W NASZEJ
RODZINIE
PARAFIALNEJ

Rubryka Księdza Proboszcza Zbigniewa Cichona
Święta noc Bożego Narodzenia, to noc najradośniejszego orędzia, jakie kiedykolwiek
usłyszała ludzkość. Posłaniec
z nieba ogłosił: „Zwiastuję
wam radość wielką. Dziś (...)
narodził się wam Zbawiciel”
(por. Łk 2, 10-11). Gromadzimy się razem z milionami
ludzi, którzy czuwają tej nocy,
aby ponownie przeżyć głęboką
treść tego orędzia: „narodził się
wam Zbawiciel”.
Święty Jan Paweł II, komentując dzisiejszą uroczystość,
mówił: „Tajemnica nocy betlejemskiej trwa bez przerwy.
Napełnia ona dzieje świata i zatrzymuje się na progu każdego
ludzkiego serca. Chociaż świat
Go nie poznaje - jest! Chociaż
swoi Go nie przyjmują - przychodzi. Chociaż miejsca nie
było w gospodzie - rodzi się”.
Za Ojcem Świętym można
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więc powiedzieć, że Bóg przychodzi do każdego człowieka,
dając w darze samego siebie.
Trzeba tylko otworzyć drzwi
swojego serca, trzeba wejść do
betlejemskiej groty i odnaleźć
w niej własne miejsce. Powinniśmy jednak zapytać w tę
niepowtarzalną noc, co mamy
czynić, aby nie zmarnować
dzisiejszego spotkania z Bożą
Dzieciną?
Najpierw musi to być postawa adoracji, bez której nie ma
prawdziwie religijnego przeżycia. Adoracja to przede wszystkim uwielbienie za przyjście, za
nadzieję, za miłość. Adorujemy
wraz z pasterzami Bożą Dziecinę w betlejemskiej grocie. Adoracja ta przede wszystkim jest
postawa kolan, które uginają
się przed tajemnicą Wcielenia.
Jest to postawa pełna wdzięczności i radości z faktu, iż mo-

żemy w tej tajemnicy przyjścia
Boga na świat uczestniczyć.
Pascal wyznawał publicznie:
„Czym więcej poznaję, tym
więcej klękam”. Dzisiaj wobec
takiej świętości nie można nie
uklęknąć!
Oprócz postawy adoracji,
przy żłóbku powinna nam również towarzyszyć postawa radości, bez której nie ma prawdziwego świętowania! A radość to
nic innego jak wewnętrzny pokój i świadomość, że Bóg jest
ze mną. Powinniśmy przyjąć
postawę dzielenia się tą radością z innymi. Bóg przyszedł
przecież do nas wszystkich!
W te Święta, ta radość jest
naszym szczególnym udziałem.
W Wigilię, 24. grudnia br.,
minęło 49 lat od erygowania
naszej parafii. Tą uroczystością
Bożego Narodzenia, pragniemy Panu Bogu podziękować
za każdy dzień z tych 49. lat,
za każde dobre dzieło, a przede
wszystkim za ludzi, którzy
je tworzyli. Przypomnę to,
o czym mówiłem podczas Pasterki 24. grudnia 2013 roku.
Początki naszego kościoła
i naszej parafii swoimi korzeniami sięgają czasów przedwojennych, okresu Wolnego
Miasta Gdańska i parafii personalnej, Polaków tu mieszkających i troszczących się o wiarę
katolicką, Kościół i oto co Polskę stanowiło, z jej umiłowaniem aż do ofiary ze swojego
życia tak wielu osób. Trzeba
dziś wspomnieć Administratora Apostolskiego w Wolnym
Mieście Gdańsku, bpa Edwarda O`Rourke, który ustanowił duszpasterzem Polaków
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gdańskich, można powiedzieć
wielkiego duchem i charyzmatycznego - księdza Bronisława
Komorowskiego.
Otrzymał
on budynek ujeżdżalni koni
w dawnych koszarach armii
pruskiej, gdzie z heroicznym
wysiłkiem stworzył wspaniała
świątynię św. Stanisława BM.
Poświęcona została w maju
1925 r., a konsekrowana 7.
października 1934 r. To tutaj
było centrum religijne i narodowe dla Polaków, tutaj powstały i działały, oprócz bieżącej działalności duszpasterskiej:
towarzystwa (min. Budowy
Kościołów Polskich w Gdańsku), stowarzyszenia, chóry,
sodalicje, harcerze, teatry i teatrzyki, polskie szkoły (Macierz
Szkolna), koła studentów, korporacje i związki sportowe (TG
„Sokół” oraz od 1922 r. Klub
Sportowy Gedania) i wiele innych. To w naszym kościele został ochrzczony, przez ks. Bronisława, Zygmunt Pawłowicz,
późniejszy biskup pomocniczy
naszej diecezji.
W 1935 r. na ścianie zewnętrznej kościoła umieszczono tablicę z napisem: „Bogu na
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chwałę, a ludziom na pożytek
wzniesiono w Roku Pańskim
1924 świątynię tę pod wezwaniem św. Stanisława pobożnym
staraniem ks. Bronisława Komorowskiego przy ofiarnym
poparciu ludzi dobrej woli.
W dowód czci i wdzięczności
ufundowali tablicę tę na wieczną pamiątkę Pierwszemu Swemu Proboszczowi w dniu Jego
błogosł. Patronki - Wdzięczni
Parafjanie. Gdańsk - Wrzeszcz
1935 r.” Tę tablicę mamy znów
w naszym kościele. Przybyły też
nowe, a ostatnia dziesięć lata
temu dla drugiego proboszcza.

