Okruszek
Grudzień 2015

Numer 203

Dziwna to noc grudniowa,
W nią milkną wszelkie zatargi,
Serca człowiecze się kruszą,
Gloria śpiewają wargi,
I w duszę wlewa się pokój,
Człowiek człowiekiem się staje,
Gdyby rok cały był taki,
Świat stałby się rajem.
Wawrzyniec Hubka (ps. Dąb)

AKTUALNOŚCI
6 grudnia – II niedziela Adwentu
Dzień Modlitwy za Kościół na Wschodzie
Wspierając swoją modlitwą i ofiarą Kościół na Wschodzie pomagamy również
Polakom tam mieszkającym i pracującym. Obecnie za wschodnią granicą Polski
pracuje około 1300 osób: księży diecezjalnych i zakonnych, sióstr i osób
świeckich.
Świętego Mikołaja
Jeden z najpopularniejszych świętych Kościoła Wschodniego i Zachodniego.
I chyba pierwszy jaki przychodzi nam do głowy – wspomnienie dzieciństwa,
które wiąże się ze spełnianiem marzeń.
8 grudnia – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił
Pius IX w 1854 r. Znak od Boga, potwierdzający ten dogmat miał miejsce w
Lourdes w 1858 r. Maryja objawiając się św. Bernardecie, zwróciła się do niej
w następujących słowach: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie.”
Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Świętego Bożego Miłosierdzia
Papież Franciszek ogłosił w Bazylice św. Piotra Nadzwyczajny Rok Święty.
Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św.
Piotra, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 2015 roku i zakończy
się 20 listopada 2016 roku wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Na początku tego roku Ojciec Święty powiedział:
„To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim
i zanieśli je do różnych środowisk społecznych. Naprzód!”.
13 grudnia – III niedziela Adwentu
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
Ustanowiony przez polski sejm 6.12.2002 roku jest hołdem dla wszystkich tych,
którzy podjęli nierówną walkę z całym aparatem państwa komunistycznego,
jakim w 1981 r. była Polska. Prześladowania, przymusowe opuszczenie swojej
ojczyzny czy nawet śmierć - stały się udziałem wielu rodzin.

20 grudnia – IV niedziela Adwentu
Coraz mniej czasu na uporządkowanie nie tylko swojego otoczenia ale także i
duszy na przyjście Jezusa.
24 grudnia – Wigilia
W zabieganym świecie tęsknota za ciepłem rodzinnego domu staje się dla wielu
czymś nieosiągalnym. Postarajmy się, aby nie zabrakło miłości w gronie
naszych najbliższych, pustego nakrycia na każdym stole, radosnego śpiewu
kolęd, uroczystej Pasterki. W tym roku w naszym kościele o godz. 24:00.
25 grudnia – Boże Narodzenie
To czas specjalny, czas wielkiej radości płynącej z odwiedzenia Dzieciątka
w betlejemskiej stajence.
26 grudnia – Świętego Szczepana
Młodzieniec „pełen łaski i mocy” o płomiennej wierze, który uczy nas jak
miłować swoich wrogów.
31 grudnia – zakończenie starego roku
Czas rozliczeń z samym sobą. Zastanówmy się co się nam udało, z jakich
swoich czynów nie jesteśmy zadowoleni, co chcielibyśmy w swoim
postępowaniu zmienić.
Jeżli tylko możemy udajmy się na Msze św.
Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia
i zatrzymania od codziennego pędu.
Życzymy, by Dzieciątko przyniosło Wam i nam wszystkim najpiękniejszy prezent –
dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt
Redakcja !

ZAKONY BOŻE BASTIONY
Salezjanie
Używany skrót zakonu to SDB ( z łac. Societas Sancti Francisci Salesii )
czyli Towarzystwo św.Franciszka Salezego.
Założony w 1859 roku przez św. Jana Bosko we Włoszech.
Podstawowym obowiązkiem zgromadzenia jest działalność wychowawcza
wśród młodzieży. Odkrywanie Boga w codziennym życiu w myśl zasady:
„Daj mi duszę, resztę zabierz.” Św. Jan Bosko powierzył zgromadzenie
Maryi jako wzór zawierzenia Bogu i pomocy w przezwyciężaniu
trudności.
Prowadzą liczne szkoły (podstawowe, średnie, wyższe, zawodowe),
internaty, domy studenckie, ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne.
Praca duszpasterska prowadzona jest również w parafiach, na misjach i w
sanktuariach.
Bardzo prężną gałęzią salezjańskiego apostolstwa są środki masowego
przekazu (wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, rozgłośnie radiowe i
telewizyjne).
Jest to wspólnota bardzo dynamicznie się rozwijająca.
Obecnie salezjanie (około 16 tysięcy zakonników) są na wszystkich
kontynentach w 134 krajach świata. W Polsce pracuje ich około 1000.
Do Polski przybyli w 1898 roku.
Obecnie posiadają 4 prowincje z siedzibami w Warszawie, Pile,
Wrocławiu
i Krakowie.
Jednym z najbardziej znanych polskich salezjanów był
ks. kardynał August Hlond (1881-1948) – prymas Polski.
Strój salezjanów to czarna sutanna, na misjach możliwa biała.
Bracia chodzą bez habitu.

