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KALENDARIUM
1 stycznia – Świętej Bożej
Rodzicielki – uroczystość
2 stycznia – Św. Bazylego
Wielkiego i Grzegorza z
Nazjanzu Biskupa i Diakona –
wspomnienie
6 stycznia – Objawienie
Pańskie – uroczystość
13 stycznia – Chrzest Pański
– święto
17 stycznia – Św. Antoniego
Opata – wspomnienie
19 stycznia – Św. Józefa
Pelczara Biskupa –
wspomnienie
24 stycznia – Św. Franciszka
Salezego Biskupa i Doktora
Kościoła – wspomnienie
25 stycznia – Nawrócenie św.
Pawła Apostoła – święto
26 stycznia – Św. Tymoteusza
i Tytusa Biskupa –
wspomnienie
28 stycznia – Św. Tomasza z
Akwinu Kapłana i Doktora
Kościoła – wspomnienie
30 stycznia – Bł. Bronisława
Markiewicza Kapłana -
wspomnienie
31 stycznia – Św. Jana Bosco
Kapłana – wspomnienie

MYŚL
MIESIĄCA
Bóg wyznaje swoją

miłość do człowieka tylko
w formie przykazania:
"Będziesz miłował...",
gdyż kochając "na nic
innego nie ma czasu".

Franz Rosenweig

Niech Maleńka Miłość zagości
W sercu każdego z Was

i niech Wam wszystkim błogosławi
– na czas Świąt Bożego Narodzenia

i na każdy dzień Nowego Roku

Życzy redakcja „U Źródła”
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Medytacja Ojca Pio o Bożym Narodzeniu
W sercu nocy, w najsurowszej porze roku,
w najmroźniejszej grocie, w miejscu przeznaczonym
bardziej dla bydląt niż ludzkiego stworzenia, w pełni
czasów przyszedł na świat obiecany Mesjasz – Jezus
– Zbawiciel ludzi.
Bez zgiełku wokół Niego, wół i osioł ogrzewają nowo
narodzone, ubogie Dzieciątko; obok adorują Je
pokorna niewiasta i utrudzony, ubogi mąż.
Czyż nie słychać kwileń i płaczu Bożego Pacholęcia.
Poprzez ten płacz i kwilenia ofiaruje Ono Bożej
sprawiedliwości pierwszy okup naszego pojednania.
Od dobrych czterdziestu wieków jest Ono oczekiwane;
Patriarchowie z utęsknieniem wzywali Jego przyjścia;
święci pisarze jasno prorokowali o miejscu i czasie
Jego narodzenia, a jednak wszystko jest milczeniem
i wydaje się, że nikt nie był świadomy tego wielkiego
wydarzenia. Dopiero trochę później to Dziecię zostaje
odwiedzone przez pasterzy bacznie strzegących stada
owiec na łąkach. Zostali oni powiadomieni o tym
głośnym wydarzeniu przez duchy niebieskie
i zaproszeni, aby udać się do Jego groty.
O chrześcijanie, ileż jest nauk, które wypływają z groty
betlejemskiej! Ach, jaką miłość musi czuć serce do
Tego, który dla nas stał się samą czułością! Ach, jakie
pragnienie musielibyśmy rozpalić, by zaprowadzić cały
świat do tej pokornej groty, schronienia Króla królów
większego od każdego królewskiego pałacu, ponieważ
jest ono tronem i mieszkaniem Boga! Prośmy więc to
Boże Dziecię, by przyodziało nas w pokorę, ponieważ
tylko dzięki tej cnocie możemy zakosztować w tym
przepełnionym Bożą czułością misterium.
Lśnią pałace dumnego Izraela, a jednak nie w nich
wzejdzie Światło dla świata! Zuchwali z powodu
ludzkiej wyniosłości, opływający w złoto i dostatek,
możnowładcy narodu żydowskiego i pełni próżnej
wiedzy oraz pychy kapłani świątyni [jerozolimskiej],
wbrew prawdziwemu zamysłowi Bożego Objawienia
oczekują Zbawiciela nazbyt pomniejszonego,
a przecież przychodzącego na świat w ludzkiej
wielkości i potędze.
Lecz Bóg, który zawsze bacznie zważa na
zawirowania mądrości tego świata, rozproszył ich
zamysły i wbrew oczekiwaniu tych, którzy są
pozbawieni Bożej mądrości, schodzi do nas
w największym uniżeniu, rezygnuje nawet
z narodzenia się w nieokazałym domku Józefa,
rezygnuje także ze skromnego mieszkania wśród
krewnych i znajomych w mieście Judy i, prawie jako
wyrzutek ludzkości, prosi o schronienie i pomoc jak dla
nędznych zwierząt, wybierając ich siedlisko na miejsce
swoich narodzin, by ich oddech rozgrzewał Jego
kruche ciałko. Obiecuje, że pierwszy hołd zostanie im
złożony przez ubogich i prostych pasterzy i że On
sam, za pośrednictwem swoich aniołów, poinformuje
o tym wielkim misterium.

