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Die Heimatkirche

Gesegnete Weihnachten und ein gnadenreiches Neues Jahr 2018
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask Bożych
w Nowym Roku 2018

Das wahre Licht, das jeden Menschen er-
leuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt 
und die Welt ist durch ihn geworden, aber 
die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein 
Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht 
auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er 
Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an 
seinen Namen glauben, die aus Gott gebo-
ren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt und wir haben 
seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit 
des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade 
und Wahrheit. (J 1, 9-14)

Była światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przy-
chodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał 
się przez Nie, lecz świat  Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi,  tym, którzy wierzą w imię Jego,  
z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę,  chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (J 1,9-14)
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Das Wort Advent kommt aus der latein-
ischen Sprache. Dort bedeutet „advenio“ 
sich nähern, ankommen, eintreten, und 

„adventus“ heißt: Das Kommen oder die 
Ankunft. Wenn jemand zu uns kommen 
soll, warten wir auf ihn. So ist der Advent 
auch mit dem Warten auf den Gottessohn 
verbunden. Auf die Ankunft eines Gastes 
bereiten wir uns vor. Erst recht dann, wenn 
der Gast Gott selbst ist. Dabei spielt das 
Licht eine wichtige Rolle. Im Dezember wer-
den die Tage immer kürzer, daher braucht 
man immer mehr Licht, um die Dunkelheit 
zu erhellen. Wir warten auf Jesus, das Licht 
der Welt, und gehen ihm mit dem Licht der  
eigenen guten Taten in den Händen entge-
gen. In den Rorate Messen des Advents wird 
es besonders sichtbar. Die Kinder gehen 
zum Gottesdienst mit brennenden Later-
nen und guten adventlichen Vorsätzen. Das 
Licht, der Weg, die Ankündigung durch die 
Propheten, dass der Messias, der Sohn  
Gottes und Retter kommt, sorgen für eine 
besonders einfühlsame Zeit. Sie ergreift 
den Menschen und trägt ihn in Richtung 
Weihnachten; und genauso helfen dabei der 
Adventskranz und Adventskalender, die ent-
sprechenden Lieder und der Heiligabend. 

Słowo Adwent pochodzi z języka łacińs-
kiego. Tam „advenio” znaczy zbliżać 
się, przychodzić, wchodzić, a „adventus” 
wyraża przybywanie i nadejście. Gdy ktoś 
ma do nas przyjść, wtedy czekamy na 
niego. W ten sam sposób Adwent łączy się 
z czekaniem na Syna Bożego. Na przyjście 
każdego gościa przygotowujemy się staran-
nie, szczególnie zaś wtedy, gdy jest nim 
sam Bóg. Ważną rolę odgrywa tu światło.  
W grudniu dni stają się coraz krótsze, 
stąd też trzeba coraz więcej światła, aby 
rozświetlić ciemności. Czekamy na Jezusa, 
światłość świata, i sami wychodzimy mu na 
spotkanie starając się nieść w rękach światło 
dobrych uczynków. We Mszach św. rorat-
nich widać to szczególnie wyraźnie. Dzieci 
idą do kościoła niosąc płonące lampiony  

i dobre postanowienia adwentowe. Światło, 
droga, zapowiedzi prorockie, że Mesjasz, 
Syn Boży i Zbawiciel przyjdzie, wprowadzają 
nas w bardzo subtelny czas. Udziela się on 
człowiekowi i niesie go w stronę Bożego Na-
rodzenia. Pomocne są w tym także: wieniec 
i kalendarz adwentowy, odpowiednie pieśni 
oraz Wieczerza Wigilijna.

den Sonntagen geblieben. In dieser Form 
bleibt die Aufgabe des Adventskranzes die 
gleiche: Mit dem zunehmenden Licht zum 
Sohn Gottes zu führen. 

Wzmagające się światło
Drogę w stronę Bożego Narodzenia wy-
znacza w naszych kościołach i rodzinach 
wieniec adwentowy. Ewangelicki teolog 
i wychowawca Johann Hinrich Wichern 
(1808-1881) założył w Hamburgu dom, tzw. 
Raues Haus, dla dzieci żyjących na ulicy.  
W Adwencie były one szczególnie niecier-
pliwe i pytały stale o to, kiedy Dzieciątko 
przyjdzie. J.H. Wichern ustawił na starym 
kole od wozu okrąg złożony ze świec. Cztery 
duże, białe świece, wskazywały na  niedziele 
Adwentu, a małe, czerwone, ustawione 
pomiędzy nimi, oznaczały dni powszednie. 
Począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, 
dzień po dniu zapalano kolejną ze świec. 
W ten sposób utworzona została droga 
świetlna prowadząca do Dzieciątka Jezus, 
który jest Światłością świata. Z biegiem 
czasu z tych wielu świec pozostały tylko 
cztery duże oznaczające niedziele Adwentu. 
W tej formie wieniec adwentowy spełnia 
to samo zadanie: wraz ze wzmagającą się 
jasnością, prowadzi do Syna Bożego.

