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Czwarta Niedziela Adwentu
„Radujcie się […] Pan jest blisko”
Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źró-

dłem radości. IV Niedziela Adwentu zbli-
ża nas do tajemnicy niezwykłego cudu –
cudu wcielenia. Bóg stał się człowiekiem
dla naszego zbawienia.

Na wieńcu adwentowym zapalamy
czwartą świecę: „Świecę Nadziei”.

Jest ona symbolem nauczania proroków,
głoszących przyjście Mesjasza. Do najważ-
niejszych należą: prorok Starego Testa-
mentu – Izajasz, przez niego Bóg zapowie-
dział przyjście Mesjasza już 7 wieków
przed Chrystusem oraz św. Jan Chrzciciel,
który wskazał Mesjasza podczas chrztu Je-
zusa w Jordanie. Wszystkie cztery świece
palące się na wieńcu adwentowym to znak,
że zbliża się moment przyjścia Jezusa
Chrystusa. Światło świec w wieńcu ozna-
cza nadzieję, a zieleń stanowi symbol życia
wiecznego.  Kształt kręgu symbolizuje
wieczność Boga, który nie ma początku
ani końca. Wieniec adwentowy jest formą
hołdu dla oczekiwanego Chrystusa, jako
zwycięzcy, króla i wybawiciela.

Ostatnie dni przed świętami to czas nie-
zwykle intensywny i przez wielu z nas
przeżywany w pośpiechu. Musimy uwa-
żać, aby w ferworze przygotowań nie za-
pomnieć o istocie świąt Bożego Narodze-
nia. Niech Jezus Chrystus będzie rzeczy-
wiście w centrum Bożego Narodzenia, a
ten pośpiech, niech będzie „Bożym” po-
śpiechem – pośpiechem ku dzieleniu się
Bożą miłością z wszystkimi dookoła.

Adwent kończy się w Wigilię na rado-
snym świętowaniu przy stole wigilijnym i
na Eucharystii w czasie Pasterki.

Z okazji nadchodzącej Uroczyści Na-
rodzenia Pańskiego, cała redakcja ga-
zetki „Być bliżej” życzy czytelnikom:
wiary w niemożliwe, nadziei, gdy trud-
no jest wierzyć i miłości, która prze-
mienia wszystko... Życzymy, by Dzie-
ciątko Jezus-Bóg z nami- odnalazł god-
ne mieszkanie w naszych sercach.
Niech dopełnieniem życzeń staną się
słowa św. Matki Teresy z Kalkuty:
Zawsze, ilekroæ uœmiechasz siê do

swojego brata i wyci¹gasz do niego
rêce, jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wys³u-

chaæ, jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, któ-

re jak ¿elazna obrêcz uciskaj¹ ludzi w ich
samotnoœci, jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinê nadziei

"wiêŸniom", tym, którzy s¹ przyt³oczeni
ciê¿arem fizycznego, moralnego i ducho-
wego ubóstwa, jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w poko-

rze, jak bardzo znikome s¹ twoje mo¿li-
woœci i jak wielka jest twoja s³aboœæ,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, ilekroæ pozwolisz by Bóg po-

kocha³ innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Bo¿e Narodzenie.

D.M.
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go. W tym dniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.
  5.W środę (25.12) obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek

niedzielny Mszy św. Nieszpory kolędowe o godz. 16.30.
  6.W czwartek (II dzień świąt Bożego Narodzenia) - 26.12 - obchodzimy święto św.

Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w tym dniu będziemy odprawiać tak
jak w niedziele. Kolekta będzie zbierana na Wydz.Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

  7.W piątek (27.12) obchodzimy święto Świętego Jana, Ewangelisty. W czasie
Mszy św. poświęcimy wino ku czci św. Jana.

  8.W sobotę (28.12) obchodzimy święto Świętych Młodzianków. Zapraszamy
wszystkie dzieci na Mszę  św. o godz. 9.00. Po Eucharystii udzielimy dzieciom
specjalnego błogosławieństwa.

  9.W przyszłą niedzielę (29.12) obchodzimy święto Św. Rodziny. Kolekta będzie prze-
znaczona na budowę cmentarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indy-
widualni fundatorzy mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

10.Dzisiaj, po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki, lampiony, świece
wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne
oraz Kalendarze na rok 2020.

11. Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znajduje się
w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach ewangeli-
zacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Sąsiadów
o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można umieścić
na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
27/12/2019 r godz. 16.00 /piątek/ Mieszka I 15 i Tysiąclecia 33 m. 36 - 1
28/12/2019 r godz. 14.30 /sobota/ B. Chrobrego 9, Tysiąclecia 47 m. 56 - 1

Tysiąclecia 47 m. 112 - 57
29/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ B. Chrobrego 38, Tysiąclecia 47 m.168-113

Tysiąclecia 47 m. 224 - 169
12.W styczniu 2020 roku są wolne intencje mszalne o godz. 7.00 i 18.00. Intencje

przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.
13.Koncert rodzinny „Betlejem w Spodku” odbędzie się 28 grudnia 2019 r. o godz. 18.00.

Bilety w cenie: 50 zł wraz z płytą ostatnich kolęd „w Spodku” do nabycia w zakrystii.
16.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne

podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na ogrzewanie naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (22 grudnia 2019)
  1.Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nabożeństwo Adwentowe.
  2.W dzisiejszą niedzielę (22.12) zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, pa-

tronki spraw beznadziejnych. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęce-
nia róż odprawimy po Mszy św. popołudniowej ok. godz. 18.00.  Do skrzynki
przy obrazie św. Rity można składać kartki z wypisanymi prośbami i podzięko-
waniami, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

  3.Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania przed świętami Bożego Narodzenia:
w niedzielę (22.12) przed każdą Mszą św.
w poniedziałek (23.12) 6.30-9.00 oraz  17.00-20.00
we wtorek (24.12) 7.30-12.00  Wigilia

  4.We wtorek (24.12) przypada Wigilia. Zapraszamy wszystkich wiernych o godz.
24.00 na Mszę wigilijną (Pasterkę) w intencji wszystkich parafian. Wcześniej,
o godz. 23.30, odbędzie się nabożeństwo wigilijne, które poprowadzi młodzież oa-
zowa. Zebrana w czasie Pasterki kolekta będzie przeznaczona na Fundusz Obrony
Życia. Zapraszamy wszystkich na celebrowanie uroczystości Narodzenia Pańskie-

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (23 - 29 GRUDZIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (23.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Grażynę Gillner (od Rafała i Klaudii Zabrzańskich)

2/w intencji Jacka z ok. 50 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze
zdrowie, opiekę MB Nieust.Pomocy i błog. Boże dla solenizanta i całej rodziny

3/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Ludwika w kol. r. śm., ++ teściów, rodziców, siostry, szwagrów,

+ bratową i + siostrzenicę oraz ++ z rodziny i dusze w czuśćcu cierpiące
2/za + Henryka Wilka (od sąsiadów z bloku przy ul. Z.Czarnego 10)

WTOREK (24.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji śp. mamy Anieli Gwizdoń i w intencji całej rodziny, z podzięko-

waniem za wszelkie łaski i z prośbą o dar zdrowia
2/do Miłosierdzia Bożego za + męża Romualda Jakubowskiego i ++ rodzi-

ców z obu stron z prośbą o radość życia wiecznego
3/w intencji Elżbiety z ok. ur., z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, zdrowie

i szczęśliwie przeżyty rok, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
4/za + babcię Zofię w r. śm. o radość życia wiecznego
5/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
23.30 - Nabożeństwo wigilijne
24.00 - Msza św. wigilijna - PASTERKA - w intencji Parafian

ŚRODA (25.12.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
  7.30 - za++Wandę Zawierucha, Annę Adamczyk,++synów: Konrada, Jerzego, Francisz-

ka,+Romana Jarnot z żoną Zofią,++Stanisława Sztąberek i Bronisława Kaczmarski
  9.30 -  za ++ z rodzin: Dawidczyk i Trendel
11.00 - w int.Arkadiusza z ok. 30 r. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosząc o dalszą

opiekę, błog. w małż., zdrowie i dary D.św. dla solenizanta,żony Beaty i syna Adasia
12.30 - w intencji Hani w 1 r. ur., dziękując za dar życia, z prośbą o Boże błog.,

opiekę Anioła Stróża oraz w intencji siostry Leny i rodziców
16.30 - Nieszpory kolędowe
17.00 - za+br. Henryka Kwol w 1r.śm.,o życie wieczne (od brata Horsta Kwola z rodziną)
20.00 - za Parafian    

