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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Święta Bożego Narodzenia  tuż,  tuż,  jak  to 
mówimy:  za  pasem.  Już  pojutrze!  A  skoro 
święta,  to  na  naszej  głowie  sporo  spraw  do 
załatwienia w domu, w pracy, wśród przyja-
ciół.  Najwięcej  czasu  pochłaniają  nam  spra-
wy  związane  z  przygotowaniami  do wiecze-
rzy wigilijnej. Nic  dziwnego,  przecież wielu 
krewnych  spotka  się  razem  przy  wigilijnym 
stole. Każda rodzina chce mieć udział w przy-
gotowaniach, dlatego każda mama i każdy tata 
pragnie przyjść z jakimś drobnym prezentem, 
ciastem, zabawką dla dziecka. To  takie natu-
ralne, wspólnie cieszyć się z narodzenia Pana 
naszego i Zbawiciela.
  A  ileż  myśli  kołacze  się  nam  po  głowie! 
Dotyczą one najczęściej tych trudnych spraw 
rodzinnych, które nie zostały jeszcze rozwią-
zane:  kwestii  opieki 
nad chorymi w rodzi-
nie,  pojednania  zwa-
śnionych  osób,  ure-
gulowania  majątku, 
spadku...  Tyle  myśli 
w  głowie,  winniśmy 
żyć  godnie,  na  miarę 
Ewangelii,  a  tu  znów 
idą  święta!  A  czło-
wiek  nie  jest  jeszcze 
gotowy.  Zamiast  cie-
szyć się, że idą święta 
–  smuci  się,  że  znów 
wiele  spraw  pójdzie 
nie  tą  drogą.  Niektó-
rzy  ludzie  tak  bardzo 
są zaangażowani w sprawy rodzinne, do tego 
stopnia przeżywają wszelkie osobiste i rodzin-
ne  konflikty, waśnie,  zranienia,  że  te  sprawy 
śnią im się nocami.
  Ale przychodzą  te dni  świąteczne  i znowu 
dla nas szansa od nowo narodzonego Pana… 
Jeśli  człowiek  uważa  się  za  wierzącego,  to 
wiara  musi  zostać  pogłębiona.  To  nie  tyl-
ko  „audiencja”  udzielana Bogu  dwa  razy  do 
roku z okazji  świąt,  ale codzienne zacieśnia-
nie  z  Nim  więzi. Antoine  de  Saint-Exupéry 

pisał: „Obowiązek rozpoznasz po tym przede 
wszystkim, że nie pozostawia ci on prawa wy-
boru”.  Obowiązkiem  człowieka  wierzącego 
jest codzienne włączanie Boga we własne ży-
cie. Jest włączenie w swoje życie, życie bliź-
nich, tych, którzy są blisko i tych co są daleko.
  Trochę zapomnianą przez nas Postacią Ad-
wentu  i  Bożego  Narodzenia  jest  Święty  Jó-
zef,  Oblubieniec  Najświętszej  Maryi  Panny 
i  Opiekun  Świętej  Rodziny.  Kiedy  usłyszał 
słowa:  „weź  Maryję”,  zrozumiał  także,  że 
oznacza  to  opiekę  i  troskę.  Zrozumiał  swoją 
misję: musi się starać, aby nic się Jej nie stało. 
Patrząc na swoje życie i chcąc naśladować św. 
Józefa, musimy  sobie  uświadomić,  że  trzeba 
nam zatroszczyć się o osobistą wiarę, o żywe-
go Boga. Ta troska przejawia się w czuwaniu, 

aby  wiara  formowała 
życie.
  Kiedyś znany przy-
wódca  Indii,  Ma-
hatma  Gandhi,  pisał 
tak:  „Prościej  jest 
rządzić  narodem,  niż 
wychować  czwórkę 
dzieci”.  Nie  będzie 
dobrego  wychowa-
nia  ani  dobrej  atmos-
fery  w  domu,  jeśli 
nie  zadbamy  o  wza-
jemną  troskę  o  siebie 
i  o  Boga  w  drugim 
człowieku.  Jeśli  nie 
pochylimy  się  nad 

bliźnim,  który  akurat  teraz  przeżywa  jakieś 
trudności, to święta będą jedną wielką misty-
fikacją. Będziemy udawać, że w naszych do-
mach jest wszystko w porządku. 
  Od  czasu  do  czasu  warto  podczas  modli-
twy w głębi ducha zapytać samego siebie: Czy 
moje  myśli  są  zgodne  z  Twoją  wolą,  Panie 
Boże?  Jak mam  rozpoznać  to,  co  jest Twoją 
wolą,  a  co  nią  nie  jest? Zanim, więc  o  kimś 
lub o czymś pomyślisz, zmierz się z tymi pyta-
niami. Może warto porozmawiać na ten temat 
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ze współmałżonkiem, przyjacielem, spowied-
nikiem,  rekolekcjonistą,  duszpasterzem  oraz 
z  innymi osobami, które mają wspólne  imię: 
chrześcijanie. Trzeba, bowiem,  aby  te  święta 
nie pozostały bez echa w naszym dalszym ży-
ciu.
  W te Święta Jezus Chrystus mówi do każ-
dego z nas z osobna: „Weź Mnie do swojego 
domu. Weź prawdę o miłości, o szczęściu, któ-
re  jest dawaniem siebie drugim”. Aby święta 
były  autentycznym  przeżyciem,  muszą  mieć 
charakter  zarówno  religijny,  jak  i  rodzin-
ny.  Jest  takie  piękne  niemieckie  przysłowie: 
„Wdzięczność jest pamięcią serca.” Wdzięcz-
ność Bogu przynagla nas do przyjęcia Chry-
stusa do własnego serca, do własnego domu.
  Drodzy Czytelnicy i Parafianie! W oczeki-
waniu  na  zbliżające  się  Święta  Bożego  Na-

rodzenia,  pełni  nadziei,  spoglądamy w  przy-
szłość… W tych wyjątkowych dniach życzmy, 
serdecznych spotkań rodzinnych, przyjaznych 
twarzy,  dużo  radości,  szczęśliwych  wspo-
mnień, pogody ducha oraz spełnienia wszyst-
kich marzeń. 
  Niech radosna atmosfera Świąt przepełnio-
nych miłością, spokojem i przyjaźnią zagości 
w sercach na dłużej, a Maleńka Miłość rodzi się 
każdego nowego dnia. Niech Nowy 2020 Rok, 
niesie  ze  sobą  szczęście  i  zdrowie  potrzebne 
do realizacji zadań życiowych, a każdego dnia 
w  sercu  spełnia  się  cud  Bożego Narodzenia. 
Błogosławionych  Świąt  Narodzenia  Pańskie-
go. Z serdecznym pozdrowieniem:
� Ks.�Proboszcz�
� oraz�Duszpasterze�naszej�Parafii.