Prawie całe wyposażenie,
które z tak ogromnym trudem,
zostało przygotowane i służyło
kultowi Bożemu, zostało rozgrabione lub zniszczone już
w pierwszych dniach działań
wojennych II wojny światowej.
W Liście Pasterskim z 1969
r., Biskup Gdański Edmund
Nowicki napisał, że jako akt
zemsty za działalność: duszpasterską, społeczną i polonijną
ks. Bronisława Komorowskiego, na terenie Wolnego Miasta
Gdańska, hitlerowcy zamienili
polską świątynię na warsztat
naprawy i garaż dla ciężarówek.
Natomiast polskiego kapłana
aresztowano wcześnie rano już
1. września 1939 r. Następnie
osadzono w KL Stuthoﬀ, gdzie
22. marca 1940 r. - w Wielki
Piątek - dokonał swego życia,
jako Męczennik. A przez posługę Ojca Świętego Jana Pawła II, od 13. czerwca 1999 r.,
obok św. Stanisława, mamy
w Nim drugiego Orędownika przed Bogiem. Wybuch II
wojny światowej spowodował
33 - letnią przerwę w funkcjo-
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nowaniu kościoła, a wierni zostali przyłączeni do sąsiednich
wspólnot parafialnych. Po roku
1945 władze komunistyczne
utrzymały status kościoła, jako
bazy samochodowej.
Czterdzieści dziewięć lat istnienia naszej parafii terytorialnej, składamy w darze nowonarodzonemu Synowi Bożemu
- Jezusowi Chrystusowi. Niech
te Święta staną się dla nas
wszystkich dziękczynieniem
Panu Bogu za naszą wspólnotę
parafialną i za powrót do kościoła przygotowanego rękami
bł. ks. Bronisława Komorowskiego i Polaków, nie tylko
z Wolnego Miasta Gdańska
w okresie między wojennym.
Ten kościół, w którym się znajdujemy, został odnowiony i na
powrót przywrócony do kultu
Bożego przez śp. ks. prałata
Andrzeja Rurarza przed Wigilią 1972 roku. Tutaj duszpasterzował przez 37 lat. Tym dziękczynieniem obejmujemy, Jego
oraz wszystkich Parafian, Kapłanów i Ludzi Dobrej Woli,
którzy wtedy ofiarowali swoją
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energię, czas i różnorakie dary,
by przywrócić jej dawną świetność.
Pierwszą Mszą świętą po II
wojnie światowej, w naszym
kościele była Msza poświęcenia
świątyni. Odprawił ją w czwartą niedzielę Adwentu, w sam
dzień Wigilii, o godz. 11.00,
Biskup Gdański Lech Kaczmarek. Obecny był także wikariusz generalny diecezji gdańskiej - ks. prałat Bernard Polzin
i dziekan dekanatu - ks. prałat
Jan Gustkowicz z Nowego Portu. Wiernych przyszło tak wie-

lu, że nie wszyscy zmieścili się
w kościele. Drugą Mszę św. odprawił ks. proboszcz Andrzej,
o północy - pierwszą Pasterkę
- i tak to wspominał: „Skromne to były święta, w skromnej
świątyni. Pan Jezus przyszedł
na świat w szopie betlejemskiej. Myślę, że te pierwsze
świętą Bożego Narodzenia, tak
bardzo były bliskie nocy betlejemskiej”.
Aktualnie patrzymy na
kościół już tylko w swoim
kształcie podobny do tamtego
przedwojennego. Dzięki pracy
i ofiarności, już dwóch pokoleń wiernych, możemy cieszyć
się naszym kościołem parafialnym: pięknym, odpowiednio
wyposażonym, zadbanym i wymalowanym. Wszystko, co dotychczas zrobiliśmy, na większą
chwałę Boga uczyniliśmy. Składam za to wszystko serdeczne
„Bóg zapłać!” Wam, Bracia
i Siostry, bardziej zaangażowanym i tym, którzy przychodzą
tu tylko od wielkiego święta.
Podziękowanie składam, tym
wszystkim z parafialnych grup
duszpasterskich, którzy włą-
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czyli się w całoroczne przygotowanie tego wydarzenia:
przede wszystkim za modlitwy
zanoszone w kościele i w domach, za wota dla Matki Bożej
i naszego Patrona, również za
ofiary na dalsze wota, które są
w przygotowaniu, za artykuły
zamieszczane w „Skałce” w tym
roku, za pomoc w pracy nad
wydaniem okolicznościowej
książki z okazji „Złotego Jubileuszu Parafii”. Tam będziemy
mogli znaleźć fotografie i wiadomości, które pomogą nam
w jeszcze lepszym poznaniu historii naszej parafii.
Zapytajmy, co mieści się
w tej czterdziestodziewięcioletniej historii naszej parafii?
Przede wszystkim tutaj dokonuje się uświęcanie Ludu Bożego, poprzez sprawowanie
sakramentów świętych i głoszenie Słowa Bożego. Nikt już dziś
nie policzy wszystkich odprawionych Mszy św. czy wygłoszonych kazań, homilii i nauk:
rekolekcyjnych i misyjnych.
Wielu przeprowadzonych katechez, przygotowań do sakramentów: Chrztu św. oraz
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I Komunii
Świętej,
Bierzmowania i Sakramentu
Małżeństwa. Przyjętego Bożego przebaczenia
w Sakramencie Pokuty. Może
w pamięci
mamy te
wydarzenia, które
nas
bezpośrednio
dotyczyły. Wspomnieć też trzeba prymicje kapłanów i śluby
wieczyste naszych parafian. Ilu
starszych i chorych przyjęło
Wiatyk, na drogę do wieczności, ilu zostało odprowadzonych na miejsce spoczynku.
Ileż odbyło się spotkań grup
duszpasterskich o bardzo zróżnicowanych charyzmatach. To
jest istotą posługi Kościoła,
również w naszej parafii. Ile
było nabożeństw Drogi Krzy-

