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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Oczekiwania  trzeba  się  uczyć.  Zwłaszcza 
my, ludzie epoki autostrad, Internetu i smart-
fonów,  musimy  uczyć  się  cierpliwości.  No-
woczesna technologia sprawia, że różne czyn-
ności  wykonujemy  coraz  szybciej.  Szybciej 
podróżujemy,  szybciej  komunikujemy  się 
między  sobą,  szybciej  odbieramy  wiadomo-
ści z całego świata. 
Laptopy, smartfony 
i  tablety,  których 
używamy,  są  już 
dla  nas  za  wolne, 
dlatego  czekamy 
na  kolejną  ich  ge-
nerację,  która  po-
winna  być  jeszcze 
szybsza.  Chcemy, 
by  również  Inter-
net  działał  coraz 
szybciej.  Liturgia 
Adwentu,  który 
tego  roku  rozpocz-
nie  się  1  grudnia, 
uczy  nas  wytrwa-
łości  i  cierpliwości 
w  codziennym  ży-
ciu. W Adwencie, bowiem nie tylko czekamy 
na  zbliżające  się  święta Bożego Narodzenia, 
nie tylko na uobecnione dla nas w liturgii na-
rodzenie Chrystusa, lecz także przypominamy 
wytrwałe  oczekiwanie  Izraela  na  zapowie-
dzianego Mesjasza. Ponadto wyczekujemy na 
Jego powtórne przyjście w chwale. W każdej 
Mszy Świętej przeżywamy ten aspekt swojej 
chrześcijańskiej wiary. Jego wyrazem są słowa 
po konsekracji: „Głosimy śmierć Twoją, Panie 
Jezu,  wyznajemy  Twoje  zmartwychwstanie 
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
  W czasie Światowych Dni Młodzieży w Kra-
kowie, papież Franciszek nawoływał młodych 
ludzi,by nie byli „kanapowymi” chrześcijana-
mi, by nie popadali w  letarg. To nauka aktu-
alna dla nas, dorosłych,a  także dla  seniorów. 
Nie można całego życia spędzać przed telewi-
zorem, zwłaszcza, jeśli jest się w miarę zdro-

wym. Nie można całe życie kibicować innym. 
Warto  zagospodarować  choćby  jakiś  drobny 
odcinek swojego życia w taki sposób, by inni 
mogli nam kibicować, to znaczy by nasze wy-
siłki  przyniosły  pożytek  innym. Adwentowe 
wezwanie  Pana  Jezusa  do  czuwania  zawiera 
dwa  wskazania.  Pierwsze  dotyczy  osób  wy-

konujących te same 
czynności.  Dwóch 
ludzi  pracujących 
na  tej  samej  budo-
wie  udzieliło  róż-
nej  odpowiedzi 
na  pytanie  o  to,  co 
robią. Pierwszy po-
wiedział,  że  ukła-
da  cegły,  łącząc  je 
zaprawą;  drugi  po-
wiedział, że buduje 
katedrę.  Przy  każ-
dej  pracy  można 
być  wyrobnikiem 
albo  zaangażowa-
nym  współtwórcą. 
Dlatego  ta  sama 
praca może spotkać 

się  z  różną  nagrodą  ostateczną.  „Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie" (Mt 24,42).
  Bóg  patrzy  na  ludzkie  serce,  a  nie  na  ze-
wnętrzny  sukces,  który  nierzadko  jest  skut-
kiem  naruszenia  dóbr  innych  osób.  Drugie 
wskazanie  Pana  Jezusa  dotyczy  aktualności 
i  gotowości  do  czuwania. Decyzji  o  tym,  by 
swoje  życie  poddać  woli  Bożej,  nie  można 
przesuwać  na  później.  To  nie  my  jesteśmy 
władcami  czasu,  ale  Bóg. On może wezwać 
nas do siebie w każdym czasie. Nie ma dodat-
kowego czasu przygotowania poza  tym, któ-
ry  już otrzymujemy. Nie można pozostawiać 
życia  z  Bogiem  na  marginesie  innych  zajęć 
i  mówić  sobie:  Przeznaczę  więcej  czasu  dla 
Boga, gdy zdam egzaminy, gdy dzieci podro-
sną, gdy będę na emeryturze. Życie z Bogiem 
i dla Boga nie jest czymś dodatkowym do co-
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dziennych zajęć. Myśl o pełnieniu woli Bożej 
powinna  przenikać wszystkie  nasze  ambicje, 
dążenia,  prace,  świętowanie  i  wypoczynek. 
„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, 
której  się  nie  domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie" 
(Mt  24,44).  Wszystko,  co 
robimy, powinno być moty-
wowane miłością do Boga, 
wiarą  w  Niego  i  nadzieją 
na  zjednoczenie  z Nim  na 
wieki.
  Uczmy  się  wypełniać 
modlitwą  chwile  pracy 
i  odpoczynku.  Pobożność 
ludowa  podpowiada  nam 
zarówno  krótkie,  ale  bar-
dzo  intensywne  modlitwy, 
czyli  akty  strzeliste,  jak 
i dłuższe modlitwy pozwa-
lające na medytację. Nawet 
czekanie na zielone światło 
na  skrzyżowaniu  możemy 
wypełnić  krótkimi  akta-
mi  strzelistymi  i  wyraże-
niem  wdzięczności  Bogu 
za  wszelkie  dobro,  które-
go  doświadczamy  w  ży-
ciu.  Nie  denerwujmy  się, 
gdy  trzeba  na  coś  czekać. 
Inni też czekają. Starajmy się myśleć nie tyl-
ko  o  dobru  własnym,  lecz  także  o  drugich. 
W  każdym  człowieku  możemy  odkryć  obli-
cze Boga. Wszelkie dobro okazane bliźniemu 
z czystej miłości do Boga jest wyrazem tego, 
że czuwamy. Kiedy wykonujemy w ciszy, bez 
rozgłosu drobne uczynki miłosierdzia, wtedy 
mamy  swój  pozytywny  wkład  w  przemianę 
życia społecznego.
  Bóg  o  wszystkim  wie,  wszystko  widzi 
i w swoim czasie da nam odpowiednią nagro-
dę.  „Przyobleczcie  się w  Jezusa Chrystusa!” 
(Rz 13,14) Tak wołał do nas św. Paweł, Apo-
stoł Narodów. 
  Jest  to  ważne  wezwanie  do  działania,  nie 
może  być  ani  dnia,  ani  godziny w  życiu  ka-
tolika,  które  byłyby  biernym  czekaniem.  Na 
Chrystusa się nie czeka się biernie, ale wycho-

dzi się Mu naprzeciw. Jak? Na różne sposoby: 
poprzez pracę nad sobą, dobre postanowienia, 
wyrzeczenia,  walkę  ze  słabością,  uczestnic-
two w roratach, w rekolekcjach adwentowych. 

Program  rekolekcji  znaj-
dziemy  w  tym  numerze 
naszego miesięcznika.  On 
na  pewno  przyjdzie!  On 
nas  nie  rozczaruje.  On 
przyjdzie  i  napełni  nasze 
życie radością i pokojem – 
wypełni  nasze  serca  sobą. 
Dla katolika, więc oczeki-
wanie jest bardzo ważnym 
elementem religijnego ży-
cia. Nie jest to czas straco-
ny.  Niech  Adwent  rozbu-
dza naszą radość i umacnia 
nadzieję.  Ćwiczymy  się 
w  coraz  to  doskonalszej 
miłości. Od nas będzie za-
leżało, czy Adwent będzie 
czasem straconym czy wy-
granym. Umiejmy przeżyć 
ten czas po katolicku. Pan 
jest  blisko!  Czuwajmy! 
Przygotujmy  się! Bądźmy 
gotowi!
  Wraz  z Adwentem  roz-
poczynamy  nowy,  trzylet-

ni  cykl  duszpasterski  pod  hasłem:  „Euchary-
stia daje życie” a w roku 2019/2020 „Wielka 
tajemnica  wiary”  z  mottem  biblijnym,  „…
abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” 
(J  6,29).  Chodzi  głównie  o  to,  by  zapraszać 
wiernych do świadomego udziału w tajemnicy 
Wieczernika,  by  przekazywać  prawdy  zwią-
zane z Eucharystią, jak również zapraszać do 
udziału we Mszy św. dzieci i młodzież, gdyż na 
Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego 
pokolenia. To podkreślają twórcy nowego pro-
gramu dla Kościoła w Polsce. W drugim roku 
cyklu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na 
świętej  wieczerzy”  z  mottem  biblijnym:  „…
Ojciec mój  da Wam  prawdziwy  chleb  z  nie-
ba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku progra-
mu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” 
z mottem: „…Ten, kto Mnie spożywa, będzie 



4 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

żył przeze Mnie” (J 6,57). 
W tym roku, jako wspól-
nota  będziemy  starali  się 
uświadamiać  dorosłym 
doniosłość  Eucharystii 
w  kontekście  Pierwszej 
Komunii  św.  oraz  uro-
czystości  Bożego  Cia-
ła,  jak  również  poprzez 
katechezę  o  Eucharystii 
wraz  z  modlitwą  uwiel-
bienia  w  ostatnie  wtorki 
miesiąca  o  godzinie  1900 
w  naszym  parafialnym 
wieczerniku.  Prowadzić 
je będzie ks. Łukasz z Duszpasterstwem Mło-
dzieży „Ogień Miłosierdzia”. Ciągle „pozosta-
je to najtrudniejsze pytanie: jak dotrzeć do nie-
praktykujących, niewierzących? Nie ma innej 
drogi jak przez praktykujących i tak praktyku-
jących ukształtować, żeby oni byli świadkami 
Eucharystii do Chrystusa prowadzili” – powie-
dział  metropolita  katowicki  Ks. Abp Wiktor 
Skworc  –  przewodniczący  Komisji  Duszpa-
sterstwa Konferencji Episkopatu Polski. 

