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Narodziny Boga
Pokój ludziom dobrej woli!
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

Wszystkim Parafianom
¿yczymy piêknych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia niech w tym b³ogos³awionym czasie, gdy Bóg staje
siê dla nas chlebem,
w naszych sercach
zap³onie Pokój!
Redakcja i Duszpasterze
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Dzis narodzil sie wam Zbawiciel
"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" (£k 2,10-11) - tymi s³owami anio³ zwróci³ siê do betlejemskich
pasterzy w noc narodzenia Jezusa. Te
s³owa kieruje dziœ tak¿e do nas. Nie
bójcie siê, bo oto przychodzi do was
Zbawiciel - Emmanuel, znaczy "Bóg
z nami" - oto Bóg przybywa do swego
ludu. Przychodzi do nas tak, jak dwa
tysi¹ce lat temu przyszed³ do mieszkañców Betlejem, Jerozolimy, Nazaretu,
Kafarnaum, Betsaidy, Kany Galilejskiej… Przychodzi, by przemieniæ nasze ¿ycie.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia co roku na
nowo uœwiadamiaj¹ nam nie tylko sam
fakt narodzin w Betlejem Boga-Cz³owieka, który przyszed³ na œwiat, by nios¹c orêdzie Bo¿ej mi³oœci odkupiæ ludzi, ka¿demu otwieraj¹c drogê do zbawienia. Powinny te¿ ka¿dorazowo
sk³aniaæ nas do refleksji, jakie znaczenie ten fakt ma dla mnie, jak wp³ywa
na moje w³asne ¿ycie. Bóg przychodzi
do mnie: czy wpuszczam Go do mojego serca, czy te¿ w moim ¿yciu nie ma
dla Niego miejsca, a mo¿e jestem zbyt
zajêty swoimi sprawami, by dostrzec
Go stoj¹cego u drzwi?
Zastanawiaj¹c siê nad nasz¹ w³asn¹ relacj¹ z Bogiem, nad trudnoœciami, jakie czasem mamy, by tê relacjê budowaæ, by w pe³ni i autentycznie na Boga
siê otworzyæ, mo¿emy przyjrzeæ siê relacjom, jakie budowali z Jezusem ci,
którzy spotykali Go za Jego ziemskiego ¿ycia. Wszystkie Ewangelie opisuj¹ce ¿ycie i dzia³alnoœæ Jezusa s¹ histori¹ spotkañ Boga z cz³owiekiem. Jezus
wêdruje ulicami galilejskich i judejskich
miast, miasteczek i wsi, wœród ich
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mieszkañców. Przyszed³ do nich
wszystkich, a jednak nie wszyscy oni
Go przyjmuj¹. Co sprawia, ¿e cz³owiek
przyjmuje Boga lub Go odrzuca?
W Betlejem w gospodzie dla Jezusa
nie by³o miejsca - narodzi³ siê w stajence, a witali Go jedynie pasterze pilnuj¹cy stad na pastwiskach, choæ przecie¿ tu¿ obok by³o miasteczko pe³ne
ludzi: mieszkañców i przybyszów. Jednak nikt z nich nie zauwa¿y³, ¿e dzieje

siê coœ niezwyk³ego. Cz³owiek zbyt zajêty swoimi sprawami, skupiony na doczesnoœci, nie potrafi siê otworzyæ na
Bo¿¹ obecnoœæ.
Trzej Królowie - Mêdrcy ze Wschodu - przybywaj¹ do Betlejem z daleka, by oddaæ pok³on Jezusowi. Prowadzi ich gwiazda: dostrzegli j¹, bo
z uwag¹ szukali Bo¿ych znaków. Król
Herod od nich s³yszy o narodzinach Jezusa. Sam nie czeka na Mesjasza i niewiele na ten temat wie - dopiero od
uczonych i kap³anów dowiaduje siê,
gdzie wed³ug proroctw ma siê naro-

dziæ Mesjasz. Ca³a sytuacja budzi
w nim przera¿enie - boi siê, ¿e utraci
tron królewski. Ucieka siê wiêc do
podstêpu i próbuje zg³adziæ nowo narodzone Dzieciê. Cz³owiek, w którego planach na ¿ycie Bóg i Jego wola
siê nie mieszcz¹, konsekwentnie Boga
odrzuca. ¯yj¹c poza Bo¿ym Prawem
na wszelkie sposoby próbuje temu
Prawu zaprzeczyæ.
Starzec Symeon i prorokini Anna dostrzegaj¹ w przyniesionym do œwi¹tyni jerozolimskiej Dzieciêciu Jezus Mesjasza. Dlaczego tylko oni? Co
z obecnymi w œwi¹tyni kap³anami
i uczonymi w Piœmie? Anna i Symeon
otwarli siê na dzia³anie Ducha Œw.,
oczekiwali na spe³nienie Bo¿ych obietnic, ale to Bogu pozostawili wybór sposobu ich realizacji. Kap³ani i uczeni
w Piœmie mieli w³asn¹, gotow¹ wizjê
Mesjasza, do której Jezus nie pasowa³ - ani teraz, narodzony w ubóstwie
w betlejemskim ¿³óbku, ani póŸniej,
gdy wêdrowa³ po palestyñskiej ziemi
i naucza³ zwyk³ych, prostych i grzesznych ludzi o nieskoñczonej i mi³osiernej mi³oœci Bo¿ej, ale te¿ i o tym, ¿e
mi³oœæ ta wymaga od cz³owieka wzajemnoœci. Nie takiego Mesjasza oczekiwali; im potrzeba by³o kogoœ, kto
swym bosko-królewskim autorytetem
potwierdzi i wesprze ich aspiracje,
zwi¹zane z ziemsk¹ w³adz¹.
Ta tocz¹ca siê w cz³owieku walka miêdzy w³asn¹ wizj¹ Boga i Bo¿ego Mesjasza, a przyjêciem przychodz¹cego
Boga takiego, jakim On przychodzi
i w takich okolicznoœciach, jakie On
wybiera, towarzyszyæ bêdzie ca³ej
dzia³alnoœci Jezusa. Jedni bêd¹ dostrzegali w Nim tê niezmierzon¹ mi³oœæ
i nadziejê, które Bóg daje cz³owiekowi i porzuciwszy swe dotychczasowe
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¿ycie, dotychczasowy sposób myœlenia i patrzenia na œwiat, bêd¹ szli za Jezusem, drog¹, któr¹ On wyznacza. Jak
Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, którzy po
spotkaniu z Jezusem jako Jego pierwsi uczniowie zostawili wszystko, by
odt¹d ¿yæ ju¿ tylko Ewangeli¹ i dla
Ewangelii. Jak celnik Mateusz, Zacheusz czy Maria Magdalena, którzy
w Jezusie dostrzegli wyci¹gniêt¹ ku sobie i nêdzy swojego grzechu mi³osiern¹
rêkê Boga. Ale bêd¹ te¿ tacy, którzy
po wys³uchaniu nauk Jezusa bêd¹ odchodziæ ze s³owami: "Trudna jest ta
mowa, któ¿ mo¿e jej s³uchaæ" (J 6,60).
Lub tacy, którzy jak bogaty m³odzieniec przyjd¹ pe³ni zapa³u, ale s³ysz¹c,
¿e droga Jezusa jest drog¹ nie³atw¹,
wymagaj¹c¹ poœwiêceñ, odejd¹ zasmuceni.
Bêd¹ wreszcie tacy, którzy Jezusa jednoznacznie odrzuc¹, dostrzeg¹ w Nim
zagro¿enie dla swojej wizji Boga i wykreowanej przez siebie wizji œwiata,
w którym ten Bóg, dostosowany do
ich potrzeb i oczekiwañ, zajmuje okreœlone, œciœle wyznaczone Mu przez
cz³owieka miejsce. Tak post¹pi¹ kap³ani i starsi ludu; tak post¹pi ostatecznie Judasz.
Dziœ Jezus przychodzi do mnie. Jak Go
przyjmujê? Czy witam Go z radoœci¹