żowej ulicami parafii. Większość z nas dobrze też pamiętamy nawiedzenie obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej.
W przeciągu tych lat duszpasterzowało prawie pięćdziesięciu kapłanów, w tym dwóch
proboszczów. Tyle srebrnych
i złotych jubileuszów: kapłańskich oraz małżeńskich i różnorakich rocznic odbyło się w naszej parafii. Wiele przeżytych
pielgrzymek do różnych sanktuariów w Polsce i za granicą.
Wizytacji kanonicznych, dokonywanych przez biskupów naszej diecezji oraz uroczystości
związanych z życiem naszych
Patronów: św. Stanisława BM
i bł. Bronisława, odpustów i festynów parafialnych, rodzinnych i sportowych. W przeciągu naszej historii, obchodziliśmy, m.in. srebrny jubileusz
działalności Apostolatu Maryjnego, 25 - lecie PO Akcji
Katolickiej również jubileusz
KSM „Semper Fidelis”, 30-le5

cie wydawania miesięcznika
„Skałka”, jak również jubileusz
największej grupy parafialnej
Żywego Różańca, uniesposób
nie wspomnieć o latach posługi w naszej wspólnocie siostry
Jankanty Kaperczak, pallottynki, która jest prawie od samego
początku parafii.
W to czterdziestodziewięciolecie wpisana jest również
Wasza troska o utrzymanie,
remonty i modernizacje zabudowań parafialnych: kościoła,
plebani i domu katechetycznego. Z ofiar składanych na tacę
utrzymywana jest nie tylko
parafia, ale i dzieła diecezjalne: kuria biskupia, seminarium
duchowne, sąd biskupi, katedra oraz dzieła charytatywne
i misyjne Kościoła. Wpieraliśmy też poszkodowanych
w różnych kataklizmach. „Bóg

zapłać” za dar Waszego serca!
W te święta Bożego Narodzenia, składam Wam, Drodzy
Parafianie, serdeczne podziękowania za okazane serce. Dziękuję za okazywaną życzliwość
i pomoc, z jaką spotykam się
z Waszej strony. Za wspólne
przeżywanie i umacnianie naszej wiary w kościele, któremu
patronuje św. Stanisław BM
i bł. Bronisław. Za wszystkie
grupy i wspólnoty parafialne:
dziecięce, młodzieżowe i dorosłych. Za wszystkich duszpasterzy minionych lat, za katechetów, przyjaciół, ofiarodawców
i dobrodziejów, za wszystkich,
którzy poprzez swoją pracę,
wspierali nas w przeróżnych
poczynaniach na rzecz naszej wspólnoty i wszystkich jej
dzieł, nie tylko w ciągu tego
ostatniego roku, ale również

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem
i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. (Mdr 7,7)
Ta modlitwa to nie tylko życzenia na Nowy Rok. To
rada na całe życie, by nie postępować pochopnie, lecz
sprawy – zwłaszcza te trudne przemodlić i szukać ducha
Mądrości  dla ich rozwiązania. 
J.W.
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tych całych czterdziestu dziewięciu lat. Zmarłym, daj Boże,
wieczne odpoczywanie i nagrodę w Niebie. Przepraszam za
niedociągnięcia.
Na koniec razem z pracującymi kapłanami pragnę złożyć
Wam życzenia świąteczne i noworoczne:
„Podnieś rękę Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą” i naszą Wspólnotę Parafialną.
„…Umiłowani, niech każdy
z Was rośnie duchowo z tajemnicy Bożego Narodzenia w swoim człowieczeństwie i w swoim
chrześcijaństwie. Niech Bóg,
który stał się Człowiekiem,
będzie natchnieniem i pomocą do wszelkiego dobra i walki
z wszelkim złem. Niech będzie
umocnieniem dla Małżeństw
i Rodzin, niech pokazuje drogę
Młodzieży, niech wspiera cierpiących i opuszczonych, niech
daje dojrzałą mądrość i miłość
tym, którzy doszli już do późnych lat życia”. Te słowa św.
Jana Pawła II, niech będą naszymi życzeniami dla Was na
te radosne i rodzinne Święta
Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa i na 49. rocznicę
erygowania naszej parafii. Przychodzący do nas Bóg w Słowie,
które stało się Ciałem, niech
otworzy serca i napełni swoim
błogosławieństwem w nadchodzącym Nowym 2022 Roku.
„Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała”
za dar Twojego Syna i za 49 lat
naszej parafii. Amen.
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ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
ODBICIEM WIELKOŚCI BOGA
Valdis Grinsteins

W Bogu wszystko jest wielkie, doskonałe, nieskończone. Wszystkie przejawy Jego
działania noszą znamię Jego
wielkości i chwały. Jako że
nie mogą być inne także Jego
narodziny, dzień Bożego Narodzenia w cudowny sposób
odzwierciedla te przymioty, radując serca ludzi dobrej
woli.
Można powiedzieć, że Bóg
chciał, aby już od momentu
Jego urodzenia, pojawiło się
to, co najlepsze, robiące najsilniejsze wrażenie, najbardziej przyciągające uwagę.
To On sam zdecydował, że
urodzi się z najlepszej, najdoskonalszej z możliwych matek
– Niepokalanej Panny Maryi.
Do roli ojca wybrał Józefa,
który nie tylko był człowiekiem świętym, lecz także po-
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chodził z najwyższej szlachty
żydowskiej, z królewskiego
rodu Dawida. Zechciał urodzić się w największej biedzie,
lecz zachowując najwyższą
pozycję społeczną ukazuje
prymat rzeczy duchowych
nad materialnymi.
Na miejsce Swoich narodzin
wybrał małą wioskę Betlejem,
którą Pismo Święte uznaje za
najmniejszą spośród posiadłości rodzin judzkich (por.
Mi 5,1); według tradycji wybrał także najzimniejszą porę
roku, a jako dzień – bardzo
symbolicznie – ten, w którym
Ziemia jest najbardziej oddalona od Słońca, tak jak ludzie
oddaleni byli od Prawa Bożego (musimy bowiem pamiętać, że Ziemia okrąża Słońce
nie po okręgu, lecz po elipsie.
I właśnie około 25 grudnia
Ziemia znajduje się
w punkcie najbardziej oddalonym
od Słońca).
W Swojej nieskończonej mądrości zapragnął, aby
przy Jego narodzinach reprezentowani byli wszyscy
ludzie, dlatego też
wybrał tych, którzy
pochodzili z dwóch
skrajnych warstw
społecznych: biednych pasterzy, któ-