ŚWIĘTY JAN BOSKO (*16.08.1815 + 31.01.1888)

APOSTOŁOWIE JEZUSA UCZNIOWIE
Jan Ewangelista
Jan z hebrajskiego znaczy „dar Pana”.
Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4,21).
Rybakiem.
Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa podczas
połowu ryb razem ze św. Andrzejem i św. Piotrem, stał się najmłodszym
Jego uczniem.
Św. Jan był obecny podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9,2)
przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5,37), w czasie pojmania Jezusa w Ogrodzie
Oliwnym (Mk 14,33). Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczął na piersi Jezusa.
Tylko on pozostał do końca wierny Jezusowi – wytrwał pod krzyżem.
Jezus powierzył mu swoją Matkę (J 19, 26-27).
Po zmartwychwstaniu przybywa do grobu ze św. Piotrem a potem mu
towarzyszy . Przebywa w Jerozolimie ( do Soboru Apostolskiego 49-50 r.),
w Azji Mniejszej i Efezie (pisze tu Ewangelię i 3 listy apostolskie).
Podczas prześladowania za Domicjana (jak mówi tradycja, wrzucony do kotła
wrzącego oleju i cudem zachowany) wysiedlony na wyspę Patmos, gdzie pisze
Apokalipsę. Umiera w Efezie ok 100 roku w wieku około dziewięćdziesięciu lat.
Uczniami jego byli: św. Ignacy, Polikarp, Papiasz.
W tekstach ewangelicznych wymienia się św. Jana w 68 miejscach (90 wierszy).
Jest patronem Albanii, Azji Mniejszej, aptekarzy, bednarzy, zawodów
związanych z pisaniem i przepisywaniem (kopistów, litografów, kreślarzy,
papierników, pisarzy), teologów, ślusarzy.
W ikonografii przedstawiany jako stary Apostoł lub młodzieniec w tunice.
Najczęściej w scenach biblijnych np. Ostatniej Wieczerzy, pod krzyżem z
Maryją.
Atrybuty św. Jana : gołębica, kielich z Hostią, kielich zatrutego wina z wężem,
księga; orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp.

Jego święto obchodzimy 27 grudnia.

Modlitwa:
Boże, który dzięki św. Janowi apostołowi zechciałeś ujawnić nam tajemnice
Twojego Słowa, spraw, abyśmy potrafili pojąć jego naukę. Amen.

Poczytaj mi mamo,
Poczytaj mi tato......
Wigilia na Jasnej Górze
Wigilia na Jasnej Górze ma bardzo polski, rodzinny charakter. Na środku
refektarza stoi ogromna choinka (wysoka do sufitu), pięknie ubrana w bombki i
światełka. Ich blask rozjaśnia całe pomieszczenie. Przy choince stoi mała
szopka. Stoły nakryte są białymi obrusami. Do wieczerzy zasiada ok. 120
zakonników. Jest to jedyny dzień, gdy wszyscy ojcowie zjeżdżają się do
klasztoru. W ciągu roku zdarza się to rzadko, gdyż zajęci są na misjach, głoszą
rekolekcje, konferencje, pełnią dyżury w konfesjonałach.
W wigilijny wieczór nikogo nie może brakować przy stole.
Wieczerza rozpoczyna się ok. 18.30 śpiewem kolędy, później wszyscy łamią się
opłatkiem, składają sobie życzenia. Na stołach tradycyjne polskie potrawy:
barszcz czerwony z fasolą, kapusta z grochem i grzybami, ryba, śledzie,
łamańce z makiem, kompot z suszonych owoców. Nigdy nie podawano i nie
podaje się wina.
Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od bardzo wielu zakonów o charakterze
międzynarodowym ; w Zakonie Paulinów przez wieki byli głównie Polacy.
Bożonarodzeniowe tradycje wynieśli z domów i do dziś je kultywują, choć na
przestrzeni wieków wiele się zmieniło. Do niedawna konstytucja zakonna
zabraniała dawania prezentów. Dziś ten zakaz uchylono. I w wieczór wigilijny
zakonnicy obdarowują się się podarunkami. Nie są to jakieś wyszukane
prezenty, ale drobne upominki, np. książki. Chodzi przecież o znak pamięci.
Do II wojny światowej święta Bożego Narodzenia w klasztorze wyglądały nieco
inaczej. Było tu wówczas zaledwie 20 paulinów. Rano zakonnicy odmawiali
brewiarz w bazylice. Przez cały dzień obowiązywał ścisły post. Wieczerza
wigilijna rozpoczynała się ok. 16.00, gdy tylko na niebie pojawiła się pierwsza
gwiazdka.