  Choć Śp. Ksiądz Wiesław  spędził w naszej 
wspólnocie parafialnej osiem lat, to na począt-
ku  przedstawiam krótki  życiorys  sporządzony 
przez  Gdańską  Kurię  Metropolitalną. 
Śp. Ksiądz Kanonik dr Wiesław Stolc urodził 
się 6 września 1964 roku w Sobowidzu, w jako 
najmłodsze dziecko Józefa i Agnieszki z domu 
Karasek.  Wraz  z  bratem  i  dwiema  siostrami 
wychowywany  był  w  at-
mosferze wiary i praktyk re-
ligijnych.  Został  ochrzczo-
ny  w  parafii  pw. 
Wniebowzięcia  NMP 
w Trąbkach Wielkich. W ro-
dzinnej  parafii  przez  11  lat 
posługiwał,  jako ministrant 
i  lektor.  Wiesław  Stolc 
uczęszczał  do  Szkoły  Pod-
stawowej  w  Ełganowie 
i  Technikum  Łączności 
w  Gdańsku.  Egzamin  doj-
rzałości  zdał  w  1984  roku 
i w tym samym roku złożył dokumenty do Bi-
skupiego  Seminarium  Duchownego  w  Gdań-
sku-Oliwie.  Święcenia  kapłańskie  przyjął 
19 maja  1990  r.  z  rąk Biskupa Tadeusza Go-

cłowskiego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 
Po święceniach pracował, jako wikariusz w pa-
rafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie 
(1990-1992).
  Z dniem 1 lipca 1992 roku został skierowany 
na specjalistyczne studia z zakresu prawa kano-
nicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterań-
skim w Rzymie.  Studia  ukończył  uzyskaniem 

doktoratu  w  czerwcu  1998 
roku. Z dniem 23 września 
1998  roku  został  zamiano-
wany  Wiceoficjałem 
w Gdańskim Trybunale Me-
tropolitalnym. Jednocześnie 
pełnił  posługę  pomocy 
duszpasterskiej  w  parafii 
pw.  Opatrzności  Bożej 
w  Gdańsku  Zaspie  (1998-
2006),  w  parafii  pw.  Chry-
stusa Miłosiernego w Gdy-
ni-Redłowie  (2006-2011) 
i w parafii pw. Św. Stanisła-

wa Biskupa Męczennika w Gdańsku- Wrzesz-
czu (2011-2019).
  W roku 2014, śp. Ksiądz Wiesław Stolc peł-
nił  obowiązki  Oficjała  Gdańskiego  Trybunału 
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Metropolitalnego.  Arcybiskup  Metropolita 
Gdański Sławoj Leszek Głódź doceniając zaan-
gażowanie i kapłańską posługę Księdza Wiesła-
wa  nadał  mu  tytuł  kanonika  włączając  go 
w 2016  roku do Kapituły Kolegiackiej Gdań-
skiej w Gdańsku Wrzeszczu. Śp. Ksiądz Kano-
nik Wiesław Stolc z zaangażowaniem i profe-
sjonalizmem wypełniał powierzone mu zadania 
duszpasterskie  i  sądowe 
przez  21  lat  posługując 
w Gdańskim Trybunale Me-
tropolitalnym,  gdzie  rzetel-
nie  i  fachowo wykorzysty-
wał  posiadaną  wiedzę 
z  zakresu  prawa  kanonicz-
nego oraz zdobyte doświad-
czenie.
  W  pamięci  kapłanów 
i  wiernych  pozostaje  czło-
wiekiem otwartym,  rzeczo-
wym,  zawsze  chętnym  do 
pomocy,  skromnym  i  po-
kornym.  Przez  długie  lata 
zmagał się z chorobą, co nie 
przeszkadzało  mu  ofiarnie 
angażować  się  w  posługę 
kapłańską. W ostatnim cza-
sie krzyż choroby wiązał się 
z  cierpieniem.  Pomimo  to 
pozostawał  człowiekiem 
pełnym życia i nadziei. Śp. 
Ksiądz Kanonik dr Wiesław 
Stolc  zmarł  27  listopada 
2019 r., w godzinach poran-
nych,  w  Uniwersyteckim 
Centrum  Klinicznym 
w Gdańsku, w wieku 55 lat, 
w 30 roku kapłaństwa. Uroczystości pogrzebo-
we odbyły się w czwartek, 5 grudnia br. o godz. 
1100 w kościele parafialnym pw. Wniebowzię-
cia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Trąbkach 
Wielkich. Bezpośrednio  po Mszy  św.  nastąpił 
pochówek na cmentarzu parafialnym.
  Kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia  i  ten  jeden,  wyjątkowy  wieczór  w  roku, 
Wieczór Wigilijny, powracają  jak echo,  słowa 
znanej  piosenki:  „Kolęda  dla  nieobecnych”. 
W  kontekście  wolnego  po  kimś miejsca  przy 
stole, bardzo wymownie brzmią słowa: „A na-

dzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych poja-
wią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, w jesz-
cze  jedno  Boże  Narodzenie.  I  choć  przygasł 
świąteczny  gwar.  Bo  zabrakło  znów  czyjegoś 
głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew 
tak zwanej ironii losu. Daj nam wiarę, że to ma 
sens.  Że  nie  trzeba  żałować  przyjaciół.  Że 
gdziekolwiek są dobrze im jest. Bo są z nami, 

choć w innej postaci. 
  I  przekonaj,  że  tak  ma 
być.  Że  po  głosach  tych 
wciąż  drży  powietrze.  Że 
odeszli po  to by żyć.  I  tym 
razem  będą  żyć  wiecznie.” 
Kiedy myślę, że w tym roku 
zabraknie  na  plebanii  przy 
kapłańskim, wigilijnym sto-
le, śp. Ks. Wiesława, to jest 
po  prostu  wielki  żal.  Tak 
trudno jest opisać wszystkie 
myśli i co w sercu dzieje się 
i mieści. Nasza chrześcijań-
ska  wiara  podpowiada  jed-
nak,  że  nasi  zmarli  żyją, 
choć  w  innej  postaci.  Po-
wrócą wspomnienia wspól-
nie przeżytych chwil, szcze-
gólnie,  tych  uroczystych, 
jak  ten  świąteczny. Będzie-
my o  nich  rozmawiali  przy 
tym wyjątkowym stole. Bę-
dziemy może oglądać  foto-
grafie  czy  filmy  nagrane 
z rodzinnych uroczystości.
  Jest też również chrześci-
jańska nadzieja, że im, także 
Księdzu Wieśkowi,  jest  już 

lepiej, gdy świętują razem z Chrystusem w Kró-
lestwie Niebieskim. Nie mówię więc: „Żegnaj, 
Księże Wieśku”,  ale  „Do  zobaczenia  w  Nie-
bie!” I na zakończenie raz jeszcze słowa poezji, 
jakby  modlitwy  do  Pana  Boga:  „Przyjdź  na 
świat, by wyrównać rachunki strat. Żeby zająć 
wśród nas, puste miejsce przy stole. Jeszcze raz 
pozwól  cieszyć  się  dzieckiem  w  nas.  I  zapo-
mnieć, że są puste miejsca przy stole”.
  Ks.�Zbigniew�Cichon
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  Śp. Księdza Wiesława znałem krótko, bo za-
ledwie od lipca 2019 r. Najczęściej rozmawiali-
śmy ze sobą,  jak  to na plebaniach bywa, przy 
stole, przy posiłkach czy w zakrystii. Podejmo-
waliśmy różne tematy, ale zawsze śp. Ks. Wie-
sław, gdy opowiadał, czynił  to z wielką pasją, 
nawet jeżeli temat dotyczył, np. uprawy roślin, 
a szczególnie gdy poruszał tematy kapłańskie. 
  Pewnie powtórzę to, co wielu mówi o śp. ks. 
Wiesławie, że był pokorny, gdy mógł to poma-
gał  lub doradzał. Słowo miało dla niego dużą 
wartość. Czasami wychodziła z niego prawni-
cza  natura,  bo  bywał  zasadniczy. W  chorobie 
zaś, był spokojny i nie poddawał się. Gdy przy-
szedłem do naszej parafii, to pierwsze czego się 
dowiedziałem, o śp. Ks. Wiesławie, była wiado-

mość, że jest poważnie chory. Dużo osób mó-
wiło wiele i nie wiedziałem jak jest rzeczywi-
ście z jego stanem zdrowia.
  Kiedyś  więc  zapytałem  śp.  Ks.  Wiesława, 
możliwie  delikatnie,  wprost  o  jego  chorobę. 
Odpowiedział ze spokojem konkretnie, co to za 
choroba, jakie są objawy, jak długo się leczy, na 
jakim etapie leczenia znajduje się. Wtedy ude-
rzyło mnie, jak spokojnie o tym mówił i chyba 
rzeczywiście  tak  było,  spokojnie,  ale  i  obiek-
tywnie podchodził do przeżywanej przez siebie 
choroby.  Myślę,  że  przyjął  głęboko  do  serca 
słowa z Pisma Świętego: „Dał Pan i zabrał Pan. 
Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.”(Hi 
1,21).
  Ks.�Wojciech�Szornak

