Zwiastuje wam radosc wielka!
W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta,
¿eby przeprowadziæ spis ludnoœci w ca³ym pañstwie.
Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹
Syrii by³ Kwiryniusz. Wybierali siê wiêc wszyscy, aby siê
daæ zapisaæ, ka¿dy do swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa¿ pochodzi³ z domu
i rodu Dawida, ¿eby siê daæ zapisaæ z poœlubion¹ sobie
Maryj¹, która by³a brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania. Porodzi³a swego
pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a
w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoj¹ trzod¹. Naraz stan¹³ przy nich
anio³ Pañski i chwa³a Pañska zewsz¹d ich oœwieci³a, tak
¿e bardzo siê przestraszyli. Lecz anio³ rzek³ do nich: "Nie
bójcie siê! Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego narodu: dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to
bêdzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlê, owiniête
w pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie". I nagle przy³¹czy³o siê do
anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich, które wielbi³y Boga
s³owami: "Chwa³a Bogu na wysokoœciach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania."
£k 2, 1-14

Gdy siê Chrystus rodzi
i na Œwiat przychodzi
ciemna noc w jasnoœci
promienistej brodzi
Niech blask rozœwietlaj¹cy œwiêt¹ Noc Bo¿ego
Narodzenia opromienia nasze serca, a mi³oœæ,
pokój i nadzieja, p³yn¹ce z betlejemskiej stajenki,
umocni¹ nas w wierze.
Wszystkim Parafianom ¿yczymy piêknych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia!
Duszpasterze i Redakcja
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"Wigilijna swieta noc..."
Bo¿e Narodzenie to taki czas w roku,
na który czekaj¹ nie tylko dzieci. Doroœli czêsto te¿ nie mog¹ siê doczekaæ
tej mi³ej przerwy w pracy, siedzenia
w rodzinnym gronie przy choince, chocia¿ przez kilka dni. W okolicach
25 grudnia ca³y œwiat robi siê trochê
przyjemniejszy. Œnieg, który normalnie
przeszkadza na
drogach, tak
cieszy nasze
oczy. Dobrze
znane melodie
kolêd p³yn¹ce
z radia uspokajaj¹. Kupowanie prezentów bliskim
sprawia wielk¹
radoœæ.
Niestety w ca³ej tej przedœwi¹tecznej atmosferze, widz¹c kolorowe
choinki w ka¿dym sklepie,
miko³aje w telewizyjnych reklamach i s³ysz¹c kolêdy w ka¿dym radiu, czêsto zapominamy o tym, co jest
w Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia najwa¿niejsze. Zapominamy o tym, ¿e na
nowo rodzi siê Pan Jezus i w tym okresie przygotowuje nas do kolejnego
swojego przyjœcia. Zapominamy o mi³oœci - uczuciu, bez którego nie by³oby
Bo¿ego Narodzenia. Adwent bardzo
szybko siê koñczy, ale jest jeszcze trochê czasu na refleksjê nad swoim
¿yciem.
Sk¹d wziê³o siê Bo¿e Narodzenie?
Oczywiœcie od narodzenia Pana Jezusa. Powstania nowego ¿ycia, najwa¿niejszego ze wszystkich. Bóg sta³ siê
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cz³owiekiem. Pokaza³, ¿e mo¿e i chce
¿yæ tak jak my. Zacz¹³ dzieliæ z nami
smutki i radoœci, wzloty i upadki, ból,
³zy i uœmiechy. ¯ycie i œmieræ. Dlaczego ten wspania³y, wielki, potê¿ny Bóg
zni¿a siê do poziomu cz³owieka, ma³ego dziecka? Marzn¹c w zimn¹ noc,
pewnie nie raz cierpi¹c z powodu g³o-

du i pragnienia? Maj¹c tak jak inni ludzie trudne obowi¹zki, nawet bêd¹c
kuszonym przez diab³a, a przede
wszystkim, ¿yj¹c ze œwiadomoœci¹, ¿e
bêdzie cierpieæ i umrze na krzy¿u? OdpowiedŸ jest bardzo prosta, ale niesamowicie g³êboka, poruszaj¹ca i piêkna: z mi³oœci.
Z mi³oœci do ka¿dego cz³owieka Bóg
dobrowolnie zgadza siê cierpieæ. Wie,
¿e pewnego dnia zostanie wydany,
umêczony i umrze. Mi³oœæ do cz³owieka powoduje, ¿e Bóg tak bardzo siê
poœwiêca. Dziêki temu Jego ¿ycie ma
sens i prowadzi do Zmartwychwstania, czyli pokonania szatana i stworze-

