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Życzenia dla Parafian
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
i twoje wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało pomiędzy nami.

Niech Boża Dziecina przyniesie jasny pro-
myk Nadziei i Miłości tam, gdzie ich brakuje. 
Niech przysporzy nam Wiary, abyśmy pozostali 
jej wierni. Niech obdarzy nas Bożym Błogosła-
wieństwem, gdyż jest ono nam niezbędne do 
codziennego zwykłego życia

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy 
spokojnych, radosnych, spędzonych w ro-
dzinnym gronie świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2009.

Redakcja
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IV niedziela Adwentu

Słowo na Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia najczęściej 
przypominają nam dzieciństwo. Przypominają 
choinkę, prezenty, mamę krzątającą się przy 
przyrządzaniu wigilijnych 
i świątecznych potraw, ła-
manie się opłatkiem, podczas 
którego życzymy sobie wza-
jemnie tego co najlepsze.

Ważne jednak jest to, aby-
śmy nie poprzestawali tylko 
na tych wzruszających, pięk-
nych wspomnieniach. 

Niech w te święta wstrząś-
nie nami solidnie ta nie-
samowita prawda, prawda 
wręcz nieprawdopodobna, 
że Bóg przyszedł na ten 
świat jako słabe, bezbronne 
dziecko. Przyszedł na świat 
w czasach, w kulturze, religii 
Izraela, gdzie ludzie mieli 
pojęcie Boga tak surowego, 
Wszechmocnego Pana Za-
stępów, którego imienia z lęku i szacunku nie 
wymawiano. Ten Bóg przychodzi na świat 
jako ludzkie dziecko. Trzęsie się z zimna leżąc 
w żłobie na sianie. 

Tajemnica uniżenia Boga. Bóg jest Em-
manuelem � Bogiem z nami, staje się jednym 
z nas. W ten sposób wychodzi naprzeciw 
ludzkim, dramatycznym pytaniom o Boga: 
�Gdzie jesteś?! Dlaczego jesteś tak daleki od 
naszych bólów, niepowodzeń, cierpień?!� Nie. 

�A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami�

To dlatego właśnie Bóg stał się człowiekiem. 
Bóg jest z nami, jest jednym z ludzi, by przeżyć 
ludzką dolę do końca. Tak bardzo pragnie być 

blisko człowieka, jego spraw, 
jego problemów, cierpień. 
Zjednoczył się przez to z każ-
dym człowiekiem, z ludzką 
historią, dziejami człowieka, 
każdego człowieka, aby każ-
dego człowieka prowadzić 
do Ojca.

W nocy narodzenia Jezusa 
nie było nic z sielankowej 
scenerii. Nie było tamtej nocy 
tego dzisiejszego świąteczne-
go, ciepłego nastroju. Józef 
i Maryja z Dzieckiem pod 
sercem w Betlejem zaznali 
doli wygnańców i bezdom-
nych. Domy przed Nimi po-
zamykano w czasie chłodnej 
pory roku. Mesjasz narodził 
się w okolicy Betlejem w jed-

nej z grot, które miejscowym pasterzom słu-
żyły jako stajnie dla trzody. Kto z nas chciałby 
urodzić się w stajni?! 

Dwa tysiące lat temu Syn Boży przyjął sam 
dar ziemskiego, ludzkiego życia, aby i nasze 
życie czasem tak w ludzkim rozumieniu nie-
udane, ubogie jak betlejemska stajnia, mogło 
stać się ciepłem, pokojem, światłem i pomocą 
dla bliźnich, kiedy będziemy szli drogą Jezu-
sowej Ewangelii. W.W.

Życzenia dla Parafian
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Na stole nakrytym białym obrusem 
kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz 

ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce 
przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci 
o bliskich, którzy nie mogą razem z nami 
zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). 
Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą 
� najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.

Kiedy tam przebywa-
li, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Po-
rodziła swego pierwo-
rodnego Syna, owinęła 
Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było 

dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej 
okolicy przebywali w polu pasterze i trzy-
mali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz 
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pań-
ska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 
�Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego na-
rodu: dziś w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. 
A to będzie znakiem dla was: znajdziecie 
Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie�. I nagle przyłączyło się do anio-
ła mnóstwo zastępów niebieskich, które 
wielbiły Boga słowami: �Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania�.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii 
� kolęda: Bóg się rodzi.

WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, 
wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas Panie.

Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, 
w tej uroczystej godzinie wychwala-
my Cię i dziękujemy za noc, w której 
posłałeś nam swojego Syna Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana i Zbawicie-
la, i prosimy Cię:

� Udziel naszej rodzinie daru mi-
łości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas Panie.

� Obdarz naszych sąsiadów, przy-
jaciół i znajomych pokojem tej nocy. 

Liturgia domowa
wieczerzy wigilijnej

W imię Ojca i Syna i Ducha Święte-
go. Amen. 

ZAPALANIE ŚWIECY:

Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech 

będą dzięki. 
Najstarsze dziecko zapala światełka na 

choince. 

CZYTANIE EWANGELII
(Łk 2,1-14)

Tekst odczytuje na przykład najstarsze 
dziecko:

W owym czasie wyszło rozporządzenie 
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie. Pierwszy ten 
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 
wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do 
swego miasta. Udał się także Józef z Gali-
lei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponie-
waż pochodził z domu i rodu Dawida, żeby 
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna.
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� Wszystkich opuszczonych, sa-
motnych, chorych, biednych, głod-
nych na całym świecie pociesz i umoc-
nij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.

� Naszych zmarłych (wymienić imio-
na) obdarz szczęściem i światłem Twej 
chwały.

Wszyscy modlą się do Pana słowa-
mi modlitwy �Ojcze nasz�.

Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty 
sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała 
blaskiem prawdziwej światłości Jed-
norodzonego Syna Twojego, spraw, 
abyśmy jaśnieli blaskiem Twego 
światła w naszym codziennym po-
stępowaniu. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka: A teraz w duchu mi-
łości i przebaczenia przełamiemy się 
opłatkiem � chlebem miłości. Otwie-
rając serca nasze w miłości wzajem-
nej, otwieramy je na przyjście Pana. 
Niech On będzie zawsze z nami.

Ojciec pierwszy składa wszystkim życze-
nia i przełamuje się opłatkiem.

MODLITWA PO WIECZERZY 

Ojciec lub matka: Dziękujemy Ci, Boże, 
nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezu-
sa Chrystusa, dziękujemy za miłość do 
wszystkich ludzi, za ten błogosławiony 
wieczór i dary, które spożywaliśmy. 
Tobie chwała na wieki. Amen.

Jesteśmy niewielką, jedną z wielu małomiasteczko-
wych społeczności zamieszkujących Dolny Śląsk. 

Często zabiegani, zapracowani, zajęci życiem codzien-
nym i sprawami urastającymi w naszym mniemaniu 
do rangi najważniejszych na świecie, zapominamy 
o tych, dla których nawet najdrobniejszy podarunek 
z dobroci serca jest najwspanialszym prezentem. 
Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to 
w polskiej tradycji czas szczególnych przygotowań, 
nie tylko duchowych, ale także materialnych. Te 
ostatnie niestety często przeważają nad istotą tych 
Świąt: radością z Chrystusowych narodzin. W skle-
pach i supermarketach szukamy najwspanialszych 
podarków dla naszych bliskich, a szczególnie tych 
najmłodszych. Droga zabawka albo markowe ubranie 
to częsta zawartość paczek i okazja do wymiany rzeczy 
na nowe oraz dostosowane do wieku dziecka. Rzeczy 
nieprzydatnych najczęściej się pozbywamy, a przecież 
te w dobrym stanie mogą stanowić dar dla innych. 

