z Ewangelii: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we mnie wierzy,
będzie żył na wieki, nawet jak umrze.
(J. 11, 25) i prośbą: „Wspominajcie
w modlitwach o naszym kochanym
zmarłym”.
Dziś dokończenie – mały P.S. …
fragment wspomnienia.
Adam
By stały się tęczą odcienie szarości
„Można powiedzieć, że chwilę temu
odszedł od nas Mirek Breguła. Niechże szybko policzę – tak, to już osiem
lat... Co wydarzyło się w tym czasie?
Ziemskie literki przed nazwiskiem,
obrączka na palcu, przedzieranie się
przez zawodowe życie, kilka dalekich
podróży i wytęsknionych powrotów.
Dzięki Bogu wiele z tych dni, które
upłynęły mogę podpisać uśmiechem.
A jego głos zamknięty w czasie brzmi
wciąż adekwatnie do codzienności.
„Blues na wpół do piątej” - na kiepski
poranek, „Znów kochać kwiaty” - po
udanym dniu, „Deszczowa nieznajoma” w nostalgii, „Espania mi amor” zapewnia wakacyjny nastrój, „Jestem
obok ciebie” - z myślą o ukochanej
osobie, „W perły zmienić deszcz” tak po prostu maluje uśmiech na twarzy...
Mając w głowie znakomitą większość
tekstów zespołu Universe, mogę ze
spokojem stwierdzić, iż znajdzie się
coś na każdą chwilę życia. I obojętne
co przyniesie życie czy sukces, czy
porażkę, ten głos pozostanie niezmienny. Choć wybrzmiał ten ziemski, pozostanie takie niezgłębione
wrażenie niepojętej obecności. „By
stały się tęczą odcienie szarości...”
Marta Postulka
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Narodził się Jezus Chrystus...bądźmy
weseli….

C()*+,)
Alfabet grecki. Grecy,
którzy około 800 roku
przed Chrystusem zaczerpnęli
pierwotny
dwudziestodwuliterowy
alfabet od Hebrajczyków i Fenicjan, dodali do swojego alfabetu pięć nowych
liter. Właśnie tych pięć dodatkowych
znaków stanowi przyczynę, dla której
Greków uznaje się za wynalazców systemu samogłoskowego.

CYTAT NA DZIŚ
Nie trać czasu na myślenie o przeszłości.
Jeśli wykorzystałeś ją dobrze, chwal
za to Boga. Jeśli źle, odczuwaj do niej
odrazę i ufaj dobroci Ojca Niebieskiego.
św. Ojciec Pio
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Papież Franciszek: „Bóg przynosi nam czułość na
ziemię. Dzisiaj! W ten cudowny sposób, poprzez
który chciał przyjść na świat. To sprawia, że
odradza się w nas czułość, czułość ludzka, która
jest bliska tej Boskiej – podkreślił Papież. – A dziś
tak bardzo potrzebujemy czułości, bardzo potrzebujemy
ludzkiej bliskości, wobec tylu utrapień. O ile pandemia zmusiła
nas do zachowania większego dystansu, to Jezus w żłóbku
wskazuje nam drogę czułości, aby być blisko, aby być ludzkimi.
Podążajmy tą drogą. Dobrego Bożego Narodzenia!“
Niech te Święta Bożego Narodzenia oraz czas przed i po wypełnią
chwile niepowtarzalne, do których będziecie wraz z najbliższymi
wracać jak do Betlejem, aby zaczerpnąć miłości, radości i pokoju!
Wszelkiego dobra i błogosławieństwa w Anno Domini 2022!
Redakcja

