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Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy Parafianie!
To kolejne Boże Narodzenie. Nad całą ziemią słychać pieśń aniołów:
życzenia Boga dla ludzi. Życzenia Ojca dla jego dzieci. Stary nasz polski
obyczaj każe się podzielić opłatkiem, podać chleb bliskim. Chleb to pokój.
Opłatek to miłość i zgoda.
Czas odwiedzin duszpasterskich, wpisując się w piękną polską tradycję,
staje się szczególną modlitwą zanoszoną do Boga, prosto z naszych domów
i mieszkań. Od modlitwy zaczyna się właściwe życie, a to prowadzi do służby.
Św. Matka Teresa z Kalkuty powtarzała często, że "owocem ciszy jest modlitwa.
Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest
służba. Owocem służby jest pokój". Takiego prawdziwego pokoju - takiego jaki
daje nam NOWONARODZONA MIŁOSĆ, bardzo potrzebujemy - aby miłość
i zgoda wśród nas panowały.
Życzę Wam i sobie: Szeroko otwartych oczu i uszu, wrażliwego serca,
blasku betlejemskiej gwiazdy, mądrości Mędrców i prostoty Pasterzy...
Życzę Wam i sobie byśmy nigdy nie rozminęli się z przychodzącym
dyskretnie Bogiem...
Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów
w Nowym Roku 2017!

Wasi duszpasterze
Boże Narodzenie AD 2016

KOLĘDA? Po co?
Święta Bożego Narodzenia to Święta
pełne miłości, braterstwa i radości. Wśród chrześcijan wytwarzają
one szczególną więź i poczucie
wspólnoty przez przeżywanie prawdy
o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat
tych Świąt sprawia, że ludzie w tym
okresie chcą być bliscy sobie, chcą
ten czas przeżywać razem. Pięknym
zwyczajem jest odwiedzanie w tych
dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Nie dziwi więc nikogo w tym
czasie widok kapłana, duszpasterza
odwiedzającego domy swoich parafian.

TRADYCJA

kolędowania sięga

dalekiej przeszłości. Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady kolędowania w okresie świąt Bożego Naro-

dzenia jako formę bezpośredniego
kontaktu z wiernymi. Uzasadnienia tej
praktyki doszukiwano się już dawno
m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy
oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich
krajów. Legenda poszerzyła ten zapis
o to, że rozchodzili się, odwiedzali
różne miasta i wioski i rozgłaszali
wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej
postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, iż
Chrystus poleca swoim 72 uczniom,
aby szli "do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał" (Łk
10, 1-12). Tradycja wizyty duszpasterskiej,
zwanej
popularnie
"kolędą" zawiera w sobie bogactwo
znaków i treści. Kulminacyjnym punktem odwiedzin kapłana jest wspólna modlitwa o błogosławieństwo
dla domu i mieszkańców.

więcej na ostatniej stronie
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2 stycznia
Poniedziałek
3 stycznia
Wtorek
4 stycznia
Środa
5 stycznia
Czwartek
7 stycznia
Sobota
8 stycznia
Niedziela
9 stycznia
Poniedziałek
10 stycznia
Wtorek
11 stycznia
Środa
13 stycznia
Piątek

ul. Oławska 6, 8, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29
ul. Szewska 44, 46, 47, 47a, 35, 52, 31, 29
ul. Łaciarska 59, 59a, b, 36, 39
ul. Kuźnicza 43/45, 34, 33, 31, 30
ul. Nożownicza 46,44,42,40
ul. Nożownicza 37,35,29,27
ul. Kotlarska 24, 25, 25a, 35/36, 37, 38, 39
ul. Kuźnicza 56, 17, 18, 19, 25, 48
ul. Wita Stwosza 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
ul. Kotlarska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29,30
Pl. Uniwersytecki 15a, 15b, 7, 8 + ul. Grodzka 5, 6, 7
ul. Kotlarska 7, 9, 11, 13, 15,17
ul. Nożownicza 1, 2, 4, 6/8, 10, 12, 14, 16, 28, 30
ul. Szewska 18, 19/21, 22/23, 24/26, 27, 27a
ul. Krawiecka 10, 12, 14
ul. Odrzańska 18/19a + ul. Więzienna 5, 7, 16, 18, 19, 21, 21 a,b,c
ul. Łaciarska 5, 7, 9, 11
ul. Odrzańska 8, 9/10, 13, 14, 15, 17, 17a, b + ul. Łaciarska 15
ul. Uniwersytecka 3/5, 19/20, 27/28 + ul. Garbary 9
ul. Rydygiera 36, 34, 32, 30, 11, 13
ul. Rydygiera 29, 29a, 27, 25, 23, 17, 15
ul. Rydygiera 37, 35, 33, 31
ul. Wita Stwosza 12a, 13, 14, 18, 19/20
ul. Cybulskiego 41, 39, 37, 35, 35a
ul. Cybulskiego 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29
ul. Cybulskiego 1, 3, 5, 7, 9
ul. Rydygiera 3, 5, 7/9