Z inicjatywy pań Doroty Żmudy i Marii Wilk, 
członkiń koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy 
Przedszkolu Publicznym w Obornikach Śląskich przy 

DZIECIĘCE UBRANKO
przedświątecznym podarunkiem dla najuboższych

ulicy Sikorskiego, w dniach od 1 do 17 grudnia została 
zorganizowana i przeprowadzona akcja charytatywna 
zbiórki używanej odzieży dziecięcej. Dla wielu rodzin, 
których dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczają do tego 
właśnie przedszkola, zapewnienie im ubranek w bar-
dzo dobrym stanie stanowi poważny problem. Akcja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zebrana 
odzież została przekazana obornickiej Akcji Katolickiej 
działającej przy kościele parafialnym przy ulicy Wy-
szyńskiego. Rozdysponowanie jej wśród najbardziej 
potrzebujących dzieci pochodzących z ubogich rodzin 
przynosi najwspanialszy i najpogodniejszy uśmiech 
na dziecięcych twarzach, a dla obdarowanych rodzin 
oznacza zaspokojenie pilnych potrzeb. 

Organizatorki zbiórki oraz Akcja Katolicka wyra-
żają serdeczne podziękowania dla tych wszystkich 
osób, które wzięły w niej udział. Mamy nadzieję, 
że czynienie dobra innym sprawiło im tyle samo 
przyjemności i radości, co organizatorom.

Dorota Żmuda,
Prezes Koła TPD przy Przedszkolu Publicznym 

w Obornikach Śląskich
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1. Z satysfakcją dowiaduję się o obra-
dach międzynarodowego kongresu na temat 
�O kulturę życia�, zorganizowanego przez 
Papieską Radę ds. Rodziny, Instytut Bioetyki 
Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore i Pa-
pieskie Ateneum Regina Apostolorum z oka-
zji pierwszej rocznicy publi kacji encykliki 
Evangelium vitae. Serdecznie pozdrawiam 
Księdza Kar dynała, czcigodnych braci w bi-
skupstwie i wszystkich, którzy biorą udział
w tym ważnym zgromadzeniu. Waszym za-
miarem jest pogłębienie reß ek sji nad treścią 
doktrynalną encykliki w pierwszą rocznicę jej 
publikacji oraz podjęcie i rozpowszechnienie 
zawartego w niej apelu o krzewienie kultury 
życia.

W rok po publikacji tego dokumentu po-
zostaje w pełni aktualna i pil nie potrzebna 
reß eksja nad trwającym obecnie konß iktem 
� dramatycz nym zmaganiem między złem i do-
brem, między śmiercią i życiem, między «kultu-
rą śmierci» i «kulturą życia» (por. Evangelium 
vitae, 28). Postawa wroga życiu, utrwalona 
i oÞ cjalnie zatwierdzona jako kultura śmierci 
po przez legalizację aborcji, zapuszcza coraz 
głębsze korzenie w dzisiejszym społeczeństwie 
i zamierza doprowadzić także do legalizacji 
eutanazji.

2. Życie, które ludzkość zawsze przyjmo-
wała i którego pragnęła jako wielkiego dobra, 
stanowi fundamentalną i nadrzędną wartość 
dla każdego człowieka; dzisiaj jednak kultura 
musi je na nowo uznać, zaakcepto wać i przy-
swoić, w przeciwnym bowiem razie powstaje 
niebezpieczeń stwo, że zamknie się w sobie 
i doprowadzi do samozniszczenia lub też bę-
dzie traktować życie jedynie jako przedmiot 
konsumpcji w społeczeń stwie dobrobytu.

W encyklice Evangelium vitae przypo-
mniałem, że współczesne społe czeństwo, choć 
z jednej strony stało się bardziej wrażliwe na 
prawa czło wieka, z drugiej � nie potraÞ  ich 
zastosować w obronie najsłabszych. Re ß eksja 
podjęta w tych dniach przez naukowców i eks-
pertów, a także dia log między różnymi dyscy-
plinami akademickimi � od teologii i Þ lozoÞ i 
po prawo i problemy społecznego przekazu 
� na temat tak zasadniczy jak kultura życia, 
stanie się niewątpliwie znakomitą sposobnoś-
cią do krzewie nia prawdziwego humanizmu, 
służącego ludzkiej osobie od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci.

Istnieje pilna potrzeba ponownego odkry-
cia prawdziwej antropologii, która ukazuje 
i podkreśla ludzką godność każdej osoby oraz 
święty i fun damentalny dar życia. Pojęcie �ja-
kości życia�, które często jest interpre towane 
w sposób bardzo zawężony, musi uwzględniać 
transcendentny wymiar ludzkiej osoby, otwar-
tej na Boga jako swoje źródło i cel. Człowiek, 
stanowiący jedność ciała i duszy (Gaudium et 
spes, 14), jest obrazem Boga i dlatego nie może 
być traktowany jako narzędzie ani oceniany 
je dynie miarą swoich zalet.

3. Współczesny człowiek potraÞ  dostrzec 
całą głębię rzeczywistości ży cia, które nie jest 
ograniczone do ziemskiego bytowania, ale ma 
korzenie w Bogu i trwa na wieki; życia, które 
nie zamyka się w wymiarze ziem skim, ale 
jest przeniknięte Bożym darem i nosi w sobie 
wieczność. Dlate go trzeba koniecznie powrócić 
do Boga; tylko w Nim zdołamy na nowo zro-
zumieć tożsamość człowieka i tym samym sens 
życia. Życie człowieka pochodzi od Boga, jest 
Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem 
w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest 

JAN PAWEŁ II w obronie życia 

KULTURA ŻYCIA
Przesłanie Ojca Świętego do uczestników kongresu �O kulturę życia� z dnia 23 kwietnia 1996 r.
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jedynym Panem tego życia: człowiek nie może 
nim rozporządzać (Evangelium vitae, 39).

Potrzebny jest dziś wspólny wysiłek wszyst-
kich na rzecz życia. Powin niśmy rozwijać 
poważny i głęboki dialog z wszystkimi, także 
z niewierzą cymi, na temat podstawowych 
problemów ludzkiego życia i prowadzić go 
w ośrodkach twórczości intelektualnej, w róż-
nych środowiskach zawodo wych oraz tam, 
gdzie przebiega codzienne życie każdego z nas 
(Evange-lium vitae, 95). Uznanie wartości 
życia i obrona życia jest znakiem na szych 
czasów na progu trzeciego tysiąclecia, a tym 
samym także pilnym wezwaniem do świade-
ctwa na rzecz życia; jest prawdziwym znakiem 
wia rygodności ewangelicznego orędzia Pana 
Życia. Jest znakiem, który prze mawia do serc 
wszystkich ludzi, aby otworzyć je na Chrystu-
sa, ponieważ Ewangelia miłości Boga do czło-
wieka, Ewangelia godności osoby i Ewan gelia 
życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię 
(Euangelium vitae, 2). To wspólne działanie 

1. EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w sa-
mym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół 
każdego dnia przyjmuje je z miłością, aby 
wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę 
ludziom wszystkich epok i kultur.

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść 
o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako 
radosna nowina: �Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego naro-
du: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan� (Łk 
2,10-11). Źródłem tej �wielkiej radości� jest 
oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale 
Boże Narodzenie objawiło również głęboki 
sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że 
radość mesjańska jest fundamentem i wypeł-

nieniem tej radości, jaką przynosi każde dzie-
cko przychodzące na świat (por. J 16,21).