CZWARTEK (26.12.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji syna Piotra w 50 r. ur., z podzięk. za dytychczasowe łaski, z prośbą

o dalszą Bożą opiekę i błog. dla solenizanta, jego żony i córki
11.00 - z okazji urodzin, w podziękowaniu za wszystkie łaski, z prośbą o dalsze

i Boże błog. dla rodziny i przyjaciół
12.30 - w intencji Hildegardy Dudek z ok. 75 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie (od syna z rodziną) Te Deum
17.00 - do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + mamy Weroniki oraz naj-

bliższych ++ krewnych
20.00 - intencja wolna

PIĄTEK (27.12.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA  I EWANGELISTY
  7.00 1/za ++ Lidię i Mirosława Król

2/za + męża Andrzeja Halembę w 1 r. śm.
3/za + Teresę Nogaj w m-c po śm.
4/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
18.00 - za + Jana Olko z ok. imienin

SOBOTA (28.12.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ. 
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/za + mamę Wandę Ogórek oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
3/za + żonę Leokadię w 16 r. śm., ++ siostry: Cecylię i Bronisławę, + szwagra

Mieczysława oraz ++ rodziców z obu stron i + swata Józefa
  9.00 - Msza św. z błogosławieństwem dzieci
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - za ++ rodziców: Kazimierę i Jana w kolejne r. śm.

NIEDZIELA (29.12.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
  7.30 - za + Henryka Wilka (od sąsiadów bloku przy ul. Z.Czarnego 10)
  9.30 - w intencji wszystkich, którzy podjęli dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,

z podzięk. Bogu i Maryi za dar ich narodzenia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę MB dla nich oraz ich rodzin

11.00 - w intencji Ireny z ok. 85 r. ur., z podzięk. za Bożą opiekę, zdrowie, otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błog. dla solenizantki, rodziny, szczególnie dla córki Joanny
o powrót do całkowitego zdrowia i Miłosierdzie Boże dla całej rodziny (Te Deum)

12.30 - o Boże błog. i opiekę MB dla Wojciecha z ok. 40 r. ur. oraz żony Katarzyny
i córek: Zofii i Małgorzaty (Te Deum)

16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - intencja wolna
20.00 - za + Edytę Pater (od koleżanek i kolegów siostry Beaty)
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Jak  dobrze prze¿yæ wieczerzê wigilijn¹ Bo¿ego Narodzenia,
czyli o czym nie mo¿na zapomnieæ….

Wieczerza Wigilijna powinna odbywać
się przy stole nakrytym białym obrusem.
Na stole centralne, miejsce powinno zająć
Pismo Święte. Najlepiej zaznaczyć sobie
w nim fragment o Bożym Narodzeniu(Łk
2,1–14) Obok Biblii warto postawić świę-
cę (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
lub inna). Zapalona świeca symbolizuje
obecność Jezusa Chrystusa. Obok świecy
można położyć figurkę Dzieciątka Jezus,
leżącego na sianie,bo  wieczór wigilijny
poprzedza dzień Jego narodzenia.  Na ta-
lerzyku na ładnej serwetce kładziemy po-
święcony opłatek-  wypiekany w innej for-
mie chleb, którym będziemy się dzielić,
składając sobie z serca płynące  życzenia.
Pamiętajmy o pozostawieniu miejsca dla
zbłąkanego wędrowca(lub jako znak pa-
mięci o kimś, kto przeżywać będzie z nami
wieczerzę wigilijną spoglądając z Ojczy-
zny Niebieskiej) Zasiadamy do stołu naj-
lepiej po ujrzeniu na niebie pierwszej
gwiazdy- to przypomnienie Gwiazdy Be-
tlejemskiej, która prowadziła trzech Mę-
drców do narodzonego w stajence Zbawi-
ciela. Warto, by nasz strój także wyrażał
szacunek do niezwykłych wydarzeń Be-
tlejemskiej nocy. Zadbajmy o to, by Wie-
czerzę Wigilijną rozpocząć oraz zakończyć
wspólną modlitwą (najlepiej, by poprowa-
dził ją ojciec rodziny)

Przebieg modlitwy przed wieczerzą:
- zapalenie świecy
- znak krzyża
- odczytanie fragmentu z Pisma Świę-

tego (Łk 2,1–14)
- odmówienie modlitwy wspólnej:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej go-

dzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za
noc, w której posiałeś nam swojego Syna
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zba-
wiciela i prosimy Cię:

- Udziel naszej rodzinie daru miłości,
zgody i pokoju.

- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

- Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół
i znajomych pokojem tej nocy.

- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
- Wszystkich opuszczonych, samot-

nych, chorych, biednych, głodnych na
całym świecie pociesz i umocnij
Dobrą Nowiną tej świętej nocy.

- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
- Naszych zmarłych (wymienić imiona)

obdarz szczęściem i światłem Twej
chwały.

- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.
Łamiemy się opłatkiem i składamy

sobie życzenia.
Modlitwa po wieczerzy:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Oj-

cze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa,
dziękujemy za miłość do wszystkich lu-
dzi, za ten błogosławiony wieczór i dary,
które spożywaliśmy. Tobie chwała na
wieki. Amen.

(Po wieczerzy warto także odśpiewać
wspólnie kilka pięknych kolęd)
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Pasterka i Bo¿e Narodzenie

Pasterka to wyjątkowo uroczysta Msza
Święta odprawiana w nocy z 24 na 25
grudnia na pamiątkę pasterzy, którzy jako
pierwsi przywitali Jezusa w Betlejem.
Chrześcijanie na całym świecie udają się
wtedy wraz z rodzinami do kościoła, aby
wspólną modlitwą i wesołym kolędowa-
niem świętować narodzenie Bożego
Dzieciątka. Pasterka odbywa się o pół-
nocy po to, aby wyrazić naszą niecierpli-
wość na przyjście Chrystusa i przypomi-
na nam o gorliwej modlitwie i oczekiwa-
niu pasterzy, którzy dostąpili tego za-
szczytu, że jako pierwsi złożyli mu hołd.

Pasterka jest podwójnie ważna, bo nie
tylko uroczyście rozpoczyna obchody
Bożego Narodzenia, ale również wyzna-
cza początek Nowego Roku Liturgiczne-

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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09.12. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich
grup i diakonii parafialnych. Komunia
św. rozdzielana była pod dwiema posta-
ciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Po Eucha-
rystii odbyło się spotkanie formacyjne,
podczas którego ks. Proboszcz porusza-
jąc temat: „Eucharystia jest szkołą miło-
ści i solidarności” zwrócił uwagę, że nikt,
kto spożywa Ciało i pije Krew Pańską
nie może być obojętny wobec drugiego
człowieka oraz służby w Kościele. Na
zakończenie przedstawiciele Klubu Inte-
ligencji Katolickiej oraz Chóru „Dei Pa-
tris” przedstawili działalność w swoich
grupach.

10.12. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tematem modli-
twy było: „Oblicze grzechu”. Ks. Dawid
przygotował pod rozwagę fragment
Ewangelii (Łk 4, 1-13) Czy potrafię roz-
poznać oblicze grzechu w moim życiu?
Kogo słucham? Kto, bądź co wypełnia
moje serce? Czas Adwentu dobiega koń-
ca – czy jestem już gotowy na spotkanie
z Jezusem?

13.12. – O godz. 19.00 w kaplicy Św.
Józefa została odprawiona Msza św. w
intencji solenizantów z miesiąca grudnia
należących do Duszpasterstwa Mał-
żeństw. Po Eucharystii w sali Św. Jana
Pawła II małżeństwa spotkały się na
wspólnym świętowaniu. Zostały również
poruszone sprawy bieżące oraz sprawy
dotyczące tematyki formacyjnej grupy na
najbliższe miesiące, a także został usta-
lony termin wspólnego kolędowania przy
żłóbku.

14.12. – O godz. 7.00 został odprawio-
na kolejna Msza św. roratnia dla młodzie-
ży i dorosłych. Tym razem ks. Marek w
kazaniu poruszył kolejną cnotę – nadzie-
ję, przytaczając słowa papieża Benedykt
XVI: „Nadzieja chrześcijańska opiera się
na tym, na Kogo czekamy. Może kryzys
nadziei wiąże się z tym, że my nie wie-
my, na kogo czekamy”.

Od poniedziałku do środy o godz. 18.00
zostały odprawione Msze św. roratnie dla
dzieci. Ks. Artur ujawniał dzieciom ta-
jemnice Eucharystii. Szkoda, że tak mało
dzieci uczestniczyło w tej wspaniałej
przygodzie. Pamiętajmy, że to my – ro-
dzice jesteśmy odpowiedzialni za prze-
kazywanie wiary naszym dzieciom.

 Bożena S.



4 5

MODLITWA
DO ŒWIÊTEGO SZCZEPANA

Święty Szczepanie, Ty odważnie bro-
niłeś prawdy, że Jezus Chrystus jest je-
dynym Mesjaszem i Zbawicielem, Ty
pod gradem kamieni modliłeś się nawet
za swoich prześladowców. Wstaw się,
proszę, za mną przed Bogiem, abym każ-
dym swoim słowem i czynem potwier-
dzał wiarę w Jezusa oraz potrafił miło-
wać wszystkich, nawet moich nieprzy-
jaciół.