W refektarzu łączono wszystkie stoły, łamiąc ( tylko w tym dniu) obowiązujący
zwyczaj zajmowania wyznaczonych przy stole miejsc. Wszyscy też dzielili się
opłatkiem, składali sobie życzenia i przepraszali się nawzajem. Na stołach
układano siano, przykrywano je białym obrusem. Nie było zwyczaju ubierania
choinki. Do kolacji przygrywała orkiestra jasnogórska. Nie odprawiano też
Pasterki o północy. Dopiero o godz. 5.00 nad ranem rozpoczynało się śpiewanie
Jutrzni, później była uroczysta Msza św.
Zwyczaj odprawiania Pasterki o północy pojawił się zaraz po wojnie.
Dzisiaj tę Mszę św. pasterską pod przewodnictwem Ojca Generała koncelebrują
wszyscy obecni w klasztorze ojcowie.
Opowiadał o. Jerzy Tomziński, paulin

Z notatnika okularnika
Ostatnio mój kolega powiedział mi, że nie lubi świąt, a w zasadzie
przygotowania do świąt.Tej całej krzątaniny, zabiegania, ale
najbardziej robienia zakupów. Sklepów....
Tłoku, pełnych koszy towaru, kolejek do kas. Ludzi opryskliwych,
zdenerwowanych, grymasów dzieci, utyskiwania na personel.
- Dlaczego ? – spytałem.
- Moja mama pracuje w sklepie. Pięknym, dużym, pełnym towaru,
z muzyką sączącą się z głośników.
Tylko wiesz jaka ona przychodzi zmęczona?
Przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy wpadają w jakiś szał.!
Choćby sklepy były otwarte całą dobę, to i tak byłoby za krótko.!
Mimo, że staramy się dobrze zorganizować całą pracę w domu,
dzielimy się obowiązkami to i tak mama ma najwięcej do
zrobienia.
Najgorszy jest dzień Wigilii! Jakby ludzie nie mieli wcześniej czasu.
Nie ma zlituj się! Jak sklep otwarty do godz. 16.00 i do 16.00
pełno. Nim go zamkną mija godzina, nim mama przyjedzie do
domu następna. Nim usiądziemy do stołu... nie tylko pierwsza
gwiazda świeci, ale całe niebo – o ile cokolwiek widać.

Pamiętajmy:
Planujmy zakupy tak, aby w dniu Wigilii nie musieć wchodzić
do sklepów . Zmęczone twarze sprzedawców to twarze czyichś
bliskich.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane
Aby zobaczyć Betlejem, wcale nie trzeba wyjeżdżać do Ziemi Świętej.
Miejscowości o tej nazwie jest w Polsce kilka.
W województwie świętokrzyskim, pomorskim, dolnośląskim i
podkarpackim.
Najbardziej znane to przysiółek wsi Rudołowice. Historia tego miejsca
sięga 1938 r., kiedy to w szczerym polu stała tylko szopa dla bydła.
Po II wojnie światowej przybyło domów a nazwa używana przez
mieszkańców została zatwierdzona administracyjnie w 1975 r.
Od 2000 r. przychodzą tu harcerze, przynosząc Betlejemskie Światło
Pokoju (z tego prawdziwego Betlejem).
W ostatnią sobotę przed Wigilią przybywają tu kolędnicy z rajdem
organizowanym przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych
z Jarosławia, a mieszkańcy przyjmują w swych domach wszystkich tych,
których prowadzi betlejemska gwiazda.

