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PARAFIA MATKI BOŻEJ CZÊSTOCHOWSKIEJ w JÓZEFOWIE

CZYTANIA LITURGICZNE

Nasza codzienna modlitwa
PN.: I2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Ps 89,2-5.27.29; 
Łk 1,67-79; WT.: NARODZENIE PAŃSKIE wieczorna 
msza wigilijna: Iz 62,1-5; Ps 89,4-5.16-17.27.29; 
Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25; msza w nocy: Iz 
9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; 
Łk 2,1-14; msza o świcie: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-
12; Tt 3,4-7; Łk 2,14; Łk 2,15-20; msza w dzień: Iz 
52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18; ŚR.: Św. 
Szczepana, pierwszego męczennika Dz 6,8-10;7,54-
60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-
22; CZ.: 1 J 1,1-4; Ps 97,1-2.5-6.11-12; J 20,2-8; 
PT.: 1 J 1,5-2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18; SB.: 
1 J 2,3-11; Ps 96,1-3.5b-6; Łk 2,22-35.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie 
modlitwy codziennej).

OG£OSZENIA PARAFIALNE
Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci, 
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do 
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.00-
18.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJASZA (Iz 7, 
10-14)
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś 
dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to 
głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz 
Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę 
wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: 
Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało 
wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie 
się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da 
wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i 
nazwie Go imieniem Emmanuel.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA 
APOSTOŁA DO RZYMIAN (Rz 1, 1-7)
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apo-
stoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, 
którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich 
proroków w Pismach świętych. Jest to Ewange-

lia o Jego Synu - pochodzącym według ciała z 
rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha 
Świętości przez powstanie z martwych pełnym 
mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, 
Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę 
i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia 
pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa 
wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez 
Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga 
umiłowanych, powołanych świętych, którzy 
mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od 
Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTE-
GO MATEUSZA (Mt 1, 18-24)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po za-
ślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw 
nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną 
za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który 
był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić 
Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 

nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby 
się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: 
Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczy-
nił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie.

Intencje Mszy œw. od 24.12 do 30.12.2007 r.
Poniedziałek 24.12.  
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 24).
7:30 + Ewę Wilk.
7:30  + Ewę i Kazimierza Cicheckich.
7:30  Dz.-bł. Za dar wiary w 33 r. chrztu 
Tomasza z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 
niego i całej rodziny.
18:00 NIE MA MSZY ŚW.
Wtorek 25.12.–NARODZENIE PAŃSKIE
0:01 Za Parafian.
8:30 + Ewę, marka i Eugeniusza Jaroniów 
oraz Jana i Mariannę Baranów.
8:30 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 25).
10:00 Dz.-bł. W 50 r. ślubu Henryki i 
Andrzeja: podziękowanie za opiekę Bożą 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dal 
Jubilatów, ich dzieci i wnuków.
11:30 + Bolesława i Mirosława Lechów, 
Krystynę i Stanisława oraz Pawła Stefaniuków; 
Jana i Apolonię Kabat, Franciszkę i Wacława 
Nowosielskich i Annę Jańczuk.
13:00 Chrzty.
18:00 + Ryszarda Piaseckiego, Mariana 
Salwina, Barbarę Podolską, Wiesława 
Mikołajewskiego.

Środa 26.12. – ŚW. SZCZEPANA
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 26).
7:00 + Helenę Rudnicką (6 r. śm.).
8:30 + Szczepana Pokorskiego.
10:00 + Apolonię i Feliksa Cacków oraz ich 
rodziców.
11:30 + Stanisławę i Mikołaja Kstek.
13:00 + Ks. Ludwika Antolaka (1 r. śm.) 
(gr. 1).
13:00 + Szczepana Olszewskiego i jego 
rodziców; Jana i Kazimierę Gąsiorowskich i 
za ich dziadków.
18:00 + Szczepana Grabskiego.
Czwartek 27.12. – św. Jana Ew.
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 27).
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 2).
7:00 + Aleksandrę, Jana, Franciszka i 
Stanisłąwa i cr. Matejuków.
7:30 + Kazimierę Kowalczyk (3 r. śm.)
18:00 + Eugenię (3 r. śm.) i Piotra (4 r. śm.) 
Ładyżyńskich. 
Piątek 28.12. – św. Młodzianków
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 28).
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 3).
7:30 
18:00 
Sobota 29.12. 
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 29).
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 4).
7:30 + Józefę Wojdak (26 r. śm.), Stefana 
Rzmigrodzkiego (47 r. śm.).
18:00 
Niedziela 30.12. – św. Rodziny: Jezusa, 
Maryi i  Józefa
7:00 + Emmanuela Bagińskiego (gr. 30).
7:00 + Ks. Ludwika Antolaka (gr. 5).
7:00 O bł. Boże dla Reginy w dniu urodzin 
oraz o opiekę MB.

