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Bóg się rodzi,

moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie,
blask ciemnieje
Ma granice - Nieskończony
a Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami

Drodzy Członkowie Domowego Kościoła naszej
Diecezji! Niech nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego
przyniosą do Waszych serc pokój i radość, jaka płynie
z narodzenia Bożej Dzieciny. Niech niezwykły czas Tajemnicy
Wcielenia Syna Bożego będzie okazją do jeszcze głębszego
spojrzenia w siebie, w swoją rodzinę, wspólnotę oazową
i parafię. Niech będzie to czas wzajemnego odkrywania
siebie, wspólnoty rodzinnej, braterskiej. Niech będzie to
czas towarzyszenia sobie w codzienności, w pogłębianiu
miłości płynącej ze spotkania ze Słowem Wcielonym
w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach. Niech Boży
Syn błogosławi każdej i każdemu z Was w nadchodzącym roku
2022.
ks. Marcin Gałczyński

Kasia i Tomasz Radek

Odpust Dębnie
W dniu 11.12.2021 w Dębnie k/ Kielc odbyła się uroczysta
Eucharystia w ramach Święta Patronalnego Ruchu - który przypada 8 grudnia
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Kaplica w ośrodku w Dębnie
jest miejscem szczególnym bo Jej opiekunka jest właśnie Niepokalana.

W sobotni poranek odpowiedzialni poszczególnych diakoni wraz
z moderatorami ks. Arturem Płazińskim oraz ks. Marcinem Gałczyńskim spotkali
się by wspólnie pochylić się nad sprawami ruchu i budować wspólna i spójną wizję
przyszłości oraz najbliższych czekających nas wydarzeń: rekolekcji, dni wspólnoty.
Dzieliliśmy się naszym doświadczeniem wspólnoty, spostrzeżeniami, radościami
i troskami by budować jedność i stawać się narzędziem w rękach Pana dla wspólnego
dobra Ruchu Światło Życie.

Całość zakończyliśmy wspólną modlitwą
Eucharystyczną jako nasz wyraz wdzięczności za
dzieło Ruchu i jego założyciela prosząc Niepokalaną
Matkę Kościoła o jedność w różnorodności. I byśmy pamiętali że podstawą naszej
żywotności jest posiadanie siebie w dawaniu siebie.                   Katarzyna Radek

ADWENTOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY

4 grudnia 2021 roku w parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach
odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty. Rozpoczęliśmy od wołania
Ducha Świętego i zawierzenia tego czasu i całego Ruchu Maryi,
która w szczególny sposób prowadzi nas w adwencie i towarzyszy
na drodze formacji.   W namiocie spotkania usłyszeliśmy właśnie
Maryję w hymnie uwielbienia Boga. Spotkaliśmy się „twarzą w twarz”
z Bogiem przyglądając się naszemu życiu w świetle „Magnificat” patrząc
na siebie oczami Boga, przyjmując prawdę o sobie oraz odkrywając wielkie
dzieła Boże, jakich doświadczamy.
   Ważnym momentem było nabożeństwo włączenia do wspólnoty
deuterokatechumenalnej 12 osób z grup
młodzieżowych po Io Oazy Nowego
Życia. To uroczyste rozpoczęcie formacji
według Drogowskazów Nowego Człowieka
w obecności wspólnoty Ruchu miało w swoim
przebiegu naznaczenie Krzyżem Świętym, by
sam Chrystus tych młodych umacniał znakiem
swojej miłości i zwycięstwa, prowadząc
swoimi śladami. Każdy z młodych otrzymał
księgę Pisma Świętego, by Światło stawało się
Życiem.
     Spotkanie w grupie poprowadziło nas
przez temat Prawdy, jej poszukiwania
i wartości oraz Słowa Bożego, które objawia

nam Prawdę. Próbowaliśmy odkrywać znów
poprzez postawę Maryi w scenie Zwiastowania
jak Słowo Boże może zmieniać życie.
     Szczytem naszego świętowania była
Eucharystia pod przewodnictwem księdza
biskupa Andrzeja Kalety. Usłyszeliśmy
w homilii o znaczeniu adwentu w naszym
życiu i wołaniu „Marana tha”. Ksiądz biskup
zwrócił naszą uwagę, że adwent trwa ciągle,
ponieważ wszystko na co oczekujemy może być
doświadczeniem przychodzącego Chrystusa,
a każda Eucharystia jest adwentowym
wołaniem i Jego przyjściem. Zostaliśmy
zaproszeni do pójścia w świat, by głosić
Ewangelię. Naszym zadaniem jest głoszenie
Chrystusa w codzienności, bo świat Go
potrzebuje. Nasza postawa ma być realizacją
wołania „Marana tha”, w której wyraża się
wiara w Chrystusa, który przynosi pokój tam,
gdzie panują niepokoje i zamęt.   
   W adwentowym oczekiwaniu Słowo Boże,
Eucharystia, Prawda, bycie świadkami
w codzienności stały się wskazówkami jak
przygotować się na przyjście Chrystusa.
Doświadczyliśmy szczególnego objawiania się
Kościoła, dzięki obecności księdza Biskupa

tekst Anna Mazur
zdj. Katarzyna Radek

Verbum Domini lumen vitae
ks. prof. Mariusz Rosik
DOKĄD GWIAZDA PROWADZIŁA?
BAZYLIKA NARODZENIA

Dziś Betlejem, położone zaledwie 8 km od Jerozolimy, liczy kilkadziesiąt
tysięcy mieszkańców. W Biblii występuje jako Betlejem Judzkie lub Betlejem
Efrata. Tu urodził się Dawid i tu został namaszczony na króla. Z miasteczkiem
wiąże się także piękna historia Moabitki Rut, która na polach zbierała kłosy,
aż wypatrzył ją bogaty Booz, który zakochał się w niej bez pamięci. W czasach
nowej ery Hadrian wprowadził w Betlejem kult Adonisa w 135 roku. W 330
roku Konstantyn przywrócił w mieście kult chrześcijański. W 386 zamieszkał
tu św. Hieronim, tłumacz Biblii na język łaciński.

Już w 1263 roku w Betlejem zamieszkali franciszkanie i objęli opieką miejsca
upamiętnione w Ewangeliach. Najazd turecki w 1517 roku doprowadził jednak
do rabunku Bazyliki Narodzenia. Marmury z posadzek przeznaczono na
budowę Al-Haram Asz-Szarif, blachę dachową natomiast przetopiono na kule
armatnie.
Betlejem jednak każdemu chrześcijaninowi kojarzy się przede wszystkim
z narodzeniem Jezusa. Tu Bóg uśmiechnął się do człowieka i otworzył niebo.
Jezus narodził się wśród nas. Ciepło matczynych dłoni pokonało chłód skalnej
groty. A później wszystko potoczyło się już szybko: śpiewy aniołów, pokłon
pasterzy, jasna łuna na niebie i dary wędrujących królów. Bóg zamieszkał
wśród ludzi.

Betlejemska Bazylika Narodzenia zbudowana jest wokół skalnej groty,
w której według tradycji narodził się Jezus i którą otaczano kultem od początków
chrześcijaństwa. Poświadcza to w IV w. św. Hieronim.

Pierwotny kościół został wybudowany przez Konstantyna, jednak został
gruntownie przebudowany w 530 roku przez Justyniana. Do bazyliki prowadziły
niegdyś trzy bramy, wskazujące na trzy klasztory tu obecne: franciszkański,
grecki prawosławny i ormiański. Dwie z nich są dziś zamurowane. Ta, która
pozostała, zwana jest „Bramą Pokory” i liczy zaledwie 120 cm wysokości.
Wchodzący przez nią przez pochylenie się mają naśladować Chrystusa, który
uniżył samego siebie i stał się człowiekiem. Mniej teologiczne wyjaśnienie głosi,
że brama jest tak niska, aby działająca tu swego czasu konna policja turecka
miała utrudniony wstęp do wnętrza.

A wnętrze imponuje wielkością. Wypełniają je cztery rzędy kolumn korynckich.
Na kolumnach przedstawiono apostołów. Przez kraty w podłodze dostrzec
można fragmenty mozaik ufundowanych przez św. Helenę, matkę Konstantyna.
Sufit natomiast, wykonany z dębu, jest darem króla Edwarda IV. Wykonano go
w 1482 roku W rozecie umieszczono krzyż grecki. Z dawnych mozaik pozostały
jedynie resztki. W górnej części przedstawiono przodków Chrystusa, zgodnie
z rodowodem zapisanym w Ewangeliach. W dolnej wypisano fragmenty
dekretów soborowych: w Antiochii (272 r.), Nicei (325 r.), Konstantynopolu,
Efezie, Chalcedonie i znów w Konstantynopolu.

U końca nawy głównej pojawia się grecki napis ICHTYS, oznaczający „rybę”
znak chrześcijaństwa. Ewangelista Marek rozpoczyna swoje dzieło nadając mu
swoisty tytuł: „Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” (Mk 1,1).
Zapowiada jednocześnie cel, który przyświeca jego pracy pisarskiej: pragnie
wykazać swym czytelnikom (chrześcijańskim mieszkańcom Rzymu), że Jezus
z Nazaretu był Chrystusem, czyli Mesjaszem (gr. christos – namaszczony,
mesjasz), oraz że był Synem Bożym. Od tytułu dzieła Markowego utworzono
jeden z pierwszych znaków chrześcijaństwa, znak ryby, który wielokrotnie
pojawia się na ścianach rzymskich katakumb. Akrostych utworzony z pierwszych
liter tytułów chrystologicznych z Mk 1,1 oraz dołączony tytuł soter – „Zbawiciel”,
tworzy rzeczownik ichtys, oznaczający „rybę”.
U stropu bazyliki podwieszono pięćdziesiąt trzy lampy oliwne. W samej Grocie
Narodzenia, pod ołtarzem znajduje się srebrna gwiazda, wstawiona tu w 1717
roku. Nosi ona napis: „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est” („Tu z Maryi

Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”). Ponieważ napis zwiastujący narodzenie
Chrystusa był po łacinie, w 1847 roku Grecy skradli gwiazdę, która dopiero po
sześciu latach wróciła na swoje miejsce.
Nieco poniżej groty znajduje się Kaplica Żłóbka, którą opiekują się franciszkanie.
Ołtarz poświęcono postaciom trzech króli. Na pochodzącej z IV stulecia
Chrzcielnicy widnieje napis: „Ku pamięci, odpoczynkowi i odpuszczeniu grzechów
tych, których imiona zna Pan”. Starożytna legend rodem z krainy baśni podaje,
że niegdyś stała w tym miejscu studnia, do której wpadła betlejemska gwiazda
po tym, jak przyprowadziła trzech mędrców na miejsce narodzin Zbawiciela.
Największą uroczystością celebrowaną w Bazylice Narodzenia jest doroczna
Pasterka.
ks. MARIUSZ ROSIK Pochodzi z Wrocławia oraz mieszka i wykłada
we Wrocławiu. Studia odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym
w rodzinnym mieście, a także w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie
oraz na Hebrew University  i w École biblique et archéologique française
w Jerozolimie.

Bóg się rodzi

kolęda arcypolska w rytmie poloneza
Jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich kolęd ma
bogatą historię, sięgającą czasów oświecenia. „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”,
bo taki jest prawidłowy tytuł szlagieru początkowo była kolędą magnacką,
z czasem przyjęła charakter pieśni niemal hymnicznej

Autorem tekstu kolędy jest Franciszek Karpiński, oświeceniowy poeta, autor
znany najlepiej dzięki sielance „Laura i Filon” i „Pieśni Porannej”, lepiej
znanej jako „Kiedy ranne wstają zorze…”.
Najbardziej charakterystyczna jest budowa językowa kolędy. Oparta
jest na gwałtownych antytezach, co przywodzi na myśl tradycje barokowe:
„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”.
- Każdy człon jest zbudowany na zasadzie kontrastu do członu następnego.
Pod względem poetyckim jest to utwór wirtuozerski – podkreślał na antenie
Polskiego Radia poeta Stanisław Grochowiak.

Królewska kolęda
Obecnie graną muzykę do „Pieśni o Narodzeniu Pańskim” skomponował
prawdopodobnie Karol Kurpiński, klasycystyczny kompozytor, o pokolenie
starszy od Franciszka Karpińskiego. Kurpiński miał oprzeć melodię „Bóg
się rodzi” na sięgającym XVI stulecia polonezie koronacyjnym polskich
królów.
„Pieśń o Narodzeniu Pańskim” nie jest jedyną kolędą opartą na polonezie.
Melodia i metrum tego staropolskiego tańca wybrzmiewają w kolędach
„W żłobie leży” i  „Dzisiaj w Betlejem”.
O
jakiej
Karpiński?

ojczyźnie

myślał

„Podnieś rękę
Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą”
- te wersy ostatniej, piątej zwrotki kolędy są dziś interpretowane jako modlitwa
za pomyślność kraju. Tymczasem tego znaczenia słowa Karpińskiego nabrały
dopiero wobec doświadczeń nocy zaborów.
„Ojczyzna” Karpińskiego to nie kraj, a magnackie posiadłości, na którą
składają się „wszystkie wioski z miastami”. Kluczem do tej interpretacji
są okoliczności powstania utworu. „Bóg się rodzi…” należy do zbioru
„Pieśni nabożne” sporządzonego przez Karpińskiego na polecenie księżnej
marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej - przedstawicielki
jednego z najzamożniejszych magnackich rodów Rzeczpospolitej.
O tym, że już wkrótce kolęda przybrała charakter ogólnonarodowy świadczy
to, że utwór stał się inspiracją dla Gustawa Ehrenberga. Ten polski patriota,
zesłaniec i… syn cara z nieprawego łoża w czasie Wiosny Ludów 1848 roku
dopisał do melodii „Bóg się rodzi” własne słowa. Miały one już zdecydowanie
narodowowyzwoleńczy charakter. Jego trawestacja utworu Karpińskiego na
modłę narodową kończy się mesjańską zapowiedzią:
„We krwi ludu tyran brodzi
Opiekuńcze widzisz duchy?
Już piękniejsze słońce wschodzi
Wnet opadną z nóg łańcuchy".

