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„Święta Bożego Narodzenia 
– to tajemnica, której nie-
podobna ani zrozumieć, ani 
sobie wymyślić” - tak pisał 
kiedyś Ks. Jan Twardowski. 
I  chyba wszyscy się z  tym 
zgodzimy. Wiele próbowano 
powiedzieć i  napisać, tęgie 
umysły teologów od wie-
ków podejmują wysiłek ich 
zgłębienia - a  święta Bożego 
Narodzenia wciąż pozosta-
ją niezgłębioną tajemnicą. 
Niech zatem nasze polskie 
kolędy, pomogą nam choć 
trochę przybliżyć się do tej 
tajemnicy. „Dzisiaj w  Betle-
jem, dzisiaj w Betlejem, wesoła 

nowina. Że Panna Czysta, że 
Panna Czysta, porodziła Syna. 
Chrystus się rodzi, nas oswobo-
dzi. Anieli grają, Króle witają. 
Pasterze śpiewają, bydlęta klę-
kają. Cuda, cuda ogłaszają”. 
Ta radosna nowina staje się 
naszym udziałem w Uroczy-
stość Narodzenia Pańskiego. 
Pan Bóg zamieszkał na stałe 
pośród swego ludu. Stwórca 
zrealizował swoją zapowiedź 
skierowaną do pierwszych 
rodziców, którzy na skutek 
swego nieposłuszeństwa mu-
sieli opuścić raj. Urodził się 
Ten, który zmiażdży głowę 
szatana, odkupi starodaw-

ną winę, otworzy drogę do 
nieba. Urodził się Boży Syn, 
źródło niegasnącego życia. 
W  judzkim Betlejem naro-
dził się Jezus Chrystus, dawca 
życia wiecznego. Z Dziewicy 
Maryi przyszedł na świat Me-
sjasz Pan, który swoją miło-
ścią zaspokoi głód miłości, 
drzemiący w  sercu każdego 
człowieka. „O  gwiazdo be-
tlejemska, zaświeć na niebie 
mym! Tak szukam cię wśród 
nocy, tęsknię za światłem 
twym. Zaprowadź do stajenki, 
leży tam Boży Syn, Bóg Czło-
wiek z Panny Świętej dany na 
okup win”.
 Syn Boży przyjmuje naszą 
niedoskonałą, ludzką naturę, 
aby nikt z nas nie był już sam, 
zapomniany, odepchnięty, 
niechciany czy przekreślony. 
Betlejemska grota uświada-
mia nam na nowo, że nasze 
życie ma swe źródło w życiu 
samego Boga. Moje istnie-
nie związane jest z istnieniem 
Stwórcy. Moja obecność tu-
taj na ziemi jest zaplanowana 
i  chciana. Jestem potrzebny 
bliźnim i  Stwórcy, dlatego 
właśnie powołał mnie do ży-
cia. Pan Bóg wraz z rodzica-
mi powołał nas na ten świat. 
Zaś Chrystus Pan obdarowu-
je nas życiem łaski, duchową 
pomocą, jakże wyczekiwaną 
i  konieczną do normalnego 
funkcjonowania tu, na zie-
mi, a nade wszystko w piel-
grzymce do nieba. „Gdy się 
Chrystus rodzi i na świat przy-
chodzi, ciemna noc w jasności 
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promienistej brodzi. Aniołowie 
się radują, pod niebiosa wy-
śpiewują: Gloria, gloria, gloria 
in excelis Deo!”
 Może wielu uśmiecha się 
z politowaniem słysząc te sło-
wa. Wszak nieraz już słyszeli 
„po coś ty się urodził”. Czują 
się niechciani, niepotrzebni, 
wykorzystani, a  potem wy-
rzuceni, jak niepotrzebne, 
zużyte  rzeczy. Nie powiemy 
tego głośno, lecz czasem za-
dajemy sobie pytanie - po 
co ja żyję? Komu jestem po-
trzebny? Jaki jest cel mojej 
egzystencji? Można uciekać 
od takich pytań i my tak ro-
bimy. Szał przedświątecznych 
zakupów, gorączka kupowa-
nia prezentów, sprzątanie, 
gotowanie, dekorowanie. 
Wszystko po to, aby czymś 
się zająć. Wszystko po to, aby 
czasem nie przystanąć, nie 
mieć chwili na zastanowienie 
się nad swoim życiem. Jednak 
bywają chwile, że nawet te 
ulubione zakupy już nie wy-
starczą. Zabawa się znudzi. 
Rozrywki, używki, wyszuka-

ne jedzenie nie przynoszą już 
satysfakcji. Miłe towarzystwo 
denerwuje, piękne mieszka-
nie nie zachwyca, zdobyte 
ogromnym wysiłkiem, sta-
nowisko nie daje spełnienia. 
I  wtedy pytasz się - po co 
ja żyję? Po co to wszystko? 
Dokąd ja zdążam? Jaki jest 
cel mego życia, zmagania się 
ze słabościami, pokonywa-
nia trudności, przebaczania, 
znoszenia ludzkich słabości, 
walki z  pokusami? Jaki jest 
sens mojej wiary? Odpowie-
dzią jest każdy dzień.”Mędrcy 
świata, monarchowie, gdzie 

spiesznie dążycie? Powiedzcież 
nam, Trzej Królowie, chcecie 
widzieć Dziecię? Ono w  żło-
bie, nie ma tronu i  berła nie 
dzierży, a proroctwo Jego zgo-
nu już się w świecie szerzy”.
 Drogi Czytelniku! Żyjesz, 
bo Pan Bóg powołał cię do 
życia. Żyjesz, bo jesteś po-
trzebny Opatrzności Bożej, 
jako narzędzie do czynienia 
dobra bliźnim. Żyjesz, bo Pan 
Bóg ukochał cię, umiłował 
zanim zacząłeś istnieć. Tak 
jak rodzice kochają już swo-
je dziecko, któremu dopiero 
przekazali życie, tak Pan Bóg 
ukochał  ciebie i mnie, zanim 
powołał nas do życia. „Zanim 
ukształtowałem cię w  łonie 
matki, znałem cię, nim przy-
szedłeś na świat, poświęciłem 
cię” (Jr 1, 5). Nie jesteś ano-
nimową jednostką w  wiel-
kiej bezdusznej masie społe-
czeństwa. Nie jesteś jednym 
z wielu trybików korporacji, 
w której pracujesz. Nie jesteś 
cieniem, na który nie zwraca-
ją sąsiedzi. Nie jesteś nikim, 
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jesteś dzieckiem Bożym! „Na 
początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga i Bogiem było Sło-
wo” (J 1, 1). „Bóg się rodzi, 
moc truchleje, Pan niebiosów 
obnażony! Ogień krzepnie, 
blask ciemnieje, ma granice 
Nieskończony! Wzgardzony, 
okryty chwałą, śmiertelny Król 
nad wiekami! A Słowo ciałem 
się stało i  mieszkało między 
nami”.
 To odwieczne Słowo, czyli 
Syn Boży przyjął naszą ludz-
ką naturę, aby każdego z nas 
podźwignąć w ludzkiej egzy-
stencji. „Wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Boży-
mi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego - którzy ani z  krwi, ani 
z żądzy ciała, ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili” (J 1, 
12-13). Pan Jezus narodził się 
w Betlejem jako dawca życia 
dla każdego z  nas. Prawdzi-
wego życia, a  nie pustej eg-
zystencji, prawdziwego życia, 
a nie anemicznego wypełnia-