rzy czuwali nad swoimi trzodami lub spali przy nich (por.
Łk 2, 8) i Trzech Króli, przybyłych ze Wschodu z drogocennymi darami.
Chciał także, aby na niebie
pojawiły się niezwykłe znaki, jak gwiazda betlejemska,
która prowadziła Królów i zatrzymała się w miejscu, gdzie
narodził się Zbawiciel, a także
jak Aniołowie, którzy obwieścili pasterzom Dobrą Nowinę.
W Swoim miłosierdziu
ogłosił wcześniej Swoje przyjście, tak że król Herod, który
pytał o mającego się narodzić
Mesjasza, otrzymał od najwyższych kapłanów i ich pisarzy odpowiedź, że stanie się to
w Betlejem judzkim (por. Mt
2,4-5). Wszystkie te cuda uradowały i nadal radują tych,
którzy oczekiwali przyjścia
Boga pełnego dobroci.
Nie miejmy jednak złudzeń. Na tej ziemi, naznaczonej grzechem pierworodnym,
nie zawsze dobroć i wielkość
Boża zostają dobrze przyjęte.
W wielu duszach pojawia się
– przeciwnie – wstręt i nienawiść do rzeczy Boskich.
Dlatego właśnie prorok Symeon, trzymając Dzieciątko
w ramionach, powiedział:
Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. (Łk
2,34)
To godne politowania ludzkie odrzucenie rzeczy Boskich
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widzimy także w Bożym Narodzeniu. Święty Józef pojechał do Betlejem, by spełnić
obowiązek wzięcia udziału
w spisie ludności nakazanym
przez cesarza Augusta. Możemy się domyślać, że byli tam
także inni członkowie jego
rodziny, nie licząc tych, którzy być może mieszkali tam
na stałe. A jednak wśród nich
wszystkich nie znalazł się nikt,
kto zechciałby ich przyjąć,
nikt nie otworzył im drzwi,
nawet w gospodzie nie było
dla nich miejsca (por. Łk 2,7),
choć wyraźnie widać było, że
Maryja spodziewa się dziecka.
Musieli zatrzymać się w najgorszym z możliwych miejsc
– w bydlęcej stajni.
Nie dość było tego zła, by
ukazać grzech ludzki przy Bożym Narodzeniu.
Kiedy Herod dowiedział się
o narodzinach Syna Bożego,
chciał go zamordować; a po-
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nieważ Trzej Królowie,
posłuszni temu, co im
objawiono w snach (Mt
2,12), nie zdradzili Dzieciątka Jezus, powracając
do swoich ziem inną drogą, rozkazał zabić wszystkich chłopców w wieku
do dwóch lat w Betlejem i jego okolicach (Mt
2,16).
Ten straszliwy rozkaz
grzesznego Heroda spowodował, że dopiero co
narodzony Odkupiciel
musiał porzucić skromny
dobytek i udać się na wygnanie, zabierając jednak
ze sobą ważniejsze, duchowe
dobra – towarzystwo Swojej
Matki i Świętego Józefa.
Poprzez to wydarzenie Bóg
chce nas czegoś nauczyć. Nasze grzechy powodują, że On
odchodzi, lecz później wraca
– dyskretnie, lecz skutecznie.
Bóg zawsze chce wrócić i być
przy nas.
Mogłoby się wydawać,
że wszystkie te przykłady wielkości Bożej – i jej
uznania lub odrzucenia
przez ludzi – są bardzo
ładne, lecz dalekie od nas
i naszego konkretnego życia w tych dniach Bożego
Narodzenia…
Nie do końca jest to
prawda. Także obecnie
Bóg ukazuje swoją wielkość wielu ludziom przez
łaskę Bożą, wzywając do
porzucenia grzechu i do
nawrócenia. Wielu waha
się, czy posłuchać tego

wezwania. I każdy z nas może
pomóc innym w tej decyzji,
modląc się o przyjęcie łaski.
Czasem możemy udzielić
komuś dobrej rady. Czasem
wspomóc materialnie kogoś,
kto w te święta wraz ze swoją rodziną jest w potrzebie,
i w ten sposób przyciągnąć go
do Boga. Zawsze możemy coś
zrobić i uradować tym Serce
Boga, który był tak udręczony przy Swoich narodzinach,
widząc obojętność ludzi dla
Świętej Rodziny.
Wielkość i dobroć Boża
prosi o naszą odpowiedź.
I wszyscy musimy wybrać, czy
chcemy być jak Herod, czy
jak Trzej Królowie i Pasterze.
Jeśli postanowimy być dobrzy,
uradujemy Boże serce, ponieważ On sam o sobie mówi: Ja,
Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi,
gdyż w nich mam upodobanie (Jer 9,23).
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.
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KRÓTKIE OPOWIADANIE
ZAPROSZENIE NA WIGILIĘ

Jasiek Dolina
Rodzice Helenki kilka miesięcy temu sprowadzili się do
mieszkania
odziedziczonego po babci mamy Helenki.
Wreszcie skończyły się lokalowe kłopoty tej pięcioosobowej
rodziny. Po częstych zmianach
wynajmowanych mieszkań,
teraz nastąpiła stabilizacja zakotwiczenie w jednym miejscu. Adaptacja w okolicy nie
była trudna, ponieważ mama
Heli bywała częstym gościem
u swojej babci, a ta chwaliła
się wnuczką na lewo i prawo.
Stąd większość sąsiadów to
starzy znajomi. Jedynie piętro
wyżej mieszkał starszy pan,
którego nie znali. Wydawał
się być zgorzkniałym staruszkiem. Na dzień dobry coś
tam odburkiwał pod nosem.
Na próby nawiązania rozmowy, po krótkiej chwili machał
niecierpliwie ręką i odchodził.
Rodzina Helenki zaaferowana
urządzaniem swojego nowego
gniazdka, specjalnie nie przywiązywała do tego uwagi.
Tymczasem czas szybko
mijał. Przeszły wiosna, lato,
jesień pospuszczała już liście
z drzew. Nadszedł Adwent.
Helenka przyrzekła sobie chodzić na wszystkie roraty. Tata
zrobił jej i siostrom śliczny
lampioniki. Hela była ze swojego bardzo dumna. Nic dziwnego, że z zapalonym wracała
do domu po roratach. Niemal codziennie, w drodze powrotnej z kościoła, spotykali
na klatce schodowej sąsiada
z góry. Za każdym razem na
SKAŁKA • styczeń 2022 r.