8:30 Dz.-bł. W 25 t. ślubu Agnieszki i 
Mirosława Nowaków.
10:00 Dz.-bł. W rocz. urodzin Kingi z prośbą 
o zdrowie bł. Boże i opiekę MB.
10:00 Dz.-bł. W 1 r. ślubu Magdaleny i 
Łukasza z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
11:30 + ZbigniAleksandra Skrzyniarza (26 
r. śm.).
13:00 Za Parafian.
18:00 Dz.-bł. W 9 r. ślubu Ewy i Krzysztofa.

Ogłoszenia  duszpasterskie
23.12.2007. 

IV Niedziela Adwentu
w Do świąt Bożego Narodzenia 

naprawdę blisko! Jutro Wigilia i kolejne 
świąteczne dni. Przede wszystkim niech 
to będzie przeżycie  religijne! Pamiętajmy, 
że to Bóg wkracza w naszą historię i 
przez to nadaje  naszemu życiu wymiar 
Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które 
stało się Ciałem,  jest ciągle pośród nas, 
zamieszkało między nami na zawsze.
w Liturgiczny obchód pamiątki 

Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od 
Mszy  Świętej – Pasterki sprawowanej o 
północy 24 grudnia. Wcześniej w naszych  
domach i wspólnotach rodzinnych 
zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską  
oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to 
będzie okazja, może jedyna w roku,  
do pojednania, zgody, wyciągnięcia 
przyjaznej dłoni do kogoś pośród 
bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. 
Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy  
wspólna modlitwa, lektura fragmentu 
Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela 



świata (Ewangelia wg świętego Łukasza), 
łamanie się opłatkiem,  wspólny śpiew 
kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem 
nie podawajmy na  wigilijny stół 
alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też 
wstrzemięźliwość od  potraw mięsnych, 
choć post ten nie jest już obowiązkowy.
wPrzy wigilijnym stole pamiętajmy 

o ludziach biednych i samotnych. 
Zako¬rzenione w naszej tradycji 
dodatkowe miejsce wcale nie musi 
pozostać  puste! Niech czas Bożego 
Narodzenia  będzie  przepełniony 
chrześcijańską wzajemną życzliwością 
i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również 
tych,  którzy już od nas odeszli do Domu 
Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla  nas 
się trudzili.
wW tym duchu przyjdźmy też na 

Pasterkę o północy do naszej parafialnej  
świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my 
bądźmy wierni tej tradycji. Radośnie  i 
we wspólnocie uczcijmy przychodzącego 
Pana. Pasterkę poprzedzi, tradycyjne już 
w naszej parafii, czuwanie prowadzone 
od godz. 23.30 przez młodzież Ruchu 
Światło – Życie.
wKończy się czas Adwentu, a jutrzejsza 

Wigilia w kalendarzu liturgicznym  
rozpoczyna okres Narodzenia Pańskiego. 
Jutro Msze św. tylko rano o godz. 7.00 i 
7.30. Wieczorem Mszy św. nie będzie.
wJeszcze dzisiaj o godz. 17.00 spotkanie 

dla rodziców i chrzestnych dzieci, które 
25 grudnia podczas Mszy św. o godz. 
13.00 zostaną uroczyście ochrzczone. 
O godz. 19.00 pierwsze spotkanie dla 
dorosłych i starszych, którzy z różnych 
powodów nie  przyjęli jeszcze Sakramentu 
Bierzmowania, a teraz w marcu przyszłego 
roku chcieliby przystąpić w naszej parafii 
do tego sakramentu. 
wPo nocnej Pasterce w pierwszy dzień 