Advent: Der Weg auf Weihnachten zu
Adwent: droga do Bożego Narodzenia

Foto: Archiv

Zunehmendes Licht
Diesen Weg auf Weihnachten zu kennzeich-
net in unseren Kirchen und Familien der  
Adventskranz. Der evangelische Theologe 
und Erzieher Johann Hinrich Wichern (1808-
1881) hat für die Straßenkinder in Hamburg 
eine Bleibe eingerichtet, das „Raue Haus“. 
Im Advent waren die Kinder ungeduldig und 
fragten ständig danach, wann denn das 
Christkind kommt. J.H. Wichern bastelte 
aus einem Wagenrad einen Lichterkreis,  
indem er die vier Sonntage im Advent mit 
4 großen weißen Kerzen kennzeichnete und 
die Werktage dazwischen mit kleinen roten 
Kerzen markierte. Mit dem ersten Advents-
sonntag beginnend, wurde jeden Tag eine 
weitere Kerze angezündet. Somit konnte 
eine Lichterstraße errichtet werden, die zum 
Jesuskind führte, dem Licht der Welt. Aus 
diesen vielen Kerzen sind die vier großen an 
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Gute Taten 
Die Tage bis zu Weihnachten werden von 
Kindern – zusätzlich zu den Kerzen am 
Adventskranz – auch mit dem Adventska-
lender abgezählt. Populär sind diejenigen,  
die in der Form einer Pralinenschachtel mit 
Fenstern (vom 1. bis zum 24. Dezember) 
hergestellt werden. In jedem der Fenster 
befindet sich eine andere Süßigkeit. Neben 
diesen „Nasch-Kalendern“ gibt es auch an-
spruchsvollere Formen, die Belohnungen 
mit Aufgaben verbinden, welche die Kin-
der zu erfüllen haben. Meist sind es gute 
Taten, die man für die Anderen und sich 
selbst tun sollte, Gebete, die man aus- 
wendig lernen kann, oder Bibelverse, an 
die man sich während des Tages öfter 
erinnern möge. All das sind gute Alltags-
werke, durch welche sich die Kinder auf 
das Fest der Begegnung mit dem Christ-
kind vorbereiten.

Dobre uczynki
Dni poprzedzające Boże Narodzenie dzieci 
odliczają także z pomocą kalendarza ad-
wentowego. Popularne są te w formie 
bombonierki z okienkami (od 1 do 24 
grudnia). W każdym okienku znajduje się 
coś słodkiego. Oprócz kalendarzy nasta-
wionych na „konsumowanie łakoci”, są 
również bardziej wymagające, które łączą 
w sobie nagrody i zdania do wykonania. 
Głównie są to dobre uczynki, które dziecko 
może i powinno wykonać dla siebie  
i dla drugich. Wśród nich znajdują się także 
propozycje modlitw, których można się 
nauczyć na pamięć, albo cytaty z Pisma 
św., które dzieci często przypominają so-
bie w danym dniu. Są to wszystko drobne 
uczynki codzienne, poprzez które dzieci są 
w stanie znakomicie przygotować się na 
święto spotkania z narodzonym Jezusem. 

Schöne Weihnachtslieder
Weihnachten ohne passende Lieder wäre 
verfehlt. Sie bringen die Botschaft von 
der Geburt Christi in klanglicher Form in 
die Kirchen und Familienstuben. In unse-
rem Kulturkreis stammen die Weihnachts- 
lieder von den lateinischen Hymnen, die 
im Stundengebet der Mönche und Ordens- 
schwestern zu Weihnachtszeit gesungen 
wurden. Die Reformation mit Martin Luther 
hat das Singen in deutscher Sprache zu 
Weihnachten sehr geprägt. Er beachtete 
sowohl die biblische Weihnachtsbotschaft 
als auch das volkstümliche Brauchtum, 
wie dies das Lied „Vom Himmel hoch da 
komm ich her“ belegt. Wurden die Weih-
nachtslieder zunächst in den Kirchen ge-
braucht, so sind sie im 18. und besonders 
im 19. Jahrhundert in die Wohnungen 
eingezogen und wurden in den Familien  
gesungen. Die pastorale, ländliche Stim-
mung trat in die Gesänge ein mit der 
Krippe, den Hirten, dem Schnee und dem 
kalten Winter. Parallel dazu sind rund 
um Weinachten auch bürgerliche Lieder 
entstanden, die nicht auf die biblische 
Überlieferung eingehen, wie etwa das „O 
Tannenbaum“ oder das moderne „In der 
Weihnachtsbäckerei“. Eins aber steht fest: 
Auf Weihnachten will man sich gesanglich 
und musikalisch gut vorbereiten, um das 
Christkind würdig zu begrüßen!

Piękne kolędy
Święta Bożego Narodzenia bez odpo-
wiednich śpiewów są nie do pomyślenia. 

