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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela Adwentu

„Nie wyœcie Mnie wybrali, ale ja was

wybra³em, abyœcie szli i owoc przy-

nosili i by owoc wasz trwa³”.

„Dobry pasterz daje ¿ycie swoje

za owce”.

„Jak mnie umi³owa³ Ojciec,

tak i Ja was umi³owa³em.

Wytrwajcie w mi³oœci mojej”.

W tych trzech zdaniach dostrzegamy

ca³¹ duszê naszego Ojca Œwiêtego.

Szed³ wszêdzie i niezmordowanie, aby

nieœæ owoc, i to owoc trwa³y.

„Wstañcie chodŸmy” to tytu³ Jego

przedostatniej ksi¹¿ki. Tymi s³owami

budzi³ nas z wiary zmêczonej, ze snu

uczniów, tych z wczoraj i tych wspó³-

czesnych.      Rodzina Leœniak

WSPÓLNA MODLITWA.

z poœlubion¹ sobie Maryj¹,
która by³a brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nad-
szed³ dla Maryi czas roz-
wi¹zania. Porodzi³a swego

pierworodnego Syna, owinê³a Go w pie-
luszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o
dla nich miejsca w gospodzie. W tej sa-
mej okolicy przebywali w polu paste-
rze i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoj¹
trzod¹. Naraz stan¹³ przy nich anio³ Pañ-
ski i chwa³a Pañska zewsz¹d ich oœwie-
ci³a, tak ¿e bardzo siê przestraszyli. Lecz

anio³ rzek³ do nich „Nie
bójcie siê! Oto zwiastu-
je wam radoœæ wielk¹,
która bêdzie udzia³em
ca³ego narodu: dziœ
w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to
bêdzie znakiem dla was: znajdziecie
Niemowlê owiniête w pieluszki i le¿¹ce
w ¿³obie”. I nagle przy³¹czy³o siê do
anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich,
które wielbi³y Boga s³owami: „Chwa³a
Bogu na wysokoœciach, a na ziemi po-
kój ludziom Jego upodobania”.

Bo¿e, nasz Ojcze, w tej uroczystej go-
dzinie wychwalamy Ciê i dziêkujemy za
noc, w której pos³a³eœ nam swojego Syna
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawi-
ciela i prosimy Ciê:

1. Udziel naszej rodzinie daru mi³oœci,
zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wys³uchaj
nas Panie.

2. Obdarz naszych s¹siadów, przyjació³
i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie pro-
simy, wys³uchaj nas Panie.

3. Wszystkich opuszczonych, samotnych,
chorych, biednych, g³odnych na ca³ym

œwiecie pociesz i umocnij Dobr¹ Nowin¹
tej œwiêtej nocy. Ciebie prosimy, wys³uchaj
nas Panie.

4. Naszych zmar³ych (wymieniæ imiona)
obdarz szczêœciem i œwiat³em Twej chwa-
³y. Ciebie prosimy, wys³uchaj nas Panie.
Wszyscy odmawiaj¹ „Ojcze nasz”.

O: Panie Bo¿e, Ty sprawi³eœ, ¿e ta œwiêta
noc zajaœnia³a blaskiem prawdziwej œwia-
t³oœci Jednorodzonego Syna Twojego,
spraw, abyœmy jaœnieli blaskiem Twego
œwiat³a w naszym codziennym postêpowa-
niu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

£AMANIE SIÊ OP£ATKIEM.
O: A teraz w duchu mi³oœci i przebaczenia prze³amiemy siê op³atkiem – chlebem mi³oœci.

Otwieraj¹c nasze serca w mi³oœci wzajemnej, otwieramy je na przyjœcie Pana. Niech On bêdzie
zawsze z nami. Ojciec pierwszy sk³ada wszystkim ¿yczenia i prze³amuje siê op³atkiem.

MODLITWA PO WIECZERZY.
O: Dziêkujemy Ci, Bo¿e, nasz dobry Ojcze, za syna Twego Jezusa Chrystusa, dziêkujemy

za mi³oœæ do wszystkich ludzi, za ten b³ogos³awiony wieczór i dary, które spo¿ywaliœmy.
Tobie chwa³a na wieki. Amen.

