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Pocztą niebieską otrzymałem list ró ańcowy
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gdzie Bóg się narodził.
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Co? Bóg się narodził?
Przecie jest wiecznyŚ
nie rodzi się, nie umiera, a JźST!
żłowa mi pęka od tego zamy lenia...
Dziś ziemia drży i niebo drży
od tej Miłości Maleńkiej.
Jestem tu więc.
Zapatrzyłem się w Ciebie,
Dzieciątko Bo e, Bo e mój Wielki!
Anieli grają, pchają się pasterze.
Matka karmiąca,
Józef mówi pacierz,
Królowie klękają,
wołek i osiołek
spokojnie ują siano.
Chyba nic się nie stało,
Bóg się tylko narodził.
Wybałuszam oczy,
język kołkiem stanął,
nic Ci nie powiem
i nic nie za piewam.
List Ci napisałem
i kładę pod siano,
Matka Ci go przeczyta
w którą noc nieprzespaną.
Za wcze nie się narodziłe .
Nic nieprzygotowane.
Herod podły rządzi,
gospoda ludzi pełna, kwatery zajęte.

/

żdyby to było teraz...
Patrz! Piękne hotele i restauracje,
zajazdy, motele, tyle wolnych pokoi.
Chór by my wynajęli,
ten Stuligroszowy albo Rubikowy,
albo Arkę Noego - dla Dzieciątka.
Wszystkie telewizje by nagrały
Bo e Narodzenie.
W wiat by ludziom posłały na pocieszenie.
Wszystkich państw króle by przyjechali,
ci koronowani i ci bez głowy.
Słu ba zdrowia by ozdrowiała...
z wyprawką dla mamy, z mlekiem ciepłym,
z butelką, ze smoczkami, z kaszką manną,
i wszystko za darmo.
Potem łobek, przedszkole,
bez stresów wychowanie.
Wszystko Ci damy, tylko
daj nam więty spokój,
Królewiczu - Panie!
Osiołka i wołka
zabierzemy do zoo,
gwiazdki z nieba i bombki
we miemy dla dzieci,
niech im wszystko wieci
Zawstydziłem się, Jezu,
Dzieciątko Bo e.
Jednakże ja to
mi dzy bajki włoż .
Przecie wszystko jest inaczej.
Narodziłe się wtedy,
gdy przyszła pełnia czasów.
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Nie było miejsca dla Ciebie.
Dzi tak samo albo gorzej.
Któ by przyjął w hotelu włóczęgów,
i to jeszcze kobietę,
co spodziewa się dziecka?
Có to kogo obchodzi,
e narodził się Człowiek?
Dla telewizji, dla radia i gazet
nudna, szara rzecz.
Płacz Dziecka, kołysanka Matki
- tego się nie sprzeda.
Trudne czasy, herodów tyle!
Jezu Chryste, Panie!
Dzieciątko Bo e, Bo e mój Wielki!
Wół Ciebie poznał,
osiołek padł na kolana,
a ja do Ciebie
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ze szkiełkiem i okiem, i z propagandą.
Wstyd mi teraz.
Boga chciałem poprawiać.
Za du y wiatr na moją łysinę.
Nie napiszę Ci listu.
Tamten podrę w strzępy.
Wiary mojej kruszynę
przyjmij - Bo e mój Wielki.
Nó ki Twoje całuję
i oddechem je ogrzewam.
W Komunii Cię przyjmę
jak kruszynę chleba.
pij, Dziecino,
snem zadziwienia.
Niech ziemia drży i niebo drży
od Twego dzi narodzenia.
bp Józef Zawitkowski

Dwóch kumpli idzie drogą. Kiedy
mijają ko ciół jeden z nich zdejmuje
czapkę. Widząc to ten drugi mówiŚ
- Ja my lałem, e ty z Panem
Bogiem to jeste na bakier...
- No, bo te tak jestŚ my się tylko
pozdrawiamy, ale ze sobą
nie rozmawiamy.
Żarty poświęco e

Na lekcji religii katechetka uczy
dzieci, e jest kto taki, kto wszystko
widzi i wszystko słyszy. Czy wiecie
kto to taki? - pyta.
Na to odzywa się Wojtu Ś
- Ja wiem, proszę pani, to nasza
sąsiadka z dołu...