grzeczne dzień dobry Helenki
odpowiadał : a co ciemno ci
mrugać, że palisz lampkę? Rodzice Helenki i starsze siostry
z pobłażliwością podchodzili
do tak specyficznego powitania sąsiada, ale sama dziewczynka była oburzona. Co
ten staruch sobie wyobraża,
buntowała się. To nie żadna
lampka a piękny, rozświecony
lampionik . Chciałaby nawet
pokazać język, ale była zbyt
dobrze wychowana, by sobie
pozwolić na taki gest wobec
starszej osoby. Któregoś dnia,
pod koniec Adwentu, kiedy
po kolejnych roratach wchodzili na klatkę schodową,
a starszy pan tradycyjnie schodził po schodach, niespodziewanie zgasło światło.
Tata Helenki kilkakrotnie
naciskał na kontakt, ale nic to
nie pomogło. Na klatce zaległy
ciemności. Tylko lampionik
roratni wokół siebie rozświetlał mroki. Z góry słychać było
nieco przerażony głos sąsiada:
co ja mam zrobić, nic nie widzę. Ojej, bylebym tylko nie
spadł ze schodów. W tym swoim lęku, usłyszał głos Helenki.
Zaraz panu pomogę. Poświecę
moim lampionikiem. Dziewczynka szybko wbiegła do góry
i oświetlając po kolei każdy
stopień, sprowadziła staruszka bezpiecznie na dół. Starszy
pan, nieco zmieszany swoimi
poprzednimi uszczypliwościami, starał się jakoś wyprostować sytuację. Widzisz dziecino, to nie tobie, a mnie ciem-

no było mrugać. Ty oświetliłaś
mi drogę swoją lampką. To nie
lampka, a roratni lampionik,
w którym przynoszę codziennie światło Pana Jezusa do
naszego mieszkania, odpowiedziała rezolutnie dziewczynka.
Dzisiaj przydało się i panu.
Sąsiad uśmiechnął się dobrotliwie, chyba po raz pierwszy
odkąd go poznali. Zwracając
się do rodziców Helenki rzekł,
macie państwo cudowną córeczkę. Przepraszam za tą moją
zgryźliwość. Ostatnio jakoś
tylko cyniczne dowcipy przychodzą mi do głowy. Pewnie
to z uwagi na mój stan ducha.
– Niespodziewanie sąsiad rozgadał się. – Widzicie państwo,
dzieci moje kilka lat temu wyemigrowały za „lepszym chlebem”. Zostałem tylko z żoną.
Po jej śmierci jest sam jak palec. Przeprowadziłem się nawet, by odciąć się od miejsca
wspomnień, ale w duszy wciąż
czuję pustkę i w sercu ból.
Żyję nadzieją, że może
któreś z dzieci, a może któreś
z wnucząt wróci na ojczyste
łono… Niespodziewane odkrywanie goryczy serca przez
sąsiada, przerwał powrót światła na klatce schodowej. Starszy
pan jakby się ocknął. O przepraszam, zanudzam państwa,
a pewnie spieszycie się na śniadanie. Nie szkodzi śniadanie
może poczekać, uśmiechnęła
się mama Heli w odpowiedzi.
Jeszcze raz przepraszam, jakby zawstydzony swoją gadatliwością kończył pan sąsiad.
Życzę miłego dnia, a ty skarbie masz wspaniały lampionik i do tego jaki przydatny.
To tak jakby sam Pan Jezus
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przyszedł mi z pomocą oświetlając drogę, dodał przytulając
serdecznie Helenkę. Wlałaś
mi w serce szczyptę radości,
której tak potrzebuję. Jeszcze
raz miłego dnia życzę, do zobaczenia. Cała rodzina Heli
była wręcz zszokowana, taką
ilością słów i otwartością wypowiedzi, mrukliwego do tej
pory sąsiada z góry. Dobrze,
że to sobota i nie musimy się
spieszyć do pracy i szkoły, zauważył tata. Śniadanie tego
dnia wszystkim wyjątkowo
smakowało, może dlatego, że
na dworze był mróz, a może
dlatego, że opowiadanie staruszka trochę je opóźniło.
Przy śniadaniu gołym okiem
widać było, że Helenka coś
kombinuje w swojej główce.
Naraz wypaliła: mamo, tato,
a jakbyśmy zaprosili sąsiada
na wigilię. Przecież zawsze zostawiamy puste nakrycie przy

wigilijnym stole dla niespo- członkach rodziny Heli. Ależ
dziewanego gościa. Czy pan oczywiście to prawda, bardzo
sąsiad nie mógłby z niego sko- serdecznie pana zapraszamy
rzystać? Oj Helu, Helu, to cał- na wspólną z nami wigilię, bękiem dobry pomysł ucieszy- dzie nam bardzo, ale to bardzo
ła się mama. Sama chciałam miło – w imieniu całej rodzipodsunąć wam identyczny ny zaprosił samotnego sąsiada
pomysł. Co wy na to? Wszy- tata, głowa rodziny. Po policzscy przyklasnęli takiej pro- kach staruszka pociekły łzy.
pozycji. Następnego dnia po Były to jednak po raz pierwszy
roratach, tradycyjnie na klat- od dłuższego czasu łzy szczęce schodowej spotkali sąsiada ścia. 
Jasiek Dolina
z góry. Tym razem nie było
już „co ciemno ci mrugać” ale
„witam cudną dziewczynkę Drogich
Czytelników
z cudnym lampionem”. Hela „Skałki” prosimy o modliszybciutko podbiegła do sąsia- twę za duszę śp. Zofii Nida. Dzień dobry i wie pan co,
koniuk – Puławskiej. Zomy zapraszamy pana na wigisia przez kilka lat była
lię, by nie był pan sam w tak
piękny wieczór, jak z automa- współredaktorką naszego
tu wystrzeliła dziewczynka. czasopisma. Wieczny odStaruszek stanął jak wryty. To poczynek racz Jej dać Paprawda?, wyszeptał zdławio- nie, a światłość wiekuista
nym głosem, wodząc zdumio- niechaj Jej świeci, na wienym wzrokiem po pozostałych ki wieków. Amen.  Red.

