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JEZU 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Dychowie 

 

               NR 56                                Grudzień’ 2016 

 
BBoożżee  NNaarrooddzzeenniiee    

ww  sseerrccaacchh  nnaasszzyycchh   

     Ziemię pokryła warstwa 

białego śniegu – nadeszła 

zima. Kiedy mróz oczyszcza 

powietrze tak, że gwiazdy 

lśnią jeszcze intensywniej, 

zwracamy swoje myśli ku 

nadchodzącym Świętom Bożego Narodzenia. Które to już Święta  

w naszym życiu? Każdy z nas dobrze to wie, ale przeżywamy je wciąż na 

nowo i każdego roku inaczej.  

     Dzisiejszy świat wciąż podkreśla "czar", "niesamowitość", "ciepło" tego 
"rodzinnego" czasu i oferuje coraz to nowe propozycje na ustrajanie domów, 
choinek, wystaw sklepowych. W tym całym hałasie przygotowań często gubi 
się ciszę i pokój, oraz to, co tak naprawdę jest najważniejsze. Bo przecież 
media nic nie mówią o przyjściu Syna Bożego, o ubogim żłobie, tylko wciąż 
podają nowe propozycje zakupów. Stańmy jednak na chwilę w tej pogoni za 
nie wiadomo czym i zwróćmy twarz i myśli ku tajemnicy betlejemskiej 
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szopki. Oto z dala od zgiełku świata, w samotnej nocy przychodzi na ziemię 
Dziecię Jezus - nasz Zbawiciel. Nie pragnie On fanfarów i hołdów od 
możnych, bo otaczają Go Aniołowie, którzy wielbią Boga za Jego 
nieskończoną miłość. Nie potrzebuje blasku fleszy i rozgłosu, bo pokłon 
oddają Mu ubodzy pasterze, którzy swymi prostymi, pełnymi zaufania 
sercami, przyjęli nowinę Bożych Posłańców. Nie potrzebuje On w końcu 
żadnych skarbów ani drogocennych darów, bo oto na sianie klękają przed 
Nim Trzej Królowie, przynosząc złoto, kadzidło i mirrę. Jest tylko jedna 
"rzecz", której potrzebuje ten "Nieogarniony", który przybrał postać 
jaśniejącego i spokojnego Niemowlęcia - są to nasze serca, gdyż przecież nie 
do szopy i nie do świata przyszedł, ale właśnie do naszych serc - takich 
zagubionych, osamotnionych, zapracowanych. To w nich ma Swój 
prawdziwy dom i tylko, jeżeli w nich przygotujemy Jezusowi miejsce, Boże 
Narodzenie stanie się rzeczywiście prawdziwym czasem przyjęcia Boga do 
naszego życia. 

     Cóż nam, bowiem po tym, że zadbamy w najmniejszym szczególe  
o tradycyjne przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej, że nasze choinki 
zajaśnieją tysiącem światełek, jeśli przy tym wszystkim nasze wnętrza będą 
świecić pustką powierzchownego przeżywania Tajemnicy Wcielenia... 

     Dlaczego Bóg przyszedł na ziemię? Dlaczego wybrał ubóstwo i cierpienie? 
Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest MIŁOŚĆ. Jakże inaczej mógł On 
porzucić wspaniałości nieba i dzielić nędze i niedole Swych stworzeń? Czy  
i my, kierowani Bożym natchnieniem, nie jesteśmy w stanie poświęcić 
wszystkiego dla ukochanych osób? Może te słowa wydają nam się bardzo 
doniosłe, ale tak jest w wielu przypadkach "zwykłego", ludzkiego życia. 
Przecież rodzice oddają swoim dzieciom wszystko: pracują, by zapewnić im 
utrzymanie, niejednokrotnie nie przesypiają nocy z powodu wszystkich 
domowych problemów, poświęcają całe swe życie, by wychować je na 
wspaniałych, dobrych ludzi. To taka - wydawałoby się - zwyczajna kolej 
rzeczy w zdrowej rodzinie, ale jednocześnie i odbicie w nas Bożego Oblicza, 
świadczące o tym, iż wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. 

     Tak też Bóg poświęcił wszystko, by stać się jednym z nas i wykupić nas od 
grzechów. Jak pisze św. Klara w pierwszym liście do Agnieszki Praskiej: 
"(...) tak wielki Pan zstąpił w łono Dziewicy, chciał się okazać w świecie 
wzgardzony, biedny i ubogi, aby ludzie bardzo ubodzy i biedni, bo dotkliwie 
odczuwający brak pokarmu niebieskiego, stali się w Nim bogaci przez 
posiadanie królestwa niebieskiego?" To my wszyscy jesteśmy tymi ubogimi, 
bo nikt sam sobie nie potrafi zapewnić prawdziwego szczęścia - szczęścia 
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wiecznego, do którego droga rozpoczyna się tu na ziemi, poprzez zbliżanie 
się do Przedwiecznego w każdej najprostszej czynności. Choćbyśmy zdobyli 
wszystko, co tylko zdobyć można na tej ziemi, co tylko oferuje świat mamiąc 
"protezami" szczęścia, to nigdy nie zdołamy wypełnić tym naszego serca. 
Jeżeli w prostocie i całej prawdzie o swej słabości nie przyjmiemy Dzieciątka 
Jezus, to nigdy nie zdołamy uczynić z naszego życia prawdziwej pieśni 

radości, którą będziemy się dzielić  
z każdym napotkanym człowiekiem.  

     Tegoroczne obchody Bożego Narodzenia 
nie są pierwszymi w dziejach Kościoła, ale 
wciąż zdumiewa cud, jaki dokonał się 
przeszło dwa tysiące lat temu. Cud ten trwa 
do dnia dzisiejszego i trwać będzie do 
końca świata, tylko my niejednokrotnie nie 

chcemy na niego zwrócić uwagi. Dzieje się tak dlatego, że przychodzi on 
bardzo cicho - jak tamtej nocy w Betlejem. Doniosła tajemnica odsłania się 
tym, którzy całkowicie i bezgranicznie zaufali. Maryja i Józef przyjęli Wolę 
Bożą, choć może jej do końca nie rozumieli. Najwyższy obdarzył Ich 
największym skarbem, jakiego tylko mógł Im udzielić. Tym też skarbem 
nieprzerwanie obdarza każdego człowieka - daje Swego Syna, by i dla nas 
stał się najbliższym Dziecięciem, byśmy Go wzięli pod opiekę do naszych 
dusz. W nich właśnie szuka On dzisiaj tego żłóbka, gdzie mógłby się narodzić 
i jaśnieć Swą chwałą. Chce opromieniać nasze życie blaskiem Swej miłości  
i dzielić z nami los wygnańców. 