Ołtarz główny
przed wojną

nia swego codziennego grafi -
ku. Nie potrzebujesz już tego 
„pluszowego życia”, aby być 
szczęśliwym. „Narodził się Je-
zus Chrystus, bądźmy weseli. 
Chwałę Mu na wysokości nucą 
Anieli: Gloria, gloria, in exce-
lis Deo! Gloria, gloria in exce-
lis Deo!”
 Jesteś kimś więcej niż rze-
czy, które posiadasz. Jesteś 
kimś więcej niż stanowisko, 
które zajmujesz. Jesteś kimś 
więcej niż tylko rozrywki, 
w  których uczestniczysz. Je-

steś dzieckiem Bożym. Jesteś 
kimś wyjątkowym i  bezcen-
nym. Dla ciebie przecież Syn 
Boży opuścił bezpieczne nie-
bo i przyjął ludzką naturę. Dla 
ciebie Zbawiciel głosił Dobrą 
Nowinę. Dla ciebie przyjął 
śmierć krzyżową, a  trzecie-
go dnia zmartwychwstał. To 
wszystko dla ciebie. Betlejem 
jest dla ciebie. Boże Naro-
dzenie jest dla ciebie. Nie dla 
choinki, wigilii, prezentów 
oraz nieokreślonej „magicz-
nej atmosfery”. Syn Boży 
przychodzi na świat, aby stać 
się Dawcą Życia, które nigdy 
nie przeminie. Pan Jezus jest 
dla nas źródłem duchowych 
darów, które zaspokoją na-
sze najgłębsze potrzeby i pra-
gnienia. „A  Słowo stało się 
ciałem i  zamieszkało wśród 
nas. I oglądaliśmy Jego chwa-
łę, chwałę, jaką Jednorodzo-
ny otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy” (J 1, 14). To 
właśnie stało się w Betlejem. 
„Pójdźmy wszyscy do stajen-

Ołtarz główny
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ki, do Jezusa 
i  Panienki. Po-
witajmy Maleń-
kiego i  Maryję, 
Matkę Jego. (…) 
Witaj, Dziecią-
teczko w  żłobie, 
wyznajemy Boga 
w  Tobie. Coś się 
narodził tej nocy, 
byś nas wyrwał 
z czarta mocy”.
To właśnie sta-
ło się naszym 
udziałem i  jest 
dla nas źródłem 
życia. To dla 
nas jest źródłem 
szczęścia. Podejdź więc do 
żłóbka. Uklęknij przed Dzie-
ciątkiem Jezus. Nie wstydź się 
powiedzieć o swych niepoko-
jach. Nie krępuj się wyznać 
swych pytań i  wątpliwości. 
Nie ma niczego złego w tym, 
iż powiesz, że brakuje ci sił 
i  motywacji, a  codzienność 
przytłacza. Nie ma niczego 
złego w łzach, które wylejesz 
nad swym niełatwym życiem. 
Tam u żłóbka betlejemskiego 
znajdziesz ukojenie. Tam, 
u  Syna Bożego, odnajdziesz 
pokój. W Jezusie Chrystusie 
odnajdziesz źródło życia i po-
koju serca. „Podnieś rękę, Boże 
Dziecię, błogosław Ojczy-
znę miłą. W  dobrych radach, 
w  dobrym bycie wspieraj jej 
siłę swą siłą. Dom nasz i ma-
jętność całą i wszystkie wioski 
z  miastami. A  Słowo Ciałem 
się stało i  mieszkało między 
nami”.

 Drodzy Parafi anie i  Czy-
telnicy! Pomyślmy wcześniej 
o  tym, co byśmy chcieli po-
wiedzieć Jezusowi tej wyjąt-
kowej nocy? Możemy w niej 
jedynie zanurzyć się, może-
my spróbować choć trochę 
zbliżyć się do tej niezgłębio-
nej tajemnicy, prosząc Ducha 
Świętego, by oświecał nas 
i  prowadził przez dni No-
wego Roku. To przez Jezusa 
Bóg staje się Człowiekiem 
i  wychodzi nam naprzeciw. 
Jak zatem odpowiemy Bogu? 
Niech i  tym razem pomoże 
nam Ksiądz Jan Twardowski, 
słowami poezji:
 Pomódlmy się w Noc Betle-
jemską, w  Noc Szczęśliwego 
Rozwiązania, 
by wszystko się nam rozplatało, 
węzły, konfl ikty, powikłania.
 Oby się wszystkie trudne 
sprawy  porozkręcały jak supeł-
ki, własne ambicje i urazy 
zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

 Oby w nas paskudne jędze 
pozamieniały się w owieczki, 
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świecz-
ki. 
 Niech anioł podrze każdy 
dramat aż do rozdziału ostat-
niego, i niech nastraszy każdy 
smutek,  tak jak goryla niemą-
drego.
 Aby się wszystko uprościło
- było zwyczajne - proste sobie 
- by szpak pstrokaty, zagrypio-
ny, fi kał koziołki nam na gro-
bie.
 Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolej-
ce, a  Matka Boska - cichych, 
ufnych - na zawsze wzięła 
w swoje ręce.
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W  tym roku liturgicznym, 
nie Niedziela po Bożym Na-
rodzeniu, ale piątek jest dniem 
szczególnym. W  tym dniu, 
w Oktawie Narodzenia Pańskie-
go, spoglądamy na Świętą Ro-
dzinę z Nazaretu. Patrzymy nie 
na samego Chrystusa, Maryję 
czy też św. Józefa. W to święto, 
wraz z całym Kościołem, chce-
my zobaczyć świętość i  pięk-
no życia rodzinnego Chrystu-
sa i  Jego ziemskich Rodziców, 
chcemy uwielbić Boga za Jego 
wspaniały plan wobec nas, ale 
nade wszystko uświadomić so-
bie, że święto Świętej Rodziny 
z Nazaretu, jest świętem wszyst-
kich rodzin, matek, ojców, mę-
żów i  żon, którzy odkryli swo-
je powołanie, otworzyli się na 
płodną miłość i  uświęcają się 
we wspólnocie rodzinnej. Wiele 
słów, diagnoz, prognoz i opinii 
wypowiada się na temat sytuacji 
rodziny. Mamy świadomość, 
że z  kondycją naszych rodzin 
nie jest najlepiej. Dostrzegamy 
kryzys życia sakramentalnego 

w małżeństwie, który wywołuje 
także dramat, jakim są rozwody 
i  ból dzieci dotkniętych rozej-
ściem się rodziców. Obserwu-
jemy próby nowego nazywania 
małżeństwa, zauważamy także 
działania mające na celu zrów-
nanie w prawach i przywilejach 
z  małżeństwem, wszystkich in-
nych związków, także tych jed-
nopłciowych. 

