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RODZINA
NA

ZACISZU
GAZETKA PARAFII ŒWIÊTEJ RODZINY
Niemowlê le¿¹ce w ubóstwie ¿³óbka: oto znak Boga. Mijaj¹ wieki i tysi¹clecia, ale
znak pozostaje i jest wymowny równie¿ dla nas, mê¿czyzn i kobiet trzeciego tysi¹clecia. Jest to znak nadziei dla ca³ej rodziny ludzkiej; znak pokoju dla tych, którzy cierpi¹
z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak wolnoœci dla biednych i uciœnionych;
znak mi³osierdzia dla tych, którzy zamkniêci s¹ w b³êdnym kole grzechu; znak mi³oœci
i pocieszenia dla ka¿dego, kto czuje siê samotny i opuszczony. Jest to znak ma³y i
kruchy, uni¿ony i milcz¹cy, ale bogaty w moc Boga, który z mi³oœci sta³ siê cz³owiekiem.
Œw. Jan Pawe³ II
Umi³owani w Chrystusie!
Okres Bo¿ego Narodzenia to najbardziej rodzinne œwiêta w liturgii Koœcio³a. To
równie¿ czas, kiedy obchodzimy uroczystoœæ patronaln¹ naszej Wspólnoty parafialnej.
¯yczê wszystkim nam wiary prostej i otwartej, jak wiara betlejemskich pasterzy, którzy us³yszeli s³owa
anio³a: Dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (£k 2,11). Ta niezwyk³a wiadomoœæ zaskoczy³a ich noc¹, gdy strzegli swoich owiec, a mimo to od razu wyruszyli, by pok³oniæ
siê przed Mesjaszem. Oby nic nie stanê³o nam na przeszkodzie, by wyruszyæ na spotkanie z Bogiem, który
jako bezbronne Dzieciê przyszed³ na œwiat w ubogiej stajence.
Z ¿yczeniami radosnego œwiêtowania tajemnicy Bo¿ego Narodzenia i b³ogos³awionego Nowego Roku 2017
Ksi¹dz Proboszcz

ROZGRZANI
BO¯¥ MI£OŒCI¥
Rekolekcje adwentowe w tym roku g³osi³ w naszym koœciele parafialnym pallotyn ks. Dariusz
Kubka SAC, socjusz nowicjatu z Z¹bkowic Œl¹skich.
– Intencj¹ rekolekcji, które przygotowa³em i g³osi³em na Zaciszu by³o pragnienie, by by³ to czas rozpalenia ludzkich serc. Ka¿dy z nas ma du¿o spraw
na g³owie, przeró¿nych problemów i potrzeba nam
w to Bo¿e Narodzenie otworzenia siê na Bo¿¹ mi³oœæ, ¿eby nas rozgrza³a do dobrego i œwiêtego ¿ycia.
Podczas rekolekcji przede wszystkim dzielê siê swoim œwiadectwem wiary i jej prze¿ywaniem – powiedzia³ ks. Dariusz podczas naszej rozmowy. – Papie¿
Benedykt, którego bardzo ceniê, powiedzia³ o sobie:
Jestem nieu¿ytecznym s³ug¹ w winnicy Pañskiej. Myœlê, ¿e lepszego okreœlenia ja sam dla siebie nie wi-
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dzê. Ale pomimo, ¿e nie jestem doskona³y, jestem w
okreœlonej kondycji, to Pan Bóg siê mn¹ pos³uguje i
to s³u¿y ludziom, ¿ywemu Koœcio³owi. Prowadz¹c
rekolekcje stara³em siê otwieraæ na to, co Pan Bóg
dawa³ danego dnia. Podczas konferencji pos³ugiwa³em siê czytaniami biblijnymi z danego dnia, przywo³ywa³em przyk³ady patronów dni rekolekcyjnych.
Patronem ostatniego dnia rekolekcji by³ œwiêty Jan
od Krzy¿a. Ksi¹dz przypomnia³ nam jego s³owa:
cd. na str. 2

ROZGRZANI BO¯¥ MI£OŒCI¥
Czy bardziej, czy mniej wierz¹cy cz³owiek czuje, ¿e te œwiêta s¹ wa¿ne, nawet je¿eli nie s¹ prze¿ywane jako Bo¿e Narodzenie, a tylko czas œwi¹teczny
lub rodzinny. To dobrze, bo jest du¿o problemów
w rodzinach, wiêc warto odkryæ mo¿e w³aœnie teraz,
¿e moja rodzina jest darem dla mnie. Niekiedy jest
trudno i ciê¿ko, ale stawia mnie Bóg w konkretnej
rodzinie i w tej rodzinie mam siê zbawiæ. Myœlê, ¿e
gdzieœ w prozie ¿ycia chyba ma³¿eñstwom ucieka to,
¿e kiedyœ siê w sobie zakochali, zachwycili siê sob¹,
¿e zapragnêli byæ szczêœliwi razem. PóŸniej wiele
spraw powoduje, ¿e w pyle codziennoœci, nie pamiêtaj¹ ju¿ o istocie bycia razem, ¿eby szanowaæ siê,
kochaæ, a inne sprawy bêd¹ siê uk³adaæ na miarê naszych mo¿liwoœci. Istotne, by mieæ nastawienie, ¿e
ja chcê, by w to Bo¿e Narodzenie Pan Bóg narodzi³
siê w moim sercu, w moim ¿yciu. Je¿eli ja zrobiê
wszystko, co mogê, to Pan Bóg z pewnoœci¹ nie bêdzie
mia³ oporów, by wejœæ w nasze ¿ycie i dalej nas prowadziæ i czyniæ cuda. To od nas - ludzi, zale¿y.

Na koñcu ¿ycia Bóg bêdzie s¹dzi³ nas z mi³oœci. Co
jeszcze powinniœmy zapamiêtaæ?
Obecnie has³em nowego roku liturgicznego jest
wezwanie: „IdŸcie i g³oœcie!” Ja, jak ka¿dy wierz¹cy, zastanawiam siê, co mam g³osiæ? Jeœli nie mam
Boga i Jego mi³oœci w sercu, to bêdê g³osi³ samego
siebie albo rzeczy niedobre. Natomiast, jeœli przejmê siê, zachwycê siê tym, ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem w³aœnie tylko dla mnie, ¿eby mnie zbawiæ i doprowadziæ do szczêœcia, to myœlê, ¿e nie sposób, ¿eby
to nie sta³o siê Ÿród³em szczêœcia dla ¿ycia cz³owieka. Pomimo zewnêtrznych warunków, które mog¹ siê
nie zmieniæ tak naprawdê, bo jest to zale¿ne od wielu czynników, wa¿na jest œwiadomoœæ, ¿e nikt z nas
nie jest sam – jest Pan Bóg, który jednoczy siê z moim
¿yciem i pragnie, ¿ebym je prze¿y³ najlepiej, jak
umiem i by³ œwiêtym cz³owiekiem. Patronem tego
roku jest œw. Albert, który pragn¹³ czyniæ tylko dobro, byæ dobrym jak chleb. Wa¿ne, ¿eby w codziennym ¿yciu byæ dobroci¹.

Czy 4 dni rekolekcji wystarczy³y, by rozgrzaæ serca?
Zawsze pozostaje we mnie po rekolekcjach niedosyt, czy wystarczaj¹co mocno, dobitnie uœwiadomi³em czy przypomnia³em ludziom, ¿e s¹ naprawdê kochani i stworzeni do szczêœcia. ¯e to ¿ycie nie musi byæ
„piek³em na ziemi”, jak czêsto s³ychaæ potocznie. Bez
wzglêdu na to, jakie mamy powo³anie, czy do kap³añstwa, czy do ma³¿eñstwa, czy do samotnoœci, to jest to
najlepszy dla nas sposób, by byæ szczêœliwymi ju¿ tu na
ziemi. Warto to sobie uœwiadamiaæ i nie byæ tylko ze
wszystkiego niezadowolonym, zamkniêtym w swoim
bólu lub buncie i tylko siê nim „nakrêcaæ”. Warto dostrzec w tym swoim ¿yciu - które jest, jakie jest i nie
zawsze bywa kolorowe – du¿o dobra. I to dobro w³aœnie pochodzi od Boga.
Czasem ulegamy pokusie, ¿e ju¿ du¿o wiemy,
mamy formacjê duchow¹, wiedzê teologiczn¹ o Panu
Bogu. Tylko, ¿e sama wiedza intelektualna, to jeszcze
nie jest m¹droœæ ¿ycia i nie jest to wiara. Nie wystarczy
znaæ Boga i informacje o Nim sobie pouk³adaæ w g³owie, tylko trzeba zacz¹æ czuæ i prze¿ywaæ Jego mi³oœæ
do nas i odkryæ to, jako prawdê ¿ycia dla siebie. Dlatego, pozwólcie pochwyciæ siê Bo¿ej mi³oœci. Uwierzcie
Jej!
¯yczê ka¿demu z Was, Waszym rodzinom, bliskim i przyjacio³om, abyœcie zawsze mieli otwarte serce dla Chrystusa i aby Jego Królestwo mog³o goœciæ
w Waszych sercach ka¿dego dnia. Niech w tym Was
wspiera Najœwiêtsza Maryja Dziewica, Królowa
Polski, Królowa naszych rodzin.
Rozmawia³a Katarzyna Pawlak

