
smutno z powodu naszych występków.

Przed spowiedzią często trudno nam jest żałować 
w sposób doskonały. Widzimy, jak grzech uderza w naszą 
wartość, ideały. Nie zawsze jesteśmy w stanie odnieść 
to do Boga. Wtedy żal staje się mieszanką doskonałego 
i niedoskonałego. Jeśli będziemy starać się w życiu być 
coraz bliżej Boga, a nasza relacja z Nim będzie się pogłę-
biać, to będziemy coraz wyraźniej dostrzegać prawdziwe 
zło i brzydotę grzechu. W konsekwencji zmienią się 
także nasze uczucia! Może więc nadejść taki dzień, 

26 stycznia swoje urodziny obchodzi 
Ks. Prałat Alfred Wloka

Z tej okazji Parafialna Wspólnota składa życzenia 
wszelkich łask Bożych, dużo zdrowia oraz niegasnącego 

zapału i siły w głoszeniu Słowa Bożego. Niech 
Maryja Wniebowzięta otacza swą opieką i wspiera 

w codziennych obowiązkach.

24 stycznia swoje urodziny obchodzi 
Ks. Jakub Gojny

Z tej okazji Parafianie życzą wiele zdrowia, radości, 
niesłabnącego żaru ducha w niełatwej kapłańskiej 
posłudze. Niech nasza Pani Wniebowzięta otacza 
Księdza matczyną miłością i opieką, a w trudnych 

chwilach wyprasza u swego Syna wszelkie potrzebne 
łaski.

ŻAL ZA GRZECHY
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kiedy po dokonanym rachunku 
sumienia, naszemu żalowi za grzechy 
będą towarzyszyły emocje: smutek, 
przygnębienie, cierpienie z powodu 
ran, które grzech zadaje nie tylko 
nam, ale też kochającemu nas bez-
warunkowo Bogu. Żal niedoskonały 
jest więc wstępem, który rozpoczyna 
drogę naszego nawrócenia. Jeśli więc 
Twojej spowiedzi nie towarzyszy 
smutek, nie wylewasz strumienia 
łez, nie zniechęcaj się, ale potraktuj 
to jako punkt wyjściowy do tego, aby 
w przyszłości walczyć o osiągnięcie 
żalu doskonałego. Taki, który będzie 
wypływał z miłości.

Papież Franciszek w swojej książce 
„Imię Miłosierdzia” przytacza przy-
kład z powieści Bruce’a Marshalla 
pt. „Ale i oni otrzymali po denarze”. 
Ks. Gatson, bohater książki, spowia-
dał młodego niemieckiego żołnierza, 
którego francuscy partyzanci skazali 
na śmierć. Wojskowy mówi o swoich 
romansach z kobietami i słabościach 
do nich. Kapłan wyjaśnia mu, że, by 
móc uzyskać przebaczenie i odpusz-
czenie grzechów, musi za to żałować. 
Żołnierz mówi: „Jak mam żałować? 

To było coś, co mi się podobało, gdy-
bym miał możliwość, teraz zrobiłbym 
to samo! ” Wówczas ksiądz Gatson 
widząc, że żołnierz 
puka do bram śmierci, 
zapytał: „A czy żału-
jesz, że nie żałujesz?. 
Wojskowy odpowie-
dział: „Tak żałuję, że 
nie żałuję”. Było mu 
przykro, że nie potrafił 
okazać żalu. Taki akt 
może wystarczyć, żeby 
człowiek przynajmniej 
trafił do czyśćca. Jed-
nak z  całą pokorą, 
nie chcę tu sondować 
i wydawać wyroki, kto 
będzie zbawiony. Ten 
osąd zostawiam Panu 
Bogu.

Prośmy Ducha 
Świętego przed spo-
wiedzią o  łaskę żalu za grzechu. 
Niech to uczucie dotknie głęboko-
ści naszego serca. Łzy może nieko-
niecznie się poleją. Jednak ważna 
jest decyzja powrotu jak syn mar-
notrawny. Wracam do Boga. Chcę 

się zmienić. Choć trochę być lepszy. 
Może przed każdą spowiedzią warto 
popatrzeć na krzyż czy też rozwa-

żyć jakąś bolesną tajemnicę z życia 
Jezusa. On jest obecny przy Tobie. 
Patrzy z krzyża i mówi: „Twój grzech 
mnie rani, a moja Miłość jest więk-
sza. Wracaj do mnie”.

Ks. Michał Przybylski

Modlitwa żalu
Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi 

grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię 
kocham, chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję 
za me złości jedynie dla Twej miłości. Boże, 

bądź miłościw mnie grzesznemu do poprawy 
dążącemu. Panie Jezu, przyjmij mój szczery 
żal za te winy, które przypomniałem sobie 

w rachunku sumienia i za te, których już nie 
pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie 
to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem 
kochać Ciebie i ludzi, moich braci. Zmiłuj się 
nade mną, Boże, w łaskawości swojej; odwróć 

oblicze swe od moich grzechów i wymaż 
wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże we 

mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha

Co roku te same bombki, potrawy, kolędy…
„Co roku te same bombki, ten sam obrus, potrawy, 

kolędy… tylko talerzy coraz mniej…” Jednak… w tym roku 
nie będzie tak samo. Mówimy, że świat się zatrzymał, 
że my się zatrzymaliśmy. Mówimy, że to dla nas 
wielka próba, sprawdzian, test – swojego „ja”, 
test z relacji z innymi, relacji z Bogiem… Nie 
może zabraknąć przed tak pięknymi i rado-
snymi świętami życzeń, ale nie może też 
zabraknąć u progu nowego roku refleksji … 
Rozpocznę te refleksje z „pozycji belfra”. 
Jako nauczyciel z bardzo długim stażem 
pracy, i co za tym idzie doświadczeniem, 
często młodszym koleżankom i kole-
gom, narzekającym i zdenerwowa-
nym ciągłymi zmianami i pomy-
słami w naszej polskiej oświacie, 
mówiłam: „Mnie, po tylu mini-
strach i reformach nic nie zaskoczy”. 

I, niestety, sprawdza się stare powiedzenie – NIGDY NIE 
MÓW NIGDY! Zaskoczyło mnie – zdalne nauczanie. 

Nigdy sobie nawet nie pomyślałam, że pod koniec 
swojej „kariery zawodowej” przyjdzie 
mi spotykać się ze swoimi uczniami za 

pomocą ekranu komputera, widzieć czę-
sto tylko kamerki i mikrofony, zamiast twarzy 
moich wychowanków. Uwierzcie, że bardzo 
boli i wzrusza głos moich czwartoklasistów, 

kiedy pytają: „Proszę pani, a kto jeszcze 
jest w szkole, a kiedy wrócimy, a pokaże 
nam pani w kamerce korytarz i salę gim-

nastyczną…” Lekcja on-line rozpo-
czyna się o 8.00, a oni już o 7.40 

wołają: „Dzień dobry, jest pani?!”. 
Nie takiej szkoły chcemy, nie takiej 
szkoły potrzebujemy i … tego nie 

zmienimy, bo nie mamy na to wpływu. 
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Troska o relacje z naszymi uczniami, rozmowy i kon-
takty z nimi po powrocie do budynku szkoły, będą 
w przyszłym roku i latach następnych naszym naczelnym 
zadaniem. Ważna podstawa programowa, ta czy inna, 
obecna czy zmieniona, ale bezpośredniego kontaktu, 
spojrzenia, nagradzania czy nawet upominania nic nie 
zastąpi. Nie jesteśmy po to, by być i żyć w samotni, izo-
lacji, bez grupy rówieśniczej, bez sali lekcyjnej, nawet bez 
tego głośnego, pełnego dzieci szkolnego korytarza. Zro-
zumienia i wsparcia potrzebują rodzice. Nie są oni spe-
cjalistami z polskiego, angielskiego, chemii i historii rów-
nocześnie. Nie dają rady, są sfrustrowani, cierpią, kiedy 
widzą, co robią i piszą ich i inne dzieci przed monitorem, 
zwłaszcza wtedy, kiedy kamerka jest wyłączona. 
I w tej bezradności zostają często sami… 
Sama niesamowicie przeżywam brak 
kontaktu z  innymi, brak kon-
taktu z  kulturą, ograniczoną 
aktywność w różnych dziedzi-
nach. Tęsknimy za naszą sceną 
w MOK-u, za koncertami przy 
tężni, za sportowymi impre-
zami, za spotkaniami w gro-
nie osób ze stowarzyszenia, 
klubu, zespołu. Czy będziemy 
umieli wrócić do normalności?! 
Odpadły nasze zagraniczne 
wyjazdy, ale ruszyliśmy, zwłasz-
cza w czasie wakacji, kiedy było luź-
niej w obostrzeniach, podbijać naszą Pol-
ską. I to jest „plus pandemii” – zaczęliśmy 
odkrywać piękne zakątki naszego kraju. Nie możemy 
spotkać się nawet przy kawie w kawiarni – z żalem 
i współczuciem patrzymy na puste lokale i hotele. 
Każde to miejsce to źródło utrzymania, ale i serce wło-
żone w przygotowanie i funkcjonowanie. Dlatego znów 
nasza solidarność woła – WSPIERAJ LOKALNIE! 
Z jednej strony – zerwane relacje i więzi, z drugiej 
ludzka solidarność i wrażliwość. Potrzebna była pan-
demia, żeby głośno zawołać, ŻE POTRZEBNE JEST 
OTWARTE SERCE DLA SENIORA?! Żeby docenić 
tak wiele zawodów- lekarzy, pielęgniarki i ratowników 
w szpitalach, ekspedientki, doręczycieli… Żeby zrozu-
mieć, kto tak naprawdę jest blisko, gdy w czasie izolacji 
trzeba było pod drzwi przynieść zakupy, wynieść śmieci, 
wyprowadzić psa; kiedy dzwoniła i porozmawiała ta 
sama osoba, a inne … jakoś dziwnie były zabiegane, 
zajęte; kiedy usłyszałaś/eś proste, a jak ważne pytanie: 
„Jesteś zdrowa, potrzebujesz czegoś, chcesz pogadać…” 
I  kolejna kwestia… Pan Bóg w  czasie pande-
mii. On nie odszedł, On nas nie opuścił, On jest. 
A może tak bardzo i dokładnie nas teraz obserwuje, 