     Jak dzisiaj przeżywamy tę tajemnicę? Czy nie zatraca się ona całkowicie w 
gwarze przygotowań? By stanąć w prawdzie naprzeciw głębi tego 
wydarzenia, powinniśmy być przygotowani na to doświadczenie dzięki 
czasowi adwentu. 

     Wraz z przyjściem Pana wypełnią się nasze serca miłością i radością. 
Śpiewając przepiękne kolędy, spójrzmy oczyma wiary na szopkę, spójrzmy 
na Jezusa ukrytego w tabernakulum - cud Wcielenia możemy przecież 
przeżywać podczas każdego Przeistoczenia. Jezus w Swoim chwalebnym 
Ciele obecny jest bowiem także jako Dziecię, w którym istnieje taka sama 
pełnia Bóstwa jak w przybitym do krzyża Bogu - Człowieku. 

     Spójrz w niebo - czy nie jaśnieje już pierwsza gwiazda? To ona niech 
wskazuje drogę do naszych serc jak ta gwiazda, która prowadziła Mędrców 
ze Wschodu. To światło jest potrzebne nam samym, bo Bóg już mieszka w 
naszym wnętrzu, tylko my zagubiliśmy ścieżkę do Niego prowadzącą. On jest 
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blaskiem i cichym przewodnikiem, On pociąga nas do Siebie. Miejmy zawsze 
wzrok utkwiony w Jezusie, tak jak Maryja, która czuwała przy śpiącym 
Dzieciątku, zawsze wierna, zawsze miłująca, czuła na każde poruszenie tego 
"kruchego" Życia. Bądźmy jak Ona wierni Bogu i zawsze poddani Jego Woli - 
obraz betlejemskiej szopki pokazuje, że takie szczyty zawierzenia 
sprowadzają na ziemię samego Boga! 

     I oto ten Pan, któremu spodobało się złączyć ze Swym 
ludem, puka także i do naszych drzwi. Przychodzi  

w niemej nocy, a usłyszeć Go można nawet  
w milczeniu gwiazd... Św. Klara pisze w trzecim liście 
do Agnieszki Praskiej: "Jego piękność podziwiają 

słońce i księżyc, Jego nagrody są bezcenne  
i niezmiernie wielkie; mówię o Synu Najwyższego, 

którego Dziewica porodziła i po narodzeniu 
dziewicą pozostała. Do tej najsłodszej Matki 

przylgnij; porodziła Ona Syna, którego 
niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona 
zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, 

świętym, dziewiczym łonie."  

     Bóg, Stwórca świata, w ten 
świat wkracza jako Bóg - 

Człowiek, aby być jak najbliżej 
Swych stworzeń, by zupełnie z bliska 

widzieć  i dzielić nasze troski, radości, kłopoty i nadzieje. On nie 
chce pozostawać nieosiągalny i odległy, ale jako niewinne Niemowlę 
zaprasza, byśmy wraz z Nim stali się dziećmi Boga - dziećmi posłusznymi  
i bez reszty ufającymi nieustającej opiece Ojca. Czas miłości i łaski to 
przecież czas całego życia, bo podczas jego trwania wciąż na nowo 
obdarowywani jesteśmy miłością i troską Stworzyciela. Z tego skarbca 
wyciągamy ciągle wszystko, co potrzebne jest nam do trwania - jak Maryja - 
przy betlejemskim żłobie i kształtowania naszego wnętrza na jego wzór. 

     Oby przychodzący Chrystus ogrzał się w naszych kochających sercach  

i zastał ich drzwi otwarte - nie tylko teraz, w czasie tych rodzinnych, pełnych 

radości i przebaczenia Świąt, ale przez całe nasze życie.   
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RR  OO  RR  AA  TT  YY   

WW  mmoojjeejj  wwiioossccee  ww  kkaażżddee  rraannoo    

((cczzyy  ttoo  ddzziissiiaajj  cczzyy  pprrzzeedd  llaattyy  )),,    

ggddyy  AAddwweennttuu  ddnnii  nnaassttaannąą,,  ooddpprraawwiiaajjąą  

ssiięę  RRoorraattyy..  

JJeesszzcczzee  aannii  śśllaadduu  zzoorrzzyy,,  zzłłoottaa  JJuuttrrzznniiaa  wwśśrróódd  nniieebbiioossóóww,,    

aa  jjuużż  cciicchhyy  tteenn  DDoomm  BBoożżyy  bbrrzzmmii  ttyyssiiąącceemm  lluuddzzkkiicchh  ggłłoossóóww!!........  

PPrrzzyy  oołłttaarrzzuu  kkssiięężżuuśś  ssttaarryy......  ŚŚwwiieeccee  żżaarrzząą  ssiięę  ww  lliicchhttaarrzzaacchh,,    

rroozzpprraasszzaajjąącc  ppóółłmmrrookk  sszzaarryy  ppoodd  sskklleeppiieenniieemm,,  nnaa  wwiittrraażżaacchh,,    

lleecczz  nniieecchh  ttyyllkkoo  ggddzziieeśś  nnaa  cchhóórrzzee  kkttoośś  uuddeerrzzyy  ww  aakkoorrdd  mmooccnnoo,,    

ppiieeśśńń  ssiięę  zzrryywwaa  hheenn,,  kkuu  ggóórrzzee,,  aażż  ddrrżżąą  sszzyybbyy::  BBoożżee  MMooccnnyy!!  ......  