W tym pięknym dniu, w któ-
rym spoglądamy na Świętą 
Rodzinę, raz jeszcze zwróćmy 
uwagę na słowa Ewangelii, na 
to ważne wydarzenie z  życia 
Jezusa, Maryi i Józefa. Obawia-
jący się utraty władzy, Herod 
wydał rozkaz zabicia Chrystusa. 
Bóg posłał swojego Anioła, aby 
ostrzegł św. Józefa i  chronił Je-
zusa i Jego Matkę. „Wstań, weź 
Dziecię i  Jego Matkę i  uchodź 
do Egiptu, pozostań tam, aż ci 
powiem, bo Herod będzie szu-
kał Dziecięcia, aby Je zgładzić” 
(Mt 2,13). Działanie Heroda 
i  ucieczka Świętej Rodziny do 
Egiptu, są dla nas odpowiedzią 
na sytuację rodziny w  naszych 

czasach i w minionych wiekach. 
„Ideologia Heroda” - czym jest 
i dlaczego jest tak groźna? Wal-
ka z rodziną, istotą małżeństwa 
według Bożego planu oraz wy-
dawanie wyroku śmierci na 
nienarodzonych, przez zgodę 
na aborcję, są największymi za-
grożeniami dla cywilizacji mi-
łości i  życia. Współcześnie jest 
wielu Herodów, którzy uznają, 
że Boga nie ma i  dlatego po-
dejmują próbę wyrugowania 
wszystkich wartości uniwersal-
nych z życia człowieka. Rodzina 
budowana według woli Bożej 
była, jest i będzie wyrzutem su-
mienia dla wszystkich doma-
gających się postępowego, czy-
li bezbożnego, sposobu życia. 
Święta Rodzina została uświę-
cona Jezusem. Maryja i  Józef 
odpowiedzieli na Boże zapro-
szenie. Podjęli współpracę z Bo-
giem dla dobra całego rodzaju 
ludzkiego. Na pewno wszyst-
kiego nie rozumieli, na pewno 
w wielu momentach odczuwali 
lęk i pytali, dlaczego właśnie ich 
spotyka to, czego doświadczają. 
Jednak prowadziła ich miłość. 
Jezus pobłogosławił miłość mał-
żeńską, jedność i  zaufanie Ma-
ryi i  Józefa. Syn Boży uświęcił 
życie swojej Matki i  swojego 
opiekuna - św. Józefa. Dlatego 
siłą Świętej Rodziny z Nazaretu 
jest właśnie Jezus.

Dziękujemy dobremu Bogu 
za dar, jakim są nasze rodziny. 
Uświadamiamy sobie tym sa-
mym, że płodna miłość mał-
żeńska, pobłogosławiona przez 
Niego, tworzy wspaniałe przy-
mierze między małżonkami 
oraz sprawia, że rodzina, budo-

ŚWIętA RODZINA Z NAZAREtu…
Opr. Ks. Zbigniew Cichon
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wana na Bożych wartościach, 
jest naturalnym środowiskiem 
wzrostu wiary i  zintegrowa-
nej osobowości dzieci. Mat-
ka i  ojciec, pielęgnujący swoje 
małżeńskie przymierze, tworzą 
wspaniały dom rodzinny dla 
tych, którym przekazali życie, 
a  także dają świadectwo temu, 
że ich największą siłą, pomocą 
i wsparciem, w różnych trudach 
codzienności, jest Bóg. Każ-
da rodzina, która zaprasza pod 
swój dach Boga przez otwarcie 
się na nowe życie, na miłość, 
szacunek, zrozumienie i  prze-
baczenie, przeżywa, w tym dniu 
swoje święto. Dopowiedzmy 
jeszcze, że każda rodzina żyjąca 
w zgodzie z wiarą i sumieniem, 
nie może mieć wątpliwości, 
że stanie się przedmiotem ata-
ku właśnie dlatego, że jest we 
współczesnym świecie mocnym 
wyrzutem sumienia dla wszyst-
kich, którzy uznali, że Boga nie 

ma. Walka z  rodziną jest nasi-
lona ze względu na rozumienie 
prawdy, że człowiek wychowany 
w rodzinie silnej Bogiem, szanu-
je wartości i ma wrażliwe sumie-
nie oraz głosi cywilizację życia, 
a nie cywilizację śmierci i zagła-
dy. Najświętsza Rodzino, której 
Opiekun, św. Józef, jest wzorem 
miłości ojcowskiej, Matka Naj-
świętsza - miłości macierzyń-
skiej, a  Dziecię Jezus - posłu-
szeństwa i  miłości synowskiej, 
oddajemy się pod Twoją opiekę 
i  prosimy, aby rodzice i  dzieci, 
starzy i  młodzi, byli złączeni 
Twoją miłością. W to liturgicz-
ne święto, módlmy się, o  takie 
naśladowanie Świętej Rodziny 
z  Nazaretu w  naszej Rodzinie 
Parafi alnej, dla naszych Rodzi-
ców i Dzieci. 

Na zakończenie, jeszcze jak-
że aktualne spostrzeżenie, Ojca 
Świętego Franciszka. Rodzina 
i  rodzinne więzi to szkoła bra-

terstwa z innymi, poza domem, 
poza najbliższą rodziną, to szko-
ła życia w  relacjach z  innymi 
ludźmi - spoza rodziny, spoza 
naszego kręgu narodowego, 
kulturowego, ideowego i religij-
nego. To bardzo ważne, byśmy 
w  to piękne Święto Rodziny, 
przypominające nam o  potrze-
bie miłości i  relacjach z  naj-
bliższymi, przypomnieli sobie, 
że nie wolno nam zamykać się 
w  czterech ścianach naszego 
rodzinnego domu, ale potrze-
ba otwierać się na innych. „Bez 
braterstwa, którym obdarzył 
nas Chrystus, ludzkie wysiłki 
na rzecz bardziej sprawiedliwe-
go świata, mają krótki żywot, 
a najlepsze plany są projektami 
bez duszy. Obyśmy spotkali się 
i  żyli jak bracia!” I  dlatego ta 
prośba, Papieża o  braterstwo 
pomiędzy wszystkimi ludźmi, 
wydaje mi się tak ważna i  tak 
potrzebna w obecnym czasie.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA 2022/2023
Rok 2022
28.12. - środa - Chrobrego od 1 do 55 (nieparzyste); Zbyszka z Bogdańca.
29.12. - czwartek - Chrobrego od 2 do 58a (parzyste); Lilli Wenedy

+ kolęda dodatkowa
30.12. - piątek - Chrobrego od 57 do 71 (nieparzyste); Chrobrego od 60 do 86 

(parzyste); Strakowskiego; Dźwigowa; Lwowska.
Rok 2023
02.01. - poniedziałek - Niemcewicza, Krzemienieckiej, Fredry, Kraszewskiego,

Prusa, Kunickiego
03.01. - wtorek - Kościuszki (parzyste).
04.01. - środa - Kościuszki (nieparzyste).
05.01. - czwartek - pl. Wybickiego, Grażyny.
06.01. - piątek - Al. Legionów.
07.01. - sobota - Aldony, Wajdeloty, Danusi. + kolęda dodatkowa
08.01. - niedziela - Kilińskiego.
09.01. - poniedziałek - Wallenroda.
10.01. - wtorek - Lelewela bez numerów 17 i 17A
11.01. - środa - Pestalozziego; Gołębia; Nad Stawem.
12.01. - czwartek - Wyspiańskiego; Waryńskiego; Lelewela 17 i 17A.
13.01. - piątek - Kolęda dodatkowa

 Kolęda w  tym roku odbywa się na zgłoszenie, to znaczy, parafianie, który 
pragną przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską muszą to zgłosić. Można to zro-
bić w zakrystii, w biurze parafialnym, telefonicznie (w godzinach urzędowania 
biura 58 341 86 64), mailowo (biuro.parafialne1@op.pl) lub wypełniając kart-
kę i wrzucając ją do koszyka na tacę w czasie mszy św. Kartki wyłożone są na 
ołtarzu Bożego Miłosierdzia.
 Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie od godziny 16.30 a w dniach od 
6 do 8 stycznia od godz. 15.00. Parafian, którzy nie mogą przyjąć kolędy w wy-
znaczonym terminie prosimy o zgłaszanie jej na wskazane powyżej terminy do-
datkowe.