Jezus, przedstawiając istotę swojej odku-
pieńczej misji, mówi: �Ja przyszedłem po to, 
aby [owce] miały życie i miały je w obÞ tości� 
(J 10,10). Ma tu w rzeczywistości na myśli owo 
życie �nowe� i �wieczne�, polegające na komunii 
z Ojcem, do której każdy człowiek zostaje bez 
żadnych zasług powołany w Synu za sprawą Du-
cha Uświęciciela. Ale właśnie w świetle takiego 
�życia� nabierają pełnego znaczenia wszystkie 
aspekty i momenty życia człowieka.

2. Człowiek jest powołany do pełni życia, 
która przekracza znacznie wymiary jego 
ziemskiego bytowania, ponieważ polega na 
uczestnictwie w życiu Boga samego.

musi przeniknąć tkankę społeczeństwa i kultu-
ry, musi kształtować sposób myślenia, sądzenia 
i działania ludzi, aby dzięki przyjęciu i obronie 
życia ponownie odkryli, jak pięknie jest złożyć 
siebie w darze innym.

4. Szacunek dla całego stworzenia każe 
dostrzec najwyższą i pierwotną wartość ludz-
kiej osoby. Kultura życia jest fundamentem 
i nieodzowną przesłanką wszystkich aspektów 
autentycznej ekologii stworzenia. Po trzebna 
jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny 
wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką 
strategię obrony życia. Wszyscy razem musi-
my budować nową kulturę życia (Evangelium 
vitae, 95).

Z takimi myślami zawierzam Bogu wasze 
obrady, toczące się w tych dniach, oraz konkret-
ne postanowienia, jakie zostaną podczas nich 
podję te. Księdzu kardynałowi oraz wszystkim 
uczestnikom kongresu udzielam specjalnego 
Apostolskiego Błogosławieństwa.

Fragment encykliki
�Evangelium vitae� Jana Pawła II
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Wzniosłość tego nadprzyrodzonego po-
wołania ukazuje wielkość i ogromną wartość 
ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej. 
Życie w czasie jest bowiem podstawowym 
warunkiem, początkowym etapem i integral-
ną częścią całego i niepodzielnego procesu 
ludzkiej egzystencji. Proces ten � nieoczeki-
wanie i bez żadnej zasługi człowieka � zostaje 
opromieniony obietnicą i odnowiony przez dar 
życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni 
w wieczności (por. 1 J 3,1-2). Równocześnie to 
nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względ-
ność ziemskiego życia mężczyzny i kobiety. Nie 
jest ono jednak rzeczywistością �ostateczną�, 
ale �przedostateczną�; jest więc rzeczywistością 
świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy 
jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i do-
skonalili ją przez miłość i dar z siebie oÞ arowany 
Bogu i braciom.

Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, 
przekazana mu przez Chrystusa, wzbudza żywy 
i poważny odzew w sercu każdego człowieka, 
tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ 
przerastając nieskończenie jego oczekiwania, 
zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi 
z nimi. Mimo wszelkich trudności i niepew-
ności każdy człowiek szczerze otwarty na 
prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu 
i pod wpływem tajemniczego działania łaski 
rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym 

w sercu (por. Rz 2,14-15) świętość ludzkiego 
życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do 
przekonania, że każda ludzka istota ma prawo 
oczekiwać absolutnego poszanowania tego swo-
jego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa 
stanowi fundament współżycia między ludźmi 
oraz istnienia wspólnoty politycznej.

Obrońcami i rzecznikami tego prawa winni 
być w sposób szczególny wierzący w Chrystu-
sa, świadomi wspaniałej prawdy przypomi-
nanej przez Sobór Watykański II: �Syn Boży 
przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś 
z każdym człowiekiem�. W tym zbawczym 
wydarzeniu objawia się bowiem ludzkości nie 
tylko bezgraniczna miłość Boga, który �tak 
(...)umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał� (J 3,16), ale także nieporównywalna 
wartość każdej osoby.

Kościół zaś, rozważając wnikliwie tajem-
nicę Odkupienia, uświadamia sobie tę wartość 
zawsze z tym samym zdumieniem i czuje się 
powołany, by głosić ludziom wszystkich czasów 
tę �Ewangelię� � źródło niezłomnej nadziei 
i prawdziwej radości dla każdej epoki dziejów. 
Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewange-
lia godności osoby i Ewangelia życia stanowią 
jedną i niepodzielną Ewangelię.

To dlatego właśnie człowiek, człowiek 
żyjący, stanowi pierwszą i podstawową drogę 
Kościoła.

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły FilozoÞ cz-
no-Pedagogicznej �Ignatianum� w Krakowie organizuje 
Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Święte-
go. W kursie może brać udział każdy zainteresowany 
Pismem Świętym. Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod adresem: www.ignatianum.edu.pl / Wydział 
Pedagogiczny /Studia podyplomowe i kursy. 

Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na 
adres elektroniczny: 

INFORMACJA
O KORESPONDENCYJNYM KURSIE BIBLIJNYM

zmarek@jezuici.pl lub zmarek@ignatianum.edu.pl

bądź też pod adresem:
ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków, �Kurs Biblijny�.

Pod tymi adresami można też uzyskać dodatko-
we informacje o kursie. Jego organizatorzy proszę 
o dołączenie do korespondencji listownej koperty 
z podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem 
pocztowym.
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Strach, co było dzisiaj w stajence!
Był więc Kuba, który przyniósł koguta 

czarnego, strasznie swarliwego.
Był Franek z kozą na powrozie.
Była Magdeczka, co przyniosła sera go-

mółeczkę.
Był Kujawiak z Kujawianką i całe krakow-

skie wesele!
Nasłuchał się Jezusek grania i śpiewania, 

tańców się napatrzył...
Rozbawił się, rozśmieszył się i teraz, choć 

już późna pora, spać nie chce.
Zaczęła Matka Boska śpiewać kołysankę 

Jezuskowi – za cienko... Nie uśpiła Go.
Zaczął święty Józef śpiewać kołysankę 

Jezuskowi – za grubo... Całkiem Go wybił 
ze snu.

A już późno, bo późno!
– Zaśpiewaj ty, wołku, albo ty, osiołku...
Gdzie tam oni do śpiewania!
Wrzasku narobili, że Dzieciątko nie na 

żarty się wylękło.
Cóż tu robić?
Przypomniała sobie 

Matka Boska burego 
kotka.

– K ici  – k ic i- 
kici! – zawołała. 
– Choć no tu, kot-
ku Mruczku, uśpij 
nam Jezuska.

Kotek Mruczek zawsty-
dził się bardzo, bo właśnie 
wygrzewał się w popiele.

Brudną miał burą bródkę, brudne 
miał wszystkie cztery łapki, nawet bury ogo-
nek miał brudny.

– Oj, kocie, kocie! Jakże ty się pokażesz 
taki usmolony! Pfe!

Zaczął kot Mruczek myć się.
O, myje się, myje! Umył bury nosek...
– Śpiesz się! – woła Matka Boska.
Myje się, myje! Umył brudną bródkę...
– Śpiesz się! – woła święty Józef.
Myje się, myje! Umył bure łapki...
– A czy ty nigdy nie skończysz? – gniewają 

się wołek z osiołkiem.
Ale kotek Mruczek na szczęście skończył 

właśnie myć bury ogonek i już był gotów.
Zaraz też wskoczył do Jezuska na sianko. 