II  ddzziiśś  ttaakkżżee,,  cchhooćć  zzmmiiaann  ttyyllee,,  cchhoocciiaażż  ww  żżyycciiuu  cczzęęssttoo  ttrroosskkii,,    

--  ww  ddnniiuu  AAddwweennttuu  cchhooćć  nnaa  cchhwwiillęę,,  lleeccęę  mmyyśślląą  ddoo  mmeejj  wwiioosskkii,,    

ddoo  kkoośścciióółłkkaa  mmeeggoo  lleeccęę,,  ggddzziiee  pprrzzeewwrraaccaamm  kkaarrttkkii  dduusszzyy,,    

aażż  ppooggaassnnąą  wwsszzyyssttkkiiee  śśwwiieeccee,,  aażż    oorrggaannyy  kkttoośś  pprrzzyyggłłuusszzyy  !!!!!!  ......  

GGddyy  jjuużż  jjuuttrrzznniiaa  ww  nniieebbiiee  zzbblleeddnniiee  ii  cczzaass  wwzzyywwaa  ww  sswwoojjee  ssttrroonnyy  --    

mmiieeddzzyy  ttrroosskkii  ddnnii  ppoowwsszzeeddnniicchh  wwrraaccaamm  --  WWIIAARRĄĄ  ppookkrrzzeeppiioonnyy..  

                                                                                                                                      EEddwwaarrdd    KKłłoonniieecckkii  

                 

MM ss zz ee   śś ww ..   RR OO RR AA TT NN II EE   oo dd bb yy ww aa jj ąą   ss ii ęę     

ww   nn aa ss zz yy mm   KK oo śś cc ii ee ll ee   pp aa rr aa ff ii aa ll nn yy mm     

ww   kk aa żż dd ąą   śś rr oo dd ęę ,,   pp ii ąą tt ee kk   ii   ss oo bb oo tt ęę     

oo   gg oo dd zz ..   11 77 :: 00 00 ..     

ZZ aa pp rr aa ss zz aa mm yy   ww ss zz yy ss tt kk ii cc hh ,,   zz ww łł aa ss zz cc zz aa   

dd zz ii ee cc ii   zz   ll aa mm pp ii oo nn aa mm ii   nn aa   tt ee   nn ii ee zz ww yy kk łł ee ,,   

uu rr oo cc zz yy ss tt ee   MM ss zz ee   śś ww ..   pp rr zz yy gg oo tt oo ww uu jj ąą cc ee   nn aa ss   

dd oo   CC UU DD UU   BB OO ŻŻ EE GG OO   NN AA RR OO DD ZZ EE NN II AA !! !! !!   
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POMÓDLMY  SIĘ W NOC BETLEJEMSKĄ  

          

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
by wszystko nam się rozplątało, 
węzły, konflikty, powikłania. 
 
Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki, 
własne ambicje i urazy 
zaczęły śmieszyć, jak kukiełki. 
 
I oby w nas złośliwe jędze 
pozamieniały się w owieczki, 
a w oczach mądre łzy stanęły,  
jak na choince barwnej świeczki. 
 
 
 

By anioł podarł każdy dramat, 
aż do rozdziału ostatniego, 
kładąc na serce pogmatwane, 
jak na osiołka - kompres śniegu. 
 
Aby się wszystko uprościło -  
było zwyczajne- proste sobie - 
by szpak pstrokaty, zagrypiony 
fikał koziołki nam na grobie. 
 
Aby wątpiący się rozpłakał 
na cud czekając w swej kolejce, 
a Matka Boska - cichych, ufnych -  
jak ciepły pled wzięła w ręce.  
 
                             Jan Twardowski 

 (BL) 

 
 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
GRUDZIEŃ 2016 
NIEDZIELA 04.12.2016  
godz. 8.00 – w intencji Radosława 
Mrozowskiego z okazji 14 urodzin 
– od dziadków 
godz. 11.00 – śp. Barbara, 
Stanisław, Maciej Grudzińscy 
ŚRODA 07.12.2016 
godz. 17.00 – śp. Mikołaj 
Grabowski 
PIĄTEK 09.12.2016 
godz. 17.00 – dla uwielbienia  
i uczczenia Ducha Świętego 
SOBOTA 10.12.2016 

godz. 17.00 – śp. Antoni, Helena, 
Józef, Rytwińscy, śp. Stefania 
Bobrowicz i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 11.12.2016  
godz. 8.00 – sp. Stefania, Stanisław 
Grabowscy 
godz. 11.00 – śp. Maria, Sławomir  
i zmarli z rodziny 
ŚRODA 14.12.2016 
godz. 17.00 – śp. Michał Najdyk  
w 12 rocznicę śmierci 
PIĄTEK 16.12.2016 
godz. 17.00 – śp. Marek Dudzic 
SOBOTA 17.12.2016 
godz. 17.00 – śp. Maria 
Straszkiewicz – od syna Eugeniusza 
z rodziną 
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NIEDZIELA 18.12.2016  
godz. 8.00 – śp. Józefa Owczarz  
w 1 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Władysława, 
Julian, Tadeusz Tomczak i zmarli  
z rodziny 
ŚRODA 21.12.2016 
godz. 17.00 – wolna intencja 
PIĄTEK 23.12.2016 
godz. 17.00 – śp. Bronisława, 
Walenty Królikowscy i zmarli  
z rodziny 
SOBOTA 24.12.2016 
godz. 24.00 – za parafian 
NIEDZIELA 25.12.2016  
godz. 11.00 – śp. Stanisława, 
Ryszard Tumiłowicz 
PONIEDZIAŁEK 26.12.2016 
godz. 8.00 – śp. Andrzej Mroczyk  
w 13 rocznicę śmierci, śp. Bogdan 
Ostrowski w 11 rocznicę smierci  
godz. 11.00 – śp. Helena, Jan 
Siedziako – od córek z rodzinami 
ŚRODA 28.12.2016 
godz. 10.00 – śp. Józefa, Stanisław 
Niemiec 
PIĄTEK 30.12.2016 
godz. 10.00 – dziękczynna za 
mijający rok z prośbą o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
dla rodziny Straszkiewiczów  
i Pruchniaków  
SOBOTA 31.12.2016 
godz. 15.00 – dziękczynno – 
przebłagalna na zakończenie roku 
 