9SKAŁKA • styczeń 2023 r.

Kalendarium  

Za	wychowawców.
Módlmy się, aby wychowawcy byli 
wiarygodnymi świadkami, ucząc 
braterstwa, a nie rywalizacji, i po-
magając w szczególności najbardziej 
bezbronnym młodym ludziom.

01	stycznia	–	Niedziela
Świętej	Bożej	Rodzicielki	Maryi

00	
08 † Izabela Rybus (1 greg.)

3009  O bł. Boże i Dary Ducha 
Świętego w Nowym Roku 
dla Elżbiety

00	11 †† Rodzice Gertruda 
i Bronisław

3012  PARAFIALNA
00	

18 rez.

02	stycznia	–	Poniedziałek
wsp.	św.	Bazylego	Wielkiego	
i		św.	Grzegorza	z	Nazjanzu

00	
07 † Władysława Magulska 

z 21 Róży – z pogrzebu
00	

08 † Izabela Rybus (2 greg.)
00	08 † Barbara Motyl – z pogrzebu
00	

18 †† Eugeniusz Krawczyk 
w 7 r. śm., rodzice z obojga 
stron, siostra Sabina, jej mąż 
Kazimierz oraz babcia 
Rozalia 

03	stycznia	–	Wtorek
00	

07 † Genowefa Mras w dniu 
imienin

00
08  † Izabela Rybus (3 greg.)

0008  † Józef Kosecki – z pogrzebu
00

18  rez.

04	stycznia	–	Środa
00	

07 † Łucja Szarmach – z pogrzebu
0008  † Izabela Rybus (4 greg.)
00	

08 † Elżbieta Wieczorek - Plata 
– z pogrzebu

00
18 Za zmarłych z Żywego Różańca

05	stycznia	–	Czwartek
00	

07 † Irmgarda Trykacz była 
członkini z 26 Róży 
– m-c po śmierci – int. od ŻR

0008  † Izabela Rybus (5 greg.)
00

18  O bł. Boże i świętość życia 
dla wszystkich kapłanów, 
a w  szczególności w naszej 
parafii – int. od Parafialnego 
Oddziału Akcji  Katolickiej

06	stycznia	–	Piątek
Objawienie	Pańskie

Trzech	Króli	-	Kacpra,	
Melchiora	i	Baltazara	

3006  rez.
00	

08 † Izabela Rybus (6 greg.)
3009  rez.
00	11 rez.
30

12  PARAFIALNA
00	18 W intencji Żywego Różańca

07	stycznia	–	Sobota	
00	

07 O bł. Boże i zdrowie dla 
członkiń i ich rodzin z 21 Róży 
p.w. Serca Jezusowego

3007  GODZINKI
00	08 † Genowefa Wereska 

w 9 r. śmierci 
– int. od męża z rodziną

00	
08 † Izabela Rybus (7 greg.)

0018  †† Zofia Tepczyńska 
w 20 r. śmierci 
oraz zmarli z rodziny 

08	stycznia	–	Niedziela
Chrzest	Pański

3006  †† Tadeusz Kamiński 
w 16 r. śmierci 
oraz za jego rodziców i braci

00	
08 † Izabela Rybus (8 greg.)

3009  †† Elżbieta Pastwa 
w 48 r. śmierci oraz 
Krystyna, Regina, Jadwiga, 
Leon, Józef i Zbigniew Pastwa

00	
11 †† Janusz w 14 r. śmierci, 

Weronika i Mieczysław 
oraz Stanisław, Elżbieta i 
Mieczysław

30
12  PARAFIALNA

00	18 †† Remigiusz Kuszelewicz, 
rodzice, krewni 
i znajomi z obojga stron

09	stycznia	–	Poniedziałek
00	07 † Marian Gawkowski z I Róży 

M – 1 r. śmierci – int. od ŻR
0008  † Izabela Rybus (9 greg.)
00	

08 † Barbara Motyl – z pogrzebu
0018  †† Joanna Pietrusińska 

w 27 r. śmierci, Jan 
oraz zmarli rodzice 
i rodzeństwo z obojga stron

10	stycznia	–	Wtorek
00	

07 † Elżbieta Wieczorek - Plata 
– z pogrzebu

0008  † Izabela Rybus (10 greg.)
00

18  O bł. Boże i zdrowie 
dla członkiń i ich rodzin 
z 13 Róży p.w. Św. Zyty, a 
zmarłym wieczną radość nieba

11	stycznia	–	Środa
00	07 O Miłosierdzie Boże dla 

ś.p. rodziców Janiny i Michała 
0008  † Izabela Rybus (11 greg.)
00

18  †† Jan i Helena Jeżewscy

12	stycznia	–	Czwartek
00	

07 † Władysława Magulska 
z 21 Róży – z pogrzebu

00
08  † Izabela Rybus (12 greg.)

0018  ††Leopold Gajberger 
w 9 r. śmierci oraz zmarli 
z rodzin z obojga stron

13	stycznia	–	Piątek
00	

07 † Izabela Rybus (13 greg.)
00	08 † Janina Sikora w 9 r. śmierci 
00	

08 † Józef Kosecki – z pogrzebu
0018  Prośba o głęboką i żywą 

wiarę dla dzieci, synowych, 
wnuków i wnuczek Teresy 
i Marka

14	stycznia	–	Sobota
00	

07 †† Lucyna Chodowska 
w 6 r. śmierci, Stanisław, 
Tadeusz, Wiktoria oraz Marek 

00	
07 † Honorata Kujawska z 21 Róży 

w rocznicę śmierci 
– int. od członkiń z 21 Róży 
p.w. Serca Jezusowego

30
07  GODZINKI

0008  † Izabela Rybus (14 greg.)
00

18  †† Mąż Marian Antonowicz 
w 10 r. śmierci oraz rodzice 
z obojga stron

15	stycznia	–	II	Niedziela	
Zwykła

3006  † Izabela Rybus (15 greg.)
00	

08 Dziękczynna z okazji urodzin 
Mariana z prośbą o bł. Boże 
i opiekę Matki Bożej 

3009  †† Babcia Natalia Zyra 
w 20 r. śmierci 
oraz dziadek Jan Zyra

00	11 rez.
30

12  PARAFIALNA
00	18 †† Andrzej, Michalina i Jerzy

Styczeń 2023



10 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.



11SKAŁKA • styczeń 2023 r.



12 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.



13SKAŁKA • styczeń 2023 r.