nia cz³owiekowi szansy na ¿ycie po
œmierci. Cz³owiek zosta³ zbawiony
dziêki niewyobra¿alnej mi³oœci Boga.
Nie by³oby œwiata i cz³owieka, gdyby
nie mi³oœæ Boga. Z mi³oœci wyp³ywa
ca³e dobro, ³aski, szczêœcie i radoœæ.
Tylko dziêki mi³oœci Boga mo¿emy
œwiêtowaæ Bo¿e Narodzenie. Jezus
narodzi³ siê dla
nas, ¿eby pokazaæ nam, ¿e kocha
nas najbardziej.
Ka¿dego, bez
wyj¹tku i bezinteresownie. W te
œwiêta to mi³oœæ
jest najwa¿niejsza.
Czy patrz¹c na
nasze ¿ycie widzimy w nim mi³oœæ
Boga? Czasem
nie potrafimy, albo
nie chcemy zauwa¿yæ tego co
jest tak oczywiste
- ¿e na ka¿dym
kroku Bóg daje
nam do zrozumienia, ¿e nas kocha. Czekaj¹c na Bo¿e
Narodzenie powinniœmy nauczyæ siê
dostrzegaæ tê mi³oœæ i umieæ siê ni¹
dzieliæ. Zapewniam, ¿e jeœli w tym
okresie roku damy innym wiêcej z siebie, w najprostszy nawet sposób uœmiechaj¹c siê do przypadkowej osoby na ulicy, mówi¹c "dzieñ dobry" i "do
widzenia" wchodz¹c i wychodz¹c ze
sklepu, pomagaj¹c rodzicom w domu,
czy wysy³aj¹c œwi¹teczne kartki do
cz³onków rodziny, z którymi od dawna nie miêliœmy kontaktu lub starych
przyjació³ - poczujemy siê szczêœliwsi.
Daj¹c ma³e i wielkie dowody mi³oœci
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przygotowujemy siê do docenienia
i dawania mi³oœci Bogu - Jezusowi
w ¿³óbku. Im wiêcej mi³oœci dajemy ludziom, tym lepiej potrafimy doceniæ
mi³oœæ dawan¹ nam. Tym lepiej prze¿yjemy œwiêta Bo¿ego Narodzenia
- w obecnym roku i ka¿de kolejne.
Wigilijna noc bêdzie piêkniejsza. Bia³y
obrus bielszy, choinka jeszcze bardziej
zielona i pachn¹ca, wszystkie potrawy
smaczniejsze, uœmiechy bliskich o wiele
radoœniejsze, kolêdy bêd¹ brzmieæ
jeszcze piêkniej, a czytane Pismo
Œwiête zostanie w nas na d³u¿ej. Mi³oœæ, któr¹ dajemy sprawi, ¿e ka¿de
Bo¿e Narodzenie bêdzie niezapomniane i bêdzie trwa³o przez ca³y rok i ca³e
nasze ¿ycie, a¿ do œmierci i spotkania
z Jezusem w Niebie.
Zosia Janicka
Z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,
szczêœcia i B³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla ca³ej rodziny. Dziêkujê za
ogromn¹ mi³oœæ, któr¹ otrzyma³am
i ca³y czas od Was otrzymujê.

W drodze
Z Ojcem Piotrem Kurkiewiczem, kapucynem z Ukrainy, którego goœciliœmy w naszej parafii w niedzielê
17 listopada, rozmawia³am o prowadzonej przez niego Szkole Ewangelizacji, o ¿yciu w ci¹g³ym biegu
i o Bo¿onarodzeniowym zatrzymaniu…
Od 20 lat ojciec przebywa na…
Wschodzie mo¿na powiedzieæ…
czyli gdzie konkretniej, bo wczeœniej s³yszeliœmy, ¿e na Ukrainie,
ale dzisiaj siê okaza³o, ¿e nie tylko…
Ukraina, a poprzez moj¹ dzia³alnoœæ,
czyli poprzez Szko³ê ¯ycia Chrzeœcijañskiego i Ewangelizacji œw. Marii
z Nazaretu Matki Koœcio³a, która ma
wiele filii, dzia³am te¿ w takich krajach
jak: Bia³oruœ, Uzbekistan, Rosja, Litwa, £otwa - to z tych krajów
wschodnich. No i s¹ te¿ takie kraje jak
Bu³garia, Czechy. £¹cznie jest to ok.
15 krajów w tej chwili.
Czyli Ojciec nie jest przypisany do
jednej parafii …?
Nie. Rezydujê - mieszkam - w naszym
klasztorze kapucyñskim w Krasi³owie
na Ukrainie, to jest województwo
chmielnickie za Lwowem, za Tarnopolem, w diecezji kamieniecko-podolskiej. Ale tam tylko rezydujê, a tak to
ca³y czas kr¹¿ê.
A na czym polega to "kr¹¿enie"?
Je¿d¿ê sobie i zaje¿d¿am do Szkó³
[Szko³y ¯ycia Chrzeœcijañskiego
i Ewangelizacji - przyp. red.] - prowadzê Szko³y i oœrodki terapii dla narkomanów i alkoholików. Prowadzê te¿
tzw. Oasis, czyli formacjê m³odzie¿ow¹
(31 dni rekolekcyjnych w ci¹gu roku,
tam na Wschodzie). Mamy te¿ swoje
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domy rekolekcyjne. Wiêc de facto
je¿d¿ê od akcji do akcji. Czêsto jest
tak, ¿e w jeden weekend mo¿e odbywaæ siê dziesiêæ czy dwanaœcie takich
akcji jednoczeœnie (czyli np. rekolekcji czy sesji Szko³y), w kilku krajach,
wiêc mój jedyny k³opot - mam w sumie dwa k³opoty - to: któr¹ z tych akcji wybraæ, i drugi: jak siê tam dostaæ.
I tak ju¿ od kilkunastu lat. Tak wiêc
ca³y czas jestem w drodze. Volkswagen golf jest moim klasztorem, domem,
kaplic¹, noclegowni¹, przyjacielem…
Co jest najtrudniejsze w tej pracy?
Zmêczenie fizyczne…?
Psychiczne te¿. "Reise fieber" przed
podró¿¹, a tak¿e to, ¿e nie ma takiej
stabilizacji, nie mieszka siê w domu,
w klasztorze, wœród braci; ca³y czas
trzeba byæ na kó³kach. Moi bracia mi
zazdroszcz¹, a ja to przeklinam. "Nie
chcem, ale muszem".
A co w takim razie daje najwiêcej
si³y do takiego ¿ycia?
Bóg. Bóg, potem d³ugo d³ugo nic,
a potem sukces, liczba ludzi oraz "jakoœæ" tych ludzi, którzy siê zmieniaj¹;
ich podziêkowania, ¿e ta Szko³a czy
inne formy naszej dzia³alnoœci im coœ
da³y. Poza tym, kolejnymi profitami s¹
znajomoœci, przyjaŸnie. Przytoczê taki
przyk³ad: kiedyœ, gdy jeŸdzi³em przez
Ukrainê, w nocy (najczêœciej podró¿ujê z akcji na akcjê nocy) myœla³em,
¿e gdyby siê coœ sta³o ze mn¹ czy
z samochodem, nie mia³bym siê do
kogo zwróciæ z proœb¹ o pomoc. Nie
mia³bym te¿ do kogo zajechaæ na kawê
czy na posi³ek, czy na noc. A tak jadê
sobie i, jak mijam jakieœ miasto, to tu
mamy Szko³ê, tam wspólnotê. W tych
wspólnotach mam przyjació³, i to s¹
przyjaciele i do kawki, i do ró¿añca,
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i do tañca, i do roboty. Zw³aszcza do
roboty. Mamy o czym gadaæ, mamy
co robiæ. To jest fajne, to jest niesamowita przygoda; mam ju¿ w tej chwili
parê tysiêcy tych znajomych czy kilkuset przyjació³. To s¹ ludzie, którzy
swoje ¿ycie czy te¿ swoje pieni¹dze
inwestuj¹ w Szko³ê. Niektórzy wrêcz
fizycznie swoje ¿ycie, bo na gruncie
m³odzie¿owych Oasis powsta³a szko³a misyjna - wolontariat roczny, dwuletni albo trzyletni.