sprawdza, może podpowiada, co robić ze sobą i z innymi. 
To nie jest kara, to sprawdzian z naszego człowieczeństwa 
i relacji z Bogiem. Bóg, poprzez to, co się dzieje wokół, 
poprzez naszą samotność, choroby, cierpienie pokazuje, 
jak jesteśmy silni – silni Bogiem i Maryją, bo u nich 
odnajdujemy wsparcie i pomoc. Narzekanie i bunt leżą 
w naszej ludzkiej naturze. Ale umieć przyjąć te hiobowe 
wieści o liczbie zakażonych, umierających, pozostających 
bez źródła dochodu, kontaktu z innymi i powiedzieć 
„Jezu, ufam Tobie! ” – to nasze BOŻE NARODZENIE! 
Niech w tym tak trudnym pandemicznym czasie znajdzie 
się miejsce dla Bożej Dzieciny – tej małej, ale i tej ukrytej 

w seniorze, lekarzu, w trudnej codzienności, izolacji, 
cierpieniu, samotności, bezradności … 

Niech pozostanie w naszej pamięci 
i  sercach obraz ze Świąt Wiel-

kanocnych, kiedy z płaczem, 
na kolanach przed kompu-

terem, oglądaliśmy pusty 
kościół i niemal milczącą 
procesję rezurekcyjną … 
Wytrwaliśmy, bo Chry-
stus zmartwychwstał! 
Teraz też wytrwamy, bo 
Bóg się narodzi w Betlejem, 

w stajence naszej świątyni, 
ale niech się narodzi przede 

wszystkim w naszych sercach – 
zalęknionych, bezradnych, samot-

nych, zmęczonych tą sytuacją… 
Boża Dziecina przyniesie nam WIARĘ, 

NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ. Może indywidualnie, 
bo w grupie nie wolno, z dystansem i w maseczkach 
pokłońmy się Dziecinie, bo jak mówią słowa kolędy:

„Bóg porzucił szczęście twoje 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje”
Był, jest i będzie z nami, oby był jeszcze w nas… 

Jemu musimy zaufać i  powierzyć los –nasz, 
naszych rodzin, służby zdrowia i naszej ojczyzny. 
I po tych przemyśleniach życzenia. Życzę… zdrowia, bo 
szczególnie teraz jest nam tak bardzo potrzebne. Rodzin-
nej atmosfery w gronie nawet tych nakazanych 5 osób, bo 
przecież ci pozostali o nas myślą i nas kochają… (i tu jest 
plus życia on-line …usłyszymy ich i zobaczymy na ekra-
nie). Życzę, żeby przy wigilijny m stole nie ubywało tych 
talerzy… Żeby zadzwonił telefon i to nie tylko w święta, 
żeby Boża Dziecina przyniosła spokój i nadzieję, że to 
wszystko się skończy… Żebyśmy mogli wyjść na ulicę, 
przytulić, bez dystansu, drugą osobę i podać sobie znak 
pokoju…

GK
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Święta Bożego Narodzenia 
z pewnością kojarzą się dziś 
w bardzo ciepły sposób. Nawet 

w świecie mediów i kultury mówi się 
wiele o potrzebie troski o drugiego, 
pokoju, pogodzenia. Święta są czasem 
wzmożonej aktywności charytatyw-
nej – także środowisk, na co dzień 
niekojarzonych z dobroczynnością. 
Stało się już cechą kultury – a nie 
tylko religii, że nasza wrażliwość na 
dobro drugiego wzrasta.

I faktycznie, możne obserwować 
piękne obrazki – zbiórki żywności 
w  sklepach i  umacnianie wspól-
noty rodzinnej przez przygotowanie 
potraw na święta. Ale też na szczęście 
działania zmierzające ku temu, by 
jeszcze przed świętami – albo w ich 
czasie – zdążyć naprawić relacje 
w rodzinie, pogodzić się z sąsiadem 
albo wybaczyć komuś jakąś winę. 
Wszystko po to, żeby móc zasiąść do 
wigilijnego stołu, zaśpiewać kolędy, 
spędzić z bliskimi ten wyjątkowy 
czas. No właśnie – z bliskimi…

Nie da się ukryć, że być może 
wiele naszych świątecznych planów 
musiało zostać odwołanych. Że 
ograniczenia ilości osób zasiadają-
cych przy kolacji wigilijnej i w kolej-
nych dniach, podczas odwiedzin, 
mogą być nad wyraz uciążliwe. 
Że wspólne świętowanie ucierpi. 
I  trzeba przyznać, że faktycz-
nie – na pewno będzie inne niż 
dotychczas. Że w tym trudnym – 
i innym od wszystkich dotychczaso-
wych – 2020 roku przebiegną tak, jak 
zapewne jeszcze rok temu byśmy się 
nie spodziewali.

Jednak w tych chwilach pociesza 
nas Pismo Święte. Bo właśnie wypeł-
niają się proroctwa przyjścia Zbawi-
ciela na Ziemię. Syn Boży wybiera to, 
co słabe i marne, by odkupić czło-
wieka. Dzięki Bogu – jakże spo-
wszedniało nam już to wyrażenie 

– Słowo stało się Ciałem. Dzięki przy-
jęciu przez Maryję anioła i gotowość 
otwarcia na jego słowa – przypomi-
namy sobie o narodzinach, które 
zmieniły losy świata.

Mimo pandemii – jak co roku 
– będziemy obchodzili tajemnicę 
przyjęcia ludzkiego ciała przez 
Boga. Zupełnie jak wtedy, kiedy całą 
rodziną mogliśmy się gromadzić rok 
temu – czy kiedykolwiek wcześniej – 
będziemy przypominać sobie o tym, 

że Bóg się narodził. I naszą reakcją 
na Jego przyjście będą dobre uczynki, 
pomoc, pragnienie zgody. Nawet 
bez tradycyjnego śpiewania kolęd 
– On i tak będzie chciał się naro-
dzić w sercu każdego z nas. Nawet, 
gdy nasze spotkania świąteczne będą 
ograniczone – On i tak przyjdzie.

Nie chodzi mi o to, że rodzinne 
spotkania towarzyszące świętowaniu 
Bożego Narodzenia są złe. Daleki 
jestem od wytykania, że mogą wypa-
czać sens Bożego Narodzenia. Są oka-
zją do wybaczenia, dobrych uczyn-
ków i szerzenia pokoju. Ale i one mają 
skądś swoje źródło. A ono wydaje się 
mocno tkwić w Bogu. Właśnie tym, 
który mimo pandemii chce mieszkać 

w każdym z nas. Który nie waha się 
przyjąć tego, co słabe, niewiele warte 
w oczach świata z miłości do nas.

Kto wie, czy nawet te trudne 
doświadczenie ostatnich miesięcy, 
zwieńczone poniekąd ograniczeniami 
ilościowymi osób przy świątecznym 
stole – nie wskaże nam czegoś istot-
nego. Że sklepowe półki, ugina-
jące się już od listopada pod cięża-
rem świątecznych ozdób, reklamy 
w mediach czy szeroko pojęta kul-

tura – nie są same w sobie Bożym 
Narodzeniem. Że być może za bardzo 
– zdarza nam się skupiać na miłej 
atmosferze, przygotowaniu potraw, 
a zapominamy o Tym, czyje naro-
dziny obchodzimy. Że nasze święto-
wanie, mimo uroczystego i podnio-
słego charakteru, nie jest wyłącznie 
sympatycznym spotkaniem towa-
rzyskim.

Mimo niedogodności, które – 
pewnie większość z nas (owszem, ja 
też!) przeżywamy- nawet te trudne 
doświadczenie może zaowocować. 
Choćby tym, że „magia świąt” ustąpi 
radości Wcielenia, a my zauważymy 
Boga w Bożym Narodzeniu.