14 stycznia
Sobota

ul. Biskupia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a
ul. Pomorska 2 + ul. Cybulskiego 22, 24, 26, 28, 31, 33
ul. Cybulskiego 2/4, 6, 6a, 8, 8a, 10, 12, 11

15 stycznia
Niedziela

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE – kościół parafialny godz. 17.00

16 stycznia
Poniedziałek
17 stycznia
Wtorek
18 stycznia
Środa

ul. Pomorska 9, 19, 21, 25, 27, 29
ul. Pomorska 26, 24, 22, 20, 18
ul. Pomorska 8
ul. Brodatego 10/28, 10
ul. Łokietka 4, 6, 3, 5, 7, 9
ul. Pomorska 10, 12, 14, 16
ul. Łokietka 8, 10, 12, 14, 16
ul. Pomorska 15/17, 15/17a
ul. Drobnera 4, 6, 10 + ul. Łokietka 2, 13, 15
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19 stycznia
Czwartek
20 stycznia
Piątek
21 stycznia
Sobota
22 stycznia
Niedziela
23 stycznia
Poniedziałek

24 stycznia
Wtorek
25 stycznia
Środa
26 stycznia
Czwartek
27 stycznia
Piątek
29 stycznia
Niedziela
30 stycznia
Poniedziałek

Pl. Św. Macieja 2, 1, 21, 20, 19
ul. Pomorska 4, 6
Pl. Św. Macieja 11, 12, 13, 15, 18
ul. Dubois 18, 18a, 16a, 16, 12
ul. Dubois 33/35, 31, 29, 27, 25
ul. Księcia Witolda 16, 33
ul. Księcia Witolda 1, 35, 45, 47, 49
ul. Dubois 37, 39 + ul. Kurkowa 29
ul. Dubois 2, 3, 4, 6, 8/10, 8/10a
ul. Brodatego 8, 6, 4, 2, 1
ul. Brodatego 12, 14, 14a, 16, 18
ul. Dubois 11/13a, 19, 21, 23
ul. Kurkowa 21, 23, 25, 27
ul. Brodatego 11, 9, 7, 5, 3
ul. Brodatego 26, 24, 22, 20 + ul. Rostafińskiego 8
ul. Otwarta 16, 16a, 14, 14a, 12, 12a
ul. Dubois 22, 22a
ul. Otwarta 7, 9, 11, 13, 15
ul. Otwarta 2, 4, 6, 8
ul. Dubois 20, 20a, 26a
ul. Śrutowa 9/11, 12, 13, 14
ul. Żiżki 5,3 + ul. Jagiełły 3, 5 + ul. Księcia Witolda 82, 80, 78
ul. Zyndrama 3/4, 5/6, 16, 18, 18a

ul. Wąska 3, 4 + ul. Pomorska 39, 41, 43
KOLĘDA na życzenie – zgłaszamy w zakrystii do 28.01
ul. Rostafińskiego 11, 9, 7, 5
ul. Śrutowa 8, 8a, 17; ul. Rydygiera 2a, 14, 16; Uniwersytecka 11-12

ul. Kurkowa 14, ul. Dubois 9, 10
ul. Rostafińskiego 16, 14, 12, 10

Prosimy o przygotowanie miejsca do wspólnej modlitwy: stół nakryty białym obrusem, na stole krzyż
i świeca. W miarę możliwości prosimy aby w spotkaniu i modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy.
Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty z nauki religii.
Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00. Dwa dni wcześniej ministranci przypominają o spotkaniu
kolędowym umieszczając ogłoszenie w klatce schodowej (ministranci nie pukają do drzwi wcześniej).
Prosimy o wyrozumiałość. W wypadkach losowych program może ulec zmianie. Prosimy wsłuchiwać się
w bieżące ogłoszenia parafialne podczas niedzielnych Mszy św. Aktualności są umieszczone także na
stronie internetowej parafii: www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl

Dziękujemy za życzliwe przyjęcie ministrantów i kapłana.
Niech Boże błogosławieństwo, które przynosimy do Waszego domu,
umocni wiarę w sercach, rozbudzi nadzieję na lepsze jutro i szczęśliwą wieczność,
oraz rozpali wzajemną serdeczność, szacunek i miłość.

