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Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. 

Wzgardzony, okryty chwałą,  śmiertelny, Król nad wiekami. 

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Na ostatniej stronie modlitwa  przed wieczerzą wigilijną



Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą, 

w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą.

Najdrożsi!
Kolejny już raz w naszym życiu prze-

żywamy Uroczystość Bożego Narodzenia. To szczególny czas dla każ-
dego. Czas, w którym uświadamiamy sobie ogromną miłość Boga do
człowieka. To właśnie dla nas On przyszedł na świat, aby pokazać nam,
jak kochać. 

W czasach, kiedy po świecie panoszy się tak wiele zła, krzyku
nienawiści oraz zazdrości szczególnie ważne jest, abyśmy byli dla siebie
dobrzy. Aby otaczający nas świat nie zasłonił nam tego, co najważniej-
sze, a o czym mówi nam Boża Dziecina – miłości naszych najbliższych.
Niech te święta będą dla nas czasem przebaczenia, zrozumienia, dobroci
dla siebie i bliźnich. 

Pandemia, która zawładnęła naszą rzeczywistością po raz kolejny
pokazała nam, że człowiek mimo ogromnego postępu cywilizacji,  nie
jest wszechmogący, że jest ciągle od kogoś lub czegoś zależny. 

Życzmy sobie, aby Pan Jezus błogosławiąc nam uczył nas miłości
i darzył  zdrowiem i swoim błogosławieństwem w nowym 2021 roku.

Wasi duszpasterze

Kolęda 2020/2021
Najmilsi!

W związku z zarządzeniem Księdza Biskupa Diecezjalnego, na-
sze  parafialne  odwiedziny  duszpasterskie  (tzw.  kolędy)  odbywać  się
mogą w zmienionej formie.  Decyzja o wyborze sposobu kolędowania w
naszej parafii,  nie została jeszcze podjęta z uwagi na niedawne ogłosze-
nia władz państwowych.
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Nikogo jednak nie chcemy trzymać w niepewności i tak szybko jak to
będzie możliwe, (prawdopodobnie ok. 17 stycznia) zostanie ogłoszona
stosowna informacja. Zachęcamy by w tym czasie śledzić nasze parafial-
ne ogłoszenia dostępne w Internecie, na naszej stronie (www.wojciech-
kartuzy.pl) na profilu parafii na portalu Facebook oraz do subskrybowa-
nia naszego newsletteru. Dzięki temu nie umknie Wam żadna ważna in-
formacja z wciąż toczącego się życia parafii. Zachęcamy by skorzystać z
poniższych kodów, które można zeskanować za pomocą swojego smart-
fonu. W razie potrzeby, poproście młodszych członków rodziny o po-
moc, z pewnością będą wiedzieli jak to zrobić.

