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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 

  Święta  Bożego  Narodzenia  pomagają  nam 
uświadamiać  sobie,  a  także  umożliwiają  podjąć 
ewangelizację. Cały  świat wie,  że  są  święta.  Już 
na kilka tygodni przed rozpoczęciem Adwentu wi-
tryny  sklepowe  i  rozświetlone  tysiącami  świateł 
ulice  zapowiadają  to  wielkie  wydarzenie.  Świa-
towy handel, za sprawą tego całego świątecznego 
marketingu,  stworzył  doskonałą  reklamę  Bożego 
Narodzenia.
  I trzeba przyznać, że funkcjonuje ona świetnie: 
nawet  ten,  dla  kogo 
treść  tych  świąt  nie 
ma  większego  zna-
czenia,  wie,  że  jest 
Boże  Narodzenie. 
Jest,  zatem  tak,  jak 
zapowiedział  prorok 
Izajasz: „[...] Wszyst-
kie  krańce  ziemi 
zobaczą  zbawienie 
naszego  Boga”  (Iz 
52,10).
  Lambert  Noben, 
chrześcijański  pisarz 
i myśliciel, napisał o Bożym narodzeniu tak:

„Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty 
potrafił wyrzekać się samego siebie!

Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł Mnie uznać 
za jedyne bogactwo!

Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się 
uświęcać każde miejsce!

Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się 
Mnie nie lękał!

Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwąt-
pił w moją miłość!

Narodziłem się w noc, abyś ty uwierzył, iż mogę 
rozjaśniać każdą rzeczywistość spowitą 

ciemnością!
Narodziłem się w ludzkiej postaci, abyś ty nigdy 

nie wstydził się być sobą!”
  Zatem Bóg narodził  się dla każdego z nas. Co 
z  tego  wynika?  Przede  wszystkim  Boże  Dzie-
ciątko każdemu z nas przynosi nadzieję. Pozwala 
wierzyć, że nie jesteśmy sami. Uroczystość Boże-
go Narodzenia  rozprasza  ciemności  i  samotność. 
Można  powiedzieć,  że  jest  afirmacją  obecności 
Boga wśród  nas. Ta  nadzieja,  która  ukazuje  per-
spektywę, ma nas wzmocnić.
  Dni  Narodzenia  Pańskiego  na  długo  zapadają 

w pamięci. Niezwykły jest fakt, że wiele osób pra-
gnie uczestniczyć we Mszy Świętej pasterskiej. To 
zobowiązuje nas do głoszenia  słowa Bożego  tak, 
aby  dotarło  ono  do  wielu.  Naśladujemy  proroka 
Izajasza i w te dni całemu światu głosimy tajemni-
cę wcielenia. Głosimy pokój, radość, zbawienie, bo 
Bóg w swym miłosierdziu dla człowieka zstępuje 
na ziemię, daje nam samego siebie w swoim Synu. 
Ten  niezwykły  dar  sprawia,  że  Boże  zbawienie 
dociera  do  wszystkich  ludzi:  „Ujrzały  wszystkie 

krańce ziemi zbawie-
nie  Boga  naszego” 
(Ps 98,3).
  Radość  świąt  Na-
rodzenia  Pańskiego 
udziela  się  wszyst-
kim  ludziom,  nawet 
tym,  którzy  w  Boga 
nie  wierzą.  Warto 
wykorzystać ten czas 
łaski i próbować roz-
wiązać  trudne  pro-
blemy:  najpierw  te 
indywidualne,  potem 

rodzinne,  społeczne,  a  w  końcu  próbować  roz-
wiązać  trudne  sytuacje  narodowe, międzyludzkie 
–  trzeba próbować rozsupłać supełki  i gordyjskie 
węzły, ruszyć sprawy nie do rozwiązania. Bóg da-
rzy nas łaską bycia ze sobą, wspólnym posiłkiem, 
zabawą,  śpiewem  kolęd.  Nie  można  marnować 
tego  cennego  czasu. Korzystajmy  z  tego Bożego 
daru i módlmy się dla potrzebujących o łaskę po-
jednania, wiary, miłości,  bo  przecież,  jak  poucza 
św. Paweł w Liście do Tytusa, „[...] ukazała się do-
broć i miłość Zbawiciela [...]” (Tt 3,4).
  Przed czterema laty papież Franciszek opubliko-
wał swoją pierwszą adhortację apostolską „Evan-
gelii Gaudium” – Radość Ewangelii. Źródłem tej 
radości  jest miłosierna miłość Boża, którą Ewan-
gelia głosi. Jest to radość Bożego Narodzenia: Bóg 
z miłości do człowieka staje się człowiekiem. „Cóż 
masz, niebo, nad ziemiany? / Bóg porzucił szczę-
ście Twoje, / Wszedł między lud ukochany, / Dzie-
ląc z nim trudy i znoje” – śpiewamy w jednej z naj-
piękniejszych polskich kolęd. „A Słowo ciałem się 
stało i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).
  To znaczy, że Bóg wciela się nadal, że tajemnica 
Bożego Narodzenia dokonuje się także w naszych 
czasach, w nas samych i w naszym życiu. Im bar-
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dziej zagłębiamy się w tę prawdę naszej wiary, tym 
większa jest nasza radość z tego, że Bóg posłał na 
świat  swojego Syna,  aby  nas  zbawił. Dlatego  na 
początku adhortacji papież kieruje do nas takie sło-
wa: „Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależ-
nie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by 
odnowili [...] dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Je-
zusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, 
by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie 
Go  nieustannie  każdego  dnia. Nie ma  powodów, 
dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie 
nie  jest  skierowane do niego, ponieważ «nikt nie 
jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan»” 
(nr 3).
  My, Parafianie  św. 
Stanisława  BM,  je-
steśmy  wezwani  do 
dawania  świadectwa 
wiary.  Mamy  prze-
cież  dobrą,  radosną 
nowinę  dla  całego 
świata:  Bóg  okazał 
nam  miłosierdzie, 
stał  się  człowiekiem 
dla  nas,  stał  się  jed-
nym  z  nas,  zamiesz-
kał  wśród  nas,  jest 
nam bliski. To On jest 
dzisiaj  dla  nas  naj-
większym  i  najważ-
niejszym  prezentem, 
darem.  Ten  perfekcyjny  gwiazdkowy  marketing 
musimy wypełnić najdoskonalszą treścią: nowona-
rodzonym  Jezusem Chrystusem obecnym w każ-
dym i każdej z nas. Dlatego też wszyscy jesteśmy 
zdolni  do  niesienia  tej  radosnej  nowiny w  świat. 
Nogi  nasze  są  nogami  „[...]  zwiastuna  radosnej 
nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, 
który obwieszcza zbawienie  [...]”  (Iz 52,7) w Je-
zusie  Chrystusie.  Głosimy  radość  Ewangelii  tak 
dalece,  jak  sami  jesteśmy  nią  przeniknięci. Nasz 
uśmiech  jest  przecież  uśmiechem  Boga.  Nasza 
wyrozumiałość i cierpliwość jest wyrozumiałością 
i cierpliwością Boga. Nasze radości i smutki są ra-
dościami i smutkami Boga. Pamiętajmy jednak, że 
radość z narodzin Chrystusa i radość Jego Ewan-
gelii udziela się innym w takim stopniu, w jakim 
Chrystus staje się w nas ciałem.
  Przeżywając  te święta Bożego Narodzenia, nie 
sposób nie wspomnieć tamtych świąt z 1972 roku. 
Dnia 24 grudnia Biskup Gdański, Lech Kaczma-
rek,  dokonał  poświęcenia  naszego  kościoła  oraz 

erygował parafię terytorialną. Jak bardzo, ta pierw-
sza Msza św. po 33. latach przerwy, przypominała 
narodziny Zbawiciela. Było  jak w stajence betle-
jemskiej: ubogo, chłodno i skromnie. Zatem w tym 
roku  mija  45  lat  istnienia  i  działalności  naszej 
wspólnoty parafialnej.
  W tych latach mieści się wiele wydarzeń dusz-
pasterskich  i  sakramentalnych,  w  których  swój 
udział mieli kapłani licznie tutaj posługujący, po-
cząwszy od śp. ks. proboszcza Andrzeja Rurarza. 
W tym czasie mieści się  również życie  tak wielu 
parafian i ich ślady, które pozostawili w tym w tym 
wyjątkowym miejscu  dla  naszego miasta,  w  ko-
ściele Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku. Z tej 

okazji  w  przedsion-
ku  kościoła  zostały 
umieszczone  tablice 
upamiętniające  dzie-
je  przedwojenne,  jak 
i  te  następne  45  lat 
naszej  historii.  „Bóg 
zapłać”  wszystkim, 
którzy  w  tym  dopo-
mogli.  W  związku 
z  tym  naszym  „ma-
łym  jubileuszem” 
parafii  oraz  srebr-
nym  jubileuszem 
wydawania „Skałki”, 
pragnąłbym  złożyć 
wyjątkowe  życzenia 

bożonarodzeniowe  wszystkim  razem  i  każdemu 
z osobna.
  Na ten radosny, rodzinny i błogosławiony czas 
załączam życzenia świąteczne i noworoczne:

„Nie lękaj się! Niech Cię nie onieśmiela 
to Małe Dziecię,

które uśmiecha się i wyciąga do Ciebie ręce.
Ono jest Twoim Bogiem…

Bogiem pełnym łagodności i uśmiechu.
Nie lękaj się być samą czułością, miłością 

i ufnością” – Karol de Foucauld
  Życzę głębokiego spotkania z nowonarodzonym 
Bogiem-Człowiekiem.  Spotkania,  które  przemie-
nia i wycisza, które obdarza oczy pokojem, twarz 
radością,  a myśli  napełnia  optymizmem.  Spotka-
nia, które w uszach pozostaje nieustanną melodią 
Nieba  uchylonego  przez  Dziecko,  przez  Jezusa, 
przez naszego Pana i Zbawiciela! Będąc napełnie-
ni Duchem Świętym,  życzę wszystkim Czytelni-
kom i Parafianom – Bożego 2018 Roku..
  Ks. Zbigniew Cichon
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WYBRANE WYDARZENIA Z DZIEJÓW 
PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W GDAŃSKU WRZESZCZU 

ROK PAŃSKI 1972 
 24.10.  Dekret biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka, erygujący 
parafię terytorialną św. Stanisława Biskupa Męczennika, z mocą 
urzędową od dnia 24 grudnia 1972 r.  15.12.  Drugi dekret bp. 

Lecha Kaczmarka, mianujący Ks. Andrzeja Rurarza administratorem 
parafii, z mocą urzędową od dnia 24 grudnia 1972 r. 

 24.12.  Poświęcenie (powtórne) kościoła św. Stanisława BM przez 
bp. Lecha Kaczmarka i celebracja pierwszej (po 33-letniej przerwie) 

Ofiary Eucharystycznej. 
ROK PAŃSKI 1973 

Usilne prace remontowe w kościele.  4.03.  Wznowienie 
działalności Żywego Różańca.  8.05.  Odwiedziny Prefekta 

Kongregacji Kultu Bożego kard. Artura Tabera.  17.05.  Zwrot 
ocalonego relikwiarza bł. Bronisławy, daru Żywego Różańca na 

25-lecie kapłaństwa Ks. Bronisława Komorowskiego.  21.06.  
Pierwsza parafialna procesja Bożego Ciała.  1.09.  Eucharystia 
w intencji Ks. Bronisława Komorowskiego celebrowana przez 
Sekretarza Kongregacji ds. Kanonizacji abp. Giuseppe Casoria 
i Prefekta Kongregacji ds. Kanonizacji, kard. Luigi Raimondi. 

ROK PAŃSKI 1974 
 22.12.  Obchody 50. rocznicy poświęcenia kościoła 

św. Stanisława BM. 
ROK PAŃSKI 1975 

 1-9.03.  Pierwsze Misje Parafialne. Postawienie Krzyża Misyjnego. 
 25.05.  Konsekracja dzwonów parafialnych przez bpa Lecha 

Kaczmarka. 
ROK PAŃSKI 1976 

 14-21.11.  Misje eucharystyczne przeprowadzone 
przez oo. Jezuitów. 

ROK PAŃSKI 1977 
 Styczeń  Remont sufitu kościoła.  6-8.05.  Pierwsza wizytacja 

kanoniczna Parafii przez bpa Lecha Kaczmarka.  Listopad-Grudzień 
 Położenie posadzki i boazerii w kościele oraz rozpoczęcie 

budowy chóru. 
ROK PAŃSKI 1978 

 20.03.  Zakończenie budowy chóru w kościele.  23.05.  Pierwsza 
próba chóru parafialnego pw. Św. Cecylii.  22.10.  Parafialny dzień 

dziękczynienia za wybór papieża Polaka Jana Pawła II. 
ROK PAŃSKI 1979 

 13.05.  Parafialne uroczystości obchodów 900-lecia śmierci 
męczeńskiej św. Stanisława. 

ROK PAŃSKI 1980 
 Sierpień  Posługa duszpasterska Ks. proboszcza Andrzeja Rurarza 

wśród strajkujących pracowników Portu Gdańskiego. 
ROK PAŃSKI 1981 

 Styczeń  Święcenia kapłańskie i prymicje Ks. Henryka Stangorry, 
pierwszego kapłana z parafii św. Stanisława BM. 
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ROK PAŃSKI 1982 
 29.08.  czas stanu wojennego – Z okazji drugiej rocznicy „Sierpnia 

1980”, uroczysta Eucharystia w intencji pokoju i ładu społecznego 
oraz uwolnienia internowanych i uwięzionych. Ofiarowanie przez 

pracowników bazy autobusowej WPK krzyża – świadka wydarzeń 
„Sierpnia 1980”. 

ROK PAŃSKI 1983 
 16-22.06.  Pielgrzymki parafialne do Warszawy, Jasnej Góry i 

Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.  11.07.  
Nawiedzenie Parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

 10.10.  Nawiedzenie Parafii przez relikwie Krzyża Świętego. 
ROK PAŃSKI 1984 

 3.11.  Msza święta w intencji zamordowanego przez SB Ks. Jerzego 
Popiełuszki, celebrowana przez Ks. proboszcza Andrzeja Rurarza. 

ROK PAŃSKI 1985 
 10.02.  Prymicje parafianina Ks. Marka Jóskowskiego. 

ROK PAŃSKI 1986 
 22.01.  Montaż figury Chrystusa w prezbiterium kościoła 

autorstwa Wiesława Darocha  1.05.  Rozpoczęcie wieczornych 
Apeli Maryjnych o godz. 21.00 

 20.07.  Powstanie parafialnej grupy Apostolatu Maryjnego. 
ROK PAŃSKI 1987 

 Luty  Utworzenie Parafialnej Grupy Kościelnej Służby 
Porządkowej Mężczyzn „Semper Fidelis”. 

ROK PAŃSKI 1988 
 Styczeń  Rozpoczęcie pielgrzymowania po Parafii Obrazu Matki 

Bożej Częstochowskiej, nawiedzającego poszczególne rodziny. 
 20-21.02.  Drugie nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą 

w kopii Obrazu Jasnogórskiego. 
 5.06.  Prymicje parafianina Ks. Bronisława Izdeberskiego. 

ROK PAŃSKI 1991 
 29.01.  Przekazanie Parafii relikwii św. Stanisława BM. 

 3.11.  Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod Dom 
Parafialny przez bpa Tadeusza Gocłowskiego. 

ROK PAŃSKI 1992 
 9.05.  Pierwszy Festyn Parafialny. 

 20.12.  Pierwszy numer miesięcznika parafialnego „Skałka”. 
ROK PAŃSKI 1993 

 23.05.  Prymicje parafianina Ks. Mgr. Grzegorza Leszczyńskiego. 
ROK PAŃSKI 1994. 

 25.03.  Pierwsza Droga Krzyżowa ulicami parafii. 
 26.12.  Poświęcenie pomieszczeń i kaplicy Domu Parafialnego przez 

abp. Tadeusza Gocłowskiego. 
ROK PAŃSKI 1995 

 28.05.  Prymicje parafianina Ks. Mgr. Pawła ]akimcio. 
ROK PAŃSKI 1996 

 9-10.05. Nawiedzenie parafii przez figurę Matki Bożej z Fatimy. 
 24.11.  Reaktywowanie działalności w Parafii Akcji Katolickiej. 
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ROK PAŃSKI 1997 
 25-26.04.  Nawiedzenie Parafii przez relikwie św. Wojciecha. 
 Maj – Marzec  Remont wieży kościelnej.  21.12.  Obchody 

jubileuszu 25-lecia ustanowienia Parafii terytorialnej. 
ROK PAŃSKI 1999 

 13.06.  Beatyfikacja Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego w gronie 
108 Męczenników II wojny światowej. Pielgrzymka parafialna na 

uroczystości beatyfikacyjne. 
 21-27.11.  Parafialny Tydzień Dziękczynienia za beatyfikację 

Ks. Bronisława Komorowskiego. 
ROK PAŃSKI 2000 

 1.04.  Pielgrzymka Parafii św. Stanisława BM do archikatedry w 
Oliwie z okazji Jubileuszu AD 2000.  13.06.  Poświęcenie pomnika 

bł. Ks. Bronisława Komorowskiego przez 
Metropolitę Gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego. 

