W BLASKU Å»Å•Ã“BKA

WesoÅ‚Ä… nowinÄ™ bracia sÅ‚uchajcie,
NiebieskÄ… DziecinÄ™ z nami witajcie

Blask prawdy, dobra i piÄ™kna w Å›wiÄ™ta
BoÅźego Narodzenia
czytaj
BOÅ»E NARODZENIE

â€žNa poczÄ…tku byÅ‚o SÅ‚owo, a SÅ‚owo byÅ‚o u Boga, i Bogiem byÅ‚o SÅ‚owo. (...) Na
Å›wiecie byÅ‚o [SÅ‚owo], a Å›wiat staÅ‚ siÄ™ przez Nie, lecz Å›wiat Go nie poznaÅ‚. PrzyszÅ‚o do
swojej wÅ‚asnoÅ›ci, a swoi Go nie przyjÄ™li. Wszystkim tym jednak, ktÃłrzy Je przyjÄ™li, daÅ‚o moc,
aby siÄ™ stali dzieÄ‡mi BoÅźymi" (J 1,1.10-12).
Ten, ktÃłry dla nas i dla naszego zbawienia zstÄ…piÅ‚ z nieba, przyjÄ…Å‚ ciaÅ‚o z Maryi Dziewicy i
staÅ‚ siÄ™ CzÅ‚owiekiem daÅ‚ nam, ludziom, niezwykÅ‚Ä… moc, moc dzieciÄ™ctwa BoÅźego. Jest to
moc BoÅźego Narodzenia.

Miasto Dawidowe zwane Betlejem, gdzie narodziÅ‚ siÄ™ Jezus Chrystus - Bazylika Narodzenia
czytaj

BoÅźonarodzeniowa szopka w sposÃłb szczegÃłlny wpisaÅ‚a siÄ™ w klimat corocznych ÅšwiÄ…t
BoÅźego Narodzenia. StaÅ‚a siÄ™ czÄ™Å›ciÄ… kultury i sztuki wszystkich narodÃłw Å›wiata. Zwyczaj
ten siÄ™ga XIII wieku.
Ale przypomnijmy, skÄ…d, wziÄ™Å‚a siÄ™ ta tradycja.
OtÃłÅź, wszystko zaczÄ™Å‚o siÄ™ w grudniowÄ… noc 1223 roku w Greccio we WÅ‚oszech, kiedy to na
proÅ›bÄ™ Å›w. Franciszka z AsyÅźu przygotowano malowniczÄ… grotÄ™, w ktÃłrej zgromadzono
zwierzÄ™ta. W takiej scenerii odprawiono MszÄ™ Å›w., co byÅ‚o szczegÃłlnÄ… nowoÅ›ciÄ….
RozlegÅ‚y siÄ™ radosne pieÅ›ni - byÅ‚a to pierwsza pasterka. Do dziÅ› mieszkaÅ„cy pobliskich okolic
udajÄ… siÄ™ tam do ustawionej na polu szopy z Åźywym bydÅ‚em, by przypomnieÄ‡ wydarzenia
Franciszkowych misteriÃłw.
Â
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Narodzenie PaÅ„skie ze Å›w. Franciszkiem wiÄ™cej
JuÅź wkrÃłtce po tym wydarzeniu, pomysÅ‚ tej Åźywej szopki rozprzestrzeniÅ‚ siÄ™ po caÅ‚ym
Å›wiecie. Franciszkanie do dziÅ› sÄ… jej gÅ‚Ãłwnymi propagatorami.

TRADYCJA SZOPEK
BOÅ»ONARODZENIOWYCH
Â

Do dzisiaj najbardziej znane szopki urzÄ…dzane sÄ… na ulicach WÅ‚och. NajsÅ‚ynniejsza, z figurami
wielkoÅ›ci czÅ‚owieka, jest w Neapolu. W Rzymie zaÅ› - przy Schodach HiszpaÅ„skich i na Placu Å›w.
Piotra.
Do Polski szopki przywÄ™drowaÅ‚y w XIII wieku. PoczÄ…tkowo Franciszkanie, w okresie ÅšwiÄ…t
BoÅźego Narodzenia ustawiali figurki ÅšwiÄ™tej Rodziny, Trzech KrÃłli, Heroda i pasterzy. PÃłÅºniej
zaczÄ™Å‚y siÄ™ pojawiaÄ‡ inne postaci.
Nie ma takiego koÅ›cioÅ‚a w Polsce, gdzie na BoÅźe Narodzenie nie byÅ‚oby ÅźÅ‚Ãłbka.