1. Co znaczą słowaŚ „Lumen Christi”? (odp. w gazetce)
2. Jakie miasto nazywane jest Dawidowym?
(odp. w gazetce)
3. Narodzenie Pana Jezusa zwiastowałŚ
a) Archanioł Rafał
b) Archanioł Michał
c) Archanioł żabriel

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(mo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
16.01.2015

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
Uczestnicy tegorocznej parafialnej pielgrzymki do Ziemi więtej pewnie jeszcze maj ywo
w pamięci miejsca zwi zane z narodzinami Pana Jezusa i inaczej ni dotychczas będ
prze ywać wspomnienie tajemnicy narodzin naszego Zbawiciela. Jednak nie wszystkim
dane będzie odwiedzić te piękne i więte miejsca – przybli my je choć nieco.
Betlejem. Pewnie większo ć czytelników wie,
e nazwa tej miejscowo ci w języku hebrajskim
oznacza „dom chleba”, ale ju chyba niewielu
słyszało, e w języku arabskim oznacza „dom
mięsa”. Betlejem nazywano tak e „źfrata
(urodzajny) lub „Miastem Dawidowym”, bo tam
urodził się Dawid i tam został namaszczony na
króla izraelskiego.
Betlejem znajduje się w Judei ok. 10 km na
południe od Jerozolimy, poło one jest na
zboczu skalistego wzgórza ok. 770 m n.p.m i
nale y do Autonomii Palestyńskiej. Obecnie
liczy ok. 40 ty . mieszkańców, z czego 8 ty . to
chrze cijanie ró nych wyznań z przewagą
rzymskich katolików, zwanych tu łacinnikami,
resztę stanowią muzułmanie. Ludno ć zajmuje
się rzemiosłem i turystyką. Wytwarza się tu
wiele pamiątek z drewna oliwkowego i masy
perłowej. W mie cie licznych ko ciołów, ale te
meczetów, du ej ilo ci hoteli i magazynów z

pamiątkami znajduje się równie uniwersytet.
Pierwsza wzmianka o Betlejem w dziejach
Izraela związana jest z Rachelą, umiłowaną
oną Jakuba, która zmarła w drodze i została
pochowana w Betlejem. W Betlejem toczy się
najistotniejsza czę ć akcji biblijnej Księgi Rut,
która z literackiego punktu widzenia jest nowelą
historyczną, ukazującą postać Rut Moabitki,
która przez po lubienie Booza weszła do
genealogii Dawida, a przez to tak e i Jezusa.
Prorok Micheasz, zapowiadając przyszłego
Mesjasza, podaje Betlejem jako miejsce Jego
narodzenia. W proroczej wizji to miasto jawi się
i pozostanie w wiadomo ci narodu jako
wybrane, oczekujące czasu swego
nawiedzenia. Apokryficzna Protoewangelia
Jakuba precyzuje, e miejsce narodzenia
Jezusa znajdowało się w grocie skalnej, jakich
wiele było w okolicach Betlejem, słu yły one
pasterzom i ich trzodom za schronienie.
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1. wiecę roratnią mo na poznać po
przewiązanej białej wstą ce i oznacza
ona Maryję.
2. Rodzicami w. Jana Chrzciciela byli
Zachariasz i źl bieta.
3. Hymn, który Maryja wypowiedziała przy
spotkaniu z źl bietą, to Magnificat.
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Marek Jeziorski
- gratulujemy!
PARAFIALNA INTENCJA
YWEŻO RÓ A CA:
Aby trwaj cy „Rok nawrócenia”
zaowocował w nas przemian ycia
i pogłębieniem wiary w Słowo Bo e.