PIÓREM REDAKTORA

W pierwszą niedzielę Bożych zamiarów, wczyw Oktawie Bożego Naro- tujmy się i rozważajmy tą
dzenia obchodzimy Świę- Jego propozycję co do roto Świętej Rodziny: Jezu- dziny, przekazaną nam
sa, Maryi, Józefa. Jakże w Biblii, poczynając od
bardzo trzeba nam nie- Księgi Rodzaju. (Por. Rdz
ustannie wpatrywać się 1,27-28 i 2,18-24). Oktaw pełne zaufania i posłu- wa Bożego Narodzenia
szeństwa Bogu życie Ro- jest pięknym czasem, by
dziny z Nazaretu. Wpatry- umacniać więzi rodzinne
wać i czerpać siłę, poprzez i naprawiać popsute relamodlitwę, do życia na- cje. Pamiętajmy też w moszych rodzin na wzór dlitwie o rodzinach będąŚwiętej Rodziny. Módlmy cych w różnych kryzysach
się też nieustannie w obro- i o tych którzy Boże plany
nie praw rodziny – praw- co do rodziny chcą usilnie
dziwej rodziny. Dziś gdy zmienić na własne.
światowe propozycje tak 
Jan Wontorski
bardzo odwracają się od
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PIĘKNE MYŚLI:
>Skarbnica myśli Błogosławionego ks. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego<

>>Po to gromadzimy,
abyśmy mieli co rozdawać.<<
>>Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko,
co Bóg daje, kochasz.<<
>>Nie ma prawdy bez
odwagi wyznawania
jej przed ludźmi.<<
>>Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.<< J.W.
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

MARZY MI SIĘ PARAFIA...
Dwadzieścia dziewięć lat
temu, w pierwszym numerze
naszej parafialnej „Skałki”
z grudnia 1992 r., obok życzeń Arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego, z okazji dwudziestolecia utworzenia naszej parafii, został zamieszczony poniższy artykuł. Na
kanwie przemówienia Papieża Pawła VI, autor dzieli
się swoimi przemyśleniami
na temat funkcjonowania
parafii, a każdą myśl rozpoczyna słowami, jak refrenem
„Marzy mi się parafia…”.
Do tych marzeń, podłączam
się również i ja, następny
proboszcz w naszej Rodzinie Parafialnej, w roku rozpoczynający Złoty Jubileusz
Parafii.
Jubileusze, prócz uroczystych obchodów, dają nam
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sposobność do przemyśleń dotyczących Jubilata. Wracamy
myślą do dni minionych, próbujemy nakreślić przyszłość,
kłębią się w naszej wyobraźni
„jubileuszowe marzenia”.
Dwadzieścia lat ostatniej
historii naszej Wspólnoty Parafialnej - której patronem jest
św. Stanisław Biskup Męczennik, którą niegdyś współtworzył z wiernymi Sługa Boży ks.
Bronisław Komorowski. XX
lecie Parafii, a przy tym moje
jubileuszowe marzenie.
Czym jest Parafia? - By odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba wcześniej postawić
inne - dokąd człowiek w swym
życiu zmierza, jaki jest jego
najważniejszy, ostateczny cel?
Dla katolika bez wątpienia
tym celem jest osiągnięcie zbawienia i pełny udział w Ko-

munii z Chrystusem. Parafia
natomiast jest podstawowym
ogniwem Kościoła Powszechnego, prowadzącego nas ku
zbawieniu. W niej realizuje
się zasadnicza praca żyjącej
tam Wspólnoty na drodze do
Boga. Dlatego marzy mi się
Parafia dynamiczna, tętniąca
życiem, gdzie cała Wspólnota pomaga sobie wzajemnie
w ziemskim pielgrzymowaniu
do Królestwa Bożego - Marzy
mi się Parafia, w której zawsze
staramy się o dobre przygotowanie liturgii, z aktywnym
uczestnictwem wiernych we
Mszy św., owocem czego jest
nasze coraz pełniejsze włączanie się w Ofiarę Chrystusowego Odkupienia...
Marzy mi się Parafia ze
świadomym
korzystaniem
z Sakramentów św. umacniających naszą wiarę osobistą
i wspólnotową...
Marzy mi się Parafia, w której poprzez przemyślane włączanie się
w pracę wspólnot
duszpasterskich
działających w Parafii, pogłębiamy
naszą
katechezę i staramy się
dzielić
Słowem
Bożym. W zespołach duszpasterskich, mniejszych
zżytych bardziej
„swojskich”
łatwiej zdobywamy
się na śmiałość
i szczerość w pre15

zentowaniu nurtujących nas
problemów i szukaniu na
nie odpowiedzi. W grupach
duszpasterskich wyraźniej dostrzegamy urok wspólnotowej modlitwy, urok pracy we
wspólnocie i na rzecz wspólnoty. Tutaj z reguły najprędzej
dostrzegamy sens przykazania
miłości. Przykazanie miłości
- trudne to i piękne, i chyba
najwymowniejsze świadectwo
wiary wobec bliźnich. Marzy
mi się przeto Parafia gdzie
wszyscy czujemy potrzebę
i obowiązek niesienia pomocy tym którzy jej oczekują.
Dostrzegamy chorego sąsiada
i znajomego borykającego się
z kłopotami, samotną staruszkę i umorusane, głodne dziecko – dostrzegamy i podejmujemy działanie. A pomoc
niesiona w imię Chrystusa
jest cicha, uśmiechnięta, bezinteresowna... Marzy mi się
również Parafia, gdzie wspólnym wysiłkiem docieramy do
trudnych środowisk „ludzi
z marginesu”, by roztropnymi
propozycjami z naszej strony
spróbować odmienić ich życie. Przecież oni też należą do
naszej Wspólnoty, spoczywa
zatem na nas odpowiedzialność za pozyskiwanie tych
zagubionych ludzi dla Chrystusa...
Wiara uczynków - to również praca w różnych formach
na rzecz Parafii, dla wspólnego dobra. Marzy mi się nasz
spontaniczny, żywy odzew
na kierowane zaproszenie
do udziału w tych pracach.
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Poświęcenie czasu na prace
w Parafii jest nie tylko wyrazem naszej troski i odpowiedzialności za jej dobro, to także
znakomita okazja budowania
jedności i solidarności Wspólnoty, okazja do wzajemnego
lepszego poznania się... Marzą
mi się różnego rodzaju pielgrzymki, wycieczki, „wypady”
za miasto czy też imprezy parafialne. One także wspaniałe
służą umacnianiu więzi wspólnotowej, a przy tym ilu pięknych wrażeń nam dostarczają, wrażeń przeżywanych na
gruncie chrześcijańskich wartości... Marzy mi się Parafia
z cudownym zespołem księży,
porywających nas dla Chrystusa swoim przykładem wiary, umiejętnym taktownym,
cierpliwym podejściem do ludzi i ich problemów, porywających nas dla Chrystusa swoim pełnym oddaniem sprawie
Wspólnoty i całego Kościoła
Powszechnego. Marzy mi się
harmonijna współpraca Księ-

