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Boże Narodzenie, to Święta rodzinne. Mamy 
być dla Bliskich i z Bliskimi. Mamy postarać 
się, by naszą miłość było wyraźnie widać. 
Co o miłości, Bożym Narodzeniu i rodzinie 
mają nam do powiedzenia ludzie, którzy 
- przynajmniej na pierwszy rzut oka - są 
rodzinami na wzór Świętej Rodziny, którą 
czcimy w niedzielę po Bożym Narodzeniu? 
Zapytaliśmy o to rodziny Agnieszki i Andrzeja 
oraz Kasi i Tomka - naszych parafian. 

A. i A.: Jesteśmy bardzo zwyczajną rodziną i na 
pewno daleko nam do świętej.

Ale bardzo mocno widać, że się stracie 
żyć tak, jakbyście wychowywali małego 
Jezusa… Wzrastaliście i jesteście w 
katolickich wspólnotach. Co to daje w życiu? 
Macie przecież teraz wiele pracy i tysiące 
codziennych obowiązków?

K. i T.: Daje nam siłę i wiarę w przezwyciężenie 
własnej słabości. I jak już jest tak strasznie 
ciężko, że albo trzeba czymś rzucić albo łzy 
same napływają do oczu i nie widać żadnej 
drogi dalej, to wzdychamy do nieba: „Boże, daj 
mi siły, bo ja tego po ludzku nie udźwignę.”

A. i A.: Pomaga w tym, aby w codziennych 
obowiązkach nie zgubić tego, co najważniejsze. 
Bóg tak porządkuje nam czas, że prawie 
codziennie po pracy siadamy razem z mężem 
przy kawie i rozmawiamy o tym, co nas 
spotkało w ciągu dnia. Wieczorem staramy się 
dla każdego dziecka znaleźć trochę czasu na 
rozmowę, zagranie w grę lub poczytanie bajki. 

Jesteście jakoby szaleni. Dwoje dzieci, to - 
wielu tak uważa - już bardzo duża rodzina 
i siedem razy więcej pracy i obowiązków w 
życiu, a w Waszych rodzinach tych Bożych 
Skarbów jest…

K. i T.: …u nas troje.
A. i A.: …u nas czworo.

Jak to jest, że niektóre małżeństwa - wydaje 
się - boją się dzieci, a Wy macie tak piękne, 
Boże i liczne rodziny?

K. i T.: Dzieci są darem od Boga i są 
najlepszym darem, jaki mógł nas spotkać. A 
rodzeństwo ubogaca otwieranie się na świat 
przez przebywanie w różnorodnym środowisku. 
Dzięki temu, że jest nas 5, przestaliśmy używać 
słowa „muszę” - muszę wstać, muszę zrobić, 
muszę ubrać, ugotować, uprać..., bo „chcemy” 
- chcemy się trudzić, chcemy dawać, chcemy   
...być, po prostu chcemy...

A. i A.: Uważamy, że dla wielu małżeństw mieć 
jedno, czy dwoje dzieci, jest po prostu wygodnie. 
My sami też myśleliśmy raczej o dwójce lub 
trójce dzieci, ale jak widać Pan Bóg zaplanował 
inaczej. :-)

Jaka jest tajemnica, by każdy w Waszym 
domu podczas przygotowań do Świąt czuł się 
potrzebny i szczęśliwy?

K. iT.: Trzeba być całą rodziną w przygotowaniach. 
Potrzebny jest dobry plan ustalony razem z 
podziałem obowiązków na wszystkich. U nas 
w domu przed jakimś trudnym dniem Mama 
zbierała nas wszystkie, klękałyśmy i Mama 
mówiła tak: „Panie Boże, daj nam jutro dużo siły 
i dużo spokoju, kieruj naszym postępowaniem.” 
My teraz robimy tak samo i następnego dnia 
dostajemy w pakiecie tak jakby filiżankę melisy 
z redbulem.

A. i A.: W zależności od wieku, dzielimy obowiązki 
między dzieci. Niektóre są dla nich przyjemne, ale 
są też takie, które wykonują niechętnie. Ale nie 
szalejemy z generalnymi porządkami. Zdarza się, 
że robimy je dopiero miedzy Świętami, a Nowym 
Rokiem.

Co, Dzieci, jest Waszym ulubionym obowiązkiem 
przed Świętami?