Myœlê te¿, ¿e nie trzeba czekaæ na odpowiedni¹
chwilê, ¿eby zacz¹æ byæ œwiêtym?
Tak, bo mo¿na nigdy nie zacz¹æ. Nasze ¿ycie
jest p³ywaniem po falach. Mo¿na przycumowaæ
w porcie i nigdy ju¿ nie wyp³yn¹æ dalej, by dop³yn¹æ
do portu wiecznoœci. Bo jakoœ tak siê cz³owiek
w tym poœrednim porcie zakorzeni, zadomowi, tak
mu bêdzie mi³o, ¿e ju¿ nie zapragnie czegoœ wiêcej.
Ka¿dy moment w ¿yciu cz³owieka jest dobry, by zacz¹æ. Bóg czeka na nasz¹ odpowiedŸ, bo zwi¹za³
sobie rêce, daj¹c nam wolnoœæ. Bóg mi³osiernie zawsze czeka i tylko cz³owiek decyduje, kiedy pozwoli siê pochwyciæ i poprowadziæ Bo¿ej mi³oœci.
Mo¿e w³aœnie w to Bo¿e Narodzenie warto przyj¹æ Jezusa do serca?
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ID•CIE I G£OŒCIE!
Obecnie w Koœciele polskim obchodzimy rok liturgiczny, którego has³em jest wezwanie „IdŸcie i g³oœcie”. Has³o to jest kontynuacj¹ duszpasterskiego programu zwi¹zanego z obchodami jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Wchodz¹c w tajemnicê Bo¿ego Narodzenia w naturalny sposób zwracamy nasz¹ uwagê ku Œwiêtej Rodzinie, która jest w centrum liturgii tego okresu. Spójrzmy, jak ta wspólnota Osób pokazuje
nam, co znaczy „iœæ i g³osiæ” w codziennym ¿yciu.
Œwiêta Rodzina, jako ta, która idzie i g³osi
Poznaj¹c historiê przyjœcia na œwiat i lat dzieciêcych
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, poznajemy te¿
historiê ¿ycia Jego Rodziców, ma³¿onków z Nazaretu: Józefa i Maryi. Œwiêta Rodzina pozostaje dla chrzeœcijan wzorem i inspiracj¹ ¿ycia rodzinnego. Co znaczy „IdŸcie!” w ¿yciu Maryi i Józefa? Po pierwsze
bycie razem, wspólnotê osób, wspólne prze¿ywanie
doœwiadczeñ i podejmowanie ¿yciowych zadañ. Maryja podczas spotkania z Archanio³em Gabrielem, które
ca³kowicie zmieni³o Jej ¿ycie i w pewnym sensie wywraca³o Jej ludzkie plany, pyta o Józefa. Pamiêta
o swoim mê¿u mówi¹c: „Jak¿e siê to stanie, skoro nie
znam mojego mê¿a?”. Józef równie¿ rozwa¿a, jakie
decyzje podj¹æ w sprawie swojej m³odej ma³¿onki,
kiedy dowiaduje siê, ¿e jest w ci¹¿y. W podjêciu w³aœciwej decyzji pomóg³ mu anio³, który przyszed³ do
Józefa we œnie. Mo¿emy sobie wyobraziæ dzieñ,
w którym Józef poszed³ do Maryi, by wzi¹æ J¹ do siebie. Jezus i Maryja, jako ma³¿onkowie, szli ku sobie nie zapominali o sobie nawzajem, choæ pojawienie siê
Dzieciêcia ca³kowicie wywróci³o ich osobiste plany.
Tak wiêc jednym z wzorów bycia w rodzinie jest bycie razem, wspólna pamiêæ o sobie i szukanie rozwi¹zañ, które s¹ dobre nie tylko dla mnie, ale przede
wszystkim dla NAS razem.
Dynamika powo³ania ma³¿onków
Z przes³ania „IdŸcie i g³oœcie” wyp³ywa naturalna
dynamika. Tê dynamikê odpowiadania na wyzwania i
zadania widzimy w postawie Maryi i Józefa. Maryja
wyruszy³a do El¿biety i w ten sposób przynios³a swojej krewnej Dobr¹ Nowinê. Potem m³odzi Ma³¿onkowie ruszaj¹ pos³usznie do Betlejem, aby uczestniczyæ
w spisie ludnoœci (Józef by³ cz³owiekiem prawym,
przestrzega³ pos³usznie prawa nie tylko religijnego, ale
i tego stanowionego przez w³adzê œwieck¹). Kolejn¹
podró¿ m³odzi Rodzice odbyli wraz Dzieciêciem do
Egiptu uciekaj¹c przed w³adz¹ Heroda. Wiemy te¿, ¿e
wêdrowali do œwi¹tyni w Jerozolimie: ofiarowaæ Dzieciê w ramach rodzinnego pielgrzymowania. Swoj¹
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postaw¹ ¿ycia g³osili, a wiêc œwiadczyli o tym, ¿e
Bóg jest Panem ich ¿ycia i czyni rzeczy wielkie.
Nie byli kap³anami czy prorokami ¿yj¹cymi przy
œwi¹tyni, prowadzili ¿ycie ukryte, a jednak na
wskroœ Bo¿e. Na kartach Pisma Œwiêtego nie pada
ani jedno s³owo wypowiedziane przez Józefa,
a Maryja zaledwie w kilku sytuacjach zabiera g³os.
To postawa ich ¿ycia sprawi³a, ¿e ewangeliœci uznali
za wa¿ne, by pokazaæ czasy dzieciêce Zbawiciela
i opisaæ ¿ycie rodziny, w której wzrasta³. Te historie by³y wa¿n¹ czêœci¹ Ewangelii, któr¹ aposto³owie i pierwsi uczniowie chcieli przekazaæ kolejnym
pokoleniom chrzeœcijan.
G³oszenie Ewangelii
misj¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukaza³ siê Jedenastu i powiedzia³ do nich: „IdŸcie na ca³y œwiat
i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu” (Mk
16, 15). By³y to jedne z ostatnich s³ów Jezusa odnotowane na kartach Pisma Œwiêtego. Te s³owa by³y
dla m³odego Koœcio³a zachêt¹, aby nie staæ w miejscu, nie zachowywaæ dla siebie doœwiadczenia spotkania z Bogiem i poznania Ewangelii. Gdyby
pierwsi aposto³owie i uczniowie nie podjêli tej zachêty, Koœció³ nie istnia³by dziœ. Geograficznie
mo¿emy powiedzieæ, ¿e uczniowie Jezusa dotarli
w ka¿dy zak¹tek ziemi g³osz¹c Ewangeliê i przynosz¹c chrzeœcijañstwo. Proces g³oszenia Ewangelii nie jest procesem zakoñczonym, doskona³ym.
Walka miêdzy dobrem a z³em toczy siê nieustannie, król ciemnoœci nieustannie stara siê zniszczyæ
owoce ewangelizacji w œwiecie. Dlatego ka¿dy
z nas jest odpowiedzialny za g³oszenie Ewangelii
Chrystusowej. Œwiêty Pawe³ napisa³ w swoim
liœcie do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie g³osi³
Ewangelii!” (1 Kor. 9, 16). Szukajmy wiêc sposobów do tego, by id¹c przez ¿ycie nieustannie g³osiæ
Ewangeliê o Bogu, który jest mi³oœci¹.
Marta Staszewska

Z ¯YCIA PARAFII

Odwiedzanie parafian przez naszych duszpasterzy rozpoczyna siê we wtorek,
27 grudnia, tu¿ po œwiêtach. W niektórych
rodzinach jeszcze odwiedza siê bliskich,
znajomych, a jednoczeœnie wype³nia swoje
obowi¹zki w domu, pracy czy szkole. W to
nasze zwyczajne ¿ycie wchodzi ksi¹dz
z dobr¹ nowin¹, z Bo¿ym S³owem,
modlitw¹ i b³ogos³awieñstwem. Jakie bêd¹
te nasze spotkania w tym roku? To zale¿y
od nas i od naszej otwartoœci.