I 123, 451)6 2+7(
Ś,(89+
B:;)<: N+5:61)2(+
To nie był dla mnie dobry rok... Zresztą zapewne nie tylko ja tak mam i tak
uważam... Choć pewnie ktoś mógłby
powiedzieć, że nie mam co narzekać,
bo zawsze mogło być gorzej... mogłabym nie mieć dachu nad głową, nie
mieć czego do garnka włożyć, mogłam nie przeżyć zachorowania na
covid-19, który dopadł mnie w drugiej
fali... a przecież teraz mamy już falę
czwartą a ja ciągle żyję... Choć z drugiej strony mój Przyjaciel-Ksiądz kiedyś mi powiedział, że każdy dzień jest
dobry na to, żeby umrzeć .. a mnie
jako osobie wierzącej ciężko jest się

z tym faktem nie zgodzić... ALE.. ale
dziś WIGILIA a nie Wielki Piątek...
i dziś znów w nasze serca wstępuje
nadzieja.. bo razem z Maryją i Józefem
dokładnie o północy zebraliśmy się w
naszej parafialnej Stajence i czekamy
na narodziny małego Dzieciątka. Czekamy na przyjście na świat Zbawiciela, który przyniesie nam pokój, radość
i nadzieję na nasze zbawienie.
Dlatego dziś trzeba zostawić za sobą
wszystkie lęki i smutki, wszystkie żale
i troski, i na nowo zacząć wierzyć.
Wierzyć w to, że będzie dobrze i nawet
pandemia kiedyś w końcu się skończy... Przecież właśnie po to, by dać
nam nadzieję, maleńki Jezus przychodzi dzisiaj na świat już po raz 2022
i żadne złe moce nie są w stanie tego
faktu zmienić. Rodzi się nie tylko

w lichej Stajence w Betlejem, rodzi
się na nowo w sercu każdego z nas, by
każdy z nas uwierzył, że znów wszystko może zacząć na nowo. Dlatego
cieszmy się dziś i wyśpiewujmy
z chórami Aniołów głośne Gloria in
exelsis deo, bo dziś objawia się nam
chwała Bogu na wysokości i nadzieja
na pokój na ziemi...
Dziś dużo tu "mojego".. tak po prostu
od serca, dlatego zostawię Wam tez
tu życzenia świąteczne mojego ulubionego poety:
Życzenia ks. Jana Twardowskiego
"Czego życzyć osiołkowi, z uważnymi
oczami, ze stajenki betlejemskiej?
Życzymy mu, żeby nie był zawsze
szary, żeby był czasem łaciaty. Żeby
osiołek nie był stale uparty jak osiołek. Życzymy wołowi, żeby nie ryczał
na całe gardło.
Życzymy pastuszkom, żeby mieli ładną pogodę, żeby deszcz na nich nie
chlapał, kiedy pilnują owiec, żeby byli
zawsze w dobrym humorze, nawet
kiedy muszą wstać o piątej rano.
Życzymy aniołom, żeby nie tylko fruwali, ale chodzili po ziemi z ludźmi,
nie zazdrościli archaniołom.
Życzymy trzem Królom, żeby nie zabłądzili i powrócili do swych domów.
Życzymy świętemu Józefowi, żeby
nie osiwiał, żeby był zawsze uśmiechnięty.
Życzymy małemu Jezusowi, żeby Go
wszyscy kochali, chociaż Go nie widać.
Życzymy sobie, żebyśmy byli lepsi,
nie tylko na święta, kiedy się dostaje
prezenty."
A na koniec, żeby tradycji stało się
zadość, bo dobre Bożonarodzeniowe
tradycje, takie jak choinka, makówki
i cała Rodzina przy Wigilijnym stole :) trzeba zachowywać dlatego:

SERDECZNIE ZAPRASZAM
26.12.2021 ROKU W II DZIEŃ
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
O GODZ. 15:00
NA KONCERT
BOŻONARODZENIOWY
(mam nadzieję, że po raz ostatni już
tylko on-line)
Link do koncertu pojawi się
na stronie internetowej
naszej Parafii na Facebooku
dokładnie 26.12.o godz. 15:00
Nie jesteśmy profesjonalistami
i na pewno nie wszystko
będzie doskonałe, ale i tak
SERDECZNIE WSZYSTKICH
ZAPRASZAM!
J.G.