Zwinął się tam w kłębuszek i zaczął mruczeć 
swoją kocią kołysankę:

– Aaa... Kotki dwa,
szare, bure obydwa,
nic nie będą robiły,
tylko dzieci bawiły...
Aaa... Mrau... Mra...
Mrr... Mrr... Mrrr...
Jezusek słucha, słucha, jak kotek Mruczek 

coraz ciszej mruczy, i mrużą się oczka Jezu-
skowi.

Jezusek zasypia... Zasnął... Śpi.
– Dziękuję ci,  kotku 
Mruczku – mówi święty 

Józef. – Może cię kiedy 
jeszcze zawołamy.

Od tej pory kotek 
Mruczek ciągle się 
myje.

C h c e  b y ć 
czyściutki, gdy 

go zawołają do 
małego Jezu-

ska, żeby mu 
mruczał do 
snu swoją 
kocią koły-
sankę.

Jezuskowa kołysanka,
czyli dlaczego kotek tak często się myje
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W kolejnym artykule z cyklu �Bioetycz-
ne ABC� chciałbym poruszyć prob-

lem zapłodnienia in vitro. Ze względu 
na ożywioną dyskusję w mass mediach 
i statystyki pokazujące wzrastającą licz-
bę małżeństw dotkniętych bezpłodnoś-
cią jest to temat bardzo aktualny.

Radykalne stanowisko w tej kwestii przed-
stawia Nauczycielski Urząd Kościoła (NUK) 
wyrażając sprzeciw wobec tego typu metod. 
Nie znajduje on jednak akceptacji u wielu pol-
skich katolików, którzy 
widzą w nim zamach na 
wolność i brak wrażli-
wości na ludzkie cier-
pienie. Dlatego warto 
zadać sobie pytania, 
na jakich argumentach 
osadzone jest stanowi-
sko NUK? Co złego jest 
w sztucznych metodach 
zapłodnienia? Jaką al-
ternatywę mają pary 
bezskutecznie starające 
się o potomstwo?

Wszystko wolno, ale 
nie wszystko przynosi korzyść (1 Kor 10, 23). Te 
słowa św. Pawła są najlepszym punktem wyjścia 
do szukania odpowiedzi na postawione wyżej 
pytania. Każdy z nas jest wolny i z tego daru 
Stwórcy może korzystać w sytuacjach, których 
doświadcza w codzienności. Natchnione słowo 
pokazuje, że każdy nasz czyn ma swoje konse-
kwencje i ze względu na nie należy dokonywać 
jego oceny.

Kiedy myślimy o konsekwencjach in vitro, 
to najpierw widzimy, że jego skutkiem jest 

nowe życie i szczęście rodziców, którzy bardzo 
pragnęli dziecka. Osiągnięty cel jest bardzo 
wartościowy. W związku z tym intuicyjnie 
oceniamy ten wybór jako dobry. Gdzie zatem 
leży problem? 

Bezdzietni rodzice, pokładający swoją 
nadzieję w medycynie, bardzo często nie 
zdają sobie sprawy z tego, że spełnienie � na 
pewno szczerego � pragnienia o rodzicielstwie 
wymaga podjęcia środków, które są moralnie 
złe. NUK przypomina prostą zasadę, że cel nie 

uświęca środków.
Zapłodnienie in vi-

tro (w szkle) polega 
na doprowadzeniu do 
zapłodnienia komórki 
jajowej poza organi-
zmem kobiety. Pobiera 
się od niej kilka dojrza-
łych komórek jajowych 
(6-8) i przenosi się je do 
probówki. Następnie od 
mężczyzny (często jest 
nim anonimowy daw-
ca) pobiera się nasienie 
(metodą masturbacji), 

a następnie łączy się je z komórkami jajowymi. 
Po jednym lub dwóch dniach od zapłodnienia 
przenosi się dwa lub trzy zarodki ludzkie do 
jamy macicy. Pozostałe zarodki zamraża się, 
by moc użyć je do kolejnych prób sztucznego 
zapłodnienia (nie zawsze udaje się za pierwszym 
razem) lub niszczy, albo też wykorzystuje do 
innych celów, np. eksperymentów.

W tym procesie sztucznego zapłodnienia 
problem stanowią �nadliczbowe� embriony. 
To sztandarowy argument przeciwników tej 

Czy dzieci z probówki są kochane?

BIOET YCZNE A BC
Z cyklu: �Otoczyć troską życie�
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metody prokreacji. Przyjąć go powinien każdy, 
kto uznaje, że życie człowieka rozpoczyna się 
w chwili poczęcia; Trzeba zaznaczyć, że biorąc 
pod uwagę stosunek wszystkich wyprodukowa-
nych embrionów do embrionów rzeczywiście 
narodzonych, liczba embrionów zniszczonych 
jest bardzo wysoka (obecnie nawet w naj-
większych ośrodkach wykonujących zabiegi 
sztucznego zapłodnienia liczba zniszczonych 
embrionów przekracza 80%). Straty te są ak-
ceptowane przez specjalistów jako cena, którą 
trzeba zapłacić za osiągnięcie pozytywnych 
rezultatów (�Dignitas personae�, 14). Czy mogą 
być one akceptowane przez chrześcijanina, któ-
ry powinien bronić godności osoby i świętości 
życia od momentu poczęcia?

Małżonkowie zostali zaproszeni do współ-
pracy ze Stwórcą jako słudzy, a nie władcy. 
W związku z tym powołanie to powinni rea-
lizować środkami, które otrzymali od Niego. 
Dziecko ma prawo do tego, by począć się w spo-
sób naturalny w akcie miłości swoich rodziców. 
Pojawiają się dążenia, a czasem są realizowane 
próby swoistej dominacji człowieka nad tym, 
co otrzymał jako dar. Jednakże to nie człowiek 
tworzy nowe życie. Dla wierzących postawa 
wobec możliwości przekazywania życia jest 
odzwierciedleniem ich relacji do Stwórcy (bp 
Z. Kiernikowski). 

Dodatkowo w przypadku zapłodnienia 
heterologicznego (komórki rozrodcze po-
chodzą od obcego dawcy) pojawia się nowa 
okoliczność, która jest znowu pogwałceniem 
godności dziecka, które ma prawo być poczęte 
w małżeństwie i ze swoich rodziców. Sztuczne 
zapłodnienie heterologiczne narusza prawa 
dziecka, pozbawiając je synowskiej relacji 
do pochodzenia rodzinnego i może utrudniać 
kształtowanie się jego tożsamości osobowej 
(Donum vitae, II, A, 2).

Istnieją jeszcze inne niebezpieczeństwa 
oddania władzy nad przekazywaniem życia 
w ręce naukowców i lekarzy. Coraz większe 
możliwości, jakie daje postęp techniczny, rodzą 
już dzisiaj pokusę �ulepszania człowieka� � ta-

kiego sterowania procesem zapłodnienia, które 
skutkować będzie poczęciem dzieci o określo-
nych cechach, tzw. �dzieci na życzenie�. 

Warto też zwrócić uwagę na to, że �le-
czenie niepłodności� (in vitro nie leczy) jest 
motywowane nie tylko pragnieniem pomocy 
niepłodnym małżeństwom, ale również chęcią 
zarobienia sporych pieniędzy.

W podsumowaniu chciałbym zwrócić uwagę 
na coś, co uznaję za najistotniejsze w dyskusji 
nad sztucznymi metodami reprodukcji: niepłod-
ność i bezdzietność dla małżonków to niewąt-
pliwy problem, ból, czasem łączący się z poczu-
ciem bezsensowności życia. Kościół pragnie im 
towarzyszyć i pomóc odkryć to doświadczenie 
jako wyraz woli Bożej, a także zwrócić uwagę 
na moc wiary i modlitwy. Proponuje również 
metody wspomagające naturalne poczęcie (np. 
metodę LTOT), metody wypracowane przez 
naprotechnologię oraz adopcję.