Ks. Diakon Artur Sówka

ŚWIĘTA W CZASIE PANDEMII
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W święty wigilijny wieczór rozpoczynający 
świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia 
chciejmy wspólnie jeszcze raz przypomnieć 

sobie opisy tych zdarzeń przedstawione nam szczególnie 
w Ewangeliach św. Łukasza oraz św. Mateusza. Najle-
piej byłoby w tym miejscu przeczytać rozdział pierwszy 
Ewangelii św. Mateusza oraz rozdział drugi Ewangelii 
św. Łukasza. Ten drugi szczególnie polecam do prze-
czytania przed wieczerzą wigilijną. Opis zdarzeń zwią-
zanych z tajemnicą narodzenia Pana Jezusa proponuję 
rozważyć tym razem w tym świetle, w jakim przeżywał 
je święty Józef, z Bożego ustanowienia opiekun Świętej 
Rodziny. W tym roku obchodzimy ustanowiony przez 

papieża Franciszka „Rok świętego Józefa”. Święty Mate-
usz w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii opisuje fakt 
objawienia przez Anioła Pańskiego prawdy: „Józefie, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów”(Mat.1,20). Józef bowiem, 
będąc człowiekiem sprawiedliwym i dobrym, który 
kochał swą dopiero co poślubioną małżonkę Maryję, 
widząc, że jest brzemienna i nie chcąc Jej skrzywdzić, 
zamierzał Ją potajemnie opuścić. Dlatego z jednej strony 
tak ważne i potrzebne było objawienie Anioła, ale i z dru-
giej strony wiara w przekazane mu słowo Boże, dzięki 
której „zbudziwszy się ze snu uczynił tak, jak mu polecił 
Anioł Pański i wziął swoją Małżonkę do siebie”(Mat.1,24). 
Potem spotykamy św. Józefa w Ewangelii św. Łukasza, 
kiedy w czasie ogłoszonego przez cesarza Augusta spisu 
ludności, udaje się ze swą brzemienną małżonką do mia-
sta dawidowego Betlejem, by tam w mieście króla Dawida 
i swoich przodków dać się zapisać. Tu jesteśmy świad-
kami jego troski, gdy wśród swoich krewnych brakuje 
dla nich miejsca w gospodzie i jest zmuszony znaleźć to 
miejsce poza miastem, w grocie skalnej, gdzie pasterze 
zostawiali swoje bydło, które nie było w stanie wyjść 
z nimi na pastwiska. W takim miejscu, z dala od ludzi, 
na pustkowiu „nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pie-
luszki i położyła w żłobie”(Łuk.2,6 -7). Józef i Maryja jako 
pierwsi z ludzi uznali i adorowali Nowonarodzonego 
Syna Bożego w leżącym w żłóbku Bożym Dzieciątku, 
potem ich wiarę potwierdziły „chóry Aniołów i zastę-
pów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała 
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego 

upodobania”(Łuk.2,14). Następnie do groty betlejemskiej 
przychodzą pasterze, którym Anioł Pański ogłosił: „Nie 
bójcie się zwiastuję wam radość wielką, która będzie udzia-
łem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, Którym jest Mesjasz Pan”(Łuk2,10 -11). 
Józef, jako opiekun Świętej Rodziny, będzie świadkiem 
ofiarowania Jezusa jako swego pierworodnego Syna 
w świątyni i proroctw starca Symeona, który cieszy się, 
że jego oczy ujrzały Boże zbawienie a Maryi przepowiada 
miecz boleści, który przeniknie Jej serce, spotka tam pro-
rokinię Annę sławiącą Boga (por.Łuk.2,31 – 38). Święty 
Józef stanie się również świadkiem przybycia i pokłonu 
Mędrców, którzy przyszli za przewodem gwiazdy, by 
oddać hołd Nowonarodzonemu Bogu, Królowi i Czło-
wiekowi, ofiarując mu dary kadzidła, złota i mirry. Święty 
Józef, w obronie życia Dzieciątka Jezus przed głupotą 
i gniewem Heroda, musi szukać schronienia dla Świętej 
Rodziny przez ucieczkę do Egiptu. W końcu, nadal będąc 
posłuszny głosowi Anioła Pańskiego, wraca do Nazaret, 
do swego domu i rzemiosła, gdzie w ciszy domu nazare-
tańskiego Jezus spędza swe młode lata, przygotowując 
się do życia, w którym ma wypełnić wolę Swego Niebie-
skiego Ojca. Tak w skrócie przedstawia się nam historia 
Bożego Narodzenia, której bogatą treść możemy widzieć 
niejako oczami świętego Józefa. W tym obrazie uderza 
bogactwo tej treści przyjęte z wielką wiarą zawierzeniem 
Bogu, które prowadziło świętego Józefa do oddania się 
Panu Bogu bez reszty, w doli i niedoli. Nie znamy ani 
jednego słowa, które by wypowiedział święty Józef, a jed-
nak swym życiem, pełną poświęcenia pracowitością, 
swym bezgranicznym zaufaniem Bogu i Jego woli mówi 
nam wiele i jest autentycznym nauczycielem życia, któ-
rego nauka wyraża się w treści czynów i życiowych 

Narodził się Jezus Chrystus 
bądźmy weseli…
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dokonań, które poznajemy, czytając słowa Ewangelii.
Drodzy Czytelnicy tego słowa! Wchodzimy w przeżywa-
nie radosnych świąt Bożego Narodzenia, które ze swej 
natury kojarzą się nam z atmosferą radości, śpiewaniem 
kolęd, z łamaniem opłatkiem, z życzeniami, ze światłem 
choinki i radością z tego, co pod choinką jest darem serca. 
Ta radość płynie z prawdy, że Syn Boży stał się człowie-
kiem, że Bóg się nam narodził, śpiewamy, że narodziła się 
nam miłość, która chce zagościć w naszym sercu. W tym 
roku ta radość zdaje się być zmącona różnymi przeciw-
nościami, których nie sposób nie dostrzegać. Pandemia 
napełnia nas niepewnością i troską o zdrowie i życie nasze 
i naszych bliskich. Jesteśmy szczerze zmęczeni ograni-
czeniami, obostrzeniami mającymi na celu ochronę 
zdrowia i życia, ale jak bardzo dotykającymi naszej 
codzienności i wywołującymi tęsknotę za, po pro-
stu, zwykłą ludzką normalnością w życiu, 
do której przywykliśmy we wszystkich 
dziedzinach naszego życia osobi-
stego, rodzinnego, a nade wszystko 
i religijnego. Tak wiele się zmie-
niło, nawet odwiedziny kolędowe 
musiały przyjąć inną formę. 
A cóż powiedzieć o dostrzegal-
nym bolesnym procesie wykre-
ślania Boga i Jego przykazań, 
Jego prawa z życia. Jakim bólem 
napawa nas postawa zwiedzio-
nych propagandą, często młodych 
ludzi, którzy odważyli się wykrzy-
kiwać, jakby współczesny Herod, wolę 
zabijania własnych, choć jeszcze nienaro-
dzonych dzieci, i tym samym siać nienawiść 
względem Boga, którego prawo brzmi „Nie zabijaj”, 
względem broniącego tego prawa Kościoła i ludzi stoją-
cych za niezmiennym prawem do życia każdej ludzkiej 
osoby i jego broniącym. Powołaniem kobiety i matki jest 
przekazanie życia i jego ochrona. Tej prawdy uczy nas 
tajemnica Bożego Narodzenia i postawa Maryi, Matki 
Jezusa oraz Jej Opiekuna, świętego Józefa, niecofająca się 
nawet przed ofiarą dalekiej wędrówki do Egiptu. W te 
święta dobrze jest wejść w rozważanie całej atmosfery 
narodzenia i życia Pana Jezusa i całej Świętej Rodziny, 
która też nie była rozświetlona kolorami jasełek, ale pełna 
nieprzychylności i przeciwności. „Nie było miejsca dla Cie-
bie…” – te słowa kolędy oddają atmosferę myśli o Bożym 
Narodzeniu wtedy, gdy 2000 lat temu narodził się Jezus 
Chrystus, ale i w naszym trudnym dziś, w którym obcho-
dzimy te piękne święta. Może to dobrze, że w scenerii 
tych świąt pojawia się święty Józef, małomówny Święty, 
a tak wiele ukazujący nam wiary, nadziei i miłości, które 
powodują, że nawet nasze różnorakie niewystarczalności 

można tak przezwyciężyć, by ukazać wielkość i piękno 
Bożej dobroci, ukazującej się w ludzkim sercu i tam 
przez Boga jako wartościowe dobro wszczepione. Niech 
św. Józef pomoże nam z wiarą uklęknąć przed Bożym 
Dzieciątkiem i wyznać że to Bóg, który „wszedł między 
lud ukochany dzieląc z nim trudy i znoje”. W tej prawdzie 
odkrywa się na nowo światło i piękno Betlejemskiej Nocy 
i świąt Bożego Narodzenia, Światło, które rozświetliło 
i rozświetla nasze ciemności. W tym Bożym świetle na 
nowo stańmy z wiarą, nadzieją i miłością jako ludzka 
rodzina, dla której tej nocy narodził się Jezus Chrystus. 
Naszą życzliwością obejmijmy wszystkich ludzi, tych, 
którym się powiodło w życiu i tych, którzy borykają się 

nad rozwiązaniem nieraz poplątanych życiowych 
dróg. Szczególną życzliwością obejmijmy chorych, 

opuszczonych, zagubionych i tych, którzy idą im 
z ofiarną pomocą. Niech radość z Narodze-

nia Pańskiego obejmie wszystkich ludzi 
i przyniesie nam ten pokój, którego 

wzorem jest szczególnie w tym roku 
święty Józef. Jedna z dialogowa-
nych starych kolęd ukazuje nam 
życiowe bogactwo Bożego Naro-
dzenia: „O Józefie! Czego chcecie? 
Powiedzcież nam gdzie się Chry-
stus narodził…. w Betlejem… 
w Betlejem. Chwała Tobie Jezu 

Chryste, za Twe narodzenie czy-
ste, w Betlejem… w Betlejem”. Na 

te nadchodzące, oby zdrowe, pełne 
wiary, nadziei i miłości i radości święta 

Bożego Narodzenia Wszystkim Parafianom, 
Czytelnikom i Redakcji naszej „Wspólnoty”, 

naszym Drogim Duszpasterzom, Siostrom Zakonnym, 
wszystkim grupom i Wspólnotom Modlitwy i Forma-
cji działającym przy Parafii, całej Parafialnej Rodzinie 
życzę byśmy pociągnięci przykładem św. Józefa i Bożej 
Matki napełnili się radością i pięknie przeżyli Pasterkę, 
wszystkie spotkania na Mszy św. świątecznej, przy rado-
snym kolędowaniu. Niech nasze rodziny będą odwzoro-
waniem świętości i miłości Świętej Rodziny a na Nowy 
2021 rok niech Boże Dziecię błogosławi, darzy zdrowiem, 
nadzieją i radością.