³em rano i od razu mia³em tu akcjê,
dzisiaj mam kwestê, wiêc to jest faktycznie takie wykañczaj¹ce. Ale ja
mam koñskie zdrowie. ¯eby prowadziæ tak¹ Szko³ê
trzeba mieæ dwie
rzeczy: po pierwsze
trzeba mieæ koñskie
zdrowie, a po drugie
umiejêtnoœæ optymalnie szybkiej jazdy samochodem…

Jak wygl¹da formacja w Szkole?
Zapraszam wszystkich Czytelników na
nasz¹ szkó³kê bo to jest fajny suplement ¿yciowy.
Szko³a to jest formacja rozpisana na
6 lat, spotykamy siê 4 razy w ci¹gu
roku - to jest weekend jesieni¹, weekend zim¹, weekend wiosn¹ i pó³tora tygodnia latem. I tak przez 6 lat. Ka¿dy
rok i ka¿da sesja ma swoj¹ tematykê.
Wiêc jest to rzeczywiœcie szko³a. S¹
kolejne stopnie - 0A dla zupe³nie pocz¹tkuj¹cych, 0B dla mniejszych ¿ó³todziobów, potem 1 stopieñ, potem
drugi, trzeci a nawet czwarty, a potem
jest jeszcze - ale tylko na Ukrainie pi¹ty stopieñ. Jest to prawdziwa szko³a, a z drugiej strony to s¹ prawdziwe
rekolekcje - to nie jest jakiœ kurs, tylko prze¿ycie Pana Boga. Uczymy te¿
medytacji chrzeœcijañskiej, rozmyœlania, modlitwy wewnêtrznej, uwielbienia, jest adoracja, jest spowiedŸ, modlitwy wstawiennicze. Ogólnie siê dzieje.

Przy tym samochodowym trybie
¿ycia, w ci¹g³ym
biegu, jak wygl¹da
Bo¿e Narodzenie?
Jak wygl¹da ono w
tych wspólnotach
na Wschodzie?
Zarówno Bo¿e Narodzenie jak i Wielkanoc to s¹ takie
dwa momenty, w których ja ju¿ siê nie
ruszam, tylko zastygam. Oczywiœcie
w swoim Krasi³owie. Ja ¿yjê od œwi¹t
do œwi¹t. To s¹ tylko dwa takie momenty w ci¹gu roku - szczêœcie, ¿e s¹.
Aczkolwiek te okresy œwi¹teczne siê
coraz bardziej zawê¿aj¹, poniewa¿ ja
jestem birytualist¹, czyli jestem obrz¹dku zachodniego ³aciñskiego ale te¿
wschodniego, wiêc pracujê wœród grekokatolików. A w zwi¹zku z tym, ¿e
oni maj¹ œwiêta dwa tygodnie póŸniej
czyli 6 - 7 stycznia, to czas naszej wigilii to dla nich normalny okres adwentu. W zwi¹zku z tym ja mogê wykorzystaæ ten czas ¿eby do nich pojechaæ,
bo to jest czas ich aktywnoœci. Dlatego coraz bardziej mi siê zawê¿a ten
okres spoczynku œwi¹tecznego. Ale jest
to fajny czas, bo mam w tej chwili trzy
wigilie -jedna wigilia to jest ta z braæmi
w klasztorze, druga wigilia to ta z moimi siostrami zakonnymi (za³o¿y³em
zgromadzenie zakonne na bazie tych

By siê tak "dzia³o" potrzeba sporo
pracy i si³…
Tak, aczkolwiek ja przyje¿d¿am na
gotowe, mam bardzo wielu liderów,
którzy to nios¹, ca³a logistyka jest
oparta na nich. Ja tam nic nie robiê.
Ale np. tutaj, do Poznania, jecha³em
1100 km z Ukrainy, ca³¹ noc, z traumatyczn¹ granic¹ Schengen; przyjecha-
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wszystkich dzie³. To s¹ zakonnice, które s¹ z tych dzie³ i dla tych dzie³. Jest to
jedyne zgromadzenie na terenie Ukrainy i byæ mo¿e te¿ na terenie Polski,