Świąt Bożego Narodzenia Msze św. będą 
odprawiane o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i 18.00, zaś w drugi dzień Świąt (26 
grudnia) według porządku niedzielnego: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. 
w Zaraz po Bożym Narodzeniu 

pragniemy, zgodnie z tradycją Kościoła, 
udać się z wizytą duszpasterską do 
mieszkańców naszej parafii. Program 
tej wizyty podaliśmy w biuletynie 
opłatkowym, będzie też podany w 
biuletynie świątecznym. 
w Proszono nas jeszcze o podanie 

ogłoszenia: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Józefowie serdecznie 
zaprasza osoby samotne i nie tylko, 
na Wigilię w dniu 24 grudnia 2007 r. 
Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w 
Domu Nauki i Sztuki w Józefowie, ul. 
Kard. Wyszyńskiego 4.

Ogłoszenia duszpasterskie 
25 i 26.12.2007. 

Uroczystość Bożego Narodzenia
wMszą Świętą wigilijną rozpoczęliśmy 

oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, 
niezwykle bogaty w znaki Bożej obecności, 
który będzie trwał aż do  niedzieli Chrztu 
Pańskiego, 13 stycznia.
wW święta Bożego Narodzenia radujemy 

się z faktu, że Bóg wkroczył w dzieje 
ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i 
zamieszkało między nami”. Aby  przeżyć 
tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, 
nie ograniczajmy się  tylko do zewnętrznych 
obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć 
do źródła tej radości, do samej Tajemnicy 
Wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie 
rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną 
zwiastującą pokój i miłość.
wNiech przejawem takiego przeżywania 

tych świąt będzie wspólne śpiewanie  
kolęd i pastorałek. To piękny polski 
zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych 
rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. 
Polskie kolędy zawierają  bogate treści 
teologiczne, czerpią z narodowej tradycji 
i historii. Niech polskie  katolickie domy 
w tym czasie rozbrzmiewają kolędą 
płynącą nie tylko z głośników radiowych 
i telewizyjnych, ale przede wszystkim z 
naszych serc.
w W dni świąteczne zapraszamy 

wszystkich na Msze Święte do naszej 
parafialnej świątyni. Tu ma miejsce 
najpełniejsze spotkanie wierzącego z 
Bogiem - Człowiekiem. Starajmy się 
jak najgłębiej pochylić nad radosną 
tajemnicą narodzin Bożego Syna. Dlatego 
apelujemy, by nie spieszyć się  z wyjściem 
z kościoła zaraz po błogosławieństwie. 
Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci, 
do nawiedzenia betlejemskiego żłóbka.
w Jutro środa - drugi dzień świąt 

Bożego Narodzenia. W liturgii Kościół 
czci  świętego Szczepana, pierwszego 
męczennika, który przypomina, że prawda 
o Zbawicielu warta jest każdej, nawet 
największej, ofiary. Pamiętajmy,  że 
wszyscy jesteśmy powołani do świętości. 
Tradycyjnie tego dnia w kościołach 
całej Polski składamy ofiary na potrzeby 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
w W oktawie Bożego Narodzenia 

obchodzimy kolejne święta. 27 grudnia, 
w liturgii wspominamy świętego Jana 
Apostoła, a 28 grudnia,  świętych 
Młodzianków, męczenników. Pamiętamy, 
że tradycyjnie w tym  dniu modlimy się w 
intencji poszanowania każdego poczętego 
życia, w intencji dzieci nienarodzonych. 
W przyszłą niedzielę, 30 grudnia, czcimy  
Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. 
Zachęcamy przede wszystkim  do 
licznego i właśnie rodzinnego udziału w 