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

Byto , ul. Piekarska
TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
)ałatwia y wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
ie iecki certyikate jakości
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
w kraju i zagra icą
BIURO C)YNNE:

KANCELARIA PARAFIALNA W OKRESIE NOWOROC)NY M
grud ia ka elaria zy a od . do .
i grud ia ka elaria ie zy a
W d ia h odwiedzi kolędowy h tj. - . .
zy a:
od po iedziałku do zwartku od . do . oraz w so otę od . do
Sprawy pogrze owe oż a załatwiać poza w/w godzi a i,
W d ia h

-

.
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PASCżAŁ Początki paschału wywodzą się
prawdopodobnie z obrzędu lucernarium, czyli z
błog osł aw ień st wa i dz i ękc zyn ien ia
wypowiadanego przez chrze cijan nad
wiatłem zapalonej lampy lub wiecy w sobotni
wieczór. W ród liturgistów istnieje zgodno ć
opinii, e wieca paschalna i jej pochwała
pojawiły się w IV wieku w Italii i ju od początku
pełniła ona funkcję nie tylko praktyczną, ale
miała tak e znaczenie mistyczne i
symboliczne. W V i VI wieku uroczyste
zapalanie paschału i jego błogosławieństwo w
Wigilię Paschalną spotyka się w licznych
ko ciołach na Zachodzie. Wprowadzenie
oficjalnego błogosławieństwa
wiecy
paschalnej przypisuje się papie owi
Zozymowi (zm. 418), który pozwolił
sprawować ten obrzęd w
podmiejskich parafiach diecezji
rzymskiej. Wiele wieków
pó niej celebracja ta wejdzie
do liturgii papieskiej.
W błogosławieństwie
paschału posługiwano się
tekstami
orędzi
wielkanocnych, które zaczęły
się pojawiać w IV wieku w
północnej Italii, żalii, Hiszpanii i
północnej Afryce. Ich autorami i
wykonawcami byli diakoni.
Najstarsze
wiadectwo o
piewaniu pochwały wiecy
wielkanocnej znajduje się w Li cie
w. Hieronima z 384 roku do
diakona Prezydiusza z Piacenzy, w
którym autor listu ustosunkowuje się
negatywnie do tego rodzaju tekstów.
źxsultet gallikański, uwa any za najstarszy z
zachowanych. Do obecnych czasów zachowało
się osiem wersji orędzia paschalnego, które
powstały od IV do X wieku. żłównym ich
tematem są wydarzenia paschalne Izraelitów,
Chrystusa i Ko cioła. Mocny akcent kładzie się
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w nich na motywy wiatła.
Wyra a się za nie wdzięczno ć
Bogu, błaga się żo o jego
u więcenie, pochwala się wiecę
oraz pszczoły, które dostarczyły
wosku.
Na przestrzeni wieków paschał
przyozdabiano ró nymi symbolami. Od VII
wieku umieszcza się na nim znak krzy a i
greckie litery alfa i omega. W IX wieku
dochodzą cyfry bie ącego roku, a w wieku
następnym umieszcza się ziarna kadzidła.
Najstarsze wiadomo ci o niesieniu paschału w
procesji pochodzą z VII wieku z Hiszpanii.
Jednak e w wiekach rednich dominowała
ju
praktyka umieszczania
wiecy
paschalnej na wieczniku w ko ciele przed
rozpoczęciem celebracji, a od ogniska
niesiono inne wiece. AklamacjaŚ Lumen
Christi ( wiatło Chrystusa) z
odpowiedziąŚ Deo gratias (Bogu dzięki)
była znana ju w IV wieku, ale do liturgii
wiatła wprowadza się ją od X wieku.
Przez potrójny postój i piew
Lumen Christi wyra a się
prawdę, e płomień niesionej
wiecy oznacza i uobecnia wiatło
Chrystusa, w którym nale y
dostrzegać wszystkie wiatła Bo e
objawione ludziom w przeszło ci,
tera niejszo ci i zapowiedziane na
wieczno ć.
P a s c h a ł
o z n a c z a
zmartwychwstałego Pana.
Zapalanie wiec od paschału przez
wiernych to znak obecno ci
Chrystusa po ród swego ludu i
udzielania im niezwykłego
wiatła.
Poszczególne elementy paschału ju od
redniowiecza tłumaczy się na ogół
chrystologicznieŚ wosk symbolizuje ciało
Chrystusa, knot Jego duszę, a płomień
oznacza Jego Bóstwo. Spalająca się wieca

