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Pismo parafi i Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
Redaguje Ks.Łukasz Rau i zespół ludzi dobrej woli

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:Mieczysław Prałat
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać osobiście do ks.Łukasza w zakrysti i po każdej

mszy świętej lub nadsyłać na adres e-mail :gloskosciola201 5@wp.pl

http: //www.noweskalmierzyce.parafia. info.pl/

Kalisz;ul .Nowy Świat 4

Tworzenie stron internetowych, apl ikacji webowych
Tworzenie oprogramowania szytego na miarę
Oprawa muzyczna ważnych uroczystości

W numerze
-Ks.Proboszcz
-90 lat szczepu harcerskiego
-Kolęda duszpasterska
-Plan odwiedzin duszpasterskich
-Cytaty na temat Bożego Narodzenia
-Parafia Cudu Eucharystycznego
-Z kancelari i Parafialnej
-Krzyżówka

Miejsce
na
Twoją

reklamę
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Pytania:
1 . Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać także w niektórych czekoladach.
2. Ozdoba na świąteczne drzewko.
3. Leżało w nim dzieciątko w stajence.
4. Leży pod świątecznym drzewkiem i czeka na rozpakowanie.
5. Świąteczne drzewko.
6. Msza święta odbywająca się w Wigil ię około północy.
7. Twoi najbl iżsi.
8. Kładziemy je pod świąteczny obrus.
9. Betlejemska.
1 0. W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem
11 . Łamiesz się nim podczas wigi l i jnej wieczerzy.
1 2. Powóz Mikołaja.
1 3. Ciągną Mikołaja i jego powóz.
1 4. Imię bożego dzieciątka.

Krzyżówka Świąteczna
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I . Do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostal i włączeni:

1 . Adam Szewczyk

I I . Na ślubnym kobiercu stanęli :
1 .1 . Judyta Szewczyk i Marek Szewczyk

I I Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożym modlitwom polecają się:

1 . Marianna Błaszczyk
2. Ryszard Gabiś
3. Janina Raczak

Z Kancelari i parafialnej

KKaanncceell aarrii aa ppaarraaffii aa ll nnaa ww cczzaassii ee kkooll ęęddyy cczzyynnnnaa bbęęddzzii ee ww::
ppoonn ii eeddzzii aałłeekk,,wwttoorreekk,, cczzwwaarrtteekk,, ppii ąątteekk

ww ggooddzz.. oodd 99.. 0000ddoo 11 00.. 0000

ZZaapprraasszzaammyy
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PARAFIA CUDU EUCHARYSTYCZNEGO -

konferencja w pierwszej kaplicy parafi i .

Kolęda duszpasterska

W okresie Bożego Narodzenia,czy-jak
dawniej ten czs nazywano-w okresie
godów od wieków w Polsce
kolędowano.
A.Ł.Gołębiowski, opisując w „Ludzie
polskim” wszelkie obyczaje i zwyczaje
Polaków informował: „Kolęda bywała
czasem znacznej wielkości.Magnat
dawał niegdyś wieś, konia z sutym
rzędem, puchar srebrny albo kiesę
zapełnioną złotem (C). Jeszcze
jednego nie pomnę
zwyczaju (C),chłopcy wiejskie mając
przewieszone torby,w których
wszelkie zboże razem
zmieszane,obiegali probostwo, dwór i
mieszkania wszelkie, a stanąwszy w
dzrzwiach otworzonych, po trzykroć
rzucali garść zboża z tem skromnem a
tak stosownem życzeniem:

Rodź Boże żyta,pszenicę
I ziarno wszelkie

Tradycja i obyczaje

Za taką błogą wróżkę odbieral i
podarek od możności stosowny.”
Gdzie indziej pisze o księżym
kolędniku: „Kolęda trwała od Nowego
Roku do wielkiego
postu;zawiadomiwszy dniem wprzódy
przez kogo,który wieś całą obszedł z
dzwonkiem; objeżdżali parafian ksiądz
z organistą (C).”
J.Kotowicz w „Opisie obyczajów za
panowania Augusta I I I ” pisał:
„Kolęda jest to obrządek kościelny
pewny, który się zaczyna od Nowego
Roku i trwa do wielkiego postu.