to dla mnie ciekawe doœwiadczenie duszpasterskie.
Tam, gdzie jest wzajemne zaufanie jest to dobre doœwiadczenie, a kiedy tego zaufania brakuje, to rozmowa bywa trudna – dzieli siê swoim doœwiadczeniem
ks. Proboszcz. Przyjêcie ksiêdza po kolêdzie jest œwiadectwem otwartoœci.
Dlaczego wiêc niektóre osoby, które przecie¿ chodz¹
do koœcio³a, nie chc¹ przyjmowaæ ksiêdza w swoim
domu? – pytam Katarzynê Kot.
– Mo¿e to zale¿y od danej sytuacji w rodzinie, prze¿ywanych trudnoœci. Czasem jest te¿ tak, ¿e ktoœ na
zewn¹trz stara siê dobrze wypaœæ, a tu nagle ksi¹dz
wchodzi do domu i mo¿e okazaæ siê coœ zupe³nie innego, chocia¿by problemy, które zawstydzaj¹ gospodarzy. Czasem jest to forma pewnej obojêtnoœci, a czasem ludzkie wzglêdy, strach przed wpuszczeniem kogokolwiek do domu. Niektórzy t³umacz¹ siê prac¹,
ró¿nymi zajêciami. Czasem takie osoby ksiêdza traktuj¹ jak wizytatora, a przecie¿ to nie jest wizytacja,
tylko wizyta – mówi Katarzyna i dodaje: - Ze swojego doœwiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e czêsto by³o
tak, ¿e w sytuacji kryzysu ksi¹dz nas inspirowa³ lub
ukierunkowywa³ na rozwi¹zanie problemu, a czasem
rzuci³ œwiat³o na wydarzenia. Ja bardzo sobie ceniê te
wizyty i bardzo siê nimi cieszê. Kap³an przychodzi
z b³ogos³awieñstwem i to jest najwa¿niejsze.

KOLÊDA
WIZYTA DUSZPASTERSKA
– Poniewa¿ mieszkamy na samym koñcu Zacisza, na
rubie¿ach, to tak siê sk³ada, ¿e od tych naszych rubie¿y Kolêda siê zaczyna zaraz po œwiêtach. Zwykle jest
to dzieñ lub dwa po œwiêtach, wiêc ju¿ siê tak do tego
przyzwyczailiœmy, ¿e jest to tak naprawdê czêœæ œwiêtowania przez nas Bo¿ego Narodzenia – opowiada
Adam Kot. – Kiedy ksi¹dz ma przyjœæ po kolêdzie,
nasz dom w³¹cza funkcjê oczekiwania na wizytê. Jako,
¿e mieszkamy na koñcu ulicy, ksi¹dz przychodzi
do nas wieczorem, dosyæ póŸno, ju¿ po wszystkich
wizytach i my nigdy nie wiemy, kiedy to nast¹pi i zwykle bardzo d³ugo na niego czekamy. Mamy czworo
dzieci: Janka (11 lat), Justynê (9 lat), Antoniego
(7 lat) i Urszulê (2 miesi¹ce). Wraz z up³ywem czasu
dzieci po kolei zaczynaj¹ marudziæ, id¹ siê myæ, przez
chwilê czekaj¹ jeszcze w pi¿amach, w koñcu
z czasem zasypiaj¹. Zdarza³o siê ju¿, ¿e jeszcze przed
snem wita³y proboszcza w pi¿amach. Zawsze to trochê œmiesznie wygl¹da³o, ale nikomu nie przeszkadza³o. Poniewa¿ jesteœmy ostatnim domem danego
dnia, zapraszamy naszych duszpasterzy na kolacjê,
która zawsze jest przyjacielskim spotkaniem. Ka¿dy
ksi¹dz, którego przyjmujemy, jest naszym przyjacielem, przecie¿ jesteœmy z jednej wspólnoty parafialnej, dlatego dobrze razem siê pomodliæ, porozmawiaæ.
My opowiadamy o tym, czym na bie¿¹co ¿yjemy,
o naszych radoœciach lub zmartwieniach, ksi¹dz opowiada o tym, co aktualnie prze¿ywa, co myœli o ró¿nych sprawach. W ten sposób celebrujemy relacjê
ze swoim duszpasterzem.

– W parafii Œwiêtej Rodziny mieszkamy od urodzenia i znamy wszystkich ksiê¿y, którzy za naszego ¿ycia
tu byli. Tu byliœmy ochrzczeni, bierzmowani, braliœmy œlub. Ta parafia jest bardzo mocno wpisana
w nasze ¿ycie. Du¿o siê dzieje w parafii i staramy siê
w tym wszystkim uczestniczyæ. Wizyta duszpasterska
jest wiêc jednym z elementów naszego bycia w tej
wspólnocie – t³umaczy Katarzyna.
Warto przy okazji mówienia o kolêdzie pamiêtaæ, ¿e
ksi¹dz jest osob¹ ze swoim w³asnym usposobieniem,
charakterem, sposobem bycia, z którym wchodzi do
naszego domu. Najwa¿niejsze jest b³ogos³awieñstwo,
które ma moc. Jeden ksi¹dz wizytê odbywa szybciej,
inny wolniej. Oczekiwania parafian s¹ ró¿ne. Czasem
zbie¿ne z osob¹ kap³ana, czasem wypada inaczej, ni¿
siê spodziewaliœmy. – Kiedy zasiedzê siê w jednym
domu, w drugim staram siê przyspieszyæ - mówi ks.
Mazañski. – Ka¿dy ksi¹dz ma inny styl odbywania
wizyty duszpasterskiej, idealnie by³oby, ¿eby to siê
zbiega³o z oczekiwaniami parafian, ale to niemo¿liwe. Jednych oczekiwania spe³ni siê w tym roku, innych w drugim. W ten sposób mo¿na poznaæ swoich
duszpasterzy – wyjaœnia ks. Proboszcz.

– Chodz¹c po kolêdzie odwiedzam ka¿dego dnia
ok. 20 domów i próbujê wejœæ w te dwadzieœcia ró¿nych œwiatów – mówi ks. Proboszcz Andrzej Mazañski. – Co rodzina, to inny œwiat. W tym sensie jest
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Z ¯YCIA PARAFII
– W niektórych domach prosi³em, aby ojciec jako g³owa rodziny, otworzy³ Pismo Œwiête, któreœ z dzieci
czyta³o i ja czasem próbowa³em te s³owa odczytaæ,
czasem rodzina dzieli³a siê swoim doœwiadczeniem
Bo¿ej obecnoœci w ich ¿yciu. Czasem to by³o mocne
doœwiadczenie – opowiada ks. Mazañski. – Takie spotkania bardzo sobie ceniê, ale nie da siê tego zrobiæ
we wszystkich rodzinach jednego dnia, gdy¿ wymaga
to poœwiêcenia wiêcej czasu i mo¿na takie rozwa¿anie S³owa Bo¿ego wype³niæ tylko w kilku domach.
Pañstwo Lidia i Jerzy Krasnodêbscy s¹ ma³¿eñstwem od 41 lat. Opowiadaj¹, ¿e na wizytê duszpastersk¹ oczekuj¹ jak na odwiedziny kogoœ bliskiego,
kogoœ z rodziny. Pan Jerzy przygotowuje podwórko,
dba, by œcie¿ka do domu by³a œwie¿o uprz¹tniêta, podwórko rozœwietlone, czeka na ksiêdza ju¿ przy furtce, zaprasza do domu. Radoœæ oczekiwania przek³ada
siê na wyj¹tkow¹ uprzejmoœæ. - Czekamy na b³ogos³awieñstwo, na wspóln¹ modlitwê, na dobr¹ nowinê
i na rozmowê z ksiêdzem. Jest to zawsze u nas wielkie

œwiêto – mówi pani Lidia. – Ja ju¿ od rana sprz¹tam
w domu, a m¹¿ przed domem. PóŸniej wspólnie szykujemy stó³. Mam taki obrus, którego u¿ywam tylko
trzy razy w roku: na Wielkanoc, na Bo¿e Narodzenie i
w³aœnie jak ksi¹dz ma przyjœæ po kolêdzie. Ten obrus
haftowa³a moja mama. Przychodz¹ nasze doros³e dzieci (córka Marta i syn Karol), a czasem s¹ te¿ inni
goœcie, bo na Trzech Króli m¹¿ obchodzi urodziny i
czêsto tak siê zdarza, ¿e s¹ z nami jego bracia, bli¿sza
i dalsza rodzina i wszyscy razem œwiêtujemy. Czêsto
zapraszamy wszystkich ksiê¿y na kolacjê tego dnia,
kiedy zakoñcz¹ wizyty w domach s¹siadów, choæ po
tylu wizytach ksiê¿a s¹ ju¿ bardzo zmêczeni, a nastêpnego dnia maj¹ przecie¿ swoje obowi¹zki i kolejne
wizyty w domach. Ale cieszê siê, ¿e choæ trochê z nami
s¹ przy herbatce. Tak dobrze z nimi porozmawiaæ. Jest
tak rodzinnie i swojsko – opowiada pani Lidia.
Wszystko w myœl przys³owia, ¿e goœæ w dom, to Bóg
w dom. – Bo dom powinien byæ otwarty na ludzi
i Pana Boga – podsumowuje pan Jerzy Krasnodêbski.
Wys³ucha³a Katarzyna Pawlak