(bm)
https://www.polskieradio24.pl

dodaj kolorów
BOŻEMU NARODZENIU

Jeśli zastanawialiście się, jak spędzić tegoroczne ferie, bądź jak
zagospodarować ten czas swoim dzieciom to… mamy dla Was propozycję
nie do odrzucenia :) :)

Ferie zimowe z Ruchem Światło - Życie!
Ferie odbędą się w trzech turnusach weekendowych, odpowiednio
dla najmłodszych, średnich klas SP oraz dla uczniów LO.  
W
tym
roku
gościć
będzie
nas
ośrodek
rekolekcyjny
w Skorzeszycach. Koszt dla każdego z turnusów wynosi 200 zł.
Ilość miejsc na każdy turnus ograniczona! (30 osób). A więc, kto pierwszy,
ten lepszy

KRĄG DIECEZJALNY
Para diecezjalna:

		

c Katarzyna i Tomasz Radek		
tel. 795143803
paradiecezjalna@gmail.com
			
tel. 601-287-981
katemat@wp.pl

tel. 608-090-440
dk.kielce.polnoc@gmail.com

tel. 693-059-857
dkkielcerejon4@gmail.com

tel: 665-340-487 Ela
tel: 791-736-306 Wojtek

tel: 660-489-488
patryk.brambert@gmail.com
     

9 ks. Mariusz Koza

9 ks. Andrzej Kaszycki

Para rejonowa – Rejon VI

c Joanna i Patryk Brambert		

                    

9 ks. Paweł Latos

Para rejonowa – Rejon V

c Elżbieta i Wojciech Jabłońscy

			

9 ks. Szymon Górski

Para rejonowa – Rejon IV

c Paulina i Grzegorz Toporek		

			

9 ks. Kamil Samiczak

Para rejonowa – Rejon III

c Małgorzata i Robert Lubczyńscy 	

			

ks. Marcin Gałczyński

Para rejonowa – Rejon II

c Monika i Karol Dorosz
Monika 662-053-637
Karol 696-426-583
dk.kielce@gmail.com
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Para rejonowa – Rejon I

c Kasia i Jacek Ostrowscy		

			

Moderator diecezjalny

9 ks. Adrian Buczkowski

KONTO DO PRZEKAZYWANIA
SKŁADEK EWANGELIZACYJNYCH:

Kuria Diecezjalna w Kielcach – Domowy Kościół
65 1240 4416 1111 0010 8573 6831
Wpłat dokonują pary rejonowe, w tytule wpłaty pisząc od którego
rejonu jest przelew.
Składki kręgów animatorzy przekazują zawsze parom rejonowym
w sposób ustalony na kręgach rejonowych.
Indywidualnie możemy wpłacać pieniądze na cele funduszu
rekolekcyjnego lub inne doraźne potrzeby wspólnoty – koniecznie
zaznaczając to w tytule wpłaty.
Odpowiedzialność za finanse DK:  Stanisław Saletra
Kolportaż Listów Domowego Kościoła                                  
Krystyna Rabiej   tel. 605 602 889                                     
Konto   –    „Oaza”  –  50 1020 5558 1111 1201 1600  0123

DOBRY HUMOREK
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to
popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za
prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj.
- Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
***
Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same
zagraniczne potrwy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po
wiedeńsku z kapustą włoską.
***
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- „Chciałbym narty, łyżwy, sanki i kwarantannę na zakończenie ferii
świątecznych”.

kontakt z redakcją RodzIny slawo.mazur@gmail.com
para diecezjalna Katarzyna i Tomasz Radek
paradiecezjalna@gmail.com
www.kielce.oaza.pl/dk

OGŁOSZENIA ZAPROSZENIA
26.12.2021 Niedziela Św. Rodziny (święto patronalne D.K)
9.01.2022 godz. 13:00 - 16:00 Opłatkowy Dzień wspólnoty RŚŻ
(święto patronalne moderatorów Ruchu): par. św. Józefa Robotnika
w Kielcach. Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Jana
Piotrowskiego godz.15:00
Ferie zimowe z Ruchem Światło - Życie dla dzieci i młodzieży! Informacja
wewnątrz numeru

REKOLEKCJE