Eucharystii. Święta Rodzina  Nazaretańska 
dla nas i naszych rodzin jest wzorcem i 
odniesieniem, jak  mamy żyć w rodzinie 
i poprzez rodzinę. Wspólnie będziemy 
prosić o świętość naszych rodzin.
wW najbliższą niedzielę (30 grudnia) 

zapraszamy na godz. 16.00 do dolnego 
kościoła na spotkanie opłatkowe. Mamy 
nadzieję, że ta inicjatywa zyska przychylne 
przyjęcie wśród naszych parafian i 
przyjaciół parafii, i z czasem stanie się 
tradycją – odblaskiem wigilii przeżywanej 
w naszych rodzinach.  Liczymy na liczny 
udział parafian i gości. Pół godziny przed 
spotkaniem warto przynieść jakieś ciasta 
lub cukierki i pomóc w przygotowaniu 
miejsca. 
wZbliża się do końca rok kalendarzowy 

2007. Jak poprzednie lata, był bogaty 
w wydarzenia  w życ iu  Kośc io ła 
powszechnego i naszej lokalnej wspólnoty, 
a z pewnością i w naszych rodzinach. 
Mamy za co dziękować, ale i za  co Pana 
Boga przepraszać. Pamiętajmy, aby to 
pożegnanie starego roku  i powitanie 
nowego celebrować w duchu wiary i 
chrześcijańskiej nadziei.
wW najbliższym czasie rozpoczną się 

odwiedziny duszpasterskie, zwane  kolędą. 
Pragniemy odwiedzić naszych parafian, 
aby zanieść do ich domów i rodzin Boże 
błogosławieństwo. Będzie to przede 
wszystkim wizyta  duszpasterska, podczas 
której zapraszamy wszystkich do wspólnej 
modlitwy, do zastanowienia się nad 
naszymi praktykami religijnymi. Kolęda 
ma  także służyć lepszemu wzajemnemu 
poznaniu się, zbliżeniu duszpasterzy  
do powierzonych ich trosce parafian 
i odwrotnie. Niech to będzie okazja  
do rozmowy o radościach i smutkach 
odwiedzanych rodzin oraz o sprawach całej 
naszej wspólnoty parafialnej. Składane 
przy tej okazji ofiary  zostaną przeznaczone 
na potrzeby naszej parafii. Kolędę 
rozpoczynamy codziennie (pon. – pt.) o 
godz. 16.00, w soboty o godz. 10.00. W 
czasie kolędy (pon. – pt.) kancelaria będzie 
czynna tylko rano, w godz. 9.00 – 11.00, 
zaś w sobotę tylko po południu, w godz. 
16.00 – 18.00.  

wOto plan kolędy w tym tygodniu:
27.12 Czwartek
Sztumska, Włókiennicza, Wąska, 3 Maja 
(bez bloków- od Falenicy do ul. Kopernika) 
(5)
28.12 Piątek 
3 Maja (bez bloków – od ul. Kopernika 
do ul. Jarosławskiej), Zagajnikowa (4) 
Obrońców Westerplatte (1) 
29.12 Sobota 
Armii Krajowej (1) Pogodna (1) Mała (1) 
Urocza, Wewnętrzna, Klonowa (2)



KIERMASZ

W niedzielę, 16 grudnia odbył się 
kiermasz ozdób świątecznych. Były one 
starannie przygotowywane przez panie 
z grupy charytatywnej, wychowawców i 
dzieci ze świetlicy parafialnej, z ośrodka 
„Jędruś” oraz ze Szkoły Podstawowej 

Nr 1. Dużym powodzeniem cieszyły 
się ozdobne świeczniki w wykonaniu 
pani Danusi, a także oryginalne ozdoby 
uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum. Pięknie 
pachniały pierniczki świąteczne wykona-
ne przez 2 rodziny z Józefowa. Kupują-
cych było wielu i bardzo wszystkim dzię-
kujemy za wsparcie naszej akcji. Cały 

dochód z kiermaszu i z wcześniejszej 
zbiórki do puszek został przeznaczony 
na paczki świąteczne z żywnością dla 
potrzebujących rodzin z naszego miasta. 
Udało się ich przygotować 140 paczek. 
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i 
zapraszamy na następny kiermasz przed 
Wielkanocą.