i nadziej¹, jak betlejemscy pasterze,
Symeon i Anna? Czy jak Mêdrcy jestem gotów wyruszyæ w drogê - podj¹æ trud duchowej wêdrówki - by odnaleŸæ Jezusa? Czy po spotkaniu z Nim
chcê za Jezusem pójœæ i ¿yæ Jego
Ewangeli¹, tak jak Jego pierwsi uczniowie?

Czy te¿ mo¿e nie chcê Boga w moim
¿yciu - mo¿e zbyt du¿e s¹ moim zdaniem Jego wymagania i obawiam siê
przyj¹æ Go, jak ci, którzy po spotkaniu z Jezusem odchodzili? A mo¿e nie
potrafiê dostrzec obecnoœci Boga
w moim ¿yciu, mo¿e oczekujê, ¿e po-

mp

Doktor dusz
Rozmowa z ksiêdzem Adrianem B¹czyñskim, kapelanem szpitala im.
J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej i rezydentem w naszej parafii .
Jest ksi¹dz w naszej parafii od wrzeœnia…
Od 1 wrzeœnia…
… ale jest ksi¹dz, mo¿na powiedzieæ, doœæ tajemnicz¹ postaci¹…pewnie s¹ parafianie, którzy
jeszcze ksiêdza od tego czasu nie
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winna mieæ ona jak¹œ inn¹, bardziej
spektakularn¹ formê, i dlatego nie zauwa¿am Boga, jak mieszkañcy Betlejem? Mo¿e te¿ zbyt wiele spraw
w moim ¿yciu jest dalekich od drogi
wytyczonej Jego nauk¹ i dlatego trudno mi otworzyæ przed Bogiem moje
serce - odrzucam Go, odwracam siê
od Boga, wzbraniam Mu wstêpu do
mojego ¿ycia czy niektórych jego sfer.
Mo¿e chcê wyrzuciæ Boga jak najdalej
od granic mojej prywatnoœci, zapomnieæ o Jego istnieniu, wymazaæ wszelkie œlady Jego obecnoœci, by nie budzi³y niepokoju sumienia - jak Herod
czy jerozolimscy kap³ani i starsi.
Bóg przychodzi i staje u drzwi ludzkiego serca. Czy warto Go przyj¹æ? Ci,
którzy przyjêli Jezusa i poszli za Nim,
rozpoczêli ca³kiem nowe ¿ycie - nie by³o
to ¿ycie lekkie i ³atwe (wrêcz przeciwnie - czêsto za wiernoœæ Ewangelii p³acili najwy¿sz¹ cenê), ale by³o za to pe³ne najg³êbszego sensu, wykraczaj¹ce
daleko poza ramy ziemskiej, ludzkiej
egzystencji. A ci, którzy Jezusa nie przyjêli? Czy coœ zyskali? A co stracili?...
Nie bójcie siê. Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹: dziœ narodzi³ siê Zbawiciel. Dziœ przychodzi do ciebie Jezus,
nios¹c mi³oœæ, pokój i nadziejê. Nie bój
siê na Niego otworzyæ.

widzieli - a to ze wzglêdu na specjaln¹ funkcjê, jak¹ ksi¹dz pe³ni…
Jestem kapelanem szpitala. Sama
funkcja jako taka to - mo¿na powiedzieæ, z punktu widzenia prawnego funkcja œwiecka, bo jestem pracownikiem szpitala. To szpital zatrudnia
kapelana - duchownego, który pe³ni
pos³ugê w szpitalu, w zale¿noœci jakiego wyznania jest wiêkszoœæ pacjentów. Pos³uga kapelana nie jest do koñca prawnie uregulowana w Polsce - tê
funkcjê w szpitalach wprowadzi³y