Mimo iż Kościół nie akceptuje wspomina-
nych metod i wyraża przeciwko nim sprzeciw, 
to jednak w żaden sposób nie odrzuca poczę-
tych w ten sposób dzieci. Każde ludzkie życie, 
niezależnie od tego w jakich warunkach 
i okolicznościach jest poczęte, według nauki 
Kościoła jest pełnowartościowym życiem 
i jest pojmowane jako dar Boży. 

Podobnie Kościół nie odrzuca rodziców 
dziecka, którzy do takiej metody się uciekli. 
Nazywając zaś zło złem oraz wyrażając sprze-
ciw i krytykę wobec niewłaściwych rozwiązań, 
Kościół podaje każdemu człowiekowi rękę 
i świadczy pomoc na drodze uznania błędu 
i wejścia na drogę nawrócenia (bp Z. Kier-
nikowski).

Zdając sobie sprawę z tego, że niniejszy 
artykuł nie wyczerpuje tematu, zachęcam 
do osobistych poszukiwań. W Internecie do-
stępna jest już Instrukcja Kongregacji Nauki 
Wiary �Dignitas personae�, przedstawijąca 
stanowisko Kościoła wobec aktualnych prob-
lemów bioetycznych, związanych z rozwojem 
medycyny.

ks. Sławek Noga



12

W szczególny sposób dziękujemy 
Panu Bogu za życie Ojca Jordana, 

za dar charyzmatu, który przekazał nam 
Pan Bóg poprzez jego osobę. Tym darem 
musimy się dzielić, gdyż nie jest on dany 
wyłącznie dla nas osób zakonnych, ale dla 
całego Kościoła powszechnego i świata.

Jaką postacią był Ojciec Jordan? Jakie ma 
przysłanie dla Kościoła Świętego, a w tym i dla 
całego świata? 

Na to pytanie odpowiedział w imieniu Koś-
cioła prefekt Kongregacji do Spraw Świętych, 
Jego Eminencja ks. kardynał Jose Saraiva Mar-
tins w następujących słowach, które wypowie-
dział do nas w Rzymie, zgromadzonych przy 
grobie Założyciela w dniu rozpoczęcia Roku 
Ojca Jordana w 160 rocznicę jego urodzin: 

Znajdujemy wiele zalet w życiu Ojca Jor-
dana. Wystarczy przeczytać tekst napisany 
przez niego samego w dniu 20 grudnia 1894 
roku nazwany jako �Wielka Karta Rodziny 
Salwatoriańskiej�, aby zobaczyć, jak widział 
wiarę, nadzieję i miłość bliźniego, wymiar 
uniwersalny zbawienia, miłość do Matki Bożej, 
miłość krzyża, całkowite zaufanie do Opatrzno-
ści Bożej. I jestem przekonany, że każdy z Was 
pamięta jego �zachętę�, którą Wam zostawił: 
�Powinniście być falangą świętą, żołnierza-
mi poświęconymi Bogu, którzy oddają życie 
i wszystko inne dla chwały Bożej poprzez 
zdobywanie dusz dla Chrystusa�. 

Wasz Umiłowany Założyciel Ojciec Jordan 
� kontynuował kardynał prefekt � był czło-
wiekiem modlitwy (..) miał naprawdę duszę 

kontemplacyjną i adorującą, i działał z wielką 
pokorą, nie po to, aby być chwalonym przez 
ludzi. Kochał dogłębnie ubogich i zostawił 
testament duchowy, w którym Wam powierza 
ubóstwo jako jego cenny dar. Był kapłanem 
wspaniałomyślnym i pasjonatem, który spędził 
swoje życie, aby poznać Ewangelię pozosta-
wiając całej Rodzinie Salwatoriańskiej piękne 
świadectwo jej praktykowania.

W tym roku � mówił dalej kardynał Saraiva 
Martins � w którym przypada 160. rocznica 
jego narodzin, 130. rocznica jego święceń 
kapłańskich i 90. rocznica jego narodzin dla 
nieba, jest naprawdę ważne, abyście żyli we-
dług zasad i ideałów, które Wam przekazał, 
mając coraz większą świadomość, że są one 
prawdziwym darem Ducha Świętego.

Tegoroczne okrągłe rocznice związane 
z życiem, śmiercią oraz święceniami kapłań-
skimi Ojca Założyciela zachęciły przełożonych 
poszczególnych gałęzi Rodziny Salwatoriań-
skiej do ogłoszenia Roku Jordana. Na całym 
świecie, gdzie pracują członkowie Rodziny 
Salwatoriańskiej, obchodzą oni w różny spo-
sób ten specjalny rok zadedykowany swojemu 
Założycielowi. Dzisiaj zebraliśmy się jako za-
konnicy, siostry zakonne oraz świeccy salwa-
torianie z prowincji polskiej, aby Rok Jordana 
obchodzić wspólnie tutaj w Trzebini, gdzie 
on sam przyjeżdżał z Rzymu kilkakrotnie, 
kładąc podwaliny pod przyszłą polską prowin-
cję salwatorianów, do tej pory najliczniejszą 
w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela.

Umiłowani! Rok Ojca Jordana nie kończy 
się z dniem dzisiejszym. W jaki sposób jako 
jego duchowi synowie i córki powinniśmy 

Fragmenty homilii przełożonego generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Andrzeja 
Urbańskiego SDS, wygłoszonej w czasie Mszy świętej na zakończenie głównych obchodów 
Roku Ojca Jordana w Polsce.

ROK OJCA JORDANA

Przesłanie Ojca Jordana
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kontynuować jego obchody? Jak kontynuować 
w przyszłości dzieło, które stworzył? Jak za-
chowywać jego pamięć jako człowieka święte-
go, o czym jesteśmy gorąco przekonani?

Przede wszystkim za jego przykładem, jaki 
nam pozostawił, powinniśmy kultywować du-
cha modlitwy. Powinniśmy wzrastać w naszej 
osobistej więzi z Boskim Zbawicielem, do 
czego nas zachęcał, doceniać znaczenie krzyża 
w naszym osobistym i wspólnotowym życiu, 
ufać Bożej Opatrzności bardziej niż własnym 
siłom, pielęgnować pobożność maryjną, ale 
również powinniśmy wzrastać w naszej osobi-
stej więzi z Ojcem Jordanem, to znaczy modlić 
się przez niego i za jego wstawiennictwem. 
Często świadomie wzywać jego pośrednictwa, 
dogłębniej poznawać jego osobę, charyzmat, 
duchowość, szczególnie jego duchowy doro-
bek, który nam zostawił w swoim �Dzienniku 
duchowym� oraz �Zachętach i upomnieniach�, 
które są dla nas jego ojcowskim darem, naszym 
dziedzictwem, naszą ojcowizną. Stawać się po 
prostu takimi, jakim on był, bardziej auten-
tycznie go naśladować, dogłębniej studiować 
i ożywiać jego ducha i charyzmat w naszej 
teraźniejszości i dzielić się tym bogactwem 
z innymi (�).