  W  dzisiejszym  świe-
cie,  dobra  i  pozytywna 
treść,  a  taką  jest  przecież 
Dobra  Nowina  i  wynika-
jące  z  niej  postulaty  dla 
życia  chrześcijanina,  wy-
maga  właściwego  „rekla-
mowania”  z  uwzględnie-
niem mediów katolickich, 
do  których  należy  nasze 
parafialne  czasopismo: 
„Skałka”,  która  ukazuje 
się  już  27  lat  oraz  strona 
internetowa:  www.stani-
slawbiskup.pl.  Zachęcam 

zatem wszystkich Czytelników oraz Parafian, 
by  z  nich  korzystać  jeszcze  szerzej w  naszej 
wspólnocie,  rodzinach  i  środowiskach  oraz 
być  ich  propagatorami.  Gratuluję  i  dziękuję 
wszystkim twórcom oraz animatorom naszych 
parafialnych  mediów.  W  rozpoczynającym 
czasie  adwentowym  wołajmy:  „Marana  tha! 
Przyjdź  Panie  Jezu!  W  swej  chwale  do  nas 
zejdź!”
  Ks. Zbigniew Cichon

Sobota 14. XII 
godz. 18.00 – Msza św. i rozpoczęcie rekolekcji

Niedziela 15. XII 
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 18.00 –
 Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz.  10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla młodzieży w kaplicy
godz. 11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla dzieci szkolnych
godz. 12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla najmłodszych w kaplicy

Poniedziałek 16. XII 
godz. 6.30, 8.00 – Msza św. z nauką rekolek-

cyjną
godz. 17.00 – Roraty dla dzieci z nauką reko-

lekcyjną
godz. 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 19.00 – Nauka stanowa dla niewiast

Wtorek 17. XII 
jak w poniedziałek, z wyjątkiem: 
godz. 19.00 – nauka stanowa dla mężczyzn

Środa 18. XII 
godz. 6.30, 8.00 – Msza św. na zakończenie

rekolekcji
godz. 11.00 – Spowiedź i Msza św. z nauką dla 

chorych i starszych
godz. 17.00 – Roraty i zakończenie rekolekcji 

dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. na zakończenie reko-

lekcji 

Spowiedź: niedziela, poniedziałek, wtorek – 
w godzinach wyżej podanych oraz 
w środę:

godz. 10.30 – dla osób w podeszłym wieku 
i chorych 

godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 17.00 – dla niewiast i mężczyzn
 Rekolekcjonista - Ks. Marian Kożyczkowski

PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE „Eucharystia – sakrament miłości”
od 14.12 – 18.12.2019 roku
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2019/2020
Rok 2019

27.12. - piątek - Niemcewicza, Krzemienieckiej; 
28.12. - sobota - Chrobrego 1-25; 
29.12. - niedziela - Chrobrego 16-40, 66-76; Chrobrego 38a (Kamienica Królewska);
30.12. - poniedziałek - Chrobrego 2-14, 50-64, 39-51;

Rok 2020
02.01. - czwartek - Chrobrego 78-80b, 27-37, 42-48;
03.01. - piątek - Chrobrego 53-59, Prusa 1-25;
04.01. - sobota - Chrobrego 61-71, Fredry 1-25, Kraszewskiego 2-26;
05.01 - niedziela - Grażyny 17-21, Lelewela 6abcd (Browar Gdański);
06.01. - poniedziałek - Kilińskiego 5-9 (Browar Gdański), Gołębia 3b-6b + kolęda dodatkowa;
07.01. - wtorek - Grażyny 1-16;
08.01. - środa - Kunickiego 3-63, 4-64, Prusa 2-26;
09.01. - czwartek - Kościuszki 56-64, Kościuszki 74-80;
10.01. - piątek - Aldony 1-7, 12-17;
11.01. - sobota - Chrobrego 80cde, Dźwigowa, Legionów 48-62, Lelewela 8-11;
12.01. - niedziela - Lelewela 12-14b, 15a-b, 20, 21-27, 28-35, 35a-b;
13.01. - poniedziałek - Gołębia 1a-3a, Lwowska 1a-d, Strakowskiego;
14.01. - wtorek - Chrobrego 80f-86b, Legionów 21-31, 64-72;
15.01. - środa - Wyspiańskiego 28-34, Wajdeloty 1-6, Aldony 8-11;
16.01. - czwartek - Pestalozziego 1-19, 2-36;
17.01. - piątek - Waryńskiego 17-25, Wyspiańskiego 36-38/40;
18.01. - sobota - Kilińskiego 11a-25, Lilli Wenedy 13-18, 19, 19a, 20;
19.01. - niedziela - Kilińskiego 8-44, 27-43;
20.01. - poniedziałek - Kilińskiego 45-47, 46-52, Nad Stawem; Wallenroda  12, 13
21.01. - wtorek - Legionów 1 abc, 3-19, 2-46;
22.01. - środa - Lelewela 17, 17a, Wajdeloty 7-13; 
23.01. - czwartek - Wallenroda 1-10; Wallenroda 14-18
24.01. - piątek -Wallenroda 11, 11A, 19-31 + kolęda dodatkowa;
25.01. - sobota - Wybickiego 1-19, 2-20;
26.01. - niedziela - Kościuszki 71-85, 82-84, Danusi 1-4b;
27.01. - poniedziałek - Kościuszki 66-72, 61-69;
28.01. - wtorek - Kościuszki 34-54 i 37-47;
29.01. - środa - Kościuszki 9-13, 15-35 i 10-32;
30.01. - czwartek - Zbyszka z Bogdańca, Kraszewskiego 1-27, Fredry 2-26;
31.01. - piątek - Kilińskiego 1-3e (Browar Gdański) + kolęda dodatkowa;
KOLĘDA – wizyta duszpasterska - rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 1600, 
w soboty i w niedziele o godz. 1500. 06 stycznia 2020 roku rozpocznie się o godz. 1500. 
Prosimy, w miarę możliwości, o obecność wszystkich domowników. Dzieci i młodzież 
uczęszczająca na katechizację, prosimy, aby przygotowali zeszyty lub ćwiczenia. 
Osoby, których nie zastano w wyznaczonym terminie, mogą przyjąć kapłana w cza-
sie kolędy dodatkowej, w poniedziałek – 06 stycznia 2020 roku, w piątek – 24 stycz-
nia 2020 roku oraz w piątek – 31 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia w zakrystii, biurze parafialnym lub telefonicznie (58) 341 86 64.
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ŚW. MIKOłAJ CzEKA NA NASzą POMOC!
  Wydawałoby  się,  że  nie ma popularniejszego 
świętego niż św. Mikołaj. Niemal przez cały gru-
dzień imię biskupa Miry odmieniane jest w me-
diach  przez  wszystkie  przypadki.  Jednak  czy 
rzeczywiście przedmiotem tego kultu jest patron 
żeglarzy  i dzieci? Należy żywić obawę, że oso-
ba, której niecierpliwie wygląda polska dziatwa 
(i nie tylko) już wieczorem 5 grudnia, dla sporej 
jej części jest mieszkającym na biegunie północ-
nym przerośniętym krasnalem, dla pozostałych to 
biskup przebierający się, nie wiadomo dlaczego, 
w śmieszny skrzaci strój.
  Na  naszych  oczach  dokonują  się  zmiany 
w  obyczajowości  Polaków.  Kultura  wyrosła 
z chrześcijaństwa ustępuje miejsca konsumpcyj-
nemu stylowi życia promowanemu przez media. 
Swoista ewolucja postrzegania postaci św. Miko-
łaja przez Polaków jest dobrym przykładem, aby 
zrozumieć, jak ten proces przebiega.