Otwórzmy drzwi
Kiedy wspominam swoje dzieciñstwo, to kojarzy mi siê ono z otwartym domem. Mieszkaliœmy w kamienicy
i wszyscy mieli pootwierane drzwi, szczególnie by³o to charakterystyczne latem. I ka¿dy, kto przechodzi³, wstêpowa³
na chwilê, by coœ powiedzieæ, zagadaæ, o coœ spytaæ. Pamiêtam nasz¹ s¹siadkê, pani¹ Lucynkê, kiedy wychodzi³a na
zakupy, pyta³a mamê, czy czegoœ nie potrzebuje, podobnie mama. Ci¹gle ktoœ komuœ coœ zanosi³, pokazywa³, coœ
opowiada³, czymœ czêstowa³. Kiedy mama gotowa³a, nosi³a do pani Lucynki. To czêstowanie wzajemne odbywa³o siê
kilka razy w tygodniu. Bardzo to by³o mi³e. Ka¿dy u ka¿dego bywa³, nikt siê nikogo nie krêpowa³. I kiedy patrzê
czasem, co zamieszczamy na swoich profilach w serwisach spo³ecznoœciowych, by powiadomiæ znajomych, to myœlê,
¿e ta potrzeba, by dzieliæ siê sob¹, swoim ¿yciem z innymi jest w nas bardzo silna, potrzebujemy ludzi i potrzebujemy
wspólnoty. Tylko ciekawi mnie, ile z tych osób, które mamy w gronie znajomych, wpuœcilibyœmy, tak bez zapowiedzi,
do domu? Teraz w sieci trochê kreujemy œwiat, nikt do niego nie wejdzie znienacka. Nie przyjdzie s¹siadka i nie
zerknie, co mamy w garnku, bo drzwi zastanie zamkniête. Owszem, zamieœcimy zdjêcie tego, co aktualnie jemy w
internecie lub pochwalimy siê, gdzie bywamy, ale jest nad tym pe³na nasza kontrola. To, o czym wspomnia³am, taki
prawdziwie otwarty dom, to (jakby powiedzia³a dziœ m³odzie¿) by³ „spontan”. Przez uchylone drzwi ka¿dy móg³
wsadziæ g³owê i zapytaæ, co s³ychaæ lub wejœæ, przysi¹œæ przy stole i wypiæ herbatê. Mo¿e warto zamieniæ czasem
informacjê w necie na telefon do przyjaciela, a kolejn¹ wypit¹ w samotnoœci kawê na spotkanie z cz³owiekiem.
W naszym obecnym domu mieszkamy 17 lat. Na pocz¹tku relacja z s¹siadami by³a kulturalna, acz wstrzemiêŸliwa. Ludzie niby znajomi, ale g³ównie na dzieñ dobry i dwa s³owa o pogodzie. Nie bardzo to odpowiada³o mojej
naturze, wiêc d³ugo nie wytrzyma³am. Pewnego letniego poranka zobaczy³am dwie s¹siadki rozmawiaj¹ce na podwórku. Pomyœla³am, teraz albo nigdy, wziê³am kubek z kaw¹ i wysz³am do nich. Za jakiœ czas kubków z kaw¹
zaczê³o przybywaæ. Teraz, po latach, mam takie relacje z niektórymi moimi s¹siadkami, ¿e wpadamy do siebie bez
zapowiedzi, zostawiamy sobie dzieci, klucze, podlewamy kwiaty, robimy sobie psikusy i zakupy i dajemy upominki.
Moje dzieci maj¹ trzy przyszywane babcie, a ja obok wspania³ych ludzi. Razem wyremontowaliœmy kapliczkê, urz¹dziliœmy na podwórku imprezê z herbat¹ i ciastem i przyszli tacy s¹siedzi, których nawet nie zna³am. Ludzie siê
potrzebuj¹ i na tej potrzebie mo¿na zbudowaæ dobre relacje. Odkryæ ogromne pok³ady serdecznoœci w sobie
i w drugim cz³owieku, tylko trzeba wstaæ z kanapy, odejœæ od komputera, od telewizora i spojrzeæ komuœ prosto w
oczy. Papie¿ Franciszek na zakoñczenie Œwiatowych Dni M³odzie¿y zachêca³ m³odych, by wstali z kanapy, ale myœlê,
¿e to nie dotyczy tylko m³odzie¿y, to dotyczy wszystkich nas. Kanapa jest wygodna i miêkka, ale siê w ni¹ zapadamy,
a œwiat poza nasz¹ ma³¹ stabilizacj¹ jest ogromny i nas potrzebuje. Zachêcam Pañstwa do wyjœcia z domu i otwarcia
siê na innych, szczególnie teraz w okresie œwi¹tecznym, kiedy jest tyle okazji do spotkania z drugim cz³owiekiem.
Czasem dobrze, tak zwyczajnie, serdecznie porozmawiaæ z s¹siadem lub zaprosiæ go na herbatê. Czas poœwiêcony
drugiej osobie jest bezcenny.
Katarzyna Pawlak
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SZCZÊŒLIWA RODZINA
Oczekiwanie na Bo¿e Narodzenie w rodzinie Pañstwa Agnieszki i Zdzis³awa Karczmarczyk trwa
przez ca³y rok - uprawiaj¹ drzewka œwi¹teczne,
które ozdobi¹ miêdzy innymi wiele domów na
Zaciszu. W tym roku jednak Bo¿e Narodzenie
w tej rodzinie jest szczególne, obie córki Pañstwa
Karczmarczyk s¹ w stanie b³ogos³awionym i ju¿
w lutym pojawi siê dwóch wytêsknionych wnuków.
Jeszcze te œwiêta ch³opcy, dwaj braciszkowie, bêd¹
prze¿ywaæ pod sercami swoich mam, radoœnie
odczuwaj¹c ich œwi¹teczne wzruszenie
i radoœæ z Bo¿ego Narodzenia. Us³ysz¹ kolêdy œpiewane przez rodziców i dziadków, którzy nie mog¹
siê ju¿ ich doczekaæ. W domu szczêœliwych dziadków spotykam siê przy herbacie równie¿ z ich córkami Magdalen¹ i Katarzyn¹. Zapach œwierkowych choinek, które stoj¹ na podwórku przenika
siê z aromatem œwie¿o wypieczonych ciasteczek
owsianych. Siadamy przy stole, by porozmawiaæ
o tegorocznym, wyj¹tkowym w ich ¿yciu adwencie.

