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Zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu związanym z odnową naszej 
parafii. Tym razem będziemy mieli okazję uświadomić sobie obecność Boga 
w naszym codziennym życiu. Prawda ta może nam pomóc patrzeć z wiarą  na 
swoje życie oraz odkrywać konkretne wezwania Boga.

Wydarzenie parafialne będzie miało miejsce w niedzielę 15 stycznia 2017 roku. 
W tym dniu w prezbiterium ustawiona będzie Ikona Bożonarodzeniowa. Po odczy-
taniu Ewangelii każdy z obecnych otrzyma obrazek z reprodukcją tej Ikony wraz 
z zawartą na nim modlitwą. Homilia będzie dla nas czasem wspólnego odczyty-
wania symboliki Ikony i  inspiracją do tego, aby uczyć się dostrzegać Boga obec-
nego w konkretnych wydarzeniach naszego życia.  

Za przygotowanie Liturgii odpowiadają następujące rejony:

7.00 – rejon I
8.30 – rejon II
10.00 – rejon V
11.30 – rejon VI
13.00 – rejon IV
17.00 – rejon III
19.00 – rejon VII

Spotkania sąsiedzkie
Odbywające się w naszej parafii spotkania sąsiedzkie są dobrą okazją do pogłę-

bienia oraz dzielenia się przeżywanymi podczas wydarzenia treściami. Dlatego 
zachęcamy do organizowania i udziału w tych spotkaniach. Terminy oraz szczegó-
ły można uzgadniać z łącznikami.  

Tak bardzo bliski...



Dostrzegać i głosićJezus pomocnik
To prawda – Jezus pomaga. Pragnę 

podzielić się radością, jaką otrzymałam 
w uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata, gdy przyjmowaliśmy Jezusa za 
Króla i Pana swojego życia. W niedziel-
nej liturgii miałam pierwsze czytanie. 
Zależało mi bardzo, żeby przeczytać. 
Wyraźnie, powoli – przecież to Słowo 
Boże. Mam problemy ze wzrokiem i tym 
bardziej stanowiło to dla mnie pewne 
wyzwanie. W pewnej chwili czytania 
stwierdziłam, że słabo widzę tekst 
Pisma, który mam odczytać. Ogarnął 
mnie lęk. Wzięłam w ręce lekcjonarz. 
I… nie pamiętam jak zakończyłam czy-
tanie. Jestem przekonana, że w tym 
wydarzeniu był ze mną Pan Jezus, że On 
sam w tym konkretnym momencie 
pomógł mi, bym mogła wypełnić swoje 
zadanie. Ta radość jest we mnie.

J.B

Bóg Panem czasu
Przez długi okres życia nie pracowa-

łam – miałam zatem dużo czasu, ale to 
tylko teoria. W praktyce ciągle mi go 
brakowało. Rok temu zaczęłam praco-
wać. Więc wolnego czasu miałam 
jeszcze mniej. Nie wyrabiałam się 
z wychowaniem dzieci, obowiązkami, 
a już zupełnie brakowało mi czasu na 

rozwój duchowy. Zaczęłam usychać. 
Stałam się bardziej nerwowa niż zwy-
kle. Odbijało się to przede wszystkim 
na dzieciach. W końcu stało się tak, że 
zawierzyłam na modlitwie Panu Bogu 
mój cenny czas, którego miałam tak 
mało. I stało się tak, że uspokoiłam się, 
bo wiedziałam, zaufałam, że On jest 
Panem czasu, że mnie nie zostawi i mi 
pomoże. Teraz mam czas na wszystko, 
na codzienną Eucharystię też. Korzy-
stam z każdej wolnej chwili, proszę 
Boga, by dał mi mądrość jak darowany 
mi czas dobrze wykorzystać. Nie boję 
się teraz, że z czymś nie zdążę. Nawet 
dał mi czas i odwagę by napisać to 
świadectwo. Chwała Panu. 

E.U.

Rekolekcje małżeńskie 
– dialog

W dniach 25-27 listopada uczestni-
czyliśmy w rekolekcjach dla małżeństw. 
Były to dni intensywnej pracy nad umie-
jętnością prowadzenia dialogu w mał-
żeństwie. Nie opowiadaliśmy o sobie, 
swoich problemach przy pozostałych 
małżeństwach. Pozostawienie prywat-
ności skutkowało szczerością między 
nami. Zauważyliśmy z mężem, że nasze 
oczekiwania co do naszego małżeństwa 
są takie same, choć w życiu codzien-
nym nie zawsze wypowiedziane. Był to 

czas spojrzenia na nasze 
małżeństwo, na współmał-
żonka jego oczami. Uczyli-
śmy się bardziej słuchać, niż 
mówić; rozumieć, niż oce-
niać; dzielić się, niż dyskuto-
wać; nade wszystko zaś 
przebaczać. Zrozumieliśmy, 
że aby budować naszą więź, 
potrzeba wzajemnej miłości 
i szacunku, dawania siebie, 
kochania kogoś takim, jakim 
jest. 