Święta Bożego Narodzenia….. Wszyst-
kich nas wypełnia radość z przyjścia Je-
zusa na świat. Dzielimy się nią z naszy-
mi bliskimi, spędzamy razem czas, ofia-
rujemy sobie podarunki i śpiewamy ko-
lędy. I najczęściej nie zauważamy, że dru-
gi dzień Świąt poświęcony jest wspo-
mnieniu całkiem odmiennej sytuacji. To
dzień Świętego Szczepana – pierwszego
z uczniów Chrystusa, który poniósł
śmierć męczeńską.

Był on jednym z siedmiu diakonów,
pomocników Apostołów. Znano Go nie
tylko z nauczania, ale także z prowadze-
nia wielu charytatywnych dzieł, np. opie-
ki nad wdowami, które w ówczesnym
świecie znajdowały się często w bardzo
ciężkiej sytuacji, nie tylko pod względem
finansowym. Równocześnie, jak podają
źródła, starał się ze wszystkich sił dokład-
nie naśladować Chrystusa. Jego działal-
ność nie spodobała się tym, którzy nie
uznawali nauk Jezusa. Został więc pod
wpływem zeznań fałszywych świadków
oskarżony o bluźnierstwo i postawiony
przed Sanhedrynem, najważniejszym
wtedy żydowskim sądem. Zginął ukamie-
nowany przez miejscową społeczność w
Jerozolimie. Ukoronowaniem jego życia,

Œwiêta Rita. Patronka spraw trudnych
i beznadziejnych. Mit o gwa³townym mê¿u

go w Kościele katolickim.
Okres Świąt Bożego Narodzenia powi-

nien być wyjątkowo pięknym czasem
spędzonym z Bogiem i rodziną, pełnym
wiary, radości, pokoju i miłości. Czemu
więc nie zawsze tak jest? Bo coraz czę-
ściej zapominamy, o co tak naprawdę w
nim chodzi. Zamiast w trakcie adwentu
przygotowywać swoje dusze i serca na
spotkanie z Bogiem, szykujemy tylko
nasze mieszkania na spotkanie z rodziną
i biegamy po galeriach handlowych w po-
szukiwaniu prezentów. Święta to dla wie-
lu ludzi tylko choinka i Mikołaj. Zapo-
minamy o najważniejszym - o Chrystu-
sie, który jest prawdziwą gwiazdą tych
świąt, jubilatem, którego przez to całe
organizacyjne zamieszanie zapominamy
zaprosić do naszych domów i serc, a po-
tem narzekamy, że zabrakło nam świą-
tecznej atmosfery. To bardzo przykre,
dlatego zróbmy wszystko, aby te nadcho-
dzące święta były inne. Zadbajmy o to,
aby najważniejszym punktem tych wy-
jątkowych dni była Msza Święta i czyta-
nie Pisma Świętego w gronie najbliż-
szych. Zapomnijmy o wszelkich sporach
i w zgodzie i miłości zaśpiewajmy Jezu-
sowi kolędy. Zaprośmy do wspólnego
świętowania osoby samotne i ubogie.
Niech nikt nie będzie wtedy sam. Bóg
kocha wszystkie swoje dzieci i chce, aby-
śmy szanowali się wzajemnie. Im więcej
dobra uczynimy, im więcej miłości wy-
płynie z naszych serc, tym lepsze i bar-
dziej niezapomniane będą nasze Święta.

Pamiętajmy o tym, że drobne gesty nie-
wiele kosztują, a mogą zdziałać prawdzi-
we cuda w ludzkich sercach. Obdarowy-
wanie innych prezentami nie powinno
być ani kosztownym przymusem, ani
główną atrakcją Bożego Narodzenia, lecz
miłym gestem wynikającym z wielkiej
radości panującej w naszym sercu. Ra-
dości z narodzin Kogoś, kto pokochał nas
tak bardzo, że zgodził się oddać za nas
życie. Dlatego też, jeśli zamiast kolejne-
go świątecznego rozczarowania masz

ochotę przeżyć piękny, pełen miłości
czas, postaw Boga na pierwszym miej-
scu, a reszta niech będzie tylko sympa-
tycznym dodatkiem.Wesołych Świąt!!!

Agnieszka Kołowicz

w pełni poświęconego naśladowaniu Je-
zusa były ostatnie słowa wypowiedziane
przed śmiercią : „Panie, nie licz im tego
grzechu!”