„Pójdźmy do Betlejem gdzie Dziecię zrodzone, 
w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajmy 

Mu pokłon Boski. On osłodzi nasze troski. 
Gloria… Gloria… Gloria… In excelsis Deo” 
Wesołych Świąt i Bożego błogosławieństwa 

w Nowym Roku!

Życzy ks. Józef 
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Czas oczekiwania... Narodzenia Pana
Często wynosimy z  domów 

rodzinnych przekonanie, że przy-
gotowania do świąt muszą być dro-
biazgowe i angażujące – to wyjąt-
kowy czas, zatem i przygotowania 
powinny być wyjątkowe. Przygoto-
wania do świąt trwają cały Adwent. 
Mają dwa wymiary – duchowy, to jest 
uczestnictwo w Roratach, sakrament 
pokuty czy rekolekcje adwentowe. 
Te ostatnie nie zawsze. W tym roku 
w naszej parafii odbywały Roraty 
dla dorosłych, to najpiękniejszy dar, 
jaki otrzymałam w tym trudnym dla 
wszystkich czasie. Byłam co rano i był 
to ogromny czas łaski od Pana. Drugi 
wymiar to przygotowanie domu, czyli 
robienie porządków, pieczenie ciaste-
czek, strojenie choinki. We wszyst-
kich przygotowaniach uczestniczyły 
moje córki. Razem sprzątałyśmy dom, 
piekłyśmy ciasteczka. Jednak, gdyby 
tylko poprzestać na tym drugim 
wymiarze, to jakie byłyby to święta 
Bożego Narodzenia?

Czasami to właśnie porządki, 
zakup prezentów zajmuje tyle czasu 
i energii, zapominamy o tym, co jest 

najważniejsze – o tym, żeby własne 
serce przygotować na ponowne przyj-
ście Pana, a przecież „nie liczy się co 
jest pod choinką, a kto jest wokół 
niej”. W moim domu to czas spę-
dzony z bliskimi. Razem zasiadamy 
do wieczerzy wigilijnej, łamiemy się 
opłatkiem, czytamy fragment Pisma 
Świętego, modlimy się wspólnie. Na 
stole wigilijnym zawsze jest dwana-
ście potraw, krzyż, opłatek, Pismo 
Święte. Po kolacji śpiewamy kolędy. 
Tradycyjnie, co roku, razem idziemy 
na Pasterkę. Kiedy córki były młod-
sze, a to dla nich późna pora, jedno 
z nas zostawało z nimi w domu. Pod-
czas świąt spotykamy się z rodziną, 
razem kolędujemy. Każdy w domu 
gra na jakimś instrumencie, więc jest 
gwarno i radośnie. W tym roku będzie 
nieco inaczej, będzie nas mniej przy 
wspólnym stole, ale nowoczesne tech-
nologie pozwolą nam na pewno na 
kontakt z bliskimi. Przecież najlepsze, 
co możemy zrobić dla siebie i innych, 
to spędzić ten czas w rodzinnej atmos-
ferze, umocnić łączące nas więzi – 
aby nasze dzieci w rodzinnym gronie 

czuły się bezpiecznie i swobodnie. Jak 
to zrobić? Należy pamiętać, że żadna 
zabawka nie zastąpi chwil spędzo-
nych z dziećmi na wspólnej zabawie. 
Nie mam na myśli konieczności prze-
znaczania wielu godzin na wspólne 
zabawy. Przecież w życiu rodzinnym 
nie chodzi o liczbę wspólnie spędzo-
nych godzin, lecz o to, co w tym czasie 
robimy oraz o to, czy na pewno jest 
to nasz wspólny czas. W tym rado-
snym czasie „…bardzo ciepłym, choć 
grudniowym” w dobrym przeżyciu 
Bożego Narodzenia pomaga świa-
dome pielęgnowanie tradycyjnych 
zwyczajów świątecznych.

Życzę wszystkim, aby te 
święta Bożego Narodzenia 
były czasem „...kiedy gasną 

wszystkie spory...”, aby 
przyjście na świat Chrystusa 

przyniosło ze sobą radość, 
pokój, nadzieję i miłość. 

Pozwólmy Jezusowi narodzić 
się w Waszych sercach!

A. B-K.
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Fałszywy obraz

Adwent to czas szczególnego przygotowania na 
ponowne przyjście Chrystusa. Zadajmy sobie 
w takim razie bardzo trudne pytanie. Kim dla 

mnie jest Jezus Chrystus? Oczywiście, odpowiedź jest 
bardzo prosta – Bogiem. Idąc tym tokiem rozumowania, 
nasuwa się nam kolejna zagwozdka. Kim w takim razie jest 
dla mnie Bóg. Jak go postrzegam? Czy w moim życiu Jego 
obraz nie jest zniekształcony przez różne często tragiczne 
lub nawet drastyczne przeżycia, przez mój grzech itd.

Przychodząc do kościoła, uczestnicząc w Eucharystii, 
przyjmując sakramenty mamy kontakt z Tym, który stwo-
rzył nas z Miłości dla Miłości (KKK). Każdy z nas to wie, 
ale wiedzieć to nie to samo, co doświadczyć. Większość 
z nas sama wypracowała sobie obraz „swojego” Boga 
i szuka w tym obrazie prawdziwego oblicza Ojca. Niestety, 
nigdy go nie znajdzie. Poniżej postaram się wymienić parę 
fałszywych obrazów Boga, które powszechnie funkcjonują 
(uświadomione lub nie) w naszych duszach.

Bóg srogi sędzia, bez krzty empatii, czekający na mój 
najmniejszy błąd, – Bóg samowoli, który pozwala na 
wszystko, – Bóg śmierci i zła, – Bóg księgowy, który zapi-
suje nasze dobre uczynki; prowadzi także drobiazgową 
ewidencję złych. Nie ma w nim miłości, – Bóg wymaga-
jący, który kocha tylko, gdy ja mu coś dam, – Bóg narcyz, 
którego należy jedynie chwalić, żeby mnie zaważył, – Bóg 
nadopiekuńczy, który zajmuje się i kieruje całym moim 
życie; zapłaci moje rachunki, posprząta za mnie pokój. – 
Bóg piorunochron, który jest tylko w czasie burzy w moim 
życiu, wtedy na niego liczę, bo może mnie uratować.

Oczywiście fałszywych obrazów Ojca Niebieskiego jest 
o wiele więcej. Ważne jest to, aby zauważyć, który obraz 

dominuje we mnie. Trzeba go bowiem naprawić. Skąd 
jednak wziąć narzędzie? Bez wątpienia z najpiękniejszego 
Listu, jaki otrzymał kiedykolwiek w swojej historii czło-
wiek. Listu, który Bóg dla nas zostawił, to jest z Pisma 
Świętego. Oto parę cytatów, które są opisem prawdziwego 
oblicza Boga.

J 6, 16-22 – „To Ja Jestem, nie bój się! ” – Jestem Inny 
niż sobie wyobrażasz!

J 6, 35 – „Ja jestem chlebem życia …” – Bóg bliski, 
troszczący się.

J 8, 12 – „Światłość Świata” – To odpowiedz Boga na 
nasze wewnętrzne zagubienie.

J 10, 7 – „Dobry pasterz” – Bóg, który ofiaruje się za 
mnie i mnie kocha bez względu na wszystko.

J 10, 14 – „Znam owce moje …” – Bóg mnie zna lepiej 
niż ja siebie.

J 11 – 25 – „Ja jestem zmartwychwstanie …” – To nie 
jest Bóg śmierci, ale Bóg życia!

J 14, 6 – „Droga, Prawda, Życia” – Bóg wskazujący kie-
runek, rozumiejący moje problemy, wypełniający mnie 
całego.

Powyższe fragmenty są jedynie małą częścią tego, 
jaki jest Bóg oraz tego, jaka jest jego Istota. Moglibyśmy 
w nieskończoność wymieniać Jego dobro i bezwarun-
kową miłość. Należy jednak pamiętać piękne słowa Św. 
Ignacego „że nie wielość, ale smakowanie” uspokaja 
zagubione serce. Powinniśmy zatem zatrzymać się nad 
prawdziwym obliczem Ojca Niebieskiego i odrzuciw-
szy stare nawyki próbować go ciągle na nowo. Życzmy 
sobie nawzajem odnalezienia prawdziwego obrazu Boga.

Kamil

Święty – to nie ja?
„Bądźcie świętymi, bo ja jestem 

święty, Pan, Bóg wasz! ”
Świętość dzisiaj? Przecież na każ-

dym centymetrze mojego życia czai się 
zło, przecież muszę walczyć o swoje, 
przecież to nieżyciowe i wyimagino-
wane... Znajdujemy wiele „przecież”, 
które nie pozwalają nam rozpoznać 
w sobie świętości i podjąć decyzji 
o uczynieniu swojego życia świę-
tym. „Jedną z największych współ-
czesnych herezji jest przekonanie, że 
świętość jest na świecie nieobecna” 
– napisał ktoś być może po to, żeby 
pokazać człowiekowi, że to myślenie 

jest dalekie od tego, czego pragnie dla 
nas Bóg. A jednak często tak myślimy, 
zapominając, że świętość jest w nas, 
bo samo życie jest święte, zapominając 
o tym, że człowiek (ja, ty) zostaliśmy 
stworzeni na obraz i podobieństwo 
Boga, a dążenie do świętości to odna-
lezienie w sobie tego obrazu, to próba 
stawania się nim na nowo.