Małżonkowie

„Królestwo Boże nie przychodzi 
dostrzegalnie, ale przychodzi w małości, 
w pokorze. Pan nie utrzymuje dystan-
sów, ale jest bliski i konkretny, jest mię-
dzy nami i troszczy się o nas. Bóg nas 
zbawia, stając się małym. Pragnie scho-
dzić w nasze codzienne wydarzenia, aby 
iść z nami.” (Papież Franciszek) 

Chrystus zaprasza nas, woła: Idź 
i głoś! Jednak niekiedy tak trudno  
dostrzec obecność Boga tu i teraz, 
w zwyczajnym życiu, a jeszcze Go 
głosić... Jak to czynić?

Ikona Bożego Narodzenia z 1. strony 
listu może nam pomóc lepiej to zrozu-
mieć. Popatrzmy na nią oczami wiary. 
W centrum znajduje się Maryja oraz 
grota Betlejem. Czerń oznacza ciem-
ność – symbol chaosu, pomyłek,  bez-
sensu. Do czarnej czeluści pieczary 
schodzi  promień światła  Tam obecny 
jest Jezus, Światłość świata. On  
podobnie wchodzi we wszystkie chwi-
le mroczne, ból, samotność, pustkę, 
ciemność, przynosząc nadzieję mimo 
nieraz poplątanego, szarego życia, 
ograniczonego w możliwości. Syn Boży 
przychodzi na świat w warunkach bar-
dzo skromnych, na uboczu.  On rodzi 
się tak, by być z nami w naszej zwy-
kłej, szarej codzienności. Jest z nami 
w codziennych czynnościach, w natło-
ku obowiązków, zajęć, spotkań, trosk, 
lęków, radości. Jest z nami w naszej 
śmiertelności i zwyczajności. 

Przedstawia to też scena kąpieli 
Dzieciątka na dole ikony po prawej 
stronie. Po lewej widzimy wahającego 
się, zasmuconego świętego Józefa – 
nie widzi on  kąpieli Jezusa, bo zasłania 
mu to postać demona. Jakże często 
możemy odnaleźć się w tej scenie – nie 
wierząc, nie dostrzegając Boga obec-
nego w zwyczajnych, prostych czyn-
nościach życia, tak zwykłych jak tu – 
mycie małego Dziecka. Szatan trzyma 
uschłą gałąź, jakby wsączając zniechę-

cenie w św. Józefa. Często dla nas 
oschłość na modlitwie przynosi myśli 
o jej bezsensie, bo „nie czuję” Boga. 
Ikona przypomina, by nie słuchać tego, 
co wmawia nam szatan. On nie chce, 
byśmy widzieli Boga tak blisko nas, 
właśnie w tej zwyczajności.

W lewym górnym rogu widać 3 
mędrców, króli. Są w różnym wieku. 
Reprezentują całość ludzkiego życia: 
starość, dojrzałość i młodość. Tak – 
można przyjść do Chrystusa w dowol-
nym momencie – nieważne, ile lat stra-
conych za nami. 

Postać Maryi przypomina o tym, że 
mamy podobnie jak Ona dawać światu 
Jezusa, głosząc Go naszym życiem. 
Kiedy i jak? Codziennie – uczciwie, naj-
lepiej jak potrafimy wypełniając zwy-
kłe obowiązki (w pracy, robiąc obiad 
dla bliskich, sprzątając…). Głosimy 
przez naszą prawdziwość, przejrzy-
stość w relacjach z ludźmi, szczerość 
w połączeniu z szacunkiem dla drugie-
go. Wreszcie dokonuje się to – jak 
w życiu Maryi – przez troskę o bliźnich 
i miłość. Oznacza to życzliwość i pra-
gnienie dobra dla innych, nawet tych, 
których trudno nam przyjąć.

To niełatwe! Skąd brać siły 
i mądrość, by tak żyć? Spójrzmy na 
aniołów z ikony. Aniołowie wpatrzeni 
w Jezusa ukazują, jak potrzebny jest 
czas adoracji, modlitwy, także po to, by 
zobaczyć Go w codzienności. Potem 
następuje działanie, pomoc innym – jak 
anioł po prawej wskazujący drogę do 
Pana pasterzom. 

Tak – potrzebny jest mój wysiłek 
i modlitwa, by przypomnieć sobie 
o obecności Pana.  Pragnę dostrzegać 
Boga naprawdę obecnego w konkre-
tach mego życia. Chcę odczytywać 
ukryte w nich Jego wezwania – do pro-
stej służby innym, życzliwości, dobra – 
i krok po kroku realizować je, z Jego 
łaską.