- o dziwo - jeszcze w³adze komunistyczne w latach osiemdziesi¹tych.
Obecnie pos³uga kapelana w szpitalach
pe³niona jest na mocy konkordatu podpisanego miêdzy Polsk¹ a Stolic¹ Apostolsk¹, ale konkordat mówi o niej niewiele: tylko to, ¿e pacjenci maj¹ prawo
do pos³ugi duchownego, którego wyznacza biskup, a zatrudnia szpital. Niestety sposób zatrudniania i nieodpowiednia liczba kap³anów w du¿ych szpitalach sprawia, ¿e kapelan pracuje 24
godziny na dobê, 7 dni w tygodniu, 365
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dni w roku - to jest taki ewenement,
który trzeba sobie uœwiadomiæ…
A gdzie miejsce na przepisy prawa pracy?
Najbardziej pracowity cz³owiek
w kraju…
(œmiech) S¹ te¿ pewnie inni, ale ta praca jest bardzo specyficzna. Nawet lekarze czy pielêgniarki, którzy te¿ maj¹
dy¿ury 24-godzinne - maj¹ potem ileœ
dni ca³kowitego odpoczynku od pracy,
natomiast kapelan niesie tak¹ pos³ugê,
przy której musi byæ dyspozycyjny
24 godziny bez przerwy.
A jak wygl¹da dzieñ pracy kapelana?
To zale¿y. Trzeba samemu sobie tê pracê normowaæ, w zale¿noœci od natê¿enia liczby chorych. Nasz szpital jest akurat najwiêkszy w Poznaniu i w Wielkopolsce - jest ponad 700 ³ó¿ek, nawet
szpital wojewódzki na Lutyckiej jest
mniejszy. Teraz doszed³ jeszcze Oddzia³
ZakaŸny, który do niedawna by³ osobnym szpitalem na Zawadach - i to
wszystko "obs³uguje" jedna osoba.
W zale¿noœci od tego, o której godzinie jest msza œw., trzeba dostosowaæ
obchód szpitala - obchód z Komuni¹
œw., czyli Cia³em Jezusa. Trzeba siê
zmieœciæ "miêdzy a miêdzy" - bo to nie
jest tak, ¿e cz³owiek ma do dyspozycji
24 godziny na dobê! Rano pacjenci s¹
zaspani, personel dokonuje zabiegów,
ma swoje procedury, a zaraz po 8.00
s¹ podawane œniadania, wiêc trzeba by
by³o zd¹¿yæ do momentu œniadania.
W miêdzyczasie, po 7.00, na niektórych oddzia³ach zaczynaj¹ siê ju¿ obchody lekarskie. Poza tym rano dokonuje siê wszystkich zabiegów higienicznych. A jest taka niepisana zasada, ¿e
personel sobie wzajemnie nie przeszkadza - np. je¿eli jest gdzieœ przeprowadzany jakiœ zabieg, to siê tam nie wchodzi. Tak wiêc kapelan musi siê wpasowaæ niejako w ten ¿ywy organizm funkcjonowania szpitala. Najczêœciej wyko-
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rzystujê czas miêdzy obiadem
a kolacj¹. Ale go nie wystarcza.
Trzeba znajdowaæ go w innych
przestrzeniach czasowych.
Trzeba umieæ manewrowaæ…
Logistyka…
Tak, praca kapelana zak³ada te¿
tê umiejêtnoœæ takiego organizowania pracy. Ju¿ sam obchód
z Komuni¹ Œw. - nawet stosuj¹c obrzêd mniej rozbudowany
- to s¹ trzy i pó³ godziny po prostu permanentnego "biegu dystrybucyjnego" z Panem Jezusem…
I ksi¹dz zd¹¿y obejœæ ca³y
szpital codziennie?
Muszê. Je¿eli np. na niektórych oddzia³ach jest posi³ek, to je pomijam
i pêdzê na inny, a¿ znajdê jakiœ, na którym np. jeszcze kolacji nie ma. Jeœli
takowego nie znajdê, to muszê tê godzinkê odczekaæ albo w tym czasie idê
na ZakaŸny, albo w inny sposób ten
czas zagospodarowujê, porz¹dkujê
kaplicê, przygotowujê liturgiê. Te trzy
i pó³ godziny to jest taki obchód najkrótszy, gdy nie ma ¿adnych sytuacji
nadzwyczajnych, nikt nie prosi o spowiedŸ œw., namaszczenie. Jeœli ktoœ
prosi o taki sakrament, to ten czas siê
jeszcze wyd³u¿a. Plus Oddzia³ ZakaŸny, który jest oddalony, w osobnym
budynku. Praca kapelana zasadnicza
- czyli sam obchód z Najœwiêtszym
Sakramentem i msza œw. to jest 6 godzin, codziennie, czyli od niedzieli do
soboty w³¹cznie.
Drugi, dodatkowy obchód, to obchód
duszpasterski. Poœwiêcam wtedy czas
tylko na udzielenie sakramentu spowiedzi œw. i sakramentu chorych - czasami pacjenci wymagaj¹ d³u¿szej spowiedzi, jakiejœ rozmowy. Wtedy ju¿ nie
trzeba zwa¿aæ na posi³ki, ale nie mo¿na przeszkadzaæ personelowi w ich
pracy. Niekiedy odwiedzaj¹cy pacjentów przeszkadzaj¹ nam w pracy, bo

robi¹ zamieszanie, nie potrafi¹ uszanowaæ tego, ¿e ktoœ obok oczekuje ciszy i spokoju. Trudno wtedy tak¿e
o udzielanie sakramentów. Jest jednak
wtedy okazja do otoczenia duszpastersk¹ trosk¹ tak¿e rodziny chorych,
którzy tego wsparcia duchowego równie¿ potrzebuj¹. Jak widaæ dla tej fizycznej obecnoœci ksiêdza w szpitalu
dwunastu godzin nie wystarczy³oby.
Gdyby nie ¿yczliwoœæ ks. Proboszcza,
który raz w tygodniu mnie zastêpuje jest dyspozycyjny, pod telefonem,
w razie nag³ego wezwania - w³aœciwie
trzeba by by³o "rozbiæ namiot" na terenie szpitala….
…i tam koczowaæ.
Tak, to jest specyfika du¿ego szpitala.
W Czarnkowie razem z proboszczem
obs³ugiwaliœmy szpital powiatowy,
gdzie by³o maksymalnie ok. 100 ³ó¿ek,
a wiêc i obchód by³ rzadszy, i wezwañ
by³o mniej, a pos³ugiwa³o dwóch ksiê¿y, którzy siê wzajemnie uzupe³niali. Na
taki du¿y szpital jak nasz tu w Poznaniu, powinno byæ co najmniej dwóch
etatowych kapelanów.
To nie jest ³atwa pos³uga… Co jest
najtrudniejsze w pracy kapelana?
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Najtrudniejsze? Du¿o rzeczy jest trudnych… Najtrudniejsze jest mo¿e to,
gdy ma siê do czynienia z pacjentem,
o którym wiem od lekarzy, ¿e niewiele
mu zosta³o ¿ycia, a który trwa w uporze i nie chce siê pojednaæ z Panem
Bogiem. Nie jest ³atwo mieæ œwiadomoœæ, ¿e ten cz³owiek odchodzi zupe³nie nie pojednany z Panem Bogiem,
zamykaj¹c sobie w pewien sposób
mo¿liwoœæ dost¹pienia ³aski mi³osierdzia. Trudne jest te¿ ogl¹danie ludzkiego cierpienia w tak du¿ym natê¿eniu,
wzmo¿onym zakresie - w jednym miejscu, w jednej przestrzeni, w jednym
czasie…
...i codziennie…
Codziennie. Potem zaczyna siê rozumieæ personel medyczny, ¿e czasami tak
- mo¿e nie tyle automatycznie, ale
z du¿ym dystansem - wykonuje swoj¹
pracê, wy³¹cza siê. Chyba po prostu
jest to potrzebne, jest to naturalna reakcja ludzka, bo gdybyœmy siê nadmiernie nad ka¿dym cz³owiekiem rozczulali, funkcjonowanie szpitala by³oby bardzo trudne. Oczywiœcie wra¿liwoœæ zawsze musi pozostaæ. Zdarza siê
jednak, ¿e czasami komuœ z personelu
medycznego tej wra¿liwoœci ludzkiej
zabraknie, co mnie trochê dra¿ni. Staram siê o tym nadmieniaæ w kazaniach
oraz w bezpoœrednich rozmowach
z pracownikami. Kapelan jest nie tylko kapelanem chorych, ale jest tak¿e
kapelanem personelu medycznego,
a wiêc jest to nie tylko pos³uga dla chorych, ale tak¿e dla wszystkich pracowników szpitala. Pielêgniarki mówi¹ na
mnie - "doktor dusz". Ksi¹dz Biskup
Grzegorz Balcerek powiedzia³ mi:
"Jako kapelan jesteœ takim ma³ym proboszczem w szpitalu". Dla mnie jest to
szczególne wa¿ne, bo decyzj¹ Arcybiskupa Metropolity zosta³em tak¿e mianowany naczelnym duszpasterzem pracowników s³u¿by zdrowia ca³ej archidiecezji poznañskiej. Jest to funkcja
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dodatkowa i odpowiedzialna. Mo¿na
powiedzieæ równie¿, ¿e jestem jakby
"prze³o¿onym" wszystkich kapelanów
innych szpitali, domów pomocy spo³ecznej itp., a jednoczeœnie koordynatorem ró¿nych dzie³ Koœcio³a, kierowanych w archidiecezji do lekarzy i pielêgniarek. Zosta³em powo³any równie¿
na archidiecezjalnego asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy oraz
Katolickiego Stowarzyszenia Pielêgniarek i Po³o¿nych.
Trochê jest tych tytu³ów… A w³aœnie, takie pytanie, dlaczego akurat ksi¹dz, czy ksi¹dz mia³ ju¿ wczeœniej jakieœ doœwiadczenia pracy
w szpitalu?
A to jest dobre pytanie! (œmiech) To
pytanie trzeba by³oby skierowaæ do
Metropolity. Pracuj¹c w Szamotu³ach
przez rok zastêpowaliœmy kapelana
w szpitalu powiatowym. To by³ taki
pierwszy pe³niejszy kontakt ze szpitalem, zaraz na pocz¹tku kap³añstwa.
Potem w Czarnkowie na terenie parafii znajdowa³ siê szpital powiatowy.
Proboszcz by³ formalnie kapelanem, ale
co tydzieñ zmienialiœmy siê w dy¿urach.
Wiêc doœwiadczenie by³o. Ksi¹dz Arcybiskup, mianuj¹c mnie kapelanem
powiedzia³: "Jesteœ relacyjny (czyli, ¿e
³atwo nawi¹zujê relacje miêdzyludzkie)
i ktoœ w³aœnie taki jest nam tam potrzebny". Teraz widzê, ¿e ta relacyjnoœæ
jest rzeczywiœcie bardzo potrzebna
w szpitalu.
Co jeszcze jest potrzebne, czy ka¿dy ksi¹dz mo¿e zostaæ kapelanem,
czy trzeba mieæ jakieœ predyspozycje? Pewnie nie ka¿dy jest w stanie
psychicznie to przyj¹æ…
Na pewno wa¿na jest psychika. Ale nikt
siê mnie o to nie pyta³ (œmiech). Myœlê,
¿e Duch Œwiêty upewni³ moich prze³o¿onych podejmuj¹cych tê decyzjê, ¿e
te niezbêdne predyspozycje we mnie
s¹. Bêd¹c wiêc pos³usznym przyj¹³em