Kolędy wprowadzają dobrą nowinę o na-
rodzeniu Chrystusa do kościołów i naszych 
mieszkań w formie udźwiękowionej. Wy-
wodzą się one z łacińskich hymnów, które 
w modlitwie godzin (brewiarzowej) w ok- 
resie Bożego Narodzenia śpiewali mnisi  
i siostry zakonne. Reformacja wraz z Mar-
cinem Luthrem bardzo silnie wpłynęła na 
śpiew kolęd w języku niemieckim. W pie-
śniach bożonarodzeniowych uwzględniał 
on zarówno tekst biblijny, jak i ludową oby-
czajowość, jak np. w: „ Vom Himmel hoch, 
da komm ich her” (Jam z niebios zszedł, 
by nową wieść). O ile najpierw kolędy roz-
brzmiewały w kościołach, o tyle w XVIII,  
a szczególnie w XIX wieku, utorowały sobie 
one drogę pod strzechy domów i śpiewane 
były w rodzinach. Pasterska, wiejska i siel-
ska atmosfera wprowadzona została do 
kolęd wraz z motywami żłóbka, stajenki, 
pasterzy, śniegu czy mroźnej zimy. Równo-
legle do kolęd powstawały na czas Bożego 
Narodzenia śpiewy mieszczańskie, które 
nie mają odniesienia do biblijnych opisów 
narodzenia Pańskiego, a traktują o choince 
(„O Tannenbaum”), czy o pieczeniu ciasta 
na święta, jak to akcentuje piosenka „In der 
Weihnachtsbäckerei”. Jedno pozostaje jed-
nak niezmienne, że do Bożego Narodzenia 
przygotowujemy się także muzycznie i wo-
kalnie, aby godnie powitać Boże Dzieciątko.

Rorate-Messen
In der Vorbereitung auf Weihnachten neh-
men die Rorate-Messen einen besonderen 
Platz ein. Das sind Gottesdienste zu Eh-
ren der Gottesmutter Maria. Ursprünglich  
wurden sie nur an den Samstagen gefeiert. 
Sie dehnten sich im Laufe der Jahrhunderte 
auf alle Werktage der Adventszeit aus. Diese 
Hl. Messen stehen unter einem gemeinsa-

Foto: Archiv
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men und umfangreichen Thema. Dieses 
wird in seinen Einzelheiten jeden Tag in kur-
zen Ansprachen behandelt. Besonders für 
die Kinder ist es eine Herausforderung und 
eine Freude zugleich. Zu den Rorate-Messen 
kommen sie mit leuchtenden Laternen. Als 
Erinnerung an ihre Teilnahme am Gottes-
dienst erhalten sie kleine Bildchen, die zur 
Tagesansprache passend sind. Diese setzten 
sich am Ende des Advents – wie Puzzle – 
zu einem Gesamtbild. Die Kinder sind sehr  
darauf bedacht, alle Bildchen einzusam-
meln. Sie lernen dabei vieles und haben 
auch einige Aufgaben zu erfüllen. Somit 
werden die Rote-Messen zu einer spirituel-
len Bereicherung für die ganze Familie. 

wypełnienia konkretne zadania. Msze św. 
roratnie stanowią czas duchowego uboga-
cenia dla całej rodziny.

Der Heiligabend
Auf den Heiligabend wartet sehnsüchtig 
jede christliche Familie und auch jeder 
Mensch guten Willens, der sich den Frieden 
und das Wohlergehen für sich selbst und die 
Menschheit wünscht. In Schlesien versam-
meln sich die Christen nach dem Sonnen-
untergang um den festlich geschmückten 
Tisch. Der Christbaum steht in der Wohnung 
ebenfalls in festlicher Kleidung. Auch an die 
Geschenke wurde im Voraus gedacht. Den 
Mittelpunkt des Heiligabends bildet jedoch 
die gemeinsame Mahlzeit. Diese wird mit 
einer kleinen Andacht eröffnet.

Wieczór Wigilijny
Na wieczerzę wigilijną czeka z utęsknieniem 
każda chrześcijańska rodzina, a także ludzie 
dobrej woli, którzy pragną pokoju i wszelkiej 
pomyślności dla siebie i wszystkich ludzi. 
Na Śląsku chrześcijanie zasiadają po zacho-
dzie słońca do świątecznie nakrytego stołu. 
W jednym z pokoi stoi równie świątecznie 
udekorowana choinka. Także prezenty zo-
stały przygotowane. Centrum wieczoru wi-
gilijnego stanowi jednak wieczerza wigilijna. 
Ta poprzedzona zostaje krótkim nabożeń-
stwem domowym.

Andacht am Tisch 
Zunächst wird der Advent mit einem ent-
sprechenden Lied verabschiedet, wie z.B.: 

„Gott, heil´ger Schöpfer aller Stern`* erleucht´ 
uns die wir sind so fern, * dass wir erkennen 
Jesus Christ, * der für uns Mensch geworden 
ist“ oder „Tauet, Himmel den Gerechten, * 
Wolken regnet ihn herab!* Rief das Volk in 
bangen Nächten, dem Gott die Verheißung 
gab, * einst den Retter selbst zu sehen * und 
zum Himmel einzugehen; * denn verschlos-
sen war das Tor, * bis der Heiland trat hervor“.