Â
Å»Å‚Ãłbek w KoÅ›ciele OO FranciszkanÃłw w Poznaniu przy Pl. BernardyÅ„skim

Å»ywa szopka w Krakowie

Å»ywa szopka na FranciszkaÅ„skiej 4czytaj

Od XVIII wieku forma szopki ulega rozbudowaniu, wprowadzono teÅź figury ruchome. ByÅ‚ to moÅźe
wpÅ‚yw francuskich teatrzykÃłw marionetkowych .
Z czasem uboga betlejemska stajenka przeksztaÅ‚caÄ‡ siÄ™ zaczÄ™Å‚a w kunsztownie zdobione
paÅ‚ace. Tak wÅ‚aÅ›nie wyglÄ…da Szopka Krakowska. NajsÅ‚ynniejsza polska szopka miaÅ‚a swoje
poczÄ…tki w XIX wieku. NawiÄ…zuje ona w swej konstrukcji do architektury Krakowa. SwÄ…
dekoracjÄ… i przepychem przypomina ona raczej baÅ›niowe budowle, oddajÄ…c z precyzjÄ… kaÅźdy
detal. Szopki te majÄ… czÄ™sto takÅźe rozbudowane wnÄ™trza, w ktÃłrych umieszczane sÄ…
mechanizmy uruchamiajÄ…ce postaci i iluminacje Å›wietlne.
Obecnie liczni twÃłrcy krakowskich szopek eksponujÄ… swoje misterne prace rok rocznie pod pomnikiem
Adama Mickiewicza na Krakowskim Rynku.
Â
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KRAKOWSKIE SZOPKI
- czytaj
Szopki regionalne w WÄ™growiezobacz

Szopka ruchoma w Wambierzycachzobacz

POZNAÅƒSKIE SZOPKI

W Poznaniu Franciszkanie budujÄ… najwiÄ™kszÄ… szopkÄ™ w Polsce. Umieszczona jest w prezbiterium
nad tabernakulum i stoÅ‚em ofiarnym. Centralne miejsce zawsze zajmuje ÅźÅ‚Ãłbek. Nowonarodzony
Pan Jezus poÅ‚oÅźony jest w stajence.
W tym roku, w bogatÄ… sceneriÄ™ boÅźonarodzeniowego ÅźÅ‚Ãłbka zostaÅ‚y wkomponowane nowe
elementy dekoracyjne koÅ›ciÃłÅ‚ i klasztor wraz z figurkami zakonnikÃłw / z okazji jubileuszu 550 - lecia przybycia Braci
Mniejszych FranciszkanÃłw do Poznania /.
Ten Blask Prawdy BoÅźego Narodzenia rokrocznie przyciÄ…ga swym piÄ™knem odwiedzajÄ…cych
ÅźÅ‚Ãłbek. Tak bogata jest nasza wiara i tradycja, wszczepiona w naszÄ… polskÄ… kulturÄ™.
Tegoroczny ÅźÅ‚Ãłbek ubogaca atrapa poznaÅ„skiego KoÅ›cioÅ‚a pw. Å›w. Franciszka z AsyÅźu;
umocowana wysoko, tuÅź pod samym sklepieniem, na gÅ‚Ãłwnej osi pionowej: tabernakulum ÅźÅ‚Ãłbek - koÅ›ciÃłÅ‚.
FranciszkaÅ„ski ÅźÅ‚Ãłbek, zgodnie z tradycjÄ… i caÅ‚ym jej bogactwem siÄ™ga samej gÅ‚Ä™bi
wydarzeÅ„ w Betlejem; do Greccio - w gÅ‚Ä™bszym przeÅźyciu tej Nocy; do medytacji nad Wcieleniem
i Narodzeniem DzieciÄ…tka Jezus; podczas Mszy Å›w. i medytacji ÅźÅ‚Ãłbka - tzw. Pasterka.