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê

 Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
KSIÊGI SAMUELA:

EWANGELIA: £k  1, 26-38  Maryja pocznie i porodzi Syna

2 Sm  7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Rz  16, 25-27

Oto ja s³u¿ebnica Pañska,
niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa

Królestwo Dawida bêdzie trwa³o wiecznie Tajemnica ukryta dla dawnych wieków
zosta³a objawiona.

Bóg pos³a³ anio³a Gabriela do miasta

w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewi-

cy poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef,

z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na imiê

Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i rzek³:

«B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan

z Tob¹». Ona zmiesza³a siê na te s³owa

i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to po-

zdrowienie. Lecz anio³ rzek³ do Niej: «Nie

bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,

któremu nadasz imiê Jezus. Bêdzie On

wielki i bêdzie nazwany Synem Najwy¿-

szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca,

Dawida. Bêdzie panowa³ nad domem Ja-

kuba na wieki, a Jego panowaniu nie bê-

dzie koñca». Na to Maryja rzek³a do

anio³a: «Jak¿e siê to stanie, skoro nie

znam mê¿a?» Anio³ Jej odpowiedzia³:

«Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Naj-

wy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿ Œwiê-

te, które siê narodzi, bêdzie nazwane

Synem Bo¿ym. A oto równie¿ krewna

Twoja, El¿bieta, poczê³a w swej staroœci

syna i jest ju¿ w szóstym miesi¹cu ta,

która uchodzi za niep³odn¹. Dla Boga bo-

wiem nie ma nic niemo¿liwego». Na to

rzek³a Maryja: «Oto ja s³u¿ebnica Pañ-

ska, niech mi siê stanie wed³ug twego

s³owa». Wtedy odszed³ od Niej anio³.

„Oto ja s³u¿ebnica Pañska...” £k 1,38

Bóg wybiera. Bóg og³asza. Maryja akceptuje. Maryja mówi za ciebie. Mówi

za nas. Akceptuje s³owo BOGA. Poprzez S£OWO wieczne zostaliœmy stwo-

rzeni. Poprzez s³owo „tak” odkupieni. Sta³a siê Ona najpiêkniejszym sank-

tuarium, gdzie zamieszka³ BÓG. Zwiastowanie uczy nas pos³uszeñstwa

i wiernoœci. Maryja jest dla nas przyk³adem otwartoœci na s³owo Boga.

W Niej znajdujemy nadziejê i drogê do szukania prawdy. Prawdy daj¹cej

¿ycie wieczne. Daj¹cej BOGA. Naucz nas Panie s³uchaæ TWEGO g³osu. Naucz

nas PANIE modliæ siê, a nie prosiæ.

Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 5)

takich jak: tablica pami¹tkowa, po-
piersie Patrona, sta³e ekspozycje uka-
zuj¹ce ró¿ne okresy ¿ycia B³ogo-
s³awionego, okolicznoœciowe ga-
zetki, zapoznaje siê z Jego ¿yciem
i nauczaniem na godzinach wy-
chowawczych,  lekcjach rel igii .
Uczniowie bior¹ udzia³ w ró¿no-
rodnych konkursach zwi¹zanych
z Janem Paw³em II.

Co roku bior¹ udzia³ w Zjazdach
szkó³ nosz¹cych imiê B³ogos³awio-
nego. Szko³a w Radoczy jest rów-
nie¿ g³ównym organizatorem Zjaz-
dów Szkó³ w Wadowicach w dniu
18 maja, w rocznicê urodzin Papie-
¿a. Postaæ b³. Jana Paw³a II jest wci¹¿
obecna w ¿yciu m³odzie¿y.

Po mszy œw. podczas odmawiania
Litanii do B³ogos³awionego wierni
uca³owali Jego relikwie. Na zakoñ-
czenie wieczoru m³odzie¿ z Zespo³u

Szkó³ w Radoczy przedstawi³a nam
fragmenty dramatu Karola Wojty³y
„Przed sklepem jubilera”. Jest to po-
etycka medytacja o tajemnicy ma³¿eñ-
stwa. W ca³ym dramacie Wojty³a deli-
katnie k³adzie nacisk na to, ¿e mi³oœci
i wiernoœci nie mo¿na sprowadziæ do
emocji. Ma³¿eñstwo jest rzeczywisto-
œci¹ dwóch osób, które zosta³y prze-
mienione przez swoje spotkanie i po-
cz¹tkowy dar z siebie dla drugiego.
Ma³¿eñstwo jest tym ludzkim doœwiad-
czeniem, które sprawia, ¿e Bóg zaczy-
na byæ zrozumia³y dla cz³owieka.