Nabożeństwo przy stole
Najpierw następuje pożegnanie Adwentu. 
Śpiewa się wtedy jedną z pieśni adwento-
wych, np. „Głos wdzięczny z nieba wychodzi, 

* Gwiazdę nam nową wywodzi, * która roz-
świeca ciemności, * I odkrywa nasze złości. 
/ Z Róźdżki Jesse kwiat zakwita, * Który zba-
wieniem świat wita; * Pan Bóg zesłał Syna 
swego, * Przed wieki narodzonego” – albo 

– „Spuście nam na ziemskie niwy * Zbawcę 
z niebios obłoki, * Świat przez grzechy nie-
szczęśliwy * Wołał w nocy głębokiej (…) / 
Ale się Ojciec zlitował * Nad nędzną ludzi 
dolą. * Syn sią chętnie ofiarował, * By speł-
nił wieczną wolę. * Zaraz Gabriel zstępuje *  
I Maryi to zwiastuje, * Iże z Ducha Świętego 

* Pocznie Syna Bożego”.

Lesung aus dem Evangelium
Die älteste Person in der Familie leitet das 
Evangelium von der Geburt Jesus Christi 
mit eigenen Worten ein, wie etwa: „Die 
Menschen haben auf den Messias und Hei-
land lange gewartet. Von Ihm erhofften sie 
sich einen neuen Anfang für sich und die 
Welt. Gott hat sich ihrer erbarmt und ihnen 
seinen Sohn auf Erden gesandt. Darüber 
berichtet der Evangelist Lukas. Diese frohe 
Botschaft wollen wir jetzt hören“. Es wird 
das Evangelium vorgelesen: Lk 2,1-14. Da-
nach singen alle z.B. „O du fröhliche, o du 
selige, Gnaden bringende Weihnachtszeit! 

* Welt ging verloren, Christ ward geboren, * 
freue dich, freue dich, o Christenheit!“

Odczytanie Ewangelii 
Najstarsza osoba w rodzinie wprowadza 
w czytanie Ewangelii o Narodzeniu Jezusa 
własnymi słowami, jak np.: „Ludzie długo 

Foto: Archiv
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Msze św. roratnie
W przygotowaniach do świąt Bożego Na-
rodzenia szczególne miejsce zajmują Msze 
św. roratnie. Są to Eucharystie sprawo-
wane ku czci Najświętszej Maryi Panny. 
Pierwotnie były one odprawiane tylko  
w soboty adwentowe. Z biegiem czasu 
zaczęto je odprawiać we wszystkie dni po-
wszednie w Adwencie. Msze św. roratnie 
objęte są głównym, obszernym tematem. 
Jego poszczególne wątki omawiane są 
dzień po dniu w krótkich kazaniach. Szcze-
gólnie dla dzieci jest to czas wymagający, 
ale i radosny. Na Msze św. roratnie dzieci 
przychodzą z zapalonymi lampionami. Na 
pamiątkę każdej Mszy św. otrzymują one 
mały obrazek, który odpowiada omawia-
nemu tematowi. Wszystkie obrazki razem 
wzięte, tworzą wielki obraz – jak puzzle. 
Dzieci dążą do tego, aby zebrać wszystkie 
obrazki. Uczą się przy tym wiele i mają do 
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miłością, nierozerwalnymi więzami jedno-
ści, zdrowiem i pokojem. Ciebie prosimy 

– wysłuchaj nas Panie!“ oraz wielu innymi 
wezwaniami.

Teilen der Oblaten
Nach dem Gebet werden die Oblaten mit-
einander geteilt. Dieser schöne Brauch 
ist erst in der Nachkriegszeit in Schlesien 
heimisch geworden. Den haben die polni-
schen Familien in unsere Region gebracht, 
die aus den Ostgebieten Polens hierher ver-
trieben wurden. Der Vater oder die Mutter 
spricht: „Lasst uns nun im Geiste der Liebe 
das Brot, diese Oblaten, miteinander Bre-
chen. In gegenseitiger Liebe öffnen wir 
unsere Herzen dem geborenen Heiland. 
In Ihm finden wir und jeder Mensch die 
Versöhnung und den Frieden. Möge Chris-
tus, der Herr, immer bei uns sein!“ Jeder 
nimmt in die Hand eine Oblate, geht auf 
den anderen zu, bricht ein Stückchen von 
seiner ab und überbringt ihm gute Wün-
sche. Dasselbe tun alle untereinander.

Dzielenie się opłatkiem
Po modlitwie następuje dzielenie się opłat-
kiem. Ten piękny zwyczaj zadomowił się 
na Śląsku w latach powojennych. Przynio-
sły go w nasze strony polskie rodziny, które 
zostały wysiedlone z kresów wschodnich 
Rzeczpospolitej. Ojciec albo Matka za-
chęca do dzielenia się opłatkiem tymi, 
bądź podobnymi słowami: „W duchu miło-
ści przełammy się chlebem, białym opłat-
kiem. W miłości wzajemnej otwórzmy 
nasze serca narodzonemu Zbawicielowi.  
W nim znajdziemy pojednanie i pokój. 
Niech Chrystus Pan zawsze pozostanie  
z nami!” Każdy z domowników bierze opła-
tek do ręki, podchodzi kolejno do każdej  
z osób, odłamuje kawałek z jego opłatka  
i składa życzenia świąteczne.

czekali na Mesjasza i Zbawiciela. Po Nim 
spodziewali się nowego początku dla 
siebie i dla świata. Pan Bóg się nad nimi 
zmiłował i posłał na ziemię swego Syna.  
O tym pisze ewangelista Łukasz. Tej ra-
dosnej nowiny chcemy teraz wysłuchać”. 
Po wprowadzeniu czytany jest fragmentu 
Ewangelii: Łk 2,1-14. Następnie wszyscy 
śpiewają np. „Wśród nocnej ciszy głos się 
rozchodzi: * wstańcie pasterze, Bóg się 
wam rodzi”.