  Niedawno  pożegnaliśmy  śp.  Ks.  Wiesława 
Stolca.  Miałem  okazję  współpracować  z  nim 
w naszej parafii prze dwa i pół roku. Chciałbym 
napisać kilka zdań o tym jak zapadnie mi w pa-
mięci.  
  Ksiądz Wiesław był bardzo spokojnym czło-
wiekiem.  Nigdy  nie  słyszałem,  aby  krzyknął 
czy  nerwowo  zareagował.  Niezwykle  potrafił 
się opanowywać, choć choroba zapewne spra-
wiała mu wiele bólu. No właśnie. Dopiero po 
jakimś  czasie  dowiedziałem  się  o  jego  choro-
bie. Nigdy się nie skarżył, nie narzekał na cały 
świat,  że  cierpi.  Znosił  to  niezwykle  cicho 
i skrycie. W zasadzie sami musieliśmy się do-
myślać, że źle się czuje. 
  Był bardzo pracowity  i do końca zaangażo-
wany. Miał różne plany i projekty. Między in-
nymi pomagał bratu projektować bramę wjaz-
dową i układ kabli pod domofony... Tak... poza 
tym, że był dobrym księdzem, miał wykształce-

nie techniczne i na prawdę się na tym znał. No 
właśnie  znał  się  na...  Nigdy  nie  zauważyłem, 
aby zabrał głos w sprawie, na której się na praw-
dę nie znał. Zawsze gdy się do czegoś odnosił to 
było pewne, że wie o czym mówi.
  Poza tym, był gościnny. Zawsze możne było 
wpaść do niego na espresso, a jako prawdziwy 
kawosz na tym też się znał. Zdarzyło się nawet 
raz czy dwa, że mogliśmy poznać włoskie tra-
dycje kaw ze „specjalnymi dodatkami”. W koń-
cu  robiąc  doktorat  we  Włoszech  miał  okazje 
sporo się nauczyć.
  Zapadnie mi w pamięci,  jako niezwykły ka-
płan,  który  był  prawdziwym  człowiekiem. 
Otwartym  i  kochającym,  a  jednocześnie  kon-
kretnym i mówiącym, co myśli. Czasem były to 
trudne słowa, ale zawsze potrzebne. Dzięki Ci 
Boże za dar Księdza Wiesława. 
  Ks.�Łukasz�Grelewicz
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WSPOMINAMY ŚP. KSIĘDZA WIESŁAWA
  Odszedł  od  nas  Kapłan  –  człowiek  cichy, 
skromny i pokorny – tak można krótko streścić 
życie doczesne Ks. Wiesława. Choć przez lata 
zmagał się z ciężką nieuleczal-
ną chorobą, to nigdy z Jego ust 
nie było słychać skargi, ufał, że 
Pan przedłuża Mu życie  i dla-
tego  podejmował  i  poddawał 
się  różnym  formom  leczenia, 
choć też nieustannie przygoto-
wywał  się  na  spotkanie  z Bo-
giem po drugiej stronie życia.
  Jego  prawość  i  wrażliwość 
na  drugiego  człowieka  powo-
dowała, że nigdy nie podejmo-
wał rozmowy, gdy ktoś w Jego 
obecności chciał oceniać, kry-
tykować postępowanie bliźnie-
go,  choć  z  drugiej  strony  był 
bardzo wrażliwy  na  problemy 
innych.
  Miał też charyzmatyczny dar w przekazywa-
niu Słowa Bożego dzieciom. Wtedy to ze swym 
spokojem, serdecznym uśmiechem w prostych 
słowach przekazywał trudne prawdy wiary tym 

„maluczkim”. Wrażliwy i czuły na sprawy swo-
jej rodziny naturalnej – każdą sobotę poświęcał  
jej,  jak  podkreślał  kaznodzieja  podczas Mszy 

Jubileuszowej 25-lecia kapłań-
stwa śp. Ks. Wiesława 19 maja 
2015 roku.
  Natomiast Ks. Proboszcz ro-
dzinnej  parafii  na  pogrzebie 
przytoczył  wyznanie  śp.  Ks. 
Wiesława, że swoje powołanie 
zawdzięcza Babci, jej postawie 
religijnej,  modlitwie  i  poboż-
nej  atmosferze  rodzinnego 
domu, gdzie codziennie odma-
wiano  wspólny  pacierz,  róża-
niec, w maju śpiewano Litanię 
do Matki  Bożej. Wydawałoby 
się, że we współczesnym zago-
nionym świecie, już nie ma ta-
kich  rodzin,  ale  one  są,  choć 
niekrzykliwe  i  dlatego wydają 

tak wspaniałe owoce w swoich dzieciach. Panie 
daj radość wieczną swemu wiernemu Słudze – 
Kapłanowi Wiesławowi.
  Siostra�Jankanta

  Jako Wspólnota zawdzięczamy mu prawne 
„przytulenie”  przez  Kościół.  Poproszony 
o przejrzenie dokumentów rejestracyjnych pod 
względem formalnoprawnym przekazał je da-
lej nic nam o tym nie mó-
wiąc. Dopiero po jakimś 
czasie,  gdy  zapytałem, 
czy miał czas zajrzeć do 
tych  dokumentów, 
z uśmiechem powiedział, 
że przekazał je dalej. By-
liśmy  zaskoczeni  i  ura-
dowani,  bo  już  po  mie-
siącu  Dekretem 
Arcybiskupa  Metropoli-
ty  Gdańskiego  z  dnia 
21  lutego  2018  roku, 
uzyskaliśmy  aprobatę 
dla działalności  i osobo-
wość  prawną,  jako  Rodzina  Serca  Miłości 
Ukrzyżowanej w Archidiecezji Gdańskiej.

  Dekret  przekazywał  mi…  uradowany  Ks. 
Wiesław. Pan Jezus dał nam Ks. Wiesława, po-
służył się nim w sprawie Swojej Rodziny (tak 
nas określa w pismach duchowych założycielki 

Ludmiły  Krakowieckiej, 
w „Dialogach”). Tym sa-
mym w  jakiś  sposób  za-
dał  nam  ks.  Wiesława. 
Związał nas z nim, a jego 
z nami. Więc towarzyszy-
liśmy mu naszą wdzięcz-
ną modlitwą.
  To  był  wspaniały  ka-
płan, bardzo mądry i bar-
dzo pokorny. A przy  tym 
bardzo  dobry.  Tę  swoją 
dobroć skrzętnie ukrywał 
za maską szorstkości. Ni-
gdy nie  zapomnę, w  jaki 

sposób zwracał się do małżonków świętujących 
rocznicę  ślubu  przez  udział  w  Eucharystii. 
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Zwracał  się  do  nich  nieomal  z  czułością.  To 
było wzruszające… W ostatnich latach Ks. Wie-
sław  bardzo  cierpiał. Ale  jeśli  ktoś  o  tym  nie 
wiedział,  to  trudno  byłoby  się  tego  domyśleć. 
Nigdy nie skarżył się na swoje dolegliwości.
  Nawet zapytany niewiele chciał na ten temat 
mówić… Służąc do Mszy Świętej, którą On ce-
lebrował widziałem ile wysiłku go to kosztowa-
ło. Zwyczajnie po ludzku bałem się o niego, że 
nie da rady… 
  Było i tak, że widywałem go na terenie Kurii 
Archidiecezjalnej,  gdzie  pomimo wielkiej  sła-
bości ciągle pracował. Wobec siebie nie stoso-
wał  taryfy  ulgowej.  Czasem  udawało  mi  się 

z Nim  troszkę  porozmawiać  o  sprawach waż-
nych, najważniejszych… I wtedy z szacunkiem 
słuchałem słów mądrych i pokornych, nacecho-
wanych wielką miłością do Kościoła.
  To były takie „perełki” naszych spotkań.  Bi-
skup  Zbigniew  w  homilii  pogrzebowej  wspo-
mniał o jego ostatnich godzinach życia. Zapyta-
ny przez biskupa, czy jest gotowy na pójście do 
Ojca  odpowiedział:  „Jestem  gotowy”.  I  od-
szedł… Odczuwam  smutek,  choć powinienem 
się cieszyć…
  Każdy, kto Go znał to właśnie czuje. Smutek 
w radości, radość w smutku…
� Marek
� Rodzina�Serca�Miłości�Ukrzyżowanej