 
 
 
 
 

STYCZEŃ 2017 
NIEDZIELA 01.01.2017  
godz. 11.00 – do Miłosierdzia 
Bożego i Matki Bożej  
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla Mieczysławy 
z okazji imienin i całej rodziny 
Giruć w Nowym Roku 2017   
godz. 15.00 – dziękczynno – 
błagalna w intencji rodziny 
Straszkiewiczów i Pruchniak 
PONIEDZIAŁEK 02.01.2017 
godz. 10.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski - gregorianka  
WTOREK 03.01.2017 
godz. 10.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – gregorianka 
ŚRODA 04.01.2017 
godz. 10.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski - gregorianka 
CZWARTEK 05.01.2017 
godz. 10.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski - gregorianka 
PIĄTEK 06.01.2017 
godz. 8.00 – śp. Jadwiga Rogalińska 
– od Stefanii Winiarczyk  
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – gregorianka 
SOBOTA 07.01.2017 
godz. 10.00 – p. Stanisław 
Zakrzewski - gregorianka 
NIEDZIELA 08.01.2017  
godz. 8.00 – śp. Józef, Olga, Janina, 
Genowefa 
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – gregorianka 
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Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
 
GRUDZIEŃ 2016 
 NIEDZIELA 04.12.2016  
godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  
i śp. Eugeniusz Tracz 
CZWARTEK 8.12.2016 
godz. 17.00 – w intencji 
uczestników pielgrzymki 
różańcowej do Rokitna 
NIEDZIELA 11.12.2016  
godz. 9.30 – sp. Bogusław Krasuski, 
sp. Mario Nierodzik 
NIEDZIELA 18.12.2016  
godz. 9.30 – śp. Stanisława  
i Franciszek Sobscy 
CZWARTEK 22.12.2016 
godz. 17.00 – śp. ojciec Stanisław 
Chmiel, śp. syn Stanisław Chmiel 
SOBOTA 24.12.2016 
godz. 22.30 – o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 
NIEDZIELA 25.12.2016  
godz. 9.30 – śp. Stanisław 
Maćkowiak w 7 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK 26.12.2016 
godz. 9.30 – śp. Jadwiga Jabłońska 
w 5 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
 
STYCZEŃ 2017 
NIEDZIELA 01.01.2017  
godz. 9.30 – za parafian 
PIĄTEK 06.01.2017 
godz. 9.30 – śp. Stanisława 
Sapikowska w 10 rocznicę śmierci  

NIEDZIELA 08.01.2017  
godz. 9.30 – w intencji Ady 
Krasuskiej z okazji 1 urodzin 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
GRUDZIEŃ 2016 
NIEDZIELA 04.12.2016  
godz. 12.30 – śp. Danuta, Jan 
Skrzypacz 
NIEDZIELA 11.12.2016  
godz. 12.30 – śp. Anna, Regina 
WTOREK 12.12.2016 
godz. 17.00 – w pewnej intencji 
NIEDZIELA 18.12.2016  
godz. 12.30 – wolna intencja 
SOBOTA 24.12.2016 
godz. 21.00 – dziękczynno-błagalna 
NIEDZIELA 25.12.2016  
godz. 12.30 – śp. Stanisław Wąsik 
w 45 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 26.12.2016 
godz. 12.30 – w intencji Janiny  
i Włodzimierza Golinowskich z 
okazji 50 rocznicy ślubu – od dzieci  
 
STYCZEŃ 2017 
NIEDZIELA 01.01.2017  
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
w rodzinie 
PIĄTEK 06.01.2017 
godz. 12.30 – wolna intencja 
NIEDZIELA 08.01.2017  
godz. 12.30 – za parafian
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ŚW. MIKOŁAJ W NASZEJ PARAFII!!! 

W niedzielę 11 grudnia 2016 r.  

o godz. 15:00 do naszego Kościoła 

Parafialnego w Dychowie przybędzie   

Św. Mikołaj. 

 Jak co roku, Św. Mikołaj przywiezie ze 

sobą  wiele podarunków dla naszych 

najmłodszych Parafian.  

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie 

wszystkie dzieci wraz z całymi rodzinami. 

                                            (MK)  

 

 

 

AKTUALNOŚCI POAK  

Adwent 

  „„LLeeppiieejj  jjeesstt  zzaappaalliićć  śśwwiieeccęę,,  nniiżż  pprrzzeekklliinnaaćć  cciieemmnnoośśćć””,,  
  śśww..  MMaattkkaa  TTeerreessaa  zz  KKaallkkuuttyy  

Adwent to czas radosnego oczekiwania na Chrystusa. W związku z tym,  

w ten właśnie okres liturgiczny, nie możemy wejść inaczej, jak tylko  

z radością, której towarzyszy wsłuchanie się w to, co Chrystus żyjący  

w Kościele, ma nam dziś do powiedzenia. Papież Franciszek, podpowiada 

nam, że radość jest „cnotą człowieka w drodze” (Hom. 10.05.2013). To cnota 

radości przekonuje nas o tym, że nie możemy jej zatrzymać wyłącznie dla 

siebie, ponieważ jako dar, podąża ona drogą życia razem z Jezusem. 

 Już na początku adwentu, Akcja Katolicka, w swych działaniach, zatrzymuje 

się przed drogowskazem, jaki polskiemu Kościołowi postawili jego Pasterze 

i z radością, czyli -„cnotą człowieka w drodze”, podejmuje program kolejnego 

roku duszpasterskiego: -„Idźcie i głoście”. W perspektywie początku drogi  
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i głoszenia Ewangelii, przygotowujemy się na Boże Narodzenie. To właśnie 

w bożonarodzeniowym żłóbku chcemy na nowo odkryć właściwą laikatowi 

duchowość i uwierzyć, że poprzez adwent, jako wierni świeccy, formujący 

się w Akcji Katolickiej, przygotowujemy się nie tylko na celebrowanie 

prawdy o wcieleniu się Chrystusa, ale również odkrywamy prawdę  

o konieczności wcielenia Kościoła i ewangelicznych wartości w ludzką 

rzeczywistość. 