„O mądrości, o mocy Boża – czujemy, że
w zachwycie musimy zawołać za Twym Apostołem
[Pawłem] – jak niepojęte są Twoje sądy i jak nie do
wyśledzenia Twoje drogi!”
„Ubóstwo, pokora, uniżenie, pogarda otaczają
Słowo uczynione ciałem; lecz my w ciemności
otulającej Słowo, które stało się Ciałem,
rozumiemy jedną rzecz, słyszymy jeden głos,
dostrzegamy jedną szlachetną prawdę: to
wszystko uczyniłeś z miłości i zapraszasz nas
nie do czego innego jak tylko do miłości, mówisz
nam o niczym innym jak tylko o miłości, dajesz
nam nie co innego jak tylko dowody miłości.
Niebieskie Dzieciątko cierpi i kwili w żłobie, aby
przybliżyć nas do umiłowanego, zasługującego
(na zbawienie) i poszukiwanego cierpienia: Jemu
brakuje wszystkiego, dlatego my uczymy się od
Niego porzucenia dóbr i ziemskich dostatków;
Ono znajduje upodobanie w pokornych i ubogich
czcicielach, żeby zachęcić do miłości ubóstwa;
Ono przedkłada towarzystwo maluczkich
i prostych nad wielkich tego świata.
To niebieskie Dzieciątko, całe łagodne i słodkie,
poprzez swój przykład pragnie wzbudzać
w naszych sercach te szlachetne cnoty, ażeby
w udręczonym i wzburzonym świecie nadszedł
czas pokoju i miłości. Jego palec od narodzin
wskazuje nam misję, którą jest pogarda tego, co
świat kocha i poszukuje.
Ach! Padnijmy przed żłóbkiem i wraz z wielkim
Hieronimem, świętym pałającym miłością do
Dzieciątka Jezus, bez zastrzeżeń ofiarujmy Mu
[Dzieciątku] całe nasze serce i obiecajmy
podążać za Jego pouczeniami, które płyną do
nas z groty betlejemskiej i głoszą wszystkim
będącym tu na ziemi marność nad marnościami
– wszystko marność. „Głos Ojca Pio” (nr 36/2005)

www.parafiaprzytoczna.pl


PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ www.parafiaprzytoczna.pl - 3 -

Nie przypadkowo na tytuł artykułu, który ukazuje
się w święta Bożego Narodzenia, wybrałem
werset z Księgi Izajasza.

Niby wszyscy wiemy co wydarzyło się
w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu i kogo
by nie spytać, to na pewno umiałby sporo
powiedzieć o narodzinach Jezusa, bo przecież
pamięta to z dzieciństwa. No właśnie, w
dzieciństwie potrafiliśmy autentycznie cieszyć
się
z tego, że oto narodził się Jezus i przyniósł
zbawienie każdemu człowiekowi. Niestety
z wiekiem tracimy naturalną, więź i nadzieję
związaną z tymi świętami. Wielu ludzi wręcz
mówi, że nie lubi tych świąt bo kojarzą im się
one przede wszystkim z wyciętymi w lesie
choinkami, koniecznością prezentów,
z pieczeniem i gotowaniem, z bieganiem za
zakupami, z generalnymi porządkami i o zgrozo,
z tak niemodnym współcześnie pisaniem kartek
świątecznych z życzeniami dla najbliższych.

Należy w tym momencie zadać pytanie: –
Kiedy człowiek w końcu zrozumie, czym jest
ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA? Swego
czasu, nieżyjący już satyryk, starał się w
dowcipny sposób dochodzić, które święta są
ważniejsze Boże Narodzenie czy Wielkanoc.
Nic bardziej błędnego, bowiem w historii
zbawienia ludzkości oba te wydarzenia są

równoważne i mają wiele wspólnych elementów.
Przypomnijmy sobie, że początek i koniec
ziemskiego życia Jezusa ma miejsce w grocie.
Maryja małego Jezuska rodzi w grocie, która
służyła za nocne schronienie zwierząt i układała
Go w żłobie wykutym w skale:
„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i płożyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie.”. (Łk 2, 7)

A gdzie zostaje złożone ciało Chrystusa po
zdjęciu z krzyża? Oto co pisze św. Mateusz:
„Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno
i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć
w skale.” (Mt 27, 59–60) Widać wyraźnie, że dwa
jakże ważne w dziejach odkupienia człowieka
wydarzenia skalna grota spina jakby klamrą.

Podsumowując, w grocie Jezus przyszedł
na świat i z groty wyszedł, jako Zmartwychwstały
niosąc znękanej ludzkości zbawienie. Jest to
zbawienie twoje i moje, zbawienie dla każdego
bez wyjątku człowieka. Reasumując BOŻE
NARODZENIE jest świętem przychodzącego do
wszystkich ludzi Boga, który jest MIŁOŚCIĄ.
Życzę Wam drodzy moi czytelnicy abyście tę
miłość otrzymaną od Boga, umieli przekazywać
każdemu napotkanemu człowiekowi, a wtedy
w Waszych sercach zagoszczą na stałe radość
i pokój.