  Śp.  Ks.  Wiesław  był  wspaniałym  człowie-
kiem,  przyjacielem,  osobą  otwartą,  szczerą. 
Miał w sobie wiele ciepła, rozwagi i wrażliwo-
ści. Rozmawialiśmy ze sobą bardzo dużo i wie-
działam, że mogę Mu się wyżalić, opowiedzieć 
o moich problemach  i otrzymać od Niego do-
brej rady. Zawsze mogłam na Niego liczyć. Był 
pogodny  i  pogodzony  ze  swoją  chorobą –  ale 
walczący do końca. Nigdy się nie żalił, dlacze-

go akurat Jego dotknęła ta choroba. Był pokor-
ny i cierpliwie dźwigał swój krzyż.
  Potrafił bezgranicznie zaufać Bożej woli i to 
dawało mu siły w przezwyciężaniu tej ciężkiej 
choroby przez tyle lat. Odkąd odszedł, brakuje 
mi tych naszych rozmów, uśmiechów i żartów. 
Pozostały piękne wspomnienia  i pamięć, która 
nie umiera. 
  Małgorzata�Tomsza

LIST APOSTOLSKI PAPIEŻA FRANCISZKA „ADMIRABILIS 
DEUS” O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

  Pierwszego  grudnia  AD  2019  papież 
Franciszek podpisał w umbryjskim miastecz-
ku Greccio w Sanktuarium Żłóbka list apo-
stolski, promujący znaczenie i wartości żłób-
ka  betlejemskiego.  „Tym  listem  chciałbym 
wesprzeć  piękną  tradycję  naszych  rodzin, 
które w okresie poprzedzającym Boże Naro-
dzenie przygotowują żłóbek, a także zwyczaj 
umieszczania  go  w  miejscach  pracy,  szko-
łach, szpitalach, więzieniach, na placach…” 
wyjaśnia Ojciec święty swoje intencje, które 
mu przyświecały  przy  tworzeniu  takiego  li-
stu.  Poniżej  zamieszczamy  fragmenty  tego 
dokumentu.  
  [Red.]�
  «Godny  podziwu  znak  żłóbka,  tak  drogi 
chrześcijanom,  zawsze  budzi  zadziwienie 
i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia na-
rodzin Jezusa oznacza zwiastowanie  tajem-

nicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i ra-
dością.  Żłóbek  jest  jakby  żywą Ewangelią, 
która wypływa z kart Pisma Świętego. Kon-
templując  scenę Bożego Narodzenia,  jeste-
śmy  zaproszeni  do  duchowego  wyruszenia 
w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał 
się człowiekiem, aby spotkać każdego czło-
wieka.  I  odkrywamy,  że On nas miłuje  tak 
bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my 
mogli się z Nim zjednoczyć. […]
  Uczymy  się  od  dzieciństwa:  kiedy  tato 
i mama wraz z dziadkami przekazują ten ra-
dosny zwyczaj, który uosabia bogatą ducho-
wość  ludową.  Chciałbym,  aby  ta  praktyka 
nie  ustała,  a  wręcz mam  nadzieję,  że  tam, 
gdzie  została  zaniechana,  zostanie  odkryta 
na  nowo  i  ożywiona.  Pochodzenie  żłóbka 
jest zgodne przede wszystkim z niektórymi 
ewangelijnymi szczegółami narodzin Jezusa 
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w Betlejem.Św.  Łukasz  Ewangelista  mówi 
zwyczajnie,  że  Maryja  „porodziła  swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pielusz-
ki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie” (2,7). Jezus został zło-
żony w żłobie, który po  łacinie nazywa się 
praesepium,  skąd  bierze  się  włoskie  słowo 
presepe,  a  od  którego  wywodzimy  nasze 
określenie  żłó-
bek.
  W c h o d z ą c 
w ten świat, Syn 
Boży  znajduje 
miejsce  tam, 
gdzie  zwierzęta 
przychodzą  jeść. 
Siano  staje  się 
pierwszym  po-
słaniem  dla 
Tego, który obja-
wi  się  jako 
„chleb, który z nieba zstąpił” (J 6,41). Sym-
bolikę  tę  uchwycił  już  św. Augustyn  wraz 
z innymi Ojcami, gdy napisał: „W żłobie po-
łożony stał się pokarmem naszym […] Istot-
nie,  żłóbek  zawiera  różne  tajemnice  życia 
Jezusa i sprawia, że odczuwamy je jako bli-
skie naszego codziennego życia.
  Przejdźmy jednak od razu do pochodzenia 
żłóbka, tak jak go pojmujemy. Myślą udaje-
my  się  do Greccio, w Valle Reatina,  gdzie 
św.  Franciszek  prawdopodobnie  się  zatrzy-
mał, zapewne w drodze z Rzymu, gdzie 29 
listopada 1223 r. otrzymał od papieża Hono-
riusza III zatwierdzenie swojej Reguły.
  Po jego podróży do Ziemi Świętej, groty 
te  przypominały  mu  w  szczególny  sposób 
krajobraz Betlejem. […] Źródła franciszkań-
skie  szczegółowo  opisują  to,  co wydarzyło 
się w Greccio. Piętnaście dni przed Świętami 
Bożego  Narodzenia,  Franciszek  wezwał 
pewnego miejscowego człowieka o imieniu 
Jan i poprosił go o pomoc w spełnieniu pra-
gnienia:  „Chcę,  bowiem  dokonać  pamiątki 
Dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. 
Chcę  naocznie  pokazać  Jego  braki  w  nie-

mowlęcych potrzebach, jak został położony 
w żłobie i jak złożony był na sianie w towa-
rzystwie wołu i osła. Wierny przyjaciel, sko-
ro  tylko usłyszał,  natychmiast poszedł,  aby 
przygotować  na  wyznaczonym  miejscu 
wszystko, co było potrzebne, zgodnie z ży-
czeniem Świętego.
  25  grudnia  z  różnych  stron  przybyło  do 

Greccio  wielu 
braci.  Przybyli 
także  mężczyźni 
i  kobiety  z  oko-
licznych  obejść, 
p r z y n o s z ą c 
kwiaty i pochod-
nie, aby rozświe-
tlić tę świętą noc. 
Franciszek  po 
przybyciu,  zna-
lazł  żłób  z  sia-
nem,  wołu 

i osiołka. Ludzie, którzy się zbiegli, w obli-
czu sceny Bożego Narodzenia, okazali nigdy 
wcześniej  niezaznaną,  niewypowiedzianą 
radość. Następnie kapłan uroczyście odpra-
wił na żłobie Eucharystię, ukazując związek 
między Wcieleniem Syna Bożego a Eucha-
rystią. […] W ten sposób zrodziła się nasza 
tradycja: wszyscy wokół  groty,  pełni  rado-
ści, bez żadnego już dystansu między wyda-
rzeniem, które się dokonuje, a  tymi, którzy 
stają się uczestnikami tajemnicy.
  Pierwszy biograf św. Franciszka, Tomasz 
z  Celano,  przypomina,  że  tamtej  nocy  do 
prostej i wzruszającej sceny dołączył dar cu-
downego  widzenia:  jeden  z  obecnych  wi-
dział Dzieciątko  Jezus  leżące w żłobie. Od 
tego  żłóbka Bożego Narodzenia  roku  1223 
„każdy z radością powrócił do siebie”.
  Święty Franciszek, z prostotą tego znaku, 
dokonał  wielkiego  dzieła  ewangelizacji. 
Jego nauczanie przeniknęło do serc chrześci-
jan i pozostaje aż do naszych dni, jako auten-
tyczna forma zaproponowania na nowo pięk-
na naszej wiary z prostotą […]».
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NIEBO
PYTANIA DO REFLEKSJI 

1. Czym jest dla mnie niebo, jak je sobie wyobrażam?
2. Co jest istotą, najważniejszą cechą nieba?
3. Czy wg mnie niebo i raj to to samo czy nie? 