Refleksje i zamyÅ›lenia

nad wizjÄ… Å›w. Franciszka i KoÅ›cioÅ‚a nasuwajÄ… siÄ™ same... UkÅ‚ad ten jest jakby wyrazem
prostej logiki BoÅźego dziaÅ‚ania : w centrum ÅźÅ‚Ãłbek a jego konsekwentnym przedÅ‚uÅźeniem oddziaÅ‚ywanie eucharystycznego Chrystusa ukrytego w tabernakulum znajdujÄ…cego siÄ™ w
koÅ›ciele - Å›wiÄ…tyni, jako "pewnej drogi do Å›wiÄ™toÅ›ci". Chrystus Åźyje z KoÅ›cioÅ‚em i w
KoÅ›ciele. Dla KoÅ›cioÅ‚a - Oblubienicy siÄ™ narodziÅ‚ i samego siebie wydaÅ‚ za niÄ…. Czeka na
kaÅźdego z rÄ™kami peÅ‚nymi Å‚ask w sakramentach - widocznych znakach swej obecnoÅ›ci.
PozostaÅ‚ z nami przez wszystkie dni aÅź do skoÅ„czenia Å›wiata w Tajemnicy Eucharystii.
Zaprasza nas do swego stoÅ‚u na ucztÄ™ do siebie, abyÅ›my osobiÅ›cie i we wspÃłlnocie koÅ›cioÅ‚a
mogli odkryÄ‡ drogÄ™ do Å›wiÄ™toÅ›ci i na ostateczne spotkanie z NIM.
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Szopka we franciszkaÅ„skim KoÅ›ciele Å›wiÄ™tego Franciszka Serafickiego zajmuje caÅ‚e
prezbiterium. Liczy 18 metrÃłw gÅ‚Ä™bokoÅ›ci, jest na osiem metrÃłw szeroka, a wysoka na 14.
PÃłÅ‚tora kilometra kabla, dwa tysiÄ…ce pinezek, piÄ™Ä‡set metrÃłw bieÅźÄ…cych tkaniny iâ€Ś
miesiÄ…ca czasu potrzebujÄ… Ojcowie Franciszkanie w Poznaniu, Åźeby zbudowaÄ‡ najwiÄ™kszy w
Polsce boÅźonarodzeniowy ÅźÅ‚Ãłbek.
Zakonnicy sprawdzili, Åźe w Åźadnej innej Å›wiÄ…tyni w Polsce nie ma wiÄ™kszego ÅźÅ‚Ãłbka.
BÃłg zapÅ‚aÄ‡ Ojcom i Braciom Franciszkanom za upowszechnianie tej piÄ™knej tradycji w blasku
Å›wiÄ…t BoÅźego Narodzenia, szczegÃłlnie podczas Eucharystii i adoracji przy monumentalnym
ÅźÅ‚Ãłbku.
Ubogaci naszego ducha, pogÅ‚Ä™bi wiarÄ™, pobudzi do rozmyÅ›lania nad wielkoÅ›ciÄ… Boga i
skÅ‚oni do osobistej refleksji.
OO.Franciszkanie zapraszajÄ… do 2 lutego br - Å›wiÄ™ta Matki Boskiej Gromnicznej. Tego dnia w
KoÅ›ciele katolickim koÅ„czy siÄ™ bowiem okres Å›piewania kolÄ™d i obrzÄ™dÃłw zwiÄ…zanych z
BoÅźym Narodzeniem.

Å»Å‚Ãłbki franciszkaÅ„skie
zobacz
Bardzo ciekawy, ruchomy ÅźÅ‚Ãłbek znajduje siÄ™ w KoÅ›ciele pw. Å›w. Wojciecha na SkaÅ‚ce w
Poznaniu. Parafia zaprasza do odwiedzenia. MoÅźna teÅź obejrzeÄ‡ film.
ruchomy ÅźÅ‚Ãłbek-Parafia pw. Å›w. Wojciecha w Poznaniu/ zob.informacje zobacz info

NawiÄ…zujÄ…c do tradycji naleÅźy wspomnieÄ‡, Åźe w centrum szopki zawsze znajduje siÄ™
ÅźÅ‚Ãłbek. TakÄ… pierwszÄ… poznaÅ„skÄ… szopkÄ™ boÅźonarodzeniowÄ… zbudowali ÅšrÃłdeccy
harcerze w 1922 roku. ByÅ‚a to PoznaÅ„ska Katedra. Budowanie szopek przez poznaÅ„skich harcerzy
kontynuowane byÅ‚o caÅ‚ymi latami i dotrwaÅ‚o do czasÃłw wspÃłÅ‚czesnych. Utrwalanie tej
piÄ™knej tradycji w harcerskich szeregach godne jest szczegÃłlnego uznania. DzieÅ‚a te moÅźna
oglÄ…daÄ‡ na corocznych wystawach w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu - Wielkopolski Å»Å‚Ãłbek /
od 6 grudnia do 31 stycznia /. BÄ™dzie to juÅź dziewiÄ…ta wystawa pokonkursowa. OczywiÅ›cie
przewaÅźajÄ… prace wykonane w stylu sztuki ludowej prezentujÄ…cych siÄ™ Å›rodowisk szkolnych, ale
i nie brak i nowych pomysÅ‚Ãłw. Sceny szopek czÄ™sto rozgrywajÄ… siÄ™ w otoczeniu wielkopolskiej
architektury, przyrody, charakterystycznej dla regionu, z ktÃłrego pochodzÄ…...

BIBLIOTEKA RACZYÅƒSKICH - szopka wykonana przez WiarusÃłw 2-giej P.D.H. w 2004r. /praca
konkursowa - Muzeum Etnograficzne 2004/
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OPERA POZNAÅƒSKA - szopka harcerska zbudowana przez WiarusÃłw 2-giej P.D.H w 2003r./nagroda
publicznoÅ›ci oraz I nagroda w kat. Od lat 15 w konkursie Muzeum Etnograficznego 2003 /

RATUSZ - szopka harcerska wykonana w 2002r. przez druÅźynÄ™ Wiarusy 2-giej P.D.H/ I nagroda
publicznoÅ›ci oraz III JuniorÃłw - Centrum Kultury w Zamku 2002 /

ZNAMY NAJPIÄ˜KNIEJSZÄ„ POZNAÅƒSKÄ„ SZOPKÄ˜ W KSZTAÅ•CIE BAMBERKI
zobacz
Â
ÅšwiÄ…teczny blog - zobacz
rozwaÅźania i refleksje:

W BLASKU PRAWDY O BOÅ»YM NARODZENIU

Â
A SÅ•OWO STAÅ•O SIÄ˜ CIAÅ•EM
i zamieszkaÅ‚o miÄ™dzy nami
J 1:14
DOBRA NOWINA - Å•k 2:11
dziÅ› w mieÅ›cie Dawida narodziÅ‚ siÄ™ wam Zbawiciel, ktÃłrym jest Mesjasz, Pan.
(Jezus Chrystus) (BT)

Aby PrzynieÅ›Ä‡ Å›wiatu ÅšWIATÅ•O I POKÃ“J
oraz pewnÄ… NADZIEJÄ˜ ZBAWIENIA
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ABY ÅšWIATÅ•O TO ZABÅ•YSÅ•O W KAÅ»DYM CZÅ•OWIEKU, NARODZIE I ZACHWYCIÅ•O SWYM
PIÄ˜KNEM ABY PRZEMIENIAÄ† SIEBIE I ÅšWIAT
NA BARDZIEJ BOÅ»Y I LUDZKI

OtwÃłrzmy siÄ™ na Boga, by zapanowaÅ‚ pokÃłj

ABY ÅšWIATÅ•O ZABÅ•YSÅ•O W KAÅ»DYM CZÅ•OWIEKU, NARODZIE I ZACHWYCIÅ•O SWYM
PIÄ˜KNEM - ABY PRZEMIENIAÄ† SIEBIE I ÅšWIAT NA BARDZIEJ BOÅ»Y I LUDZKI

ZANIEÅšMY TEN OGIEÅƒ MIÅ•OÅšCI EUROPIE I NA CAÅ•Y ÅšWIAT

tak krÃłlom, wÅ‚adcom, parlamentarzystom, sÄ™dziom jak i obywatelom, ubogim i bogatym, Starcom i
dzieciom, wiÄ™Åºniom, uzaleÅźnionym i chorym, po prostu wszystkim!

CaÅ‚a otoczka BoÅźego Narodzenia ma nie tylko charakter ludzki, ale i BoÅźy. WskazujÄ… na to bowiem
znaki zewnÄ™trzne, chÃłr AnioÅ‚Ãłw Å›piewa z radoÅ›ciÄ…:

ChwaÅ‚a na wysokoÅ›ci Bogu, a na ziemi pokÃłj ludziom dobrej woli

BÃłg siÄ™ rodzi! Nasz Pan - Zbawiciel przychodzi!
I AnioÅ‚owie ogÅ‚osili tÄ™ prawdÄ™ o BoÅźym Narodzeniu. Potem pokÅ‚on Trzech KrÃłli, ktÃłrzy
ofiarowali DzieciÄ™ciu Jezus: zÅ‚oto, mirrÄ™, kadzidÅ‚o. ZÅ‚oto - jako KrÃłlowi, mirrÄ™ - jako
CzÅ‚owiekowi, a kadzidÅ‚o jako Bogu.