Zachęcam gorąco wszystkich świeckich 
braci i siostry w Chrystusie do czczenia 
i naśladowania Ojca Jordana, gdyż wszyscy 
poprzez chrzest zostaliśmy włączeni do gło-
szenia Zbawiciela, a Ojciec Jordan jest dla 
nas żywym przykładem, jak tego dokonać, 
jest dla nas wszystkich przykładem życia 
świętego, zaufania Panu, ducha modlitwy, 
gorliwości apostolskiej, znoszenia cierpie-
nia, umiłowania krzyża, miłości bliźniego 
i umiłowania Matki Zbawiciela. Nasze czasy 
laicyzacji, zaniku gorliwości apostolskiej, 
konsumeryzmu, przeciętności jakże są 
podobne do czasów, w których żył Ojciec 
Jordan. Dlatego tak bardzo potrzebujemy 
karmić się jego duchowością, bo jest on dla 
nas przykładem Apostoła naszych czasów.

Wesołych świąt! Bez zmartwień. 
Z barszczem, z grzybami, z karpiem, 
z gościem, niosącym szczęście! Czeka 
nań przecież miejsce. Niech się snuje 

kolęda i gałązki świerkowe. Niech 
Wam pachną na zdrowie. 

Wszystkim słuchaczom i ich rodzi-
nom, wykładowco, sponsorom, dyrekto-
rom szkół, przyjaciołom, pracownikom 
różnych instytucji i redakcji gazet oraz 
proboszczom i księżom z naszej Parafi i 
wszystkiego najlepszego na Święta Bo-
żego Narodzenia i w Nowym Roku 2009 
składa Zarząd SUTW „Atena“ wraz 
z Prezes panią Ireną Małkiewicz. 

Z upoważnienia Zarządu
Krystyna Wiśniewska – członek Zarządu

Wesołych świąt! 
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Członkowie i sympatycy POAK 
w Obornikach Śl. z zadowole-

niem przyjęli inicjatywę wyjazdu do 
Wrocławia na uroczystość Chrystu-
sa Króla Wszechświata w dniu 23 
listopada br. Dla POAK przeżywana 
wspólnie Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata była okazją do 
wyrażania wdzięczności Bogu za 
dotychczasowy okres działalności 
Akcji Katolickiej w Obornikach Ślą-
skich. 

Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata
� doroczne święto Akcji Katolickiej

Papież Pius XI zwrócił w tym liście uwagę 
na wzrastające w świecie nastroje wrogości, 
nienawiść między narodami, walkę ras i partii 
politycznych, chciwość, żądzę władzy, terror 
i przemoc, osłabienie życia rodzinnego i upa-
dek obyczajów. Powodem tego było usunięcie 
autorytetu Boga z życia społecznego i porzu-
cenia zasad Ewangelii. Dlatego � podkreślał 
� trzeba wrócić do Chrystusa, przywrócić Jego 
pokój, jako źródło porządku prawda i władzy, 
oraz słuchać nakazów Kościoła, który jest 
nauczycielem i stróżem tych praw.

Idee i zasady Ak-
cji Katolickiej papież 
sprecyzował i rozwi-
nął we wspomnianym 
liście. W myśl zawar-
tych tam wskazań, 
ma ona przysposabiać 
swych członów do peł-
ni życia Chrześcijań-

skiego i uczynić z nich apostołów, którzy będą 
skutecznie wspierać szeregi duchowieństwa 
w dziele chrystianizacji życia i KULTURY. 
Powinna być zarazem inicjatywą duchową 
i religijną oraz �społeczną�, gdyż ma szerzyć 
Królestwo Chrystusowe. 

Głównym zadaniem Akcji Katolickiej 
powinna być więc troska o życie chrześcijań-
skie każdego człowieka oraz wprowadzenie 
zasad Ewangelii i katolickiej nauki społecznej 
w ZLAICYZOWANĄ KULTURĘ, szczegól-
nie w te środowiska, które są mało dostępne 
dla kapłanów.

Przesłanie papieża Piusa X zawarte w tym 
liście jest aktualne także dzisiaj dla Akcji 
Katolickiej w Polsce.

Drugi jubileusz na który zwrócił uwagę 
w swoim wykładzie okolicznościowym ks. 
prof. Piotr Nitecki to 20-lecie Synodu zorgani-
zowanego przez papieża Jana Pawła II nt. Roli 
i miejsca świeckich w Kościele. Ks. prof. Nitecki 
wyeksponował sprawę ewangelizacji kultury. 
Podkreślił, że należy patrzeć na świat przez pry-
zmat Chrystusa. Należy reagować na wszelkie 
profanacje znaków świętych (obrazów świętych, 

Program Uroczystości przedstawiał nastę-
pująco:

1. Wykład okolicznościowy Ks. prof. dra 
hab. Piotra Niteckiego w Sali DA �Maciejów-
ka� przy ul. Nankiera 17a

2. Uroczysta Msza Św. Koncelebrowała pod 
przewodnictwem Jego MagniÞ cencji Rektora 
PWT Ks. prof. dra hab. Waldemara Irka w koś-
ciele pw. Najświętszego Imienia Jezusa przy pl. 
Nankiera (Kościół Uniwersytecki). Współkon-
celebransem był asystent POAK w Obornikach 
Śl. ks. Maciej Borowski.

Ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki w swoim 
wystąpieniu podkreślić, że w br. obchodzimy 
dwa jubileusze:

Pierwszy to 80-lecie skierowania listu 
przez papieża Piusa XI o Akcji Katolickiej 
do arcybiskupa wrocławskiego kard. Adolfa 
Bertrama. Pius XI doceniając w Kościele rolę 
ruchów katolickich, widział w nich skuteczną 
siłę, zdolną podjąć dzieło rechrystianizacji 
obyczajów oraz krzewienia zasad chrześcijań-
skich w życiu indywidualnym i publicznym. 
Takim ruchem miała być Akcja Katolicka. 
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krzyży). Z czasem współczesnym ma miejsce 
kryzys kultury i sztuki. Jest tu duża rola Akcji 
Katolickiej. Zadaniem Akcji Katolickiej winna 
być troska o kulturę chrześcijańską narodu. Ks. 
prof. Piotr Nitecki podkreślił, że Akcja Katoli-
cka winna kształtować ludzi do polityki. 

Po wykładzie ks. prof. Piotra Niteckiego 
głos zabrał prezes Akcji Katolickiej Archidie-
cezji Wrocławskiej p. Eugeniusz Kazimierczak, 
który podał informacje o organizowanych 
w najbliższym czasie pielgrzymkach oraz sesji 
naukowej organizowanej przez Akcję Katolicką 
we Wrocławiu w dniu 13 grudnia br. 

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. 
koncelebrowanej pod przewodnictwem JM. 
Ks. Rektora prof. Waldemara Irka w kościele 
Uniwersyteckim.

Modliliśmy się w intencji Akcji Katolickiej, 
za wszelkie Boże i ludzkie inspiracje, które 
wydały dotąd dobre owoce.

Ks. Rektor w swojej homilii podkreślił, że 
Ewangelia to wielka promocja człowieczeństwa, 
to sens życia dla Boga i swoich bliskich. Ewan-
gelia nie pozwala nam być obojętnym na sprawy 
człowieka, narodu i Kościoła. Powierzchowność 
wiary wynika ze słabej znajomości Pisma Świę-
tego oraz niezgodności deklaracji z czynami. 
Podkreślił, że osłabia życia wewnętrzne i więzi 
we wspólnocie rodziny, paraÞ i itd.

Poważne zagrożenia dla Kościoła w Polsce 
to brak aktywności świeckich w kościele, zanik 
poczucia patriotyzmu, przewartościowanie 
priorytetów �z bardziej być, na bardziej mieć�, 
zagrożenie godności i tożsamości każdego 
człowieka poprzez globalizację kulturową 
i ekonomiczną. Potrzebna jest nowa ewange-
lizacja. Kończąc kaznodzieja życzył, by Akcja 
Katolicka podjęła te problemy. 