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO 
  Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda 
wielka jest w niebie. (Mt 5,12) 
  Nasza bowiem ojczyzna  jest w niebie. Stamtąd 
też  jako  Zbawcy  wyczekujemy  Pana  naszego  Je-
zusa  Chrystusa,  który  przekształci  nasze  ciało 
poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, 
tą  potęgą,  jaką może On  także wszystko,  co  jest, 
sobie podporządkować. (Flp 3,20-21) 
  Wiemy  bowiem,  że  jeśli  nawet  zniszczeje  nasz 
przybytek  doczesnego  zamieszkania,  będziemy 
mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, 
lecz wiecznie trwały w niebie. (2 Kor 5,1)
  Niech  się  nie  trwoży  serce  wasze.  Wierzycie 
w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele.  Gdyby  tak  nie  było,  to  bym 
wam  powiedział.  Idę  przecież  przygotować  wam 
miejsce. A gdy  odejdę  i  przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J 14,1-3) 

NAUCZANIE KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

  KKK  1023:  Ci,  którzy  umierają  w  łasce 
i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszcze-
ni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze po-
dobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim 
jest” (1J 3,2), twarzą w twarz (...) 
  KKK 1024: To doskonałe życie z Trójcą Świętą, 
ta  komunia  życia  i  miłości  z  Nią,  z  Dziewicą 
Maryją,  aniołami  i  wszystkimi  świętymi,  jest  na-
zywane  „niebem”.  Niebo  jest  celem  ostatecznym 
i  spełnieniem  najgłębszych  dążeń  człowieka,  sta-
nem najwyższego i ostatecznego szczęścia. 
  KKK 1025: Żyć w niebie oznacza „być z Chry-
stusem”.  Wybrani  żyją  „w  Nim”,  ale  zachowują 
i  –  co  więcej  –  odnajdują  tam  swoją  prawdziwą 
tożsamość, swoje własne imię. 
  KKK  1026:  Jezus  „otworzył”  nam  niebo  przez 
swoją  Śmierć  i  swoje  Zmartwychwstanie.  Życie 
błogosławionych  polega  na  posiadaniu  w  pełni 
owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, 
który włącza do swej niebieskiej chwały tych, któ-
rzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. 
Niebo  jest  szczęśliwą wspólnotą  tych wszystkich, 
którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem.
  KKK  1027:  Tajemnica  szczęśliwej  komunii 
z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystu-

sie,  przekracza wszelkie możliwości  naszego  zro-
zumienia i wyobrażenia. Pismo święte mówi o niej 
w  obrazach:  życie,  światło,  pokój,  uczta weselna, 
wino  królestwa,  dom  Ojca,  niebieskie  Jeruzalem, 
raj: „To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie  rzeczy  przygotował  Bóg  tym,  którzy  Go 
miłują” (1Kor 2,9). 
  KKK 1028: Z powodu swej transcendencji Bóg 
nie może być widziany takim, jaki jest, dopóki On 
sam nie ukaże swojej  tajemnicy dla bezpośredniej 
kontemplacji ze strony człowieka i nie uzdolni go do 
niej. Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest 
nazywana  przez Kościół  „wizją  uszczęśliwiającą” 
(...) 

DO PRZEMYŚLENIA... 
  To,  co  czeka  na  umierających  dobrą  śmiercią 
jest tym „czego ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie  rzeczy  przygotował  Bóg  tym,  którzy  Go 
miłują” (1Kor 2,9). Po prostu brakuje słów! Z tego 
powodu w Tradycji  chrześcijańskiej oprócz  słowa 
niebo używa się jeszcze trzech innych określeń: raj, 
wizja  uszczęśliwiająca,  życie  wieczne. Wszystkie 
terminy mówią o tym samym stanie człowieka, jed-
nak każdy z nich uwypukla inną jego cechę i posia-
da odrębną historię. 
  Słowo  niebo,  które  odnajdujemy  we  wszyst-
kich  chyba  językach  świata,  od  zarania  dziejów 
posiada podwójne  znaczenie. Po pierwsze określa 
rzeczywistość materialną, którą widzimy ponad na-
szymi głowami kiedy podniesiemy oczy. Po drugie, 
niebo rozumiane w sposób bardziej poetycki, ideali-
styczny i duchowy oznacza kres wszystkiego, skle-
pienie  świata.  W  różnych  kulturach  starożytnych 
było uznawane  za  siedzibę bóstw. W Biblii  niebo 
jest  stworzone  przez  Boga  i  w  nim  On  mieszka, 
z niego rządzi całym światem i z niego przemawia 
do ludzi. Dlatego Jezus po swoim zmartwychwsta-
niu wstępuję do nieba, bo tam czeka na Niego Oj-
ciec. Ale także i my jesteśmy zaproszeni, aby tam 
dotrzeć,  „nasza  bowiem  ojczyzna  jest  w  niebie” 
(Flp 3,20). 
  Termin  raj  pochodzi  z  języka  staroirańskiego 
i  jest  używany  w  j.  hebrajskim,  j.  greckim  i  j. 
łacińskim a  także w  językach nowożytnych. Pier-
wotnie oznaczał w użyciu świeckim ogród otoczony 
murem, pełen najwspanialszych i najpiękniejszych 
roślin. Autorzy Biblii przejęli słowo raj, ponieważ 
doskonale  nadawało  się  do  przedstawienia  miej-
sca,  w  którym  Bóg  spotyka  się  z  człowiekiem. 
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Najpierw rajem określano miejsce na ziemi, w któ-
rym zostali stworzeni przez Boga Adam i Ewa. Ale 
z  czasem w Kościele  rajem zaczęto nazywać  stan 
ludzi żyjących z Bogiem po śmierci, stan, który nie 
należy już do życia na ziemi ale do wieczności. Aby 
„oba  raje”  się nie myliły zdecydowano, że pierw-
szy będzie nazywany „rajem ziemskim”, a drugi po 
prostu „rajem”. 
  Wizja  uszczęśliwiająca  (łac.  visio  beatifica). 
Grecy byli zdania, iż człowiek wchodzi w kontakt 
z otaczającym je światem w sposób szczególny po-
przez zmysł wzroku. Kto bowiem z uwagą ogląda 
to,  co  istnieje,  ten  poznaje  świat. Widzieć  zatem 
oznacza  poznawać.  Wizja  uszczęśliwiająca,  czyli 
widzenie Boga twarzą w twarz po śmierci, to stan 
intymnego,  bliskiego,  pełnego  miłości  przebywa-
nia z Bogiem, które pozwala Go poznać w sposób, 
który nie jest możliwy w życiu ziemskim i dlatego 
staje się powodem pełni naszego szczęścia. 
  Życie  wieczne  lub  w  skrócie  wieczność.  Przez 
niektórych  teologów  uznawane  jest  za  uprzywile-
jowane określenie nieba. Dlaczego? Ponieważ od-
wołuje się do istotnej cechy Boga, a mianowicie do 
Jego umiłowania życia. Już w Starym Testamencie, 
jak przypomina sam Pan Jezus,  Jahwe  jest ukaza-
ny  jako Bóg życia.  „Nie czytaliście,  co wam Bóg 
powiedział w  słowach:  Ja  jestem Bóg Abrahama, 
Bóg  Izaaka  i Bóg  Jakuba? Bóg nie  jest  [Bogiem] 
umarłych,  lecz  żywych”  (Mt  22,  31-32;  por.  Wj 
3,6). O sobie samym Jezus mówi natomiast wprost, 
że jest „życiem” (J 14,6) a celem Jego przyjścia do 
ludzi jest to, aby mieli życie i mieli je w obfitości 
(por. J 10,10). 
(zob.  B.  Kulik, Do  raju  czy  do  nieba?,  s.  8-9;  B. 
Kulik, Chcę widzieć Boga i żyć z Nim wiecznie!, s. 
6-9). 