Coś pozytywnego
     Zadzwonił do mnie Sławek z prośbą bym napisał o obecnych czasach coś
pozytywnego.  Boję  się,  by  takie  zadanie  mnie  nie  przerosło.  No bo czasy
mamy rzeczywiście nadzwyczajne. Już prawie osiemdziesiąt lat depczę po tym
świecie  i było różnie. Było chłodno, było głodno, ale tak - nigdy. Zniszczono
obraz rodziny, którą Bóg ustanowił tworząc naszych prarodziców - Adama i
Ewę. Teraz przecież wystarczy dwóch panów którzy chcą prawa do ślubu, a
jak nie to ulica i zagranica pomoże. A dzieci kupimy na giełdzie w Amsterda-
mie. To takie łatwe. Nie mogę pojąć kobiet, które od miesięcy żądają prawa do
zabijania swoich dzieci. Bóg żąda szacunku dla ludzkiego życia i zakazuje za-
bijania,  tym bardziej  bezbronnych czy nienarodzonych. A właśnie tu chyba
leży podstawa całego zła - Bóg jest tak niewygodny z Jego przykazaniami i
nauką. A miało być w tej mojej pisaninie pozytywnie i miło. Będzie. Przecież
nie wszyscy cieszą się z kartek pocztowych z pałacem kultury i palmą zamiast
św. Rodziny i żłóbka. Módlmy się za tych nieszczęśliwych ludzi. Przychodzi
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mi to z trudem, ale robię to. Oddać ich należy pod opiekę Ducha Świętego.
Nasze siły są zbyt słabe.
A my cieszmy się z naszych wspaniałych rodzin. Że będzie smutno przy wigi-
lijnym stole - całe szczęście mamy trochę techniki i będzie wigilia on line.
Moja wspaniała żona od paru dni ćwiczy telekonferencję na swojej komórce.
Zgramy to wszystko w wigilijny wieczór - musi wypalić. Po pomoc można się
zwrócić do najmłodszych. Oni robią to na co dzień w szkołach.
I będziemy razem wbrew wszystkiemu. Nie zmoże nas żaden wirus czy pande-
mia. Idźmy w ślady Hioba - mistrza nadziei wbrew wszelkim przeciwnościom,
kiedy prosi nie tyle, żeby ominęła go śmierć, ile żeby Bóg go nie opuszczał,
gdy siły w nim osłabną. Tylko żeby nie zabrakło na wigilijnym stole opłatka,
wspólnej kolędy i okazywania sobie miłości. To Chrystus w postaci opłatka
będzie z nami przy stole. Śpieszmy się kochać ludzi - mówił ks. Twardowski.
Tych najbliższych, ale także tych z którymi nam nie po drodze. A może uda
się przemóc animozje i przebaczyć. Trudne – tak , ale gdzie jest napisane, że
ma być łatwo.  I jeszcze jedno. Oprócz modlitwy ważna jest jałmużna. Nam
może nie jest  najlepiej,  ale jest wiele takich, którzy się naprawdę źle mają.
Trudno to sobie wyobrazić, ale w czasie, gdy my zajadamy się przy stole wigi-
lijnym wielu ludzi po prostu umrze z głodu. To straszne. Trzeba wesprzeć Ca-
ritas, który robi co może by sprostać temu zadaniu. Dużo tematów, dużo pro-
blemów, ale takie jest życie. Najświętsza Panienka miała też niełatwe życie.
Musiała tuż przed rozwiązaniem udać się w daleką i niebezpieczną podróż do
Betlejem - trochę na ośle, trochę pieszo - ponad 150 kilometrów. I radość - zo-
stała  matką Syna Bożego. I  znowu smutek -  ani  miejsca  w gospodzie,  ani
ubranka dla niemowlaka. A tu jasność z nieba - gwiazda i trzej królowie. I za-
raz potem, jak grom z jasnego nieba, wiadomość - uciekajcie przed Herodem.
Nie każdy wie, że  z Betlejem do Egiptu szosą jest około 700 km (a według za-
pisków koptyjskich drogą karawan to ponad 2000 km). Ta podróż mogła trwać
nawet 2-3 lata z niemowlęciem. No i oczywiście powrót do Nazaretu. Żadnej
Biedronki po drodze, z pieniędzmi czy zarobkiem też krucho. Józef był cieślą -
nie mógł wozić warsztatu ze sobą. Jakaż to wspaniała rodzina. Wytrzymali
wszystko. O tym także warto pomyśleć, gdy czasami mamy pod górkę. Chwa-
ła Ci Miriam, chwała Józefie. Nie zapominajmy. Tam, w grocie pasterskiej
pod Betlejem przyszła na świat największa miłość tego ziemskiego padołu i za
tą miłość dziękujmy Bogu Wszechmocnemu i Świętej Rodzinie.
Błogosławionych, spokojnych, przemodlonych i zdrowych Świąt Narodzenia
Pana życzy 

Ryszard
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Wojownicy  Maryi 

W naszej parafii 29 listopada miało miejsce zapoczątkowanie  nowej
grupy regionalnej wspólnoty Wojowników Maryi pod opieką ks. Krzysztofa
Krzemińskiego. Kolejne spotkania miały miejsce 10 i 17 grudnia. Jest to Ma-
ryjna wspólnota męska, której opiekunem duchowym jest znany rekolekcjoni-
sta, ks. Dominik Chmielewski, salezjanin. Wojownicy Maryi wspierają się w
przezwyciężaniu swoich słabości i grzechów, poprzez wspólną modlitwę, roz-