DOM PACHN¥CY CHOINK¥
Adwent jest czasem, w którym towarzyszymy
Maryi w oczekiwaniu na Syna Bo¿ego. Jak ten
czas prze¿ywacie w tym roku, kiedy same oczekujecie na narodziny swoich synów?
Kasia: Rzeczywiœcie jest to dla nas ciekawy okres
i zarazem niezwyk³y. Bo oto razem z siostr¹ jesteœmy w ci¹¿y i do tego mamy zbli¿ony termin porodu. Ju¿ w lutym zobaczymy nasze dzieci i bêdziemy
mog³y spojrzeæ w ich oczka. Na razie najbardziej my
obie, jako mamy, odczuwamy ich obecnoœæ, a za
chwilê ju¿ wszyscy.
Magda: Jak siê dowiedzia³am, ¿e jestem w ci¹¿y
byliœmy z mê¿em nad morzem i weszliœmy w Jastarni do koœcio³a pw. Zwiastowania NMP. Nasunê³a
mi siê wówczas pierwsza analogia do Matki Bo¿ej,
która te¿ oczekiwa³a dziecka. Maryja w czasie zwiastowania powiedzia³a: TAK - chcê dziecka, ale jak
ka¿da kobieta mia³a pewnie wiele myœli, lêków - podobnie by³o ze mn¹. Ten pocz¹tek jest taki owiany
tajemnic¹, jakby nie do koñca dociera³o do nas,
¿e zostaliœmy obdarowani dzieckiem. £atwiej ju¿ jest
jak maleñstwo zaczyna siê we mnie poruszaæ.
Czy ten tegoroczny adwent jest inny ni¿ poprzednie?
Agnieszka: Tak, szczególnie dla nas, rodziców jest
to piêkny czas. Po raz pierwszy od wielu lat bêd¹ to
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œwiêta z dzieæmi, wprawdzie jeszcze w brzuszkach
mam, ale ju¿ widaæ jak siê tam wierc¹. To nasze
pierwsze œwiêta z wnukami. A za rok bêd¹ ju¿ czuæ
zapach choinek i œci¹gaæ bombki z ga³¹zek. I oczywiœcie bêd¹ prezenty dla nich.
Magda: Wigiliê spêdzamy tradycyjnie razem z rodzicami na Zaciszu. Na razie obdarowujemy siê prezentami sami, a za rok chyba bêd¹ ju¿ g³ównie
zabawki.
Zdzis³aw: Mimo tego, ¿e jest nat³ok obowi¹zków
¿ycia codziennego, to gdzieœ w tle tych wszystkich
dzia³añ jest œwiadomoœæ o zbli¿aj¹cych siê porodach.
Martwimy siê o córki, chcemy przecie¿ dla nich jak
najlepiej, a poród nie jest lekkim prze¿yciem.
Kasia: Tato stara siê uczestniczyæ w trudach zwi¹zanych z naszym stanem. Przyk³adowo dzwoni, ¿ebyœmy siê ciep³o ubra³y lub za³o¿y³y dobre buty, gdy
jest œlisko, aby siê nie przewróciæ. Czasem nawet
wychodzi za mnie z psem, gdy jest brzydka pogoda,
bo chce mi oszczêdziæ trudu.
Magda: Tata pamiêta te¿ o naszych czapkach i szalikach, przypomnê, ¿e ja mam 30 lat, a siostra 25.
Zdzis³aw: Ale to przecie¿ normalne. Ca³¹ rodzin¹
jesteœmy w stanie b³ogos³awionym. Chcia³em siê
szczerze przyznaæ, ¿e jestem lepiej przygotowany
do przyjêcia wnuków jako dziadek, ni¿ kiedy sam
zosta³em ojcem. Kiedy urodzi³a siê pierwsza córka
- Magda, mia³em 26 lat, ale by³em tak rozbieganym
facetem, ¿e nie bardzo zastanawia³em siê nad samym
sensem i radoœci¹ oczekiwania na dziecko. Nie docenia³em, ¿e ju¿ ten czas dziewiêciu miesiêcy, kiedy
dziecko roœnie i przygotowuje siê do narodzin, jest
czasem rozwoju dla ca³ej rodziny, czasem przygotowania siê na zmiany, jakie zajd¹ w ka¿dym z cz³onków rodziny. Ten ma³y cz³owiek, jeszcze pod sercem mamy, ju¿ realnie wp³ywa na nasze ¿ycie. Jest
cudem. Kiedy mia³a siê narodziæ pierwsza córka
Madzia za bardzo tego nie analizowa³em, ¿ona wiêc
pewnie prze¿ywa³a wszystko sama. Dopiero, kiedy
moja córeczka uœmiechnê³a siê do mnie pierwszy raz
poczu³em, ¿e jestem tat¹. Kiedy po 5 latach urodzi³a
siê druga córka - Kasia, wyjecha³em do pracy za granicê kilka tygodni po jej narodzinach i wróci³em jak
ju¿ mia³a 3 miesi¹ce. Teraz tego ¿a³ujê, bo nie
widzia³em jej tak d³ugo. Wyjecha³em od noworodka, a kiedy wróci³em zasta³em gaworz¹cego niemowlaka. Szkoda, ¿e nie by³o mnie, kiedy tak siê rozgada³a. By³a bardzo kontaktowa. Teraz, jako dziadek,
bêdê chcia³ to wszystko nadrobiæ, by nie uroniæ nic
z czasu, jaki mi bêdzie dany w kontakcie z moimi
wnukami. Pewnie wi¹¿e siê to z tym, ¿e mo¿e dojrza³em do bycia ojcem i dziadkiem. Mam wiêcej cza-

SZCZÊŒLIWA RODZINA
su na rozmyœlanie i doszed³em do wnioski, ¿e chcê
cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹ z moj¹ rodzin¹. Uwielbiam
s³uchaæ, jak moje córki konsultuj¹ siê ze sob¹ na tematy ci¹¿owe. Omawiaj¹, porównuj¹, próbuj¹ wyczuæ
jak siê dzieci uk³adaj¹. To jest takie fascynuj¹ce.
Agnieszka: Inaczej czeka siê na swoje dzieci, a inaczej na wnuki. Ja ju¿ wyobra¿am sobie te nasze maleñstwa i planujê jak to bêdzie, kiedy siê bêd¹ bawi³y, uczy³y, a my bêdziemy pokazywaæ i objaœniaæ im
œwiat. To czekanie na nie jest piêkne, choæ czas siê
d³u¿y, ale staramy siê go celebrowaæ.
Zdzis³aw: Ja np. obieca³em sobie, ¿e jak siê dzieci
urodz¹, to przywiozê im piasku do piaskownicy znad
morza. Bo jestem szczêœliwym dziadkiem, tak jak
jestem szczêœliwym ojcem. Myœlê, ¿e ka¿dy rodzic
pragnie jak najlepiej dla swoich dzieci, a ja pragn¹³em, by córki mia³y dobrych mê¿ów.
I tak siê sta³o? Ziêciowie s¹ dla Pana jak synowie?
Zdzis³aw: Kasia jest wulkanem energii, jest bardzo
¿ywa, dlatego jej m¹¿ Adrian, który jest bardzo spokojny, cierpliwy i troskliwy, wrêcz rozbrajaj¹cy - jest
dla niej idealny. Rozczuli³ mnie, kiedy zadzwoni³ po
tym, jak Kasia siê wystraszy³a, gdy wybuch³a jej krajalnica – i powiedzia³, ¿e ju¿ wszystko w porz¹dku,
g³aszcze Kasiê po brzuszku, ¿eby siê zrelaksowa³a,
a dziecko uspokoi³o. M¹¿ Magdy, Krystian, jest tak
samo bardzo dobrym cz³owiekiem i kochaj¹cym
mê¿em. Kiedyœ byliœmy na wspólnym wyjeŸdzie,
w Sopocie, bardzo siê wzruszy³em, gdy powiedzia³
mi, ¿e ju¿ du¿o wczeœniej, jeszcze przed œlubem,
modli³ siê o dobr¹ ¿onê.
By³o to jak miód na serce ojca?
Tak, bo powiedzia³ to ktoœ, na pocz¹tku obcy, a teraz
jest ju¿ tak¿e moim synem. Jako rodzice myœlimy
g³ównie o potrzebach i szczêœciu swoich dzieci, ale
trzeba te¿ dostrzec oczekiwania innych. Przecie¿ rodzice Krystiana czy Adriana te¿ marzyli o dobrych