Szczodrość biskupa Miry
  Żyjący  na  przełomie  III  i  IV  wieku  św. Mi-
kołaj był biskupem Miry w Azji Mniejszej (dziś 
Turcja), człowiekiem wielkiej dobroci i hojności. 
Majątek,  którym  dysponował,  przeznaczył  na 
pomoc ubogim. Ta szczodrobliwość, a jednocze-
śnie  roztropność  w  obdarowywaniu,  połączona 
z wielką pobożnością, sprawiły, że po śmierci zo-
stał zaliczony przez Kościół do grona świętych.
  Wielkim  kultem  otaczany  był  szczególnie 
w średniowieczu. Świadczy o tym duża ilość ko-
ściołów ufundowanych w tym okresie, noszących 
jego  wezwanie.  Dokładnie  nie  wiadomo,  kiedy 
narodził się zwyczaj obdarowywania prezentami 
dzieci w dzień wspomnienia św. Mikołaja. Pierw-
sze wzmianki na ten temat pochodzą z XIII w.
  W Polsce zwyczaj ten znany jest co najmniej 
od początku XVIII stulecia. Świadczy o tym 
choćby wydana w 1748 r. książeczka – modli-
tewnik autorstwa ks. Macieja Frączkiewicza pt. 

Delicje dziecinne. Św. Mikołaj biskup...
  Wynika z niej, że już wtedy istniały dwie for-
my tego obyczaju, obie znane zresztą do dzisiaj. 
Pierwsza,  starsza,  polegała  na  podkładaniu  pre-
zentów śpiącym dzieciom w wigilię św. Mikołaja. 
Co warto podkreślić, działo się to nocą i w tajem-
nicy, co upamiętniało fakt, że św. Mikołaj czyniąc 
dobro starał się uniknąć rozgłosu. Przykład takie-
go postępowania przekazuje nam opowieść o ob-
darowaniu przez biskupa Miry trzech dziewcząt. 

Złoto podrzucone nocą przez Świętego uchroniło 
córki ubogiego mieszkańca Miry przed zejściem 
na drogę nierządu.
  Drugą, o wiele młodszą formą tego swoistego 
kultu św. Mikołaja, jest wręczanie dzieciom pre-
zentów  „osobiście”  przez  Świętego. Naturalnie, 
w rolę Biskupa, podobnie jak dzisiaj, wcielali się 
członkowie rodziny dziecka bądź wynajęte oso-
by. Miało to tę zaletę, że św. Mikołaj „osobiście” 
sprawdzał,  czy  obdarowywani  umieją  się  prze-
żegnać,  znają modlitwy,  przykazania  Boże,  itp. 
Czasem poinstruowany  przez  rodziców pouczał 
latorośl  o  konieczności  unikania  złych  zacho-
wań…
  Czym  św.  Mikołaj  obdarowywał  dziatki 
w XVIII w.? Za książeczką ks. Frączkiewicza mo-
żemy wymienić: krzyżyki, chleb, święte obrazki, 
pieniądze,  tabliczki,  orzechy,  ptaszki  w  klatce, 
a  gdy  dziecko  bywało  niegrzeczne  –  pozłacane 
rózgi. W XIX  i XX w.  rozpowszechnione  były 
także pierniki przedstawiające postać św. Miko-
łaja.
  Oczywiście, święty spotykający się z dziećmi 
nosił na sobie odpowiedni kostium. Był nim strój 
wzorowany  na  szatach  liturgicznych,  na  który 
składały się najczęściej: przewiązana sznurkiem 
alba,  na  głowie  infuła,  ramiona  okrywała  kapa, 
którą  w  pewnym  okresie  wyparł  ornat. W  ręce 
św. Mikołaj trzymał pastorał.
  Najczęściej świętemu  towarzyszył anioł oraz, 
upoważniony do wręczania rózg, diabeł. Natural-
nie,  zwyczaj obdarowywania dzieci w nocy z 5 
na  6  grudnia  znany był w wielu  państwach ka-
tolickich. Tradycje w poszczególnych regionach 
różniły  się  od  siebie  w  szczegółach,  obrastały, 
bowiem w miejscowe zwyczaje i legendy.

„Zreformowany” Santa Claus
  Zwalczająca kult świętych reformacja uderzyła 
także w ten „mikołajowy” obyczaj. Zamiast św. 
Mikołaja domy dzieci protestanckich zaczęły od-
wiedzać  różnego  rodzaju postaci,  jak: gwiazdo-
rzy,  świąteczni  ludzie  (Weihnachtsmann),  osob-
nicy  w  futrzanych  ubraniach  itp.  Nie  stanowili 
oni jednak realnego zagrożenia dla silnie osadzo-
nego w katolicyzmie  i  tradycjach  ludowych św. 
Mikołaja. Zagrożenie przyszło z innej strony…
  Do wyrosłych w krajach protestanckich zwy-
czajów  „postmikołajkowych”  należy  zaliczyć 
rozkwitły  w  XIX-wiecznych  Stanach  Zjedno-
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czonych  zwyczaj  obdarowywania  dzieci  przez 
Santa Clausa. Postać  ta wywodzi się z utworów 
satyrycznych  wyśmiewających  zwyczaje  nowo-
jorczyków  holenderskiego  pochodzenia.  Przy-
wieziony  z  metropolii  zwyczaj  obdarowywania 
dzieci w imieniu św. Mikołaja okazał się bardzo 
atrakcyjny  dla Amerykanów,  którzy  go  przejęli, 
niestety w zmodyfikowanej formie.
  Miejsce świętego biskupa Miry zajął karłowa-
ty gnom, noszący czerwone ubrania, przemiesz-
czający się po niebie saniami ciągnionymi przez 
renifery  i wciskający  się  z prezentami do pokoi 
dzieci  przez komin.  Jego  amerykańska nazwa – 
Santa  Claus,  powstała  z  przekręcenia  holender-
skiej wersji imienia św. Mikołaja – Sinter Klaas.
  Takiego spoganizowanego dostarczyciela pre-
zentów  spopularyzowała w  całym  świecie  ame-
rykańska  Coca-Cola.  Ubrała  „Santę”  w  barwy 
firmowe –  czerwony kubrak obszyty białym  fu-
terkiem – i zaczęła przeznaczać ogromne środki 
finansowe na coroczne kampanie reklamowe.
  Z  czasem  Santa Claus  zawładnął wyobraźnią 
dzieci  z  całego  świata.  Rubaszny  krasnal  szyb-
ko  wyparł  lokalne  tradycje  bożonarodzeniowe. 
Podobny  proces  zaczął  się  także  w  Polsce.  Na 
kartkach  świątecznych  wydawanych  jeszcze 
w dwudziestoleciu międzywojennym  już można 
zobaczyć postać przypominającą „Santę”.

 Nowa świecka tradycja – Dziadek Mróz
Po  II wojnie  światowej zamach na kult  św. Mi-
kołaja  zorganizowały  w  naszym  kraju  władze 
komunistyczne. W ramach walki z kulturą chrze-
ścijańską (i pogłębiania więzi ze Związkiem So-
wieckim) władze PRL starały się w miejsce św. 
Mikołaja zaszczepić rosyjskiego Dziadka Mroza.
  Chcąc  stworzyć  atrakcyjną  dla  dzieci  impre-
zę świąteczną, która byłaby w stanie wyprzeć ze 
świadomości maluchów  zwyczaje  bożonarodze-
niowe, w połowie lat 30-tych XX w. władze so-
wieckie postanowiły organizować w Nowy Rok 
tzw. Choinkę. By ubarwić „nową  tradycję”,  się-
gnięto  do  przedrewolucyjnych  zwyczajów  i  za-
rządzono,  że  prezenty  będzie  dzieciom  wręczał 
właśnie Dziadek Mróz. Postać  ta wywodziła się 
z  rosyjskich baśni  ludowych  i  literatury. Strasz-
liwa  postać  bezlitosnego mrozu,  bez  zmrużenia 
oka zabijającego ludzi, pod koniec XIX w. prze-
kształciła się w wesołego staruszka – przyjaciela 
dzieci.
  Decyzją  centralnych  władz  partyjnych,  zwal-
czany  dotąd,  jako  burżuazyjny  przesąd Dziadek 

Mróz został rozpropagowany na całym terytorium 
pierwszego państwa komunistycznego. W Polsce 
szybko okazało się, że Dziadek Mróz nie ma szans 
na zdobycie serc dzieci. Po „odwilży” 1956 roku 
nacisk na wprowadzenie noworocznych obycza-
jów sowieckich zelżał, a z czasem zanikł zupeł-
nie. Zwyciężył  św. Mikołaj,  choć nie do końca. 
W  mediach,  na  wystawach  sklepowych  zaczął 
dominować nowy wizerunek Świętego – przero-
śniętego krasnala, od Santa Clausa różniącego się 
jedynie szczegółami.

