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Czy Jezus narodził si take w moim sercu ?
wito Boego Narodzenia ju

niejeden raz zachcało nas do
zastanowienia si, czy Jezus narodził si
take w moim sercu, czy miał tam
przygotowane mieszkanie. I pewnie
odpowiadalimy - tak. Nie zawsze
dokładnie zastanawiajc si, co to znaczy
- przyj kogo do swego serca. Co
znaczy - chcie i pozwoli komu
zamieszka. Wreszcie: co znaczy - mie
w swoim sercu Boga.
W swoim sercu moemy mie wiele osób,
tych najbardziej ukochanych, najdro-
szych. Nasze serce bowiem porówna
mona do obszernego domu, w którym
jest wiele mieszka. Niektóre s ju
zajte, wiele jest wolnych. Przeznaczone
s dla naszych ukochanych, z którymi
chcemy by blisko. To my decydujemy
kto zamieszka w jednym z tych mieszka.
Ale serce jest jednak domem
wyjtkowym. W tym wyjtkowym
domu powinno by ciepło. Powinien on
by ogrzewany ciepłem pochodzcym
z naszej miłoci do kadego z miesz-
kaców. Ciepłem, które jest okazywane,
nie skrywane. Kade okazanie uczucia
osobie, która w naszym sercu mieszka,
jest dla niej ogrzaniem, słonecznym
wiatłem, jest promieniem miłoci.
Dobrze byłoby, gdybymy naszym
gociom czsto mówili, e ich kochamy,
e s dla nas kim wyjtkowym, e - po
prostu - cieszymy si, e s. Mówili na
głos, aby ten drugi usłyszał i mógł
cieszy si nasz miłoci, naszymi
dobrymi słowami
Nowonarodzony Jezus - tak jak kade
dziecko - pragnie ciepła, naszego ciepła.
Jeli zdecydowalimy si zaprosi Go
powinnimy da Mu to co jest dla nas

najcenniejsze. Z pewnoci cenimy sobie
nasz przyja. Chcielibymy mie
przyjaciół i sami chcielibymy by przyja-
cielem. Dlatego dajmy nasz przyja
Jezusowi a On obdarzy nas swoj –
najcenniejsz, najwierniejsz. Starajmy si
by dobrym, kochajcym przyjacielem.
Gdy oddamy Mu jedno z mieszka
w naszym sercu, On - Ksie Pokoju -
wniesie tam pokój i ciepło. Tak bardzo
potrzebne w dzisiejszych czasach. Trzeba
wiedzie, e im wicej uczucia ofiarujemy
Jezusowi, tym wicej pokoju i radoci
otrzymamy od Niego.
Warto si dzi zastanowi, czy naprawd
kochamy Jezusa. T nasz miło do niego
moemy porówna z miłoci, któr
odczuwamy do innych ludzi. Gdy kogo
kochasz, chcesz jak najczciej przebywa
w jego towarzystwie, mylisz o nim,
dajesz mu to co masz w swoim yciu
najcenniejszego. Czy tak jest z twoj
miłoci do Jezusa? Czy chcesz z nim
by? To przebywanie z Nim to modlitwa
i Msza w. Czy chtnie si modlisz?
Z jakim nastawieniem przychodzisz na
msz w.? Czy czujesz, e idziesz na spot-
kanie z przyjacielem, czy raczej traktujesz
to jako nieprzyjemny i nudny obowizek.
Czy Komunia w. jest chwil radosn, czy
zupełnie obojtn?
To s pytania, które warto sobie zada
z racji dzisiejszej uroczystoci, aby
zweryfikowa nasz miło do Jezusa.
ycz, aby kady z nas mógł na te
pytania odpowiedzie: tak!

SJK

KALENDARIUM

1 stycznia – witej Boej
Rodzicielki – uroczysto
2 stycznia – w. Bazylego
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
Biskupa i Diakona – wspomnienie
6 stycznia – Objawienie Paskie –
uroczysto
8 stycznia – Chrzest Paski –
wito
17 stycznia – w. Antoniego
Opata – wspomnienie
21 stycznia – w. Agnieszki
Dziewicy i Mczennicy –
wspomnienie
24 stycznia – w. Franciszka
Salezego Biskupa i Doktora
Kocioła – wspomnienie
26 stycznia – w. Tymoteusza i
Tytusa Biskupa – wspomnienie
27 stycznia – Bł. Jerzego
Matulewicza Biskupa –
wspomnienie
28 stycznia – w. Tomasza z
Akwinu Kapłana i Doktora
Kocioła – wspomnienie
31 stycznia – w. Jana Bosco
Kapłana – wspomnienie

MYL MIESICA

Pan Jezus od narodzenia
wskazuje na nasze
zadanie, które polega na
tym, aby gardzi tym, co
wiat kocha i o co
zabiega.

O. Pio
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...o. Bogusławem Piechut moderatorem Grup Modlitwy
w. O. Pio w Polsce















  SJK
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Sakramentu Chrztu witego udzielono dzieciom:
1. Kacper Czarnowski s. Tomasza i Małgorzaty
2. Tomasz Jasiski s. Pawła i Lidii

Poegnalimy:
1. p. Wioleta Zaborowska zm. 16.12 pogrzeb odbył
    si  21.12. 2005r.
2. p. Genowefa Pankowska zm. 19.12 pogrzeb odbył
    si  22.12. 2005r.

A. G.

W dniach od 4 – 7 grudnia przeywalimy w naszej parafii
rekolekcje adwentowe. Uczylimy si jak prostowa nasze drogi ku
Jezusowi zgodnie z tym do czego nawoływał w. Jan Chrzciciel nad
Jordanem . Janowy głos brzmi do dzisiaj i nadal jest aktualny.
Wiemy, e dla człowieka najwaniejsze jest aby słowa i nauka były
poparte postaw i przykładem. Naszym przewodnikiem po trudnej
i wymagajcej drodze ku zbawieniu była osoba, czyny i myli w.
Ojca Pio.
I w tym momencie ksidz proboszcz dokonał znakomitego wyboru
gdy całe ycie Ojca Pio było całkowicie zgodne z tym co głosił,
mona miało powiedzie e jego „tak to było tak, a nie zawsze nie”.
Ojciec Pio przede wszystkim działał ale take natchniony Duchem
witym wypowiadał słowa, które dawały wiele do mylenia.
Ostatnio zupełnie przypadkowo przykuły moj uwag nastpujce
słowa tego witego człowieka: „Jedni jad do raju pocigiem, inni
furmank, a jeszcze s tacy, którzy id zwyczajnie, na piechot.”
Pierwsi idc pieszo przybyli do Jezusa pasterze, u w. Łukasza
czytamy „Pójdmy do Betlejem i zobaczmy, co si tam zdarzyło
 i o czym nam Pan oznajmił. Udali si te z popiechem i znaleli
Maryj, Józefa i Niemowl, lece w łobie.” (Łk 2,15 – 16) Ich
wiara musiała by ogromna skoro wiele nie mylc wszystko
zostawili i poszli odda pokłon Jezusowi.
Osobicie jednak podziwiam i jestem zbudowany wiar Trzech Króli.
Ludzie owi byli przecie poganami ale ich głód prawdziwego Boga
musiał by niewyobraalnie wielki skoro wiedzc tylko
o narodzinach Chrystusa ze starych ksig zaufali całkowicie znakom
na niebie i przemierzajc wiele tysicy kilometrów przybyli do
Betlejem aby mu si pokłoni, obdarowa i uwierzy w Niego.
Wracaj ju jako inni ludzie – przeyli nawrócenie.
Ich wizyta u łobu Jezusa obrosła ju w legendy a ich wyczyn
zasługuje na krótkie opisanie tej historii.
Pierwsze wzmianki o Trzech Królach pojawiły si ju w III w naszej
ery. Pocztkowo przedstawiono ich jako mczyzn podobnych do
siebie i w tym samym wieku, póniej jako mczyzn w rónym
wieku co miało symbolizowa kolejne etapy ycia. Kacper (Kasper)
to młodzieniec bez brody nioscy kadzidło bdce symbolem
boskoci. Baltazar uosabiajcy wiek dojrzały niesie mirr jako
zapowied mczeskiej mierci. Za stary i brodaty Melchior ofiaruje
złoto symbol dostojnoci i władzy. Ten ostatni zazwyczaj klczy
i całuje rk lub stop Jezusa uznajc w Nim przez to Boga. Kadej
z postaci przypisywano take jedn z trzech znanych wówczas czci
wiata – Europ, Azj i Afryk.
Po odkryciu Ameryki pojawiły si próby przemycenia czwartego
króla – indianina.
Na pochodzcym z XVI wieku obrazie Fernandesa Vasco wida scen
pokłonu czterech, a nie trzech królów. Indianin z Brazylii małemu
Jezusowi ofiarowuje prawdopodobnie ziarno kakaowca. Kakao
w jzyku Indian oznacza „boski napój”. Jednak nie przyjło si to i nadal
witujemy Trzech a nie Czterech Króli. Imiona Królów w VI wieku
zapisane zostały w tzw. Kronice Aleksandryjskiej a do Europy dotarły
poprzez łaciskie tłumaczenie tego dzieła. Inskrypcj, e to Gathasper,
Melchior i Bethisar przenieli dary Jezusowi, mona odnale na
mozaice w kociele San Apollinare z VI wieku w Rawennie. W
pozostałych kociołach imiona brzmi nieco inaczej. I tak na przykład
Ormianie czcz Melkona, Gaspara i Baltazara, Etiopczycy Tanisurana,
Malika i Siseba, za Syryjczycy maj kilka wersji 12 imion.
W tym wszystkim jedno nie podlega wtpliwoci, Trzej Królowie
to konkretni historycznie ludzie którzy jako jedni z pierwszych
uznali w Jezusie – człowieku Syna Boego. Któ z nas
współczesnych majc do dyspozycji duo lepsze rodki
komunikacji zdecydował by si na tak podró?

