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Nowy rok liturgiczny
Kiedy rozpoczyna się nowy rok
to wszystkim kojarzy się to z zabawą,
radością i nowymi nadziejami.
Rok liturgiczny teŜ ma swój
początek i koniec, swoje święta,
radości i nadzieje ale trochę inaczej
rozumie się w nim czas. Czasem roku
liturgicznego jest Jezus Chrystus,
Który jest i działa. W encyklice Piusa
XII Mediator Dei czytamy takie zdania
o roku liturgicznym: „...rok liturgiczny,
Ŝywiony nieustanną poboŜnością
Kościoła,
nie
jest
zimnym
i
bezwładnym przedstawieniem spraw,
tyczących się minionych czasów, ani
teŜ prostym i czczym przypomnieniem
wypadków z dawnych wieków. Jest to
raczej sam Jezus Chrystus, który trwa
w Kościele swoim i kroczy drogą

ogromnego miłosierdzia swego, którą
rozpoczął za swego doczesnego
Ŝycia, gdy przechodził dobrze czyniąc,
w tym najlitośliwszym zamiarze, aby
dusze ludzi zbliŜyły się do Jego
tajemnic i nimi niejako Ŝyły. A te
tajemnice zaiste bez przerwy Ŝyją
teraz i działają.” Tak rozumiany rok
liturgiczny jest czasem spotkania z
Bogiem. Niech dla nas będzie teŜ
czasem kiedy człowiek pomyśli o
wieczności, której jeszcze nie rozumie,
ale wierzy Ŝe zmartwychwstały
Chrystus moŜe go poprowadzić do
źródeł wód Ŝycia. Bo Ŝycie człowieka
jest nieustannym Adwentem.
Ks. Antoni Cebula SDS
proboszcz

SŁOWO BOśE
(Łk. 1, 26 - 35)
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej męŜowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na
imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozwaŜała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
NajwyŜszego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «JakŜe
się to stanie, skoro nie znam męŜa?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc NajwyŜszego osłoni Cię. Dlatego teŜ Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem
BoŜym. »
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Kalendarz adwentowy dla dzieci
(W oczekiwaniu na BoŜe Narodzenie codziennie pokoloruj 1 lampion)
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Strona śywego RóŜańca
Intencje róŜańcowe na grudzień 2007 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby społeczność ludzka poczuwała się do obowiązku otaczania troską tych
wszystkich, którzy dotknięci są AIDS, szczególnie dzieci i kobiet, a Kościół
dawał im odczuć miłość Pana.

Intencja misyjna:
Aby wcielenie Syna BoŜego, które Kościół obchodzi uroczyście na BoŜe
Narodzenie, pomagało narodom kontynentu azjatyckiego poznać w Jezusie
Wysłannika Boga, jedynego Zbawiciela świata.

Dary owinięte w UCZUCIA
Od atakujących ze wszystkich
stron reklam, które zachęcają do
świątecznych zakupów, nie sposób uciec.
Zanika
prawdziwy
sens
BoŜego
Narodzenia, które nie jest handlowym
festynem, lecz świętem religijnym.
Święta bez prezentów straciłyby
wiele ze swego uroku i z całą pewnością
nie naleŜy z nich rezygnować. Tym
bardziej, Ŝe wydarzenia, które przed
dwoma tysiącami lat rozegrały się w
Betlejem, teŜ łączyły się z darami,
rozumianymi jednak inaczej niŜ dziś. Ich
sens lepiej potrafili odczytać nasi
przodkowie.
BoŜe Narodzenie nie dlatego
stało się najpiękniejszym z polskich świąt,
Ŝe juŜ przed wiekami w Wigilię
obdarowywano się upominkami. Wręcz
przeciwnie, ten niezwykły charakter
święta zawdzięczają rzeczom, które nie
miały Ŝadnej wartości materialnej. Tylko
przeświadczeniu, Ŝe rodzina powinna być
razem.
Szczerym
Ŝyczeniom,
wzajemnemu wybaczeniu win podczas
przełamywania się opłatkiem, pustemu
nakryciu przy stole dla kogoś, kto

