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BOŻE NARODZENIE – 25 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj o północy rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie pamiątki Bożego Narodzenia. Na pasterce
było bardzo dużo osób, kościół wypełniony po brzegi – cieszymy się z waszej pobożności. W tak
pięknym dniu najpierw pragnę złożyć w imieniu naszego klasztoru serdeczne życzenia wszystkim
naszym drogim parafianom oraz ich gościom. Święta Bożego Narodzenia uświadamiają nam
przede wszystkim to, że Bóg nas kocha – i dlatego w święta wszystko jest kolorowe, błyszczące,
radosne – bo Bóg się rodzi! Niebo przybliżyło się do nas. Co więcej – niebo zeszło do nas.
Dlatego tegoroczny wystrój kościoła, jak zauważacie, jest w niebieskich kolorach (i sklepienie, i
choinki) – symbolizując, że niebo poprzez Chrystusa zeszło na ziemię, a razem z Nim miłość,
pokój, radość i nadzieja. Dlatego te święta są tak piękne. Święta mówiące o Bożej miłości.
I tutaj moja prośba, o której mówiłem dziś na Pasterce, aby podczas świąt o tej Miłości Boga nie
zapomnieć. Aby Chrystus był w święta najważniejszy! Bo są niestety zagrożenia – i te piękne święta stają
się czasami świeckimi, bez Boga. My w Polsce jeszcze próbujemy się bronić, ale zobaczcie co się dzieje w
wielu innych krajach, a dociera też niestety do Polski. W sklepach dominują pioseneczki „Jingle bels”,
kartki świąteczne tylko z pajacykami, prezentami, gałązkami – byle nie z Chrystusem i Świętą Rodziną.
W niektórych krajach zamiast Bożego Narodzenia używa się już innych terminów np. „Winter festiwal”
(Zimowy festiwal) czy Happy holydays, zamiast Mary Christmas – byle nie mówić o Bożym Narodzeniu.
Gdzieniegdzie zabrania się wystawiania szopek Bożonarodzeniowych – niby w imię nie obrażania uczuć
innych – a tak naprawdę po to, by nie mówić o Bożym Narodzeniu. Szatan bowiem nienawidzi świąt
Bożego Narodzenia, tego że Bóg zszedł do człowieka, że tak człowieka kocha, i dlatego szatan chce te
święta zeszpecić. My moi kochani nie dajmy sobie zniszczyć świąt. Wy z pewnością staracie się jak
najlepiej i właściwie jesteśmy z was dumni, że tak ładnie przychodzicie do kościoła, przyjmujecie
Komunię Świętą – widać, że wiecie o co w święta chodzi, ale i wy też uważajcie jak świętujecie, nie tylko
w kościele ale i w domu. Bo my często życzymy sobie po prostu wesołych świąt – co brzmi bardzo
pięknie – i czasami uda się, że jest w domu wesoło, dobry obiad, rodzina w komplecie, prezentów pełno,
filmy w telewizji były ciekawe, wszyscy się cieszą – udane święta: Ale gdybyśmy popatrzyli na Jezusa –
to wcale się nie cieszy – bo nic tam nie było dla Niego. A przecież to On ma się cieszyć. To Jego
urodziny! To wokół Niego wszystko powinno się kręcić.
Jeżeli więc świętujemy i składamy sobie życzenia: dobra, uśmiechu, radości, zdrowia i pomyślności,
czego ja też bardzo wam życzę, to wśród tych życzeń i przeżywania świąt, powiedzcie też Panu Bogu, że
Go kochacie. Nie zapomnijcie o Nim. To Jego urodziny. Świętujcie w domu tak, jak na urodzinach kogoś
bliskiego. Śpiewajcie dla Niego, opowiadajcie o nim, składajcie prezenty. Waszym prezentem dla
Chrystusa niech będzie wasza miłość i dobre uczynki. Przed obiadem świątecznym w ramach modlitwy
zaśpiewajcie kolędę – niech także świąteczny obiad będzie na chwałę Jezusa. Wieczorem usiądźcie całą
rodziną i zaśpiewajcie przy choince kilka kolęd (jak to dawniej sie robiło) – nie włączajcie telewizora na
kolejny film, bo wtedy telewizor zdominuje cały wasz wieczorny czas.
Mówię wam o tym wszystkim dlatego, aby wasze święta były rzeczywiście piękne. By cieszył się Bóg.