Dank und Bitte
Im Namen der Familie dankt der Vater oder 
die Mutter dem fürsorglichen Gott für das 
vergangene Jahr, für alles Gute, welches 
die Familie seit dem letzten Heiligabend 
erfahren durfte. Für alles was misslungen 
war entschuldigen sich die Familienmit-
glieder beieinander. In den Fürbitten beten 
sie um eine gnadenreiche Weihnachtszeit 
und glückliche Zukunft, wie z.B. „Herr und 
Heiland, schenke unserer Familie eine 
große Liebe, einen festen Zusammenhalt, 
Gesundheit und Frieden: - Wir bitten dich, 
erhöre uns!“

Dziękczynienie i prośba 
W imieniu rodziny Matka lub Ojciec dzię-
kują troskliwemu Bogu za miniony rok  
i wszelkie dobro, które członkowie rodziny 
otrzymali od ostatniej Wigilii. Za wszystko, 
co było złe w minionym czasie, członko-
wie rodziny przepraszają siebie nawzajem.  
W prośbach przedstawiają Bogu swoje 
nadzieje, proszą o błogosławione Święta 
i szczęśliwą przyszłość słowami: „Panie  
i Zbawicielu, obdarz naszą rodzinę wielką 

Weihnachtsmahl
Mit dem „Vater unser“ und dem Gebet 
vor dem Essen: „O Gott, von dem wir alles  
haben, wir preisen dich für deine Gaben. 
Du speisest uns, weil du uns liebst; so 
segne auch, was du uns gibst. Amen“ –  
beginnt das Weihnachtsmahl. Nach dem 
alle gegessen hatten begibt sich die Fa-
milie zum Christbaum. Dort werden die 
Weihnachtslieder gesungen und hinterher 
die Geschenke verteilt. Die Familie bleibt 
miteinander bis zur Christmette, der Hirten- 
messe um Mitternacht, zu der alle gemein-
sam in die Pfarrkirche gehen. Die Weih-
nachtszeit beginnt!

Wieczerza Wigilijna
Modlitwą „Ojcze nasz” oraz modlitwą 
przed jedzeniem rozpoczyna się spożywa-
nie posiłku: „Boże, dzięki Ci składamy, za 
to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie 
przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. 
Amen”.  Po spożyciu wieczerzy wszyscy 
gromadzą się przy choince, śpiewają ko-
lędy, a następnie rozdają prezenty. Człon-
kowie rodziny  pozostają ze sobą aż do 
Pasterki (do Mszy św. o północy), na którą 
wszyscy razem udają się do kościoła pa-
rafialnego. Zaczyna się czas Bożego Naro-
dzenia!

Foto: Archiv

Foto: Archiv

Weihnachtsmahl. Foto: onet.pl

Weihnachtsmahl. Foto: onet.pl

Die Chtistmette. Foto: Archiv
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Ein kleiner Junge ist stolz darauf, einen 
Großvater zu haben, der Figuren schnit-
zen kann. Es ist schon faszinierend zuzu-
sehen, wie langsam aus einem Stück Holz  

„lebendige“ Gestalten entstehen. Der Junge 
vertieft sich so in die geschnitzten Krippen-
figuren, dass sich seine Gedanken mit der 
Welt der Figuren vermischen: Er geht mit 
den Hirten und Königen in den Stall und 
steht plötzlich vor dem Kind in der Krippe. 
Da bemerkt er: Seine Hände sind leer! Alle 
haben etwas mitgebracht, nur er nicht. Auf-
geregt sagt er schnell: „Ich verspreche dir 
das Schönste, was ich habe! Ich schenke 
dir mein neues Fahrrad – nein, meine elek-
trische Eisenbahn.“ Das Kind in der Krippe 
schüttelt lächelnd den Kopf und sagt: „Ich 
möchte aber nicht deine elektrische Eisen-
bahn. Schenke mir deinen - letzten Aufsatz!“ 

„Meinen letzten Aufsatz?“, stammelte der 
Junge ganz erschrocken, „aber da steht 
doch ..., da steht «ungenügend» drunter!“ 

„Genau deshalb will ich ihn haben“, ant-
wortet das Jesuskind. „Du sollst mir immer 
das geben, was «nicht genügend» bei dir ist. 
Dafür bin ich auf die Welt gekommen!“

Pewien mały chłopiec był dumny z tego, że 
ma dziadka, który potrafi rzeźbić figurki. 

des Kindes in der Krippe, „ich möchte von 
dir noch die Antwort haben, die du deiner  
Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, 
wieso denn der Milchbecher zerbrechen 
konnte.“ Da weint der kleine Junge. Schluch-
zend gesteht er: „Aber da habe ich doch gelo-
gen. Ich habe der Mutter gesagt: «Der Milch-
becher ist mir ohne Absicht hingefallen!» 
Aber in Wirklichkeit habe ich ihn ja vor Wut 
auf die Erde geworfen!“ „Deshalb möchte 
ich die Antwort haben“, sagte das Jesuskind 
bestimmt zu dem kleinen Jungen, „bring mir 
immer alles, was in deinem Leben böse ist, 
verlogen, trotzig und gemein. Dafür bin ich 
in die Welt gekommen, um dir zu verzeihen, 
um dich an die Hand zu nehmen und dir den 
richtigen Weg zu zeigen“. Und das Jesuskind 
lächelt den kleinen Jungen wieder an. Und er 
schaut und hört, und staunt. 