Najwa niejszym miejscem w Betlejem jest
oczywi cie Bazylika Bo ego Narodzenia. Ju
pierwsi chrze cijanie, pochodzący przede
wszystkim z nawróconych ydów, otoczyli to
miejsce szczególną czcią, choć na nim nie
budowali adnego sanktuarium. Po upadku
drugiego powstania ydowskiego w roku 135
cesarz Hadrian II sprofanował wszystkie
miejsca więte i nad grotą betlejemską zasadził
gaj ku czci Adonisa. Pogański kult w miejscu
narodzin Jezusa nie trwał długo, a sytuacja
zmieniła się radykalnie po edykcie
tolerancyjnym Konstantyna Wielkiego. Jego
matka, w. Helena przybyła do Ziemi więtej
po soborze nicejskim (326 r.) wraz z biskupem
Jerozolimy Makarym, obecnym na soborze,
aby nawiedzić miejsca więte. Za jej sprawą
powstały wtedy trzy bazylikiŚ żrobu Pańskiego
w Jerozolimie, źleona na żórze Oliwnej i nad
żrotą Narodzenia w Betlejem. Ta ostania
została zniszczona w czasie powstania
Samarytan w 529 r., a odbudowana za
panowania cesarza Justyniana ok. 540 roku.
Mówiąc o Mie cie Dawidowym nie mo na nie
wspomnieć w. Hieronima, który w 384 roku
zamieszkał przy żrocie Bo ego Narodzenia i
zajął się tłumaczeniem Pisma więtego z
języka hebrajskiego na łacinę i pisząc
komentarze do poszczególnych Ksiąg Biblii.
Pole Pasterzy. Znajduje się ok. 3 km na
wschód od Betlejem. Tradycja bizantyjska
umie ciła tu scenę zwiastowania pasterzom
przez anioła dobrej nowiny o narodzenia
Mesjasza (Łk 2,8-12). W pobli u znajdują się
pola, które przypominają sceny z Księgi Rut,
opisujące prace
niwne na polach
pszenicznych, gdzie Rut zbierała kłosy, aby
zapewnić po ywienie dla swojej te ciowej i
siebie. Na tych polach Booz zobaczył swoją
przyszłą onę i prababkę Dawida.
W czasie badań archeologicznych na Polu
Pasterzy franciszkanie odkryli ruiny
bizantyjskiego klasztoru pochodzące z IV i V
wieku po Chrystusie. Są one wiadkiem dawnej
tradycji związanej z tym miejscem, z którego
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widać poło one na górze Betlejem, a
zwłaszcza Bazylikę Narodzenia Chrystusa. Od
wieków stąd zaczynano rozwa ać tajemnicę
narodzenia i wędrowano duchowo oraz
fizycznie według słów kolędyŚ „A my do
Betlejem, do Betlejem...”, które są echem słów
zapisanych w Ewangelii: Pójdźmy do Betlejem i
zobaczmy, co si tam zdarzyło i o czym nam
Pan oznajmił (Łk 2,15). Na Polu Pasterzy
znajdują się pasterskie groty, które obecnie
spełniają rolę kaplic, w których odprawia się
Msze więte dla pielgrzymów.
Grota Mleczna. Stanowi wyjątkową
osobliwo ć, choć nie ma prostego odniesienia
w tekstach źwangelii. Wykuta została w białym,
miękkim tufie (rodzaj skały) i znajduje się w
odległo ci ok. 300 m od Bazyliki Bo ego
Narodzenia. Według tradycji Matka Bo a w
czasie ucieczki do źgiptu karmiła tu Dziecię
Jezus. Legenda mówi, e w czasie karmienia
krople matczynego mleka upadły na skałę, w
której wykuta jest grota i w jednej chwili skała
stała się biała. żrota, której skały przybrały
kolor mleka, nazwana została żrotą Mleczną.
Pierwsze sanktuarium tym miejscu zostało
zbudowane jeszcze przed V wiekiem. Obecna
zabudowa czę ciowo wykorzystuje naturalną
grotę i pochodzi z 1872 roku. Przy żrocie
znajduje się klasztor franciszkański, gdzie
mieszkają stra nicy wiątyni. Z małego
podwórka wchodzi się do niej w dół po
schodach, przy których znajduje się piękna
rze ba przedstawiająca ucieczkę do źgiptu. W
ołtarzu znajduje się piękny obraz Matki Bo ej
Karmicielki. Sanktuarium to po więcone jest
tajemnicy macierzyństwa Maryi, ale tak e
ka de macierzyństwo znajduje w nim swoje
odbicie. Dlatego kobiety z Betlejem i okolicy,
zarówno chrze cijanki, jak i muzułmanki,
przychodzą często do tego miejsca, aby tu
prosić Boga o to, aby nie zabrakło im pokarmu
dla niemowląt. Od jakiego czasu upodobały
sobie to miejsce mał eństwa bezdzietne, które
w tym miejscu proszą dla siebie o dar
rodzicielstwa – i wiele z nich zostało
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12.01.15
15.45
poniedziałek