W BLASKU TWOJEJ PRAWDY ZANIEÅšMY TEN OGIEÅƒ MIÅ•OÅšCI EUROPIE I NA CAÅ•Y ÅšWIAT

tak krÃłlom, wÅ‚adcom, parlamentarzystom, sÄ™dziom jak i obywatelom, bogatym i ubogim, starcom i
dzieciom, wiÄ™Åºniom, uzaleÅźnionym i chorym, po prostu wszystkim !
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/ por. "Gdy ujrzeli gwiazdÄ™ bardzo siÄ™ uradowali.(...)" - MT 2, 10-12 /

Tylko BÃłg moÅźe daÄ‡ wiarÄ™; Jednak ty moÅźesz daÄ‡ Å›wiadectwo. Tylko BÃłg moÅźe daÄ‡
nadziejÄ™; Jednak ty moÅźesz pogÅ‚Ä™biÄ‡ wiarÄ™ w swoich braciach. Tylko BÃłg moÅźe daÄ‡
miÅ‚oÅ›Ä‡; Jednak ty moÅźesz uczyÄ‡ innych jak kochaÄ‡. Tylko BÃłg moÅźe daÄ‡ pokÃłj; Jednak
ty moÅźesz zasiewaÄ‡ zgodÄ™. Tylko BÃłg moÅźe daÄ‡ siÅ‚Ä™; Jednak ty moÅźesz pocieszaÄ‡
kogoÅ› wÄ…tpiÄ…cego. Tylko BÃłg moÅźe daÄ‡ Åźycie; Jednak ty moÅźesz go uczyÄ‡ innych. Tylko
BÃłg moÅźe daÄ‡ Å›wiatÅ‚o; Jednak ty moÅźesz sprawiÄ‡, by zajaÅ›niaÅ‚o w czyichÅ› oczach.
Tylko BÃłg jest Åźyciem; Jednak ty moÅźesz wzbudziÄ‡ w innych jego pragnienie. Tylko BÃłg moÅźe
uczyniÄ‡ coÅ›, co zdaje siÄ™ niemoÅźliwe; Jednak ty moÅźesz uczyniÄ‡ to, co moÅźliwe. BÃłg jest
samowystarczalny; Podoba mu siÄ™ jednak, gdy moÅźe na ciebie liczyÄ‡.

Z najserdeczniejszymi Åźyczeniami
Å›wiÄ…tecznymi !

Å»yczenia od Jackaczytaj

BÃ“G STAÅ• SIÄ˜ CZÅ•OWIEKIEM, aby DAÄ† NAM UDZIAÅ• w swoim BÃ“STWIE.
OkazaÅ‚ nam swojÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡ do nas, MIÅ•OÅšÄ†, ktÃłra nie stawia granic, i ktÃłrej nic nie
moÅźe powstrzymaÄ‡. Nic GO nie powstrzymaÅ‚o aby staÄ‡ siÄ™ MAÅ•YM i BEZBRONNYM. To
miÅ‚oÅ›Ä‡ GO popychaÅ‚a, a nasza nÄ™dza przyciÄ…gaÅ‚a. To Radosna Nowina dla nas.

Dlatego uwielbiajmy tÄ™ MIÅ•OÅšÄ† przebywajÄ…cÄ… w MAÅ•YM DZIECIÄ˜CIU MARYI. Wraz z
JÃłzefem przyjmijmy JE i otoczmy opiekÄ….
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ÅšwiÄ™to ÅšwiÄ™tej Rodziny Jezusa, Maryi, JÃłzefa obchodzimy w niedzielÄ™ po Narodzeniu
PaÅ„skim. Przypomina nam te trzy wielkie postaci w dziejach Å›wiata, ktÃłre dla wszystkich rodzin
stanowiÄ… najwspanialszy ideaÅ‚ Å›wiÄ™toÅ›ci i przykÅ‚ad do naÅ›ladowania.