 Jaka ma być więc ta moja świę-
tość – pyta człowiek trochę zniecier-
pliwiony, trochę zrezygnowany, nie-
dowierzający... Doświadczamy Boga, 
który staje się człowiekiem. Doświad-
czamy czegoś niewyobrażalnego. Po 

cóż Bogu stawać się człowiekiem?
 Pierwsze pytanie, które zadaję 

sobie, stając naprzeciwko stajenki, 
naprzeciwko maleńkiego Jezusa, 
to pytanie o miłość. Ile jest jej we 
mnie? Tej bezinteresownej, tej, która 
nie czyni względu na osobę, która 
postawiona w konkretnym miejscu 
życia tą miłością obdarowuje. A ile 
we mnie kalkulacji, którą miłością 
nazywam? Czy uczę się Chrystuso-
wego patrzenia, słuchania, mówie-
nia – w miłości, która umie kochać 
„darmo i na darmo”, „gratis et fru-
stra”, z perspektywy świata może 
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 27 grudnia 2020 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 3 stycznia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

10 stycznia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

17 stycznia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:

Imię i nazwisko:

24 stycznia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

31 stycznia 2021 r.
1.
2.

27 grudnia 2020
1. Ile lat miała prorokini Anna? (Łk 2, 22 – 40)
2. Jak nazywał się starzec, który wziął w świątyni małego Jezusa 
na ręce?

3 styczeń2021
1. Jaką uroczystość przeżywamy 6 stycznia?
2. Jakie dary ofiarowali Mędrcy małemu Jezusowi? (Mt 2, 1 – 12)

10 styczeń 2021
1. O kim mówił Jan Chrzciciel nad Jordanem? (Mk 1,7 – 11)
2. Co się wydarzyło, kiedy Jezus wyszedł z wody?

17 styczeń 2021
1. O której godzinie dwaj uczniowie poszli za Jezusem, by zobaczyć 
gdzie mieszka? (J 1, 35 – 42)
2. Jan nazwał Jezus Szymona, brata Andrzeja i co znaczy to imię?

24 styczeń 2021
1. Gdzie Jezus spotkał Szymona i Andrzeja? (Mk 1, 14 – 20) 
2. Kim byli z zawodu ludzie, których spotkał nad jeziorem?

31 styczeń 2021
1. Gdzie znajdowała się synagoga, w której Jezus nauczał w szabat? 
(Mk 1,21 – 28)
2. Kogo Jezus uzdrowił w synagodze?

Pytania do czytań 
dla dzieci „Wspólnota”

trochę „głupio”..., ale ucząc się kochać 
tak, jak Bóg ukochał człowieka. Jaka 
jest moja miłość nauczyciela wobec 
uczniów, wychowanków..., jaka jest 
moja miłość rodzica, miłość wobec 
samotności, starości?

Stając w obliczu maleńkiego Jezusa, 
zadają sobie pytanie o prawdziwość. 
Maleńkie dziecko nie udaje, nie gra, 
nie manipuluje. Ile jest we mnie takiej 
szczerości bycia? Tak często żyjemy

w napięciu kłamstwa. Co kryje się 
za tymi fasadami? Tak często zapomi-
namy o tym, kim jesteśmy. Gubimy 

się, zatracając w wielości niepotrzeb-
nych rozbić i lęków. Popatrzeć na 
Chrystusa – na prostotę serca małego 
dziecka leżącego na sianie. Oddaj Mu 
swoje życie, powierz Mu siebie.

Świętość nie jest idealnością, nie-
skazitelnością wybieloną iluzorycz-
nymi obrazami człowieczeństwa. 
Świętość jest pełna spęknięć, w któ-
rych oddaję się Jezusowi. To nie-
ustanne powstawanie. Świętość nie jest 
wchodzeniem w rolę Boga. To bycie 
człowiekiem w obliczu Boga. „Stwórz 
o  Boże we mnie serce czyste....” 

– w tym, co codzienne, w tym, co 
proste, co jest moim obowiązkiem, 
moją pracą, moją relacją. Świętość to 
podanie kubka herbaty, to powstanie 
z upadku, to uśmiech skierowany do 
drugiego, to postawienie na pierw-
szymi miejscu Pana Boga

 Boże Narodzenie – to dobry czas 
na rozpoczęcie drogi do świętości na 
wzór maleńkiego dziecka, na wzór 
Boga, który z miłości do człowieka 
wywyższa go uniżając siebie, pochy-
lając się darmo nad Twoim losem.

Dawid Michalski
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Święta, święta…konsumenta
Święta Bożego Narodzenia to oczy-

wiście radosny czas, który najczęściej 
spędzamy w rodzinnym gronie, przy 
wspólnym stole, wymieniając się dobrym 
słowem, życzeniami. Jednakże jest to 
również czas prezentów i całkiem przy-
ziemnych zakupów. Niestety, proza życia 
pokazuje, że pomimo najszczerszych 
chęci, niektóre prezenty są po prostu 
nietrafione. Co prawda temat praw kon-
sumenta w zakresie możliwości zwrotu 
towaru był już kiedyś w tym miejscu 
poruszany, ale zważywszy na pojawia-
jące się pytania i niesłabnącą popular-
ność tematu, poruszymy dziś go w paru 
słowach.

Na wstępie trzeba podzielić przysłu-
gujące konsumentom prawa ze względu 
na miejsce dokonania zakupów. Usta-
wodawca uzależnia zakres przysługują-
cych konsumentowi uprawnień od tego, 
czy zakup został dokonany w lokalu 
przedsiębiorcy, czy też poza lokalem 
lub też na odległość. W pierwszym 
przypadku mamy najwęższy zakres 
uprawnień. Co do zasady, dotyczy to 
wszystkich sklepów stacjonarnych. 
Zatem, co zrobić z prezentem, z któ-
rego obdarowany się nie cieszy, a który 
został zakupiony w tradycyjnym skle-
pie? Niestety, z reguły trzeba będzie 
zaakceptować smutną minę adresata 
prezentu. Ustawa nie przewiduje moż-
liwości zwrotu tak kupionego towaru 
bez podawania przyczyny ani też nie 
gwarantuje możliwości jego wymiany. 
Wszystko zależy od dobrej woli sprze-
dawcy. Należy jednak podkreślić, że 
zawsze warto zapytać na miejscu, czy 
istnieje możliwość zwrotu/wymiany. 
Coraz częściej można się spotkać z poli-
tyką bardzo przychylną dla konsumen-
tów, która objawia się w możliwości 
zwrotu nieudanych zakupów. Warto 
takie rzeczy sprawdzić, jednak przed 
samym zakupem, ponieważ często takie 
uprawnienie jest obwarowane dodat-
kowymi wymogami, np. należy przed-
stawić rachunek bądź zwrotu można 
dokonać np. w terminie tylko 3 dni.

W znacznie lepszej sytuacji są osoby, 
które dokonują zakupów poza lokalem 
przedsiębiorstwa i na odległość. Pierwszy 
przypadek ma miejsce, gdy to sprzedawca 
(lub jego przedstawiciel) np. pojawia się 
w naszym domu lub organizuje pokazy 
swoich produktów. Jest to niezmiennie 
częsta praktyka w przypadku sprzedaw-
ców różnych sprzętów gospodarstwa 
domowego (kto z nas nie dostał zapro-
szenia na pokaz wspaniałych garnków?). 
Druga sytuacja to najczęściej popularne 
zakupy przez Internet. Ustawodawca 
przez zawieranie umów na odległość 
rozumie zorganizowany system, mający 
na celu zawieranie takich umów z wyłą-
czeniem jednoczesnej, fizycznej obecno-
ści stron, z wykorzystaniem minimum 
jednego środka porozumiewania się na 
odległość. Brzmi skomplikowanie, ale 
do jego realizacji wystarczy strona inter-
netowa (np. bardzo popularny w Polsce 
portal, którego nazwa zaczyna się na 
literę „A”). Jakie w takiej sytuacji mamy 
prawa? Jeżeli okaże się, że nasz obdaro-
wany nie okazuje oczekiwanego entuzja-
zmu po zajrzeniu pod choinkę, to mamy 
możliwość oddania towaru i otrzymania 
zwrotu pieniędzy. Trzeba jednak uważać 
na termin, bo ten jest ograniczony do 
14 dni od dnia zawarcia umowy bądź 
od otrzymania towaru. Termin ten nie 
może być krótszy. Dobrą i coraz częściej 
spotykaną praktyką jest wydłużanie tego 
terminu przez przedsiębiorców. Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, że nie musimy 
podawać przyczyny zwrotu (nie musimy 
się tłumaczyć z nietrafionego koloru 
szalika dla bliskiej osoby!) Warto też 
pamiętać, że każdy przedsiębiorca ma 
obowiązek poinformowania nas o pra-
wie do odstąpienia od umowy. Sankcją 
za brak takiej informacji jest wydłużenie 
wspomnianego 14 dniowego terminu do 
12 miesięcy. Zważywszy na surowość 
tej sankcji, próżno szukać nieroztrop-
nych sprzedawców. Warto pamiętać, że 
przedsiębiorca nie może ograniczać nam 
tego prawa. Nawet uszkodzony towar 
można zwrócić. Inną kwestią pozostaje 

uprawnienie przedsiębiorcy w zakresie 
ubieganie się o ewentualne odszkodowa-
nie np. z tytułu kosztu naprawy sprzętu.