potrzebuje ciepła domowego ogniska,
wiązce
sianka
pod
obrusem
przypominającej o więzi z ziemią i naturą.
Zachowaliśmy te obyczaje, ale
czy dostrzegamy w nich wielki dar
przekazany przez poprzednie pokolenia ?
Raczej nie, gdyŜ wplątani w tysiące
codziennych spraw nie mamy czasu do
myślenia o przeszłości. Tej bliŜszej i tej
bardziej odległej, gdy swoje dary
przekazywali bohaterowie najpiękniejszej
historii w dziejach – BoŜego Narodzenia.
Był w niej Bóg, Święta rodzina i
świadkowie, których przywiodły do
betlejemskiej
groty
nadzwyczajne
zjawiska na ziemi i niebie. KaŜdy
ofiarował coś, czego wartości nie da się
wymierzyć.
Przypomnijmy te biblijne, niezwykłe dary:
- wybaczanie( darowywanie win)
- poświęcenie
- zaufanie
- szacunek
KaŜdy podarunek to wielki test miłości.
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KAWA
(3)
Dziś przedstawiamy trzeci z cyklu artykułów o kawie. KaŜdy
wie czym jest kawa, ale czy napewno, czy znamy jej historię,
tajniki jej uprawy i produkcji?
Roślina pachnąca jaśminem
Nikt, kto siedzi rano przy stole i pije
dla rozbudzenia filiŜankę . aromatycznej
kawy, nie zastanawia się nad tym, czym
właściwie jest i skąd pochodzi ten czarny
proszek, z którego parzy się ten wspaniały
napój. Warto przyjrzeć się zadziwiającej
drodze, jaką przebywa kawa, zanim trafi do
naszej filiŜanki. W języku potocznym,
mówiąc „kawa", mamy na myśli zarówno
napój, jak i ziarno oraz roślinę. Jednak
wszystko zaczyna się od niepozornych
ziarenek - nasion krzewu kawowego o
białych kwiatach, czerwonych owocach i
soczyście zielonych liściach.
Ciemnozielone, podłuŜne i owalne
liście drzewka kawowego mają długość od
10 do 15 cm, a ich górna powierzchnia i
brzegi są pofałdowane. Coffea kwitnie
wprawdzie tylko przez parę dni, ale za to
kilka razy w roku. Białe kwiatki wyglądają jak
kwiaty pomarańczy, a roztaczający się na
plantacji zapach moŜna by porównać z
jaśminem. KaŜda wiązka składa się z 8 do
15 kwiatków. Po krótkim okresie kwitnienia
biel zamienia się w brąz przypominający
barwę tytoniu. Wtedy to kwiaty bardzo
szybko opadają. Szczególnie malowniczo
drzewka kawowe wyglądają wtedy, gdy
jednocześnie kwitną i owocują: widzimy
brązowe, giętkie gałązki z połyskującymi
zielenią liśćmi, białymi, pachnącymi
kwiatami i czerwonymi owocami.
Owoce kawowca dojrzewają przez
ok. 9 miesięcy. W tym czasie ich zielona
skórka powoli zabarwia się na czerwono.
Dojrzały owoc, czerwona jagoda, ma
średnicę 10 - 12 milimetrów i połyskującą
łupinkę, która otula miękki, słodkawy
miąŜsz. We wnętrzu jagody znajdują się
dwie pestki skrywające pod cienką otoczką
nasiona. W jednej jagodzie znajdują się