które jest poœwiêcone nie do pracy parafialnej czy oko³oparafialnej, ale pozaparafialnej, ewangelizacyjnej).
Wœród nich mam drug¹ wigiliê. I trzecia moja wigilia to ta wœród misjonarzy, oraz rehabilitantów (czyli uzale¿nionych) z oœrodków terapii. Siadamy
sobie w du¿ym kole i mamy trzeci¹
wigiliê. Na naszej bêdê jad³ makie³ki
poznañskie - bo wiozê st¹d zawsze
przepis i wszystkie produkty - u sióstr
bêdê jad³ prawdopodobnie makówki
œl¹skie, a z kolei z tym trzecim kontyngentem - kutiê.
Czyli ma Ojciec przekrój wszystkich
mo¿liwych obyczajów…
Tak. I niestety kutia jest najsmaczniejsza. Jednak. A nie nasze poznañskie
makie³ki, chocia¿ dobrze zrobione, to
owszem. Ale dobrze zrobiona kutia
wygrywa ze wszystkimi…
J. P.
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Jezusowi zaspiewajmy…
Kolêdowanie to nieod³¹czny element
obchodów Bo¿ego Narodzenia, a polskie kolêdy i pastora³ki nale¿¹ do najpiêkniejszych, cechuj¹ siê ogromnym
bogactwem tak muzycznym, jak i treœciowym. Najstarsze polskie kolêdy to XV-wieczne przek³ady
z ³aciñskich i czeskich kancjona³ów - hymny i chora³y, m.in. œpiewana do dziœ kolêda "Anio³ pasterzom mówi³". Od XVI w. oprócz
przek³adów z ³aciny powstawa³y
te¿ rodzime utwory kolêdowe,
a oryginalna polska twórczoœæ kolêdnicza rozwinê³a siê szczególnie
w wieku XVII i XVIII i w pocz¹tkach XIX. Z tego okresu pochodzi wiêkszoœæ najbardziej znanych
polskich kolêd.
Biblia i folklor
Ju¿ od prze³omu XVI i XVII w.,
czyli praktycznie od pocz¹tku oryginalnej rodzimej twórczoœci kolêdowej w utworach pojawia³y siê
obok treœci ewangelicznych w¹tki
œwieckie, opisuj¹ce okolicznoœci narodzenia Jezusa i lokuj¹ce to wydarzenie
w swojskich, polskich realiach. Pojawiaj¹ siê elementy folkloru i kultury ludowej. Rozwija siê te¿ nurt utworów
swobodniejszych, weso³ych i skocznych - pastora³ek, stopniowo odró¿nianych od powa¿niejszych kolêd koœcielnych. G³ównymi bohaterami pastora³ek s¹ pasterze (st¹d nazwa tego
gatunku utworów), wêdruj¹cy do stajenki betlejemskiej, by powitaæ nowonarodzone Dzieciê. Pasterze maj¹ jak
najbardziej swojskie imiona: Kuba,
Jasiek, Szymon, Maciek czy Miko³aj,
wœród niesionych darów s¹ polskie
smako³yki: ko³acze, gruszki, orzechy,
mas³o, miód, jajka. Pasterze zabawiaj¹
Dzieci¹tko tañcem i gr¹ na ludowych
instrumentach: skrzypkach, basach,
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multankach, dudach. W twórczoœci tej
wyra¿a³o siê g³êbokie pragnienie przyjêcia nowonarodzonego Pana, ugoszczenia Go, ofiarowania Mu tego, co ma
siê najlepszego.

Betlejem polskie
W polskich kolêdach, zw³aszcza ludowych pastora³kach, religijne prze¿ycia
zwi¹zane z narodzeniem Zbawiciela
splataj¹ siê ze zwyczajn¹ ludzk¹ radoœci¹ czasu œwi¹tecznego - czasu radosnej obfitoœci. Kolêdy s¹ nie tylko pieœni¹-modlitw¹, ale te¿ przede wszystkim opowieœci¹, która podobnie jak
ludowe legendy o Bo¿ym Narodzeniu
przybli¿a i oswaja niezwyk³e wydarzenie - przyjœcie Boga na œwiat. W¹tki
biblijne przeniesione zostaj¹ na rodzimy grunt, w znany, swojski œwiat, tworz¹c ludow¹ wizjê Bo¿ego Narodzenia, nadaj¹c scenom betlejemskim lokalny koloryt polskiej wsi. Zygmunt
Gloger, historyk i badacz kultury, pisa³
na pocz¹tku XX w. w Encyklopedii