 21-27.08.  Pielgrzymka Jubileuszu AD 2000 do Ostrej Bramy i innych 
sanktuariów Wilna i Ziemi Wileńskiej. 

 9-18.11.  Jubileuszowa parafialna pielgrzymka do Rzymu w ramach 
dziękczynienia za beatyfikację bł. Ks. Bronisława Komorowskiego. 

 26.11.  Poświęcenie Klubu Parafialnego „Fides”. 
ROK PAŃSKI 2001 

 10.06.  Wprowadzenie relikwii św. Faustyny.  23.12.  Poświęcenie 
nowych organów przez Metropolitę Gdańskiego abp. Tadeusza 

Gocłowskiego. 
ROK PAŃSKI 2002 

 Październik – Listopad  Odnowienie figury Matki Bożej i św. 
Antoniego sprzed 1939 r..  31.10.  Przekształcenie Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika w Stowarzyszenie Bratniej Pomocy 

bł. Ks. Bronisława Komorowskiego. 
ROK PAŃSKI 2003 

 8.05.  Poświęcenie nowego obrazu Jezusa Miłosiernego. 
 28.12.  Poświęcenie feretronu procesyjnego Świętej Rodziny. 

ROK PAŃSKI 2004 
 W Parafii obchodzony, jako Rok Błogosławionego Bronisława. 

ROK PAŃSKI 2005 
 2-11.04.  Pożegnanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który odszedł 
do Domu Ojca. 13.06.  Obchody jubileuszu 40-lecia kapłaństwa 

Ks. proboszcza Andrzeja Rurarza. 
ROK PAŃSKI 2006 

 6-13.05.  Nawiedzenie parafii przez Jezusa Miłosiernego w obrazie 
„Jezu, ufam Tobie”. Poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej. 
 24-25.06.  Święcenia kapłańskie i prymicje parafianina, 

Ks. Sylwestra Malikowskiego. 

ROK PAŃSKI 2007 
 26.12.  Obchody jubileuszu 35-lecia Parafii z udziałem Metropolity 

Gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego. Wręczenie medali 
„Bene Merito” zasłużonym parafianom. 
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ROK PAŃSKI 2008 
 8.05.  Odsłonięcie tablicy upamiętniającej chrzest Ks. bpa 

Zygmunta Pawłowicza z rąk bł. Ks. Bronisława Komorowskiego. 

ROK PAŃSKI 2009 
 16.12.  Nagła śmierć proboszcza parafii śp. Ks. prałata Andrzeja 

Rurarza w wieku 69 lat.  22.12.  Pogrzeb drugiego księdza 
proboszcza na cmentarzu Srebrzysko. 

ROK PAŃSKI 2010 
 15 i 17.01  Mianowanie i instalacja, przez Metropolitę Gdańskiego 

abp. Sławoja Leszka Głódzia, trzeciego proboszcza Parafii, 
Ks. mgr. Zbigniewa Cichona.  

 Luty  Uruchomienie parafialnej strony internetowej.  
 22.03.  Parafialne obchody 70. rocznicy męczeńskiej śmierci 

bł. Ks. Bronisława Komorowskiego. 
 30.09.  Obchody 70. rocznicy urodzin śp. Ks. proboszcza Andrzeja 

Rurarza. Poświęcenie pamiątkowej tablicy w kościele i pomnika 
nagrobnego na cmentarzu. 

ROK PAŃSKI 2012 
 16.05.  Obchody 25-lecia kapłaństwa Ks. proboszcza Zbigniewa 

Cichona.  12-13.06.  Odbiór przez delegację Parafii relikwii bł. Jana 
Pawła II z rąk Metropolity Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. 
 Grudzień Obchody 40-lecia parafii w strukturze terytorialnej. 

20-lecie miesięcznika parafialnego „Skałka”. 

ROK PAŃSKI 2013 
 7.05.  Wizytacja kanoniczna Metropolity Gdańskiego, Ks. abpa 

Sławoja Leszka Głódzia. Poświęcenie Sali Tradycji Parafii 
 22.12.  Poświęcenie nowych pomieszczeń dla Parafialnego Zespołu 

Caritas w Domu Parafialnym. 

ROK PAŃSKI 2014 
 27.04.  Pielgrzymka parafialna do Rzymu na kanonizację Św. Jana 

Pawła II i Św. Jana XXIII. 

ROK PAŃSKI 2015 
 15.05.  Obchody Srebrnego Jubileuszu Parafialnego Oddziału 

Caritas. 

ROK PAŃSKI 2016 
 06-13.03.  Misje Święte w Roku Miłosierdzia głoszone przez Księży 
Pallotynów.  21-22.05.  Święcenia kapłańskie i prymicje parafianina, 

Ks. Jakuba Karpety.  19.06.  Złoty Jubileusz ślubów zakonnych 
s.Jankanty Kaperczak SAC. 

 24.12.  Rozpoczęcie obchodów Roku Św. Brata Alberta. 

ROK PAŃSKI 2017 
  45. rok istnienia Parafii w formule terytorialnej. 
 13.05.  Obchody 100-lecia Objawień Fatimskich  

 XXV Festyn Parafialny oraz Srebrny Jubileusz wydawania naszego 
parafialnego czasopisma: „Skałka” 
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UZNANIE WIELKOŚCI BOGA
  Każdy z nas doświadczył w swoim życiu zranienia. 
Czasami walczymy  z wewnętrzną  postawą oprawcy 
i ofiary w  relacji z drugim człowiekiem. Wiele  spo-
śród  tych  doświadczeń  może  wzbudzić  w  człowie-
ku  refleksję  nad  przebaczeniem,  zrozumieniem  czy 
odpokutowaniem  popełnionych win.  Sprawa ma  się 
podobnie w relacji z Bogiem. Natomiast warto upo-
rządkować myślenie  o  popełnianych  grzechach. My 
nimi nie ranimy Najwyższego, ale samych siebie. So-
bie robimy duchową krzywdę, kiedy przesuwamy się 
w stronę grzechu i konsekwencji śmierci. Dlatego na 
początku każdej Mszy świętej chcemy tego, który jest 
Święty, Święty, Święty… (Iz 6,3) przeprosić za to, że 
ciągle wybieramy grzech.
  Akt pokuty ma podwójne zadanie. Z jednej strony 
bardzo praktyczne – powoduje oczyszczenie z wszyst-
kich grzechów lekkich, żeby ci, którzy są w stanie ła-
ski uświęcającej mogli z całkowicie czystym sercem 
słuchać  Słowa Bożego  i  przyjąć Chrystusa  do  swo-
jego serca. Z drugiej zaś  strony akt pokuty ma nam 
uświadomić naszą grzeszność. Nawet jeżeli zdarzy się 
tak, że tuż przed Mszą świętą byłeś u spowiedzi i je-
steś całkowicie oczyszczony ze wszystkich grzechów, 
to akt pokuty ma sens. Kapłan czasem wprowadza nas 
takimi słowami: „Uznajemy przed Panem Bogiem, że 
jesteśmy grzeszni…”.

  Nie  mówi:  „wyznajmy  w  sercu  nasze  grzechy”. 
Taka refleksja  i  rachunek sumienia może nam towa-
rzyszyć  w  drodze  do  kościoła.  Mamy  uznać  naszą 
grzeszność,  czyli  to,  że  zdarza  nam  się  popełniać 
błędy.  Nie  trzeba  wymieniać  konkretnych  potknięć. 
Chodzi tutaj o uznanie samego faktu, że w swoim ży-
ciu popełniam grzechy. Uznać swoją grzeszność, jest 
równoznaczne  ze  stanięciem  w  pokorze  przed  Bo-
giem. Przed tym, który jest jak w opisie proroka Iza-
jasza – ŚWIĘTY!. Ja nie jestem i dlatego przychodzę 
do Pana. Stanięcie w pokorze przed Bogiem jest ko-
nieczne przy każdej modlitwie. Akt pokuty to uznanie 
swojej małości wobec przeogromnej wielkości Boga. 
Warto przypominać sobie  ten fakt za każdym razem 
kiedy się modlę również w domu.