A.G.

„Oto twój zbawca przychodzi!...” (Iz 62, 11b)
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom:
1. Beniamin Oszmian s. Dagmary i Łukasza
2. Karolina Orzeł c. Danuty i Rafała
3. Maja Błaszczyk c. Elżbiety i Sławomira
4. Oskar Błaszczyk s. Kazimiery i Artura

Pożegnaliśmy:
1. Marek Jurek zm. 13.12. pogrzeb odbył się  15.12.2007 r

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,
telefon.: 7493492. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.

1. W czwartek 27.12 rozpoczynamy wizytę
duszpasterską.

2. Od 2 stycznia przez okres kolędy Msza św.
odprawiana będzie o godz. 1530, na którą
zapraszamy rodziny, które w danym dniu będą
przeżywały kolędę.
W soboty Msza św. będzie odprawiana o godz. 1800.

3. W niedzielę 6.01 Uroczystość Objawienia
Pańskiego.
Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy
i kadzidła.

4. 13.01 w Niedzielę Chrztu Pańskiego kończymy okres
Bożego Narodzenia. Świąteczny wystrój kościoła
pozostaje do 2.02.

5. Kancelaria parafialna czynna w tygodniu przed
i po mszy św.

Nauczanie
Benedykta

XVI
„Budowa żłóbka w domu może okazać się
prostym, ale skutecznym sposobem okazania
swej wiary, by przekazywać ją swym dzieciom.
Żłóbek pozwala nam kontemplować Tajemnicę
Bożej Miłości, która objawiła się w ubóstwie
i prostocie Betlejemskiej Groty (...) Istotnie, żłóbek
może pomóc nam zrozumieć tajemnicę
prawdziwego Bożego Narodzenia, ponieważ mówi
o pokorze i miłosiernej dobroci Chrystusa, który
«będąc bogatym dla nas stał się ubogim». Jego
ubóstwo wzbogaca tego, który je obejmuje a Boże
Narodzenie niesie radość i pokój tym, którzy - jak
pasterze w Betlejem - przyjmują słowa aniołów:
«To będzie dla was znakiem: znajdziecie
niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie».
To jest znakiem także i dla nas - ludzi Trzeciego
Tysiąclecia. Inne Boże Narodzenie nie istnieje!”

Rozważanie, Watykan 11 XII 2005

Już po raz 41 Ojciec Święty na Światowy Dzień Pokoju,
przypadający 1 stycznia, ogłosił swoje orędzie. W roku 2008 jest
ono pod hasłem "Rodzina wspólnota pokoju." W ten sposób
Benedykt XVI podkreślił ważność małego ogniska domowego
dla wielkiej wspólnoty ludzi. Nie ma bowiem prawdziwego
pojednania między narodami bez zgody w relacjach
międzyludzkich. A tych uczymy się nie gdzie indziej, tylko
w rodzinie. Dlatego Ojciec Święty określa rodzinę pierwszym
miejscem humanizacji człowieka. Tu uczymy się magicznych
zwrotów: proszę, dziękuję, przepraszam. Tu poznajemy smak
życzliwych słów, doświadczamy przebaczenia, postawy
miłosierdzia. Rodzina dla większości z nas jest miejscem, do
którego najchętniej wracamy.

W tegorocznym czasie Bożego Narodzenia, a może przez cały
rok, pamiętajmy o tych, którym rodzina kojarzy się z całkiem
przeciwnymi, negatywnymi odczuciami. Przed laty młody
chłopak stał na środku naszego jeziora na jeszcze cienkim
i pękającym lodzie. Na uwagi kolegów z brzegu, aby szybko
wracał, bo może się utopić, odpowiedział ze spokojem: "Po co
mam wracać, przecież nikt mnie nie kocha." Od tego wydarzenia
upłynęło ponad dziesięć lat. Chłopak wydoroślał, zawarł związek
małżeński. Niestety jego małżeństwo się rozpadło. Nie jest to zły
człowiek. Ale patrząc na jego historię życia można dostrzec, że
w domu rodzinnym nikt go nie nauczył postawy miłości, w której
jest miejsce na oczarowanie, ale też na przebaczenie i wzajemną
troskę o siebie.

Rok 2008 przeżywamy pod hasłem: "Bądźmy uczniami
Chrystusa." Dlatego rozejrzyjmy się wokoło na sąsiadów,
znajomych. Nie po to, aby o nich mówić, plotkować, ale aby
im pomóc w tworzeniu atmosfery pojednania między
małżonkami, rodzicami i dziećmi. Dobrego słowa od sąsiadów,
modlitwy z ich strony nikt z nas nie ma za dużo.

Jako uczniowie Chrystusa bądźmy więc orędownikami pokoju
Bożego w naszych małych wspólnotach rodzinnych. Świat będzie
lepszy, gdy nasze rodziny wniosą do niego ciepło czystej miłości.

Rodzina wspólnotą pokoju

L.K.
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