¿onach dla swoich synów i o szczêœciu dla nich. Moja
mama martwi³a siê te¿ o mnie, czy moja ¿ona bêdzie
dla mnie wystarczaj¹co dobra. Mam oczywiœcie wspania³¹ ¿onê, ale rozumiem lêk mojej mamy i wszystkich matek, które dla swoich dzieci pragn¹ jak najlepiej. To jest troska wszystkich rodziców, dlatego zawsze nale¿y pamiêtaæ te¿ o tej drugiej stronie. Pamiêtaæ o wdziêcznoœci za osobê, któr¹ Pan Bóg postawi³ na mojej drodze, za jej rodziców i rodzinê.
Agnieszka: Ziêciowie tak¿e bardzo prze¿ywaj¹ oczekiwanie na swoje dzieci i przygotowuj¹ siê do roli ojców. Adrian kupuje ksi¹¿ki, du¿o czyta, puszcza Kasi
muzykê powa¿n¹. Krystian wype³nia powierzone zadania, kupuje potrzebne sprzêty, urz¹dza dom. Od
momentu poczêcia ma³¿eñstwo staje siê ju¿ rodzin¹.
Kasia: Tak, to ju¿ daje siê odczuæ. Mój m¹¿ ju¿ planuje, co bêdzie robi³ z synem, gdzie go zabierze i co
mu poka¿e.
Magda: Czekamy na ma³ego cz³owieka, o którym
nic nie wiemy, nie wiem jak wygl¹da, jaki bêdzie
mia³ charakter, do kogo z nas bêdzie podobny. To
jest czekanie na dar od Pana Boga. Nasze ¿ycie na
pewno bardzo siê odmieni.
Agnieszka: 8 lutego bêdziemy œwiêtowaæ nasz¹ 31
rocznicê œlubu i wnukowie bêd¹ najpiêkniejszym dla
nas prezentem. Teraz, kiedy moje córki oczekuj¹ na
dzieci, sama wracam myœlami do ich dzieciñstwa,
wspominam swoje wczesne macierzyñstwo, moje
ma³e dziewczynki, ich pierwsze uœmiechy, pierwsze
s³owa, kroczki. Za chwilê bêdziemy to wszystko na
nowo prze¿ywaæ. Pan Bóg daje nam tê radoœæ oczekiwania. Ju¿ widzê, jak po podwórku biegaj¹ za psem,
jak sprzedaj¹ z dziadkiem choinki.
Zdzis³aw: Kiedy powiedzia³em ks. Proboszczowi,
¿e moje obie córki s¹ w ci¹¿y, stwierdzi³, ¿e tak jak
Maryja i El¿bieta. Od tego czasu ten obraz nawiedzenia œw. El¿biety przez Maryjê noszê w sercu, towarzysz¹c modlitw¹ moim córkom. Jest to dla nas
wielkie szczêœcie, bo podwójne Bo¿e b³ogos³awieñstwo i ogromna radoœæ w rodzinie. Wiem, ¿e niejedna rodzina o tym marzy, a nas to spotka³o. Kiedy ¿ona
rodzi³a Magdê modli³em siê w katedrze praskiej tu¿
obok szpitala Przemienienia Pañskiego, dziêkuj¹c
Bogu za dziecko, a póŸniej z ma³¹ Madzi¹ modliliœmy siê w tym samym miejscu, jak siê urodzi³a Kasia. Teraz modlê siê za moje wnuki i dziêkujê Bogu,
¿e s¹.
Rozmawia³a Katarzyna Pawlak
Pan Zdzis³aw Karczmarczyk jest fundatorem choinek,
które w tym roku tworz¹ œwi¹teczny wystrój naszej
œwi¹tyni parafialnej. Dziêkujemy!
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i modlitw¹. Powiedzieli, ¿e kiedy wrócili po tym spotkaniu do koœcio³a i podeszli do krzy¿a, by podziêkowaæ, poczuli siê lekko, odczuli pokój w sercu i mieli
wra¿enie, ¿e dotykaj¹ samego Jezusa.
W diecezji mieliœmy trzy miejsca, gdzie przez ca³y
rok by³y otwarte Jubileuszowe Drzwi Roku Mi³osierdzia. Do tych miejsc ci¹gnê³y pielgrzymki z ró¿nych
wiosek i wspólnot. Ludzie wêdrowali w pal¹cym s³oñcu, a czasem ulewie wiele kilometrów, by okazaæ sw¹
skruchê, chêæ poprawy i prosiæ o b³ogos³awieñstwo.
Oczywiœcie to przysporzy³o pracy naszym kap³anom.
Wysz³o im to jednak na dobre, bo mogli jeszcze raz
uœwiadomiæ sobie jak bardzo ludzie ich potrzebuj¹.
W czasie tego roku odwiedzi³em wiele z moich
48 parafii, g³ównie z okazji bierzmowania lub w zwi¹zku z pojednaniami. Czasem trzeba by³o ³¹czyæ okazje,
by jakoœ to ogarn¹æ. Udzieli³em kilka tysiêcy bierzmowañ. Jednej niedzieli bierzmowania udzieli³em 400
m³odym ludziom, a dzieñ póŸniej podobnej grupie.
W tym roku wyœwiêci³em te¿ dwóch kap³anów
dla naszej diecezji Wewak, Ks. Józefa i Ks. Paw³a. Krótko mog³em te¿ byæ w ojczyŸnie, przy okazji kursu w
Rzymie. Spotkanie z bliskimi to zawsze mi³e i radosne
doœwiadczenie, które dodaje energii na d³ugo. Na kursie w Rzymie spotka³em 95 biskupów z ca³ego misyjnego œwiata. Ka¿dy kraj, ka¿da diecezja ma swoje wyzwania, jedni borykaj¹ siê z hinduizmem, inni z wojn¹,
jak biskup z Aleppo, lub nieustannym s³oñcem, jak biskup z Alaski. W wielu miejscach dzieje siê te¿ du¿o
dobra, które jest czêsto przys³aniane w mediach raportami o z³u i tragediach. Bêd¹c w Rzymie namawialiœmy pracuj¹cych w Kongregacji Ewangelizacji Narodów, by dali nam kardyna³a. Jaka by³a radoœæ, kiedy
miesi¹c póŸniej Ojciec Œwiêty og³osi³ Abp. John Ribat, arcybiskupa ze stolicy, pierwszym kardyna³em w
PNG. Na dodatek nowy kardyna³ by³ jednym z trzech
arcybiskupów udzielaj¹cych mi sakry biskupiej. Cieszymy siê, ¿e Koœció³ w PNG zosta³ rozpoznany jako
daj¹cy ¿ycie i nadziejê.
Nadchodzi Nowy Rok 2017. Ka¿dy z nas zadaje
sobie pytanie, jaki on bêdzie dla ojczyzny, œwiata, dla
nas osobiœcie. Wa¿ne, by trzymaæ siê blisko Boga. On
jest zawsze blisko nas, a maj¹c Boga za Przyjaciela,
nie trzeba siê baæ, ani lêkaæ. Bóg zaufa³ nam powierzaj¹c swego Syna, jako niewinne niemowlê. Nie zapomni o nas. ¯yczê Wam, kochani, na ka¿dy dzieñ Nowego Roku zaufania Bogu i doœwiadczenia Jego bliskoœci. Z wdziêcznym sercem bêdê w³¹cza³ Was do intencji odprawianych przeze mnie Mszy œw., które od
pocz¹tku mej pos³ugi misyjnej sprawujê za Was wszystkich, których Bóg postawi³ na mej drodze.
Bishop Józef Roszyñski, SVD
Biskup Diecezji Wewak, PNG