W Liturgii znane są cztery akty pokuty: 
I. „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…”

II. „Zmiłuj się nad nami, Panie. 
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie…”

III. Tzw. tropy, np.: Panie, który zostałeś posłany, 
aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad 

nami. Zmiłuj się nad nami.”
IV. Aspersja, czyli pokropienie wiernych.

  Pomyśl, czy nie warto jednej z tych form na stałe 
wpisać w codzienne modlitwy.   Ks. Dawid Szabowski

JAK RZECZYWIŚCIE WYGLĄDAŁA NOC BOŻEGO NARODZENIA
  Ewangeliczny  opis  Bożego  Narodzenia  jest  je-
dynym  świadectwem,  jakie  do  nas  dotarło. Oczy-
wiście,  opis  wydarzeń  został  odpowiednio  zreda-
gowany  przez  autorów  biblijnych.  Nie  wszystkie 
szczegóły zostały w nim ujęte. Pod koniec Ewan-
gelii  św.  Jana czytamy przecież,  że wiele  znaków 
Jezus uczynił, a te które zostały zapisane w Ewan-
gelii, służyć mają temu, żebyśmy uwierzyli, że on 
jest Synem Bożym. Tak więc autorzy ewangeliczni 
swój przekaz ujęli pod kątem naszej wiary.
  Niekoniecznie musi on być odwzorowaniem wy-
darzeń historycznych w sensie kronikarskim. Oczy-
wiście możemy dociekać co jest prawdą w tekście 

Pisma Świętego. Na pewno najgłębszą prawdą jest 
ta,  która  służyć ma naszemu zbawieniu,  pozwala-
jąc osiągnąć prawdziwe życie. A ono jest nam dane 
przez Jezusa Chrystusa.
  Poszczególne  symbole  i  motywy  literackie  po-
jawiające się w scenie Narodzenia Chrystusa poza 
swoim znaczeniem dosłownym mają dla chrześci-
jan również głębszy sens duchowy. Trzeba zacząć 
od  tego,  że  Chrystus  narodził  się  w  konkretnym 
miejscu i w konkretnym czasie. Wiara chrześcijań-
ska  oparta  jest  na  wydarzeniach.  Kiedy  mówimy 
o znaczeniu symbolicznym tekstów biblijnych, nie 
można wykluczać tym samym ich znaczenia histo-
rycznego.   Ksiądz profesor Krzysztof Bardski

DLACZEGO PASTERZOM UKAZAŁ SIĘ ANIOŁ PAŃSKI?
  Słowo anioł – po grecku angelos – oznacza tego, 
który został posłany z misją. Aniołowie to posłańcy 
od Boga, którzy zwiastują pasterzom wielką radość.
  Jak mówi Pismo święte, dopiero wtedy gdy anio-
łowie  odeszli  do  nieba,  pasterze  mówili  między 
sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy co się tam 
zdarzyło”. Wtedy kończy się misja aniołów. Nie od-
najdujemy ich przy żłóbku. Oczywiście, w starożyt-
nej ikonografii ponad żłóbkiem znajdują się anioło-

wie. Pokazywano w ten sposób, że nasze uwielbienie 
Jezusa Chrystusa dokonuje się nie tylko tutaj na zie-
mi,  ale  w  jedności  z  chórami  anielskimi.  Zresztą 
cała liturgia dokonuje się w tej jedności, współbrz-
mi z wielką liturgią niebieską, gdzie aniołowie wiel-
bią Chrystusa.
  Stąd nasza radość z narodzin Jezusa jest też rado-
ścią aniołów. Tak podkreślana jest jedność i harmo-
nia między światem widzialnym i niewidzialnym.
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Otwarcie kwartałów w księdze z in-
tencjami mszalnymi odbywać się 
będzie: 
we wrześniu – I kwartał,
w grudniu – II kwartał,
w marcu – III kwartał,
w czerwcu – IV kwartał
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Rozwi¹zania „Kamyczka”
ze „Ska³ki” nr 12/2017

Zad. 1. Krzy¿ówka: Czekam na 
Ciebie

Zad. 2. O to 5 zadañ z Pisma 
Œwiêtego: Dawid, 14 pokoleñ, 
Jakuba, Mattan, dziadkiem
Zad. 3. Krzy¿ówka: Adwent
Zad. 4. Rebus: Archanio³ Gabriel, 

Moc Bo¿a
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  Kto  z  nas  nie  lubi  przygód? Kto 
nie  pragnie  przeżyć  ciekawych 
i  może  trochę  szalonych  chwil 
w  swoim  życiu?  Główni  bohatero-
wie tej powieści na pewno nie nale-
żą do „nudziarzy”.
  Owen,  emerytowany  nadinspek-
tor Scotland Yardu oraz jego przyja-
ciel  Patrick  bardzo  lubili  wspólnie 
podróżować. W czasie jednej z wy-
praw  odwiedzają  swojego  kolegę 
Jima mieszkającego w pensjonacie.
  Niedawno  skradziono  mu  kilka 
tysięcy  funtów.  Gdy  dojechali  na 
miejsce okazało się, że Jim nie  jest 
jedyną ofiarą kradzieży, a do tego je-
den  z  pensjonariuszy  umiera w  nie 

do  końca  jasnych  okolicznościach. 
Owen  i  Ptrick  postanawiają  rozwi-
kłać te zagadkę. 
  Uda im się dojść do prawdy? Czy 
coś rzeczywiście  łączy  te dwie kra-
dzieże  i  śmierć?  Znajdziesz  odpo-
wiedzi na powyższe pytania w bar-
dzo  ciekawie  napisanej  powieści 
kryminalnej. 
  Carlo  Meier,  autor,  jest  bardzo 
utalentowanym  niemieckojęzycz-
nym pisarzem. Jego książki regular-
nie trafiają na listy bestsellerów. My-
ślę, że ta pozycja także ma szanse na 
to miano.
  przygotował: ks. Łukasz Grelewicz
  Autor: Carlo Meier

  Wydawnictwo: PROMIC 

DROGA NADZIEI

  Masz  miłe  wspomnienia  z  dzie-
ciństwa?  Bohater  tej  książki  prze-
szedł prawdziwy koszmar, o którym 
pragnie  zapomnieć.  Jako  młody 
chłopiec  ucieka  z  domu,  aby  nie 
musieć patrzeć na swojego ojca, al-
koholika. 
  Po  latach  udaje  mu  się  założyć 
szczęśliwą  rodzinę.  Jest  ojcem  kil-
korga  dzieci  i  mężem  wspaniałej, 
głęboko wierzącej kobiety. Wszyst-
ko  toczy  się  idealnie  do  pewnego, 
tragicznego  momentu.  W  czasie 
urlopu na pustkowiach Oregonu zo-
staje porwana jego najmłodsza cór-
ka, Missy.
  Poszukiwania  doprowadzają  po-
licję do starej, prawie rozpadającej się chaty, w któ-
rej  odnaleziono  zakrwawioną  sukienkę Missy,  jej 
samej tam jednak nie było. 

  Trzy lata później, Mackenzie, tak 
ma na  imię główny bohater, otrzy-
muje bardzo dziwny list. Jest w nim 
napisane: „Spotkajmy się w chacie. 
Tata”.  Kto  kryję  się  pod  tajemni-
czym imieniem Tata? Zabójca, któ-
ry  chce  dodać  cierpień  Mackowi? 
Bóg? W  końcu  tak,  nazywa  Boga 
żona Macka.
  Ojciec  Missy  postanawia  udać 
się do chaty, aby zmierzyć się z wła-
snym strachem i odkryć, kto jest au-
torem listu. Kogo tam spotka? Czy 
odnajdzie  córkę?  Możesz  się  tego 
dowiedzieć  z  najlepszej  książki 
ostatnich kilku lat. 
 przygotował: ks. Łukasz Grelewicz

  Wydawnictwo: Nowa Proza
 Autor: Paul Young

ChAtA

Bóg Ojciec Wszechmogący niech Was napełni
swoją radością i błogosławi Wam i Waszym Rodzinom

35-lecie
Teresa i Wiesław Gajec  12.01.18 r. g. 0800

3-rocznica
Karolina i Bartosz Masztalerz  28.01.18 r. g. 1200

Jubileusz małżeński obchodzą:
Co Bóg z³¹czy³...