Pamiętajmy, by podczas radosnego
świętowania nie zgubić najważniejszego
przesłania – Bóg przyszedł na świat tak-
że po to, byśmy nauczyli się Go naślado-
wać na każdym kroku. AP

renowacji trumny okazało się, że napis
to „tantu feroce” oznaczający „wielce
gwałtowny” i odnosi się do bólu związa-
nego z otrzymanym stygmatem.

Świadectwo Izabeli: „Chłopak popro-
sił mnie o rękę. Na każdym kroku sły-
szałam, że nie ma na co dłużej czekać,
bo jesteśmy taką piękna i kochającą się
parą. Po zaręczynach narzeczony nagle
stał się całkowicie innym człowiekiem:
zaczął dużo pić, stał się antyklerykałem,
bluźnił na Kościół, Pana Boga i Matkę
Bożą. Zaczął kpić z tego, że w niedzielę
chodzę do kościoła, że spowiadam się,
że staram się żyć według przykazań. Pró-
bowałam z nim rozmawiać, ale wówczas
wpadał w szał. Pierwszy raz mnie ude-
rzył w niedzielę, po moim powrocie ze
mszy świętej. Z czasem było tylko go-
rzej. Lekkie szturchnięcia przerodziły się
w regularne bicie, kopanie, przypalanie
papierosami... Z bezsilności i trochę ze
strachu zaczęłam się więcej modlić. Pod-
czas jednej z adoracji otrzymałam obra-
zek Św. Rity z przykazaniem, by powie-
rzyć jej swoje troski w codziennej mo-
dlitwie. Tak też zrobiłam i chociaż na-
rzeczony szalał coraz bardziej, ja bałam
się coraz mniej. Do ataków psychicznych
dołączył groźby, że jak go zostawię, to
pożałuję, że mnie zniszczy, że zabije sie-
bie albo mnie. Przełom nastąpił, kiedy
zepchnął mnie ze schodów swojego
domu, a wszystko przypadkowo widział
jego tata. Więcej mnie nie uderzył. Roz-
staliśmy się. Zdarza mu się do dziś po-
męczyć mnie telefonicznie, ale nie robi
to na mnie już żadnego wrażenia. Co-
dziennie w modlitwie dziękuję Świętej
Ricie, że dała mi siłę, by zakończyć ten
związek i, że była przy mnie.

W naszej Parafii 22 dnia każdego mie-
siąca organizowane są nabożeństwa do
Świętej Rity – Patronki spraw trudnych i
beznadziejnych. Na kartce można napi-
sać swoje podziękowanie lub prośbę, któ-
ra zostanie odczytana i umocniona
wspólną modlitwą.

W codziennym życiu zdarza się, że za-
nim na spokojnie przemyślimy jakąś myśl
to wypowiemy ją głośno. Obecnie pod-
stawowym źródłem informacji i miej-
scem, w którym ludzie chętnie dzielą się
swoimi historiami i opiniami jest Inter-
net. Jednak nie wszystkie informacje,
które dzięki niemu możemy zdobyć są
wiarygodne. Taka sytuacja ma miejsce w
przypadku męża Św. Rity – Paolo Man-
cini. W Polsce kult Świętej jest relatyw-
nie nowy, ale już powstała fala niechęci
do jej męża. Jest przedstawiany jako czło-
wiek gwałtowny, który swoją żonę upo-
karzał i maltretował. Tylko czy jej rodzi-
ce – mediatorzy, mieszkający niedaleko
pozwoliliby skrzywdzić swoją jedyną
córkę?

Trumna z ciałem Świętej, które do dnia
dzisiejszego pozostaje w nienaruszonym
przez czas stanie, była bogato zdobiona
historiami i napisami z Jej życia. Znaj-
dował się na niej również napis odczyty-
wany jako „maritu feroce” – gwałtowny
mąż. Mąż Św. Rity miał włoski tempera-
ment, był osobą obojętną religijnie i
skłonną do zwady. Jednakże ich małżeń-
stwo uchodziło za zgodne, a Św. Rita
swoją postawą oraz dzięki swojej cier-
pliwości i łagodności nawróciła męża.
Powstaje pytanie, dlaczego taki napis
pojawił się na trumnie. Nieświadomie do
powstania mitu przyczynili się czciciele
Św. Rity, pielgrzymujący do Jej grobu.
Dym ze świec z którymi przychodzili
wpłynął przez lata na jego czytelność. Po J.Z.