Na zakończenie Mszy św. prezes AK, pan 
Eugeniusz Kaźmierczak złożył JM. ks. Rek-
torowi i Ks. Proboszczowi prof. Niteckiemu 
serdeczne podziękowanie za modlitwę i goś-
cinność. Następnie uczestnicy spotkania AK 
zaproszeni wstali na poczęstunek. Kierujemy 
wyrazy serdecznego podziękowania p. prezes 
POAK Czesławie Wróbel i ks. asystentowi 

POAK w Obornikach Śl. Ks . Maciejowi Bo-
rowskiemu za zorganizowanie i towarzyszenie 
nam w Uroczystości Chrystusa Króla Wszech-
świata we Wrocławiu. Była to prawdziwa uczta 
duchowa.

Stanisław Brański

Królem nasz Pan
Nasz Pan jest Królem nie z tej ziemi

Jego Królestwo nie jest stąd
My Jego woli słuchać chcemy
Najsprawiedliwszy Jego rząd.

W nim ministrowie, Aniołowie
Choć wyżsi od nas, służą nam
Święci posłowie � Apostołowie

Do szczęścia nas prowadzą bram.

Nasz Pan jest Królem nad królami
koroną Jego chwała chwał
Wciąż osypuje nas darami

Jego Królestwo to nasz dział.

Parlament Jego doskonały
Z wyborów pośród czystych dusz

Bo w łasce Bożej są wytrwałe
Szczęśliwe w Nim za wasze już.

Króluj nam Chryste, Tobie chcemy
Jedynie służyć po wieczny czas
Hołd Ci dziś słuszny oddajemy
Wodzu, do Raju prowadź nas!

Niech wszelkie zegnie się kolano
Przed Majestatem, Królu Twym

Rycerze Twoi w szereg staną
By służyć Ci po wszystkie dni.

Wiesława Socha, Grudziądz

Relację z tego samego spotkania Akcji 
Katolickiej we Wrocławiu autorstwa pani 
Małgorzaty Ciechanowicz można przeczytać 
na stronie internetowej Naszej ParaÞ i www.
naszaparaÞ a.sds.pl.
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Kronika 
parafialna 

KRONIKA NSPJ 

W niedzielę 30 listopada 2008 w czasie 
zbiórki na dożywianie dzieci Akcja Katolicka 
zebrała 657,49 zł.

W poniedziałek 1 grudnia 2008 o godz. 
18.30 została odprawiona Msza św. w in-
tencji wspólnoty żywego różańca rodziców 
i ich dzieci.

W dniach od 7 do 10 grudnia 2008 
odbywały się w naszej parafii rekolekcje ad-
wentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Jerzy 
Madera SDS ze wspólnoty w Bielsku-Białej. 

7 grudnia 2008 w czasie zbiórki na pomoc 
kościołom na Wschodzie Akcja Katolicka 
zebrała 1040,16 zł.

W piątek 12 grudnia 2008 panie z Para-
fialnego Zespołu �Caritas� wydawały w Domu 
Katolickim artykuły spożywcze dla osób 
potrzebujących.

Również w piątek 12 grudnia 2008 o godz. 
18.30 z inicjatywy Akcji Katolickiej została 
odprawiona Msza św. z homilią w stałych 
comiesięcznych intencjach. 

W sobotę 13 grudnia 2008 dziesięciu 
delegatów z Obornik Śląskich wzięło udział 
w Sympozjum Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Wrocławskiej we Wrocławiu w kościele św. 
św. Piotra i Pawła.

W czwartek 18 grudnia 2008 po Mszy św. 
wieczornej odbyło się spotkanie opłatkowe 
członków Rady Parafialnej.

18 grudnia 2008 Akcja Katolicka przygo-
towała 150 paczek świątecznych dla dzieci 
potrzebujących.

W piątek 19 grudnia 2008 o godz. 18.00 
nabożeństwem różańcowym rozpoczęło się 
kolejne spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół 
Radia Maryja. O 18.30 została odprawiona 
Msza św. w stałych comiesięcznych inten-
cjach.

1. Leżał w nim maleńki Pan Jezus.
2. �Święta powinny być białe. Śnieg za oknem, ... 

na rzece�.
3. Prowadziła królów do Jezusa.
4. Urodził się w niej Pan Jezus.
5. �... , cicha...�
6. �... Świata, Monarchowie...�
7. Pierwsi przywitali nowego Króla.
8. Ubrane drzewko, które stawiamy w domu na 

Święta.
9. Na początku Wigilii ... się opłatkiem.
10. Pod choinką leżą...
11. Tradycyjnie wkłada się je pod obrus.

krzyżówka

Sakrament
Chrztu �w. przyjêli:
ParaÞ a NSPJ:
48. Marcel Jakubowski � 6.12.2008 
49. Izabella Kociemba � 7.12.2008 
50. Marta Dudek � 14.12.2008

ParaÞ a JTiAP:
73. Justyna Frosztęga (29.11.2008)
74. Adam Kulesza (6.12.2008)
75. Nikola Wiktoria Kot (14.12.2008)

Odeszli do Pana
po wieczn¹ nagrodê:
ParaÞ a NSPJ:
66. Halina Kinas, l. 51, zm. 21.11.2008 
67. Jerzy Wiatr, l. 69, zm. 28.11.2008 
68. Marta Kahl, l. 85, zm. 1.12.2008 
69. Jan Wiśniewski, l. 74, zm. 9.12.2008 
70. Stefania Sadowska, l. 90. zm. 

11.12.2008 
71. Zdzisława Szewc, l. 54, zm. 

10.12.2008 
72. Roman Borowski, l. 57, zm. 

12.12.2008

ParaÞ a JTiAP:
46. Paweł Bronisław Nitka, 78 lat (2.12. 

2008)
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Kronika 
parafialna 

KRONIKA JTiAP

W niedzielę 30 listopada 2008 w czasie 
zbiórki na dożywianie dzieci Akcja Katolicka 
zebrała 1866,42 zł (w tym w Golędzinowie 
65,81 zl i w Kowalach 45 zł).

6 i 7 grudnia 2008 przełożony wspólnoty 
zakonnej ks. Krystian Kolba SDS uczestniczył 
w głównych uroczystościach jubileuszowych 
związanych z Rokiem Ojca Jordana. Odbyły 
się one w domu zakonnym salwatorianów 
w Trzebini.

7 grudnia 2008 w czasie zbiórki na pomoc 
kościołom na Wschodzie Akcja Katolicka 
zebrała 2773,26 zł ( w tym w Golędzinowie 
52 zł, a w Kowalach 38,50 zł.

11 grudnia 2008 proboszcz parafii ks. 
Franciszek Jadamus SDS uczestniczył w �Wi-
gilii dla Ciebie�. Wieczerza wigilijna dla osób 
potrzebujących została zorganizowana przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i Obornicki Ośrodek Kultury.

14 grudnia 2008 zorganizowano kwe-
stę charytatywną pod hasłem: �Przywróć 
uśmiech Marioli�. Zebrane pieniądze zostały 
przekazane na niezbędną rehabilitację mło-
dej dziewczyny, która uległa poważnemu 
wypadkowi. Szczegó łowe informacje na 
stronie: www.sc.org.pl/projekty/naratunek/
mariolamokrzycka.