staropolskiej o polskiej kolêdzie: "jej
istot¹ jest ta poufa³oœæ naiwna, z jak¹
mówi o narodzeniu Pana Jezusa i Jego
Matce, z jak¹ nasz œwiat polski i wiejski przenosi w te odleg³e wieki i kraje
[...]. Pasterze zbudzeni przez anio³ów i spiesz¹cy do owej szopy, to
s¹ polskie parobki, ta szopa jest
taka sama, jak ka¿da stajnia przy
wiejskiej zagrodzie i kto by dzieje
Nowego Testamentu zna³ tylko
z kolêd, ten móg³by myœleæ, ¿e
Pan Jezus urodzi³ siê gdziekolwiek
w Polsce, w pierwszej lepszej wsi,
bo ka¿da jest podobna jak dwie
krople wody do tego Betlejem,
jakie jest w kolêdach. ¯yje w nich
ca³y ten wiejski œwiat, ze swoimi
zwyczajami i stosunkami, uczuciami i sposobem mówienia […].
Jest to polski œwiat, polska wieœ,
ze wszystkim, co do niej nale¿y;
jest i mróz grudniowy, i ko¿uchy,
i buty, i czapki, i ró¿ne domowe
sprzêty i zapasy".
Jezus malusieñki
Bardzo istotnym rysem polskich kolêd,
zw³aszcza tych ludowych, jest podkreœlenie niedostatku i ubóstwa, w jakim
Chrystus przyszed³ na œwiat. Ukazane
s¹ zwyk³e, codzienne troski, bêd¹ce
udzia³em Œwiêtej Rodziny - podobne
do tych, jakie zna³a ka¿da uboga rodzina, a mo¿e jeszcze wiêksze, bo przecie¿ tu domem jest licha stajenka. Kolêdy pe³ne s¹ tkliwoœci i serdecznej
poufa³oœci wobec ma³ego Jezusa. Jak
do ka¿dego dziecka mo¿na do Niego
czule przemawiaæ, nosiæ i tuliæ, ko³ysaæ do snu. Malusieñki "jako rêkawicka", "opuœci³ œliczne niebo i obra³ bar³ogi", a Jego ¿yciu od pierwszych chwil
grozi³o œmiertelne niebezpieczeñstwo,
mo¿na wiêc u¿aliæ siê nad Nim, nad
bied¹, w jakiej siê znalaz³. Bo w sta-
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jence przecie¿ zimno, uboga Matula
tylko siankiem mo¿e otuliæ p³acz¹ce
Dzieciê. W tekstach kolêd pojawia siê
szczera chêæ wynagrodzenia ma³emu
Jezusowi tych niedostatków, które
przychodz¹c z niebieskich krain na ziemiê przyj¹³ na siebie, ofiarowania Mu
ciep³ego k¹ta we w³asnym domu, okrycia i najlepszych smako³yków œwi¹tecznych, zabawienia œpiewem. Ubóstwo
przychodz¹cego na œwiat Zbawiciela
czyni Go te¿ szczególnie bliskim cz³owiekowi - nie jest to odleg³y, potê¿ny
Bóg przebywaj¹cy w majestacie chwa³y, tylko prawdziwie Emmanuel - "Bóg
z nami", Bóg przychodz¹cy do swego
ludu.

Jak pisa³ Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej: "Cz³owiek ubogi
i prosty, znaj¹cy okolicznoœci narodzenia Pana Jezusa, czuje przecie¿ instynktem, ¿e to jego œwiêto, jego tryumf,
apoteoza ubóstwa, podniesienie go do
godnoœci i chwa³y, z jak¹ ¿adna na
œwiecie równaæ siê nie mo¿e. I cz³owiek ubogi to czuje, ¿e Dzieci¹tko Jezus biedniejsze nawet od najbiedniejszych dzieci ziemskich, […] na sianie
i w ¿³obie - a przecie¿ to Bóg , Zbawiciel i Odkupiciel".
Bóg z nami
Kolêdy polskie w niezwykle piêkny

sposób ukazuj¹ cud przyjœcia na œwiat
Bo¿ego Syna, oddaj¹ wielk¹ radoœæ
z powodu tego wydarzenia, bo oto Bóg
sta³ siê cz³owiekiem, by go zbawiæ,
wyra¿aj¹ chêæ przyjêcia przychodz¹cego Pana. Przenika je atmosfera cudownoœci betlejemskiej nocy, poczucie niezwyk³ej bliskoœci Boga w osobie maleñkiego Jezusa. Bóg rodzi siê
nie przed wiekami w odleg³ym Betlejem, lecz prawdziwie tu i teraz, wchodz¹c w ludzki œwiat, w zwyczajne ziemskie ¿ycie, z jego codziennymi radoœciami i troskami, i uœwiêca je swoj¹
obecnoœci¹.
Ma³gorzata Piechorowska

Poznanskie koledowanie
Dobr¹ okazj¹ do wspólnego kolêdowania bêdzie organizowany w Poznaniu cykl „VI Poznañskie Koledowanie”.
Poni¿ej program
26 grudnia
godz. 19.00 Chór Dziewczêcy
Skowronki, koœció³ pw. Najœwiêtszej
Bogarodzicy Maryi, os. Stare ¯egrze
godz. 19.15 Poznañski Chór Katedralny, koœció³ pw. œw. Ojca Pio,
ul. Melchiora Wañkowicza

godz. 16.00 Zespó³ Tañca Ludowego "Staropolanie", koœció³ pw. Œw.
Trójcy, ul. 28 Czerwca 1956 r.
godz. 18.00 Chór ¯eñski "Sonantes" Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, fara poznañska, ul. Go³êbia

4 stycznia
godz.19. 00 Poznañski Chór Ch³opiêcy, koœció³ pw. Wniebowziêcia
NMP, ul. ¯bikowa
godz. 19.20 Inspiro Ensemble, koœció³ pw. Maryi Królowej, Rynek Wildecki

30 grudnia
godz. 19. 00 Chór Mêski Arion, koœció³ pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego, os. Wichrowe Wzgórze

5 stycznia
godz. 13.00 Chór Ch³opiêcy i Mêski Filharmonii Poznañskiej "Poznañskie S³owiki", koœció³ pw. Narodzenia Pañskiego, os. Stefana Batorego
g. 13.00 Chór Kameralny UAM,
koœció³ pw. œw. Boromeusza, os. Pod
Lipami

27 grudnia
godz. 19. 00 Zespó³ Wokalny Affabre Concinui, œw. Jana Aposto³a
i Ewangelisty, ul. Forteczna

1 stycznia
godz. 17.45 Chór NOVA im. Stanis³awa Moniuszki, koœció³ pw. œw.
Jadwigi Œl¹skiej, ul. Cyniowa

28 grudnia
godz.. 18.45 Chór Dziewczêcy Poznañskiej Szko³y Chóralnej, koœció³
pw. œw. Micha³a Archanio³a, ul. Stolarska
godz. 19.30 Arka Noego, koœció³ pw.
œw. Krzy¿a, ul. Czêstochowska
g. 19.30 Chór ProVobis, koœció³ pw.
Chrystusa Króla, ul. Ostatnia

2 stycznia
godz. 18.30 Zespó³ Tañca Ludowego Politechniki Poznañskiej "Poligrodzianie", koœció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, ul. Szamarzewskiego