DZIE

OD
GODZ.

27.12.14
sobota

14.00

28.12.14
niedziela

14.00

29.12.14
14.00
poniedziałek
30.12.14
wtorek

14.00

02.01.15
pi tek

15.45

03.01.15
sobota

14.00

04.01.15
niedziela

14.00

05.01.15
15.45
poniedziałek
07.01.15
roda

15.45

08.01.15
czwartek

15.45

09.01.15
pi tek

15.45

10.01.15
sobota

14.00

11.01.15
niedziela

14.00

ODCINKI ULIC PRZYPORZ DKOWANE
POSZCZEŻÓLNYM KAPŁANOM
Ń. Żłowackiego numery parzyste (od ko ca)
ń. Żłowackiego numery nieparzyste (od ko ca)
3. Tuwima 2-8 (tylko numery parzyste - od ko ca)
1. Tuwima 15-11
2. Tuwima 9, 7, 3, 1
3. Cicha 1a, 40, 42
1. Chorzowska 27, 26
2. Chorzowska 27b, 27a
3. Chorzowska 29a, 29
1. Tuwima 5b, a
2. Tuwima 5d, c
3. Tuwima 5f, e
Ń. Pszczy ska (obie strony), Sienna ń-16
ń. Kopalniana (od ko ca)
3. Sienna 25-17
1. Chorzowska 35, 33
2. Chorzowska 39, 37
3. Chorzowska 31, 29b
1. Chorzowska 43, 41
2. Chorzowska 47, 45
3. Chorzowska 51, 49
Ń. Prokopa numery nieparzyste i nr Ń4 (od ko ca)
ń. Prokopa numery parzyste (od ko ca)
3. Tuwima 37-31
Ń. Arki Bo ka 8 (od pierwszej klatki w kierunku rodka)
ń. Arki Bo ka 8 (od ostatniej klatki w kierunku rodka)
3. Arki Bo ka Ń0 (od ostatniej klatki)
Ń. Chorzowska Ńńa (od dołu)
ń. Chorzowska Ńńa (od góry)
3. Chorzowska 9-17 (n-ry nieparz.), Chorzowska Ńńa (piętro V-VI)
1. Tuwima 39, 29-25
2. Tuwima 23-21
3. źi skie Domki (w tym Cicha Ń0b) - od ul. Bema
Ń. Chorzowska Ń4 c, b oraz Chorzowska Ń6 (od góry)
ń. Chorzowska Ń4 e, d oraz Chorzowska Ń8 (od góry)
3. Chorzowska Ń4 g, f oraz Chorzowska ń0 (od góry)
1. Cicha 12-16
2. Cicha 18-24
3. Cicha 26-38