 Za oknami leniwie prószył 
śnieg, a  Hubert równie leni-
wie grzał się przy kominku. 
Świąteczna atmosfera w  ro-
dzinnym domu wpłynęła na 
taki swoisty, piękny, „leniwy” 
spokój. Dawno tak cudownie 
nie czuł się. Od kilku lat, kie-
dy wyjechał na stypendium 
do Szwajcarii, żył w  ciągłym 
pośpiechu. To prawda, sam 
wybrał sobie takie życie. Kie-
dy skończył wyróżnieniem 
studia, jedna z  szwajcarskich 
firm zaproponowała mu sty-
pendium. Z  radością zgodził 
się. Toć będzie w  sercu Alp, 
będzie mógł się wspinać do 
woli w  tych cudownych gó-
rach. I tak było. Dzielił czas na 
stypendialne zadania i  wspi-
naczki. Jedno i drugie fascyno-
wało młodego człowieka. Do 
rodzinnego domu wpadał jak 
po ogień, na bardzo krótko. 
Święta, kilka dni urwanych 
z  urlopu, by sprawić radość 
rodzicom. Oprócz nich, wła-
ściwie nic go już nie trzyma-
ło w  rodzinnym miasteczku, 
w którym dorastał aż do ma-
tury. Teraz też wpadł na kilka 
dni Świąt Bożego Narodzenia. 
Zaraz po świętach miał wracać 
do Szwajcarii, by zrobić zimo-
we wejście na szczyt Liskamm 
w Alpach Pennińskich, nie bez 
kozery nazywany Pożeraczem 
Ludzi. Nie ma co ukrywać, 
podniecała go perspektywa 
zmierzenia się z  granią szczy-

tową tej góry. Rodzice upro-
sili jednak swojego jedynaka 
– o którego zawsze drżeli, gdy 
planował wyprawy górskie – 
by został na Nowy Rok i  ich 
30 rocznicę ślubu. Kochał bar-
dzo rodziców i  czuł, że spra-
wiłby im przykrość, przedkła-
dając zdobycie szczytu nad ich 
uroczystość. Zupełnie o  niej 
zapomniał. Zrobiło mu się 
wstyd. Góry są i  będą, a  30. 
rocznica ślubu rodziców jest 
raz. Zostaję!!! – zdecydował. 
Nie spodziewał się takiego du-
żego zjazdu rodzinnego na ju-
bileusz mamy i taty. Z częścią 
krewnych nie widział się spory 
szmat czasu. Odżyły wspo-
mnienia, pokoleniowe legen-
dy i  anegdoty których było 
całe mnóstwo w  ich rodzie.  
Teraz Hubert leniwie grzejąc 
się przy kominku, z  błogim 
uśmiechem tasował w myślach 
jubileuszowe chwile. Za okna-
mi śnieg zaczął mocniej sypać. 
Hubert przerzucił na chwilę 
wzrok z  roziskrzonych bier-
wion w stronę okna. Ciekawe 
jaka jest pogoda w  Alpach. 
Czy kolegom udało się wejście 
na Liskamm, czy też zawróci-
li. Nie miał od nich informa-
cji. Trochę szkoda mu było tej 
wyprawy, ale tylko troszeczkę. 
Zwłaszcza z  perspektywy tak 
doniosłej i wspaniałej uroczy-
stości rodzinnej. Młodzieniec 
przeciągnął się leniwie i  ro-
zejrzał po dobrze przecież mu 

znanym pokoju. Od lat nic 
się w nim nie zmieniło, ale bo 
i po co. Tu się koncentrowały 
wszystkie uroczystości rodzin-
ne. Tu jakże często mama lub 
tata czytali mu bajki i powie-
ści przy kominku. Tu najlepiej 
wypoczywał, siedząc w  tym 
samym fotelu co teraz. Do-
brze jest mi tutaj. Dobrze 
zrobiłem zostając na jubileusz 
30-lecia rodziców. Zresztą, czy 
mógłbym postąpić inaczej! 
Jacy oni są kochani, wciąż jed-
nakowo czuli i  troskliwi. Jak 
dobrze Panie Boże, że zosta-
łem!!! Hubert znów przetoczył 
wzrokiem po całym pokoju. 
Na poczesnym miejscu do-
mowej biblioteki leżała dość 
gruba książka, na grzbiecie 
której odczytał tytuł napisany 
złotymi literami: 650 lat Pa-
rafii św. Mikołaja … Z zacie-
kawieniem zaczął przeglądać 
ten okolicznościowy album. 
Była w nim zawarta nie tylko 
historia Parafii, ale też i mia-
steczka. Teraz niewielkie, pro-
wincjonalne jeszcze trzy wieki 
temu, było ważnym miastem 
w Polsce. Co ciekawe historia 
Parafii i  miasteczka były bar-
dzo spójne. Aktywność życia 
kościelnego przeplatała się 
z  aktywnością życia miasta. 
Ilu ciekawych ludzi tak du-
chownych jak i świeckich pra-
cowało na wspaniałą historię 
Parafii i miasta. Ilu wybitnych 
dostojników, łącznie z królami 
gościło tutaj. Hubert z wypie-
kami na policzkach zagłębiał 
się w dzieje miejsca, skąd wy-
rastały jego korzenie. Toż to 

KRÓtKIE OPOWIADANIE
– „JuBILEuSZE”
Jasiek Dolina
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ja od drugiej klasy do matury 
byłem tutaj ministrantem, od 
urodzenia do matury żyłem 
pośród spadkobierców tak 
bogatych dziejów miasteczka, 
tu byłem przecież chrzczony 
w  prastarym kościele. Mło-
dzieniec oczywiście wcześniej 
wielokrotnie słyszał o  znako-
mitej historii i  Parafii, i  mia-
steczka. Gnany jednak chęcią 
wyrwania się z małej mieściny 
w  wielki świat, niezbyt brał 

sobie to do serca. Stypendium 
szwajcarskie wydawało mu się 
spełnieniem marzeń, „złapa-
niem byka za rogi”.  Teraz ten 
byk, za sprawą jubileuszów 
30-lecia małżeństwa rodziców 
i  650-lecia Parafii, jakby na-
dział Huberta na rogi i z wiel-
kim rozmachem powalił na 
glebę. Młody człowiek ważył 
głęboko w  myślach co ma 
w życiu sens, co jest bardziej, 
a co mniej ważne. Nie wiado-

mo jak długo biłby się z my-
ślami, gdyby nie głos mamy 
zapraszający syna na obiad. 
Obiad jak zawsze u  rodziców 
był przepyszny. Przy deserze 
i kawce Hubert niespodziewa-
nie zakomunikował: mamusiu 
i tatusiu podjąłem właśnie de-
cyzję. Wracam do Polski wra-
cam do was, do siebie. Tu są 
moje korzenie i  tu jest moje 
miejsce któremu powinienem 
oddać wszystkie swoje talenty.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!
Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się, Jezu
W stajni, w ubóstwie i chłodzie
[…] 
A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy
 Szanownym Czytelniczkom i Czytelnikom „Skałki” i całej 
Wspólnocie Parafii św. Stanisława B i M w Gdańsku Wrzesz-
czu życzymy w ten piękny czas Złotego Jubileuszu naszej Pa-
rafii i czas Świąt Bożego Narodzenia, byśmy zgromadzili się 
wokół ubogiej Stajenki Betlejemskiej i otworzyli nasze du-
sze, nasze serca na Miłość Dzieciątka Jezus. On pragnie nas 
hojnie obdarować tą Miłością, dzielić się nią z nami. Zróbmy 
Mu miejsce, a wtedy jakże pięknie będziemy mogli dzielić się 
miłością z bliźnimi, a dzielić się nią, to nic innego jak mno-
żyć. Taka jest logika miłości. W Nowym 2023 Roku niechaj 
nigdy nie braknie nam miłości dla Chrystusa i otaczających 
nas ludzi. Prośmy o to Dzieciątko Jezus, Jego Mamę Maryję 
i św. Józefa, klęcząc na progu Stajenki Betlejemskiej. 
Z najlepszymi życzeniami na okres Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok.  Redakcja „Skałki”
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KAtOLICY W AKCJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ.
PRZYMIERZE BOGA Z LUDŻMI.”
Rok Duszpasterski 2022/23
Redaguje Antoni Kakareko