29 grudnia
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3 stycznia
godz. 18.30 Poznañski Chór Polihymnia, koœció³ pw. œw. Marka Ewangelisty, os. Czecha

6 stycznia
godz. 18.45 Zespól Folklorystyczny
"Wielkopolanie”, koœció³ pw. œw.
Antoniego z Padwy, ul. Franciszkañska
godz. 19.00 MUSICA VIVA Chór
Kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, koœció³ pw.
œw. Wojciecha, Wzgórze œw. Wojciecha
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Bóg sie rodzi w pokorze i ciszy…
W ksi¹¿ce C. S. Levisa "Listy starego
diab³a do m³odego" starszy diabe³, ubolewaj¹c nad s³ab¹ znajomoœci¹ natury
ludzkiej przez m³odszego diab³a, mówi
o "nieznoœnej przewadze Nieprzyjaciela" (czyli dla niego - Boga). Tak, Bóg
od zawsze zna³ doskonale naturê cz³owieka - jest przecie¿ jego Stwórc¹ ale pozna³ j¹ jeszcze doskonalej, staj¹c siê cz³owiekiem.
Po raz kolejny pokona³ szatana "zaskakuj¹c" go potê¿n¹,
zupe³nie obc¹ mu broni¹ - pokor¹…
Pokora wcielenia
Wszechmocny, nieograniczony Bóg w pokorze sam siebie
ogranicza, umniejsza, "pakuje"
do postaci cz³owieka. By go
zbawiæ, by byæ bli¿ej swego
stworzenia. W swej pokorze
nie zstêpuje jednak na ziemiê
w glorii chwa³y, przy dŸwiêku
uroczystych tr¹b, by z satysfakcja pokazaæ cz³owiekowi
jak jest nêdzny, ¿e sam z siebie nic nie mo¿e, nie poradzi
sobie, ¿e nie potrafi obejœæ siê
bez swego Stwórcy. (My byœmy tak pewnie zrobili, jeszcze z tryumfalnym komentarzem "a widzisz, a nie mówi³em?!"). Nie przychodzi nawet
jako cz³owiek doros³y, wykszta³cony, niezale¿ny od nikogo, równy innym, który móg³by od
razu wieœæ teologiczne dysputy, przekonywaæ, pouczaæ, nawracaæ.
Nie. Przychodzi na œwiat jako dziecko, niemowlê, ca³kowicie zale¿ne od
swych ludzkich rodziców, ca³kowicie
bezbronne. Stwórca w pokorze sk³ada swój los - dos³ownie - w rêce swojego stworzenia. Ten, który wszystko
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mo¿e staje siê tym, który nie mo¿e nic.
Ten, którego wola nas stworzy³a, ca³kowicie rezygnuje ze swojej woli, poddaj¹c siê woli ludzi - Maryi i Józefa.
Lecz i na tym nie poprzestaje. Dalsze
samoograniczenie nieograniczonego
Boga doprowadzi³o Go z postaci
Cz³owieka do postaci Chleba… Jesz-

cze pokorniejszy ruch. Znów, jak przy
narodzinach w Betlejem, ca³kowite fizyczne oddanie siê w rêce cz³owieka,
w rêce stworzenia. Ca³kowite ogo³ocenie siebie ze wszystkiego. By byæ
najproœciej, najbli¿ej.
To po³¹czenie narodzin Jezusa w Betlejem z Jego "narodzinami" w Eucharystii piêknie przedstawi³ œw. Franci-

szek z Asy¿u, sprawuj¹c pierwsz¹ pasterkê w Greccio, za o³tarz maj¹c
¿³óbek z sianem - zapocz¹tkowuj¹c tradycjê bo¿onarodzeniowego ¿³óbka.
Œwiêta cicha noc
Z pokor¹ wi¹¿e siê cisza. Najwiêksze
cuda dziej¹ siê czêsto w ciszy. Tymczasem mamy tendencjê do zag³uszania, zape³niania dŸwiêkiem, akcj¹, obrazem ka¿dej
wolnej, cichej chwili - czy w koœciele, czy w naszej duszy. Im
g³oœniej, im wiêcej - tym lepiej.
Tymczasem Jezus przychodzi
jako dziecko - w cichej, prostej stajni, bez fanfar, muzyki
i œpiewu, bez "sprzêtu" i przepychu, który zabi³by to, co
w chwili narodzin Boga najwa¿niejsze. Jakie warunki my stwarzamy Bogu, gdy siê w nas rodzi? Czy mo¿e do nas przyjœæ
po cichu, w pokorze, czy nie
musi omijaæ wpierw muru wyre¿yserowanych gestów, przebijaæ siê przez nadmiar s³ów?
Czy w nat³oku œwi¹tecznego
gwaru, prezentów, ¿yczeñ, dostrzegamy Tego, który jest przyczyn¹, sensem i celem tych
œwi¹t? Tego, który chce siê
w nas narodziæ i z pokor¹ prosi
o miejsce w stajence naszego
serca?
J. P.
Taki ma³y
Grudzieñ choinka
osio³ zaszczycony
wó³ zarozumia³y
tylko Bóg siê nie wstydzi
¿e jest taki ma³y
ks. Jan Twardowski
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Krzyzówka koledowa
Chyba wszyscy lubimy œpiewaæ kolêdy! Nawet ci, którzy specjalnego talentu wokalnego nie posiadaj¹, w okresie Bo¿ego
Narodzenia œpiewaj¹ radoœnie i bez zahamowañ - i dobrze, bo to przecie¿ na chwa³ê Panu! Teksty wiêkszoœci kolêd znamy na
pamiêæ bardzo dobrze… jednak pewnie czasem œpiewamy je trochê automatycznie i bezmyœlnie… Rozwi¹zywanie poni¿szej
krzy¿ówki pozwoli zag³êbiæ siê w treœæ kolêdowych zwrotek, a przy tym bêdzie mi³¹ rozrywk¹ na œwi¹teczne popo³udnie przy
choince :-)
J. P.