Produkt areligijnej kultury
  Niestety zmiany ustrojowe i gospodarcze 1989 
r. nie przyniosły ze sobą triumfu tradycyjnego św. 
Mikołaja. Wręcz przeciwnie, dzieci bombardowa-
ne filmami zza Oceanu coraz bardziej identyfikują 
św. Mikołaja, biskupa Miry, z „Santą”. W starciu 
z ateistyczną cywilizacją, polski katolicyzm znaj-
duje się w wyraźnej defensywie, skoro nie potrafi 
wykorzystać nawet tak wspaniałego atutu, jakim 
jest posiadanie pięknej postaci św. Mikołaja.
  Wspomniana  wyżej  zmiana  stroju  jest  tylko 
zewnętrznym  objawem  procesu  dekatolicyzacji 
Świętego,  który nie  tylko  traci  dostojeństwo bi-
skupie, aniołów zmienia na elfy, przenosi się na 
biegun północny, ale nawet zyskuje towarzyszkę 
życia – „Mikołajową”. 
  Oczywiście, zachodzą także zmiany neutralne, 
jak zaprzężenie sań świętego w renifery (w trady-
cji polskiej chodził on raczej pieszo) czy ubranie 
go w  czerwone  szaty  (dawniej  infuła,  kapa  czy 
ornat  były  zazwyczaj  złote  lub  srebrne).  Jednak 
nawet one świadczą, że warunki dyktuje kultura 
areligijna. Za groteskowy  symbol  tego  zjawiska 
może posłużyć coraz częściej spotykana na gło-
wach „św. Mikołajów” infuła obszyta u dołu fu-
terkiem.

Odwojujmy świętego Mikołaja!
  Co w  takim wypadku  powinni  czynić  katoli-
cy? Najgorszym wyjściem byłoby pogodzenie się 
z rzekomym „duchem czasu”. Zamiast tego warto 
postarać się samemu odwojowywać św. Mikoła-
ja  chociażby w najbliższym otoczeniu.  Przecież 
to my, nasze dzieci, przyjaciele i znajomi organi-
zujemy  rodzinne wizyty Świętego. Mamy  także 
możliwość wpływania na przebieg tego typu im-
prez w szkole, zakładzie pracy, parafii itp. Posta-
rajmy się więc, wszak wielkie zmiany zaczynają 
się  od  prób  podejmowanych  przez  pojedyncze 
osoby.  Adam Kowalik
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JEgO KAzANIA NAWRACAły gRzESzNIKóW
– ŚW. ANDRzEJ AvELLINO

  Andrzej  urodził  się  w  roku  1521  w  Castronu-
ovo,  w  południowych  Włoszech.  Jego  rodzicami 
byli  Jan  Avellino  i  Małgorzata  Apelli.  Pierwsze 
nauki Andrzej  pobierał  u  swojego  wuja,  kapłana, 
któremu  potem  pomagał  przy  katechizacji  dzieci. 
Wyświęcony na kapłana w roku 1545, Andrzej po 
dwóch  latach  spędzonych  przy  wuju  udał  się  na 
studia uniwersyteckie do Neapolu. Pod kierunkiem 
jezuity, o. Layneza, odprawił rekolekcje, które sta-
ły się początkiem jego bardzo intensywnego życia 
wewnętrznego. Dalsze kie-
rownictwo  swojej  duszy 
Andrzej powierzył teatyno-
wi, bł. Janowi Marinonio.
  Pierwsze lata kapłaństwa 
Andrzej  spędził  w  charak-
terze  adwokata  przy  ku-
rii  katedralnej  w  Neapolu. 
W  roku  1551  biskup  po-
wierzył  mu  przeprowadze-
nie  reformy  w  klasztorze 
żeńskim  w  Bajano.  Żarem 
apostolskim  usunął  nad-
użycia,  a  siostry  zachęcił 
do  pierwotnej  gorliwości. 
Czas wolny od zajęć w ku-
rii  spędzał na posłudze ka-
płańskiej. Swoimi kazania-
mi  wywierał  tak  wielkie 
wrażenie, że nawrócił wielu 
grzeszników. Z  zemsty  pe-
wien  skrytobójca  rzucił  się 
na niego ze sztyletem i po-
ranił tak, że ledwie cudem wyzdrowiał.
  Pragnąc  życia  doskonalszego,  Andrzej  wstąpił 
do teatynów, których niedawno powołał do istnie-
nia w Neapolu św. Kajetan z Thiene (1547). Celem 
zakonu  było  uświęcenie  własne  przez  pracę  nad 
uświęceniem kleru i wiernych. Śluby zakonne An-
drzej złożył w roku 1558. Do ślubów uroczystych 
dodał jeszcze dwa własne: że będzie sprzeciwiał się 
własnym zachciankom oraz że będzie starał się sta-
le postępować w doskonałości.
  W  roku  1559  odbył  pielgrzymkę  do  Rzymu, 
gdzie  został  przyjęty  przez  papieża  Pawła  IV, 
współzałożyciela zakonu. W latach 1560-1570 peł-
nił obowiązki mistrza nowicjatu. W roku 1569 zo-
stał mianowany przełożonym domu macierzystego 
w Neapolu,  a w  roku  1570  –  przełożonym  domu 

w Mediolanie. Tu zapoznał się i zaprzyjaźnił ze św. 
Karolem Boromeuszem. W  roku,  1571  jako prze-
łożony domu zakonnego w Piacenza pełnił równo-
cześnie  obowiązki  ojca  duchownego  seminarium 
biskupiego  i  penitencjarza.  W  latach  1577-1578 
pełnił funkcję wizytatora domów w Lombardii. Po 
dobrym  wywiązaniu  się  z  obowiązków  na  urzę-
dzie przełożonego na różnych placówkach zakonu, 
powrócił wreszcie  do Neapolu,  gdzie  pozostał  do 
śmierci.

  W  roku  1585  wybuchły 
w  Neapolu  krwawe  za-
mieszki.  Andrzej  dokładał 
wszystkich  sił,  aby  dopro-
wadzić  do  pokoju.  Zajął 
się  także  tymi,  którzy  naj-
więcej  ucierpieli.  W  roku 
1593  morderca  zabił  mu 
siostrzeńca.  Andrzej  nie 
tylko  sam  przebaczył  za-
bójcy,  ale  ubłagał  rodzinę, 
by  nie  mściła  się  na  nim. 
Sława  jego  świętości  była 
tak  wielka,  że  umierający 
brat  papieża,  kardynał  Ca-
raffa,  wezwał  go  do  swo-
jego  łoża.  Kiedy  papież 
Grzegorz  XIV  zaofiarował 
Andrzejowi  biskupstwo 
w Kremonie,  ten w  swojej 
pokorze odmówił. Pomimo 
rozlicznych  obowiązków 
dawał  pierwszeństwo  mo-

dlitwie,  poświęcając  jej  długie  godziny. Obdarzył 
go Pan Bóg także darem czynienia cudów.
  Zostawił po sobie kilka drobnych prac z dziedzi-
ny ascezy chrześcijańskiej i ok. 3 tys. listów. Zmarł 
nagle na apopleksję 10 listopada 1608 roku, kiedy 
wstępował  na  stopnie  ołtarza,  by  odprawić Mszę 
świętą. Miał wtedy 87 lat. Jego beatyfikacji dokonał 
Urban VIII już w roku 1621. Kanonizacja nastąpiła 
znacznie później, bo dopiero w roku 1712. Doko-
nał jej papież Klemens XI. Relikwie św. Andrzeja 
Avellino doznają czci w Neapolu, w kościele teaty-
nów S. Paolo Maggiore. W Polsce kult św. Andrzeja 
Avellino rozpowszechniali kiedyś teatyni. Uchodził 
za patrona dobrej śmierci. Z racji jego kanonizacji 
odbyły się w Warszawie i we Lwowie wielkie uro-
czystości.   Red.
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Otwarcie kwartałów w księdze z intencjami mszalnymi odbywać się będzie: 
we wrześniu – I kwartał, w grudniu – II kwartał, w marcu – III kwartał, w czerwcu – IV kwartał
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SĄD SZCZEGÓŁOWY, OSTATECZNY I KONIEC ŚWIATA
PYTANIA DO REFLEKSJI 

1. Jak wyobrażasz sobie sąd po śmierci?
2. Czy końca świata trzeba się bać?
3. Co stanie się z Ziemią podczas końca świata?
4.  Jakie  uczucia  towarzyszą  Ci,  gdy  myślisz 
o tym, że po śmierci staniesz przed sądem? 