 «Kościół pochodzący z miło-
ści Ojca Przedwiecznego, zało-
żony w  czasie przez Chrystusa 
Odkupiciela, zjednoczony 
w  Duchu Świętym, ma cel 
zbawczy i eschatologiczny, któ-
ry jedynie w przyszłym świecie 
może być osiągnięty w  pełni. 
Sam zaś istnieje tu na ziemi zło-
żony z  ludzi, którzy będąc 
członkami ziemskiego państwa, 
powołani są do utworzenia już 
w ciągu dziejów ludzkich rodzi-
ny dzieci Bożych, mającej cią-
gle się powiększyć aż do przyj-
ścia Pana. Rodzina ta 
zjednoczona wprawdzie dla 
dóbr niebieskich i nimi uboga-
cona, założona została i  urzą-
dzona jako społeczeństwo 
wśród tego świata przez Chry-
stusa oraz zaopatrzona przez 
Niego w  odpowiednie środki 
jedności widzialnej i  społecz-
nej. Tak to Kościół, stanowiąc 
zarazem zrzeszenie dostrzegalne 
i  wspólnotę duchową, kroczy 
razem z  całą ludzkością i  do-
świadcza tego samego losu 
ziemskiego co świat, istniejąc 
w nim jako zaczyn i niejako du-

sza społeczności ludzkiej, która 
ma się w  Chrystusie odnowić 
i przemienić w rodzinę Bożą.
 Właśnie to wzajemne prze-
nikanie się państwa ziemskiego 
i  niebiańskiego daje się pojąć 
tylko wiarą, pozostając napraw-
dę tajemnicą zamąconych przez 
grzech dziejów ludzkich, aż do 
pełnego objawienia się światło-
ści synów Bożych. Kościół idąc 
ku swemu własnemu zbawcze-
mu celowi, nie tylko daje czło-
wiekowi uczestnictwo w  życiu 
Bożym, lecz także rozsiewa na 
całym świecie niejako odbite 
światło Boże, zwłaszcza przez 
to, że leczy i podnosi godność 
osoby ludzkiej, umacnia więź 
społeczeństwa ludzkiego oraz 
wlewa głębszy sens i  znaczenie 
w powszednią aktywność ludzi. 
Dlatego też Kościół uważa, że 
przez poszczególnych swych 
członków i całą swoją społecz-
ność może poważnie przyczy-
nić się do tego, aby rodzina 
ludzka i  jej historia stawały się 
bardziej ludzkie.
 Właściwe posłannictwo, ja-
kie Chrystus powierzył swemu 

Kościołowi, nie ma charakteru 
politycznego, gospodarczego 
czy społecznego: cel bowiem, 
jaki Chrystus nakreślił Kościo-
łowi, ma charakter religijny. 
Ale z tejże właśnie religijnej mi-
sji wypływa zadanie, światło 
i siły, które służyć mogą założe-
niu i  utwierdzeniu wspólnoty 
ludzkiej według prawa Bożego. 
Również tam, gdzie zależnie od 
okoliczności czasu i miejsca bę-
dzie to potrzebne. Kościół 
może, owszem – powinien, po-
wodować powstawanie dzieł, 
jakimi są dzieła miłosierdzia 
lub inne tego rodzaju przezna-
czone na posługę wszystkim, 
zwłaszcza ubogim.
 Kościół uznaje ponadto 
wszystko to, co jest dobre 
w dzisiejszym dynamizmie spo-
łecznym: przede wszystkim 
ewolucję ku jedności oraz pro-
ces zdrowej socjalizacji i stowa-
rzyszania się obywatelskiego 
i  gospodarczego. Popieranie 
bowiem jedności wiąże się 
z  najgłębiej rozumianą misją 
Kościoła, ponieważ on sam jest 
„w  Chrystusie niejako sakra-

FORMACJA styczeń AD 2023
Temat i tekst do medytacji: „ROZEZNAWAJMY DZISIEJSZĄ SYTUACJĘ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO W KONTEK-

ŚCIE ZADAŃ KOŚCIOŁA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM W ŚWIETLE NAUCZANIA MA-
GISTERIUM KOŚCIOŁA, ABY OKREŚLIĆ SWOJE W NIM MIEJSCE!”
NAUCZANIE MAGISTERIUM KOŚCIOŁA : Z KONSTYTUCJI DUSZPASTERSKIEJ SOBO-
RU WATYKAŃSKIEGO II O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM „GAUDIUM ET 
SPES”:

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:
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 Tematem roku duszpaster-
skiego 2022/2023 jest Ko-
ściół: Jeden, Święty, Powszech-
ny i Apostolski. Aby przybliżyć 
ten temat z  różnych stron, 
rozpoczynamy od tego nume-
ru Skałki prezentację doku-
mentów Soboru Watykańskie-
go II, dotyczących Kościoła, 
w których zawarta jest pełnia 
wykładnia nauczania Magiste-
rium Kościoła odnośnie po-
wyższej tematyki.
 Konstytucja Duszpasterska 
o Kościele w świecie współcze-
snym „Gaudium et spes”.
Jest to jeden z podstawowych 
dokumentów soborowych od-
noszących się wprost do Ko-
ścioła. Niektórzy określają 
Konstytucję „Gaudium et 
spes” (Radość i nadzieja) kom-
pendium katolickiej nauki 
społecznej, uwzględniającym 
wszystkie zmiany społeczno-

DOKuMENtY SOBORu WAtYKAŃSKIEGO II 
DOtYCZĄCE KOŚCIOŁA (1)

mentem, czyli znakiem i narzę-
dziem wewnętrznego zjedno-
czenia z  Bogiem i  jedności 
całego rodzaju ludzkiego”. Tak 
więc Kościół pokazuje światu, 
że prawdziwe zewnętrzne zjed-
noczenie społeczne wypływa ze 
zjednoczenia umysłów i serc, to 
znaczy z  owej wiary i  miłości, 
dzięki której jedność Jego 
w Duchu Świętym jest nieroze-
rwalnie ugruntowana. Moc bo-
wiem, jaką Kościół może tchnąć 
w  dzisiejszą społeczność ludz-
ką, polega na wierze i  miłości 
zrealizowanych w życiu, nie zaś 
na jakimś zewnętrznym pano-

waniu przy pomocy środków 
czysto ludzkich.
 Ponadto ponieważ Kościół 
mocą swej misji oraz zgodnie ze 
swoją istotą nie powinien wią-
zać się z  żadną szczególną for-
mą kultury albo systemem po-
litycznym, gospodarczym czy 
społecznym, może z  racji tej 
swojej uniwersalności stanowić 
najmocniejszą więź pomiędzy 
ludzkimi wspólnotami i  naro-
dami, byleby tylko one mu ufa-
ły i  w  rzeczywistości przyzna-
wały prawdziwą wolność 
w  wypełnianiu tej jego misji. 
Z  tego powodu Kościół tak 

swoich synów, jak i wszystkich 
ludzi upomina, aby w  duchu 
rodziny synów Bożych prze-
zwyciężali wszelkie spory mię-
dzy narodami i  rasami i nada-
wali wewnętrzną trwałość 
godziwym stowarzyszeniom 
ludzkim.» (Sobór Watykański II: 
Konstytucja Duszpasterska o Ko-
ściele w  świecie współczesnym: 
Część I, rozdział IV, p.40 w: So-
bór Watykański II: Konstytucje, 
dekrety, deklaracje – tekst polski-
,Wyd. III, Poznań: Wydawnic-
two Pallottinum,
 1986. – s.566-567; 
 opr. Antoni Kakareko