tê pos³ugê. Odpowiednie cechy i umiejêtnoœci s¹ potrzebne, aczkolwiek, jak
powiedzia³ jeden z biskupów: ka¿dy
prezbiter w momencie otrzymania
œwiêceñ otrzymuje ³askê do pe³nienia
zadañ kap³añskich, a jednym z nich jest
pos³uga wobec cierpi¹cych i chorych.
Jednak¿e czynnik ludzki jest równie
wa¿ny, poniewa¿ ³aska Bo¿a wykorzystuje naturê ludzk¹. Ksi¹dz biskup
zwróci³ na to uwagê, uzasadniaj¹c mi,
¿e do takiego du¿ego szpitala potrzeba m³odego, dynamicznego cz³owieka,
bo tak¿e fizycznie jest to wymagaj¹ca
praca. Pamiêtam mój pierwszy dzieñ
tutaj w szpitalu… to by³a sobota,
1 wrzeœnia. Gdy przeszed³em ca³y szpital i wróci³em do zakrystii po obchodzie, dosta³em wysokiej temperatury,
musia³em pó³ godziny odpocz¹æ, bo po
prostu zas³ab³em. Wczeœniej proszono mnie jeszcze, bym w tym dniu odprawi³ mszê œw. o pó³nocy w Górce
Duchownej ko³o Leszna, gdzie 17 grupa pieszej pielgrzymki na Jasn¹ Górê,
któr¹ prowadzê od wielu lat, ma co
roku czuwanie modlitewne. Musia³em
z t¹ temperatur¹, os³abiony, pojechaæ
tam, gdzie na mnie czekali. Matka Bo¿a
Pocieszenia pomog³a, gdy¿ w sanktuarium - jak w sanatorium - odzyska³em si³y. By³o to pierwsze zderzenie
z du¿ym wysi³kiem fizycznym i psychicznym cechuj¹cym moj¹ pracê oraz
z tymi wszystkimi wirusami i bakteriami, które po szpitalu kr¹¿¹.
Trzeba mieæ odpornoœæ wyrobion¹…
Z t¹ moj¹ odpornoœci¹ jest raczej kiepsko, zazwyczaj wszystko szybko
chwytam… Mo¿e ksi¹dz biskup
stwierdzi³, ¿e teraz siê szybciej zahartujê (œmiech).
ci¹g dalszy rozmowy z ks. Adrianem
w nastêpnym numerze "Ewangelisty"
J. P.
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Koledowac Malemu… Historia polskich koled
Trudno wyobraziæ sobie œwiêtowanie
Bo¿ego Narodzenia bez œpiewania kolêd. Polska tradycja zna ich mnóstwo
- mo¿na siê w sumie doliczy kilkuset,
choæ do najpopularniejszych nale¿y
z tego kilkadziesi¹t utworów. Pieœni i
piosenki bo¿onarodzeniowe istniej¹ na
ca³ym œwiecie, jednak polskie kolêdy,
cechuj¹ce siê ogromnym bogactwem
muzycznym i treœciowym, nale¿¹ bez w¹tpienia do najpiêkniejszych.
Kolêdy i kantyki
Nazwa kolêda wywodzi siê od ³aciñskiego
"calendae" - terminem
tym w Imperium Rzymskim okreœlano pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca, w tym tak¿e
szczególnie uroczyœcie
obchodzony 1 stycznia
- pierwszy dzieñ Nowego Roku. Pierwotnie
w tradycji polskiej nazwa ta odnosi³a
siê do œwieckich pieœni noworocznych
i wi¹za³a siê z tzw. obchodami kolêdniczymi: grupy kolêdników, najczêœciej
m³odych ch³opców, zwykle w przebraniach i z odpowiednimi rekwizytami,
chodzi³y po domach w s¹siedztwie,
sk³adaj¹c gospodarzom ¿yczenia pomyœlnoœci i urodzaju. Kolêd¹ nazywano zarówno sam¹ wizytê, jak i œpiewane pieœni, z³o¿one zawsze z trzech
czêœci: ¿yczeñ powodzenia, szczêœcia i
urodzaju, proœby o datek (dar noworoczny, równie¿ okreœlany kolêd¹) oraz
podziêkowañ za ów datek. Ten rodzaj
obchodów kolêdniczych wywodzi³ siê
z archaicznych obrzêdów rolniczych
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i zabiegów magicznych maj¹cych zapewniæ obfitoœæ plonów, zdrowie ludzi
i zwierz¹t, wszelk¹ pomyœlnoœæ i szczêœcie w gospodarstwie w rozpoczynaj¹cym siê nowym roku.
Osobno istnia³y religijne pieœni o narodzeniu Jezusa, zwane kantykami lub rotu³ami. Dopiero od XVIII w. nast¹pi³o
mieszanie motywów i repertuaru ko-

œcielnego i œwieckiego, a termin kolêda zwi¹za³ siê z religijnymi obchodami
Bo¿ego Narodzenia i koœcielnymi,
a tak¿e œwieckimi pieœniami bo¿onarodzeniowymi. W pieœniach tych, mówi¹cych o narodzeniu Chrystusa, Betlejem i gwieŸdzie, o pasterzach i Trzech
Królach, œpiewanych zarówno w koœciele, jak i w domu (tak¿e przez chodz¹cych przez ca³y okres Bo¿ego Narodzenia kolêdników) w¹tki biblijne
i liturgiczne zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem miesza³y siê z elementami folkloru i tradycyjnej kultury ludowej.
Stopniowo wyodrêbni³ siê podzia³ na
kolêdy - pieœni u¿ywane w liturgii, i pastora³ki - kolêdy domowe, bardziej

folklorystyczne, swobodniej traktuj¹ce temat narodzin Jezusa i dokonuj¹ce
jego interpretacji na gruncie rodzimej
kultury i ludowych wierzeñ.
Kolêdy i pastora³ki
WyraŸnego rozró¿nienia kolêd i pastora³ek dokona³ w 1838 r. ks. Micha³
Marcin Mioduszewski, krakowski profesor prawa kanonicznego, zbieracz i badacz
pieœni koœcielnych.
W wyniku ¿mudnych
prac, poszukiwañ w starych rêkopisach, kancjona³ach koœcielnych
i klasztornych, a tak¿e
spisywania ¿ywej tradycji kolêdowej zgromadzi³ on najobszerniejszy
zbiór pieœni bo¿onarodzeniowych, wydany
w 1843 r. jako "Pastora³ki i kolêdy z melodiami", z podzia³em na pieœni o Bo¿ym Narodzeniu do œpiewania w koœciele podczas
liturgii oraz pastora³ki (kolêdy ludowe
i stanowe) do œpiewania w domach.
Najstarsze polskie kolêdy
Genezy polskich kolêd - pieœni o Bo¿ym Narodzeniu - nale¿y szukaæ
w ³aciñskich hymnach bo¿onarodzeniowych, powa¿nych i uroczystych, powstaj¹cych od œredniowiecza we W³oszech i rozpowszechnionych w ca³ej
Europie przez zakon franciszkañski,
wraz z kultem Dzieci¹tka Jezus i koœcielnymi misteriami o Bo¿ym Narodzeniu (wed³ug legendy autorem
pierwszej kolêdy mia³ byæ sam œw.
Franciszek).