Śpiewajcie i wysławiajcie 
Pana w sercach, dziękujcie 
zawsze za wszystko Bogu 

Ojcu w imię naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa

(z Mszy św. jubileuszowej)
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PIóREM REDAKTORA – 25-LECIE „SKAŁKI”

  Jak zawsze Ksiądz Proboszcz musi mieć nieza-
wodną  pamięć  i  orientację,  co  i  na  kiedy  potrze-
ba. To właśnie Ksiądz Proboszcz przypomniał mi, 
że  naszemu  parafialnemu  czasopismu  „stuknęło” 
25 lat. „Umyka szybko życie, umyka szybko czas” 
zanuciłem  pod  nosem,  uprzytomniwszy  sobie 
o srebrnym jubileuszu „Skałki”. Przecież „siedzę” 
w niej od początku, od czasu, kiedy to śp. Ks. Pro-
boszcz Andrzej postanowił o wypuszczeniu pierw-
szego numeru gazetki na 20-lecie Parafii.
  I  tak  się  zaczęło.  Opiekunem  duszpasterskim 
tego  przedsięwzięcia  został  Ksiądz  Dariusz  Żyź-
niewski.  W  redakcji  znalazło  się  nawet  spore 
grono  osób,  dzięki  czemu  udało  się  na Boże Na-
rodzenie  w  1992  roku  spełnić  postawione  przez 
Księdza  Proboszcza  zadanie.  Ten  pierwszy  nu-
mer  „Skałki”  był  opatrzony  słowem  wstępnym 
i  błogosławieństwem  śp.  Arcybiskupa  Tadeusza 
Gocłowskiego.  Od  tego  czasu  zmieniali  się  opie-
kunowie duszpasterscy, zmieniało się grono redak-
cyjne  (niestety  –  generalnie  ciągle  szczuplejąc). 
  Ale „Skałka”  trwa,  jak na skałkę przystało. Nie 
poddawała się różnym przeciwnościom losu, z  ja-
kimi od czasu do czasu przychodziło się jej zmie-
rzyć. W dużej mierze  jest  to  zasługą Księży  Pro-
boszczów, tak założyciela czasopisma Ks. Andrzeja 

Rurarza,  jak  i  obecnego  Ks.  Zbigniewa  Cichona, 
wspierających pismo nie tylko piórem, ale też i pro-
boszczowskim  autorytetem.  Jesteśmy  przekonani, 
iż czuwa nad „Skałką” duch św. Stanisława B i M., 
patrona  naszej  Parafii.  Albowiem  genezę  nazwy 
naszego parafialnego pisma można  ująć w dwóch 
punktach:
  1.  Gazetka  ma  pomagać  Parafianom  budować 
wiarę opartą na Chrystusowej Skale.
  2.  Podkreślać  związek  z  patronem  parafii 
św. Stanisławem B i M. – zamordowanym na Skał-
ce w Krakowie.
  Dobrze  byłoby,  gdyby  ten  srebrny  jubileusz 
„Skałki”  przypomniał  naszym czytelnikom zasad-
nicze  zadania  naszego  czasopisma,  aby  z  tej  per-
spektywy czerpali refleksje po przeczytanych arty-
kułach. Natomiast samej redakcji – życzymy sobie 
nowych „lotnych piór” pozwalających na coraz  to 
lepsze  i  ciekawsze  służenie  Parafianom,  zgodnie 
z  przyjętymi  25  lat  temu  założeniami.  Obowiąz-
kiem  moim  jest  jeszcze  wspomnieć  i  serdecznie 
podziękować  Państwu  Nowakom  i  ich  drukarni 
„Witograf”, którzy tak jak ja tkwią w „Skałce” od 
samego początku, drukując ten nasz parafialny mie-
sięcznik. Jan Wontorski

PIĘKNE MYŚLI:
  Nie zdradzę Kościoła ani Ojczyzny: wszy-
scy ludzie mają w końcu jedną wspólną Ojczy-
znę – Królestwo Boże, które łączy narody całego 
świata i czyni wszystkich ludzi braćmi, niezależ-
nie  od  ich  pochodzenia  narodowego  czy  spo-
łecznego.
  Nie sprzeniewierzę się również mojej Polsce: 
ten  tylko  nie  wyrzeknie  się  swojego  patrioty-
zmu, kto potrafi pozostać uczciwym  i   niewin-
nym, obojętnie gdzie by nie był, kto hańbiącymi 
czynami nie splami swojego narodowego imie-
nia.  (Kamila Kruszelnicka

 – zamordowana przez Sowietów w 1937 r.)

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO 
  W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawiła się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,

ale że On sam nas umiłował i posłał Syna 
swojego jako ofiarę przebłagalną 

za nasze grzechy.
  (1J 4,9-10)
  Adorując  małego  Jezuska  w  stajence  betle-
jemskiej,  zadumajmy  się  głęboko  nad  słowami 
z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła i otwórz-
my serca na Bożą miłość. Syn Boży przyszedł na 
ten świat , by nią hojnie nas obdarować.  J.W.
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  Olka  chadzającego własnymi  ścieżkami  nie  za-
wsze rozumieli inni, a co złośliwsi twierdzili, że ten 
młody człowiek ma początki starokawalerskich na-
wyków. Taki już był Olek – grzeczny, uczynny, pra-
cowity, dobry i ceniony fachowiec, ale trzymający 
się na uboczu życia koleżeńskiego w pracy. Miesz-
kał w niewielkim, przytulnym mieszkanku, w pięk-
nej  dzielnicy  miasta.  Dla  sąsiadów,  podobnie  jak 
dla kolegów w pracy, był grzeczny  i uczynny, ale 
niespoufalający się zbytnio z nimi.
  Urlopy  przeważnie  spędzał  na  samotnych  wę-
drówkach, głównie w polskich górach. Przedeptał 
je chyba wszystkie, od Bieszczad po Góry Izerskie. 
Samotność na szlakach najbardziej mu odpowiada-
ła.  I  chyba  podobnie  było  w  codziennym  życiu. 
Można  się  domyślać,  że  zbytnio  nie  udzielał  się 
społecznie, nie angażował w jakieś większe i lokal-
ne akcje. To nie znaczy, że był nieczuły na potrzeby 
bliźnich. Zawsze hojnie sypał groszem, gdy w Ko-
ściele zbierano na jakieś określone cele, ale nic po-
nadto. Uważał, że to wystarcza, że pod dobry adres 
kieruje  wsparcie  dla  potrzebujących,  a  inne  tego 
typu akcje nie interesowały go.
  Nie poruszały go też ogólnie ujmując różne, róż-
niste informacje o dramatycznych sytuacjach bliź-
nich, potrzebujących wsparcia. Nie interesował się 
również Szlachetną Paczką. Owszem podobało mu 
się  zaangażowanie  tylu  młodych  ludzi  i  rozmach 
przedsięwzięcia. Jednak jak i w innych sytuacjach, 
pozostawiał działanie innym.
  Pewnego  razu  Olek  usłyszał,  że  inicjatorem 
i można tak powiedzieć szefem Szlachetnej Paczki 
jest ks. Stryczek. Początkowo informacja ta rozba-
wiła Olka, aż skarcił sam siebie. Oj chłopie, chło-
pie,  czy  to  ładnie  jest  podśmiewać  się  z  czyjegoś 
nazwiska, tylko głupcy tak robią – wyrzucał sobie 
młody człowiek. Zaraz też w duchu przeprosił księ-
dza Stryczka  i  jakoś  tak machinalnie przyjrzał  się 
uważniej  jego  inicjatywie.  Serfując  w  Internecie, 
zgłębiał coraz dalej i dalej wiadomości na temat sa-
mej  Szlachetnej  Paczki  i  Stowarzyszenia Wiosna. 
Nie zauważył nawet jak bardzo go to wciągnęło.
  Konkluzja kilkugodzinnego siedzenia przed mo-
nitorem  była  całkiem  niespodziewana  dla  Olka: 
i tak ksiądz Stryczek złożył mi stryczek. Muszę się 
do tej akcji włączyć – przynaglało coś „samotnika”. 
Ponownie wyszukał strony Szlachetnej Paczki, tym 
razem po to, by przyłączyć się do akcji, by znaleźć 
dla siebie rodzinę, dla której zrobi paczkę. Niestety, 
było już za późno. Wszystkie rodziny będące w po-