„I jeszcze trzecią rzecz chcę mieć od Ciebie” – 
słyszy mały chłopiec głos Dziecka w żłóbku. 

„Chcę poznać odpowiedź, jaką dałeś twojej 
mamie, gdy cię zapytała, jak to się mogło 
stać, że kubek na mleko się rozbił”. Mały 
chłopiec zaczął płakać. Szlochając wyznał 
zawstydzony: „Ależ wtedy, to ja skłamałem. 
Powiedziałem mamie, że «kubek na mleko 
niechcący mi się wywrócił!» Ale tak na-
prawdę, to ja ze złości rzuciłem nim o ziemię!” 

„Dlatego prosiłem cię o tę odpowiedź” – rze-
kło Dzieciątko Jezus zdecydowanie, „abyś 
mi przynosił wszystko to, co w twoim życiu 
jest złe, zakłamane, nieposłuszne, uparte  
i podłe. Na to przyszedłem na świat, aby ci 
przebaczyć, aby wziąć cię za rękę i pokazać 
ci drogę właściwą”. Dzieciątko Jezus ponow-
nie uśmiechało się do małego chłopca. A on 
patrzy, słucha i dziwi się.

Erzählt von: Heinz Pangels

Ein Gespräch an der Krippe / Rozmowa przy żłóbku

Jest to fascynujące, gdy z jednego kawałka 
drewna powstają „żywe” postacie. Chłopiec 
tak głęboko zapatrzył się w wyrzeźbione 
figurki w stajence, że jego myśli przeniosły 
go w ich świat i w ich życie. Poczuł, że ra-
zem z pasterzami i mędrcami idzie do sta-
jenki i staje nagle przed Dzieckiem leżącym  
w żłóbku. Od razu spostrzegł, że przyszedł 
z pustymi rękoma! Wszyscy coś przynieśli, 
tylko on niczego ze sobą nie wziął. Podener-
wowany wymamrotał pośpiesznie: „Obie-
cuję ci najpiękniejszą rzecz, jaką mam! Po-
daruję ci mój nowy rower – nie, podaruję ci 
moją kolejkę elektryczną.” Dziecko w żłóbku 
z uśmiechem na twarzy pokręciło głową  
i powiedziało: „Ale ja nie chcę twojej kolejki 
elektrycznej. Podaruj mi lepiej twoje ostat-
nie wypracowanie szkolne!” „Moje ostatnie 
wypracowanie?” – jąkał się chłopiec cały 
przestraszony, „ależ tam jest napisane …, 
pod spodem znajduje się stopień «niedosta-
teczny»!” „Właśnie dlatego chcę to wypra-
cowanie mieć”, odpowiedziało Dzieciątko 
Jezus. „Możesz mi zawsze powierzać to, co 
jest u ciebie «niedostateczne». Po to przy-
szedłem na świat!”

„Und dann möchte ich noch etwas von 
dir“, fährt das Kind in der Krippe fort, „ich 
möchte deinen Milchbecher!“ Jetzt wird der 
kleine Junge traurig: „Meinen Milchbecher? 

- Aber der ist mir doch zerbrochen!“ „Eben 
deshalb möchte ich ihn haben“, sagt das  
Jesuskind liebevoll,  „du kannst mir alles 
bringen, was in deinem Leben zerbricht. 
Ich will es heil machen!“

„A do tego możesz mi jeszcze coś dać” – 
mówiło dalej Dziecko w żłóbku, „podaruj 
mi twój kubek na mleko!” Mały chłopiec 
zasmucił się bardzo: „Mój kubek na mleko? 

– Ależ on mi się rozbił!” „Właśnie dlatego o 
niego proszę” – odpowiedziało Dziecię Je-
zus czule i życzliwie. „Możesz mi przynieść 
wszystko, co się w twoim życiu rozbiło. Chcę 
to naprawić!” 

„Und noch ein Drittes möchte ich von dir“ – 
hört der kleine Junge wieder die Stimme 

Foto: Archiv

Foto: Archiv
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Zum Jahreswechsel besuchen die Seel- 
sorger in Schlesien ihre Gemeindemitglie-
der zu Hause. Dieser Besuch wird hier zu 
Lande „Kolende (= kolęda)“ genannt. Der 
Name geht auf einen volkstümlichen Brauch 
zurück, demnach in ländlichen Gebieten 
Gruppen von Menschen unterwegs waren, 
die Bauernhöfe besuchten und gute Wün-
sche zum Neuen Jahr brachten. Sie sangen 
dazu Glückwunsch- und Weihnachtslieder 
(Kolędy genannt) und wurden mit Essen 
und Trinken beschenkt. Diese Tradition hält 
sich in einigen Regionen bis heute. Seit fast 
drei Jahrzehnten haben sich vielerorts in 
Schlesien die Sternsinger durchgesetzt, die – 
wie in Deutschland – die Menschen in ihren 
Wohnungen besuchen, Gutes wünschen, 
Weihnachtslieder singen und Spenden für 
die christliche Weltmission sammeln. 