wój wiedzy i duchowości oraz wzajem-
ną,  braterską  i  bezinteresowną  pomoc.
Wspólnota jest odpowiedzią na potrzebę
dotyczącą zaangażowania młodych męż-
czyzn w życie Kościoła, jak i zaistnienie
Kościoła  w  życiu  tychże  mężczyzn.
Jako przyszłe lub obecne głowy rodzin,
stanowią oni o stabilności i zaangażowa-
niu duchowym rodzin, a przez to o przy-
szłości  i  zbawieniu  kolejnych  pokoleń.
Poniżej jeden z nas, Wojowników Maryi
z  grupy  kartuskiej  dzieli  się  swoim
świadectwem.   

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mam 29 lat i pragnę podzielić się z wami moją historią nawrócenia.

Mam ogromne pragnienie aby osoby czytające to świadectwo były przekonane
o tym jaki Bóg, nasz Tata jest dobry, albo żeby chociaż wzbudziło to w nich
refleksję.

Zanim poznałem Jezusa moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Wie-
rzyłem w Boga, ale nie chodziłem do kościoła, uważałem że ludzie w kościele
są fałszywi i nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Na temat księży zawsze wy-
powiadałem się negatywnie, a hostia była dla mnie zwykłym kawałkiem cze-
goś. 

Pochodzę z rozbitej rodziny gdzie tata nadużywał alkoholu. Doświad-
czyłem w życiu dużo bólu. Tata bił mamę, demolował dom, znęcał się nad
nami psychicznie, często wraz ze siostrą przezywaliśmy horror. W takiej wła-
śnie atmosferze dojrzewałem od najmłodszych lat. Miałem sporo znajomych,
ale nigdy nie doświadczyłem prawdziwej miłości od drugiego człowieka.

W wieku 14 lat pierwszy raz sięgnąłem po marihuanę i tak zaczęła się
moja przygoda z narkotykami. Zaczęły się weekendowe imprezy, alkohol, nar-
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kotyki, pornografia. Z rodziną nie miałem praktycznie żadnej relacji, zero roz-
mów, zero spędzanego razem czasu, w domu tylko jadłem i spałem. Mniej
więcej od 17 do 21 roku życia paliłem marihuanę niemalże codziennie, stało
się to czymś normalnym, stylem życia. Słuchałem bardzo dużo rapu, nieustan-
nie narażałem się na dźwięki chłonąc przy tym treści, które jeszcze bardziej
zaprowadzały mnie na dno. 

Byłem w coraz gorszym stanie psychicznym, zacząłem odsuwać się od
znajomych i palić samemu, nie miałem ochoty na jakiekolwiek towarzystwo.
Było mi naprawdę źle, chciałem żyć inaczej ale nie potrafiłem, nie miałem ni-
kogo kto by mógł mi pomóc. Wiele moich prób zerwania z nałogiem kończyło
się porażką, potrafiłem nie palić dzień, dwa. Pewnego wieczoru 2010 r. zaczą-
łem o dziwo rozmawiać z mamą. Rozmawialiśmy na temat objawień w Me-
djugorie i zeszliśmy na temat końca świata. Pomyślałem wtedy, że gdybym
dziś umarł to mógłbym pójść do piekła. Jest to niesamowite co się wtedy stało,
w jednej sekundzie postanowiłem pójść się pomodlić, kiedy to wcześniej nie
byłem w stanie się przeżegnać a msza nie miała dla mnie żadnego znaczenia.
Chwyciłem za różaniec i prosiłem o pomoc. 

Z dnia na dzień, dzięki ogromnej łasce Pana Boga zmieniłem swoje ży-
cie. Za różaniec chwytałem codziennie, modląc się i przeżywając każde wypo-
wiadane słowo. Modliłem się mniej więcej 1,5 godziny dziennie. Piątki i środy
przeżywałem tylko o chlebie i wodzie. Był to czas wielu łez, trudu i bólu. Po-
rzuciłem wszystkie nałogi, nie miałem żadnego tym problemu, po prostu prze-
stałem palić, o tak. Po tygodniu poszedłem do spowiedzi, po której płakałem
3/4 mszy i przeżywałem każde słowo celebransa i każde ze słów pieśni jakie
były śpiewane. Jestem przekonany, że dostałem wtedy nowe serce. Może to
brzmieć dziwnie, ale nie jestem w stanie dokładniej tego napisać. Byłem agre-
sywny, stałem się łagodny, byłem wulgarny, stałem się miły, byłem nieczuły
na Jezusa, a Go pokochałem całym sercem. I nawet teraz oczy się szklą bo to
co otrzymałem za darmo jest  dla mnie wielkim darem i moją radością.  To
wielka łaska zmiany życia.

Z różańcem się nie rozstawałem, Maryja jest piękną, kochająca kobie-
tą, obecną przy nas. Rozkochałem się w niej i to od niej pierwszej dowiedzia-
łem się co to znaczy być kochanym. Jest to niesamowite. 

Moja droga nawrócenia była trudna bo musiałem przepracować w so-
bie wiele sfer, które były zranione.  Gdyby nie modlitwa, Eucharystia, Słowo
Boże i Maryja nie byłbym dziś tu gdzie jestem. Skończyłem studia, jestem
głodny wiedzy, mam plany na przyszłość, a doświadczenie mi pokazało, że z
Panem Bogiem można naprawdę wiele zdziałać, choć wysiłek człowieka jest
również niezbędny. 
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Bóg jest wspaniały i cały czas to odkrywam, doświadczałem Jego mi-
łości, akceptacji takim jakim jestem. Tylko On może mi dać tak naprawdę to
czego pragnę w głębinach mojego człowieczeństwa. 

Cieszę się, że  mogłem podzielić się moją historią. Wszystkiego dobre-
go. Z Panem Bogiem :)

  Paweł 

Zachęcamy do włącznie się wraz z Wojownikami Ma-
ryi do akcji  

NAZARET – MOIM DOMEM - 40 dni oczyszcze-
nia naszego domu i ukrycia go przed złem.

Poświęcenie rodziny Świętej Rodzi-
nie z Nazaretu w dniach 25 grudnia
– 2 lutego. Szczegóły na stronie: 

https://wojownicylodz.pl/dom-naza-
retanski/  

„Przed nami jeszcze jedno Boże Narodzenie. To niebo, ta noc, ten dzień.

 Niebo, które woła, noc która się modli, dzień co ma nadzieję”.
Tak pisał Francois Mauriac w wigilię swojego ostatniego Bożego Na-

rodzenia w 1969 roku, w wydanym przez siebie jednym z paryskich dzienni-
ków.

Boże Narodzenie On-Line ?

Jakie będą te święta?

Przyzwyczailiśmy się do świąt z bliskimi nam osobami przy świątecz-
nym stole, z pasterką w kościele wypełnionym wiernymi od pierwszej ławki
aż po drzwi wejściowe. Świętowanie bez ograniczeń. I tak chcielibyśmy świę-
tować kolejną rocznicę Narodzenia Pana Jezusa. W tym roku jednak będą cho-
inki, prezenty ale Wigilia z ograniczoną liczbą gości. Ograniczenia wiernych
w kościołach nie pozwolą każdemu parafianinowi spotkać się na pasterce. To
wszystko  pomniejsza naszą radość.

Jednak, jak wiemy z historii, nie zawsze Boże Narodzenie było barwne
i wesołe. Jeżeli przejrzymy historię naszego kraju z okresu ostatnich 100 lat to
zauważymy, że były też święta Bożego Narodzenia, o których nie chcemy pa-
miętać.
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W grudniu 1918 Polska świętowała pierwsze Boże Narodzenie w wol-
nym kraju, po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Jednak radość miesza-
ła  się  z  lękiem,  albowiem w kraju  szalała  epidemia  hiszpanki.  Najmocniej
ucierpiała Warszawa, gdzie śmiertelność wśród chorych sięgała 10%.

Wszystkie regiony kraju łączyła zaś powojenna bieda. Brakowało nie-
mal wszystkiego - od żywności, przez opał na zimę, aż po wszelkie towary ko-
lonialne czy luksusowe. A jednak Polacy potrafili pamiętać wtedy o słabszych
i ubogich. Dzielili się i świętowali. Było biednie ale radość odzyskanej wolno-
ści wszystko rekompensowała

W latach 1939 – 1945  kolejna straszna niemoc Polski wobec zbrodni
hitlerowskich na ludności polskiej. Kolejne smutne święta, albo ich brak. 

Oto  jak  wspomina   czas  Bożego  Narodzenia  przed  1939  r.  Pani
Agnieszka zd. Kankowska. 

Do  czasu  wybuchu  II  wojny  światowej
było biednie ale świątecznie. Dom, podwórko i bu-
dynki gospodarcze były dokładnie wysprzątane na
święta. Chleb gospodarze piekli sami. Ryby mieli
z pobliskiego stawu i to było prawdziwie wigilijne
danie.  Zamiast  opłatkiem  dzielono  się  chlebem,
który upiekła babcia. Prezentów nie było, ale była
choinka, wycięta z pobliskiego lasu. Pani Agniesz-
ka pamięta, że na kolację były tzw. nagie kluski,
żurek z czosnkiem i tzw. "ślepy śledź" czyli ziem-
niaki ze śmietaną i cebulą. Więcej z okresu przed-
wojennego p.  Agnieszka nie pamięta.  Gdy miała
13 lat wybuchła II wojna światowa i dziewczynka,

wraz z innymi koleżankami została wywieziona do pracy na Syberię. Tam nie
było żadnych świąt, tylko praca. Cudem zdobyte jedzenie, wspólne zaśpiewa-
nie kolędy "Bóg się rodzi".

W czasie II wojny światowej dominował smutek i strach. Okupacyjne
święta były przede wszystkim bardzo ubogie. Zwłaszcza w miastach. Na wsi,
mimo rekwizycji i kontrybucji nakładanych przez Niemców na chłopów, sytu-
acja - przynajmniej jeśli chodzi o żywność - była znacząco lepsza. Tymczasem
w dużych miastach rządził czarny rynek. Słono płacąc, można było kupić mię-
so czy rybę. Bieda i lęk przed działaniami wojennymi nie przeszkadzały jed-
nak w świętowaniu Bożego Narodzenia. 
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Wiemy, że nawet w obozach i więzieniach skazańcy nucili kolędy i marzyli o
świętach w wolnej Polsce.
Sama przechowuję, niczym relikwie, listy pisane przez mojego teścia z obozu
niemieckiego.
"Niegrzeczny "  młodzieniec  miał  szczęście  przeżyć  wojnę,  ale  praktycznie
cały czas przebywając w  obozach pracy.
Oto  fragment  listu pisanego w grudniu 1943 r. przez Franka Kwidzińskiego
do matki w Kartuzach

Kochana mamo i siostry

Bożego Narodzenia źle nie przeżyłem. Zjadłem wystarczająco, nawet
dostaliśmy trochę ciasta do posmakowania. Przez okno widziałem choinkę, to i
kilka pieśni świątecznych po cichu sobie nuciłem. Myśli  moje były razem z
wami w naszym domu. Na pewno też smutnie przeżywaliście święta, to tak so-
bie myślę... Proszę tylko, aby Bóg dał, i pozwolił mi smutne dni przeżyć. U nas
jako tako dni w więzieniu przeżywamy i prosimy tylko Boga żebyśmy mogli
jeszcze kiedyś do rodzinnego domu wrócić, tą nadzieją żyjemy (...) Każdy z nas
ma nadzieję, że Bóg nas nie opuści. Wiem, że moja mama ma w Bogu nadzieję,
że do domu wrócę (...) Niech tylko wojna się skończy, czego tak pragniemy, to
będzie nam lżej żyć i myśleć. Od 27.XII przenoszą mnie do innego więzienia,
ok 600 km dalej. Tu nie jest tak źle jak w poprzednim lagrze w 1939 r.(...) My
mamy tutaj kościół, dziś pierwsze święto, po południu będę mógł pójść do ko-
ścioła (...) pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Franek.

Wiadomo, że Franek pisał tak, aby list przeszedł cenzurę i dotarł do
matki. Rzeczywistość była gorsza.

Franek wrócił do domu w październiku 1945. Gdy zbliżał się do domu
mocno biło mu serce, nie widział kilka lat mamy, ale mama nie czekała na nie-
go w domu.

Osłabiony organizm matki zabrała zaraza, jaka panowała w Kartuzach.

Agnieszka Kankowska wspomina, że kiedy wróciła z Syberii do rodzinnego
domu nie było jeszcze bogato ale zaczynała poznawać smak lepszych potraw.
Święta Bożego Narodzenia też były inne od tych jakie pamiętała z dzieciń-
stwa. Choinkę ubierano aniołkami i in. ozdobami zrobionymi z papieru i sło-
my. Na kolację były owoce, twarożek i ciasto drożdżowe oraz śledzie zakupio-
ne w Gdańsku. Wszyscy wypatrywali pierwszej gwiazdki. W tym okresie po-
wojennym dzieci otrzymywały już drobne upominki: dziewczynki lalki szma-
ciane a chłopcy ołowiane żołnierzyki. Słodycze to kilka ciastek piernikowych i
usmażone na patelni karmelki. Później przyszła kolej na kredki, co już było
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dobrym prezentem. Po kolacji dorośli wraz z sąsiadami szli na pasterkę do ko-
ścioła oddalonego ok 6 km. Idąc śpiewali kolędy. Kiedy po pasterce wrócili do
domu, zjadali ciepłe dania i kolędowali. Nad ranem kładli się spać. W święta
jedli mięso, ziemniaki, kapustę i ogórki kiszone, zupę grzybową, pierogi z ka-
pustą. Co pozostawało po obiedzie odgrzewano na kolację. Często dzielili się
lub wymieniali pokarmami z innymi sąsiadami. Był to czas odradzania się Pol-
ski i  wśród sąsiadów panowała zgoda i pomoc wzajemna, także w różnych
pracach. W tym okresie powojennym domy gospodarzy odwiedzali tzw. Gwi-
ôzdki,  przebierańcy,  którzy  z  muzyką  i  śpiewem  odwiedzali  gospodarzy,
chwalili grzeczne dzieci a karcili te mniej posłuszne. W drugi dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia odwiedzano sąsiadów lub dalszych krewnych, aby złożyć im
życzenia.

1953 rok - śmierć Stalina - wydawało się, że nastanie lepszy czas dla
Polski.  Niestety,  prymas Stefan Wyszyński wciąż przebywał w miejscu od-
osobnienia w Stoczku Klasztornym i w Komańczy, a władze świeckie próbo-
wały przejąć władzę nad Kościołem i podporządkować go partii. Polacy jed-
nak i w tym czasie świętowali Boże Narodzenie, chociaż pewnie skromniej.

Przed Bożym Narodzeniem w 1970 roku władze zafundowały Polakom
duże podwyżki cen żywności, co spowodowało strajki ( wielu rannych a i też
zabitych strajkujących robotników).

Mówi się,  że  od kul  żołnierzy i  milicjantów zginęło  łącznie  ok.  40
osób, a około 1000 zostało rannych. Zatrzymano około 3000 strajkujących i
demonstrujących robotników. Bezpośrednią przyczyną wybuchu strajków i za-
mieszek było ogłoszenie przez władze podwyżek cen żywności - ustalanych
urzędowo - średnio 23%. Trudno więc mówić o dobrej atmosferze w te święta.

Święta Bożego Narodzenia w 1976 roku to system kartkowy. Wraz z
pogłębiającym się kryzysem peerelowskiej gospodarki, komuniści wrócili do
systemu kartkowego. Początkowo stopniowo, tylko na niektóre produkty, za-
częło się od cukru. Bez kartek nie dało się już kupić niemal niczego.

1981 r. - kolejne smutne święta Bożego Narodzenia, 13 grudnia 1981
został wprowadzony stan wojenny w całym kraju.

Wigilia przypadła zaledwie 11 dni po wprowadzeniu stanu wojennego.
Dla większości polskich rodzin była jedną z tych bardziej ponurych w XX-
wiecznej Polsce. Czołgi na ulicach, zomowcy przy koksownikach, godzina mi-
licyjna między 22 a 6 rano.