dza Proboszcza i Jego Współpracowników w kapłaństwie
z laikatem. Współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu,
szacunku, w duchu pokory
i zrozumienia argumentów
„drugiej strony”. Marzy mi się
w tym miejscu również i nasze
właściwe „spojrzenie” na kapłanów, jako przedstawicieli
hierarchii kościelnej w Bożym
Porządku, naszych duszpasterzy posiadających poprzez sakrament kapłaństwa szczególny dar, ale i obowiązek prowadzenia nas w naszej Wspólnocie do pełnego zjednoczenia
z Bogiem...
I marzy mi się jeszcze kolegium świeckich katolików
wspierające księży, a głównie
Ks. Proboszcza w jego trudzie przewodzenia z ramienia
Biskupa Wspólnocie Parafialnej. Marzy mi się po prostu
Rada Parafialna, która będzie
zwornikiem między kapłanami a laikatem, inspirująca nas
wszystkich do zaangażowanePARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

go życia w Parafii... Marzy mi
się Parafia... nowa wciąż „Marzy mi się” bo takiej Parafii
pragnę być członkiem, piszę
„Marzy mi się...” - lecz czy to
ma być tylko marzeniem? Kościół od początków swego istnienia troszczył się i troszczy
o prawidłowy rozwój swych
najmniejszych wspólnot. Ileż
zasadniczych, cennych wskazań znajdujemy u samego
źródła - w Piśmie Świętym.
A z ostatniej historii Kościoła
- troska z jaką zajmuje się pro-
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blemem Parafii Sobór Watykański II, nauczania ostatnich
papieży, czy wytyczne zawarte w materiałach roboczych
Drugiego Polskiego Synodu
Plenarnego świadczą jak ważną rolę do spełnienia w życiu
Kościoła mają Parafie, jakie
istotne zadanie do wykonania
pośród Ludu Bożego.
Myślę, że w tym świetle
moje marzenia o Parafii przestaje być marzeniami. Jeśli
świadomie i szczerze pragniemy zbawienia, jeśli Chrystus

i Jego Prawda, stanowią dla
nas największą wartość, to
musimy iść Jego drogą i żyć
Jego życiem, w rodzinie, w parafii, wszędzie. Jaką jest nasza
Parafia, jak dalece żyje Prawdą
Chrystusową? Na ile jest spełnieniem naszych duchowych
potrzeb, spełnieniem naszych
wyobrażeń i marzeń o niej,
na ile staramy się ją kreować
własnym, osobistym zaangażowaniem, na ile w ogóle interesuje nas życie Wspólnoty...?
- Spróbujmy się zastanowić!
W czas jubileuszu naszej
Parafii, życzę nam wszystkim, byśmy na naszej drodze
do Boga w pełni wykorzystali
misję Parafii w życiu Kościoła,
misję, która w swym przemówieniu do kleru rzymskiego na
początku swego pontyfikatu,
tak określił Papież Paweł VI:
„Myślę po prostu, że ta pradawna i czcigodna struktura,
jaką jest parafia, spełnia niezastąpioną i wielce aktualną misję. To ona zbiera chrześcijański lud w pierwszą wspólnotę,
ona przysposabia go i przyzwyczaja do normalnej praktyki życia liturgicznego, ona
podtrzymuje i ożywia wiarę
we współczesnych ludziach,
ona zapewnia młodzieży
szkolnej zbawczą naukę Chrystusa, ona pobudza do odczuwania i praktykowania pokornej miłości przejawiającej się
w dobrych i braterskich
uczynkach."

(Paweł VI, Przemówienie

do kleru rzymskiego

- 24. 06. 1963r.)
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2021/2022

Rok 2021:

28.12. - wtorek - Wybickiego 1-19, 2-20;
29.12. - środa - Kościuszki 71-85, 82-84, Danusi 1-4b;
30.12. - czwartek - Zbyszka z Bogdańca, Kraszewskiego 1-27, Fredry 2-26;

Rok 2022:

02.01. - niedziela - Wallenroda 1-10, 14-18;
03.01. - poniedziałek - Kościuszki 34-54 i 37-47;
04.01. - wtorek - Kościuszki 66-72, 61-69;
05.01 - środa - Lelewela 17, 17a, Wajdeloty 7-13;
06.01. - czwartek - Wallenroda 11, 11A, 19-31+ kolęda dodatkowa;
07.01. - piątek - Legionów 1 abc, 3-19, 2-46;
08.01. - sobota - Kilińskiego 8-44, 27-43;
09.01. - niedziela - Kilińskiego 11a-25, Lilli Wenedy 13-18, 19, 19a, 20;
10.01. - poniedziałek - Kilińskiego 45-47, 46-52, Nad Stawem; Wallenroda 12, 13
11.01. - wtorek - Waryńskiego 17-25, Wyspiańskiego 36-38/40;
12.01. - środa - Pestalozziego 1-19, 2-36;
13.01. - czwartek - Wyspiańskiego 28-34, Wajdeloty 1-6, Aldony 8-11;
14.01. - piątek - Chrobrego 80f-86b, Legionów 21-31, 64-72;
15.01. - sobota - Lelewela 12-14b, 15a-b, 20, 21-27, 28-35, 35a-b;
16.01. - niedziela - Chrobrego 80cde, Dźwigowa, Legionów 48-62, Lelewela 8-11;
17.01. - poniedziałek - Gołębia 1a-3a, Lwowska 1a-d, Strakowskiego;
18.01. - wtorek - Aldony 1-7, 12-17;
19.01. - środa - Kościuszki 56-64, Kościuszki 74-80;
20.01. - czwartek - Kunickiego 3-63, 4-64, Prusa 2-26;21.01. - piątek - Grażyny 1-16;
22.01. - sobota - Grażyny 17-21, Lelewela 6abcd (Browar Gdański);
23.01. - niedziela - Chrobrego 61-71, Fredry 1-25, Kraszewskiego 2-26;
24.01. - poniedziałek - Kilińskiego 5-9 (Browar Gdański),
Gołębia 3b-6b + kolęda dodatkowa;
25.01. - wtorek - Chrobrego 53-59, Prusa 1-25;
26.01. - środa - Chrobrego 78-80b, 27-37, 42-48;
27.01. - czwartek - Chrobrego 2-14, 50-64, 39-51;
28.01. - piątek - Niemcewicza, Krzemienieckiej;
29.01. - sobota - Chrobrego 16-40, 66-76; Chrobrego 38a (Kamienica Królewska);
30.01. - niedziela - Chrobrego 1-25;
31.01. - poniedziałek - Lelewela 36 i 37 + kolęda dodatkowa;
01.02. - wtorek - Kościuszki  9-13, 15-35 i 10-32;
KOLĘDA - wizyta duszpasterska - rozpoczyna się w dni powszednie o godz.
1600, w soboty i w niedziele o godz. 1500. 06. stycznia 2022 r. 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 czasie kolędy dodatkowej, w czwartek - 06. stycznia 2022r., w poniedziałek
- 24. stycznia 2022 r. oraz w poniedziałek - 31. stycznia 2022 r.
Zgłoszenia w zakrystii, biurze parafialnym lub telefonicznie (58) 341 86 64.
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Wiersze na Boże Narodzenie
Przyjście Mesjasza

***

Lud czekający na
swego Mesjasza
Nie zwróci oczu
na dziecinę małą
I do biednego nie
zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę,
którego czekało

Patrzyli z oczu
ogromną dziwota
Pasterze, owiec
porzuciwszy straże,
O, trzej królowie,
gdyście Panu w darze
Przynieśli mirrę,
kadzidło i złoto,

Tyle pokoleń,
ujrzy ziemia nasza
Od razu ziemską
okrytego chwałą,
Jak na wojsk czele
niewiernych rozprasza Mniema, że wszystko
będzie przed nim drżało.

Lecz o Melchiorze,
Kasprze, Baltazarze,
Tajnej mądrości
słynęliście cnotą
I z swych uczonych
ksiąg doszliście oto,
Że się w Betlejem
cud boski ukaże.

Że nawet głowy
ugną się książęce,
Zdając mu władzę
nad światem...
Więc jeśli usłyszy,
że się narodził
w stajence
I że mędrcowie
dary mu przynieśli,
Pyta ze śmiechem:
"Jak to? ten syn cieśli
Ma rządy świata
ująć w swoje ręce?"
A. Asnyk

Cóż to wielkiego,
Magowie ze Wschodu,
Żeście odkryli
po roku podróży
Pana na sianie,
między bydłem, gnojem,
Gdy ja, bez gwiazdy
szczególnej przewodu,
Znalazłem Boga
- błądząc wiele dłużej W jeszcze podlejszej
stajni: w sercu swojem.
L. Staff

ŻYCZENIA

1
2

Co Bóg złączył…

Jubileusz małżeński
obchodzą:
Małgorzata i Andrzej
Pączek
40-lecie
Sakr. Małżeństwa
16.01.2022 g. 1030
Mirosława i Zbigniew
Ryłko
61. Rocznica
Sakr. Małżeństwa
21.01.2022 g. 0800
Halina i Marek
Mrowiccy
28. Rocznica
Sakr. Małżeństwa
22.01.2022 g. 0700
Bóg Ojciec Wszechmogący
niech Was napełni swoją
radością i błogosławi Wam
i Waszym Rodzinom

1
2
3
4
5
6

Mizerna cicha, stajenka licha – pełna niebieskiej chwały:
Oto leżący przed nami, śpiący – w promieniach Jezus mały.
Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, - cały świat orzeźwiony: Mądrość Mądrości, Światłość Światłości – Bóg-Człowiek tu
wcielony!
Naszym wiernym Czytelnikom i całej Rodzinie Parafialnej
życzymy, byśmy adorując Dzieciątko Jezus w lichej stajence,
zostali opromienieni niebieską chwałą. Zadziwieni Jego Miłością do całego stworzenia, oprzyjmy całą naszą nadzieję na pomyślność w Nowym 2022 Roku na Mądrości i Światłości BogaCzłowieka, który pragnie być z nami.
Redakcja „Skałki”
Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:
Zdzisław Wojciech
Brzozowski
Antonina Maria Braun

7
8
9
10
11
12

Odeszli do Pana
 Teresa Rogacka, lat 91
 Edmund Jezierski, lat 80,
ul. Grażyny

 Zofia Jagodzińska, lat 88,

ul. Kościuszki
 Anna Dobrzeniecka, lat 75,
ul. Chrobrego
 Zofia Nikoniuk-Puławska,
lat 66, ul. Chrobrego
 Gertruda Delka, lat 92,
ul. K. Wallenroda
 Janina Czarnecka, lat 73,
ul. Aldony
 Tadeusz Walerzak, lat 81,
ul. Lelewela
 Elfryda Gołąbek-Kubacka,
lat 78, ul. Kilińskiego
 Janina Muszyńska, lat 91,
ul. K. Wallenroda
 Regina Jursz, lat 98,
Al. Legionów
 Barbara Hintzke, lat 64,
ul. Lelewela

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