 Na obszarze świata, na nowo, rozbrzmiewa dla nas wezwanie:  

-„Idźcie i głoście”, które przekonuje nas o tym, że jako świeccy członkowie 

Kościoła, mamy wcielać miłość Chrystusa w świat. W jego struktury. Ze 

świeckim powołaniem do świata, o którym mówi Sobór Watykański II, 

związane jest prowadzenie działań apostolskich w świecie. W tej materii, 

„Lumen gentium”, podpowiada nam, aby laicy: -„wykonując właściwe sobie 

zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia 

świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem 

zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali 

innym Chrystusa” (KK,31). 

 W tegoroczny adwent weszliśmy poprzez świadome przyjęcie Jezusa 

Chrystusa za Króla i Pana oraz symboliczne zamknięcie Drzwi Świętych. 

Jednakże, temu naszemu przeżywaniu wiary, naszym próbom ukazywania 

innym ludziom Chrystusa, towarzyszyć musi świadomość słów św. Jana 

Pawła II, który poucza nas, że ten, -„kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie 

może zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go głosić” (NMI,40). 

 Wiara zakłada również patrzenie w przyszłość. Dlatego, nie sposób, nie 

odnieść się do tego, co na horyzoncie najbliższej przyszłości, Opatrzność 

Boża, stawia nam na drodze. Mamy tu na myśli dwa istotne wydarzenia. 

Pierwsze z nich to, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski Rok 

Świętego Brata Alberta. Drugie wydarzenie, to celebrowanie w roku 2017 

setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, poprzez które wezwani 

jesteśmy do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. To właśnie  

w kontekście tematu rozpoczynającego się roku: -„Idźcie i głoście”, jak 

zauważa Przewodniczący KEP, Arcybiskup Stanisław Gądecki, to przede 
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wszystkim: -„przykład świętego Brata Alberta stanie się okazją do 

uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić”. 

 Widzimy wyraźnie, jak w perspektywie adwentu charyzmat Akcji 

Katolickiej, może zajaśnieć pełnym blaskiem na niwie Kościoła i świata. 

Stanie się to wówczas, jeżeli autentycznie zaangażujemy się w te „treści 

wiary”, które nakreślili przed nami polscy Pasterze. Podejmując wyzwanie 

zaniesienia Ewangelii o Bogu, który jest Miłością, współczesnemu 

człowiekowi, pamiętamy jednocześnie o wskazówce papieża Franciszka, 

który w liście apostolskim „Misericordia et Misera”, mówi do nas wyraźnie, 

że: -„miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale 

stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę 

Ewangelii”. 

http://ak.org.pl/2016/adwent/ 

XXXX  lleecciiee  AAKK  uu  AAllbbeerrttaa    

Pod koniec listopada 2016 r. członkowie Akcji Katolickiej przy parafii św. 

Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, wspominali dwadzieścia lat 

swojego istnienia. Formalny początek istnienia naszego Oddziału to data 

25.10.1996 r., kiedy to mianowany został na pierwszego prezesa struktur 

parafialnych Ryszard Furtak. AK w naszej parafii powstała w czasie kiedy jej 

proboszczem był śp. ks. Czesław Kroczak –  duszpasterz nie wyobrażający 

sobie istnienia parafii bez widocznego udziału świeckich. To w czasach, 

kiedy był proboszczem, działały z różnym natężeniem u św. Alberta: Akcja 

Katolicka, Caritas, Grupy Ministrantów, Koła Żywego Różańca, KSM, 

Neokatechumenat, Schola Parafialna, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  

i Zespół Redakcyjny miesięcznika „Brat Albert”. Należałoby jeszcze 

wspomnieć ekipę Pawła Ratusznego, mocno włączającą się w budowę 

kościoła parafialnego oraz budynku parafialnego i Parafialną Radę 

Duszpasterską – stanowiącą swoisty Parlament parafialny.  

AK współpracowała z wieloma z tych grup. Pierwszy okres działania AK  

w parafii to było rozeznanie naszych talentów i wykorzystanie ich na rzecz 

parafii. To z decydującym udziałem AK ale też z przedstawicielami innych 

grup parafialnych, ks. Czesław zainicjował festyny parafialne, które oprócz 

integracji mieszkańców parafii były wsparciem dla budującego się kościoła. 
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Wtedy też rozpoczęły się pielgrzymki parafialne w tym członków AK, mające 

za cel integrację i poznawanie piękna Polski. W 1998 r. rozpoczęliśmy 

wydawanie miesięcznika parafialnego „Brat Albert”, gdzie zespół redakcyjny 

stanowili przede wszystkim członkowie AK. 

Źródło: zg.ak.org.pl     

  
SS pp oo tt kk aa nn ii ee   PP aa rr aa ff ii aa ll nn ee gg oo   OO dd dd zz ii aa łł uu   AA KK   

W środę 7 grudnia 2016 r. po Mszy św. w salce na Plebanii odbędzie się 
spotkanie POAK. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich 
chętnych do współpracy w naszym gronie. 

PP ii ee rr nn ii kk oo ww ee   SS ee rr cc aa   

Już po raz trzeci Parafialny Oddział 

Akcji Katolickiej przy naszej Parafii 

organizuje przedświąteczną akcję 

„Piernikowe Serca”. Zapraszamy 

wszystkie chętne dzieci i młodzież do 

pomocy w dekorowaniu upieczonych 

przez członków POAK serc, w sobotę 17 

grudnia 2016 r. o godz. 10:00 do salki 

na Plebanii. Gotowe serca będą 

rozprowadzane w naszych kościołach  

w niedzielę 18 grudnia 2016 r. 