Gosia: Pieczenie pierniczków.
Hania: Mycie, mycie, mycie.
Władek (wiek: 2 miesiące): Zachować spokój 
ponad wszelką możliwość. ;-)
Emilka: Najbardziej lubię piec i ozdabiać ciasteczka. 
Ubieramy nimi choinkę, a między gałązkami 
chowamy słodycze po to, by po kilku dniach je 
odnaleźć i zjeść. 
Marcel: Najprzyjemniejsze jest ubieranie choinki. 
Jak trzeba, to naprawiam światełka. 
Antoś: Lubię robić łańcuchy z papieru i zabawki na 
choinkę. 
Mela: Najbardziej lubię jeść cukierki. I lizaki.
I ciasteczka. Takie z choinki.
Jak zdobywa się zaufanie do dzieci, że sobie 
poradzą i nie zrobią sobie krzywdy, gdy np. 
coś muszą zrobić same?

K. i T.: Dawanie im szansy, żeby coś zrobiły z 
nami. Wiadomo, że bez dzieci zrobimy szybciej 
i bez zbędnego bałaganu, ale bez tego nigdy się 
nie nauczą. „Chcemy”, żeby przy nas pierwszy 
raz się oparzyły, żeby przy nas pierwszy raz się 
skaleczyły...

FILIŻANKA MELISY Z REDBULEM

ciąg dalszy na 6 stronie 
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EWANGELIA:  Łk 2, 1-14
„Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, 
Józefa i Niemowlę leżące w żłobie.”

„Oto zwiastuję wam radość wielką... dziś... 
narodził się wam Zbawiciel.” Słysząc te 
słowa, pasterze byli zaskoczeni. „Pójdźmy 
do Betlejem.” I poszli z pośpiechem. Jak 
my przyjmujemy fakt narodzenia Mesjasza? 
Czy nasze Boże Narodzenie nie jest stare, 
znane, tyle razy widziane i czy nas zaskakuje? 
Zachwyt rezerwujemy dzieciom - szopka, 
Aniołek, choinka, lampki. Obchodzimy raczej 
„nasze” Boże Narodzenie niż Jego. Bóg ma się 
narodzić w naszym sercu. Musimy udać się z 
pośpiechem i znaleźć Niemowlę leżące w żłobie. 
Pasterze, „gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co 
im zostało objawione o tym Dziecięciu.” A co ja 
mogę opowiedzieć o moim Bożym Narodzeniu? 
Naprawdę żyjemy Bożym Narodzeniem, jeśli 
ruszymy z miejsca i damy się prowadzić tam, 
gdzie jest Bóg – Dar, który trzeba znaleźć.  

Adam Żak

EWANGELIA:  Łk 2, 41-52
„Oni jednak nie zrozumieli tego, co im 
powiedział.”

A powiedział, że powinien „być w tym, 
co należy do mego Ojca.” Tym niemniej 
„Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu.” Jest to postawa 
wiary wobec tajemnicy Boga. Jaka jest moja 
postawa wobec prawd wiary? Tajemnicę Boga 
mamy przechowywać w sercu, pokochać i, 
przemodliwszy, przeżywać. Wzorem dla nas 
jest Maryja. Święto Świętej Rodziny zaprasza 
nas do zbadania, czy nasza rodzina wsparta jest 
mocno na wierze i miłości. „Boże, Ty w Świętej 
Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy 
złączeni wzajemną miłością naśladowali w 
naszych rodzinach Jej cnoty.” (Modlitwa Mszy 
świętej Niedzieli Świętej Rodziny).

Adam Żak

Siostrze Noeli Macioszek CR,
w dniu imienin życzymy, 

by Dzieciątko Jezus
napełniało pokojem i miłością serce Siostry.

Niech pokora i dziecięctwo Boga
umacniają w kroczeniu najpiękniejszą drogą 

codziennej służby.

Czwartek, 27 grudnia, od godz. 900

os. Godów wraz z ul. Wilczyńskiego, ul. Godowska, ul. Czarna 65/67, 
ul. Towarzyska, ul. Radostowska, ul. Chemiczna, ul. Czarna, ul. Głucha, ul. Łączna

Piątek, 28 grudnia, od godz. 900

ul. Wydmowa, ul. Bukietowa, ul. Otwarta, ul. Góralska, ul. Działkowa, ul. Sierpowa, ul. Gajowa z 
blokiem, ul. Bartnicza, ul. Lotna, ul. Chęcińska

Sobota, 29 grudnia, od godz. 900

ul. Ptasia, ul. Mariańskiego, ul. Jodłowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, ul. Tatrzańska, 
ul. Południowa bez bloku, ul. Eplera, ul. Młodzianowska, ul. Gazowa, ul. Wiejska domki jednorodzinne, 
ul. Wiejska 58 i 62