-kulturowe dokonujące się  
w  dwudziestym stuleciu. 
W  swoim przemówieniu 
otwierającym Sobór Watykań-
ski II ojciec święty Jan XXIII 
(1881-1963) 20 października 
1962 r. powiedział, że jednym 
z głównych zadań Soboru jest 
określenie zadań Kościoła wo-
bec  dążeń i potrzeb współcze-
snego człowieka i całych naro-
dów. Według papieża były to 
potrzeby: miłości, chleba, 
oświaty, wolności, sprawiedli-
wości, braterstwa, szacunku 
dla godności ludzkiej i eman-
cypacji duchowej. Punktem 
wyjścia do opracowania tych-
że zadań stały się przede 
wszystkim wcześniejsze ency-
kliki społeczne św. Jana XXIII 
„Mater et magistra” (Matka 
i  nauczycielka, 15.05.1961) 
oraz „Pacem in terris” (Pokój 
na ziemi, 11.04.1963) a póź-

niej po jego śmierci również 
encyklika Pawła VI (1897-
1978) „Ecclesiam Suam” (Ko-
ściół Swój, 6.08.1964). Także 
wcześniejsze dokumenty spo-
łeczne papieży począwszy od 
Leona XIII (1810-1903) zna-
lazły również swe miejsce 
w  „Gaudium et spes”. Prace 
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nad roboczą wersją Konstytu-
cji rozpoczęły się w  styczniu 
1963. Uczestniczył w  nich 
czynnie od samego początku 
jako świecki audytor soboro-
wy wielki filozof francuski, 
główny przedstawiciel nurtu 
filozoficznego personalizmu 
chrześcijańskiego Jacques Ma-
ritain (1882-1973). Razem 
z  neotomistą Etienne Gilso-
nem (1884-1978) stworzyli 
kierunek filozoficzny neoto-
mizmu egzystencjalnego. Ich 
poglądy w dużej mierze znala-
zły swe odbicie w treści Kon-
stytucji duszpasterskiej o Ko-
ściele w świecie współczesnym. 
W czasie trzeciej sesji Soboru 
a  według bpa Bohdana Bejze 
(„Kronika Soboru Watykań-
skiego II”, Częstochowa 2000, 
s.99) po jej zakończeniu w li-
stopadzie 1964 r. do zespołu 
przygotowującego Konstytu-
cję wszedł arcybiskup krakow-
ski Karol Wojtyła, późniejszy 
papież Jan Paweł II (1978-

2005). Jego aktywność inte-
lektualna w  dużej mierze za-
ważyła na ostatecznej treści 
dokumentu. Po trzeciej sesji 
soborowej w pracach grupach 
przygotowujących projekt 
Konstytucji uczestniczyli 
czynnie ze strony polskiej 
również metropolita wrocław-
ski, abp Bolesław Kominek 
(1903-1974) i ordynariusz ka-
towicki bp. Herbert Bednorz 
(1908-1989) a także dwaj au-
dytorzy świeccy: prof. Stefan 
Świeżawski (1907-2004) 
z KUL, historyk filozofii, neo-
tomista oraz dr Mieczysław 
Habicht (1918-1982), przed-
stawiciel polskiej emigracji, 
działacz międzynarodowej Fe-
deracji Intelektualistów Kato-
lickich „Pax Romana”, zara-
zem sekretarz Konferencji 
Międzynarodowych Organi-
zacji Katolickich OIC, na So-
borze przewodniczący grupy 
audytorów świeckich a  póź-
niej podsekretarz Papieskiej 

Rady Świeckich w Watykanie.
Na treść Konstytucji soboro-
wej „Gaudium et spes” składa-
ją się: Wstęp, Wykład wpro-
wadzający: Sytuacja człowieka 
w  świecie współczesnym, 
Część I: Kościół i  powołanie 
człowieka: Rozdział I: God-
ność osoby ludzkiej, Rozdział 
II: Wspólnota ludzka, Roz-
dział III: Aktywność ludzka 
w świecie, Rozdział IV: Zada-
nie Kościoła w świecie współ-
czesnym, Część II: Niektóre, 
bardziej palące problemy: 
Wstęp, Rozdział I: Poparcie 
należne godności małżeństwa 
i rodziny, Rozdział II: Należy-
ty sposób podnoszenia pozio-
mu Kultury, Rozdział III: Ży-
cie gospodarczo-społeczne, 
Rozdział IV: Życie Wspólnoty 
politycznej, Zakończenie. 
Dokument został uchwalony 
na 9 publicznej sesji Soboru 
Watykańskiego II, w  dniu 7 
grudnia 1965 r. głosami 2309 
ojców Soboru. 79 głosów było 
przeciw a  10 nieważnych. 
Tego samego dnia ojciec świę-
ty Paweł VI osygnował tekst 
swoim podpisem polecając 
ogłosić do wiadomości pu-
blicznej. Autorem wprowa-
dzenia do polskiego wydania 
tekstu Konstytucji „Gaudium 
et Spes” był ówczesny abp. 
Krakowski Karol Wojtyła, od 
r. 1978 papież Jan Paweł II, 
dzisiejszy Święty Kościoła Ka-
tolickiego. Godności świętych 
Kościoła Powszechnego dostą-
pili też główni  twórcy Kon-
stytucji, papieże Jan XXIII 
i Paweł VI.
 opr. Antoni Kakareko
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Nałożenie rąk
Ręka w liturgii odgrywa szczególną 
rolę. Najstarszym gestem liturgicz-

nym, bo sięgającym już czasów 
ziemskiego nauczania Jezusa Chry-
stusa, jest gest nałożenia rąk. Jezus 
nakładał ręce np. na dzieci i  cho-
rych ( np. Mk 7,33; 10,16; Łk 
4,40; Dz 6,6; 2 Tm 1,6).
 W  liturgii obrzędu święceń ka-
płańskich  biskup nakłada ręce np. 
przekazując władzę kapłańską neo-
prezbiterom, a w obrzędzie święceń 
biskupich władzę biskupią, czyli 
pełnię kapłaństwa zaś w obrzędzie 
sakramentu bierzmowania szafarz 
sakramentu nakładając ręce i rów-
nocześnie namaszczając olejem 
krzyżma oznacza udzielenie daru 
Ducha Świętego. Neoprezbiterzy 
poprzez nałożenie rąk udzielają 
błogosławieństwa prymicyjnego. 
Poprzez nałożenie rąk udziela się 
też sakramentu chorych. Nakłada 
się też ręce podczas sakramentu 
Chrztu Świętego. Także podczas 
egzorcyzmów. W  liturgii Mszy 
Świętej kapłan wyciąga ręce nad 

MINI LEKSYKON LItuRGICZNY(10): GEStY LItuRGICZNE
darami ofiarnymi podczas tzw. mo-
dlitwy epiklezy, prosząc Boga, aby 
„dary te stały się Ciałem i  Krwią 
Jezusa Chrystusa”. Na końcu Mszy 