Sztuka „Przed sklepem jubilera” zo-
sta³a opublikowana w numerze Zna-
ku w 1960r., autor podpisa³ siê „An-
drzej Jasieñ”.

Dziêki m³odzie¿y mogliœmy poznaæ
jeden z utworów Karola Wojty³y. Wie-
czór papieski dokoñczy³o wspólne
odœpiewanie „Barki”.

Modlitwa przy wigilijnym stole
Na stole nakrytym bia³ym obrusem k³adziemy Pismo Œwiête i op³atek oraz usta-

wiamy œwiecê (najlepiej Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce
przy stole pozostaje wolne jako znak pamiêci o bliskich, którzy nie mog¹ razem
z nami zasi¹œæ do wigilii (np. o zmar³ych z rodziny).

Wieczerzê wigilijna rozpoczynamy modlitw¹. Najlepiej jeœli prowadzi j¹ ojciec.
W imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.
Zapalanie œwiecy: Œwiat³o Chrystusa. Wszyscy odpowiadaj¹: Bogu niech

bêd¹ dziêki. Najstarsze dziecko zapala œwiate³ko na choince.

CZYTANIE EWANGELII – (£k 2,1-14)

W owym czasie wysz³o rozporz¹-
dzenie Cezara Augusta, ¿eby prze-
prowadziæ spis ludnoœci w ca³ym pañ-
stwie. Pierwszy ten spis odby³ siê
wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³
Kwiryniusz. Wybierali siê wiêc wszy-

scy, aby daæ siê zapisaæ, ka¿dy do
swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei,
do miasta Dawidowego, zwanego Be-
tlejem, poniewa¿ pochodzi³ z domu
i rodu Dawida, ¿eby siê daæ zapisaæ

(ci¹g dalszy na str. 8)
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/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

4. Niedziela Adwentu - 18 grudnia 2011
1. SpowiedŸ adwentowa bêdzie

w œrodê 21 grudnia od godz. 6.00-
10.00, 10.30-12.00, 14.00-16.00,
16.30-18.00.

2. W czwartek o godz. 16.30 spo-
tkanie Honorowej Stra¿y.

3. Rodziny, które jeszcze w tym roku
nie naby³y œwiecy Caritas zachêcamy,
¿eby przed œwiêtami to uczyni³y.

4. W sobotê jest Wigilia Bo¿ego
Narodzenia. Nie bêdzie mszy œw.
o godz. 18.00. Wed³ug polskiej tra-
dycji w tym dniu zachowujemy
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych. Niech Wieczerza Wigilij-
na bêdzie poprzedzona wspóln¹
modlitw¹, a tak¿e czytaniem Ewan-
gelii. Oby po Wieczerzy w rodzinach
naszych by³o wspólne kolêdowa-
nie. Ten jedyny wieczór niech up³y-
wa w atmosferze ¿yczliwej mi³oœci.

5. W Rokowie odprawimy Paster-
kê o godz. 22.00,  a w bazylice
o godz. 24.00. Mszy œw., transmi-
towanej przez I program Polskiego
Radia, bêdzie przewodniczy³ ks. bp
Damian Muskus. Sk³adka z Paster-
ki jest przeznaczona na Fundusz
Obrony ¯ycia SOS.

6. Duchowa adopcja dzieci roz-
poczêta 25 marca, w dzieñ Zwia-

stowania, koñczy siê Bo¿ym Naro-
dzeniem. Naszym parafianom, któ-
rzy podjêli dzie³o duchowej adop-
cji wyra¿amy podziêkowanie.

7. Duszpasterze sk³adaj¹ wiernym
¿yczenia prawdziwie b³ogos³awio-
nych Œwi¹t.

8. W niedzielê jest Uroczystoœæ
Narodzenia Pañskiego, a w ponie-
dzia³ek jest Uroczystoœæ Œwiêtej
Rodziny oraz œw. Szczepana.

9. Dni skupienia dla narzeczonych
w styczniu 2012r.  odbêd¹ siê
w I i II sobotê, tj  07 i 14 stycznia
o godz. 16.00,  oraz wyj¹tkowo
w II i III niedzielê, tj. 08 i 15 stycz-
nia na mszy œw. o godz. 9.00, a po
niej spotkanie w domu parafialnym.

10. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

11. Na ostatni tydzieñ Adwentu,
trwaj¹c w pobo¿nym oczekiwaniu
razem z Matk¹ Bo¿¹ na powtórne
przyjœcie Jezusa Chrystusa, ¿yczy-
my wszystkim obfitoœci ³ask Bo-
¿ych. Za wstawiennictwem B³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II, poleca-
my opiece Solenizantów i Jubilatów
nadchodz¹cych dni.

Pi¹tek 23 grudnia
   6.00 Œp. Joanna Zawi³a
   6.30 Œp. Józef i Jadwiga Krawczyk, Józef,

Feliks synowie, Marian Ludwikowski
   7.30 Œp. Julian Jêdrygas

Œp. Zofia Jad³owska, Berta Hoffman
   8.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
  12.00 Œp. Bronis³aw Klimowski
  18.00 Œp. Franciszek Bucki - 8 r.œm.

Œp. Teresa, Maria Skiba

Sobota 24 grudnia
Wigilia

   6.00 Œp. Franciszek Baran - 12 r.œm.
   6.30 Œp. Bronis³aw Klimowski
   7.30 O Bo¿e b³og. dla Paw³a w 18 rocznicê urodzin
   8.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
  12.00  W intencji rodzin Mazanek, Mirskich,

Tomiczek, Lenik z podziêkowaniem
i proœb¹ o dalsze ³aski

  22.00   Roków
Œp. Stanis³aw, Stanis³awa Kuzia, syn Stanis³aw

  24.00 Pasterka
Œp. Anna Huber - 15 r.œm.
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej
Œp. Adam Gawlik
Œp. Zofia, Józef Maœlanka
Œp. Franciszka, Kazimierz Lempart
Œp. Czes³aw Kondak
O zdrowie i b³. Bo¿e dla pielgrzymów z ̄ ukowa

Niedziela  25grudnia
Bo¿e Narodzenia

   6.00 Œp. Ludwik, Ewa Witek, Stanis³aw
   7.30 Œp. Karol Rajda

Œp. Stanis³awa Guzdek, Janusz Guzdek,
Stanis³aw Guzdek

   9.00 Œp. Waleria i Ludwik Wo³och
Œp. Kazimierz i Zofia Wo³och

  10.00 Roków: Stanis³aw Durda - 3r.œm.
  10.30 Œp. Piotr Czaicki, Kornelia, Micha³ Warmuz
  12.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Bronis³awa B¹k

Czwartek 22 grudnia
   6.00 Œp. Joanna Zawi³a

Œp. Antoni
   6.30 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
   7.30 Œp. Julian Jêdrygas
   8.00 Œp. Kazimierz i Zenon
  12.00 Œp. Andrzej Szpara
  18.00 Œp. Leokadia Turek - 25 r.œm.

Œp. Bronis³aw Klimowski

Poniedzia³ek 19 grudnia
   6.00 Œp. Julian Jêdrygas
   6.30 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
   7.30 Proœba za wstawiennictwem

b³. Jana Paw³a II o opiekê nad
rodzin¹ Belettato

   8.00 Œp. El¿bieta Szczerbowska
  12.00 Œp. Stefania Chrzêstek
  18.00 Œp. Piotr Zychowicz - 3 r. œm.

Œp. Wojciech Baran - 20 r.œm.
Œp. Ryszard - 7 r.œm.

Wtorek 20 grudnia
   6.00 Œp. Julian Jêdrygas

Œp. Jan
   6.30 Œp. Maria Pi¹tkowska

Œp. Jan Gaczo³
   7.30 Œp. Maria i Boles³aw z rodzicami
   8.00 Œp. Genowefa Chrzêstek
  12.00 Œp. Bronis³aw S³odowski
  18.00 Œp. Krystyna, Henryk i zmarli z rodziny

Œp. El¿bieta Szczerbowska

Œroda 21 grudnia
    6.00 Œp. Józef Drwal
    6.30 Œp. Bronis³aw Klimowski
    7.30 Œp.  El¿bieta Szczerbowska
    8.00 Œp. Teresa i Franciszek  Hupert
  12.00  Œp. Maria Klaczak
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Janina Cieœlawska
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Wiktoria Suska
Œp. £ukasz Filek
Œp. Jan i Wanda, Józef i Stanis³aw
Œp. Helena Kap³on
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Józefa Krauz
Œp. Franciszek Lach
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Barbara Okoñska
Œp. Stefania i Danuta
Œp. Maria Bursztyn
Œp. Stanis³aw Królewski

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce

dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:Chrzest Œw.