Na przełomie Starego i Nowego Roku dusz-
pasterze odwiedzają swoich parafian w ich 
domach. Wizyty te nazywane są „Kolędą”. 
Nazwa wywodzi się ze zwyczajów ludo-
wych, według których w rejonach wiejskich 
grupy osób, tzw. kolędników, odwiedzały 
gospodarstwa i przekazywały domowni-
kom dobre życzenia. Przy czym śpiewano 
kolędy i pieśni życzące oraz przyjmowano 
dary w postaci jedzenia i picia. Ta tradycja 
utrzymuje się w wielu regionach po dziś 
dzień. Od niemal trzech dziesięcioleci na 
Śląsku zadomowił się popularny w Niem-
czech zwyczaj odwiedzania mieszkań przez 

kolędników misyjnych (tzw. Sternsinger), 
którzy również śpiewają kolędy, składają 
życzenia noworoczne i przyjmują ofiary na 
cele misji katolickich w świecie.

Der Hausbesuch
Nach dem Kirchenrecht (Can. 529 – § 1.) 
hat der Pfarrer darum bemüht zu sein, die 
seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu 
kennen; deshalb soll er die Familien besu-
chen. Er soll an den Sorgen, den Ängsten 
und vor allem an der Trauer der Gläubigen 
Anteil nehmen und sie im Herrn stärken. Mit 
hingebungsvoller Liebe soll er den Kranken, 
vor allem den Sterbenden zur Seite stehen, 
indem er sie sorgsam durch die Sakramente 
stärkt und ihre Seelen Gott anempfiehlt. Der 
Pfarrer soll sich mit besonderer Aufmerk-
samkeit den Armen, Bedrängten, Einsa-
men, den aus ihrer Heimat Verbannten und 
ebenso denen zuwenden, die in besondere 
Schwierigkeiten geraten sind. Er soll seine 
Aufgabe darin sehen, die Ehegatten und 
Eltern bei der Erfüllung der ihnen obliegen-
den Pflichten zu stützen und die Vertiefung 
eines christlichen Lebens in der Familie zu 
fördern. Der jährlich erfolgende Besuch in 
den Wohnungen der Gemeindemitglieder 
ist für die vielfältig aufgestellte Seelsorge 
ein wichtiger Ausgangspunkt.

Odwiedziny duszpasterskie
Według prawa kościelnego (Kan. 529 – 
§ 1.)  proboszcz powinien starać się poznać 
wiernych powierzonych jego pieczy. Winien 
zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc  
w troskach wiernych, zwłaszcza w ich nie-

pokojach i smutku, oraz umacniając ich  
w Panu. Gorącą miłością powinien wspie-
rać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, 
wzmacniając ich troskliwie sakramentami 
i polecając ich dusze Bogu. Szczególną tro-
ską winien otaczać biednych, cierpiących, 
samotnych, wygnanych ze swojej ojczyzny 
oraz przeżywających szczególne trudno-
ści. Wreszcie, powinien się starać o to, by 
małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc 
do wypełniania własnych obowiązków; ks. 
proboszcz powinien popierać wzrost życia 
chrześcijańskiego w rodzinach. Coroczne 
odwiedziny w mieszkaniach swoich pa-
rafian stanowią dla szeroko zakrojonego 
duszpasterstwa parafialnego ważny punkt 
wyjścia.

Verlauf des Hausbesuches
Die Seelsorger besuchen die Gläubigen an 
den Tagen zwischen dem Weihnachtsfest 
und dem Fest der Darstellung des Herrn im 
Tempel zu Jerusalem (2. Februar). Zu diesem 
Besuch gehören: Das gemeinsame Gebet 
der Einwohner mit dem Geistlichen, Weihe 
der Wohnung und Segnen der Familie für 
das ganze Jahr. Mit dem Pfarrer sind oft die 
Messdiener (Ministranten) unterwegs. Sie 
singen in den Wohnungen Weihnachtslieder 
und zeichnen an den Türen mit geweihter 
Kreide die Abkürzung: C + M + B + 2018. Sie 
wird dem lateinischen Satz: „Christus man-
sionem benedicat = Christus segne dieses 
Haus“ entlehnt und mit der Zahl des laufen-
den Jahres ergänzt. Für diesen Besuch wird 
ein Tisch entsprechend vorbereitet. Auf ei-
nem weißen bzw. festlich dekorierten Tisch-
tuch werden Kerzen, ein Kreuz wie ein Gefäß 
mit Weihwasser aufgestellt und manchmal 
auch die Bibel gelegt. Nach dem gemeinsa-
men Gebet gibt es die Möglichkeit mit dem 
Pfarrer über das geistliche Leben in der Fa-
milie und Pfarrgemeinde zu sprechen. Für 
viele christliche Familien ist das ein wichtiger 
Einstieg in das Neue Jahr.