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO 
Postanowione  ludziom  raz  umrzeć,  a  potem 
sąd. (Hbr 9,27) 
  W  dobrych  zawodach  wystąpiłem,  bieg  
ukończyłem,  wiary  ustrzegłem.  Na  ostatek 
odłożono  dla  mnie  wieniec  sprawiedliwości, 
który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy 
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, któ-
rzy umiłowali pojawienie się Jego. (2Tm 4,7-9) 
  I  ujrzałem  niebo  nowe  i  ziemię  nową,  bo 
pierwsze  niebo  i  pierwsza  ziemia  przeminęły, 
i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruza-
lem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 
przystrojone  jak  oblubienica  zdobna  w  klej-
noty  dla  swego  męża.  I  usłyszałem  donośny 
głos mówiący od  tronu:  „Oto przybytek Boga 
z  ludźmi:  i zamieszka wraz z nimi,  i będą oni 
Jego ludem, a On będzie «BOGIEM Z NIMI». 
I  otrze  z  ich  oczu  wszelką  łzę,  a  śmierci  już 
odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni tru-
du  już  [odtąd]  nie  będzie,  bo pierwsze  rzeczy 
przeminęły”. I rzekł Zasiadający na tronie: „Oto 
czynię wszystko nowe”. (Ap 21,1-5)
NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
KKK 1022:
  Każdy  człowiek  w  swojej  nieśmiertelnej 
duszy  otrzymuje  zaraz  po  śmierci  wieczną 
zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega 
na odniesieniu  jego życia do Chrystusa  i  albo 
dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera 
bezpośrednio wejście do szczęścia nieba , albo 
stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. 
KKK 1039:
  W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zo-
stanie  ostatecznie  ujawniona  prawda  o  relacji 
każdego człowieka z Bogiem. Sąd Ostateczny 
ujawni to, co każdy uczynił dobrego, i to, cze-
go zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, 
łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami (...) 
KKK 1040:

  Sąd  Ostateczny  nastąpi  podczas  chwaleb-
nego  powrotu  Chrystusa.  Jedynie  Ojciec  zna 
dzień i godzinę sądu. (…)
KKK 1042:
  Na  końcu  świata  Królestwo  Boże  osiągnie 
swoją pełnię. Po sądzie powszechnym sprawie-
dliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować 
na  zawsze  z  Chrystusem,  a  sam  wszechświat 
będzie  odnowiony:  Wtedy  Kościół  „osiągnie 
pełnię...  w  chwale  niebieskiej,  gdy  nadejdzie 
czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z ro-
dzajem  ludzkim  również  świat  cały,  głęboko 
związany z człowiekiem i przez niego zdążający 
do swego celu, w sposób doskonały odnowi się 
w Chrystusie”.

DO PRZEMYŚLENIA... 
  Rozróżnienie  pomiędzy  tymi  sądami 
[szczegółowym  i  ostatecznym]  ma  znacze-
nie  tak  naprawdę  dlatego,  że  jest  związane 
z  rozróżnieniem  czasowym  pomiędzy  pierw-
szym  a  drugim.  Jeżeli  umieramy,  to  jest  mo-
ment,  w  którym  możemy  podsumować  tylko 
i  wyłącznie  nasze  życie.  Nie  wiemy  jeszcze, 
jakie konsekwencje będą miały nasze czyny dla 
następnego  pokolenia,  dla  praprawnuków  na-
szych wnuków (...) 
  Czyli różnica jest taka, że w momencie sądu 
szczegółowego,  jeśli  na  przykład  kupowałem 
narkotyki z drugiego końca świata, dowiaduję 
się,  że  zrobiłem  sobie  tymi  narkotykami 
krzywdę,  mam  złe  relację,  zniszczyłem  życie 
wielu ludziom i tak dalej. W momencie, w któ-
rym  staję  na  Sądzie  Ostatecznym,  dowiaduję 
się, że zniszczyłem życie ludziom, którzy je ho-
dowali, którzy poszli za to do więzienia, którzy 
mogli zająć się uczciwym zajęciem, a sprzeda-
wali śmierć, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko 
dociera do mnie, widzę wszystkich, widzę,  że 
to system naczyń połączonych. 
  Pół biedy, że się tego dowiaduję. Ja staję wo-
bec  tych  ludzi  i muszę przyjąć  ich przebacze-
nie...  (...)  Stan,  który  osiągamy  w  momencie 
sądu szczegółowego, jest stanem nieodwracal-
nym (...) Tam się dokonuje rozstrzygająca decy-
zja. I teraz to, co jest na Sądzie Powszechnym 
czy  też Ogólnym, czy Ostatecznym,  jest  tylko 
dopełnieniem konsekwencji tej decyzji. To do-
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pełnienie następuje z opóźnieniem ze względu 
na to, że nadal toczą się losy reszty – pomiędzy 
czyjąś  śmiercią  a  Sądem  Ostatecznym.  Nato-
miast pod względem relacji do Boga czy otwar-
cia na bliźnich to się dokonało na sądzie szcze-
gółowym.  Jeżeli  tam  jest  jeszcze  czyściec  po 
drodze, to to się już oczyściło. 
(Ks. G. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Hołownią, 
Niebo dla średnio zaawansowanych, s. 23.31.33) 
***
   A jednak Sąd Boży budzi lęk. Sam Pan Je-
zus  ostrzegał  nas,  że  na  tym  sądzie  niektórzy 
zostaną  odrzuceni  i  usłyszą:  „Zaprawdę,  po-
wiadam wam,  nie  znam was”  (Mt  25,12)  (...) 
Ponadto,  niepokoją  nas  jeszcze  inne  pytania: 
Owszem, liczymy na Boże miłosierdzie, ale czy 
Bóg odpuści nam również  te grzechy, których 
sobie nie uświadamialiśmy? A jeśli nawet w sa-
kramencie pokuty Pan Jezus przebaczył mi moje 
grzechy, to czy na tym sądzie nie będę jeszcze 
raz  zdawał  z  nich  rachunku,  zwłaszcza  jeżeli 
ich konsekwencją były nie dające się naprawić 
krzywdy? I jeszcze jedno pytanie: Czy zbawieni 
mogą się spodziewać, że grzechy, które im Bóg 
przebaczył, będą zapomniane i nikt nie będzie 
o nich wiedział? 
  Zacznijmy od ostatniego pytania. Niektórzy 
święci,  zanim  stali  się  prawdziwymi  przyja-
ciółmi Boga, dopuścili  się wielkich grzechów, 
a nawet zbrodni. Dawidowi mało było tego, że 
uwiódł cudzą żonę, to jeszcze zabił podstępnie 
jej męża. Piotr zaparł się swojego Mistrza, zaś 
Maria Magdalena prowadziła życie tak bardzo 
grzeszne,  że  Ewangelista  nie  próbował  tego 
nawet  opisywać,  użył  tylko mocnego  sformu-
łowania,  że  dzięki  Panu  Jezusowi  „opuściło 
ją  siedem  złych  duchów”  (Łk  8,2).  Wszyscy 
troje  zostali  wielkimi  świętymi,  a  w  niebie 
niewątpliwie  cieszą  się  z  tego,  że  rok  rocznie 
z tysięcy ambon opowiada się o ich grzechach, 
bo przecież opowiada się zarazem o ich nawró-
ceniu i doznanym przez nich Bożym miłosier-
dziu. 
  Otóż zbawienie polega na tym, że będę bez 
reszty  przeniknięty  miłością  Bożą:  sam  będę 
cały  i  bez  reszty  wart  miłości  i  będę  kochał 
wszystkich  i  wszystko,  co  jest  warte  miłości. 
Znikną więc  powody,  dla  których  cenimy  so-
bie  wysoko  możność  zachowania  w  ukryciu 

różnych  prywatnych  naszych  spraw.  Nawet 
zła,  którego  dawniej  się  dopuściłem,  nie  będę 
się wówczas wstydził, bo przecież zostało ono 
przezwyciężone. Zło odpokutowane, wybaczo-
ne  i  zastąpione  jeszcze większym dobrem, nie 
jest już przedmiotem wstydu, bo pamięć o nim 
cała  jest  przepojona  radością  i  wysławianiem 
miłosierdzia Boga, który nie dopuścił do mojej 
zguby (...) 
  Zatem wszystkie trudne wypowiedzi Pana Je-
zusa, mogące budzić  lęk, a nawet przerażenie, 
rozumiemy autentycznie dopiero wówczas, kie-
dy rozpoznamy w nich słowo miłości.
  Kiedyś  wielkie  wrażenie  wywarło  na  mnie 
kazanie na  temat Sądu Bożego,  jakie wygłosił 
starszy  mój  współbrat,  o.  Rajmund  Koperski. 
Na swoim sądzie – mówił – Bóg zada każdemu 
z  nas  jedno  jedyne  pytanie:  Czy  ty  mnie  ko-
chasz?  Kłamstwo  i  udawanie  będą  na  tym 
sądzie  niemożliwe,  tam  człowiek  będzie  mó-
wił  czystą prawdę. Ci,  którzy na pytanie: Czy 
ty mnie  kochasz?  odpowiedzą: Tak,  Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham (J 21,16) – od razu znajdą 
się wśród zbawionych. Pozostałych Bóg zapyta: 
Czy przynajmniej pozwolisz Mi, abym Ja ciebie 
kochał? Ci, którzy na to pytanie odpowiedzą: tak 
– pójdą do czyśćca, gdzie miłość Boża będzie 
ich  ogarniała  coraz więcej,  aż  cali  i  bez  resz-
ty rozkochają się w swoim Bogu i Zbawicielu, 
i staną się zdolni do przebywania przed Bożym 
obliczem twarzą w twarz. Strach pomyśleć, że 
ktoś nawet na to pytanie mógłby odpowiedzieć 
aroganckim nie! 
  Wydaje mi  się,  że  ujęcie  to  wręcz  świetnie 
streszcza biblijną naukę o Sądzie Bożym.
***