Ważne jest jeszcze jedno zastrzeże-
nie. Pamiętajmy, że prawo odstąpienia 
od umowy, zwrotu towaru przysługuje 
konsumentom w relacjach z przedsię-
biorcą. Jeżeli dokonamy zakupu rzeczy 
używanej od innego konsumenta to, 
niestety, ale takie prawa nam już nie 
przysługują. W tego typu sytuacjach 
wszystko zależy od dobrej woli sprze-
dającego. Inaczej się jednak ma rzecz 
w zakresie prawa do zgłoszenia rekla-
macji. Co do zasady, bez względu na to, 
kim jest sprzedawca, zawsze ma pewne 
zobowiązania wynikające z rękojmi za 
wadę sprzedawanej rzeczy.

Warto pamiętać o zachowaniu dowo-
dów zakupu czy to rachunku, czy też 
potwierdzenia zapłaty. W przypadku 
prawa do odstąpienia od umowy/zwrotu 
towaru bez podawania przyczyny, teo-
retycznie nie potrzebujemy tego typu 
dokumentów, ale trzeba mieć jednak na 
uwadze, że w razie ewentualnego sporu 
ze sprzedawcą, to na nas będzie spo-
czywał ciężar wykazania, że to właśnie 
u niego i właśnie w danym dniu doko-
naliśmy zakupu.

Przyjęło się niestety, że święta 
Bożego Narodzenia tracą swój duchowy 
charakter na rzecz święta konsumpcji 
i wielkich zakupów. Nie pozwólmy, by 
pogoń za prezentami przyćmiła to, co 
w tych dniach ma rzeczywiste zna-
czenie. Nazwa „święta Bożego Naro-
dzenia” nie wzięła się znikąd. Zwyczaj 
wzajemnego obdarowywania się jest 
miłym dodatkiem, ale jednak najmil-
szym prezentem dla prawdziwego sole-
nizanta będzie przyjazna atmosfera 
i życzliwość dla bliźniego. Korzystając 
z okazji, pragnę wszystkim Czytelni-
kom „Wspólnoty” życzyć spokojnych 
i radosnych świąt. Niech nietrafiony 
kolor szalika lub sprzęt RTV bez upra-
gnionych funkcji nie zepsuje nam tej 
dobrej atmosfery.

Grzegorz Czub – prawnik
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 Dziadek i babcia... mimo pandemii 
– są i będą zawsze!

BISZKOPT CIEMNY:
jaja – 6 sztuk, cukier – 1 szklanka, mąka pszenna – 
¾szklanki, proszek do pieczenia – 1 łyżeczka, kakao 
– 2 łyżki
BISZKOPT JASNY:
jaja – 3 sztuki, cukier – ½ szklanki, mąka pszenna – ½ 
szklanki, proszek do pieczenia – ½ łyżeczki
GALARETKA:
galaretka o smaku wiśniowym – 2 opakowania
woda – 3 szklanki
KREM:
śmietana 30% – 500 ml, mascarpone – 250 g, cukier 
puder – ¾ szklanki, żelatyna – 1 łyżka, woda – ¼ 
szklanki
PONCZ NA DOLNY BISZKOPT:
woda – ¼ szklanki, konfitura żurawinowa – 4 łyżki
PONCZ NA ŚRODKOWY I GÓRNY BISZKOPT:
woda – ⅔ szklanki, cukier – 1 łyżka, sok z cytryny 
– 1 łyżka
DEKORACJA:
czekolada mleczna – 50 g, mleko – 2 łyżki

Przygotowanie:
Biszkopty:
Formę o wymiarach ok. 36x23 cm wyłożyć papierem 
do pieczenia. Żółtka oddzielić od białek, mąkę przesiać 
z proszkiem do pieczenia, a w przypadku ciemnego bisz-
koptu także z kakao. Białka ubić na pianę, pod koniec 
ubijania dodając cukier. Do piany stopniowo dodawać 
po jednym żółtku, nadal ubijając, a następnie delikat-
nie wmieszać łyżką lub szpatułką mieszankę mączną. 
Masę biszkoptową wlać do formy i piec w temperaturze 
180 st. C przez ok. 30-35 minut, a następnie wystudzić. 
Ciemny biszkopt przekroić na pół, dolny blat nasączyć 
wodą wymieszaną z konfiturą żurawinową.
Galaretka:
Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie, wystudzić, włożyć 
do lodówki i mieszać od czasu do czasu. Gdy galaretka 
zacznie tężeć, ostrożnie wyłożyć ją na nasączony dolny 
blat ciemnego biszkoptu i włożyć ciasto do lodówki. 
Gdy galaretka stężeje, przykryć ją jasnym biszkoptem 
i nasączyć go połową ponczu z sokiem cytrynowym.
Krem:
Żelatynę zalać dwiema łyżkami zimnej wody. Resztę 
wody mocno podgrzać i rozpuścić w niej napęczniałą 

żelatynę. Śmietanę ubić z cukrem pudrem, a następnie, 
ciągle ubijając, dodawać partiami serek mascarpone. 
Pod koniec ubijania powoli wlewać wystudzoną żela-
tynę. ¾ kremu wyłożyć na jasny biszkopt, wyrów-
nać i przykryć górnym blatem ciemnego biszkoptu. 
Nasączyć biszkopt resztą ponczu z sokiem cytryno-
wym. Wierzch ciasta posmarować resztą kremu i polać 
wystudzoną czekoladą rozpuszczoną z dodatkiem 
mleka. Dodatkowo można udekorować ciasto czeko-
ladowymi cukierkami.
Wstawić ciasto do lodówki do momentu stężenia 
kremu.

Ciasto Elegantka

Obecna sytuacja wymusiła 
na nas zmianę przyzwy-
czajeń, nawyków, pozosta-

nie bardziej „sam na sam” w swo-
ich domach. Co mam na myśli? A... 
po prostu przebywanie z wnukami. 
Rodziny, które pozostają pod wspól-
nym dachem z dziećmi, wnukami 
tego tak bardzo nie odczuwają. Niby 
są telefony, smartfony, widzimy się 
wirtualnie, ale to nie to samo, co 
sytaucja, kiedy przyjadą, przytulą 
się, poopowiadają i tak bardzo chcą 
zostać u babci i dziadka choć na dwie 
nocki. A kiedy zostają za zgodą rodzi-
ców, to dopiero radość!

Najstarsze wnuczki mają zdalne 
nauczanie. To dopiero pierwsza klasa, 
więc muszą pozostać pod czujnym 
okiem mamy lub taty. W tym miejscu 
pochwalę się – Zosia przygotowuje 
się do wczesnej Komunii Świętej. 
To wielkie przeżycie dla całej 
rodziny. Wnuczek, który zawsze 
wszystko zjada, zapytany, co mu 
najlepiej smakuje u babci, odpo-
wiada: „zupa pomidorowa, może być 

rosół z makaronem, no i najlepsze 
są u babci gołąbki! ” Tteraz, w dobie 
pandemii, często taki „catering” znaj-
duje się pod drzwiami ich domu.

Ale dziadek i babcia nie tylko 
dogadzają, ale i wymagają: „nie wolno 
się kłócić”, „ustąp, bo jesteś starszy”, 
„posprzątaj zabawki”, ” „kończymy 
bajkę” itp. Marlenka zapytana przez 
mamę, co najbardziej lubi u babci, 
mówi: „wieczór, jak po modlitwie 
babcia opowiada o Panu Jezusie, ale 
nie czyta z książki tak jak ty, mamo, 
ale ona umie wszystko z głowy”. Naj-
młodsza Lidzia chciałaby zastać dłu-
żej... żeby pobawić się w chowanego, 
gąski gąski do domu, pomalować 
i śpiewać. Ale potem jest” „musisz 
mnie, dziadek, odwieźć do domu, 
bo mama powiedziała, że mogę być 
tylko dwie nocki, ale znowu przyjadę, 
nie martw się”.

Czasami potrafią całą dziesiątkę 
różańca odmówić, tylko najmłodsza 
pyta, kiedy się to skończy.

Do Karolinki jeździliśmy codzien-
nie przez rok, zanim poszła do 

przedszkola. Nie było problemu 
z zasypianiem po obiedzie, po pro-
stu kładłam ją do łóżeczka, wygod-
nie siadałam w fotelu, do ręki brałam 
różaniec i się modliłam. Najpierw 
głośno, potem ciszej, i szeptem... 
A ona patrzyła, patrzyła, mrużyła 
oczka i zasypiała z uśmiechem na 
buzi. A kiedy się obudziła, starałam 
się być przy niej, a ona do mówi do 
mnie: „to ty tak cały czas tu siedzisz”? 
A babcia w tym czasie zdążyła wiele 
zrobić, żeby rodzice mieli więcej 
czasu dla dzieci, kiedy wrócą z pracy.

I tak nam ten czas obostrzeń zwią-
zany z pandemią upływa i wierzymy, 
z pomocą Bożej Opatrzności wró-
cimy do naszej dawnej rzeczywistości 
tak, jak się modlą wnuczęta: „kiedy 
ten koronawirus przestanie zarażać... 
I żeby nikogo nie spotkał”.

Tobie, Boże, zawierzamy wszystkie 
sprawy i prosimy, byś nam wszyst-
kim błogosławił, dodawał sił, a nade 
wszystko umacniał nas w wierze.
Ze swoimi przemyśleniami podzieliła się 

Krystyna z Rodziny Bojanowskiego
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Piątek, 1.01.2021 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Henryka Szymichowskiego.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w intencji czcicieli i ofiarodawców.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 W  intencji dzieci po Wczesnej Ko-

munii Świętej i ich rodziców.
12.15 Za + Tomasza Musioł – of. od rodzi-

ców.
18.00 Za + Karola Pekrul w  VII rocznicę 

śmierci.
Sobota 2.01.2021 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30
8.00 1. Intencja wynagradzająca Niepo-

kalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny wszelkie zniewagi ludzkie.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji matek.