trzebie zostały rozdysponowane. Ależ to idzie pio-
runem, pomyślał trochę rozczarowany Olek. Jednak 
już w następnym odruchu poczuł pewną ulgę. Prze-
cież  zachowane zostało  jego  status quo „samotni-
ka”.
  Nie spodziewał się jednak, iż to status quo zosta-
ło  zachwiane. Romach  i  szybkość  działania  Szla-
chetnej Paczki nie dawały mu spokoju.  W głowie 
kłębiły się mu  różne myśli.  Jeśli nie mogę  tak,  to 
muszę  coś  innego  zrobić  –  zastanawiał  się  Olek. 
Ale co?, ale co? –  tłukło się pod jego czaszką, pod-
nosząc ciśnienie. Mam, mam! eureka!!! - wykrzyk-
nął nagle sam do siebie. Jakie to proste! Wyszukam 
jakąś rodzinę, musi być ktoś biedny w mojej okoli-
cy – zapewniał sam siebie. Ba, tylko jak taką rodzi-
nę odszukać? – dumał dalej.  Mam, mam! znów eu-
reka!!!
  Poproszę listonosza Józefa, on mi pewnie podpo-
wie, przecież zna ludzi w okolicy. Nawiasem mó-
wiąc,  pan  listonosz  Józef  był  jedną  z  nielicznych 
osób,  przed  którymi  Olek  otwierał  się  w  rozmo-
wach. Znali się od niepamiętnych czasów, a solid-
ność i dyskrecja pana Józefa była wszystkim znana 
i doceniana. Olek nie mógł się doczekać spotkania 
z listonoszem.  Palił się do działania. Wreszcie po 
kilku  dniach  natknął  się  na  swojego  „wybawcę” 
i  niezwłocznie wyłuskał mu  zagnieżdżoną w  gło-
wie intencję. Umówili się na rozmowę wieczorem, 
bo  jak  twierdził pan  Józef  takich biednych  rodzin 
w okolicy jest kilka, choć ta wydaje się zamożną.
  Wieczorem długo dyskutowali, rozważając, któ-
rą ze wskazanych przez  listonosza rodzin wybrać. 
Suma summarum Olek zdał się na wyczucie listo-
nosza. Pan Józef miał  jeszcze dodatkowe zadanie, 
„wywęszyć” co też powinno znaleźć się w Paczce 
dla wybranej rodziny. Nie było to zadanie łatwe, na-
wet dla tak wytrawnego obserwatora, jakim był li-
stonosz. Sprecyzowanie potrzeb trwało kilka kolej-
nych dni,  aż Olek  zaczął  się niepokoić  czy  zdąży 
z  realizacją  swojego  zamiaru.  Święta  szybko  się 
zbliżały, a on był wciąż „w lesie”.
  Nareszcie pan  Józef przyniósł gotową  listę  rze-
czy i tych najbardziej potrzebnych rodzinie, i tych, 
które sprawiłyby radość  tak rodzicom,  jak  i  trójce 
dzieci. Spełnienie  całej  listy,  było dużym wyzwa-
niem finansowym, zwłaszcza dla jednej osoby. Ro-
zumiał to listonosz i zaproponował Olkowi, by zre-
alizował te pozycje z listy, które są podkreślone, te 
rzeczywiście  najpilniejsze  z  potrzebnych.  OK!  – 
przytaknął Olek,  ale w  głowie miał  całkiem  inny 

KRóTKIE OPOWIADANIE
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plan.  Postanowił  zrealizować  całą  listę  życzeń. 
Przecież,  jako  znakomity  fachowiec  zarabiał  cał-
kiem nieźle. Miał spore oszczędności  i  teraz przy-
szła  pora  podzielić  się  nimi  z  innymi,  a  nie  tylko 
samemu z nich korzystać. Najwyżej nie pojadę tej 
zimy na narty – pomyślał młody człowiek.
  Co  za  metamorfoza  w  myśleniu  i  działaniu 
u Olka, ależ ten ksiądz Stryczek ze swoją drużyną 
zakręcił  młodzieńcem.  Przygotowanie  Paczki, 
a  właściwie  dwunastu  paczek  zajęło  Olkowi  trzy 
popołudnia i wieczory. Cieszył się, że paczek było 
dwanaście, bo to taka biblijna liczba. Pozostał jesz-
cze jeden problem. Jak dyskretnie przekazać Paczkę 
adresatom? Może przez kuriera, może pocztą? Ale 
tyle  jest  tych  paczek,  że  to może  być  kłopotliwe. 
Może taryfę zamówić? Nie, nie – ten pomysł też się 
Olkowi nie podobał.  Mam, mam! Eureka!!! Eure-
ka, eureka, eureka – nucił pod nosem zadowolony 
Olek. Czy tylko listonosz na ten pomysł przystanie? 
Młody człowiek wymyślił sobie przetransportowa-
nie  Paczki  na  saniach  i  miał  to  zrobić  pan  Józef, 
o ile się na to zgodzi. Warunki były odpowiednie, bo 
zima  sypnęła  śniegiem.  Olek  pobiegł  do  sklepu 
sportowego.  Nabył  największe,  jakie  były  sanki 
i  kolorową  linkę  wspinaczkową.  Po  powrocie  do 

domu szybciutko zrobił przymiarkę. Ustawił na sa-
niach trzy razy po cztery paczki i przytroczył je do 
sanek linką wspinaczkową. Nawet fajnie to wyszło 
– ucieszył się darczyńca.
  Dobrym  zbiegiem  okoliczności  listonosz  przy-
niósł właśnie korespondencję Olkowi. Młody męż-
czyzna  natychmiast wciągnął  pana  Józefa w  swój 
plan. Listonosz  nie  był  nim  zachwycony,  ale  jako 
dobrotliwy człowiek zgodził się. Dzięki, dzięki pa-
nie Józiu kochany. Operacja nie będzie wcale taka 
trudna  –  tłumaczył  Olek.  Śniegu  jest  pod  dostat-
kiem,  to  i sanki  łatwo będzie przeciągnąć. Da pan 
sobie radę. Jak to ja sam mam te sanie ciągnąć, a ty 
Olku, co, nie chcesz osobiście przekazać podarun-
ku? No właśnie nie chcę.
  Chcę pozostać anonimowy. Niech  to będzie dar 
od Świętego Mikołaja. Skoro tak, to tak – westchnął 
listonosz, widząc, że dalsze dyskusje z Olkiem nie 
mają  już  sensu.  I  tak  by  go w końcu młodzieniec 
przekabacił. Nazajutrz późnym popołudniem listo-
nosz Józef „zaprzągł się” do sanek i pociągnął Pacz-
kę od Olka do jaj odbiorców. Olek stał w oknie i pa-
rzył jak dobry pan Józef znika mu z oczu, a w sercu 
poczuł dziwne przyjemne szczypanie.  Jasiek Dolina

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Przy wigilijnym stole,

Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim

Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –

Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.

  (Jan Kasprowicz)

  Drogim Czytelnikom „Skałki” i Wszystkim 
Parafianom życzymy, by w  ten świąteczny 
czas  Bożego  Narodzenia  w  naszych  do-
mach  była  wszechobecna  i  królowała  MI-
ŁOŚĆ, miłość do Tego, który jest samą Mi-
łością i do siebie nawzajem. W Nowym 2018 
Roku  niech  będzie  nad  nami  nieustannie 
rozpięty parasol Bożej Opaczności. 
  Redakcja

  Gwiazdy dla ludzi Bliskiego Wschodu były w sta-
rożytności nie tylko ciałami niebieskimi. Wierzono, 
że mają one  też wpływ na życie  ludzkie. Dlatego, 
aby ukazać wyjątkowość narodzenia  Jezusa Chry-
stusa,  ewangelista Mateusz posługuje  się  obrazem 
gwiazdy.  Oczywiście,  niektórzy  stawiali  pytania, 
czy  chodziło  o  kometę  czy  układ  planet  odbijają-
cych światło w sposób wyjątkowy.
  Nie jesteśmy dziś w stanie tego wyjaśnić. Tamta 
świecąca  gwiazda  jest  znakiem,  prowadzi magów 
do Chrystusa. Kiedy  doszli  do Betlejem,  gwiazda 
zatrzymała  się  nad  stajenką  i  później w  ogóle  nie 
wracano do niej w opisie ewangelicznym. Gwiazda 
symbolizowała też prawdę, że do Chrystusa zmierza 
nie tylko człowiek, ale cały wszechświat. Ojcowie 
Kościoła bardzo często wskazywali,  że „gwiazdą” 
są  proroctwa  Starego Testamentu  i  w  ogóle  Stary 
Testament, który prowadzi do Chrystusa – do No-
wego Testamentu.
  Dalej  zauważmy,  że  gwiazda  jest  tylko  małym 
światełkiem, które świeci w nocy na ciemnym nie-
bie. Ona prowadzi do momentu, kiedy narodzi się 
Ten,  który  nie  tylko  będzie  Gwiazdą,  ale  będzie 
Słońcem. W Kantyku Zachariasza czytamy, że On 
przychodzi jak wschodzące Słońce. Z kolei prorok 
Malachiasz zapowiadał, Chrystusa jako słońce spra-
wiedliwości, w którego skrzydłach jest nasze uzdro-
wienie.   Ksiądz profesor Krzysztof Bardski

Gwiazda Betlejemska prowadzi Mędrców...
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ

Temat i tekst do medytacji na styczeń AD 2018:
 „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.”(J 1-14) 
Rola Ducha Świętego w Tajemnicy Wcielenia Jezusa, Syna Bożego

„INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”
– JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM!