Nie koniec świata, ale wypełnienie dziejów 
  Najpierw  zauważmy  różnicę  między 
chrześcijańskim  oczekiwaniem  końca  świata 
a katastrofizmem, który – poza tym, że lubi się 
powoływać  na  eschatologiczne  wypowiedzi 
Nowego Testamentu – niewiele ma wspólnego 
z wiarą chrześcijańską. Katastrofizm jest to pe-
symistyczny pogląd, że ludzkie dzieje zmierzają 
do coraz głębszego upadku  i do nieuniknionej 
katastrofy  ostatecznej.  Według  katastrofistów 
zło coraz wyżej podnosi głowę, dobro  jest co-
raz  słabsze  i  zostałoby  zupełnie  zwyciężone, 
ale  na  szczęście  Chrystus  wkroczy  w  końcu 
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w tę przygnębiającą sytuację i położy kres po-
wszechnemu panoszeniu się zła. Koniec świata 
będzie,  w  tej  interpretacji,  prawie  wyłącznie 
dniem  gniewu  i  kary  Bożej,  ocalona  zostanie 
jedynie garstka  sprawiedliwych. Dzisiaj moty-
wy takie szczególnie często pojawiają się w na-
uczaniu świadków Jehowy. 
  Coś  zupełnie  innego  na  temat  końca  świata 
mówi  słowo  Boże.  Już  sam  termin  syntele-
ia  tou  aionos  (Mt  13,39),  który  po polsku od-
dajemy  jako „koniec świata”, zawiera w sobie 
sugestię,  że nie  chodzi  tu o kres,  ale o koniec 
pozytywny, w sensie uwieńczenia, wypełnienia 
się. Pozytywne uwieńczenie dziejów świata jest 
bowiem czymś  już przesądzonym. Momentem 
rozstrzygającym było zstąpienie Jednorodzone-
go Syna Bożego z wyżyn swojej boskiej transcen-
dencji,  aby – przez przyjęcie  człowieczeństwa 

– stać się uczestnikiem ludzkich dziejów. Jako 
człowiek, Syn Boży odniósł druzgoczące – choć 
pokorne  i  bardzo  bolesne  –  zwycięstwo  nad 
złem. Jest ono nieprzemijające: mimo swojego 
historycznego odejścia z naszej ziemi, Chrystus 
jest przecież z nami „przez wszystkie dni aż do 
skończenia  świata”  (Mt  28,20)  i  czyni  uczest-
nikami swojego zwycięstwa wszystkich, którzy 
do Niego należą. Zło nie ma już żadnych szans 
na to, żeby zniweczyć sens ludzkich dziejów. 
  I w tym przede wszystkim sensie Nowy Testa-
ment mówi o tym, iż żyjemy już w czasach osta-
tecznych (Hbr 1,1n). Sens ludzkich dziejów jest 
już – dzięki Chrystusowi Panu – rozstrzygnięty 
ostatecznie. Nie jest rozstrzygnięta jedynie osta-
teczna sytuacja każdego z nas, ona się dopiero 
rozstrzyga (…). (Jacek Salij OP,
 Horyzonty ostateczne, s. 73-74.115)

NIEPOKALANE SERCE MARyI
  Wiemy  dobrze,  że  Pan  na  serce  patrzy  (I. 
Król. 16,7), że tego serca żąda: Daj mi, synu 
mój, serce twoje (Ks. Przypow. 23,26), że nie 
chce czci, jeśli ona nie pochodzi z serca (Izaj. 
29,13). Dlatego też o Sercu Maryi, które w so-
bie niepojęte skarby kryje, dziś pisać chcemy.
Czy wiesz, Czytelniku,  czym 
jest  w  życiu  ludzkim  serce? 
Czy  wiesz,  czym  jest  serce 
matki  dla  dziecka,  a  Serce 
Maryi  dla  ludzi?  Skarżą  się 
dziś na brak dobrego wycho-
wania dzieci w domu  i  szko-
le.  Gdzie  przyczyna  złego? 
W  tym  także,  że  nie  wycho-
wuje się serca, gdyż sami wy-
chowawcy często go nie mają. 
Tak wychowane dzieci wyra-
stają później na ludzi zimnych 
i obojętnych na nędzę bliźnie-
go,  niepamiętających  o Bogu 
i sprawach Bożych.
  A  przecież  serca  nikt  i  nic 
nie zastąpi! Widziałeś może sierotę na cmenta-
rzu przy trumnie matki? Widziałeś może mat-
kę, wśród łez, czuwającą po nocach przy łożu 
chorej dzieciny? Widziałeś matkę od świtu do 

ciemnej nocy, ostatkiem sił pracującą na utrzy-
manie  dzieci? Widziałeś  zapłakaną  i  zrozpa-
czoną matkę nad grobem dziecięcia?
  Czymże jest jednak miłość matki wobec mi-
łości Maryi ku ludziom? Czym dobrodziejstwa 
matek wobec tych, jakie otrzymaliśmy i wciąż 

otrzymujemy od Maryi? Choć-
by wszyscy o tobie zapomnieli 
– woła Maryja przez codzien-
nie nowe a dziwne łaski do nas 
– ja o tobie nie zapomnę, ja od 
ciebie się nie odwrócę.
  Otóż  słuszna  sprawa,  aby-
śmy  po  Najświętszym  Ser-
cu  Jezusa  czcili  Serce Maryi. 
Z  nim  bowiem  Serce  Jezu-
sa  najściślej  połączone  było, 
przy  nim Pan  Jezus  tyle  razy 
spoczywał,  do  niego  z  miło-
ścią wielką zawsze się garnął; 
Serce  Jezusa  i  Serce  Maryi 
mają ten sam cel i zadanie.
  Serce  Najświętszej  Panny 

było  i  jest  szczególną  ucieczką  grzeszników, 
choć ci grzesznicy są przecież nieprzyjaciółmi 
Boga i Maryi! Arcybractwo Serca Maryi, zało-
żone przez Grzegorza XVI w roku 1838, może 
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się  pochlubić  tysiącami nawróconych grzesz-
ników.  Nie  dziwmy  się.  Boski  Syn  Maryi 
przyszedł świat zbawić od grzechu i nawrócić 
grzeszników. Jego Najświętsza Matka spełnia 
to samo zadanie, jest Matką grzeszników.
  Nienawidzi grzechu, nie-
nawidzi fałszu i obłudy, bo 
i Pan Jezus gromił za życia 
swego  na  ziemi  obłudnych 
faryzeuszów,  gdy  upo-
rczywie  trwali  w  grzechu 
i  sprzeciwiali  się  łasce Bo-
żej,  ale  dla  nawracających 
się  grzeszników,  dla  tych, 
którzy upadli nie ze złości, 
lecz  ze  słabości,  jest  Serce 
Maryi tak samo, jak i Serce 
Jezusa  pełne  miłosierdzia 
i dobroci.
  Czytaj,  bracie  i  siostro, 
historię  nabożeństwa  do 
Maryi  w  krajach  europej-
skich,  we  Francji,  w Hisz-
panii, w Niemczech, w Belgii, we Włoszech, 
w Austrii, a potem w Polsce. Wiesz dobrze, że 
nabożeństwo do Maryi nie  jest  ślepym popę-
dem, bezmyślną czcią, ale wyrazem wdzięcz-
ności całego narodu czy kraju za odebrane od 
Jej łaskawego Serca dobrodziejstwa. Pamięta-
jąc o tym, policz kościoły i kaplice zbudowane 
w tych krajach w ciągu 20 wieków ku czci Ma-
ryi! Policz cudowne obrazy i wota, którymi są 
ozdobione! Policz miliony pielgrzymów, śpie-
szących co roku do tych cudownych miejsc, do 
Lourdes  lub  do Częstochowy. Nie  dla  cieka-
wości oni tam spieszą, ale dla żywej wiary i uf-
ności w potęgę i dobroć Jej Matczynego Serca.
  Policz nabożeństwa ku Jej czci odprawiane: 
nabożeństwa  majowe,  październikowe  i  so-
botnie, kongregacyjne i brackie, nieszpory, ró-
żańce i godzinki. Policz tytuły, jakimi Ją czczą 
Jej  wierne  dzieci  (przed  laty  wielu  naliczył 
ich  7600  pewien  benedyktyn,  Capelladas). 
Przejdź  tytuły  Litanii  Loretańskiej  i  pomyśl, 
że  co  kilkadziesiąt  lat  przybywały  nowe;  na 
życzenie  narodów  zatwierdzała  każdy  z  nich 
Stolica Apostolska. Przejdź modlitwy i pieśni, 
które się przyjęły w całej Polsce i w polskich 