***
  Dlaczego nie tęsknimy już za niebem? Dlaczego 
jest  ono  tak  odległe,  tak  nierzeczywiste? Czy  nie 
powinno  być  stale  obecnym,  jasnym horyzontem, 
który  rozsiewa  radość wokół naszego  życia  i  uła-
twia je, ponieważ wiemy, że jesteśmy w drodze ku 
czemuś niewypowiedzianie pięknemu i wspaniałe-
mu? W dawnych czasach ludzie o wiele bardziej in-
teresowali się sprawami ostatecznymi. Odnajdowa-
no siłę w nauce o tym, że nasze bytowanie na ziemi 
jest krótkie, jak „jedna noc do spędzenia w niewy-
godnej gospodzie” jak mawiała św. Teresa z Avili. 
Wiedziano o tym, że w sali weselnej wszystko jest 
gotowe i w każdej chwili można usłyszeć wołanie: 
„Przyjdźcie na ucztę!” (Mt 22,4), i być wprowadzo-
nym do uczestnictwa w tym wielkim święcie. Dla-
czego już tak nie jest? Widzę dwie przyczyny. 

  Po pierwsze bardziej niż nasi przodkowie jesteśmy 
przywiązani do życia tutaj na ziemi. Dzięki nowym 
osiągnięciom techniki życie nie jest tak mozolne jak 
w zamierzchłych czasach. W naszych tak zwanych 
cywilizowanych  krajach  materialnie  dość  dobrze 
nam  się  powodzi.  Oczywiście mamy  inne  i może 
głębsze problemy, bytowe i duchowe, nie tak łatwo 
jednak kieruje to nasz wzrok ku niebu, a raczej skła-
nia  do  przyjmowania  sceptycznych  postaw:  „Cóż 
my wiemy o życiu po śmierci? Nikt jeszcze stamtąd 
nie wrócił…”
  Druga przyczyna leży w dawnym, niedorzecznym 
obrazie nieba, który wielu ludzi jeszcze nosi w so-
bie. Dante nakreślił niebo jako przeogromną arenę, 
na której każdy ma swoje dokładnie zarezerwowane 
miejsce i wpatruje się w boską esencję. Można też 
pomyśleć o gigantycznej katedrze, w której wszy-
scy trwają na adoracji przed ogromną monstrancją. 
Spędzenie godziny na adoracji przed wystawionym 
Najświętszym  Sakramentem  może  być  wspania-
łe,  ale  robić  to przez całą wieczność – nie  sposób 
wyobrazić sobie czegoś nudniejszego! 
  Średniowieczna filozofia  i  teologia  (...)  [nie do-
strzegała]  żadnego  związku  między  roślinnością 
a  zwierzętami  i  ludźmi.  Dlatego  w  scholastycz-
nym [tzn. średniowiecznym] raju nie było miejsca 
na  trawę  i  drzewa,  na  ptaki  czy  psy.  Nie  odkry-
to,  że  człowiek  w  sensie  biologicznym  pozostaje 
w głębokiej  relacji z królestwem roślin  i zwierząt. 
Oprócz tego (...) dlaczego mielibyśmy być w ruchu, 
jeśli  mamy  to,  czego  nam  potrzeba?  (...) Wszyst-
ko  było  doskonale  statyczne.  Nic  nie  mogło  się 
wydarzyć, ponieważ wszystko już się zdarzyło. 
  Nauka  zupełnie  odrzuciła  antyczną  wizję  sta-
tycznego  świata  (...)  Statyczne  niebo  nie  jest  dla 
nas  już  żadnym  niebem,  czymś,  za  czym  byśmy 
tęsknili. Jest tylko nudne. Jeżeli „wieczny odpoczy-
nek”  oznacza wieczny  bezruch,  to  jest  to  ostatnia 
rzecz, jakiej byśmy sobie życzyli. W rzeczywistości 
określenie  „wieczny  odpoczynek”  znaczy  coś  zu-
pełnie  innego:  nie  sen  czy  bezruch,  ale  koniec 
wszystkich trosk, kłopotów, wszelkiego cierpienia. 
Odpoczynek w niebie jest synonimem pokoju (...) 
  Czyż życie nie byłoby jaśniejsze i śmierć lżejsza, 
gdybyśmy  trochę  bardziej  szukali  tego,  co  jest 
w górze, gdzie zasiada Chrystus po prawicy Boga 
(Kol 3,2)? 
(W. Stinissen,  Ja nie umieram – wstępuję w życie. 
Rozważania o śmierci i wieczności, s. 133-135.144)
  Ks.�Wojciech�Szornak
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  Jeszcze tylko kilkanaście godzin do wyjaz-
du  do  domu  na  Święta  Bożego  Narodzenia, 
cieszył  się  Sławek.  Bardzo  lubił  klimat  tych 
świąt, przeżywanych w rodzinnym gronie. Oj, 
byle tylko nie namawiali mnie na udział w Pa-
sterce, to będzie już całkiem OK!, przeleciało 
mu przez głowę. Niestety młodzieniec po wy-
jeździe  na  studia,  zachłyśnięty  „wolnością”, 
zagubił gdzieś praktyki religijne. Teraz w aka-
demiku  pakował  plecak  i  zastanawiał  się,  co 
ma  jeszcze załatwić przed podróżą do domu. 
Przecież  nie mam  jeszcze  prezentu  dla  ojca, 
zmartwił się. Co ja mam mu kupić? Wyskoczę 
do Galerii, może wpadnie mi coś w oko. Gale-
ria tętniła przedświątecznym życiem. Wystrój 
Bożonarodzeniowy,  sączące  się  z  głośników 
melodie  około  świąteczne,  stwarzały  dobrze 
znany w tym okresie nastrój.
  Świąteczno  wymyślne  wystawy  sklepowe 
przyciągały wzrok klientów, by ci właśnie tam 
pozostawili pieniądze. Sławek krążył między 
sklepami, szukając natchnienia na prezent dla 
taty. Nic mu jednak nie wpadało w oko. Prze-
mknął szybko koło sklepu muzycznego i. coś 
go cofnęło. Tak, tak, to dobry pomysł. Kupię 
tacie płytę jazzową, to przecież jego ulubiona 
muzyka. Cofnął się i wszedł do „muzyka”. Tu-
taj, na szczęście, nie było muzycznej kakofo-
nii, a słychać było prawdziwe kolędy. Sławek 
poszukał  stoiska  z  muzyką  jazzową  i  zaczął 
wertować płyty. Trudno było mu się zdecydo-
wać.
  Wybór był duży. Kiedy tak przeglądał płyty 
do uszu jego doleciała kolęda „Bracia patrzcie 
jeno, jak niebo goreje! Znać, że coś dziwnego 
w  Betlejem  się  dzieje.  Rzućmy  budy,  warty, 
stada; niechaj nimi Pan Bóg włada. A my do 
Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem!” Ja-
kiś  dziwny  dreszcz  go  przeszył,  a  po  chwili 
zaczął cicho nucić znaną mu od dziecka melo-
dię. Znalazł odpowiednią płytę i chociaż lecia-
ła  już  inna kolęda,  jemu chodziło po głowie: 
rzućmy, budy, warty,  stada; niechaj nimi Pan 
Bóg  włada. A my  do  Betlejem…  Przez  cała 
drogę powrotną do akademika, kolęda uczepi-