Drogi Ksiê¿e Andrzeju,
Cz³onkowie Ko³a Misyjnego,
Drodzy Parafianie Parafii Œwiêtej Rodziny
W czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia nie sposób
nie pamiêtaæ o tych, którzy s¹ nam szczególnie drodzy,
którym jesteœmy wdziêczni za wiele dobra, którzy w jakiœ
sposób wp³ynêli na to, kim jesteœmy i gdzie jesteœmy.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wasz¹ serdeczn¹ hojnoœæ,
tak materialn¹ jak i duchow¹. Listem tym pragnê wyraziæ m¹ wdziêcznoœæ za nieustanne wspieranie mnie
i napisaæ parê s³ów o tym, co siê dzieje w naszej diecezji. Szybko min¹³ ten rok i bardzo wiele siê wydarzy³o.
Bardzo wczeœnie zacz¹³ siê Wielki Post, kiedy to
z moimi ksiê¿mi diecezjalnymi, z których 99% to tubylcy z tej diecezji, odbyliœmy rekolekcje na wyspie
Kairiru. To wyspa widoczna z Wewak, tam kiedyœ by³y
pocz¹tki diecezji. Teraz odbyliœmy tam rekolekcje, po
których poœwiêci³em Krzy¿ i Ikonê Roku Mi³osierdzia.
Od tego dnia te dwa symbole Bo¿ego Mi³osierdzia rozpoczê³y peregrynacjê po diecezji. Reakcja ludzi okaza³a siê bardzo ¿ywio³owa. Pojawienie siê tych symboli w którejkolwiek parafii przynosi³o niesamowite
o¿ywienie. Po latach wracali ci, co odeszli z Koœcio³a.
Doœwiadczyliœmy £aski Bo¿ej i Bo¿ego Mi³osierdzia.
Nastêpowa³y nawrócenia, cudowne uleczenia, pojednania ca³ych parafii. W jednej z takiej ceremonii,
w której bra³em udzia³, pamiêci¹ siêgniêto wstecz do
pocz¹tków misyjnych, kiedy to zabitych zosta³o dwóch
pracowników z innej parafii buduj¹cych koœció³ parafialny w drugiej. Teraz wyznano tê zbrodniê, przeproszano, nast¹pi³a wymiana darów i symboli oraz poproszono mnie bym ofiarowa³ Mszê œw. w tej intencji.
Nast¹pi³o wiele pojednañ we wspólnotach i poszczególnych klanach. Jedno ma³¿eñstwo opowiada³o mi, jak
to po nocnym czuwaniu i modlitwie przy krzy¿u postanowi³o udaæ siê do wieloletnich wrogów i pojednaæ
siê z nimi. Nie by³o im z tym ³atwo. Zdziwili siê spokojnym przyjêciem, wspóln¹ rozmow¹, przebaczeniem
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i samotnych. – Nigdy nie wiemy, ile osób przyjdzie
na tak¹ Wigiliê. Wprawdzie wczeœniej bywamy
u nich, staramy siê g³osiæ S³owo Bo¿e, wrêczamy
zaproszenia, ale nie wiadomo czy siê pojawi¹ – opowiada Joanna. – Ale i tak uwa¿am, ¿e warto to robiæ,
bo jeœli s¹ ludzie, którzy nie maj¹ gdzie spêdziæ
Wigilii lub jej sobie po prostu nie zorganizuj¹
z ró¿nych wzglêdów (najczêœciej z biedy i samotnoœci) to trzeba j¹ dla nich zorganizowaæ i tyle. I jeœli
ktoœ nie ma dok¹d pójœæ, by usi¹œæ przy œwi¹tecznym stole, bo spotka³a go okropna sytuacja ¿yciowa,
to ma chocia¿ zaproszenie od Proboszcza na Wigiliê
w parafii – mówi Joanna Wid³ak.
– Mogliœmy pobyæ ze sob¹, podzieliæ op³atkiem, porozmawiaæ, poznaæ siê trochê i poœpiewaæ kolêdy przy
akompaniamencie gitary naszego organisty Paw³a.
By³y nawet kolêdy œpiewane na ¿yczenie – opowiada³ Wojciech Wid³ak, od lat wspó³organizator
Wigilii. – By³y paczki od parafian przygotowane przy
wspó³udziale ks. Proboszcza, odczuwa³o siê wspólnotê i rodzinn¹ serdeczn¹ atmosferê.
To dobrze, ¿e w szczególnym czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pamiêtamy o naszych s¹siadach,
których ¿ycie jest trudniejsze ni¿ nasze, ale warto
o nich pamiêtaæ w ci¹gu ca³ego roku, wspieraæ
s³owem, motywowaæ, czasem zwyczajnie zgadaæ,
spytaæ, co s³ychaæ. Bieda jest nieatrakcyjna, wrêcz
odpychaj¹ca, ale kiedy siê nad ni¹ pochylimy, podejdziemy bli¿ej, dostrze¿emy Pana Jezusa. Papie¿ Franciszek zachêca w tym roku: „IdŸcie i g³oœcie”. Mo¿e
warto w nadchodz¹cym roku rozejrzeæ siê wokó³
siebie i wyszukaæ w swoim otoczeniu kogoœ, kogo
mo¿na wesprzeæ swoim zainteresowaniem, mo¿e zaprosiæ na nastêpn¹ Wigiliê w parafii, mo¿e zainspirowaæ do zmiany ¿ycia, do otwarcia siê na Pana Boga.
Mo¿e warto wyjœæ poza w³asn¹ wygodê i w³asne
potrzeby i pochyliæ siê nad braæmi bardziej doœwiadczonymi przez los, mo¿e s³abszymi, mo¿e podejmuj¹cymi z³e ¿yciowe decyzje (nie nam to oceniaæ).
B¹dŸmy bardziej uwa¿ni, by dostrzegaæ bliŸnich
wokó³ siebie w tej naszej ma³ej spo³ecznoœci
parafialnej. Ws³uchujmy siê w potrzeby osób biednych, samotnych i jeœli z jakichœ wzglêdów nie
mo¿emy ich zaprosiæ do siebie, to pamiêtajmy o nich
i kierujmy ich kroki do parafii, b¹dŸmy wra¿liwi
na drugiego cz³owieka.
Mo¿e ta tegoroczna Wigilia bêdzie zachêt¹
do tego, by w przysz³ym roku na parafialnej Wigilii
pojawi³o siê wiêcej goœci? Tak naprawdê to zale¿y
od nas.
Katarzyna Pawlak

BYÆ CHLEBEM DLA BRACI
Kto chce prawdziwie czyniæ mi³osierdzie
musi sam staæ siê bezinteresownym
darem dla drugiego cz³owieka – mówi³
œw. Jan Pawe³ II.
W tym roku po raz kolejny w domu parafialnym zorganizowano Wigiliê dla osób w potrzebie
z naszej parafii. Niektóre z tych osób ¿yj¹ w bardzo
ciê¿kich warunkach, gdzieœ k¹tem, w opuszczonych
domach, niezauwa¿ane, omijane. Na zaproszenie
ks. Proboszcza w tym roku przysz³o a¿ 14 osób.
Któregoœ roku by³o nawet 9 osób, ale w ostatnich
latach tylko kilka, nawet 2 lub 3. Trzeba by³o je przywoziæ z tych miejsc, w których ¿yj¹. – Tegoroczne
spotkanie utwierdzi³o mnie w przekonaniu, ¿e jest
potrzeba organizowania takich spotkañ i nie mam
w¹tpliwoœci, ¿e jest to z korzyœci¹ dla nas wszystkich, zarówno goœci, których zapraszamy, jak
i nas organizatorów – mówi³ ks. Proboszcz Andrzej
Mazañski.
S³u¿yæ bliŸniemu to, wed³ug brata Alberta, który jest patronem i przewodnikiem obecnego roku
liturgicznego, przede wszystkim dawaæ siebie:
„Powinno siê byæ dobrym jak chleb. Powinno siê
byæ jak chleb, który dla wszystkich le¿y na stole,
z którego ka¿dy mo¿e kês dla siebie ukroiæ i nakarmiæ siê, jeœli jest g³odny”.
Inicjatork¹ i koordynatork¹ tych dzia³añ jest
Joanna Wid³ak ze wspólnoty neokatechumenalnej.
Motywuje wiele osób do dzia³ania i co roku znajduje siê ktoœ, kto przyniesie potrawy, upiecze ciasta lub
z³o¿y datek na organizacjê Wigilii dla ubogich
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU

PRZYGOTOWANIA
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek. Dziœ by³em ciekaw, kiedy wreszcie bêdzie Bo¿e Narodzenie. To znaczy, nie tylko dziœ by³em ciekaw. Zawsze
mnie to ciekawi, ale jak ju¿ zapalimy pierwsz¹ œwiecê w naszym wieñcu, to zaczyna mnie to ciekawiæ
bardzo, ale to bardzo. A potem to jeszcze bardziej.
I mojego ¿ó³wia przytulankê oczywiœcie te¿.
- Mamo, kiedy ju¿ bêdzie to Bo¿e Narodzenie?
– zapyta³em jeszcze przed œniadaniem.
Mama siê uœmiechnê³a, bo chyba ka¿dy uœmiecha siê,
gdy s³yszy o Bo¿ym Narodzeniu.
- Wiesz, Ryjku – powiedzia³a – myœlê, ¿e Bo¿e Narodzenie przyjdzie dok³adnie wtedy, kiedy bêdziemy
gotowi.
Spojrza³em na mojego ¿ó³wia. On te¿ wygl¹da³ tak,
jakby nie zrozumia³ tego, co powiedzia³a mama.
Przez chwilê ja i ¿ó³w myœleliœmy, a potem ja powiedzia³em:
- Czyli, gdybyœmy przygotowali wszystko na jutro
i bylibyœmy gotowi od samego rana, to ju¿ jutro
by³oby Bo¿e Narodzenie?
Mama znowu siê uœmiechnê³a.
- Mo¿liwe – powiedzia³a – ale do jutra nie zd¹¿ymy
siê przygotowaæ, wiêc nie uda nam siê tego sprawdziæ.
- Dlaczego, mamo? – zawo³a³em. – Ja ci pomogê,
i mój ¿ó³w te¿. I zrobimy wszystko bardzo, bardzo
szybko. Bardzo szybko!
I zacz¹³em biegaæ dooko³a mamy, ¿eby pokazaæ, jak
bardzo szybko wszystko bêdê robi³. Kiedy tak biega³em, mama z³apa³a mnie, podnios³a i przytuli³a
do policzka.