1. Stanêli nad Nim w locie w kolêdzie "Mizerna cicha".
2. Weso³a w "Dzisiaj w Betlejem".
3. Jaka jest Matka Œwiêta w kolêdzie "Cicha noc"?
4. Co robi moc w kolêdzie "Bóg siê rodzi"?
5. Jedno z okreœleñ nocy z "Cichej nocy".
6. Któ¿ pobie¿y … Ma³emu"
7. "Witaj Jezu … od patriarchów czekany".
8. Klêkaj¹ w kolêdzie "Dzisiaj w Betlejem".
9. Rodzi Syna w kolêdzie "A wczora z wieczora".
10. Pobudzi³y ich tryumfy Króla Niebieskiego.
11. Anio³owie maj¹ je z³ote w kolêdzie "Mizerna cicha".
12. Co niesie ludziom noc w "Cichej nocy"?
13. Pasterze paœli je pod borem w "Z narodzenia Pana".
14. Zbawiciel obra³ je zamiast œlicznego nieba w "Ach ubogi ¿³obie".
15. Weso³y w "Z narodzenia Pana".
16. Nie da³a Mu sukienki w kolêdzie "Jezus malusieñki".
17. Og³asza Zbawcê w "Mêdrcy œwiata".

Ewangelista grudzien 2013

Strona 9

Najstarsze pismo swiata. Tabliczki klinowe z Mezopotamii.
Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
Pismo klinowe to jeden z najstarszych
systemów pisma œwiata; pos³ugiwano
siê nim na staro¿ytnym Bliskim Wschodzie, w Mezopotamii, od IV do I tysi¹clecia p.n.e. Zapisywane trzcinowym
rylcem na glinianych tabliczkach, sw¹
nazwê zawdziêcza kszta³tom odciskanych znaków. Wystawa w poznañskim
Muzeum Archeologicznym przybli¿a
tematykê pisma klinowego, przedstawia jego dzieje i historiê odczytania tajemniczych znaków przez dziewiêtnastowiecznych badaczy. Poszerza te¿
wiedzê o staro¿ytnych cywilizacjach
Bliskiego Wschodu.
G³ówn¹ atrakcj¹ wystawy s¹ nowe nabytki Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu - szeœæ niezwykle cennych
glinianych tabliczek zapisanych pismem
klinowym, pochodz¹cych z okresu III
- II tys. p.n.e. z obszaru Mezopotamii
(dzisiejszy Irak). Dwie z nich pochodz¹
ze staro¿ytnej "szko³y"; mo¿na na nich
zobaczyæ powtarzaj¹cy siê tekst - typowy przyk³ad szkolnych æwiczeñ pi-

sarskich, zapisany niewprawn¹ rêk¹
uczniów sprzed kilku tysiêcy lat. Inne
tabliczki to teksty gospodarcze (wiele
odnajdywanych zabytków pisma klinowego to w³aœnie zapiski handlowe,
inwentarze itp.), oraz zapis staro¿ytnego procesu s¹dowego. Bardzo ciekawym eksponatem z poznañskiej kolekcji jest tzw. "GwóŸdŸ Gudei", zawieraj¹cy typowy tekst komemoracyjny,
stanowi¹cy wotum w³adcy dla œwi¹tyni boga Ningirsu. Umieszczenie go
w œwi¹tyni mia³o zapewniæ w³adcy
bosk¹ opiekê.
Patronami medialnymi wydarzenia s¹
Telewizja WTK, Epoznan.pl i Radio
Emaus.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27
Wystawa z cyklu Bliskie spotkania
z… "Najstarsze pismo œwiata.
Tabliczki klinowe z Mezopotamii"
21 listopada 2013 - 14 stycznia
2014 r.

Godziny otwarcia:
wtorek - czwartek 9.00 - 15.00
pi¹tek - sobota 10.00 - 18.00
niedziela 12.00 - 17.00
poniedzia³ek - nieczynne

„Byc mezczyzna. Strategia duchowego rozwoju”
Polecam lekturê przede wszystkim dla
mê¿czyzn, ale nie tylko. Jest œrednio tania, trochê obszerna, pe³na refleksji
i wskazówek w drodze do œwiêtoœci.
Otó¿ autor wymienionej publikacji przy
koñcu tego woluminu podaje 30 tematycznych wskazówek, jak byæ mê¿czyzn¹. Odzwierciedlaj¹ one treœci zawarte w tej ksi¹¿ce bêd¹c jednoczeœnie zawo³aniami i drogowskazami dla
chc¹cych stawaæ siê prawdziwymi
mê¿czyznami.
A oto - dla przyk³adu - trzy pierwsze
z nich:
1. B¹dŸ mê¿czyzn¹, który nigdy nie

traci z oczu perspektywy ostatecznej. Zapisz, co chcia³byœ us³yszeæ na
swój temat od Boga i od ludzi, po
tym, jak umrzesz. Niech to siê stanie najwa¿niejszym celem w twoim
¿yciu. U³ó¿ konkretny plan realizacji tego celu. Postaraj siê byæ praktyczny!
2. B¹dŸ mê¿czyzn¹, który zna Boga.
Jeœli Go jeszcze nie znasz, postanów
ju¿ dzisiaj, ¿e weŸmiesz sprawy
w swoje rêce i zrobisz wszystko, co
konieczne, by Go poznaæ. Nie czekaj! ¯ycie jest krótkie, a wiecznoœæ
- bezkresna!