SS pp oo tt kk aa nn ii ee   oo pp łł aa tt kk oo ww ee   dd ll aa   SS ee nn ii oo rr óó ww   

WW  nniieeddzziieellęę  2222  ssttyycczznniiaa  22001177  rr..  ww  ssaallccee  nnaa  PPlleebbaanniiii  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ssppoottkkaanniiee  

ooppłłaattkkoowwee  ddllaa  SSeenniioorróóww..  CCzzłłoonnkkoowwiiee  PPaarraaffiiaallnneeggoo  OOddddzziiaałłuu  AAkkccjjii  KKaattoolliicckkiieejj  

zzaapprraasszzaajjąą  wwsszzyyssttkkiicchh  cchhęęttnnyycchh  oo  ggooddzz..  1166::0000..  WW  pprrooggrraammiiee  ssppoottkkaanniiaa  

ppllaannuujjeemmyy    mm..  iinn..    żżyycczzeenniiaa  śśwwiiąątteecczznnee,,  ddzziieelleenniiee  ssiięę  ooppłłaattkkiieemm,,  wwssppóóllnnee  

kkoollęęddoowwaanniiee,,  ggaawwęęddęę  BBOOŻŻOONNAARROODDZZEENNIIOOWWĄĄ  oorraazz  iinnnnee  nniieessppooddzziiaannkkii..  

    

                                                                                                                                     (AK) 
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ADWENTOWE ROZWAŻANIA… 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się... 

...na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do 

Jego wybranych, mogli posiąść królestwo niebieskie. Przez naszego 

Pana... 

Wtedy kiedy świat trwa w nastroju melancholijnej rozpaczy i przemijania, 

kiedy celebruje swoją świętą liturgię upadku i końca, ci, którzy są  

w Chrystusie cieszą się nowością. W najczarniejszą noc widać tylko gwiazdy. 

Tak samo jest i tu. Tę nowość można zobaczyć tylko patrząc na Światło 

przychodzącego Zbawiciela. Stąd mówi nam dzisiejsza liturgia o spotkaniu 

przychodzącego Chrystusa. Na wiele spotkań w życiu przygotowujemy się 

dość skrupulatnie. Wiele razy sprawdzamy, czy mamy wszystko, jak 

wyglądamy, czy na garniturze nie ma żadnej białej nitki, albo czy sukienka 

nie jest za bardzo pognieciona. Gdybym choć część tego wysiłku włożył  

w przygotowanie do spotkania zbliżającego się Pana... gdybym wyprasował 

moją szatę chrzcielną, dbał o jej biel... gdybym nie bał się pobrudzić kolan od 

klęczenia, a rąk od pomocy innym... gdybym... no właśnie, a może zamiast 

gdybać, lepiej zakasać rękawy i wziąć się do roboty? W końcu tu, gdzie świat 

widzi koniec, Chrystus daje mi nowy początek... 

Źródło: wiara.pl 

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. (Łk 21, 36) 

Czas Adwentu to nie tylko okres w liturgii Kościoła, poprzedzający Boże 

Narodzenie. To musi być przede wszystkim czas osobistego oczekiwania na 

Mesjasza, który ma przyjść i odnowić wszystko. To nie może być jednak 

tylko jakieś bierne oczekiwanie, które by niczego od nas nie żądało. To ma 

być raczej czas przygotowania, a to oznacza konieczność działania  

i konkretnych decyzji. Na ten czas Jezus kieruje do nas jasne i wyraźne 

wezwanie: Czuwajcie i módlcie, się. A więc czuwanie i modlitwa mają być 

znakiem naszego Adwentu. 

 Czuwać to znaczy nie spać i być trzeźwym. Bo tylko taki człowiek może 

dobrze widzieć i odpowiednio reagować na to, co się w nim i wokół niego 
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dzieje. Tylko taki człowiek ostatecznie nie przeoczy chwili, w której Pan 

przyjdzie, ale przygotowany na nią, bez ociągania się wstanie i pójdzie tam, 

gdzie On go zechce poprowadzić. W modlitwie natomiast człowiek 

przedstawia Bogu z wiarą to wszystko, co w nim potrzebuje Bożej obecności 

i szczególnego dotknięcia Jego łaską. Możemy więc chyba tak powiedzieć:  

w czuwaniu człowiek patrzy na siebie i sam się angażuje. W modlitwie zaś 

patrzy na Boga i Jego prosi o zaangażowanie. Odnajdujemy tu powiedzenie 

Św. Ignacego Loyoli: "rób wszystko tak, jakby to tylko od ciebie zależało,  

a nic od Boga; ale zaufaj Bogu tak, jakby wszystko od Niego zależało, a nic od 

ciebie". 

To właśnie taki, czujny i rozmodlony, ma być nasz Adwent. 

Pokora i trzeźwość 

Przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym 
zaś daje łaskę. (1 P 5, 5) 

Dwie cnoty: pokorę i trzeźwość każe nam dziś kształtować w sobie Św. Piotr. 

Upokorzcie się pod mocną ręką Boga. Wszystkie troski wasze przerzućcie na 
Niego, gdyż Jemu zależy na was. Kiedy człowiek sam chce rozwiązywać 
swoje problemy, sam uwalniać się z wad i tworzyć dobro, sam kształtować 
swoje życie, daje tym znak, że Bogu nie ufa. Niema w nim pokory, nie ma 
potrzeby Boga. Jest pyszny. Pokora to spojrzenie na siebie w prawdzie, to 
uznanie własnej słabości i zależności od Boga. 

Bądźcie trzeźwi!. Nie chodzi tylko o umiejętność powstrzymania się od 
alkoholu, ale też od tego wszystkiego, co ogranicza w człowieku jego zdrowy 
sąd, od tego co nie pozwala mu w prawdzie spojrzeć na siebie, na innych, na 
rzeczywistość. Brakiem trzeźwości będzie więc również wszelka zazdrość, 
zawiść, złość, uprzedzenia, podejrzliwość, nieufność. 

Trzeba się nam starać i Boga prosić o pokorę i o trzeźwość. Dzięki nim 
dopiero potrafimy stanąć w prawdzie przed Bogiem i przed ludźmi. 

Źródło: deon.pl                                                                                                 (AK) 
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Ciekawe propozycje książkowe na Adwent 

czyli: dla każdego  - coś wartościowego 

 

Nowość wydawnicza Edycji 

św. Pawła. Książka  

z magnesami. Idealnie nadaje 

się  dla najmłodszych dzieci – 

w prosty sposób streszcza 

historię zwiastowania, drogi 

Józefa z Maryją na spis 

ludności, narodzin Jezusa. 