10                                                     Wspólnota nr 3/2020         



Dla tysięcy rodzin niepokój i strach. Rozchodząca się po całej Polsce
wieść o losie górników zastrzelonych w „Wujku”. Trudne świąteczne rozmo-
wy o przyszłości Polaków.

Do tego jeszcze ciężka, mroźna zima, często porównywana z zimą stu-
lecia z 1978/9 roku

2020 r. - 

Teraz znowu Święta  Bożego Na-
rodzenia będą inne niż te, do których je-
steśmy przyzwyczajeni. Tyle, że tym ra-
zem przeżywamy ten smutek z wszystki-
mi mieszkańcami naszej planety.Wspomi-
nam te trudne lata, żebyśmy przyjęli tego-
roczne Święta z ich ograniczeniami z po-
korą i nadzieją, że kolejne mogą być tylko lepsze.

„Czasem wypijamy tylko łyk wina, czasem całą butelkę.
Dlaczego? Próbujemy,

Dobre wino można rozpoznać jedynie wtedy,
gdy skosztowało się złego.”

        /P.Coelho/
Przygotowała Elżbieta

HUMOR
Dyrektor do sekretarki:

- Pani Krysiu, odchodzę!
- Masz ci los! Kto teraz przyjdzie na pana miejsce?
- Nie wiem, pewnie jakiś bałwan.
- No nie! Znowu!

Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, z moim mężem coś nie w porządku. Ubzdurał sobie, że jest bałwanem. Stoi 
na podwórku z garnkiem na głowie i z miotłą w ręku.
- Proszę go do mnie przyprowadzić.
Po godzinie baba wraca:
- Panie doktorze, nic z tego. Została z niego tylko kałuża wody, garnek i miotła!

Żółw wchodzi na Mount Everest i śpiewa:
- Za rok, za dzień, za chwilę!
Mija go żółw schodzący ze szczytu:
- Czterdzieści lat minęło...
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Redaktorzy – diakonia prasowa Domowników Boga Domu św. Wojciecha w Kartuzach
wspolnotawojciecha@gmail.com

"Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, 
a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." 

(św. Jan Bosko)

Modlitwa przed wieczerzą wigilijną
Przed modlitwą przeczytajmy fragment Ewangelii – Łk 2,1-14
Modlitwa rodziny

Boże bogaty w miłosierdzie, Ty z miłości do ludzi posłałeś na świat
swojego Syna, ,,aby każdy, kto w Niego wierzy,  nie zginął,  ale miał  życie
wieczne”. Spraw, abyśmy w ten wigilijny wieczór odkryli tę miłość pośród
nas. Niech Jezus, który narodził się w betlejemskiej stajence, zamieszka w na-
szych sercach. Otwórz je na miłość do innych, zwłaszcza tych, którzy szcze-
gólnie potrzebują naszej pomocy i naszego wsparcia. Daj, by w tę noc Bożego
Narodzenia umilkły spory i waśnie. Bądź pomiędzy nami, Panie, na wszyst-
kich ścieżkach naszego życia, zwłaszcza tych, które zdają się nam nie odpo-
wiadać i być zbyt trudne. Ty jesteś Panem czasu. Prosimy Cię, pomóż nam od-
kryć sens  tego, co stanowi szczególne wyzwanie,  i  pokochać wszystko,  co
dzieje się z Twojej woli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo opłatków
Panie, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy ,,Sło-

wo stało się ciałem”. Pobłogosław nas i te opłatki,
którymi  za  chwilę  połamiemy  się  na  znak  naszej
jedności. Chroń nas od tego, co oddala od Ciebie i
co  dzieli  nas  między sobą.  Przez  Chrystusa,  Pana
naszego. Amen.

Modlitwa przed posiłkiem
Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie

przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają naszą pa-
rafialną wspólnotę,  troszcząc się o jej  materialne sprawy.  Dziękujemy za
wszystkie wpłaty skierowane na nasze konto: 88 1020 1866 0000 1002 0013
1664 i wszystkim którzy dokonali darowizn na naszej stronie internetowej:
www.wojciech-kartuzy.pl
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	 „Przed nami jeszcze jedno Boże Narodzenie. To niebo, ta noc, ten dzień.
	 Niebo, które woła, noc która się modli, dzień co ma nadzieję”.