 3. Do MB Patronki Radości Macie-
rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego dziecka.

16.00 Msza św. z  udzielaniem błogosła-
wieństwa kolędowego mieszkańcom 
ul.: Sienkiewicza,

Cmentarnej, Wypandowa, Sokolskiej, 
Młyńskiej, Rybnickiej.

18.00 1. Dziękczynna z okazji 30 rocznicy 
ślubu Krystyny i Leona.

 2. Dziękczynna z okazji 40 urodzin 
Anny Teklińskiej-Nowak – of. od ro-
dziców i siostry z rodziną.

Niedziela, 3.01.2021
6.30 W intencji Parafian.
8.00 W  intencji Dobrodziejów i  Ofiaro-

dawców naszej parafii.
9.30
11.00 W intencji rodzin naszej parafii.
12.15 Za + Ryszarda Chylińskiego – of. od 

kierownictwa i pracowników „Inter-
marché” Radlin.

13.30 Msza Święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu Świętego.

17.00 Nieszpory kolędowe.
18.00 Za ++ Mariannę i Ryszarda Derbin.
Poniedziałek, 4.01.2021
6.30
8.00 Za Piotra Szczęsny, ofiara od Małgosi 

i Antosia z Brennej.
18.00 1. Za + Marię Szmidt w  II rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Jana Kostrzewskiego w rocz-

nicę ziemskich urodzin, + żonę 
Anielę i  syna Czesława w  rocznicę 
śmierci.

 3. Za + Mariana Łatka – of. od sio-
stry Marii z rodziną.

Wtorek, 5.01.2021
6.30 Za ++ Józefa i Annę Węgrzyk, rodzi-

ców z obu stron, wnuka Sylwestra.
8.00 1. O zwycięstwo Miłosierdzia Boże-

go w nas i na całym świecie.
 2. O  zdrowie i  potrzebne łaski dla 

wszystkich członków Stowarzysze-
nia Rodziny Bł. Edmunda Bojanow-
skiego.

18.00 1. Za + Aleksandrę Firut w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Joachima Szczęsnego – of. od 
koleżanek i kolegów z pracy.

Środa 6.01.2021  UROCZYSTOŚĆ 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.
6.30 1. W intencji Parafian.
 2. Dziękczynna z okazji 80 urodzin 

Edeltraudy, z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny.

8.00 Do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w  intencji Czcicieli i  Ofiarodaw-
ców.

9.30 Za + Henryka Spandel w II rocznicę 
śmierci.

11.00 Przez wstawiennictwo MB Wniebo-
wziętej w podziękowaniu za przeżyte 
lata.

12.15 Dziękczynna z  okazji 50 urodzin 
Joanny i  Andrzeja oraz 18 urodzin 
syna Pawła z  prośbą o  dary Ducha 
św. błogosławieństwo i  zdrowie dla 
całej rodziny.

18.00 Za + Macieja Skorupa w II rocznicę 
śmierci.

Czwartek, 7.01.2021
6.30 Za + Jolantę Groborz, + ojca Włady-

sława w rocznicę śmierci.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego 

i Wiecznego Kapłana o nowe powo-
łania kapłańskie i zakonne – od ofia-
rodawców.

 2. Do MB Królowej Kapłanów o po-
trzebne łaski, błogosławieństwo 
i  zdrowie dla Kapłanów posługują-
cych w naszej parafii – od ofiarodaw-
ców.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.

18.00 1. Za + Antoniego Kazimierskiego.
 2. Za + Pawła Zieleźnego.
 3. Za + Józefa Szymiczka – of. od są-

siadów z ul. Korfantego bl. 22.
Piątek, 8.01.2021
6.30 Za + Karola Otawa, żonę Gertrudę, 

syna Janusza.
8.00 Za ++ Helenę i Władysława Zięba, + 

Ignacego Tlałka i dwie żony.
18.00 1. Za + Józefa Słanina w VIII roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Leona Topol.
 3. Za + Mariana Łatka – of. od sio-

stry Zofii z rodziną.
Sobota, 9.01.2021
6.30
8.00 Za + Edeltraudę Kiełkowską w  XII 

rocznicę śmierci, męża Józefa i córkę 
Ewę.

16.00 Msza św. z  udzielaniem błogosła-
wieństwa kolędowego mieszkańcom 
ul.: Hallera, Rydułtowskiej, Puszki-
na, Zapolskiej, Matejki.

18.00 1. Za + Stefanię Musioł, męża Jana.
 2. Za + Jacka Bagińskiego w V rocz-

nicę śmierci.
 3. Za + Rufina Kowol, córkę Urszulę.

Niedziela, 10.01.2021 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
6.30 W intencji Parafian.
8.00 W intencji Ojczyzny.
9.30
11.00 Dziękczynna z okazji 50 urodzin Mi-

chaliny Szymura, z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.

12.15 Dziękczynna z ok. 70 urodzin Hen-
ryki i 7 urodzin wnuczki Nadii.

13.00
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Józefę Kołodziejczyk w II rocz-

nicę śmierci – of. od córki Zofii.
Poniedziałek, 11.01.2021
6.30
8.00
18.00 1. Za + Stanisława Ogrodzkiego 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Teresę Pająk w  X rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Mariana Łatka – of. od brato-

wej Heleny z synem.
Wtorek, 12.01.2021
6.30 1.
 2.
8.00
18.00 1. Za + Zygmunta Herok w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Jana Wojciechowskiego w V 

rocznicę śmierci.
 3. Za + Jacka w  rocznicę ziemskich 

urodzin.
Środa, 13.01.2021 
Wspomnienie Św. Hilarego, bpa i dK
6.30 Za + Felicję Sajdak w  I  rocznicę 

śmierci – of. od córek Ireny i Marii.
8.00 1. Do Miłosiernego Pana Jezusa, 

przez Niepokalane Serce Maryi, za 
tych, którzy utracili wiarę i  przez 
grzechy i  nałogi odeszli od Boga 
i Kościoła.

 2. O łaskę wiary, zdrowia i wytrwa-
łości.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 1. Za ++ Jadwigę Piątek, Ilonę Jona-

-Motyka, Iwonę Różańską, Mirosła-
wę Gaca – of. od kolegów i koleżanek 
z „MOSIR-u”.

 2.
Czwartek, 14.01.2021
6.30
8.00 Za + Tadeusza Porwoł w  VII rocz-

nicę śmierci, ++ rodziców Rudolfa 
i Annę, brata Józefa.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.

18.00 1. Za + Antoniego Skut w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Irenę Bobek w  I  rocznicę 
śmierci.

Piątek, 15.01.2021
6.30 Za + Marię Muszala w  rocznicę 

śmierci.

INTENCJE MSZALNE
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8.00 1. Za + Stanisława Warzeszka 
w rocznicę ziemskich urodzin.

 2. Za + Alfreda Kucharczyka – of. od 
sąsiadów z ul. Rogozina.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Stani-
sława Chmielewskiego, Jerzego Ku-
bica, Różę Hajduczek, Józefa Konop-
ka, Marię Herok, Piotra Szczęsny.

 2. Za + Jadwigę Duda w  I  rocznicę 
śmierci, męża Walentego.

 3. Henryka Bajerowskiego w roczni-
cę ziemskich urodzin.

Sobota 16.01.2021
6.30
8.00 1. W intencji Ireny z okazji 80 uro-

dzin z podziękowaniem za dar życia, 
z prośbą o dalsze łaski dla całej ro-
dziny.

 2. Dziękczynna z okazji urodzin Ma-
riana, z  prośbą o  błogosławieństwo 
Boże i  potrzebne łaski dla całej ro-
dziny.

16.00 Msza św. z  udzielaniem błogosła-
wieństwa kolędowego mieszkańcom 
ul.: Kwiatowej, Rogozina, Stalma-
cha, Wolności, Orkana, Przyjaźni.

18.00 1. Za + Zenona Śmietana. w I roczni-
cę śmierci.

 2. Za ++ Stefanię i Zygmunta Augu-
styniak w rocznicę ich śmierci.

Niedziela, 17.01.2021 
II NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. Za + Henryka Weber w  rocznicę 

śmierci.
 2. Za ++ rodziców: Jadwigę i  Mi-

chała Weber oraz Emilię i  Alojzego 
Smołka.

8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za + Kazimierza Klecha, ++ rodzi-

ców i teściów, siostry Anielę i Erykę.
11.00 Za roczne dzieci.
12.15 Z  okazji 60 urodzin Henryki jako 

podziękowanie za otrzymane łaski, 
z  prośbą o  błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.

13.30 Msza Święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu Świętego.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Alojzego Ośliźlok w V rocznicę 

śmierci.
Poniedziałek, 19.01.2021
6.30 1.
 2.
8.00 Do Miłosierdzia Bożego o  życie 

wieczne dla śp. Anny – of. od córki 
i sióstr.

18.00 1. Za + Krystynę Wojciechowską 
w II rocznicę śmierci.

 2. Za + Urszulę Buchta w V rocznicę 
śmierci.

Wtorek, 19.01.2021
6.30 1.
 2.
8.00
18.00 1. Za + Czesława Krzyżak, żonę Ste-

fanię.
 2. Za+ Mariana Łatka – of. od sióstr 

Haliny i Wiesławy z rodzinami.
 3. Za + Piotra Dziuba – of. od Dyrek-

cji i Pracowników firmy POL-EKO- 
APARATURA.

Środa 20.01.2021 
Wspomnienie Św. Sebastiana, męcz.
6.30 1.
 2.
8.00 Za + Elżbietę Gomolec, męża Ema-

nuela, ++ rodziców z  obu stron, 2 
córki, 2 synów.