KaÅźdy z nas wychowaÅ‚ siÄ™ w rodzinie, w niej znalazÅ‚ schronienie i miÅ‚oÅ›Ä‡.
W nich poznaÅ‚ Boga...ObyÅ›my wszyscy wdziÄ™cznoÅ›ciÄ… otoczyli nasze rodziny na wzÃłr
miÅ‚oÅ›ci tej Rodziny z Nazaretu.
Niech MiÅ‚oÅ›Ä‡ Matki Maryi bÄ™dzie wzorem miÅ‚oÅ›ci naszych matek,
MiÅ‚oÅ›Ä‡ JÃłzefa, miÅ‚oÅ›ciÄ… naszych ojcÃłw
MiÅ‚oÅ›Ä‡ DzieciÄ…tka Jezus miÅ‚oÅ›ciÄ… naszych dzieci.

JeÅ›li tak bÄ™dzie nie bÄ™dzie wielu tragedii w naszych rodzinach. JeÅ›li tak bÄ™dzie nigdy nie
zabraknie miÅ‚oÅ›ci w naszych rodzinach...Warto pomyÅ›leÄ‡ nad tym...

Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus
przygarnÄ…Å‚ was ku chwale Boga.
Rz 15,7

Zawsze ilekroÄ‡ uÅ›miechniesz siÄ™ do swego brata jest BoÅźe Narodzenie
Zawsze, kiedy milkniesz by wysÅ‚uchaÄ‡ innych jest BoÅźe Narodzenie
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, ktÃłre jak Åźelazna obrÄ™cz uciskajÄ… ludzi w ich samotnoÅ›ci jest
BoÅźe Narodzenie
Zawsze, kiedy dajesz odrobinÄ™ nadziei wiÄ™Åºniom tym, ktÃłrzy sÄ… przytÅ‚oczeni ciÄ™Åźarem
fizycznego, moralnego i duchowego ubÃłstwa jest BoÅźe Narodzenie
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze jak bardo znikome sÄ… Twoje moÅźliwoÅ›ci jest BoÅźe
Narodzenie
Zawsze ilekroÄ‡ pozwolisz by BÃłg pokochaÅ‚ innych przez Ciebie Zawsze wtedy jest BoÅźe Narodzenie

Nasze dziedzictwo wiary i kultury - nasza godnoÅ›Ä‡ i wolnoÅ›Ä‡ uksztaÅ‚towana na
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chrzeÅ›cijaÅ„stwie - bÄ…dÅºmy wierni temu dziedzictwu ( J.PaweÅ‚ II )
Â

"ChwaÅ‚a Bogu na wysokoÅ›ciach, a na ziemi pokÃłj ludziom jego upodobania" /Å•k2:14/

SÅ•OWO STAÅ•O SIÄ˜ CIAÅ•EM
I ZAMIESZKAÅ•O MIÄ˜DZY NAMI...
/czytamy w Ewangelii Å›w. Jana/

BÃłg, ktÃłry przychodzi w ciszy i ubÃłstwie Betlejem, niech oÅźywi w nas szczere pragnienie szukania Go
ciÄ…gle i wszÄ™dzie. Niech Maryja, przez ktÃłrÄ… cud wcielenia staÅ‚ siÄ™ faktem, przygotuje nasze
serca na przyjÅ›cie KsiÄ™cia Pokoju, Pana i Zbawiciela.

W tym czasie adwentowego oczekiwania, dzielÄ™ siÄ™ radoÅ›ciÄ… bliskiego juÅź przeÅźywania
ÅšwiÄ…t BoÅźego Narodzenia. Å»yczÄ™, aby BoÅźy pokÃłj, radoÅ›Ä‡ i wszelka pomyÅ›lnoÅ›Ä‡
staÅ‚y siÄ™ Wszystkich udziaÅ‚em i abyÅ›my cieszyli siÄ™ nimi przez caÅ‚y nadchodzÄ…cy Nowy
2009 Rok. Niechaj BoÅźe DzieciÄ™ bÅ‚ogosÅ‚awi nam na kaÅźdy nowy dzieÅ„, byÅ›my nigdy nie
zapominali, Åźe teÅź dzieÄ‡mi BoÅźymi jesteÅ›my i aby BÃłg miaÅ‚ w naszym sercu i Åźyciu, zawsze
zamiast zÅ‚Ãłbka tron. Ufajmy, Åźe Blask Prawdy zagoÅ›ci w kaÅźdym sercu, gdyÅź rodzi siÄ™ zawsze z
miÅ‚oÅ›ci i wolnoÅ›ci.
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