M(2(T95+2U*( 9V52()W
4(X*( Y+Z:,)W 2021
Sobota, 18 grudnia 2021, to dzień,
w którym nasi ministranci wzięli udział
w turnieju, w kategorii wiekowej
„Lektor Młodszy”.
Do pierwszego meczu przystąpiliśmy
z drużyną z Parafii Bożego Narodzenia
– Kościół Bożego Narodzenia.
W pierwszych minutach walka była
wyrównana, ale w piątej minucie meczu nasi Ministranci rozpoczęli festiwal pięknych goli, a wynik pierwszej
połowy zakończył się na 5:1 dla
„Boboli”. Po krótkiej przerwie nasi
Ministranci przyjęli taktykę równych
i dokładnych podań – taktyka trenera
Mirosława, która wyniosła nasz zespół
na wyższy poziom piłki halowej. Mecz
wygraliśmy z wynikiem 7:2.
Po dłuższej przerwie przystąpiliśmy do
rozegrania finałowego meczu z Parafią

Świętej Barbary z Bykowiny. Pierwsze minuty gry było rozpoznaniem
przeciwnika, który wzrostem miał
znaczną przewagę nad naszymi piłkarzami. Pierwsza połowa kończy się
z wynikiem 1:3 dla „Barbary”. Po
dwóch błędnych decyzjach sędziego
tracimy dwie bramki. Drużyna Barbary przez większość spotkania gra
w ataku tylko na jednego gracza, który
wzrostem przewyższa naszych zawodników. Mecz kończy się z wynikiem
2:7 dla Barbary. Zajmujemy II miejsce
w turnieju.
W kategorii „Lektor Młodszy” Bruno
otrzymuje wyróżnienie za największą
ilość obronionych piłek kierowanych
na jego bramkę.
Ze względu na trudne czasy związane
z pandemią i brak treningów przygotowawczych do turnieju wszyscy Nasi
Ministranci wykazali duże zaangażowanie w rozgrywanych meczach, nie
odpuszczali przeciwnikowi ani na
chwilę, a od strony kondycyjnej
i umiejętności technicznych przewyższali innych zawodników.
Skład naszego zespołu: Jakub Gneza,
Paweł Szolc, Bartosz Pelka, Krzysztof
Prokop, Bruno Kostorz, Kacper Kostorz, Mirosław Szolc – trener, ks.
Wojciech Kamczyk – trener duchowy.
Tekst i zdjęcia: Robert Pelka

M+Z)[*( J)1V…
Od wielu lat nie potrafię sobie wyobrazić świąt, tych właśnie Świąt Bożego
Narodzenia bez kolęd Universe. Najpierw słuchaliśmy kaset, dziś CD lub
mp3, ale klimat wigilii nie byłby tym
samym klimatem bez tej muzyki, gdy
wspominamy nasze pierwsze – rodzinne święta – już z naszymi dziećmi –
Martą i Maćkiem – wracają niezapomniane i tak mocno utrwalone w pamięci tytuły: Przychodzi Jezus na
świat, Maleńki Jezu, Zaśpiewajmy kolędę, Jezus malusieńki i Cicha noc.
I teraz nasze dzieci – już ze swoimi –
też tych kolęd, pastorałek słuchają
i myślę, że jest tak w wielu domach.
Tym bardziej, że część naszych parafian mogło kupić tę muzykę – tu na
boisku naszej SP 7 – podczas koncertu
zespołu na jednym z naszych festynów.
Niepowtarzalny koncert w deszczu,
wspomnienia i utrwalone na VHS obrazy – wracają co jakiś czas podczas
rodzinnych spotkań i znów jesteśmy
wszyscy razem, choć wielu z nas już
inaczej – po tamtej stronie życia…
Niedawno na naszych łamach prosiliśmy o modlitwę za Mirka Breguły, muzyka zespołu Universe, Jego przyjaciele na pogrzebie rozdawali małe karteczki ze zdjęciem Mirka z tekstem