18.00 1. Za ++ Krystynę i Jerzego Bednorz
 2.
Czwartek, 21.01.2021 
Wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy 
i męczennicy
6.30 1.
 2.
8.00 W  intencji Iwony Nowak z  okazji 60 

urodzin, z  podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z  prośbą o  błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Hildegardę Sterkowicz w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Danutę Kolarską w  rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Marię Sorichta.
Piątek, 22.01.2021 
Wspomnienie Św. Wincentego, 
diakona i męcz.
6.30
8.00 Za + Annę Sauer w X rocznicę śmier-

ci.
18.00 1. Za ++ Antoniego i Elżbietę Pyszny, 

syna Waldemara.
 2. Za + Adama Wiosna, ++ rodzi-

ców, siostrę Jadwigę.
 3. Za + Jana Ososińskiego w II rocz-

nicę śmierci.
Sobota, 23.01.2021
6.30 1.
 2.
8.00 Za ++ Alfreda i Bronisławę Rzecha-

nek, wnuka Michała.
16.00 Msza św. z  udzielaniem błogosła-

wieństwa kolędowego mieszkańcom 
ul.: Ściegiennego,

Damrota, Lompy.
18.00 1. Za + Rajmunda Polnik, ++ rodzi-

ców.
 2. Za ++ Marię i Jana Barczyk.
Niedziela, 24.01.2021 
III NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Małgorzatę Skupień w II rocz-

nicę śmierci.
9.30 W  intencji Ewy Kubera z  okazji 60 

urodzin, z  podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla całej rodziny.

11.00 Za + Jana Stencel w  X rocznicę 
śmierci.

12.15 W intencji ks. Jakuba Gojnego z oka-
zji urodzin – of. od Rady Parafialnej 
i Grup

Modlitewnych.
13.00
18.00 Dziękczynna z ok. 20 rocznicy ślubu 

Aleksandry i Marcina Król, z prośbą 
o  zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.

Poniedziałek, 25.01.2021 
Święto Nawrócenia św. Pawła, Ap.
6.30 Za + Klemensa Szymichowskiego.
8.00
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej – Pa-

tronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za + Grażynę Kilian w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
 2. Za + Anielę Kania, męża Eryka.
Wtorek, 26.01.2021    
Wspomnienie Świętych biskupów 
Tymoteusza i Tytusa
6.30
8.00 Dziękczynna z  okazji urodzin 

ks.  Prałata Alfreda Wloka – ofiara 
od Margaretek.

18.00 1. Za ++ Stanisławę i Stanisława Ma-
tuszek oraz ++ dziadków.

 2. Za + Helenę Cesarz w XX rocznicę 
śmierci, męża Karola, ++synów, cór-
kę, synową i zięcia.

Środa, 27.01.2021 
Wspomnienie Św. Anieli Merici, 
dziewicy
6.30 Dziękczynna z okazji 91 urodzin Jó-

zefa Racławskiego, z prośbą o zdro-
wie i

błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia.
8.00 Za + Irenę Szmit w rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Jerzego Lerch w  I  rocznicę 

śmierci.
 2.
Czwartek, 28.01.2021   Wspomnienie 
Św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK
6.30
8.00 Za + Małgorzatę Kominek.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1. Za + Konrada Brachman w rocz-

nicę ziemskich urodzin, + żonę Jani-
nę w IV rocznicę śmierci.

 2. Za + Krystynę Kubica w rocznicę 
śmierci, męża Alfreda.

Piątek, 29.01.2021
6.30
8.00 1. Dziękczynna z okazji 60 urodzin 

Tadeusza Surma, z  prośbą o  zdro-
wie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej.

 2. Za ++ z rodz. Surma.
18.00 Msza św. 30-dniowa za śp.:
Sobota, 30.01.2021
6.30
8.00 Za + Ryszarda Rojek.
16.00 Msza św. z  udzielaniem błogosła-

wieństwa kolędowego mieszkańcom 
ul.: Makuszyńskiego, Malinowej, 
Korfantego, Wiosny Ludów.

18.00 1. O  radość życia wiecznego dla śp. 
Leona Topol – of. od Bogumiły z ro-
dziną.

 2. O radość życia wiecznego dla śp. 
Leona Topol – of. od Henryka z ro-
dziną

 3. O  radość życia wiecznego dla śp. 
Leona Topol – of. od Tadeusza 
z rodziną.
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15.11.2020 
Dominik 

Chmielewski 
Filip Dróżdzel 
Julia Francuz 

Stanisław Jeszka 
Karol Kaczorowski 

Antonina Klima 
Przemysław Kuczera  

Alicja Walawska 
Lilianna Zielińska 

Antoni Zioło 
20. 11.2020 

Szymon Habram

21.11.2020 
Helena Dziwoki

22.11.2020 
Emilia Samolak

28.11.2020 
Julia Czubkowska

29.11.2020 
Zuzanna Bęś

6.12.2020 
Leon Bilski 

Jan Ciszewski

CHRZEST 
ŚWIĘTY

8.11.2020 – Karwot Marcin i Natalia

Œluby

Wojtasik Lucyna ur. 1935 zam. Radlin, ul. Czecha +28.10.2020

Marcinkowski Tadeusz ur. 1944 zam. Radlin, ul. Kwiatowa +28.10.2020

Wojaczek Regina ur. 1951 zam. Rybnik, ul. B. Śmiałego +31.10.2020

Błatoń Andrzej ur. 1975 zam. Wodzisław ul. Radlińska +26.10.2020

 Topol Leon ur. 1951 zam. Radlin, ul. Rogozina +02.11.2020

Adamczyk Elżbieta ur. 1943 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +02. 11.2020

Grzonka Daniel ur. 1951 zam. Radlin, ul. Irysowa +03. 11.2020

Krynda Barbara ur. 1971 zam. Wodzisław, ul. Orzeszkowej +03. 11.2020

Kopiec Łucja ur. 1926 zam. Radlin, ul. Rogozina +05. 11.2020

Mitko Teresa ur. 1940 zam. Rybnik, ul. Górnośląska +05. 11.2020

 Łatka Marian ur. 1951 zam. Radlin, ul. Modrzewiowa +06.11.2020

Hajok Alfons ur.1930 zam. Radlin, ul. Hallera +06.11.2020

Nowaczek Jerzy ur. 1955 zam. Radlin, ul. Matejki +06.11.2020

Szczęsny Joachim ur. 1959 zam. Radlin, ul. Nałkowskiej +08.11.2020

Bednorz Iwona ur. 1964 zam. Radlin, ul. Solskiego +11.11.2020

Sumara Józef ur. 1939 zam. Radlin, ul. Solskiego +12.11.2020

Miler Truda ur. 1940 zam. Radlin, ul. Wolności +12.11.2020

Brukwicka Stanisława ur. 1950 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +14.11.2020

Pawełek Regina ur.1937 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +15.11.2020

Królikowska Kazimiera ur. 1950 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +17.11.2020

Miler Jerzy ur. 1952 zam. Radlin, ul. Głożyńska +19.11.2020

Durczok Marta ur. 1932 zam. Radlin, ul. Przyjaźni +21.11.2020

Sauer Halina ur. 1956 zam. Radlin, ul. Wieczorka +21.11.2020

Tomas Helena ur. 1937 zam. Radlin, ul. Wolności +22.11.2020

Misiak Aleksander ur. 1946 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +24.11.2020

Dzierżęga Łucjan ur. 1949 zam. Radlin, ul. Rymera +24.11.2020

Szymiczek Józef ur. 1939 zam. Radlin, ul. Korfantego +29.11.2020

Wrona Adam ur. 1966 zam. Radlin, ul. Korfantego +29.11.2020

Szefczyk Maria ur. 1928 zam. Radlin, ul. Rogozina +30.11.2020

Kucharczyk Alfred ur. 1937 zam. Radlin, ul. Rogozina +01.12.2020

Aszenberg Edward ur. 1957 zam. Radlin, ul. Hallera +03.12.2020

Kowalski Brunon ur. 1937 zam. Radlin, ul. Wolności +04.12.2020

Skaba Danuta ur. 1951 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +05.12.2020

Chmielewski Stanisław ur. 1955 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +07.12.2020

Hajduczek Róża ur. 1961 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +07.12.2020

Kubica Jerzy ur. 1954 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +08.12.2020

Dziuba Piotr ur. 1957 zam. Radlin, ul. Dworcowa +10.11.2020

Szczęsny Piotr ur. 1956 zam. Radlin, ul. Rogozina +15.12.2020

Herok Maria ur. 1938 zam. Radlin, ul. Korfantego +15.12.2020

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Pismo parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny 

w Biertułtowach
ul. W. Korfantego 14, 44-310 Radlin

Zespół redakcyjny: Małgorzata Mokrosz, Gabriela Kiełkowska, 
Dawid Michalski, 

Anna Gasz-Michalska, Grzegorz Czub, kapłani parafii, 
asystent kościelny: Ks. Proboszcz Zbigniew Folcik.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i przeredagowywania artykułów. 

Do użytku wewnętrznego. Copyright. Kopiowanie i publikowanie 
tekstów i zdjęć 

bez wiedzy i zgody Redakcji, bądź autorów zabronione.
e–mail do redakcji: wspolnotanmp@gmail.com

Niedziela, 31.01.2021 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za+ Jana Barteczko, syna Henryka, ++ rodziców 

i teściów
9.30 Dziękczynna z okazji urodzin ks. Prałata Alfre-

da Wloki – of. od Rady Parafialnej i Grup Mo-
dlitewnych.

11.00 Dziękczynna za 35 lat małżeństwa Krystyny 
i  Sławomira Stacha, z  prośbą o  błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.

12.15
13.00
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 

Intencje c.d.
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