- Ale co robisz, mamo? – powiedzia³em. – Jak mnie
bêdziesz tak trzymaæ, to nie uda mi siê biegaæ ani
w ogóle niczego robiæ bardzo, bardzo szybko.
Mama dalej mnie trzyma³a. Usiad³a na krzeœle i przytuli³a mnie, a potem powiedzia³a:
- Wiesz, ale jak tak bardzo, bardzo szybko biegasz,
to nie mogê ciê przytuliæ. ¯eby siê przytuliæ, trzeba
siê na chwilê zatrzymaæ. I z przygotowaniami
do Bo¿ego Narodzenia jest podobnie.
Mama mówi³a dziœ same zagadki. Co w przytulaniu
jest podobnego do Bo¿ego Narodzenia? Chocia¿…
I przytulanie, i Bo¿e Narodzenie s¹ bardzo przyjemne. Ale o co mog³o chodziæ z tymi przygotowaniami?
Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e przed Bo¿ym Narodzeniem, tak jak przed przytulaniem, trzeba siê na chwilê
zatrzymaæ. W dodatku to zatrzymanie te¿ mo¿e byæ
przyjemne. Na przyk³ad dziœ zatrzymaliœmy siê przy
stole w kuchni i robiliœmy ³añcuch na choinkê. I wiecie co? Choæ nie robiliœmy go bardzo, bardzo szybko, to Bo¿e Narodzenie jest ju¿ o dzieñ bli¿ej!
Wojciech Wid³ak

W³aœciwoœci miodu zale¿¹ g³ównie od
tego, z jakich roœlin pszczo³y zbiera³y
nektar, spadŸ i py³ek kwiatowy. I tak:
Miód akacjowy w stanie p³ynnym jest
jasny. Odznacza siê nisk¹ aktywnoœci¹
antybiotyczn¹. Pomocny w leczeniu
wrzodów ¿o³¹dka, dwunastnicy, zapalenia b³ony œluzowej oraz stanów kurczowych jelita cienkiego i grubego. Zalecany przy leczeniu nadkwasoty ¿o³¹dka, zaburzeñ przewodu pokarmowego i uk³adu trawiennego. W chorobie wrzodowej przyspiesza regeneracjê tkanki, odnowê b³ony œluzowej, usuwanie nad¿erek i owrzodzeñ. £agodnie wycisza niepokój wewnêtrzny, u³atwia zasypianie, wzmacnia znu¿ony, wyczerpany organizm. Zaleca siê wypicie na 2 godziny przed snem szklanki

MIODY

naparu z melisy z ³y¿k¹ miodu akacjowego. Ze wzglêdu
na du¿¹ zawartoœæ fruktozy
mo¿e byæ stosowany przy niektórych rodzajach cukrzycy.

Miód mniszkowy (z kwiatu
mniszka lekarskiego, popularnego mleczu kwitn¹cego na prze³omie kwietnia
i maja) ma jasno¿ó³ty kolor, krystalizuje szybko, nierównomiernie. Ma wysok¹ aktywnoœæ biologiczn¹
(czy biotyczn¹). Polecany jest przy chorobach ¿o³¹dka, zaburzeniach trawienia, chorobach jelit, skurczach
¿o³¹dka i jelit oraz chorobach w¹troby i dróg ¿ó³ciowych, a tak¿e przy niedokrwistoœci i schorzeniach
reumatycznych. Pomocny w stanach wyczerpania
psychicznego i fizycznego.
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH

Solemnity of the Nativity of the Lord
A Reading from the Holy Gospel according to Luke
In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled.
This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to
his own town. And Joseph too went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea, to the city of David
that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his
betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave
birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was
no room for them in the inn. /Lk 2:1-7/

Waiting for a Savior
The question is: Is the humanity of our time still waiting for a Savior?
One has the feeling that many consider God as foreign to their own
interests. Apparently, they do not need him. They live as though he did
not exist and, worse still, as though he were an “obstacle” to remove in
order to fulfill themselves. Even among believers—we are sure of it—
some let themselves be attracted by enticing dreams and distracted by
misleading doctrines that suggest deceptive shortcuts to happiness. Yet,
despite its contradictions, worries and tragedies, and perhaps precisely
because of them, humanity today seeks a path of renewal, of salvation,
it seeks a Savior and awaits, sometimes unconsciously, the coming of
the Savior who renews the world and our life, the coming of Christ, the
one true Redeemer of man and of the whole of man.
—Pope Benedict XVI, General Audience December 20, 2006

O Come All Ye Faithful
O come all ye faithful
Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

O Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
O sing, all ye citizens of heaven
above.
Glory to God, in the highest
glory
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

All Hail! Lord, we greet Thee,
Born this happy morning,
Jesus, to Thee be glory given;
Word of the Father, now in
flesh appearing;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.

You can listen to this Christmas hymn at: http://www.youtube.com/watch?v=7P0f8Aoaqjg

Vocabulary
Savior – Zbawiciel
consider – uwa¿aæ kogoœ za coœ
obstacle – przeszkoda

enticing – kusz¹cy
distracted – rozproszony
deceptive – z³udny
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shortcut – skrót
Redeemer – Odkupiciel
faithful – wierni
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ROK ŒW. BRATA ALBERTA
Od 25 grudnia 2016 do 25 grudnia 2017 obchodzony bêdzie we wszystkich diecezjach polskich Rok Œwiêtego Brata Alberta. W tym roku przypada
jego setna rocznica œmierci. Biskupi polscy uznali, ¿e obchody tej rocznicy bêd¹
dla naszego narodu naturaln¹ kontynuacj¹ niedawno zakoñczonego Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia. Brat Albert (Adam Chmielowski) jest ciekaw¹ postaci¹, osob¹ która ¿y³a intensywnie staraj¹c siê w pe³ni korzystaæ z ró¿norodnych swoich talentów. By³y powstaniec styczniowy, który straci³ nogê w
walkach o niepodleg³oœæ narodu. Emigrant, który okaza³ siê utalentowanym malarzem, uznanym za jednego z prekursorów polskiego impresjonizmu. A w koñcu zakonnik, który zdecydowa³ siê zamieszkaæ razem z ubogimi i im poœwiêciæ
swoje ¿ycie: pracê, trud i modlitwy. Karol Wojty³a napisa³ kiedyœ: „Mi³osierdzie
i chrzeœcijañstwo to jedno i to samo. Jeœli nie by³oby mi³osierdzia, nie ma chrzeœcijañstwa… Wyznanie wiary musi siê dope³niæ wyznaniem mi³oœci…”. Brat Albert pokaza³ swoim ¿yciem, ¿e warto iœæ i g³osiæ wszystkim dobr¹ nowinê. On
zdecydowa³ siê nieœæ pomoc tym, którym ju¿ nikt nie chcia³ pomagaæ, tym którzy byli najbardziej zagubieni,
przegrani, poni¿eni. W ka¿dym z nich widzia³ Chrystusa cierpi¹cego, któremu trzeba nieœæ pomoc.
MS
Jak co roku, przed Œwiêtami, zebraliœmy od Parafian dary rzeczowe, które zosta³y przekazane najubo¿szym
rodzinom w naszej Parafii. Paczki przygotowane zosta³y tak¿e dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebuj¹cych wsparcia, które spotka³y siê z ks. Proboszczem i osobami zaanga¿owanymi w to dzie³o na dorocznej
Wigilii przygotowanej w naszym Domu Parafialnym.
Dziêkujemy za dary serca!
10 grudnia odby³a siê Msza Œwiêta
dziêkczynna z okazji 90. urodzin Mamy
Ksiêdza Proboszcza.
Zacnej Jubilatce sk³adamy serdeczne
¿yczenia z okazji tak piêknego Jubileuszu.
Nasze œwiêto patronalne Œwiêtej Rodziny w tym roku
obchodzimy wyj¹tkowo w pi¹tek 30 grudnia. W tym
dniu wszystkich zapraszamy na uroczyst¹ Mszê œw.
o godz. 18.00, podczas której ma³¿onkowie, którzy
obchodzili w obecnym, koñcz¹cym siê roku, Jubileusz 25, 50 i 60-lecia zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa, odnowi¹ swoje przyrzeczenia ma³¿eñskie.

Pani Urszula Chuda, która prowadzi nasz¹ scholê parafialn¹, zaprasza na Kolêdowanie z dzieæmi,
które odbêdzie siê w niedzielê 8 stycznia po Mszy
œwiêtej z udzia³em dzieci o godz. 10.30.
Natomiast wszystkich parafian, starszych i m³odszych, zapraszamy na Kolêdowanie parafialne,
pod kierunkiem organisty, Paw³a Moszkowicza.
Kolêdy bêdziemy œpiewaæ wspólnie tej samej niedzieli, 8 stycznia, o godz. 17.00 przed Msz¹ Œwiêt¹.

W Œwiêto Objawienia Pañskiego, 6 stycznia, popularnie nazywane Œwiêtem Trzech Króli, zachêcamy
do wziêcia udzia³u w organizowanych z tej okazji
orszakach.
Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

Porz¹dek Mszy œw. w parafii
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna jest czynna:
wtorek, œroda i pi¹tek
w godz. 9.00-10.00 i 16.00-17.45

Nr konta parafialnego
BANK PEKAO SA VI O W-WA
52 1240 1082 1111 0000 0428 0477

Redakcja: Katarzyna Pawlak, Ks. Proboszcz. Strona angielska: Monika Nowosielska. Sk³ad: Magdalena Sypniewska
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