13.01.15
wtorek

15.45

14.01.15
roda

15.45

15.01.15
czwartek

15.45

16.01.15
pi tek

15.45

y

Ń. Chorzowska 53 (od dołu)
ń. Arki Bo ka 9 (od pierwszej klatki)
3. Arki Bo ka 6 (od ostatniej klatki)
Ń. Arki Bo ka 4c, 4b, 4a, 4
2. Arki Bo ka Ń3, ŃŃ
3. Arki Bo ka Ń7, Ń5
Ń. Arki Bo ka 5a (od ostatniej klatki)
ń. Arki Bo ka 5 (od ostatniej klatki)
3. Arki Bo ka 7 (od ostatniej klatki)
Ń. ks. Schenka numery parzyste (od ko ca)
ń. ks. Schenka numery nieparzyste (od ko ca)
3. Tuwima 41, 19-17
Ń. Chorzowska ń4, ń8, 30, 34, 36 (czytaj uwagi punkt 6), kolęda
dodatkowa oraz Chorzowska 55 (od dołu)
ń. Smółki (od ko ca)

UWAGI DOTYC)ĄCE KOLĘDY uważ ie przeczytać! :
1.

Plan kol dy podajemy z odpowiednim wyprzedzeniem po to, aby zaplanować wyjazdy i inne
sprawy i dlatego prosimy, aby w miar możliwości na kol dzie byli obecni wszyscy
domownicy, a dzieci i młodzież ucząca si miały przygotowany do wglądu zeszyt z religii!

2.

Wzorem ubiegłych lat uległa zmianie kolejność kolędy w stosunku do zeszłego roku
(dotyczy to nie tylko ulic, ale też domów i mieszkań) dlatego prosimy o uważne zapoznanie
się z planem.

3.

Kolędę będziemy rozpoczynać w takiej kolejności jak zapisano w planie kolędy (tj. od
pierwszego mieszkania), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „od góry”).

4.

Zasadniczo nie dzwonimy na dzwonki poszczególnych mieszkań, ci zaś, którzy obawiają
si , że nie usłyszą dzwonka ministrantów mogą na swoich drzwiach umieścić kartk z
napisem: „PROSZ O KOL D ” i wtedy ministranci zadzwonią do konkretnego mieszkania.

5.

Rodziny, które z ró nych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a
chciałyby to uczynić, mogą zgłosić ten fakt i wtedy ich mieszkanie zostanie - po uzgodnieniu „dołączone” do dnia, w którym kolęda jest w ich okolicy. żdyby zaproponowany termin nie
odpowiadał, to tzw. kolęda dodatkowa będzie miała miejsce 16.01.2015.

6.

Kolęda na ul. Chorzowskiej 28, 30, 34, 36 - je li przez ostatnie lata nie była przyjmowana będzie miała miejsce tylko na wyra ne zaproszenie, które mo na zostawić w zakrystii lub w
kancelariiŚ bez specjalnego zaproszenia odwiedzamy tych, którzy kolędę przyjmują co rok.

7.

W przypadku zauwa enia jaki błędów lub braków w planie kolędy prosimy o jak
najszybsze zgłoszenie tego faktu księdzu Proboszczowi.

8.

Ofiary zło one podczas kolędy zostaną przeznaczone na dokończenie szlifowania
posadzki ko cioła i wymianę wykładziny w prezbiterium.

9.

Informujemy, e nasza parafia nie upowa niła nikogo do sprzeda y po domach opłatków,
kartek wiątecznych, wiec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, zbierania datków itp.
Przestrzegamy te przed lekkomy lnym wpuszczaniem do mieszkania osób sobie