ła  się  go  jak  rzep  psiego  ogona.  Co  gorsza 
w akademiku też nie dała mu spokoju. Rzuć-
my budy, warty, stada; niechaj nimi Pan Bóg 
włada. A my do Betlejem. Chociaż znał tę ko-
lędę, jak i wiele innych, tylekroć śpiewanych 
w rodzinnym domu, to teraz jej tekst świdro-
wał mu mózg. Tacy prości pasterze zostawili 
wszystko  na  łasce  Boga,  a  sami  pobiegli  do 
Betlejem, by sprawdzić, co się tam dzieje, by 
spotkać  narodzone  Dzieciątko  Boże.  Sławek 
zaczął  się mocno  zastanawiać  nad  tym  feno-
menem.
  W pokoju panowała cisza. Koledzy już wy-
jechali na święta do swoich rodzin. Został tyl-
ko on sam. W tej chwili sam na sam z kolędą. 
Chciał sobie przypomnieć cały tekst, ale jakoś 
nie pamiętał. Od czego jest jednak niezawod-
ny Internet. Szybko dotarł do materiałów źró-
dłowych. Czytał i czytał, jakby chciał się nasy-
cić  kolędą. Wciąż  nie  miał  jej  dość.  Bo  też 
rodziło  się  w  nim  jakieś  dziwne,  właściwie 
nieskonkretyzowane, ale przyspieszające bicie 
serca uczucie. Przejrzał też w Internecie i inne 
kolędy.  Jakie  one  są  piękne,  przeleciało  mu 
przez myśl. A wewnętrzne odczucie przy  ich 
analizie,  stawało  się  coraz  bardziej  i  palące, 
i wzniosłe,  jakby odkrywał coś niesamowite-
go. Boże, Boże, Boże westchnął machinalnie. 
  Na chwilę schował głowę w dłoniach, jakby 
mu  mocno  ciążyła  natłokiem  napływających 
myśli. Naraz wstał i podszedł do pułki z książ-
kami. Szukał „Pisma Świętego”. Dostał je od 
rodziców, kiedy wyruszał na studia. Niech ci 
ta  Święta  Księga  będzie  przewodnikiem  na 
studenckich ścieżkach i na całe życie, powie-
działa mama przytulając czule syna. Niestety, 
nie  była  przez  Sławka  zbyt  często  czytana, 
a  wręcz  całkowicie  zarzucona,  podobnie  jak 
praktyki  religijne.  Świadczyła  o  tym  choćby 
spora  warstewka  kurzu,  pokrywająca  Biblię. 
Młodzieniec  z wyraźnymi wypiekami na po-
liczkach  zdmuchnął  kurz  ze  Świętej  Księgi 
i otworzył na Ewangelii Łukaszowej. To jesz-
cze pamiętał. Wigilię w jego domu zaczynało 
się  zawsze  od  opisu  narodzenia  Pana  Jezusa 

KRÓTKIE OPOWIADANIE
„A MY DO BETLEJEM”
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według  św. Łukasza. Potem przeczytał  to,  co 
się odnosi do narodzenie Syna Człowieczego 
u pozostałych Ewangelistów.
  Zamknął Biblię  i ciężko usiadłszy na krze-
śle, przytulił  Ją do  serca. Siedział  tak w mil-
czeniu  z godzinę, może dłużej. Co  się działo 
w jego głowie i duszy, wie tylko sam Pan Bóg. 
Kiedy wstał,  spakował  się do końca  i bardzo 
zapragnął  być  już w  rodzinnym domu. Kładł 
się spać późno, ale i tak nie mógł zasnąć. Przez 
to mało nie spóźnił się na pociąg. W domu po 
raz kolejny łapczywie wdychał świąteczny kli-
mat.  Tym  razem  jednak  jakoś  świeżej,  rado-
śniej. Na Pasterkę,  też nie musiano go nama-

wiać. Nie mógł  się  jej wprost  doczekać. Był 
jakiś  radosny,  szczęśliwy.  Posmutniał  tylko 
trochę, kiedy cała  rodzina przystąpiła do Ko-
munii Świętej, tylko nie on. Wśród kolęd śpie-
wanych  w  króciutkim  recitalu  po  Pasterce 
przez chór parafialny, była i kolęda „Bracia pa-
trzcie jeno”. I wtedy to Sławek ruszył w stronę 
Betlejem czyli do pięknej szopki w ich koście-
le. Padł na kolana i niemalże zaskamlał: Panie 
Jezu  czy  przyjmiesz  znów  do  siebie  takiego 
wyrzutka jak ja? Po chwili z wyraźnie rozpro-
mienioną  buzią  sam  sobie  odpowiedział:  tak 
wiem, że mnie przyjmiesz, bo na  to się prze-
cież narodziłeś.   Jasiek�Dolina

PIĘKNE MYŚLI
Jeśli mówisz, mów z miłości.
Jeśli upominasz, upominaj z miłości.
Jeśli przebaczasz, przebaczaj z miłości.
  (św.�Augustyn)

PIÓREM REDAKTORA
  Czy jeszcze rozpoczynamy Wieczerzę 

Wigilijną od modlitwy Ojcze Nasz i przeczy-
tania fragmentu z Pisma Świętego o Narodze-
niu Jezusa? Czy łamiemy się opłatkiem, wcze-
śniej  przebaczywszy  w  duszy  wszystkim, 
w myśl wypowiadanych «i odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom»?
  Czy  śpiewamy  radośnie  kolędy w  rodzin-
nym  gronie?  Czy  piękne  symbole  zawarte 
w celebracji Wigilii mają dla nas jeszcze waż-
ne znaczenie, czy może jest już to tylko ruty-
nowa tradycja? Może ciekawsze są serwowa-
ne z różnych stron „nowinki” na „lekkie, łatwe 
i przyjemne” spędzenie wieczoru wigilijnego 
i całego czasu Świąt? Co zwycięża w naszych 
Rodzinach, w  tych  niełatwych  dla  nich  cza-
sach. Co zaniesiemy Jezusowi, Maryi i Józe-
fowi „odwiedzając” Ich w Stajence Betlejem-
skiej?   Jan�Wontorski

ZACZERPNIĘTE Z PISMA 
ŚWIĘTEGO

  „A  Słowo  stało  się  ciałem  i  zamieszkało 
wśród  nas.  –  I  oglądaliśmy  Jego  chwałę, 
chwałę,  jaką  Jednorodzony  otrzymuje  od 
Ojca, pełen łaski i prawdy.”   (J�1,14)
  Oddając cześć Dzieciątku Jezus w Stajence 
Betlejemskiej, pochylmy się z pokorą i miło-
ścią nad chwałą jaką otacza Jednorodzonego  
Syna Ojciec Niebieski.   J.W.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
„Podnieś  rękę  Boże  Dziecię  –  błogosław 
Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie – wspie-
raj Jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą – i wszystkie wio-
ski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało – i mieszkało mię-
dzy nami.”
Droga�Rodzino�Parafialna!
  Od  ponad  200  lat,  płyną  te  piękne  słowa 
w kolędzie „Bóg się rodzi”, nazywanej królo-
wą polskich kolęd. Niech staną się one życze-
niami dla nas na ŚWIĘTO BOŻEGO NARO-
DZENIA i NOWY 2020 ROK. Podnieś rękę 
Boże Dziecię  i  błogosław nam,  naszym Ro-
dzinom,  naszej  Parafii  i  całemu Kościołowi, 
błogosław wioskom i miastom, błogosław ca-
łej Ojczyźnie.
  Obyśmy silni wiarą i patriotyzmem, stali na 
straży  pięknych  tradycji  przodków  naszych, 
tradycji  zamykających  się w prawdzie «Bóg 
– Honor – Ojczyzna». Kultywujmy je w Ro-
dzinach,  dawajmy  im  świadectwo  i  brońmy 
wszędzie  tam  gdzie  są  zagrożone.  Podnieś 
rękę Boże Dziecię, błogosław naszą Rodzinę 
Parafialną.  Redakcja�„SKAŁKI”
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ 

„INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”
– MISJA W MOCY BOŻEGO DUCHA!