Poniedziałek, 31 grudnia, od godz. 900

ul. Domagalskiego,  ul. Staroopatowska 4/6, 8, 10 i blok oraz nowe bloki, ul. Kolejowa, 
ul. Grzecznarowskiego, ul. Poznańska, ul. Śląska

ul. Towarzyska, ul. Radostowska, ul. Chemiczna, ul. Czarna, ul. Głucha, ul. Łączna

„Ponieważ Zbawiciel zechciał stać 
się dzieckiem i zechciał swoje 
dziecięctwo uczynić swoim znakiem 
rozpoznawczym, wszyscy ludzie 
wszystkich wieków winni stać się 
dziećmi, w wewnętrznym uznaniu swej 
niemocy i małości”.

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO 

PALLOTTIEGO
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30 grudnia 2012r. – NIEDZIELA
ŚWIĘTEJ RODZINY
Imieniny: Eugeniusza, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA: 
Syr 3, 2-6.12-14
PSALM 128, 1-5
Kol 3, 12-21
EWANGELIA: Łk 2, 22-40 

31 grudnia 2012 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Sylwestra
Imieniny:  Mariusza, Sylwestra
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 18-21
PSALM 96, 1-2.11-13
EWANGELIA: J 1, 1-18

1 stycznia 2013 r. – WTOREK
Imieniny: Mieczysława, Nikodema
LITURGIA SŁOWA:
Lb 6, 22-27
PSALM 67, 2-3,5 i 8
Ga 4, 4-7
EWANGELIA: Łk 2, 16-21

2 stycznia 2013 r. – ŚRODA
Imieniny: Bazylego, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 22-28
PSALM 98, 1, 2-3ab, 3cd-4
EWANGELIA: J 1, 19-28

3 stycznia 2013 r. – CZWARTEK
Imieniny: Daniela, Danuty, Zdzisława
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 29 - 3,6
PSALM 98, 1, 3cd -4, 5-6
EWANGELIA: J 1, 29-34

4 stycznia 2013 r. – PIĄTEK
Imieniny: Angeliki, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 7-10
PSALM 98, 1,7-8,9
EWANGELIA: J 1, 35-42

5 stycznia 2013 r. – SOBOTA
Imieniny: Hanny, Izydora, Szymona
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 11-21
PSALM 100, 1-2,3,4,5
EWANGELIA: J 1, 43-51

K a l e n d a r z 
l i t u r g i c z n y

Środa, 2 stycznia, od godz. 1430

ul. Komandosów 2

Czwartek, 3 stycznia, od godz. 1430

ul. Komandosów 4 
ul. Południowa 12

Piątek, 4 stycznia, od godz.1430

ul. PCK 1, 3, 5 i 7

Sobota, 5 stycznia, od godz. 900

ul. Gagarina 3/5/7 

Poniedziałek, 7 stycznia, od godz. 1430

ul. PCK 9/11
ul. Gagarina 13/17 i  21/23

1. W Niedzielę Świętej Rodziny (30 grudnia) Nabożeństwo 
w intencji naszych rodzin zostanie odprawione o godz. 17:00. 

2. W poniedziałek, 31 grudnia, w ostatni dzień 2012 roku, 
uroczysta Msza święta na zakończenie starego roku o godz. 
18:00. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Nabożeństwo dziękczynno - przebłagalne. Za 
publiczne odmówienie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” 
– „Te Deum, laudamus” – w ostatnim dniu roku, można 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Nie ma 
Mszy świętej o północy.

3. We wtorek, 1 stycznia, w Nowy Rok, przypada Uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.  Msze święte w naszym 
kościele, jak w każdą niedzielę. Tego dnia przypada również 
Światowy Dzień Pokoju. Nie będzie Nabożeństwa o godz. 17:00.

4. Po Niedzieli Świętej Rodziny przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W I czwartek, Nabożeństwo o nowe, 
święte powołania kapłańskie i zakonne, o godz. 17:30. Po nim 
zostanie odprawiona Msza święta w intencji powołań. 
W I piątek, spowiedź dla wszystkich podczas porannych Mszy 
świętych i od godz. 17:30. Ze względu na trwającą kolędę, 
nie będzie Mszy świętej dziecięcej o 16:45. Nie będzie także 
wizyty u chorych. W I sobotę, Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 17:30.

5. W niedzielę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia 
Pańskiego – Trzech Króli. Obrzęd poświęcenia kredy i 
kadzidła będzie miał miejsce po każdej Mszy świętej. 

6. W niedzielę, 6 stycznia, o godz. 14:30, zostanie odprawiona 
Msza święta hospicyjna.
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