DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE NASZEJ WSPÓLNOTY!
Żyć dekalogiem, to realizować wiarę! – to temat tegorocznego Listu Pasterskiego na Adwent
Episkopatu Rzymskokatolickiego Kościoła na Ukrainie. Autorem Dziesięciu Przykazań jest kochający

Bóg, który pragnie naszego dobra.
Boże Narodzenie to taki czas, który inspiruje nas do ponownego zastanowienia się nad tymi
pytaniami. Mamy wierzyd w Syna Bożego, narodzonego z Dziewicy Maryi, który stał się człowiekiem
(Emmanuelem) dla naszego zbawienia. Przyszedłem na ziemię, mówi Jezus, aby naprawid zepsute relacje
między ludźmi, by przywrócid dziecięctwo Boże zagubionej ludzkości. To zadanie Jezus wypełnił w całości,
pomimo, że na jego drodze stanął Herod, który chciał go zgładzid. Nie przeszkodziły Jezusowi w tym także
nasze grzechy i odejścia od sprawy Bożej. Miłośd Boga do człowieka jest bezwarunkowa i wieczna,
niezrozumiała dla nas ludzi. Ta miłośd nadal rozlewana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego,
który został nam dany.
Uroczystośd Narodzenia Paoskiego (25grudnia), Święto Świętej Rodziny (29 grudnia), Uroczystośd
Świętej Bożej Rodzicielki (1stycznia) oraz Uroczystośd Objawienia Paoskiego – Trzech Króli (6 stycznia) to święta, które przybliżają nam prawdę o wydarzeniach sprzed wieków. Jednocześnie pozwalają nam
bezpośrednio uczestniczyd w tym misterium zbawienia, gdyż Jezus nadal żyje.
W najbliższą niedzielę po Bożym Narodzeniu, 29 grudnia, zespół artystyczny „AS” z naszej parafii
przygotwał Bożonarodzeniowy występ „Jasełka – Król Królów”, który pomoże widzowi odkrywad głębię
tego, czym jest Boże Narodzenie?

(z repertuaru Jasełek )
MARYJA : Boże Narodzenie jest wtedy kiedy w około panuje radośd. Boże Narodzenie znaczy Nadzieja,
wszyscy podają sobie ręce, gdy każdy znajduje dach nad głową, gdy pomagamy sobie, gdy trwamy w
dobrym, wtedy właśnie jest Boże Narodzenie.
JÓZEF : Boże Narodzenie to znaczy osuszad łzy, dzielid się z bliźnimi, nieśd pociechę w niedoli, gdy
nieszczęśliwy znajduję pomoc, wtedy naprawdę jest Boże Narodzenie.
ANIOŁ I : Boże Narodzenie może byd też codziennie kiedy obdarzamy się miłością, gdy każde serce
kocha, gdy jesteśmy dla siebie radością, wtedy też jest Boże Narodzenie, wtedy Bóg zstępuje z Nieba i
przynosi nam swoje światło.
ANIOŁ II : Każdym razem, gdy dwoje ludzi sobie przebacza - jest Boże Narodzenie ...
BALTAZAR : Każdym razem, gdy okazujecie zrozumienie dla waszych dzieci - jest Boże Narodzenie.

ELŻBIETA : Każdym razem, gdy pomagacie jakiemuś człowiekowi - jest Boże Narodzenie.
GOSPODARZ : Każdym razem, gdy ktoś postanowi uczciwie żyd - jest Boże Narodzenie.
SARA : Każdym razem, gdy rodzi się jakieś dziecko - jest Boże Narodzenie.
PASTERZ : Każdym razem, gdy próbujesz nadad twojemu życiu głębszy sens - jest Boże Narodzenie.
GABRIEL : Każdym razem, gdy nawzajem popatrzycie się oczami waszego serca z uśmiechem na ustach jest Boże Narodzenie. Bo Królów KRÓL i PANÓW PAN przyszedł do Człowieka…

Zapraszamy do obejrzenia „Jasełek”, które odbędą się w Narodowym Domie
o godz. 12:30 (29.12.2013)

ŻYCZĘ WAM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH PŁYNĄCYCH Z UBOGIEJ GROTY BETLEJEMSKIEJ.
ŻYCZĘ USTAWICZNEGO KROCZENIA DROGAMI BOŻYCH PRZYKAZAŃ WE WSPÓLNOCIE Z BOGIEM.
ŻYCZĘ POGODY DUCHA, POKOJU, MIŁOŚCI WZAJEMNEJ W DOMU, SZKOLE, W MIEJSCU PRACY.
NIECH BÓG MA WAS W SWOJEJ OPIECE.

ks. Władysław Derunow