zwykle dwa ziarna. Pojedyncze ziarno z
racji swego kształtu zwane jest „ziarnem
perłowym" lub „kawą perłową”
Kawę uprawia się tylko w klimacie
tropikalnym, gdzie nie dochodzi do wahań
temperatury,
stopnia
nasłonecznienia,
poziomu opadów oraz składu gleby. Kawa
jest szczególnie wraŜliwa na przymrozki.
Nie moŜe być teŜ za gorąco: niewskazane
są dla kawowca temperatury powyŜej 30 C.
Takie warunki klimatyczne moŜemy znaleźć
tylko pomiędzy zwrotnikiem Raka i
KozioroŜca, tzn. wokół równika, i tam teŜ
znajdujemy wielkie plantacje kawy.
Plantatorzy starają się naturalnie
hodować jak najlepsze rośliny. Kryteria,
które muszą spełniać nasiona roślin na
plantację, precyzyjnie określają wydajność
drzewka, smak i wielkość ziarna oraz
odporność na choroby. W celu uzyskania
najlepszej odmiany rośliny posiadające
szczególne właściwości są ze sobą
krzyŜowane.
Istnieją całe tuziny gatunków i
odmian kawowca, lecz tylko trzy z nich mają
znaczenie handlowe: Coffea arabica,
Coffea canephora oraz Coffea liberica.
Największe wymagania klimatyczne ma
arabica, lecz jednocześnie osiąga ona
najwyŜszą
jakość.
Arabica
jest
jednocześnie
najmniej
odporna
na
szkodniki.
Najkorzystniej uprawia się ją na
wysokości od 900 do 2.000 metrów.
Kawowiec gatunku arabica składa się z
jednego lub więcej pni (jeśli nie jest
przycinany) o wysokości 8-10 metrów. Dla
celów plantacji taka wysokość jest
niekorzystna, z tego względu szczyty roślin
zwykle są usuwane. Nie rosną wtedy wyŜej
i zatrzymują się na wysokości od 1 do 2,5
metra.
c.d.n.
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INTENCJE MSZALNE
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1 grudnia
2 grudnia

R.Muskietorz
3 grudnia
4 grudnia
5 grudnia
6 grudnia
O powołania
7 grudnia
R.Chwiałkowski
8 grudnia
9 grudnia
R. Kamiński
R. Szuster
10 grudnia
R. Kokot
11 grudnia
12 grudnia

13 grudnia
Fatimska 2/R.Słupik
14 grudnia
R. Michalska
15 grudnia
Za ++ rodziców Alfreda i
Łucję i ++ z pokrew.
16 grudnia

R. Michalska
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17 grudnia
18 grudnia
19 grudnia
20 grudnia
R. Lukoszek
21 grudnia
R. Postuła
22 grudnia
R. Szczygieł
23 grudnia
R. Kulij

24 grudnia
25 grudnia
Za parafian
R. Kamińska
26 grudnia

27 grudnia
28 grudnia
29 grudnia
30 grudnia
R. Ciszewski
R. Szczepanek
31 grudnia
R. Frank

HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Grudzień 2007/Styczeń 2008
Tyrała Urszula
1 grudzień 2007

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

8 grudzień 2007

Geisler Ruta
Szczepanek Janina
RoŜek Aniela

15 grudzień 2007

Bubała Anna
Kołodziejczyk Krystyna
Michalska Krystyna

22 grudzień 2007

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

29 grudzień 2007

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

5 styczeń 2008

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

12 styczeń 2008

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

19 styczeń 2008

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

26 styczeń 2008

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się
między grupami we własnym zakresie
(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w
gablotce z ogłoszeniami parafialnymi)
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K¹cik kulinarny: Kaczka z jab³kami
Składniki
1 – kaczka,
3-4 - winne jabłka,
2 – łyŜki majeranku,
kieliszek czerwonego wytrawnego
wina, pieprz, sól, papryka
Wykonanie
Kaczkę doprawiamy z zewnątrz z
obu stron solą, pieprzem oraz niezbyt
mocno majerankiem roztartym w dłoniach
i papryką, następnie pokrojone w
kawałeczki jabłka ze skórką doprawiamy
solą i pieprzem i dodajemy sporo
majeranku.
Po wymieszaniu wkładamy do

wnętrza kaczki bardzo ciasno je
wypełniając.
Zszywamy jej otwór nitką lub
spinamy wykałaczkami, co ok. 2 cm.
Po obcięciu kupra, sznurkiem
zawijamy
kaŜdą
wykałaczkę
jak
sznurowadło na końcu zawiązując na
pętelkę, podobnie postępujemy z szyją
kaczki.
Kaczkę wkładamy do brytfanny i
pieczemy przez ok. 1,5 godz. W
piekarniku w temp. ok. 180 - 200.
MoŜna odrobinę natłuścić dno
brytfanny oliwą z oliwek.
Podczas pieczenia podlewamy
kaczkę wodą lub czerwonym winem.
gmb