IDMY DO JEZUSA WYTRWALE I UFNIE.

A.G.

1. W poniedziałek 02.01 rozpoczynamy wizyt
duszpastersk.

2. Przez okres koldy Msza w. odprawiana bdzie o godz.
1530 w intencji rodzin, które w danym dniu bd
przeywały kold.

 W soboty Msza w. bdzie odprawiana o godz. 1800.
3. W pitek 6.01 Uroczysto Objawienia Paskiego. Msze
w. w Przytocznej odprawiane bd o godz. 1000 i 1800.
W Lubikowie o godz. 1600, a w Nowej Niedrzwicy
o godz. 1700. Na kadej Mszy w. powicenie kredy
i kadzidła. Przypominamy, e jest to wito nakazane
i kady ma obowizek uczestniczenia we Mszy w.
Zwolnione z tego obowizku s osoby, które w tym
czasie pracuj zawodowo.

4. 08.01 w Niedziel Chrztu Paskiego koczymy okres
Boego Narodzenia. witeczny wystrój kocioła pozostaje
do 2.02.
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O  rekolekcjach
Jezu Mój!.... Jak mog y bez ciebie?....Przyjd!
 Ty sam posid moje serce!
 Te słowa w. O. Pio, które były myl przewodni
czasu adwentu w naszej parafii, nawizywały równie
do rekolekcji adwentowych.
 Czas rekolekcji był dla mnie czasem refleksji
i zadumy nad moim dotychczasowym yciem.
Rekolekcjonista – o. Bogusław w bardzo prostych
a jednoczenie mocnych słowach przekazał jake
wane treci. Wzorem dla nas ma by w. o. Pio – jego
zawierzenie si Bogu i N.M.P., jego pokora i słuba
bliniemu według swego powołania i moliwoci.
 O. Bogusław przypomniał jak wany jest Sakrament
Pokuty, który tak czsto pomniejszamy w wanoci. Aby
„naprawi wiat”, trzeba zacz od siebie a Sakrament
Pokuty jest tym moim pierwszym krokiem ku miłoci do
Boga i bliniego. Czas rekolekcji minł bardzo szybko –
a co zmienił w nas....? Po owocach poznamy.

Ja wiem, e nauki rekolekcyjne spowodowały we mnie
głód modlitwy i głbokiego zawierzenia Bogu – bo nawet
listek nie spadnie z drzewa a płatek niegu z nieba bez
zgody miłosiernego naszego Ojca, który jest w niebie.
Taki owoc przyniosły rekolekcje w moim małym,
szarym yciu. Wierz take, e prawdziwym owocem
tego czasu nauk adwentowych bdzie parafialna Grupa
Modlitwy w. O. Pio. Gdzie wspólnie bdziemy mogli
modli si i poleca Bogu wszystkie sprawy, bdc
„domem ulgi” dla naszych blinich.

Parafianka


Szopka moe pomóc nam zrozumie tajemnic
prawdziwego Boego Narodzenia, albowiem mówi
o pokorze i miłosiernej dobroci Chrystusa, który "bdc
bogaty, stał si ubogim" dla nas. Jego ubóstwo ubogaca
twego, kto je przyjmuje, a Boe Narodzenie przynosi
rado i pokój tym, którzy, podobnie jak pasterze
betlejemscy, przyjmuj słowa anioła: "A to bdzie
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowl, owinite
w pieluszki i lece w łobie". Pozostaje to znakiem i dla
nas, mczyzn i kobiet trzeciego tysiclecia. Nie ma
innego Boego Narodzenia.

                             (Modlitwa Anioł Paski 11.12.2005)