Tekst:Maria Boroch
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Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu: dziś w
mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1 0-1 l

Ten, któremu moglibyśmy powiedzieć:
„Jesteś daleko i zostawiasz nas samych. Co
Ty robisz z człowiekiem, którego
stworzyłeś?” — ten Bóg wydaje nam
samego siebie, przyjmując na siebie naszą
własną słabość. Bóg daje siebie, stając się
tym, czym my jesteśmy. Tajemnica i
niepojęty dar, ofiarowany w tajemniczy
sposób nam, uczniom Chrystusa.
kard. Jean-Marie Lustiger

Dając świadectwo naszej miłości, sami
wzbogacajmy się o tę miłość.
Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest
w zasięgu ręki.
Matka Teresa z Kalkuty

Oto Ja, służebnica Pańska, niech
mi się stanie według twego
słowa.
Ewangelia wg św. Łukasza l, 38

Patrzymy na Narodzonego w szopie.
Bo chcemy jak najwięcej, na zapas,
na cały rok nagromadzić światła w
naszych duszach, by nam go nie
zabrakło do następnego Bożego
Narodzenia.
ks. Mieczysław Maliński

Gdyby każda noc w naszym życiu
mogła być jak noc Bożego
Narodzenia, rozjaśniona światłem
wewnętrznymC
brat Roger

Przebaczaj tym, którzy czasem
nie mówią ludzkim glosem.
Człowiek jest odpowiedzialny nie
tylko za uczucia, które ma dla
innych, ale i za te, które w
innych budzi.
kard. Stefan Wyszyński

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie
Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że
każdy człowiek jest kimś jedynym i
niepowtarzalnymC
Jan Paweł I I

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem
(C), oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do
Jerozolimy. (C) A oto gwiazda, którą
widziel i na Wschodzie, szła przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię.
Ewangelia wg ś w. Mateusza 2, l . 9

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o
czym nam Pan oznajmił”. Pasterze udali się też z pośpiechem i
znaleźl i Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Ewangelia wg ś w . Łukasza 2 . 1 5-1 6

Jeżeli święto Bożego Narodzenia
niesie z sobą pewną tęsknotę i tak
wiele czułości, tyle poruszających
nas uczuć, to dlatego że przywraca
naszym oczom obraz najkruchszego
dzieciństwa. Widzimy w niej
równocześnie i piękno, i niewinność,
kruchość istnienia i opiekę, jakiej się
ona domaga, i miłość, której od nas
wszystkich oczekuje.
kard. Jean-Marie Lustiger

Cytaty na temat Bożego Narodzenia

Księża plebani lub ich wikariusze w te
czasy jeżdżą po dworach, po wsiach
albo po miastach, chodzą po domach,
ogłaszają w krótkiej przemowie
przyjście na świat Słowa Wcielonego,
życzą błogosławieństwa (C), śpiewają
na wchodzeniu i wychodzeniu jakąś
pieśń o Bożym Narodzeniu.”
Ten piękny zwyczaj przeyrwał do
czasów współczesnych.W „Drzewie
diecezjalnym Kościoła Kaliskiego”
wydanym przez Pierwszy Synod
Diecezji Kaliskiej w 2009 roku
czytamy: „Odwiedziny duszpasterskie
(kolęda) są w ciągu roku zwyczajną
formą duszpasterstwa.Są narzędziem
i środkiem budowania parafialnej
wspólnoty Kościoła.
Odwiedziny stwarzają możliwość
wzajemnego poznania duszpasterzy i
wiernych.Proboszcz i wspomagający
go w parafi i kapłani, mogą bliżej
poznać powierzonych im wiernych, ich
samych, warunki ich życia i pracy, ich
problemy.Wierni natomiast mogą
bliżej poznać swojego proboszcza
oraz wspomagających go w
pasterskiej posłudze kapłanów.
Odwiedziny pozwalają pasterzom
uczestniczyć w radościach i smutkach
parafian, w ichtroskach i niepokojach.
Dają sposobność umacniania parafian
w wierze,budzeniu w nich nadziei,
przywracania ich do jedności ze
wspólnotą parafialną,włączenia ich
pełniej w życie parafi i . ”

Na pewno parafianie
nowoskalmierzyccy, zgodnie z
tradycją, tak jak każdego roku-tak i w
tym roku oczekiwać będą odwiedzin
kolędowych swoich
duszpasterzy,serdecznie ich
zapraszając.
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