Foto: Archiv

Hausbesuch des Seelsorgers und der Gottessegen zum 
Neuen Jahr / Odwiedziny duszpasterskie (kolęda)  
i błogosławieństwo Boże na Nowy Rok

Foto: Archiv
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Przebieg odwiedzin
Duszpasterze „chodzą po kolędzie” zazwy-
czaj od świąt Bożego Narodzenia do święta 
Ofi arowania Pańskiego  (2 lutego). Na wi-
zytę składa się najpierw wspólna modli-
twa kapłana z domownikami, poświęcenie 
mieszkania i udzielenie błogosławieństwa 
rodzinie na cały rok. Duszpasterzowi pod-
czas tych odwiedzin towarzyszą ministranci, 

Für das Jahr 2018 wünschen wir allen unse-
ren Freunden und Förderern reichen Segen
Gottes, viel Gesundheit, Wohlergehen und 
Frieden im eigenen Herzen, in der Familie, 
in der Gesellschaft und der Welt.

Na Nowy Rok 2018 życzymy wszystkim na-
szym Przyjaciołom i Protektorom obfi tego 
błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia, 
pomyślności i pokoju we własnym sercu, 
w rodzinie, w społeczeństwie i w świecie.

Wir gratulieren dem Bund der Jugend Deut-
scher Minderheit (BJDM) und der Stiftung 
für Entwicklung Schlesiens zu ihrem 25-
jährigen Bestehen, welches sie 2017 ge-
feiert haben. Diese Einrichtungen der 
Deutschen Minderheit in Polen haben in 
der Förderung der deutschen Sprache und 
Kultur wie der wirtschaftlichen Entwick-
lung in Schlesien und anderen Regionen 
Polens eine sehr wichtige Rolle zu erfüllen. 
Wir wünschen daher viel Kraft, Ausdauer 
und zahlreiche gute Ideen für die Zukunft.

Gratulujemy Związkowi Młodzieży Mniej-
szości Niemieckiej (BJDM) oraz Fundacji 
Rozwoju Śląska z okazji 25-lecia ich ist-
nienia, obchodzonego w 2017 r. Te insty-
tucje Mniejszości Niemieckiej w Polsce 
mają bardzo ważną rolę do spełnienia we 
wspieraniu języka i kultury niemieckiej 
oraz rozwoju gospodarczego na Śląsku 
i w innych regionach Polski. Życzymy wielu 
sił, wytrwałości i licznych dobrych pomy-
słów na przyszłość.

Wir danken Allen, die uns im Jahr 2017 
hilfsbereit zur Seite standen. Allen Insti-
tutionen wie dem Polnischen Innenminis-
terium (MSWiA), dem Bundesministerium 
des Innern (BMI), dem Deutschen Kon-
sulat in Oppeln, dem Goethe Institut in 
Krakau, der Kardinal-Bertram-Stiftung, 
der Clemens Riedel Stiftung, dem Verband 
der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesell-
schaften in Polen (VdG) und den Sozial-
Kulturellen Gesellschaften in Schlesien, 
der Stiftung für Entwicklung Schlesiens,
dem Institut für Buchwesen (Instytut 
Książki) in Warschau, den Oppelner 
Medien: ProFutura, NTO, Radio DOXA 
und vielen anderen – sagen wir vom  
Herzen Danke! Ebenfalls danken wir 
herzlich allen Privatpersonen, die uns 
mit Verständnis und einer tatkräfti-
gen Hilfe im Jahr 2017 treu beglei-
tet haben. Gemeinsam blicken wir 
erfolgreich auf das ausklingende Jahr 2017 
und wünschen uns im kommenden Jahr 
eine weitere Entfaltung unseres Dienstes 
zum Wohl der Deutschen Minderheit, der 
Polnischen Mehrheit und aller Einwoh-
ner in unserer Region. Gott möge unsere 
guten Vorsätze im Neuen Jahr mit seinem 
Segen und Schutz dauerhaft begleiten.   

Pfr. Dr. Piotr Tarlinski mit dem Seelsorge-
rat der Minderheiten im Bistum Oppeln 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Deutsch-Polnischen Zentrums für 
Bibliotheken, Medien, Kultur und Wissen-
schaftliche Forschungen in Oppeln.

Der Friede Gottes, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus (Phil 4,7) 
Pokój Boży, niech strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (Fil 4,7)

którzy śpiewają kolędy i znaczą mieszkania 
poświęconą kredą wypisując na drzwiach 
mieszkania skrót: C + M + B + 2018. Po-
chodzi on od łacińskiego zdania: „Christus 
mansionem benedicat = Niech Chrystus 
błogosławi temu domowi”, do którego do-
pisuje się bieżący rok. Na okoliczność tych  
odwiedzin odpowiednio przygotowuje się 
stół. Na białym lub świątecznie zdobionym 

obrusie ustawia się krzyż, świece, naczynie 
z wodą święconą, a czasami kładzie się na 
stole również Biblię.  Po wspólnej modli-
twie i błogosławieństwie jest możliwość 
rozmowy z duszpasterzem na tematy do-
tyczące życia religijnego, rodzinnego i para-
fi alnego. Dla wielu chrześcijańskich rodzin 
jest to ważny moment wejścia w Nowy Rok 
kalendarzowy. 