Ilustracje są kolorowe  

i jednak PUSTE. Cała zabawa 

polega na tym, by podobierać 

odpowiednie magnesiki do 

opisywanej historii, a grube kartki książki są tylko tłem. A potem – można 

odgrywać scenki postaciami (Jezusa, Maryi, Józefa, pasterzy, Anioła, Trzech 

Mędrców) czy zwierzaczkami. Idealna książeczka dla malucha. 

 

Natura ludzka wydaje się nienasycona. Zawsze 

pragniemy czegoś więcej niż posiadamy, nie 

doceniając wystarczająco dobrze tego wszystkiego, 

kim już jesteśmy, i co zostało dane do naszej 

dyspozycji. Wręcz chorobliwie jesteśmy skłonni 

patrzeć bardziej przed siebie, aniżeli spoglądać  

w siebie. Dlatego żyjemy „na zewnątrz” życia, nie 

smakując jego głębi. Gonimy za czymś, czego być 

może jeszcze dobrze nie znamy, natomiast nie 

umiemy szczerze cieszyć się z tego, czego już 

dostarcza nam życie. Dobrze jest wyznaczać sobie 

nowe, szlachetne cele, dążyć do spełnienia marzeń, realizować plany, jednak 

bez lekceważenia teraźniejszości, tego, kim się już jest, co się posiada, oraz 

osób, które są mi bliskie, które mnie kochają i bez których moje życie byłoby 
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smutne, niepełne. Postawą mądrą jest uświadomić sobie, jak wiele już 

otrzymałem od losu, a nie żyć z poczuciem straty tego, czego nie było mi 

dane zdobyć. Bardzo często mam przecież to, co w życiu najważniejsze… 

(Zdzisław J. Kijas OFMConv, Siła mądrości. Osiem dróg do mądrości).  

A co jest najważniejsze w życiu? No właśnie! O tym wszystkim możemy 

przeczytać w najnowszej książce o. prof. Zdzisława Kijasa, wydanej przez 

Wydawnictwo Księży Jezuitów z Krakowa. 

Źródło: wrodzinie.pl ; Latorośle.pl 

                                                                                                                                                            (MO) 
 

 

 

PPOORRAADDYY  OOGGRROODDNNIICCZZEE  NNAA  GGRRUUDDZZIIEEŃŃ   

W grudniu w ogrodzie jest cicho i spokojnie,  
a my mamy wreszcie czas na to, aby pomyśleć  
o tym, co posadzić w następnym sezonie. W tym 
miesiącu nie wolno jednak zapominać  
o sprawdzaniu, jak rośliny – te w ogrodzie i te  
w pomieszczeniach – znoszą zimę. 

Jak dbać o drzewa i krzewy. Szczególną uwagę zwracamy na rośliny 
zimozielone. Dla tych o kolumnowym pokroju zagrożeniem może być ciężki  
i mokry śnieg – gdy zalega na gałęziach deformuje korony, może nawet je 
rozłamać. Dlatego, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, warto związać rośliny 
sznurkiem. Z roślin iglastych o rozłożystym pokroju śnieg systematycznie 
strzepujemy. Podpieramy drzewa narażone na złamanie. Należy sprawdzać 
stan osłon na krzewach i jeśli uległy uszkodzeniu trzeba je poprawić  
i w miarę potrzeby uzupełnić. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy – 
przykrywamy rośliny wymagające okrycia. Podczas dłuższych odwilży 
podlewamy rośliny zimozielone uprawiane w pojemnikach. 

Przechowywane rośliny cebulowe i bulwiaste. Systematycznie 
kontrolujemy przechowywane cebule, kłącza i bulwy bylin niezimujących  
w gruncie. Sprawdzamy ich zdrowotność i gdy zaobserwujemy pierwsze 
objawy chorób – natychmiast usuwamy. 

Jak dbać o trawnik i staw. Przy odśnieżaniu nie składujemy dużych mas 
śniegu na trawniku, ponieważ może to prowadzić do gnicia trawy. 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4150&w=korony&s=1005
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Zanim nadejdzie mróz na powierzchni wody dobrze położyć styropianowy 
pływak lub specjalną pływającą grzałkę – dzięki nim powstanie 
niezamarznięty przerębel. Podczas dużych mrozów należy pilnować, aby lód 
nie pokrył całej powierzchni zbiornika, bo zimujące w nim ryby muszą mieć 
dostęp powietrza. Jeżeli powierzchnia zamarzła, odpompowujemy nieco 
wody, aby pod lodem powstała 5-centymetrowa, ocieplająca poduszka 
powietrzna lub wiercimy przeręble. 

Grudzień w ogrodzie to czas na konserwację narzędzi ogrodniczych. 
Teraz, kiedy nie wykonujemy w ogrodzie żadnych prac, możemy poświęcić 
czas na konserwację narzędzi. Trzeba je oczyścić, naprawić i posmarować 
olejem. Możemy także wykorzystać ten okres na naprawę i renowację mebli 
ogrodowych. Narzędzia: łopaty, grabie, motyki i pazurki oraz elementy tnące 
sekatorów, nożyc do traw i nożyc do żywopłotów, po oczyszczeniu z resztek 
ziemi i roślin, na kilka minut zanurzamy we wrzątku albo przecieramy 
spirytusem – w ten sposób je odkazimy (zniszczone zostaną bakterie, grzyby 
i nicienie). Urządzenia elektryczne i spalinowe: pilarki, nożyce do 
żywopłotów, kosiarki i podkaszarki mogą po sezonie wymagać ostrzenia lub 
naprawy. Jeśli są widoczne uszkodzenia trzeba maszyny oddać do serwisu. 
Miejsca połączeń przewodów elektrycznych warto nasmarować preparatem 
WD-40, aby zawilgocone nie skorodowały. Kosiarki spalinowe powinny być 
konserwowane zgodnie z instrukcjąobsługi (sposób konserwacji zależy od 
typu urządzenia). 

Nie zapominajmy o ptakach! Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, to powieśmy 
karmniki na drzewach albo kawałek niesolonej, surowej słoniny, za którą 
bardzo przepadają sikorki. 