Z NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:

„Starajcie  się żyć wiarą na co 
dzień, «szukając najpierw tego, 
co w  górze,  gdzie  przebywa 
Chrystus»  (por.  Kol  3,  1). 
Niech Waszym umocnieniem 
będzie  modlitwa,  a  codzien-
nym  duchowym  pokarmem 
Eucharystia,  którą winnyście 
ukochać  jak  skarb  najwięk-
szy. Eucharystia jest bowiem 
niewyczerpanym  źródłem 
energii  duchowej  płynącej 

wprost od Pana. W sposób naj-
doskonalszy  wyraża  ona  sens 

i  prawdę  o  Waszym  powoła-
niu,  o  życiu  we  wspólnocie 
oraz o potrzebie ewangeliza-
cji. Idźcie w nowe czasy dro-
gą miłości,  jaką  wskazał  Je-
zus  Chrystus,  i  uobecniajcie 
Go w świecie przez świadec-
two życia.” 
[Z Listu  z okazji 125 rocznicy 
powstania  zgromadzenia 
sióstr  nazaretanek,  Watykan 
2.02 AD 2000]

Temat i tekst do medytacji na styczeń 2020
Moje wnętrze godnym żłóbkiem dla Jezusa

przychodzącego do mnie w Eucharystii!

XXIII WIECZORY REFLEKSJI RELIGIJNEJ I SPOŁECZNEJ

Trzyletni  program  duszpaster-
ski Kościoła na lata 2019-2022 
realizowany  będzie  pod  ha-
słem „Eucharystia daje życie” 
– Eucharystia, jako tajemnica 
wyznawana,  Eucharystia, 
jako  tajemnica  celebrowana, 
Eucharystia,  jako  tajemnica 
posłania  i  chrześcijańskiego 
świadectwa.  W  pierwszym 
roku programu będzie obowią-

NOWY PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA
zywał temat: „Wielka Tajemni-
ca Wiary”. Celem tego progra-

mu  jest  uwrażliwianie  na 

ważne  rzeczy  fundamentalne, 
na  Eucharystię.  Zachęta  do 
uczestnictwa we Mszy  świę-
tej,  niedzielnej  Eucharystii, 
adoracji eucharystycznej, tro-
ska o życie w łasce uświęca-
jącej,  o  regularną  spowiedź, 
przystępowanie  do  Komunii 
św. a przez to dawanie świa-
dectwa wiary.

  W dniach 18-22  listopada 
minionego roku, w tygodniu 
poprzedzającym  święto  pa-
tronalne  Akcji  Katolickiej, 
Uroczystość Chrystusa Kró-
la  Wszechświata,  od  ponie-
działku  do  piątku  w  Klubie 
Parafi alnym  „Fides”    miała 
miejsce  XXIII  edycja  Wie-
czorów  Religijnych  i  Spo-
łecznych,  wydarzenia  orga-
nizowanego przez Parafi alny 

Oddział  Akcji  Katolickiej 
wraz  ze  Stowarzyszeniem 
Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. 
Bronisława  Komorowskie-
go. Same „WRRiS” poprze-
dził  poniedziałkowy  „Wie-
czór  Wileński”,  którego 
uczestnicy – przy suto zasta-
wionych wileńskim chlebem 
ze smalcem i rogalikami sto-
łach – wysłuchali ciekawych 
prelekcji  dr  Macieja  Żakie-

wicza oraz Przemysława Na-
msołka,  wiceprezesa  Towa-
rzystwa  Miłośników  Wilna 
i Ziemi Wileńskiej. Wtorko-
wy Wieczór Młodych zapeł-
nili  uczestnicy  Duszpaster-
stwa Młodzieży,  którzy  pod 
przewodnictwem  ks.  Łuka-
sza  Grelewicza,  wicedyrek-
tora  Wydziału  Duszpaster-
stwa  Młodzieży  Kurii 
Metropolitalnej  Gdańskiej 



18 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

rozważali zagadnie-
nie  „Młodzi-wiara- 
Kościół”.
  W środę Pani Ali-
na  Strzałkowska, 
ekspert  ds.  wycho-
wania  i  rodziny  ze 
S t owa r z y s z e n i a 
„Odpowiedzialny 
Gdańsk”  poruszyła 
niezwykle  palący 
temat  wychowania 
dzieci  i  młodzieży 
w  duchu  wartości 
chrześcijańskich,  ze 
s z c z e g ó l n y m 
uwzględn ien iem 
cnoty czystości.
  P r e l e g e n t k a 
zwróciła  uwagę  na 
bardzo  pozytywne 
zjawisko  coraz 
większej popularno-
ści  wśród  młodzie-
ży  akcji  rozwijanej 
przez  Ruch  Czy-
stych Serc. Czwart-
kowy  wieczór  Teo-
logiczny  wypełnił 
ks.  prałat  dr  Miro-
sław Paracki podsu-
mowując  niejako 
kończący  się  dwu-
letni  program  dusz-
pasterski  poświęco-
ny  Trzeciej  Osobie 

Boskiej,  omawiając 
–  z  jednej  strony  – 
dary,  z  drugiej  – 
owoce  działania 
Ducha  Świętego. 
Zakończyła  zaś  te-
goroczną  edycję 
WRRiS  w  piątek 
22 listopada kustosz 
Muzeum  Stutthof 
w  Sztutowie,  Elż-
bieta  Grot  połączo-
nym  z  prezentacją 
multimedialną  wy-
kładem  na  temat 
męczeństwa  trzech 
Błogosławionych 
kapłanów  gdań-
skich  z  grona  108 
Męczenników  II 
Wojny  Światowej: 
ks.  Mariana  Górec-
kiego,  ks. Bronisła-
wa Komorowskiego 
i ks. Franciszka Ro-
gaczewskiego.
  Tegoroczna  edy-
cja  wzbudziła  duże 
zainteresowanie. 
Organizatorzy  dzię-
kują  serdecznie 
Wszystkim,  którzy 
przyczynili  się  do 
realizacji  tego 
przedsięwzięcia.
Antoni�Kakareko



Odeszli do Pana
1  Ks. Wiesław Stolc, lat 55
2  Kazimierz Dietrich, lat 63

3  Zygmunt Skierniewski,
lat 68

4 Marianna Sakowicz, lat
84, członkini 5 Róży N

5  Jadwiga Kupidura, lat 98
6  Urszula Żukowska, lat 74

7  Henryk Piórkowski, lat 
83, członek I Róży M

8  Teresa Chmara, lat 63, 
członkini 29 Róży N

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Stefan Masztalerz

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

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Marzena i Jacek Milczyńscy
40-lecie Sakr. Małżeństwa

05.01.2020 g. 1100

Halina i Marek Mrowiccy
26. Rocznica Sakr.

Małżeństwa
11.01.2020 g. 0700

Bóg Ojciec Wszechmogący niech 

Was napełni swoją radością i błogo-

sławi Wam i Waszym Rodzinom

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,  początek kolędy o godz.  1500
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 katechi-
zację, prosimy, aby przygotowali zeszyty lub ćwiczenia. Osoby, których 
nie zastano w wyznaczonym terminie, mogą przyjąć kapłana w czasie 
kolędy dodatkowej, w poniedziałek – 06 stycznia 2020 roku, w piątek – 
24 stycznia 2020 roku oraz w piątek – 31 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia w zakrystii, biurze parafialnym
lub telefonicznie (58) 341 86 64.