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Elena Curzyd³o, córka Marcina i Zuzanny

Emilia Zaj¹c, córka Tomasza i Anny

Piotr B³asiak, syn Mateusza i Kingi
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(ci¹g dalszy na str. 7)

Wieczór papieski

Ka¿dego 2 dnia miesi¹ca od 1 maja
2011 roku po beatyfikacji Jana Paw-
³a II uczestniczymy w wieczorze
modlitwy, dziêkuj¹c za beatyfikacjê
b³ogos³awionego Jana Paw³a II i pro-
simy o Jego kanonizacjê. 2 grudnia
w wieczorze bra³a udzia³ grupa m³o-
dzie¿y z Zespo³u Szkó³ Rolniczego

Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
z Radoczy, nauczyciele, ks. kateche-
ta Jerzy Rokita. Patronem szko³y jest
b³. Jan Pawe³ II. W homilii ks. Jerzy
przybli¿y³ nam w jaki sposób m³o-
dzie¿ poznaje postaæ Swojego Patro-
na. Oprócz wizualnych elementów,

Czas odkrywania bliskoœci Pana

Czêsto mówimy, ¿e Adwent to czas
oczekiwania na przyjœcie Pana.
Uczymy, ¿e w tym okresie intensyw-
niej o oczekujemy na przybycie Pana
na koñcu œwiata, jak równie¿ przy
koñcu ¿ycia cz³owieka, a tak¿e têsk-
nimy za Bo¿ym Narodzeniem, pod-
czas których, co roku prze¿ywamy
historie narodzin Bo¿ej Dzieciny.

Nie przekreœlaj¹c powy¿szych tre-
œci trzeba jednak mocno podkreœliæ,
¿e radosny okres Adwentu jest dany
wierz¹cemu cz³owiekowi, ¿eby
w sposób pog³êbiony i bardzo œwie-
¿y odkrywa³ obecnoœæ Jezusa w ró¿-
nych ¿yciowych sprawach. Mobili-
zujemy siê œpiewami tego okresu li-
turgicznego – miêdzy innymi anty-
fon¹ mszaln¹: „WyjdŸmy z radoœci¹
na spotkanie Pana”. Piêkno i bogac-
two tego okresu liturgicznego pole-
ga na g³êbszym uœwiadomieniu so-
bie, ¿e gdy czytam Pismo Œwiête, to
Bóg przemawia do mnie, odnajdujê
Syna Bo¿ego na kartach Ksi¹g Bo-
¿ych. Jak¿e nie mo¿na siê zachwy-
ciæ, ¿e Chrystus jest obecny w ka¿-
dej mszy œw., a tak¿e podczas przyj-
mowania Komunii œw. Jest obecny
gdy siê modlimy „Gdzie dwóch albo
trzech zgromadzonych jest w imiê
Moje – tam Ja jestem”. Nie mo¿na
równie¿ zapominaæ, i¿ nasz Zbawi-
ciel jest obecny w ka¿dym kap³anie.
Przypominamy sobie na tym miej-
scu piêkny polski zwyczaj, ¿e choæ
czêsto nie znamy z imienia, czy na-
zwiska konkretnego kap³ana, to jed-
nak mijaj¹c go, pozdrawiamy go s³o-

wami „Niech bêdzie pochwalony Je-
zus Chrystus”. Ka¿dy ksi¹dz jest wi-
dzialnym obrazem niewidzialnego
Syna Bo¿ego.

W okresie przygotowawczym na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia na nowo
odkrywamy ewangeliczn¹ prawdê,
¿e „cokolwiek uczyniliœcie jednemu
z tych braci najmniejszych, toœcie
Mnie uczynili”. Silnie dochodz¹ do
g³osu uczynki mi³osierne: „bo by-
³em…g³odny, nagi, chory, bezdom-
ny, w wiêzieniu”. W polskim Adwen-
cie, gdzie wiara jest bardzo silna,
wci¹¿ kwitnie kult œw. Miko³aja. Lu-
dzie na ró¿ny sposób spiesz¹ z po-
moc¹ potrzebuj¹cym. Jedni drugich
do tego mobilizuj¹. Jest to przepiêk-
ny zapis odkrywania Jezusa w dru-
gim cz³owieku.