W dniach od 14 do 19 grudnia wspólnota 
parafialna przeżywała rekolekcje adwentowe. 
Wygłosił je ks. Rafał Ziajka SDS � duszpa-
sterz młodzieży i dyrektor Salwatoriańskiego 
Ośrodka Powołań.

W okresie Adwentu kilkadziesiąt dzieci 
wzięło udzia ł w Roratach. W tym roku 
przewodnikiem duchowym był św. Paweł. 
Najmłodsi i ich rodzice wysłuchali serii kon-
ferencji, które przybliżały sylwetkę Apostoła 
oraz włączyli się realizację zadań o charakte-
rze apostolskim. Zorganizowano konkurs na 
najładniejszą książeczkę o św. Pawle. 

Redakcyjny łasuch poleca:

1.

2.

3.

x

4.

5.

6.

x

7.

8.

9.

10.

11.

BISZKOPT: 5 jaj, 5 łyżek cukru, 5 czubatych łyżek mąki, 
trochę proszku do pieczenia (na końcu noża). Ubić białka, 
dodać cukier i dalej ubijać, następnie dodać żółtka i nadal 
ubijać, aż masa będzie pulchna. Mąkę, wymieszaną z prosz-
kiem do pieczenia, przesiać przez sitko i stopniowo dodać do 
masy jajecznej oraz delikatnie wmieszać widełkami robota, 
bez ubijania. Tak przygotowane ciasto wyłożyć na blaszkę 
wysmarowaną tłuszczem i wysypaną tartą bułką. Piec przez 
ok. 30 � 45 minut w nagrzanym piekarniku (ok. 1800C).

MASA: 2 budynie śmietankowe lub waniliowe ugotować 
w 0,5 litra wody ze szklanką cukru (cukier dodajemy na 
końcu, jak budyń zgęstnieje) i ostudzić. Kostkę masła (25 
dag) utrzeć mikserem, dodać dwa żółtka oraz kolejne części 
zimnego budyniu, sok z jednej cytryny i ucierać. Na końcu 
dodać do masy ubite dwa białka.

Biszkopt nasączyć dobrze wodą wymieszaną z sokiem 
z cytryny. Masę wyłożyć na biszkopt i całość włożyć na 
parę minut do lodówki. Następnie ubić 0,5l 30% lub 36% 
śmietany z 4 łyżkami cukru pudru oraz 2 paczkami Śmietan-
fix. Na masę budyniową wyłożyć ubitą masę śmietanową. 
Na wierzch ułożyć ok. 35 małych lub dużych herbatników. 
Herbatniki nasączyć wodą z sokiem z cytryny. Na wierzchu 
ciasto polewamy lukrem.

Lukier: Odlać trochę wody z sokiem z cytryny i do tego dodać 
cukier puder � tyle ile wejdzie. Wymieszać wszystko łyżką do 
rozpuszczenia i polać nim ciasto. Odstawić do zastygnięcia.

Życzymy udanych i smacznych
świątecznych wypieków!!!

CYTRYNOWIEC
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Kolęda 2009 � 02-20 stycznia 2009

Dzień 
m-ca

Dzień
tygodnia Godz. Ulica / miejscowość

2.01 piątek 1600 Trzebnicka

3.01 sobota 1000

Kolonia Golędzinów + 
Nowosielce, Ciecholowice, 
Golędzinów: Obornicka, 
Zielona, Łąkowa 

4.01 niedziela 1500 Golędzinów 

5.01 poniedziałek 1600 Skłodowskiej (bez bloków), 
Sienkiewicza i Podzamcze 

6.01 wtorek 1600 Trzebnicka 16 i 16 A

7.01 środa 1600 II Armii Wojska Polskiego

8.01 czwartek 1600
Korzeniowskiego, Gierym-
skiego, Kossaka, Malczew-
skiego, Fredry do nr 35 

9.01 piątek 1600
Skłodowskiej bloki: 43, 43a, 
45, 45a, 47, 47a, 49, 49a, 51, 
51a, 53, 53a.

10.01 sobota 1000 Wilczyn 

11.01 niedziela 1500

Skłodowskiej bloki: 55a, b, 
c, d, e, f , Fredry od nr. 37 
(od ul. Kossaka) do końca, 
Energetyczna, Baczyńskiego 
i Styki 

12.01 poniedziałek 1600

Polna i Na Przejściu, Staszica 
i Chełmońskiego, Wita Stwo-
sza i Pl. Zwycięstwa, Krucz-
kowskiego, Nowowiejska

13.01 wtorek 1600 Prusicka, Górna, Matejki 

14.01 środa 1600

Grunwaldzka, Ks. Witolda, 
Włodkowica, Słowackiego, 
Kazimierza Wielkiego, Nieca-
ła, Spółdzielcza, 

15.01 czwartek 1600 Łokietka i Wrocławska

16.01 piątek 1600 Paderewskiego, Chopina, 
Moniuszki, Powstańców Śl.

17.01 sobota 1000 Kowale 

18.01 niedziela 1500 Witosa, Ptasia, Borkowice 
i Piekary

19.01 poniedziałek 1600

Bolesława Chrobrego, Piotra 
Skargi, Henryka Pobożnego, 
Piastów Śl., Bolesława Krzy-
woustego, Dąbrowskiego, 

20.01 wtorek 1600
Wzgórze Magdaleny, Wzgórze 
Partyzantów, Leśna, Modrze-
wiowa, Jodłowa oraz Łąkowa 

Podczas kolędy w poniedziałki, wtorki i czwart-
ki nie ma Mszy św. wieczornej w kościele św. Judy 
Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego przy ul. 
Trzebnickiej. 

Dzień 
m-ca

Dzień
tygodnia Godz. Ulica / miejscowość

2.01 piątek 1600 Piłsudskiego

3.01 sobota 900 Morzęcin Wielki

4.01 niedziela 1500 Dworcowa, Mała 
Ogrodowa

5.01 poniedziałek 1600 Wolności, Rycerska, 
Sikorskiego, Mieszka I

6.01 wtorek 1600 Kościuszki 8, 9, 11

7.01 środa 1600 Kościuszki � pozostałe 
numery

8.01 czwartek 1600
Broniewskiego, Prusa, 
Tuwima, Reja, Żerom-
skiego

9.01 piątek 1600 Dębowa, Sobieskiego, 
Konopnickiej

10.01 sobota 900 Siemianice

11.01 niedziela 1500 Kopernika, Batorego

12.01 poniedziałek 1600

Wołowska, Dunikow-
skiego, Żwirki i Wigury, 
Montwiłły, Zagórskiego, 
Powstańców Wlkp., 
Powstańców Warszawy

13.01 wtorek 1600 Kard. Wyszyńskiego

14.01 środa 1600 Siemianicka, Miła, 
Orzeszkowej, Parkowa

15.01 czwartek 1600

Kasztanowa, Wąska, 
Asnyka, Reymonta, 
Kownackiego, Zapolskiej, 
Mickiewicza

16.01 piątek 1600

Zielona, Zawiszy 
Czarnego, Ofiar Katynia, 
Piękna, Wyspiańskie-
go, Kochanowskiego, 
Kraszewskiego

17.01 sobota 900 Kuraszków

18.01 niedziela 1500 Lipowa, Jagiełły, Zyg-
munta Augusta

19.01 poniedziałek 1600
Orkana, Skłodowskiej 
1-19, Licealna, Krótka, 
Poniatowskiego

Parafia NSPJ w Obornikach Śl.: Parafia JTiAP w Obornikach Śl.:



 

Kiermasz
świąteczny
w Szkole Podstawowej nr 2,  5.12.2008

fot. Barbara Wrzesińska
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