„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Ta Dobra 
Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. 
Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze  serca, 
w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w 
nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. 
Pełni wiary i radości świętujemy więc  ten szczególny 
czas Bożego Nawiedzenia. Niech te święta dla 
wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne 
Bożego błogosławieństwa i miłości,  którą przynosi 
ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny 
i serce  każdego z nas. Niech Boża radość i miłość 
przedłuża się na kolejne dni  naszego świętowania i 
na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.
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“Bóg się narodził w stajni dłu-
go oczekiwany, naprawdę!”
Było to wiosną 1971 roku. Wtedy 

tak naprawdę zaczęły się przymiarki 
do ówczesnych rorat. 

Przykopalniane Osiedle „Przy-
jaźń” w Jastrzębiu Zdroju (Śląsk) 
wybudowano nieopodal kopalni „Ja-
strzębie”. Jako typowe komunistycz-
na „sypialnia” miała być bardziej 
miejscem odpoczynku i rozrywki, niż 
miejscem, gdzie znajdzie się „za-
kątek modlitwy”. Od czasu urucho-
mienia kopalni (1962) minęła prawie 
dekada, a decyzji o lokalizacji koś-
ciółka lub nawet kaplicy mieszkańcy 
nie mogli się doczekać. Pisma, pety-
cje, odezwy do władz nic nie dawały, 
raczej przynosiły represje i zwątpie-
nie w celowość działań. 

Zatem mieszkańcy postanowili, 
aby w ciszy i w tajemnicy przed wła-
dzą „coś zrobić” w tej kwestii. Wios-
ną tego roku po „majowym” zebrało 
się grono „aktywistów budowy koś-
ciółka” w domu naprzeciwko, gdzie 
wtedy mieszkałem. Obrady trwały w 
gronie kilku osób, aby krąg ewen-
tualnych podejrzanych zawęzić. 
Wtajemniczeni oraz ksiądz Anzelm 
Skrobol postanowili, aby mieszkań-
cy tego osiedla mogli święta spędzić 
już w swojej świątyni lub kaplicy. Ale 
skoro władz od wielu lat nie pozwa-
lały na budowę, to wystarają się o 
pozwolenie na budowę … obory. Po-
tem zmajstruje się krzyż, wstawi się 
ławki, postawi się tymczasowe taber-
nakulum i władze zmuszone będą to 
zaakceptować. Po kilku miesiącach 
„kombinowania cementu” (kto wtedy 
jeszcze nie chodził po świecie, ten 
nie wie co to znaczy), wykupywania 
łopat, „załatwiania koparki” budowla 
stanęła, Stary, duży garnek posłużył 
w południe 14 listopada za „dzwon”. 
Krzyż zespawano z dwóch rurek i 
postawiono na szczycie tego „chle-
wu”. Jednak konsekrowanie ołtarza 
i tabernakulum „załatwiono” dzień 
wcześniej. (ale poświęcenie całej 
kaplicy dokonano 4 grudnia). 

Kaplicy nadano wezwanie św. Jó-
zefa Robotnika. Na pierwszą mszę 
św. przyszło prawie całe „osiedle”. 
Cóż to była za radość. Minęła na-
stępna niedziela i druga i wtedy 
„władza” skapowała , że zrobiono ją 

„w konia”. Kiedy zaczęła się pierw-
sza niedziela adwentu i roraty wte-
dy podjechały koparki i buldożery, 
aby zburzyć tę „nielegalną budow-
lę” czyli „samowolę budowlaną”. Na 
zmianę w tej stajni przebywało kilka-
dziesiąt osób (ja także, bo służyłem 
jako ministrant do mszy św. w tej ka-
plicy. Przez kilka dni trwały swoiste 
rekolekcje adwentowe i prawdziwe 
roraty. Oczekiwano i pilnowano tej 
stajni, gdzie za kilka adwentowych 
tygodni miał przyjść na świat maleń-
ki Pan Jezus. W wigilijną pasterkę 
wielu ludzi płakało jak bobry, raczej 
ze szczęścia niż ze smutku. Niektó-
re kolędy nabrały nowego „obrazu” 
zwłaszcza te o stajence. Udało się. 
Po wielu reperkusjach w stosunku 
do osób decydujących o budowie 
(zwolnienie z pracy, przenoszenie 
na stanowiska mniej płatne, trudno-
ści w załatwianiu spraw obywatel-
skich, itp.) pozwolono tymczasowo 
na użytkowanie tej kaplicy. W 1974 
roku załatwiono przeniesienie zabyt-
kowego kościółka p.w. św. Barbary z 
pobliskiego Jedłownika koło Wodzi-
sławia Śląskiego i wtedy tak napraw-
dę ustanowiono „naszą parafię” pw. 
Św. Barabary i Józefa Robotnika. 
Historia się jakby skończyła, choć 
tak naprawdę otworzyła swoje karty 
na nowe wpisy. 