3. B¹dŸ mê¿czyzn¹, który czerpie si³ê
z modlitwy. PoweŸmij zobowi¹zanie,
¿e od dziœ do koñca swojego ¿ycia
ka¿dego dnia spêdzisz z Bogiem na
modlitwie przynajmniej piêæ minut.
Zacznij od zaraz!
Zachêcam do lektury!
Byæ mê¿czyzn¹
Strategia duchowego rozwoju
Autor: Larry Richards - katolicki
ksi¹dz, amerykanin
wydawnictwo Œwiêty Wojciech
2009r.; 311 stron
W³odzimierz Wiza
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Z ZYCIA PARAFII

Sw. Cecylio, módl sie za nami!
22 listopada obchodziliœmy wspomnienie œw. Cecylii, patronki muzyki i muzyków. Z tej okazji podczas mszy œw.
o godz. 18. 30 œpiewa³ nasz parafialny chór, Familia Cantans, pod przewodnictwem pana Tadeusza Koszarka.
Modliliœmy siê te¿ w intencji ¿yj¹cych i zmar³ych cz³onków chóru, a tak¿e za wszystkich, którzy ofiarowuj¹ swe
si³y, czas i talent, by œpiewem i muzyk¹ wzbogaciæ piêkno
liturgii. Oprócz chóru w naszej parafii funkcjonuje schola
dzieciêca "Bo¿e Krówki", która œpiewa na niedzielnych
mszach œw. o godz. 11.15., a tak¿e schola m³odzie¿owa,
któr¹ us³yszeæ mo¿emy w niedziele o 18.30, czyli na mszach
"m³odzie¿owych".
Zachêcamy wszystkich, którzy posiadaj¹ talent muzyczny, by nie zakopywali go, lecz do³¹czyli do wspólnego
œpiewania na chwa³ê Pana!

„Nowy rok”
W niedzielê 24 listopada, w uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata,
nabo¿eñstwem po wieczornej mszy œw. zakoñczyliœmy w naszej parafii Rok Wiary.
Rozpocz¹³ siê on 11 paŸdziernika 2012 roku, dok³adnie w piêædziesi¹t¹ rocznicê
otwarcia Soboru Watykañskiego II.
Has³em nowego roku duszpasterskiego, 2013/2014, jest: "Wierzê w Syna Bo¿ego",
zaœ jego znakiem, nawi¹zuj¹cym do liturgii chrztu, bêdzie œwieca.

Adwentowe rekolekcje
W dniach od 8 do 11 grudnia prze¿ywaliœmy parafialne rekolekcje adwentowe.
Nauki rekolekcyjne g³osi³ ks. Adam Prozorowski, proboszcz parafii pw. Wszystkich
œwiêtych w Tarnowie Podgórnym.

Czas rorat
Roraty w naszym koœciele codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 6.15

Ewangelista grudzien 2013
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Swieta Bozego Narodzenia w naszej parafii w 2013 roku
Msze œwiête:
wtorek, 24 grudnia, Wigilia Bo¿ego Narodzenia
- godz. 7.30 (nie ma Mszy œw. o godz. 18.30)
- Pasterka - Msza œw. o Bo¿ym Narodzeniu: o godz. 22.00 oraz
o 24.00 (podczas tej Pasterki œpiewaæ bêdzie chór parafialny)
œroda, 25 grudnia, I Œwiêto Bo¿ego Narodzenia
- godz. 8.45, 10.00, 11.15, 12.15, 18.30 (nie ma Mszy œw. o godz. 7.30)
czwartek, 26 grudnia, II Œwiêto Bo¿ego Narodzenia
- Msze œw. wed³ug zwyk³ego niedzielnego porz¹dku
niedziela, 29 grudnia, Œwiêto Œwiêtej Rodziny
- podczas ka¿dej Mszy œw. odnowienie przysiêgi ma³¿eñskiej
poniedzia³ek, 30 grudnia
- godz. 18.30 - Msza œw. w intencji Parafian zmar³ych w roku 2013
wtorek, 31 grudnia
- godz. 17.00 - Msza œw. dziêkczynna na zakoñczenie roku kalendarzowego, po Mszy uroczyste Te Deum (nie ma
Mszy œw. o godz. 18.30)
œroda, 1 stycznia 2014, uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi
Ewangelista, Gazeta Parafialna
- godz. 8.45, 10.00, 11.15, 12.15, 18.30 (nie ma Mszy œw. o godz. 7.30)
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
Wezwanie do chorego (ksi¹dz dy¿uruj¹cy): 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Joanna
Piechorowska, Anna Stachowiak, Micha³
Stankiewicz
Wspó³praca: ks. Daniel Wachowiak, diakon Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz
KaŸmierczak, Barbara Janicka
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty; Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹
przeznaczone na pokrycie kosztów druku
i rozwój czasopisma. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!

SpowiedŸ œwiêta przed Bo¿ym Narodzeniem:
- pi¹tek (20 grudnia), sobota (21 grudnia), poniedzia³ek (23 grudnia) w godz.
7.00 - 8.00 oraz 16.00 - 18.30
Nabo¿eñstwo przy ¿³óbku dla dzieci ze œpiewaniem kolêd:
- 27 i 28 grudnia (pi¹tek i sobota) o godz. 16.00
Odwiedziny duszpasterskie - kolêda:
- w okresie poœwi¹tecznym, dok³adny termin zostanie podany w og³oszeniach
parafialnych, na parafialnej stronie internetowej oraz w gablotach przy koœciele; prosimy o obecnoœæ w tym szczególnym dniu wszystkich domowników.
Tradycyjny koncert kolêd w Szkole Podstawowej nr 6, przygotowany przez uczniów i nauczycieli, odbêdzie siê we wtorek,
17 grudnia o godz. 19.00 w holu szko³y. Serdecznie zapraszamy!

projekt ok³adki: J. P.
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