Z NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:

<<Obaj Ewangeliści, którym za-
wdzięczamy opis narodzin i dzie-
cięctwa Jezusa z Nazaretu, wypo-
wiadają się w  tej sprawie w  taki 
sam  sposób.  Według  Łukasza, 
przy  zwiastowaniu  narodzin  Je-
zusa, Maryja  pyta:  „Jakże  się  to 
stanie,  skoro  nie  znam 
męża?”.
  Na  to  zaś  otrzymuje  od-
powiedź:  „Duch  Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Naj-
wyższego osłoni Cię. Dlate-
go  też Święte, które się na-
rodzi,  będzie  nazwane 
Synem  Bożym”  (Łk  1,34 
n.).  U  Mateusza  czytamy 
wprost: „Z narodzeniem Je-
zusa Chrystusa było tak. Po 
zaślubinach  Matki  Jego, 
Maryi,  z  Józefem,  wpierw 
nim zamieszkali razem, zna-
lazła się brzemienną za spra-
wą  Ducha  Świętego”  (Mt 
1,18).  Zaniepokojony  zaś 
tym  stanem  rzeczy  Józef, 
otrzymuje w czasie snu następu-
jące wyjaśnienie: „(...) nie bój się 
wziąć  do  siebie:  Maryi,  twojej 
Małżonki;  albowiem  z  Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej po-
częto.  Porodzi  Syna,  któremu 
nadasz  imię.  Jezus,  On  bowiem 
zbawi  swój  lud  od  jego  grze-
chów”  (Mt 1,20 n.). Dlatego  też 
Kościół od początku wyznaje ta-
jemnicę  Wcielenia,  tę  kluczową 
prawdę  wiary,  odwołując  się  do 
Ducha Świętego. Tak brzmi Sym-
bol Apostolski: „który się począł 
z  Ducha  Świętego,  narodził  się 
z Maryi Panny”.
  Tak  też Symbol  nicejsko-kon-

stantynopolitański:  „za  sprawą 
Ducha  Świętego  przyjął  ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się czło-
wiekiem”.  „Za  sprawą  Ducha 
Świętego”  stał  się  człowiekiem 
Ten,  którego  Kościół  słowami 
tego  samego  Symbolu  wyznaje 

Synem  współistotnym  Ojcu: 
„Bóg z Boga, Światłość ze świa-
tłości,  Bóg  prawdziwy  z  Boga 
prawdziwego,  zrodzony  a  nie 
stworzony”. Stał się człowiekiem 
„przyjmując ciało z Maryi Dzie-
wicy”. To właśnie  dokonało  się, 
gdy  „nadeszła  pełnia  czasów”. 
[…] Poczęcie bowiem i narodzi-
ny  Jezusa Chrystusa  są najwięk-
szym  dziełem,  jakiego  dokonał 
Duch Święty w dziejach stworze-
nia  oraz  w  dziejach  zbawienia: 
szczytem  łaski  –  gratia  unionis, 
źródłem wszelkiej innej łaski, jak 
wyjaśnia  św.  Tomasz  (Summa 
Theologiae III, q. 2, aa. 10-12; q. 

6,  a.  6;  q.  7,  a.  13).  […]  „Pełni 
czasów”  odpowiada  szczególna 
pełnia samoudzielania się Trójje-
dynego Boga w Duchu Świętym. 
„Za sprawą Ducha Świętego” do-
konuje  się  tajemnica  „unii  hipo-

statycznej”  –  czyli  zjedno-
czenia  natury  Boskiej 
i ludzkiej: Bóstwa i człowie-
czeństwa  w  jednej  Osobie 
Słowa-Syna.
  Gdy  Maryja  przy  zwia-
stowaniu wypowiada  swoje 
„Fiat”:  „niech mi  się  stanie 
według  twego  słowa!”  (Łk 
1,38),  poczyna  się  w  Niej 
w  sposób  dziewiczy  czło-
wiek: Syn Człowieczy, któ-
ry  jest  Synem  Bożym.  Po-
przez takie „uczłowieczenie” 
Słowa-Syna,  samo  udziela-
nie  się  Boga  osiąga  swoją 
defi nitywną  pełnię  w  dzie-
jach stworzenia i zbawienia. 

Ta pełnia zyskuje szczególne na-
tężenie i wymowę w wypowiedzi 
Ewangelii Janowej: „Słowo stało 
się  ciałem”  (J  1,14).  Wcielenie 
Boga-Syna oznacza przyjęcie do 
jedności z Bogiem nie tylko ludz-
kiej natury, ale – w tej naturze – 
poniekąd  wszystkiego,  co  jest 
„ciałem”: całej ludzkości, całego 
widzialnego,  materialnego  świa-
ta. Wcielenie ma także swój sens 
kosmiczny  oraz  kosmiczny  wy-
miar.  ]…]>>
(Encyklika  „Dominum  et Vivifi -
cantem”:  O  Duchu  Świętym 
w życiu Kościoła i świata”  18.05. 
AD 1986, 49-50)
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  Jak  co  roku w  tygodniu  po-
przedzającym  Niedzielę  Chry-
stusa Króla Wszechświata,  sta-
raniem  Parafialnego  Oddziału 
Akcji  Katolickiej  im.  Bł.  Ks. 
Bronisława  Komorowskiego 
oraz  Stowarzyszenia  Bratniej 
Pomocy,  również  imienia  Bło-
gosławionego  Ks.  Bronisława, 
od poniedziałku 20 do czwartku 
23 listopada włącznie, w Klubie 
Parafialnym  „Fides”  miała 
miejsce 21. już edycja Wieczo-
rów Refleksji Religijnej  i  Spo-
łecznej.
  Czterodniowy  cykl  spotkań 
rozpoczął  Wieczór  Wileński, 
jak  zwykle  z  bogatym  progra-
mem, w którym część zasadni-
czą  stanowił  wykład  historyka 
z  Gdańskiego  Oddziału  IPN, 
zarazem wiceprezesa Towarzy-
stwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej,  Przemysława  Na-
msołka  o  dziejach Cudownego 
Obrazu  Matki  Bożej  Miłosier-
dzia z Ostrej Bramy w kontek-
ście 90. rocznicy koronacji.
  Tym  razem  Wieczór  Wileń-
ski, który zazwyczaj był organi-
zowany  16  listopada  w  święto 
Matki  Bożej  Miłosierdzia  nie-
zależnie od WRRiS, stał się in-
tegralną  częścią  programową 
Wieczorów. Tradycyjnie też go-
spodynie  Wieczoru  po  wodzą 
Koleżanek:  Alfredy  Bukow-
czyk i Danuta Przybylskiej czę-
stowały  przybyłych  chlebem 
wileńskim  ze  smalcem  i  ogór-
kiem oraz słodkimi wypiekami.
  Wieczór wtorkowy był dedy-
kowany Młodym, których przy-
była dość spora liczba. Spotka-
nie  prowadził  diecezjalny 
moderator  młodzieży  ks. 

Krzysztof Nowak. Uczestniczył 
w nim również ks. Łukasz Gre-
lewicz, wikariusz naszej Parafii, 
zarazem  współpracownik  ks. 
Krzysztofa Nowaka w Wydzia-
le  ds Młodzieży  Kurii Arcybi-
skupiej.  Głównym  tematem 
spotkania  była  obecność  mło-
dzieży w przestrzeni medialnej 
i  jakie  są  tego  konsekwencje 
również  w  wymiarze  ducho-
wym i ewangelizacyjnym.
  Wśród wielu wątków  rozwi-
janych  przez  ks.  Krzysztofa 
istotnym  był  temat  internetu. 
Młodzież  –  jak  stwierdził  pro-
wadzący spotkanie – generalnie 
akceptuje  internet,  świadczyć 
o tym może na przykład olbrzy-
mia  popularność  portali  spo-
łecznościowych. Walka z inter-
netem,  to  przysłowiowa  walka 
z wiatrakami. Chodzi o to, żeby 
ten internet wypełnić dużą prze-
strzenią religijną i w niej kształ-
tować również wiarę i postawy 
młodzieży.  Wygląda  na  to,  że 
Wieczór  Młodych  na  stałe  już 
zadomowi  się  w  formule  pro-
gramowej  listopadowych  Wie-
czorów.
  Trzeci  Wieczór  w  ramach 
XXI  WRRiS,  który  odbył  się 
w  środę  22  listopada miał wy-
miar  społeczny  i  poświęcony 
był  prezentacji  spraw  i  proble-
mów, które są przedmiotem co-
dziennych  działań  na  rzecz 
mieszkańców  Rady  Dzielnicy 
Wrzeszcz  Dolny.  Sprawy  te 
przedstawił  i omówił przewod-
niczący Rady Dzielnicy, p. Sła-
womir  Kalwasiński.  Wspoma-
gali  go  Radni:  Hanna  Hubert, 
Krystyna Przybyłowska, Halina 
Witkowska  i Ryszard Fryska. 

  Jedną z najbardziej istotnych 
poruszanych kwestii, była spra-
wa  zabezpieczenia  dla  pamięci 
narodowej terenu dawnego sta-
dionu  i  zabudowań  KS  Geda-
nia,  tak  bardzo  związanego 
z walką Polaków Wolnego Mia-
sta  Gdańska  o  zachowanie 
i  krzewienie  tożsamości  naro-
dowej. XXI  edycję Wieczorów 
Refleksji  Religijnej  i  Społecz-
nej  zakończył  Wieczór  Teolo-
giczny,  który  miał  miejsce 
w czwartek 23 listopada.
  Ks. prałat dr Mirosław Parac-
ki  przedstawił  na  nim  temat: 
„Wierzę  w  Ducha  Świętego”. 
Temat ten wprowadził uczestni-
ków  spotkania  w  nowy  rok 
duszpasterski,  zarazem  też 
w  dwuletni  cykl  przebiegający 
pod hasłem „Duch, który umac-
nia  miłość”,  zaś  hasło  rozpo-
czynającego  się  właśnie  roku 
duszpasterskiego brzmi: „Jeste-
śmy  napełnieni Duchem  Świę-
tym”.
  Poniżej  przytaczam  kilka 
myśli  zanotowanych  z  bardzo 
bogatego  w  treść  i  niezwykle 
ciekawego wystąpienia Księdza 
Prałata Mirosława: Duch Świę-
ty  jest duszą Kościoła, Kościół 
zaś jest miejscem poznania Du-
cha  Świętego;  Duch  Święty 
działa  w  sumieniu  człowieka; 
Duch Święty jest Osobą Boską, 
która przez wieki prowadzi Ko-
ściół i uświęca Go. On uświęca 
i pobudza do czynów miłosier-
dzia; Musimy być świadomi, że 
Duch Święty nieustannie w nas 
działa, działa w naszym sumie-
niu;  Duch  Święty  obdarza  nas 
licznymi darami tak jak chce!
  „Kącik” pod red.
 i w opracowaniu A. Kakareko 
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Odeszli do Pana

1  Jan Bogusz lat 67,
zam. ul. Grażyny

2  Helena Adamska-Jarosz,
lat 68, zam. ul. Chrobrego

3 Marianna Janiak, lat 61,
zam. ul. Chrobrego

4  Krzysztof Połomski, lat 56,
zam. ul. Chrobrego

5  Tadeusz Kaczorowski,
lat 90, zam. ul. Lelewela

6
Marianna Pogorzelska,
lat 86, zam. ul. Lelewela
– członkini 14 Róży ŻR

7  Lidia Szychalewska,
lat 70, zam. ul. Aldony

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Redaguje zespó³ pod opiek¹ ks. Dawida Szabowskiego:
ks. Zbigniew Cichon, ks. Łukasz Grelewicz, s. Jankanta, Antoni Kakareko,

Maciej Turski, Jan Wontorski, Wiesław Haligowski,
Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Gustaw Józef Smolarek
2 Alfred Stefan Kolesiński
3 Kacper Owsiak
4 Natalia Joanna Stąpor
5 Alicja Rita Wróblewska
6 Maria Anna Tomsza

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2017/2018
Rok 2017

27.12 - Środa - Niemcewicza; Krzemienieckiej
28.12. - Czwartek - Kilińskiego 11a-25;

Lilli Wenedy 13-18, 19, 19a, 20
29.12. - Piątek - Kilińskiego 8-44, 27-43; 
30.12. - Sobota - Kilińskiego 45-47, 46-52, Kilińskiego 1-9,

Wallenroda 11-13, 19-31 
Rok 2018

02.01. - Wtorek - Kościuszki 9-13, 15-35 i 10-32
03.01. - Środa - Lelewela 17, 17a; Wajdeloty 7-13
04.01. - Czwartek - Kościuszki 34-54 i 37-47
05.01. - Piątek - Kościuszki 66-72, 61-69
06.01. - Sobota - Wybickiego 1-19, 2-20
07.01. - Niedziela - Kościuszki 71-85, 82-84; Danusi 1-4b
08.01. - Poniedziałek - Nad Stawem; Pestalozziego 1-19, 2-36 
09.01. - Wtorek - Waryńskiego 17-25; Wyspiańskiego 36-38/40
10.01. - Środa - Wyspiańskiego 28-34; Wajdeloty 1-6, Aldony 8-11 
11.01. - Czwartek - Kościuszki 56-64, Kościuszki 74-80,

kolęda dodatkowa 
12.01. - Piątek - Aldony 1-7, 12-17
13.01. - Sobota - Lelewela 12-14b, 15a-b, 20, 21-27, 28-35, 35a-b
14.01. - Niedziela - Lelewela 8-11, Legionów 48-62, Zbyszka z Bog-

dańca; Dźwigowa; Chrobrego 80 cde 
15.01. - Poniedziałek - Grażyny 1-16
16.01. - Wtorek - Gołębia; Lwowska 1a-d; Strakowskiego
17.01. - Środa - Wallenroda 1-18
18.01. - Czwartek - Legionów 1 abc, 3-19; 2-46
19.01. - Piątek - Legionów 21-31, 64-72; Chrobrego 80f-86b
20.01. - Sobota - Chrobrego 2-14, 50-64, 39-51 
21.01. - Niedziela - Chrobrego 1-25
22.01. - Poniedziałek - Chrobrego 78-80b, 27-37, 42-48 
23.01. - Wtorek - Chrobrego 16-40; 66-74; Chrobrego 38a

(Kamienica Królewska) 
24.01. - Środa - Chrobrego 61-71; Fredry; Kraszewskiego 2-26
25.01. - Czwartek - Kraszewskiego 1-27; Kunickiego 3-63, 4-64;

Prusa 2-26 
26.01. - Piątek - Prusa 1-25, Chrobrego 53-59, kolęda dodatkowa 
27.01. - Sobota - ul. Grażyny 17-21, kolęda dodatkowa 

KOLĘDA – wizyta duszpasterska – rozpoczyna się w dni powszednie 
o godz. 16.00, w soboty i w niedziele o godz. 15.00. Prosimy, w miarę 
możliwości, o obecność wszystkich domowników. Dzieci i młodzież 
uczęszczającą na katechizację, prosimy, aby przygotowali zeszyty lub 
ćwiczenia.
  Osoby, których nie zastano w wyznaczonym terminie, mogą przyjąć 
kapłana w  czasie  kolędy  dodatkowej,  11, 26 i 27 stycznia 2018 r. 
Zgłoszenia w zakrystii, biurze parafialnym lub telefonicznie –
58 341 86 64.

On więcej łaski daje
On więcej łaski daje, 
gdy wielkie są ciężary.
Obdarza większą siłą, 
gdy wzrasta pracy znój.

Do dodatkowych nieszczęść 
dodaje miłosierdzia

I do kolejnych strapień posyła 
pokój swój.

Gdy nasza wytrzymałość 
wyczerpać ma się wkrótce
I siły nasze słabną, choć 
wczesna to godzina,

Gdy brak jest nam energii, 
by skończyć, co zaczęte

Nasz Ojciec swoją łaskę dopiero 
słać zaczyna.

Miłość i dobroć Jego granicy 
nie posiada,

A kresu Jego mocy nie zaznał 
tu nikt z nas.

Gdyż z Jezusowych bogactw, 
co bezmiar ich jest cały,
On daje nam, i daje, 
i daje cały czas.