Strona 7

Najstarsze polskie kolêdy (kantyki i rotu³y) s¹ przek³adami z kancjona³ów
³aciñskich i czeskich. Ich polskie zapisy pochodz¹ z XV w. Tekst najstarszej znanej polskiej kolêdy koœcielnej
to zapisany w rêkopisie z 1424 r.,
w kazaniu na Bo¿e Narodzenie, utwór
"Zdrow b¹dŸ Krolu anjelski". Rêkopis
nale¿a³ do magistra Szczekany z Pragi,
spowiednika królowej Jadwigi, a tekst
kolêdy jest uznawany za przek³ad
z jêzyka czeskiego. Z tego samego
okresu pochodzi najstarsza œpiewana
do dziœ kolêda "Anio³ pasterzom
mówi³" - chora³ prze³o¿ony z ³aciny. W 1522 r. kolêdy polskie po
raz pierwszy ukaza³y siê drukiem
- piêæ utworów znalaz³o siê
w ksi¹¿ce Baltazara Opecia
"¯ywot Pana Jezu Krysta".
Te najstarsze kolêdy to podobnie jak wiêkszoœæ œredniowiecznych pieœni bo¿onarodzeniowych
g³ównie hymniczne utwory z nurtu tzw. kolêd witaj¹cych - w ich
treœæ wpisana jest postawa wielbienia oraz konkretne zalecenia i wezwania, typu "czeœæ Mu oddajmy" oraz
proœby o odpuszczenie grzechów i zbawienie. Do tego nurtu mo¿na zaliczyæ
utwór "Ach witaj¿e po¿¹dana per³o
z nieba", a tak¿e póŸniejsze, bo XVIIIwieczne "PójdŸmy wszyscy do stajenki".
Od XVI w., pod wp³ywem tradycji
¿eñskich ga³êzi zakonów franciszkañskich i karmelitañskich, zaczê³y powstawaæ kolêdy-ko³ysanki, wyra¿aj¹ce tkliwoœæ i czu³oœæ wobec Dzieciêcia Jezus.
Rodzima twórczoœæ kolêdowa
Pocz¹wszy 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.
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Wiele z powsta³ych wówczas utworów
ma du¿¹ wartoœæ muzyczn¹ i literack¹,
a ich autorami byli znakomici pisarze,
poeci, ksiê¿a i zakonnicy. Wielkiemu
polskiemu kaznodziei Piotrowi Skardze przypisuje siê kolêdê "W ¿³obie
le¿y", z muzyk¹ opart¹ na motywach
poloneza koronacyjnego króla W³adys³awa IV. W tym samym czasie w pocz¹tkach XVII w. - kolêdy tworzyli te¿ Hieronim Morsztyn czy Wespazjan Kochowski.
W 1631 r. ukaza³ siê zbiór wydany

przez Jana Karola Dachnowskiego (lub
Jana ¯abczyca) "Symfonie anielskie
abo Kolenda mieszkañcom ziemskim
od muzyki niebieskiej wdziêcznym
okrzykiem na dzieñ Narodzenia Pañskiego zaœpiewane", zawieraj¹cy 36
utworów. Znalaz³y siê tu kolêdy œpiewane do dzisiaj: "A wczoraj z wieczora" czy "Przybie¿eli do Betlejem".
W XVII w. powsta³a tak¿e "Bracia patrzcie jeno", mówi¹ca o pasterzach nawo³uj¹cych siê, by biec do Betlejem,
gdzie wydarzy³o siê coœ cudownego,
oraz piêkna ko³ysanka "Lulaj¿e Jezuniu".
Z³oty wiek polskiej kolêdy to wiek
XVIII i pocz¹tek XIX - powsta³o
wówczas najwiêcej spoœród najpiêkniejszych dziœ znanych kolêd, m.in.
"Gdy œliczna Panna", "PójdŸmy wszyscy do stajenki", "Z narodzenia Pana",

"Ach ubogi ¿³obie", "Jezus malusieñki",
"Triumfy Króla niebieskiego", "Dzisiaj
w Betlejem" czy podhalañska "Oj Maluœki". Przed 1792 r. powsta³a wspania³a, uroczysta kolêda "Bóg siê rodzi"
autorstwa Franciszka Karpiñskiego,
zapisana jako "Pieœñ o Narodzeniu
Pañskim", do melodii podnios³ego
XVIII-wiecznego poloneza koronacyjnego.
Wiek XIX to utwory: "Wœród nocnej
ciszy", "Gdy siê Chrystus rodzi", "Mizerna cicha" pióra Teofila Lenartowicza, a tak¿e adaptacja najpopularniejszej chyba kolêdy na œwiecie - austriackiej "Cichej nocy"
z 1818 r.
Kolêdy w kulturze narodowej
Kolêdy s¹ ¿ywym elementem kultury polskiej, mia³y zawsze charakter miêdzyœrodowiskowy,
³¹cz¹c warstwy kultury elitarnej
i ludowej. Sta³y siê te¿ wa¿n¹
cz¹stk¹ dziedzictwa narodowego:
wielokrotnie znajdowa³y w nich
odbicie wydarzenia dziejowe, zw³aszcza te z historii najnowszej - ich treœci
by³y aktualizowane i przystosowywane do szczególnych okolicznoœci,
w jakich znalaz³ siê naród. Powstawa³y kolêdy patriotyczne, kolêdy wojenne okupacyjne i partyzanckie, powstañcze, robotnicze czy strajkowe.
W wiêkszoœci nowe, okolicznoœciowe
teksty tworzono do melodii znanych
kolêd ju¿ istniej¹cych, których parafraz¹ siê stawa³y. Powstawa³y jednak
równie¿ utwory oryginalne, jak np.
"Nie by³o miejsca dla Ciebie" M. Je¿a
z czasów II wojny œwiatowej.
Melodie kolêdowe
Polskie kolêdy cechuje niezwyk³e bogactwo muzyczne. Czêœæ melodii jest
adaptacj¹ hymnów ³aciñskich (najstarsze kolêdy, jak "Anio³ pasterzom
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mówi³"), s¹ marsze (np. "Triumfy Króla niebieskiego" czy "Mêdrcy œwiata"),
polonezy ("W ¿³obie le¿y", "Bóg siê
rodzi") czy polskie mazury (np. "Dzisiaj w Betlejem"). Wiele kolêd siêga do
melodii tañców ludowych: oberków,
kujawiaków, mazurków, krakowiaków. Liczne s¹ te¿ ko³ysanki, jak "Lulaj¿e Jezuniu", "Gdy œliczna Panna" czy
"Jezus malusieñki".

Bóg siê rodzi
Do dziœ kolêdy i pastora³ki s¹ ¿ywym
elementem polskiej tradycji œwi¹tecznej, œpiewane nie tylko w koœciele, ale
i w domach - choæ obecnie zwyczaj
wspólnego, rodzinnego czy s¹siedzkiego kolêdowania czêœciej zastêpowany
jest s³uchaniem nagrañ z p³yt. Warto
pielêgnowaæ tradycje kolêdowe, ws³uchiwaæ siê w p³yn¹c¹ z kolêd radoœæ

i pokój, i wci¹¿ na nowo odczytywaæ
niesamowity cud, który dokona³ siê
w Betlejem i nieustannie dokonuje siê
w ludzkich sercach, gdy "Bóg siê rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna¿ony, ogieñ krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskoñczony. Wzgardzony - okryty chwa³¹, œmiertelny król nad wiekami, a S³owo Cia³em siê
sta³o i mieszka³o miêdzy nami".
Ma³gorzata Piechorowska