Św. jeśli udziela się bło-
gosławieństwa w formie 
uroczystej kapłan rów-
nież wyciąga ręce nad 
wiernymi. Podczas 
udzielania sakramentu 
pokuty kapłan również 
wyciąga ręce nad peni-
tentem udzielając roz-
grzeszenia. Pewnym na-
wiązaniem do 
liturgicznego gestu na-
łożenia rąk, jest położe-
nie prawej ręki przez 

świadka sakramentu bierzmowania 
na ramieniu bierzmowanego, co 
oznacza wzięcie odpowiedzialności 
za niego. 
Rozłożenie rąk i  wzniesienie ich 
do góry jest  najstarszą liturgiczną 
postawą modlitewną, nazywaną ła-
cińskim terminem „orantes” (od 
czasownika orare – modlić się) sto-
sowaną powszechnie już w  staro-
żytności chrześcijańskiej, o  której 
można wyczytać np. u  Tertuliana 
(150/160-240 po Chr.), łacińskie-
go teologa i apologety z Kartaginy 
w Afryce Północnej.
 Podczas liturgii eucharystycznej 
kapłan wyciąga i  rozkłada ręce 
podczas: kolekty, modlitwy nad 
darami, modlitwy eucharystycznej, 
modlitwy  Pańskiej oraz podczas 
modlitwy po Komunii Świętej Ko-
munii . Również podczas zwraca-
nia się do wiernych : „Pan z Wami” 
i  podczas Ofiarowania zwracając 
się do wiernych: „Módlcie się, aby 

moją i Waszą ofia-
rę …”
 Złożenie rąk jest 
gestem symboli-
zującym całkowite 
oddanie się i  po-
wierzenie Bogu. 
W  czasach staro-

chrześcijańskich w liturgii ten gest 
raczej nie był stosowany, a  jeśli to 
tylko w modlitwie prywatnej.  Gest 
ten datuje się mniej więcej od wie-
ku XIII i nawiązuje do tzw. homa-
gium czyli frankońskiej formy 
składania hołdu i  posłuszeństwa 
zwierzchnikowi podczas nadawa-
nia tzw. inwestytury. Dotyczyło to 
także duchownych, np. biskupów, 
którzy otrzymywali inwestyturę, 
czyli dobra ziemskie związane 
z  daną godnością, np. biskupią. 
Stąd też gest składania rąk przenik-
nął do liturgii. Podczas święceń ka-
płańskich neoprezbiter wkłada 
swoje złożone ręce w ręce biskupa 
przyrzekając mu oraz jego następ-
com wierność, posłuszeństwo i sza-
cunek. W liturgii Mszy św. np. ka-
płan trzyma ręce złożone podczas: 
procesji do ołtarza, podczas aktu 
pokutnego, hymnu Chwała na wy-
sokości Bogu, wyznania wiary. 
Wierni składają ręce przy modli-
twie podczas liturgii, a także w mo-
dlitwie prywatnej. Złożone ręce 
w modlitwie symbolizują wzniesie-
nie duszy do Boga i powierzenie się 
Jego woli. Liturgiczna Służba Ołta-
rza podczas Mszy św. trzyma ręce 
złożone i  skierowane ku górze na 
wysokości piersi. 
 opr. Antoni Kakareko
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Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Zofia Irena Szarmach

2 Hubert Władysław
Wontorski

Odeszli do Pana

1  Piotr Rybicki, lat 71, ul. 
Lelewela

2  Andrzej Bąbel, lat 67,
ul. Wyspiańskiego

3  Łucja Szarmach, lat 94,
ul. Kościuszki

4  Elżbieta Wieczorek-Plata, 
lat 83, ul. Chrobrego

5 Marek Filek, lat 62,
ul. Lelewela

6  Irmgarda Trykacz, lat 87, 
była członkini 26 Róży

7  Barbara Motyl, lat 75,
al. Legionów

8  Zofia Borkowska, lat 72,
ul. Kościuszki

9 Natalia Rompczyk, lat 91,
al. Legionów

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

 Rodzina ach rodzina […] 
pamiętamy ten świetny 
utwór z Kabaretu Starszych 
Panów. Rodzina ach rodzina, 
chciałoby się teraz nie tyle 
śpiewać, co wtłaczać w umy-
sły jej podstawową wartość 
dla ludzkości. Współczesne, 
„nowoczesne” ideologie nie-
stety wtłaczają nam całkiem 
coś innego. „Instytucją” ro-
dziny żongluje się w zależno-
ści od aktualnych potrzeb 
i wyimaginowanych pomy-
słów, przy okazji deprecjonu-
jąc tę jedyną właściwą rodzi-
nę, z mamą, tatą i ich dziećmi. 
Zdrowa duchowo, mocna 
prawymi wartościami rodzina 
nie pasuje do aktualnego 
„modelowania” świata. Mu-
simy zatem za wszelką cenę 
bronić wartości prawdziwej 

rodziny. Okres Bożego Naro-
dzenia – gdzie w 1 Niedzielę 
po  Narodzeniu Pańskim ob-
chodzimy Święto Świętej Ro-
dziny Jezusa, Maryi i Józefa –  
uczula nas w sposób 
szczególny do podjęcia re-
fl eksji: jaka jest nasza rodzi-
na, czy wpisuje się w zasady 
życia kochających się i szanu-
jących nawzajem osób, czy 
bronimy poprzez dobry przy-
kład tego, co taką rodzinę 
stanowi. Mamy się na Kim 
opierać, na Świętej Rodzinie 
Jezusie, Maryi i Jozefi e. Po-
winniśmy też wspierać się 
z innymi rodzinami o podob-
nych wartościach, byśmy nie 
czuli się samotną łodzią  szar-
paną przez sztormowe fale 
niszczące zdrową, Bożą ro-
dzinę.  Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO

PIĘKNE MYŚLI: 

 Jezus mu [młodzieńcowi] 
odpowiedział:
<<Jeżeli chcesz być doskonały, 
idź sprzedaj, co posiadasz, i 
daj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Potem przyjdź 
i chodź za Mną!>> Gdy mło-
dzieniec usłyszał te słowa, od-
szedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości.
 (Mt 19, 21-22)

 Cel nie jest kwestią przy-
padku, lecz wyboru To nie 
jest coś, na co należy oczeki-
wać, to jest coś, co się osiąga. 
 (W. J. Bryan)

Stając przy żłóbku Jezuso-
wym, patrząc, jak ON, Pan 
Niebiosów obnażony, stał się 
jednym z nas, spytajmy się sa-
mych siebie: Czy i my, dla Nie-
go, potrafi libyśmy wyzbyć się 
wszystkiego co posiadamy, 
by pójść za Nim? Może jednak 
dobra tego świata są dla nas 
większym magnesem niż 
Boża Miłość? Stańmy z tym 
pytaniem w pokornej praw-
dzie.  J.W.

 Tylko ludzie silni nadzieją 
są zdolni przetrwać wszelkie 
trudności.
 (Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko)
 Czas skończyć z czekaniem 
na nieoczekiwane prezenty 
od życia i samemu zacząć 
tworzyć życie.  (Lew Tołstoj)

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Teresa i Wiesław Gajec

40. Rocznica
Sakr. Małżeństwa
08.01.2023 g. 1230

Bóg Ojciec Wszechmogą-
cy niech Was napełni 

swoją radością i błogo-
sławi Wam i Waszym 

Rodzinom