Ze względu na KOLĘDĘ w STYCZNIU
w dni powszednie NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 18.00
w STYCZNIU w DNI POWSZEDNIE Msze św. o godz. 7.30 i 16.00
KANCELARIA parafialna w styczniu czynna tylko od godz. 10.00 - 12.00
Sprawy losowe proszę zgłaszać w zakrystii po Mszach św.

C+M+B?

Starochrześcijańskie tłumaczenie, jest cenia mieszkania. Rozmowa, jaka następuje, nie dotyczy tematów związanych z polityką, z pogodą, z hodozłączone z treścią modlitw kolędowych: "Christus
wanymi przez właściciela mieszkania roślinami i zwieMansionem Benedicat" -"Niech Chrystus błogosławi
rzętami, wystrojem mieszkania lub problemów związatemu mieszkaniu". Jest to również nawiązanie do wynych z dopłatami dla rolnictwa czy sporami, jakie zaistdarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów
niały na ostatnim posiedzeniu sejmu. Czasem pakrwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego
mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym da pytanie: Czego pani (pan, państwo czy młody
wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. człowieku) oczekuje od nas, duszpasterzy? W czym
Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana moglibyśmy pomóc? Czasami z drugiej strony pada
z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej przy- pytanie o to, w czym można by pomóc duszpastenależności do Kościoła. Na stole nakrytym białym ob- rzom, parafii, jakie są jej potrzeby. Nieraz duszpasterz
rusem ustawiamy krzyż, świece, może leżeć Pismo proponuje zaangażowanie się w konkretne prace,
udział w grupach formacyjnych czy istniejących w paśw.
Idealnie byłoby, gdyby w kolędzie brała udział ca- rafii ruchach i stowarzyszeniach... Czasami wskaże,
ła rodzina. Tematem wizyty duszpasterskiej są prze- gdzie szukać pomocy w różnorodnych biedach. Nie
de wszystkim kwestie natury religijnej. Niekiedy ta pominie przede wszystkim problemów młodych ludzi,
krótka i raczej symboliczna wizyta staje się okazją do zwłaszcza jeśli przygotowują się do I Komunii św. czy
podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wyma- bierzmowania lub mają zawrzeć sakrament małżeńga poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu. stwa. Wiele uwagi zajmują rodziny zagrożone rozbiDlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś potrzebuje ciem czy żyjące w związkach niesakramentalnych.
dłuższej rozmowy, właśnie na kolędzie ma możliwość Tematów zawsze jest wiele i każda wizyta
pozostawia niedosyt ze względu na małą
umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla obu
ilość czasu. Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z
stron terminie.
różnych przyczyn), a ma życzenie wizyty duszpasterW Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błoskiej, może zawsze umówić się na kolędę dodatkową
gosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafiana29 stycznia w niedzielę. Należy to zgłosić najlepiej
mi. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serosobiście w zakrystii.
deczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest
Chcielibyśmy także przy tej okazji uaktualdoskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby
nić nasze parafialne kartoteki. Wiemy, że nic
przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi
nie usprawiedliwia ani naszego pośpiechu, ani zmęczy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy
czenia, dlatego prosimy wszystkich parafian, także o
też życia konkretnej rodziny.
nieco wyrozumiałości, aby krótki czas, jaki możemy
Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swopoświęcić każdej osobie, rodzinie, był wykorzystany w
im księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby
pełni w celu wzajemnego ubogacenia siebie darami
się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe,
duszpasterskiego kolędowania.
wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie
Powiedzmy sobie wyraźnie – ksiądz nie
zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu kręprzychodzi po pieniądze! Ofiara pieniężna nie
puje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”.
jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli nie stać
Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których
nas na złożenie ofiary, nie musimy się z tego powodu
wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na
tłumaczyć, ani czuć się nieswojo. Natomiast, jeżeli konią cały rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje rówgoś stać na to, może złożyć ofiarę i wesprzeć tym
nież warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialrenowację fresków lub remont blisko 100 letnich organy, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Tanów w naszym kościele.
ka wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania się w
Warto odwiedziny kolędowe przeżywać
życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji
w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu
życiowych, do uregulowania sytuacji rodzinnej, małmodlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasteżeńskiej. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej
rzami. Niech błogosławieństwo kolędowe
rodziny - jedyne w roku. Aby kolęda dla obu
stron: parafian i kapłana była owocna, powinna mieć chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas
na drodze życia chrześcijańskiego.
odmienny charakter od odwiedzin towarzyskich. Dlatego kapłan przychodzi zazwyczaj w stroju liturgicznym i
do zobaczenia :-)
rozpoczyna spotkanie od wspólnej modlitwy i poświę-