 

  

KK  ĄĄ  CC  II  KK    SS  MM  AA  KK  OO  SS  ZZ  AA  ::  

Karp po żydowsku 

Składniki: 1 karp (ok. 1 i ½ kg) 

Na wywar: 5 cebul, 1,5 litra wody, 1 łyżka 
cukru, 2 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego, 1 łyżka soli 

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4175&w=dost%C4%99p&s=1005
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4149&w=instrukcj%C4%85&s=1005
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Na galaretę: 4 – 5 łyżek żelatyny na 1 litr wywaru, 100 g rodzynek, 5 łyżek 
wody, cukier do smaku, przyprawy: sól 

Karpia spraw, umyj, odetnij głowę i płetwy (nie wyrzucaj ich). Pokrój  
w dzwonka o szerokości ok. 4 cm, a następnie opłucz, posól i odstaw. 
 
Przygotuj wywar: cebule pokrojoną w dużą kostkę oraz głowę i płetwy ryby 
zalej wodą. Przypraw solą, cukrem i gotuj wywar przez ok. 20 - 30 min. 
Uważaj, aby nie doprowadzić do wrzenia wywaru. Po 30 min dodaj karpia 
pokrojonego w dzwonka i ponownie gotuj przez ok. 25 min na bardzo 
wolnym ogniu. Z wywaru wyjmij płetwy, głowę, większe ości oraz dzwonka 
ryby. Płetwy, głowę i ości wyrzuć, a porcje ryby lekko ostudź i ułóż na 
półmisku tak, aby potrawa przybrała kształt ryby. W wywarze pozostaw 
tylko cebulę. Przyrządź galaretę: wywar z cebulą przetrzyj przez sito, dodaj 
sparzone rodzynki, sól i pieprz. Żelatynę rozpuść w 5 łyżkach zimnej wody 
(możesz dodać więcej wody, jeżeli żelatyna będzie za gęsta) i wymieszaj  
z połową szklanki gorącego wywaru. Żelatynę wlej do pozostałego wywaru  
i zamieszaj. Podgrzewaj powoli, aż do momentu wrzenia. Pozostaw do 
ostygnięcia i chłodną galaretą zalej rybę. Z wierzchu możesz posypać karpia 
rodzynkami. Półmisek z rybą odstaw w chłodne miejsce. Podawaj  
z chrzanem i pszennym pieczywem.  

 

Piernik na piwie 

Składniki: 75 dag mąki, 15dag masła, 35 dag 
cukru trzcinowego, 6 jaj, łyżeczka sody, 
opakowanie przypraw do piernika, szklanka 
ciemnego piwa, 35 dag miodu, po garści 
żurawiny, rodzynek, moreli, migdałów, orzechów włoskich, śliwek 
suszonych, szczypta soli.  Na lukier: cukier puder, sok z cytryny 

Wspaniały piernik na piwie z programu Ewy Wachowicz. Piernik możemy 
upiec już dzisiaj, gdyż smakuje wybornie nawet po 4 tygodniach. 

Sposób wykonania: Masło ucieramy z cukrem, dodajemy po żółtku  
i miksujemy. Mąkę łączymy z sodą i przyprawą do piernika, dodajemy 
stopniowo do masy z żółtkami i mieszamy. Dodajemy piwo oraz 
rozpuszczony ale zimny miód, mieszamy. Dodajemy posiekane bakalie  
i również mieszamy. Z białek ubijamy pianę z dodatkiem szczypty soli. Pianę 
dodajemy do ciasta i mieszamy. 
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Ciasto przekładamy do 2 keksówek wysmarowanych masłem i posypanych 
bułką tartą. Pieczemy 1 godz. W temp. 180°C. Po wystudzeniu smarujemy 
lukrem. 

Kapusta z grochem 

Składniki: 1 kg kiszonej kapusty, 2 szklanki 
łuskanego grochu, 2 cebule. 4 łyżki masła, 4 łyżki 
mąki, 2 listki laurowe, prażony bekon do podania 
(opcjonalnie), sól i pieprz do smaku. 

Wykonanie: Groch namoczyć na noc. Ugotować groch w lekko osolonej 
wodzie do miękkości. Kapustę zalać wodą, tak aby była lekko przykryta. 
Gotować z dodatkiem listków laurowych aż będzie miękka a woda prawie 
się wygotuje. Cebule obrać, pokroić w plasterki. Zeszklić cebule na maśle, 
dodać mąkę i podsmażyć na złoto. Dodać zasmażkę z cebulą do kapusty, 
dodać groch. Gotować jeszcze 5 minut. Doprawić solą i pieprzem. Podawać 
na gorąco. To wegetariańskie danie można dla odmiany  podać z plasterkami 
uprażonego na krucho bekonu. Najlepsze jest następnego dnia, gdy się 
przegryzie. 

 
                                             S m a c z n e g o ! ! !             (EZ) 

 
 
 

 

M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  

Grudzień 

 

Intencja ogólna:  

Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką 

jest werbowanie dzieci żołnierzy. 

 

Intencja ewangelizacyjna:  

Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć  

i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością  

i nadzieją. 
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 „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas…” 

 

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy wszystkim Parafianom  

i Drogim Gościom, aby przyjście na świat Jezusa 

napełniło nas nową wiarą, gorącą miłością i niegasnącą nadzieją.  

Niech Boże Narodzenie nie będzie tylko sentymentalnym świętem.  

Pozwólmy, aby Jezus działał w nas i przez nas.  

Niech ten Boży czas będzie okazją do zatrzymania, radości i zamyślenia się 

nad dobrocią i wielkością naszego Pana. 

 

Życzą członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 

 

Jezu  Ufa m 
Tobi e  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B oż ego  
w  Dychowi e -  wyda rzenia  r e l ig i jne  i  sp oł eczn e,  intencje  
mszaln e ,  ogł oszenia ,  in for macje  

Wy dawca  
Para fia lny  Oddział  A kcj i  Katol ic ki ej  –  r eda gują  
czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  150  egz emp larzy  

Ma ter iały  do gazetki  można prz esyłać  na  a dres  e -mai l :  
A .Kaster@wp .p l .   

Wsz elki e  zapy tania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