Pragnê w tej refleksji mocno pod-
kreœliæ rodzinn¹ i s¹siedzk¹ troskê
o chorych i starszych. Nieraz s³yszê,
ile rodzina musi w³o¿yæ wysi³ku, by
pielêgnowaæ chorego. Tym bardziej,
gdy niemoc przed³u¿a siê na miesi¹-
ce, a nawet lata. Z wdziêcznoœci¹ chy-
lê czo³a przed dzieæmi, które du¿ym
nak³adem si³ opiekuj¹ siê swoimi cho-
rymi i czêsto niedo³ê¿nymi rodzica-
mi. Wymaga to dobrze zorganizowa-
nego podzia³u ról – kto, kiedy ma byæ
anio³em stró¿em dla chorego. Odkry-
wanie Boga w chorym, zniedo³ê¿nia-
³ym cz³owieku. To piêkna karta
wszystkich tych, którzy bez wielkich
s³ów pomagaj¹ swym najbli¿szym.

Mo¿e zaistnieæ równie¿ taka sytu-
acja, ¿e w rodzinie nie ma kogo, kto

móg³by s³u¿yæ choremu. Za³atwia siê
dla niego czy to Dom Opieki Spo-
³ecznej, albo te¿ szpital dla terminal-
nie chorych. Jest to czasami smutna
koniecznoœæ. Wiem, ¿e najbli¿si nie-
jednokrotnie odczuwaj¹ wtedy wiel-
ki dyskomfort, a nawet maj¹ wyrzu-
ty sumienia, ¿e tak post¹pili ze swo-
im rodzicem.

W ostatnim tygodniu odwiedzi³em
kolegê – ksiêdza, który równie¿ jest
na emeryturze. Skar¿y³ siê, ¿e ma
poczucie, jakby by³ niepotrzebny
w parafii – wys³u¿ony, niepotrzeb-
ny mebel. Zu¿yty grat bêd¹cy na
marginesie rodziny parafialnej. Ten
kap³an opiekuje siê domem opieki
spo³ecznej, w którym przebywa
95 ludzi starych. W trakcie rozmo-
wy opowiada³ o losach poszczegól-
nych bywalców. Podkreœla³ smutny
stan starych matek lub ojców, któ-
rych dzieci siê pozby³y. Od czasu do
czasu odwiedzaj¹ ich, ale najczêœciej
po to, ¿eby wyci¹gn¹æ od nich jakiœ
pieni¹dz, albo te¿ uregulowaæ zapis
testamentalny. Ludzie ci skar¿¹ siê
przed tym kap³anem, ¿e brak jest
dzisiaj bezinteresownej mi³oœci. Nie-
jednokrotnie powtarzaj¹, ¿e kiedy

rodzili i wychowywali swoje dzieci,
nie pytali kto im za to zap³aci. To by³a
powinnoœæ mi³oœci rodzicielskiej.
Z wielkim ¿alem mówi¹, ¿e nie uda-
³o im siê wychowaæ tak dzieci, ¿eby
one zajmuj¹c siê sw¹ najbli¿sz¹ ro-
dzin¹ – tak¿e nosi³y w sercu pamiêæ
i troskê o swoich rodzicielach.

D³ugo siê zamyœli³ ten kap³an, gdy
opowiada³ mi te smutne, rodzinne hi-
storie. W koñcu machn¹³ rêk¹ i wzru-
szaj¹c ramionami skwitowa³ to opo-
wiadanie „a ja, starszy kap³an têsk-
niê, ¿eby w parafii czuæ siê w jak
najlepszej rodzinie, ¿eby mieæ œwia-
domoœæ, ¿e jestem potrzebny, a prze-
cie¿ wci¹¿ spotykam siê z tymi, któ-
rzy w domu byli niepotrzebni, zajmo-
wali miejsce m³odym. Nie jestem
z innego ciasta”. Staroœæ, jak i nie-
mowlêctwo jest uzale¿nione od po-
mocy innych. Ró¿nica le¿y w tym,
¿e pocz¹tek ¿ycia ludzkiego to nie-
ustanny rozwój, a zakoñczenie to do-
œwiadczenie coraz wiêkszej s³aboœci.

Bóg wybra³ to, co s³abe i niemocne,
aby zawstydziæ mocarzy. To tak¿e jest
tajemnic¹ Bo¿ego Narodzenia.