Hasz
Jezu, przyjdź również 

do mnie! 
Roraty... Jeszcze wtedy nie bar-

dzo wiedziałam, co to słowo ozna-
cza. Wiedziałam jedynie, że ocze-
kujemy Zbawiciela. I jeszcze pani 
katechetka powierzyła nam ważne 
zadanie - każdy ma zrobić piękny 
lampion i przyjść z nim do kościoła. 

Wreszcie nadszedł ten długo 
oczekiwany wieczór (bo w mojej 
parafii Roraty były wieczorem). Szli-
śmy więc wszyscy nocą (tak się nam 
wówczas wydawało) z misternie wy-
konanymi lampionami. 

Były przeróżne: ze świeczką w 
środku (dla tych rozsądniejszych ra-
czej), z żaróweczką i płaską bateryj-
ką (na te nie trzeba było tak uważać) 
i te, które sprytni tatusiowie zamon-
towali w tajemniczy dla nas sposób 
na latarkach - ale wszystkie piękne, 
niepowtarzalne. 

Szczególny moment następował 
jednak w kościele, kiedy w mroku 
- tylko przy świetle naszych lampio-
nów -wchodziliśmy do świątyni. Jak 
straszne wydawały nam się ciem-
ności, te, o których śpiewaliśmy “...
świat przez grzechy nieszczęśliwy 
wołał w nocy głębokiej...” Jak bardzo 
czuliśmy ogrom naszych dziecię-
cych grzechów, które “zamkły bramy 
zbawienia”. 

A Zbawiciel był jeszcze tak dale-
ko... Codziennie Dzieciątko zbliżało 
się o 1 szczebel drabiny łączącej 
Niebo ze żłóbkiem - tak obrazowo 
było to przedstawione w naszym 
kościele. 

Jeśli już mowa o Dzieciątku, to 
muszę wspomnieć, że również co-
dziennie każdy obecny na Roratach 
miał szansę wziąć Pana Jezusa do 
siebie, do domu. Najpierw składa-
liśmy na tacy karteczki z imieniem 
i nazwiskiem, a później ksiądz lo-
sował jedną, a my przeżywaliśmy 
kolejny wybuch nadziei - może tym 
razem to będę ja... Cóż, dzisiaj nie...
nie udało się... 

Ale nadzieja nie umierała - jutro 
przecież nadchodziła kolejna szan-
sa. Aż pewnego dnia ksiądz wy-
czytał imię mojego sąsiada - mini-
stranta. Ale szczęściarz!!! Jakże mu 
wtedy zazdrościliśmy... Jednak była 
to, że się ośmielę tak wyrazić, bło-
gosławiona zazdrość, bo każdy chy-
ba modlił się wtedy w swym sercu: 
Jezu, przyjdź również do mnie! 

Każdy, do kogo trafiło Dzieciątko, 
wydawał się kimś wyróżnionym, wy-
jątkowym i ważnym, gdy niósł niemal 
50 centymetrową figurkę Jezuska 
na aksamitnej czerwonej poduszce, 
pośród tłumu rozbrykanych dzieci 
wracających z kościoła do domów. 

Tak to każdy z nas (ja i moi ró-
wieśnicy) przeżywał to oczekiwanie 
na Sprawiedliwego, którego miały 
wylać chmury. Jeszcze czuję, jak 
wraz z Maryją lękaliśmy się w cza-
sie Zwiastowania, ale i jak to wraz 
z Nią mówiliśmy Bogu przez Archa-
nioła Gabriela swoje własne “Fiat”, 
czekając niecierpliwie, aż zabrzmi 
tak długo oczekiwane “Gloria in ex-
celsis Deo”. 

Owieczka


