
   

                                                                         



   


 





 
 
  

 



 


 

 cioła – wspomnienie
 



27 stycznia – Bł. Jerzego



 
Akwinu Kapłana i Doktora
 cioła – wspomnienie
29 stycznia – Bł. Bolesławy



30 stycznia – Bł. Bronisława
Markiewicza Kapłana -


 
Bosco Kapłana –


 
 

 



brakuje słów.


Jan Paweł II 



   

    
niezwykło      
    
        
      
   ci i ciepłym słowem
       
       
 cia i łask Bo  
miło  
 Jan Paweł II wzywał, aby duch Bo 
Narodzenia trwał przez cały rok, w ka 
       udział
     
        
       
        
cały jest przenikni      
   o zbawczych dziełach Boga.
 
      

rodziny czy przyjaciół, ró  
rozrywki- odznaczały si   
       
  Zmartwychwstałego”.

 W roku 2006 Wigilia przypadła wła 
      c to poł 
 
       
     
    dzie panowała taka
      
  cy razem do stołu po
     
 

     

     
  przez cały rok. Zale 
 

  
   
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
złoto, kadzidło i mirr 
  wiat spowijała zimowa noc. W Judei, w grocie nieopo
wioski Betlejem, narodził si     

   
   li zło   nowo narodzonemu hołd. W
  Kasper, Melchior i Baltazar. Pierwszy ofiarował
 tku kadzidło - symbol bosko ci, drugi złoto - symbol władzy,
               


Kadzidło i mirra były szeroko znane od czasów staro 
ródziemnomorskich. Ceniono je na równi ze złotem. P 
      
        
  
Kadzidło, to mieszanina       
    
        
  ce w Somalii i na południu
Półwyspu Arabskiego. Aby pozyska      
    podłu  cia w pniach młodych drzew.
        
       on w "łezkowatych" grudkach.
           
spadły z drzewa na ziemi   
do około połowy wrze   

Kadzidło zbierane było z kadzidli ju      
        
stanowiło jeden z czterech składników, które wymies 
proporcjach dawały kadzidło stosowane przez    
        
    
 
  ywali kadzidła przede wszystkim z okazji uroczysto 
          
kadzidło u    ciołach chrze  
terenie Europy nie ma jednolitej receptury na skład kadzidła. Za
  e składnik uwa   wła 
Mirra (łac. myrrha z gr. eolskiego mýrrha, attyckie  
zastygła  
  
 
        
 
   c młode gał 
          
wypływała ółtawomleczna ywica, która zasychała w formie
czerwonawych łezek o ółtym lub br  
    było wykute w skale arabskie miasto Petra,
 ce na południe od Morza Martwego.
Mirra od wieków ceniona była za jej charakterystycz
    
           
         
   ywana była równie  do balsamowania zwłok.
 

JAN ŁUKASZKIEWICZ

ródło 



   

  
 

     
         
        
   ywały kol  

   
        
      
 
        
i kadzidła. Przypomi     
         
          
 

          
       cioła


  

 ród członków jednego z plemion Indian Ameryki
Północnej o nazwie Mespeatches kr    
    
              
cało „Kiedy Bóg stwarzał drzewa, ka demu przekazał dar
       
przeprowadził test, który z tych darów byłby najbar
      
iedział drzewom: Chc   cie czuwały i strzegły ziemi
przez 7 nocy. Młode drzewa były podekscytowane tak  
zadaniem. Pierwszej nocy nie miały  
 pnej – było trudniej, kilka drzew zasn ło. Trzeciej –
       ły mi  
 . Mimo to wiele z nich zmorzył sen. Gdy min ła
siódma noc, tylko kilka drzew czuwało. Były to cedr 
wierk, jodła, ostrokrzew i wawrzyn. Do nich Bóg powiedział:

Co za wytrzymało  
    
    cie, w waszych gał   

         
 ce zielone ulistnienie przez cały czas niezale  

            
       
Zawieszamy na gał       
wiecidełka. W Polsce najcz   wierka, jodły lub
      
 teczne stoły i drzwi domów w czas Narodzenia Pa 

gał zkami ostrokrzewu i jemioły. Ł     
         
        

I dlatego wła   
dla nas bo uzmysławia nam,  ego przyniosło
człowiekowi skalanemu grzechem pierworodnym nadziej  

           
         
  
       miało porówna   
wła   
zielonych gał  wierka, jodły, sosny czy ostrokrzewu.
Jezus Chrystus tak jak te wytrzymałe zielone drzewa 
          
chłodem i niebezpiecze  
  c na zielone gał     
         jest zagł  
w Ewangelii jak w zielonym pełnym nadziei, otuchy, miło 
i ciepła   wierku jednak niekiedy ukłuj 
   jak słowa Chrystusa, ale to tylko dlatego, 
    
Zaufajmy Jezusowi, który narodził si      
           
słowami         
     nauczył Ciebie nade wszystko szuka
   … nawet w zielonych zimowych gał 






   

 
 w. Łukasza.   
    


  

  

 „Miło szale , kiedy czas po temu!” – napisał Jan
      
      gu całego roku.
 czył si  ła przed  
 czka i z wypełnionymi sercami mogli 
     
      
         
którego narodziny zmieniły 
    
        
      
        ył
       
    
 e podarował nam karnawał, gdzie wszechobecne s 
         
człowiekowi rado     
    
beztroskie, ufne dzieci, które wła   
     
  
    w karnawale! To całkiem zrozumiałe, 
          
      
tak  jak małe dzieci w zabawie, sta    zupełnie
    lub zało    
   cej pomysłów tym
        
       
   wiatełek, balonów,
   wiecidełek mo  
   
  ci i dali jej wła ciwy upust i by nie ucierpiało
na tym nasze człowiecze 
          

               
            
 
jak spuszczeni z ła       
 my umieli nało   
 

   



  cioła?
       
z wła      
 trznie na słuchanie Słowa Bo  
         
którym przed ogłoszeniem czyta  
w Zgromadzeniu liturgicznym, człowiek ma ju  
            

     
        
   
wła ciwych tekstów w zaciszu własnego domu. Ten
osobisty wysiłek, poniesiony przed wysłuchaniem
liturgii Słowa, bardzo ułatwia zapami 
  


      
        cioła
 
zimno, chusteczki do nosa, by nie było kłopotów ze
łzami czy katarem, i okularów, pozwalaj 
    y przy ołtarzu czy literki



A, wła      
        
     eczka stała si  
  
  
i organistów (!) nakłoni     
i modlitewniki były wykorzystywane zgodnie z ich
  cioła
        
        
    
       
 


I jeszcze jeden szczegół, wa    
   
     
zło         
          
     
wł    w dzieła apostolskie Ko cioła
       
najmłodsze dzieci do tej czynno  

                                