świątyniach  dzień w  dzień  bywają  śpiewane, 
i  rozważ,  jak  wierne  dzieci  przemawiają  do 
Serca Matki i jak Ją zowią: Serdeczna Matko, 
Opiekunko ludzi… Biedny, kto Ciebie nie zna 
od  powicia…  Idźmy,  tulmy  się  jak  dziatki… 

Ciebie  na  wieki  wychwa-
lać będziemy… Nie opusz-
czaj  nas… Witaj  Królowo 
i Matko  litości… Pamiętaj 
o  najdobrotliwsza  Panno, 
że nie słyszano od wieków, 
ażeby kto, uciekając się do 
Ciebie i Twej pomocy pro-
sząc,  miał  być  od  Ciebie 
opuszczony.
  Te pieśni i modlitwy po-
wtarzają  miliony  z  serca 
i z przekonania, z ufnością 
i miłością, bo wiedzą i wie-
rzą,  że  do  tej  olbrzymiej 
czci  Mariańskiej  zmusiła 
Maryja  ludzi  przez  nie-
ustanne  dobrodziejstwa, 

przez bezgraniczną miłość.
  To  też  najwięksi  mędrcy  chrześcijańscy, 
święci  Doktorowie  i  Ojcowie  Kościoła,  jak: 
Ireneusz, Atanazy, Augustyn, Bernard, Ambro-
ży, Efrem, Bazyli, Grzegorz, Chryzostom, Hie-
ronim, Tomasz z Akwinu  i  inni chwalą  i pod 
niebiosa wynoszą potęgę  i  dobroć Serca Ma-
ryi.  Niedawno  temu wysłał  arcybiskup  pary-
ski, kardynał Richard, prośbę do Papieża Piu-
sa X, aby raczył świat cały poświęcić i oddać 
w opiekę Najświętszemu Sercu Matki Bożej.
  Zanim  to  nastąpi,  powinien  każdy  z  nas 
przygotować  serce  swoje  na  to  poświęcenie 
i  nabożeństwo  swoje  ku Maryi  podwoić.  Pa-
miętajmy jednak o tym, że ono na czynach po-
lega, a nie na słowach. Serca twojego chce Pan 
Bóg i Najświętsza Maryja Panna, więc grzech 
z  duszy  wyrzuć,  przerób  serce  na  kościółek, 
uwieńcz je kwiatami cnót i tak przygotowany 
czekaj  czasu  poświęcenia  się  Najświętszemu 
Sercu Maryi,  a módl  się  równocześnie, niech 
wszyscy poznają, jak czułe i dobre dla nich ma 
Serce łaskawa, litościwa, słodka Panna Mary-
ja! „Posłaniec Serca Jezusowego”, maj 1907
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  Jeszcze  tak  siarczystego  mrozu  nie  było 
w tym Adwencie, zauważył Mateusz otwiera-
jąc drzwi od mieszkania. Cała rodzinka wśli-
zgnęła się błyskawicznie do ciepłego domku. 
Dzieciaki  korzystając  z wolnej  soboty wsko-
czyły do swoich łóżek, by dospać jeszcze tro-
chę po porannych Roratach. Żona, jak to żona, 
zakręciła się w kuchni, a Mateusz rozsiadł się 
wygodnie w bujanym fotelu. Tenże fotel i ob-
raz  Matki  Boskiej  Częstochowskiej  trwały 
nierozerwalnie  ze  sobą  w  domu  rodzinnym, 
odkąd  Mateusz  pamięta.  Teraz  bujając  się 
w bujaku, wpatrywał się w kopię Cudownego 
Obrazu Jasnogórskiego.
  Po  śmierci  mamy,  często  zdarzało  mu  się 
właśnie tak zachowywać. Miłe ciepełko snuło 
się po zmarzniętym dopiero, co Mateuszu i ci-
chutko ukołysało do drzemki. Tak drzemiące-
mu panu, przyśniła się mama. Mama siedziała 
w tym samym fotelu i wyciągniętą ręką przy-
zywała  do  siebie Matkę Bożą  z  częstochow-
skiego obrazu. Umęczonym wzrokiem błagała 
Maryję, by Ta zabrała ją do siebie… Mateusz, 
chcesz  herbatę?  –  dobiegający  z  kuchni  głos 
żony wyrwał go z drzemki. Tak poproszę, od-
powiedział,  ale  kochanie  przerwałaś  mi  sen 
o mamie. Pamiętasz jak przed śmiercią często 
kiwała ręką do Matki Bożej, z prośbą o skró-
cenie cierpienia  i wzięcie do siebie? Taka mi 
się teraz przyśniła. Dobra żona przyniosła her-
batę  i  dyskretnie  wycofała  się  widząc  męża 
mocno zamyślonego. Mateusz  faktycznie był 
myślami gdzieś daleko. 
  Skinął  tylko  głową  w  podzięce  za  gorący 
napój  i  siorbnąwszy  łyk  herbaty,  wrócił  do 
swych wspomnień. Obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej i bujany fotel, i mama jawiły się 
w  różnych  konfiguracjach. To widział mamę 
delikatnie kołyszącą się w bujaku, wpatrzoną 
w Cudowny Obraz i odmawiającą różaniec. To 
znów, jak brała go Mateuszka na kolana, sama 
siedząc w bujaku i opowiadała synkowi o Je-
zusie, Maryi i Józefie, czy też uczyła modlitw. 
Co ciekawe, fotel był zawsze zwrócony w stro-
nę obrazu. W miarę jak Mateusz dorastał, opo-

wiadania mamy stawały się coraz poważniej-
sze,  nasycone  głębszą  treścią.  Matka  za 
wszelką cenę chciała przekazać synowi swoje 
wielkie  nabożeństwo  do  Matki  Bożej. 
Uśmiechnął się Mateusz do wspomnienia, kie-
dy  to  mama  kazała  mu  przynieść  krzesło 
i usiąść na nim koło bujaka. Już jesteś za stary 
koń, by mi siadać na kolana, powiedziała.
  Jeszcze fotel rozpadłby się pod takim cięża-
rem  i  co  byśmy  wtedy  zrobili,  zażartowała 
i  przytuliła  syna...  Oj  mamo,  mamo,  jak  mi 
ciebie brak, westchnął Mateusz. I zaraz sobie 
przypomniał  jak  to  mamusia  wbijała  mu  do 
głowy: syneczku, kiedy braknie mnie na  tym 
świecie,  ty  pamiętaj,  że  masz  zawsze  drugą 
Matkę, tą najlepszą Mamę wszystkich Mam – 
Maryję. Jej się zawsze radź  i Jej zawsze słu-
chaj, a wyjdziesz na tym dobrze. Mateusz par-
sknął śmiechem, przypomniawszy sobie swoją 
reakcję na  te nauki swojej mamy.   Kiedy był 
sam  w  pokoju,  zdjął  Obraz  Matki  Bożej  ze 
ściany  i  „posadził” w  bujanym  fotelu.  Poko-
łysz się trochę i Ty najlepsza z Mam, zapropo-
nował.
  Teraz  on  bujając  się  w  fotelu,  snuł  wspo-
mnienia  coraz  to  bliższe  obecnemu  dniu. 
Zmieniało  się wiele w  tym czasie,  zmieniały 
się nawet kilka razy miejsca zamieszkania ro-
dziny, ale jedno pozostawało bez zmian. Obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej i bujany fotel 
zawsze były w tym samym pokoju, a bujak był 
zawsze zwrócony w stronę obrazu. Tak chciał 
mama i tak musiało być. Do końca swych dni, 
nawet gdy już była bardzo słabiutka, kazała się 
sadzać w  fotelu, bo  tak najlepiej  rozmawiało 
się  jej  z  Matką  Bożą.  Nawet,  kiedy  już  nie 
miała  sił mówić, proszącym wzrokiem poka-
zywała fotel. 
  Posadzona w nim, wysiłkiem woli wyciąga-
ła dłoń ku Maryi w częstochowskim obrazie, 
pragnąc się z Nią połączyć. Matka Boża speł-
niła prośbę mamy i zabrała ją do siebie w Ad-
wencie, w wigilię Uroczystości Niepokalane-
go Poczęcia NMP. To już dwa lata temu było, 
jak ten czas szybko leci… Wieczny odpoczy-