Przyszlismy tu po koledzie…
O gwiazdach kolêdniczych i wystawie
w Starym Browarze
W polsk¹ tradycjê bo¿onarodzeniow¹
wpisane s¹ zanikaj¹ce ju¿ dziœ obchody
kolêdnicze - grupy przebierañców wêdrowa³y od domu do domu, œpiewaj¹c
kolêdy, inscenizuj¹c zabawne scenki
z motywami nawi¹zuj¹cymi do biblijnych
przekazów o Bo¿ym Narodzeniu, sk³adaj¹c ¿yczenia pomyœlnoœci i urodzaju w
Nowym Roku. Grupê kolêdników tworzy³ barwny korowód postaci, wœród
których najczêœciej powtarza³ siê Dziad,
¯yd, Cygan i Cyganka, muzykanci, ¿andarm, a tak¿e zwierzêta: niedŸwiedŸ,
bocian, konik czy turoñ. Wystêpowa³y
te¿ postaci zwi¹zane z histori¹ narodzenia Jezusa i biblijnym folklorem: anio³, król
Herod, Œmieræ i diabe³.
Do najwa¿niejszych rekwizytów kolêdniczych nale¿y gwiazda kolêdnicza, symbolizuj¹ca gwiazdê betlejemsk¹ (czasem
chodz¹cy z gwiazd¹ tworzyli odrêbn¹
grupê kolêdnicz¹, bez innych rekwizytów czy strojów przebierañców - takich
kolêdników nazywano gwiazdorami).
Wykonanie gwiazdy kolêdniczej wymaga³o nieco zachodu. Konstrukcjê z listewek i obrêczy oklejano kolorow¹ bibu³¹
i przyozdabiano wycinankami, frêdzlami
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i pomponikami, œwiêtymi obrazkami lub
ma³ymi figurkami przedstawiaj¹cymi betlejemski ¿³óbek. Wewn¹trz umieszczano œwieczkê, a ca³oœæ osadzano na d³ugim trzonku. Ramiona gwiazdy zwykle
mo¿na by³o wprawiaæ w ruch obrotowy
przy pomocy prostego mechanizmu.
W tym roku mamy w Poznaniu okazjê
zobaczyæ gwiazdy kolêdnicze "na ¿ywo"
- ich wystawê mo¿na ogl¹daæ przez ca³y
okres œwi¹teczny (do 6 stycznia) w holu
Starego Browaru. Wystawa zorganizowana przy wspó³pracy Muzeum Etnograficznego w Toruniu (z jego zbiorów
pochodz¹ eksponaty) i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu prezentuje gwiazdy
z ró¿nych regionów Polski. Zobaczymy tu m.in. niezwykle ciekaw¹
gwiazdê
kaszubsk¹, wykonan¹ przez cenionego twórcê ludowego Józefa Che³mowskiego, bardzo kolorowe

gwiazdy ¿ywieckie (w tym regionie tradycja kolêdnicza jest wci¹¿ ¿ywa i kolêdnicy nadal odwiedzaj¹ domy), a tak¿e gwiazdy z Ma³opolski, Podkarpacia,
Kujaw czy Podlasia. Wystawa przybli¿a
nie tylko tradycje kolêdnicze, ale te¿ inne
zwyczaje bo¿onarodzeniowe czy symbolikê pojawiaj¹cych siê na wigilijnym stole potraw.
Ma³gorzata Piechorowska
Wystawa gwiazd kolêdniczych
Poznañ, Stary Browar, hol
(wejœcie od ul. Pó³wiejskiej)
czynne do 6 stycznia (wstêp wolny)
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Wigilia - samo zdrowie (nie tylko dla duszy!)
Któ¿ z nas, na myœl o suto zastawionym
œwi¹tecznym stole, nie obawia siê gastrycznych dolegliwoœci i nie dr¿y o swoj¹
liniê? Niektórzy wrêcz rezygnuj¹ z tradycyjnych smako³yków, wybieraj¹c dietetyczne produkty i "niby-zdrowe" wyroby
typu light. Tymczasem w starych recepturach kryje siê m¹droœæ pokoleñ. Dobra
wiadomoœæ: w pogoni za zdrowiem i
smuk³¹ sylwetk¹ wigilijna wieczerza jest
Twoim sprzymierzeñcem!
Zanim jeszcze nauka i skomplikowane laboratoryjne eksperymenty wkroczy³y w
nasz¹ codziennoœæ, czerpaliœmy wiedzê z
doœwiadczenia starszych i tradycji. Nasi
przodkowie nie wiedzieli, ¿e buraki zawieraj¹ antyoksydanty, ale
wierzyli, ¿e barszcz
czerwony zapewnia
d³ugie ¿ycie. Wiedza
czy "kulinarna magia"
- efekt dla organizmu
ten sam. Warto zatem
skorzystaæ z m¹droœci
naszych pradziadków i
babæ, i w ten szczególny wieczór w roku
skosztowaæ tradycyjnych potraw bez wyrzutów sumienia.
Kiedy zab³yœnie pierwsza gwiazdka, a my
po przeczytaniu fragmentu Pisma œw. i
podzieleniu siê op³atkiem zasi¹dziemy do
sto³u, z pewnoœci¹ zaczniemy wieczerzê
od barszczu. Nie mo¿na sobie wyobraziæ
zdrowszej zupy! Oprócz wspomnianych
wy¿ej przeciwutleniaczy (zapobiegaj¹cych
powstawaniu zmarszczek) zawiera ona
kwas foliowy, witaminy C i B1, a tak¿e
cenne pierwiastki mineralne - przede
wszystkim ¿elazo, odgrywaj¹ce istotn¹
rolê w produkcji komórek krwi. Barszcz
wp³ywa korzystnie na pracê serca, zapobiega mia¿d¿ycy i nadciœnieniu, jest zdrowy dla w¹troby.