HUMOR
Na katechezie z okazji końca
roku szkolnego ksiądz mówi o wierności
Panu Bogu wszędzie tam, gdzie kaŜdy
będzie się znajdował. Jeden chłopiec
postanawia po cichu: „Będę wierny Panu
Bogu, ale teŜ zawsze i wszędzie z Klubem
Sportowym »Ruch« będę."
*
Na nauce religii ksiądz pyta
uczniów:
Dzieci, jak jest Panu Bogu na
miano?
Oto!
Jak to, Oto?
Ano, bo śpiewamy przecieŜ „Oto
Pan Bóg przyjdzie".
*
Ksiądz wyłoŜył dzieciom historię
Kaina i Abla. Następuje pogłębienie
tematu:
Kto powie, co znaczy: „Nie jestem
stróŜem brata mego."
Kain miał uwaŜać, Ŝeby Abla
tramwaj nie przejechał - wyjaśnił uczeń.
*

Ksiądz mówił na religii o Sodomie
i Gomorze. Na następnej lekcji pyta:
Jak się nazywały te miasta, co się
spaliły?
Stodoła i Komora - odpowiedziały
prędko dzieci.
*
Ksiądz katecheta pyta, na czym
polega grzech pierworodny. Jeden z
chłopców wstaje i soczyście opowiada:
„Adam bawił się z ptokami, a tymczasem
Ewa zbierała kwiotki. Później Adam
poszed podloć następne kwiaty i szatan ta
chwila wykorzystoł i nakusił Ewę. I ta Ewa
zerwała zakazany owoc. Wówczas Pon
Bóg wyrzucił ich z dŜungli."
*
Dzieciom na religii zadano
nauczenie się uczynków miłosierdzia co do
ciała. Na prośbę katechety skierowaną do
ucznia, aby wymienił jeden z tych
uczynków, uczeń odpowiedź:
Umarłych ogrzewać.
Jak to? - pyta ksiądz.
A co robią ludzie we Wszystkich
Świętych? - dziwi się dziecko.

Str. 7

8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach
Kazania na Górze
(Odcinek 13)
(napisała Anna Kamieńska, wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1985)

Radość ósma
Błogosławieni, którzy prześladowanie
cierpią dla sprawiedliwości, albowiem
ich jest królestwo niebieskie.

Wszyscy
pokrzywdzeni,
wszyscy niesłusznie posądzeni — są
szczęśliwi,
bo
cierpią
dla
sprawiedliwości.
Nie boją się niczego. Ani tego,
Ŝe ktoś będzie o nich źle mówił. Ani
tego, Ŝe ich ukarzą. A nawet moŜe
zamkną w więzieniu.
Cierpią, ale są szczęśliwi, bo
cierpią dla sprawiedliwości.
śeby
zapanowała
na
świecie
sprawiedliwość, gotowi są cięŜko
pracować, Ŝyć w biedzie, a nawet,
kiedy trzeba, oddać Ŝycie dla
sprawiedliwości.
Ale ten, kto jest niesłusznie
posądzony, prześladowany, więziony
— wie, Ŝe nie jest samotny. Nie cierpi
nigdy
sam.
Cierpi
razem
z
Chrystusem, który — choć najlepszy i
najczystszy z ludzi — został skazany
na śmierć i umarł na krzyŜu jak na
szubienicy. Chrystus jest przy tym, kto
cierpi dla sprawiedliwości i cierpi z nim
razem.

Ten,
kto
walczy
o
sprawiedliwość, nie boi się wrogów
sprawiedliwości, choćby ich było
więcej. Będą go prześladować, ale on
jeszcze wtedy będzie szczęśliwy.
Będzie błogosławiony, bo cierpi dla
sprawiedliwości.
Trzeba na to wielkiej odwagi i
wielkiej siły. I trzeba dobrze wiedzieć,
co jest sprawiedliwe, a co nie jest.
Wiedzieć, co jest sprawiedliwe
i cierpieć dla sprawiedliwości, aby się
przybliŜyła, to radość ósma.

Pan Jezus jest dobry, ale
wymagający. Bardziej wymagający od
wszystkich nauczycieli. Od pani od
polskiego, od pana od matematyki. Nie
głaszcze
swoich
uczniów
po
główkach. Nie karmi ich karmelkami.
Ten, kto chce być dzieckiem Boga, kto
chce posiadać jedyne prawdziwe
królestwo, królestwo ducha, królestwo
największego dobra — ten musi być
silny, odwaŜny, spokojny, dzielny i
mądry.
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