KRóTKIE OPOWIADANIE
BUJANY FOTEL 
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nek, racz jej dać Panie… Mateusz spośród roż-
nych  pamiątek,  jakie  odziedziczył  po  rodzi-
cach,  za  najcenniejsze  uważa  właśnie  kopię 
Cudownego  Obrazu  Matki  Boskiej  Często-
chowskiej  – wykonanej  zresztą  przez  przyja-
ciółkę  mamy,  panią Wandę  –  i  bujany  fotel. 
Teraz on  się w nim buja  i wpatruje w Matkę 
Najświętszą,  prosząc  Maryję,  by  jak  jego 
mama  jemu,  tak  teraz  on  potrafił  przekazać 
kult maryjny swoim dzieciom. Jasiek Dolina.  
  Jasiek Dolina

PIĘKNE MYŚLI: 
  Jeśli ktoś przychodzi do nas i prosi 
o pomoc,  to znaczy, że Pan Bóg go 
posyła. W imię Chrystusa nie wolno 
nam odmówić. (s. Matylda Getter)

Piórem Redaktora
  Przypominam  sobie  z  dzieciństwa 
adwentowe przygotowania  do Świąt 
Bożego Narodzenia. Oczywiście, wiel-
ka to zasługa moich Rodziców, że te 
zewnętrzne przygotowania – porząd-
ki, zakupy –  nie powodowały gryma-
su niechęci,  jak  to zazwyczaj bywa, 
kiedy dzieci mają wykonać polecenia 
dorosłych. To był „inny klimat” domo-
wych porządków i zakupów (w tam-
tej  rzeczywistości  coś  lepszego  na 
świąteczny  stół  trzeba  było  wystać 
w kolejkach sklepowych).
  Czuliśmy,  że  wszystko  wykonuje-
my po to, by Święta wypadły okaza-
lej,  by wszystko  lśniło na powitanie 
Jezuska.  To  była  radosna  mobiliza-
cja całej rodziny. Dzisiaj, w wszech-
obecnej  kakofonii,  wykorzystującej 
Święto Bożego Narodzenia, do  „zbi-
cia kabzy” i pędzącym trybem życia, 
nie dajmy wydrzeć sobie tego właści-
wego klimatu przygotowań domostw 
do  świętowania Bożego Narodzenia. 
Niechaj  te  przedświąteczne  przygo-
towania  w  połączeniu  z  uczestnic-
twem w Roratach i Adwentowych Re-
kolekcjach  cementuje  jedność  i mi-
łość w Rodzinach.  Jan Wontorski

ZACZERPNIĘTE Z PISMA
ŚWIĘTEGO 
Tak więc trwają wiara, nadzieja mi-
łość – te trzy: największa z nich jed-
nak jest miłość.  (1 Kor 13,13)
 Oczekując na przyjście Pana, ćwicz-
my się w umacnianiu żarliwej wiary, 
niezachwianej nadziei i płomiennej 
miłości – miłości która wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada na-
dzieję (1 Kor 13,7) i jest największa. 
 J.W.

NiepokalaNe poczęcie

Zbudziłam się do życia
W jasnościach Twej świętości

I ze zdziwieniem słucham
Pieśni kołysanej skrzydłami aniołów,

Że jestem cała piękna
I że nie powstał we mnie
Cień pierworodnej zmazy.

– „Cała piękna jesteś, Maryjo, 
I winy na Tobie nie ma”.

Uwielbiam Cię, o Panie,
Czystością swą poczętą

W wnętrznościach Twego miłosierdzia.
Weselę się w Tobie

Weselem bardzo wielkim,

Co nie zaznało grzechu
I napełnione zostało

Tobą samym, Najwyższy.

Wpatrzona w łaski świt,
Coś nad mą głową rozżarzył,

Słucham pieśni
Kołysanej skrzydłami aniołów,

Że jestem cała piękna
I że nie powstał we mnie
Cień pierworodnej skazy.

– „Cała piękna jesteś, Maryjo, 
I winy na Tobie nie ma”.

 s. Jadwiga Stabińska



Odeszli do Pana
1  Teresa Jasielonis, lat 93
2  Jan Gardziel, lat 94,

3  Tadeusz Jan Gawrecki,
lat 77

4  Iwona Beata 
Kaczorowska, lat 56

5 Marian Weder, lat 79
6 Monika Hinc, lat 41

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Natalia Poteralska
2 Leon Łukasz Sadowski
3 Stanisław Kościelniak
4 Amelia Sawa

5 Katarzyna 
Dzierżanowska

6 Kornelia Zofia Kurzawa

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

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

WAŻNIEJSZE INFORMACJE
DOTYCZĄCE NASZEJ PARAFII

Msze święte w niedziele i święta
 KOŚCIóŁ:  KAPLICA:
  630; 800; 930; 1100 – dzieci;  1030 – młodzież
 1230; 1800  1200 – przedszkolaki

Msze święte w święta zniesione
700; 800; 900; 1700; 1800

Msze święte w dni powszednie
700; 800; 1800

Msze święte w pierwsze piątki miesiąca
700; 800; 1700 – dzieci; 1800

Biuro parafialne: tel. 58 341 86 64
biuro.parafialne1@op.pl

czynne w poniedziałki, środy i piątki godz. 1700 – 1900

wtorki i czwartki godz. 900 – 1100

Chrzty św. o godz. 1230 w kościele w I i III niedzielę miesiąca
Pogrzeby i wezwania do chorych o każdej porze dnia
Poradnictwo rodzinne kontakt w biurze parafialnym

PARAFIALNY ZESPóŁ 
CARITAS

Pierwsza środa miesiąca, g. 1900,
sala pod kaplicą w Domu Parafialnym 
pomoc najbiedniejszym w parafii
prowadzi ks. Proboszcz

DIAKONIA MUZYCZNA
Czwartek, godz. 1900, kaplica
opieka duszpasterska
ks. Wojciech Szornak

LITURGICZNA SŁUŻBA 
OŁTARZA

Sobota, g. 0900 – kandydaci
lektorzy, ministranci, 
prowadzi ks. Wojciech Szornak

SCHOLA „GLORIA”
Sobota, godz. 1000, salka św. Andrze-
ja, prowadzi ks. Proboszcz

SCHOLA „EMMANUEL”
Sobota, godz. 1000, salka św. Cecylii 
w kaplicy, opieka duszpasterska
ks. Wojciech Szornak
„Kto śpiewa, dwa razy się modli”

RODZINA SERCA MIŁOŚCI 
UKRZYŻOWANEJ

I (g. 1100) i III (g. 1030 – Dzień sku-
pienia) sobota miesiąca, prowadzi ks. 
Łukasz Grelewicz (w kaplicy)

KANDYDACI DO 
BIERZMOWANIA

Środa, godz. 1630, sala. św. Cecylii 
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

AKCJA KATOLICKA
Poniedziałek, po nabożeństwie wie-
czornym, godz. 1900 – Klub Parafial-
ny „Fides”, prowadzi ks. Proboszcz

ŻYWY RóŻANIEC
Pierwsza niedziela miesiąca, g. 1700,
kościół, prowadzi ks. Proboszcz
modlitwa w intencji Kościoła

KRĘGI DOMOWEGO 
KOŚCIOŁA

Spotkania w terminach uzgodnionych 
przez  małżeństwa  z  ks.  opiekunem 
(ks.  Łukasz  Grelewicz,  ks. Wojciech 
Szornak)

SZAFARZE NADZWYCZAJNI 
KOMUNII ŚWIĘTEJ

odwiedzają chorych z Komunią św.  
w niedziele, prowadzi ks. Proboszcz
Zgłoszenia chorych w biu rze parafial-
nym.

APOSTOLAT MARYJNY
27 dzień każdego miesiąca, g. 1600

prowadzi ks. Wojciech Szornak – 
zgłębianie życia Matki Bożej
w od niesieniu do naszego życia

KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻ-
CZYZN „SEMPER FIDELIS”

Ostatni wtorek miesiąca, godz. 1900

w klubie Fides, prowadzi
ks. Proboszcz

WSPóLNOTA MODLITEWNA 
„MORIA”

Piątek, godz. 1900 – kaplica
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

KRĄG BIBLIJNY
Czwartek, godz. 1900 – Dom Parafial-
ny: Klub „Fides”, prowadzi
ks. Łukasz Grelewicz

► GRUPY APOSTOLSKIE

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Teresa i Józef Koseccy

65-lecie Sakr. Małżeństwa
25.12.2019 g. 0930

Danuta i Zygmunt Ruk
54. Rocznica Sakr.

Małżeństwa
25.12.2019 g. 1230

Irena i Stanisław Grudzińscy
40-lecie Sakramentu

 Małżeństwa
26.12.2019 g. 1230

Anna i Czesław Wiktorscy
40-lecie Sakr. Małżeństwa 

29.12.2019 g. 1800

Bóg Ojciec Wszechmogący niech 

Was napełni swoją radością i błogo-

sławi Wam i Waszym Rodzinom