W wigilijny wieczór w naszym menu zagoszcz¹ ryby - symbol chrzeœcijañstwa.
Dostarcz¹ nam one dobrych t³uszczów
omega 3. Ten wyj¹tkowy rodzaj t³uszczu
u³atwia, a nie utrudnia odchudzanie!
Oprócz tego miêso karpia poprawia odpornoœæ, a œledzie s¹ bogate w witaminy w tym w cenn¹ B12, wspomagaj¹c¹ dzia³anie mózgu.
Na stole nie mo¿e zabrakn¹æ równie¿
grzybów i kapusty. Grzyby uwa¿ano niegdyœ za ma³o wartoœciowe, teraz naukowcy coraz mocniej udowadniaj¹ ich dobroczynny wp³yw na zdrowie. Zawieraj¹
bowiem potas i selen, a tak¿e witaminy z

grupy B. Grzyby zawieraj¹ tak¿e wyj¹tkowo wartoœciowe bia³ka, dlatego nie
powinno ich zabrakn¹æ zw³aszcza w diecie wegetarian. Nie nale¿y jednak przesadzaæ z ich iloœci¹ - s¹ dosyæ ciê¿ko
strawne. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest to wcale prawda odnoœnie
kapusty - to nie ona, ale miêso i t³uszcz,
który do niej dodajemy, obci¹¿a uk³ad trawienny. Sama kapusta, jako zielone warzywo liœciaste, rewelacyjnie dzia³a antyrakowo, dostarcza równie¿ witaminy C,
tak wa¿nej w okresie zimowych przeziêbieñ! Niegdyœ wierzono, ¿e potrawy z
kapusty przynosz¹ do gospodarstwa dostatek, a dodawany do niej groch mia³ zapewniaæ p³odnoœæ. My zaœ wiemy ju¿, ¿e

groch jest bogaty w bia³ko oraz witaminy
B1 i B2, która ma koj¹cy wp³yw na nasz
uk³ad nerwowy.
Doskona³ym dope³nieniem œwi¹tecznego
posi³ku bêdzie wigilijny kompot z suszonych owoców, z dodatkiem rozgrzewaj¹cych przypraw typu cynamon, goŸdziki.
Jeœli zamiast cukru dodamy do niego miodu, przys³u¿y siê naszej figurze - taki kompot jest bowiem bogaty w b³onnik, który
hamuje apetyt i usprawnia dzia³anie uk³adu trawiennego.
Dobra wiadomoœæ dla ³asuchów kochaj¹cych wszelkie
s³odkoœci jest taka,
¿e s³odycze domowej roboty, podawane w wigilijny wieczór, takie jak kutia
czy piernik, s¹ jednymi z najzdrowszych! Przygotowane w domu, nie zawieraj¹ konserwantów, a bia³y cukier
zastêpuje siê w nich
miodem, który korzystnie wp³ywa na serce i ma dzia³anie
bakteriobójcze oraz przeciwzapalne. Wraz
z dodawanymi do piernika przyprawami
korzennymi miód uspokaja nerwy. Mak
natomiast wspomaga przemianê materii i
zapobiega mia¿d¿ycy.
Nawet przy najzdrowszych potrawach
warto mimo wszystko zachowaæ umiar.
Zbyt obfita kolacja nikomu nie oszczêdzi
k³opotów trawiennych, mo¿e wiêc lepiej
od razu przygotowaæ nieco mniej albo
podzieliæ siê swoimi potrawami z bliŸnimi,
na przyk³ad zaprosiæ samotnego s¹siada
albo przygotowaæ paczkê dla jakiejœ ubogiej rodziny. Œwiêta to przecie¿ szczególny czas dzielenia siê mi³oœci¹!
Joanna Wiza
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Barwy Bozego Narodzenia
Jaki kolor mo¿e mieæ czas adwentu i Bo¿ego Narodzenia? Wpisz kolory do krzy¿ówki i odczytaj has³o.

1. Kolor adwentowych szat liturgicznych.
2. Przewa¿nie w takim kolorze szat przedstawiana jest
Maryja.
3. Kolor ga³¹zek choinki.
4. Kolor œniegu i op³atka.
5. Kolor anielskiej aureoli.
6. Kolor sierœci osio³ka ze ¿³óbka.
7. Kolor ornatu w III niedzielê adwentu.
8. Kolor nosa renifera Rudolfa.
J. P.

Balwanki - blizniaki
ZnajdŸ 15 szczegó³ów, którymi ró¿ni¹ siê oba obrazki.
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Swieta Bozego Narodzenia w naszej parafii w 2012 roku
Msze œwiête:
poniedzia³ek, 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)
wtorek, 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)
œroda, 26 grudnia, II Œwiêto Bo¿ego Narodzenia
- Msze œw. wed³ug zwyk³ego niedzielnego porz¹dku
niedziela, 30 grudnia
- godz. 18.30 - Msza œw. w intencji Parafian zmar³ych w roku 2012
poniedzia³ek, 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)
wtorek, 1 stycznia 2013, uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi
- godz. 8.45, 10.00, 11.15, 12.15, 18.30 (nie ma Mszy œw. o godz. 7.30)
SpowiedŸ œwiêta przed Bo¿ym Narodzeniem:
- w poniedzia³ek, wtorek i œrodê (17 - 19 grudnia) w godzinach: 8.00 - 9.00 oraz 17.00 - 18.30
Ewangelista, Gazeta Parafialna
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

- w czwartek, pi¹tek i sobotê (20 - 22 grudnia) w godzinach: 7.00 - 8.00 oraz
16.00 - 18.30
Nabo¿eñstwo przy ¿³óbku dla dzieci ze œpiewaniem kolêd:
- 27 i 28 grudnia o godz. 16.00

www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka, Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Agata KuŸma,
Joanna Laskowska, Joanna Piechorowska,
Klaudia Rodziejczak, Anna Stachowiak, Micha³ Stankiewicz, Paulina Stefaniak
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk
Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸmierczak
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
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Zapraszamy do wspó³pracy!

rys. na ok³adce: Barbara Janicka
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Odwiedziny duszpasterskie - kolêda:
- od 28 grudnia; o dok³adnym terminie powiadomimy przez ministrantów;
prosimy o obecnoœæ w tym szczególnym dniu wszystkich domowników

Rekolekcje adwentowe wyg³osi ks. Jan Chrzanowski. Nauki rekolekcyjne:
- niedziela (16 grudnia) - nauki g³oszone na ka¿dej mszy œw.
- w poniedzia³ek, wtorek i œrodê (17 - 19 grudnia)- msze œw. z naukami rano
o godz. 9.00 i wieczorem o godz. 18.30
Z uwagi na przerwê œwi¹teczn¹ nastêpny numer „Ewangelisty” uka¿e siê
13 stycznia 2012 roku. ¯yczymy dobrego pocz¹tku Nowego Roku! :-)
Redakcja

Ewangelista 16 grudnia 2012