A za to, ten kochający Bóg niesie nam dary – i niech obsypie was nimi jak najobficiej. Niech
narodzi się w waszym sercu i zamieszka w waszym domu.
Niech także czuwa nad wami miłość Maryi Matki – Bogarodzicy - wpatrujcie się w Jej miłość i
przez Nią zanoście do Jezusa wasze prośby. Niech w te święta spłynie na wasze domy Boży Pokój
i Dobro, którym dzielcie się z innymi. Dzielcie się poprzez składanie sobie życzeń, poprzez
radosny śpiew kolęd, poprzez niesienie pomocy potrzebującym. Szczególne życzenia kierujemy
do tych, którzy są chorzy i nie mogli przyjść do kościoła. Zanieście im światełko z Betlejem, które
świeci się tam w betlejemskiej grocie, niech cząstka naszej radości w kościele będzie także ich
udziałem.

2. Święta to czas intensywnych przygotowań, dlatego pragnę serdecznie podziękować tym, którzy

pomagali przystroić kościół na dzisiejszą uroczystość. Dziękuje tym, którzy ofiarowali nam
choinki do kościoła (pani Janinie Kania, państwu Badajom i państwu Ćwikła z kwiaciarni
przy ul. Gen. Ducha), tym którzy pomogli je ustawiać i stroić w kościele – czyli Br. Walterowi
wraz z całą ekipą pomocników (p. Mieczysławem, p. Pocialikiem, szczególnie dzielnie pomagali
ministranci - Szymon i Damian Golasiński, Jakub Wójcik i Mateusz Bednarz, przy elektryczności
jak zwykle pomagał p. Henryk, a piękne bombki na choinkę – te białe – zrobiła własnoręcznie
p. Zofia Konefał - za co serdecznie dziękujemy). W sposób szczególny dziękuję o. Cyprianowi –
wraz z młodzieżą, za przygotowanie Szopki. Co roku jest coś nowego. W tym roku zakupiliśmy
do szopki 16 nowych, wielkich figur, bardzo pięknych. (Dla małych dzieci jest nawet wielbłąd,
na którym można usiąść). Jest tam w szopce także nasz parafialny akcent – mianowicie makieta
naszej starej kaplicy, zrobiona specjalnie na pamiątkę, byśmy o niej nie zapomnieli. Można jak
zawsze do tej szopki wejść, zobaczyć Boże Dzieciątko i adorować. I właśnie do tej adoracji
zachęcamy, aby na zakończenie Mszy św., po błogosławieństwie, podchodzić do żłóbka i
ucałować Boże Dzieciątko. Potem idąc w lewo wejść głębiej, i zwiedzić całą szopkę.
3. Dziękuję także moim Współbraciom w klasztorze za przedświąteczne prace, spowiedzi czy
rekolekcje, a o. Radomiłowi za homilie podczas Rorat przez cały okres Adwentu. Dziękuje tym,
którzy pięknie na roraty przychodzili. Bóg zapłać także o. Berardowi za kazania rekolekcyjne
podczas Jerycha Różańcowego. To wszystko pomagało nam do lepszego przygotowania się do
świąt.
4. W dniu jutrzejszym, w drugi dzień świąt, Msze św. będą tak, jak w każdą niedzielę. Pomimo, że
będzie to piątek, biskupi w Polsce ogłosili dla wszystkich dyspensę od postu, a więc możemy
świętować jutro bez postu.
5. Od soboty rozpoczynamy kolędę, począwszy tradycyjnie od starego terenu parafii.
a. Sobota: ul. Poligonowa i Gen. Ducha
b. Niedziela: ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna i cała Willowa (oprócz bloków)
c. Poniedziałek: ul. Północna, Sławinek i Zdrojowa
d. Wtorek: ul. Relaksowa 2 i Relaksowa 4
Potem kontynuacja po Nowym Roku od 2 stycznia.
W sobotę i niedzielę kolęda od godz. 15.00, a w dzień powszedni od. godz. 16.00.

Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna.
Na czas radosnego świętowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo

