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Ś
więta Bożego Narodzenia to dla wie-
lu z nas najbardziej rodzinne święta 
w roku. Wyczekane, wytęsknione, 

pełne uroczystych spotkań z bliskimi, zapa-
chu pierników i choinki, melodii ulubionych 
kolęd… Trzeba włożyć dużo wysiłku w to, 
żeby nie gubiąc tej ciepłej, rodzinnej atmo-
sfery, dostrzec w Świętach ich prawdziwą 
istotę – radość z narodzin Pana, który przy-
szedł na ziemię po to, aby pogrążonego 
w grzechu, ciemności i beznadziei człowie-
ka odnaleźć i uratować. 

Do zrozumienia tej tajemnicy przygo-
towywaliśmy się przez cały Adwent – po-
przez uczestnictwo w Roratach, słuchanie 
Słowa Bożego w Jutrzni, odprawienie re-
kolekcji adwentowych. Cały ten czas miał 
nam otworzyć oczy i przygotować na spot-
kanie z Panem – z Dzieciątkiem, którego 
przyjście wspominamy, i z Panem Wszech-
świata, z którym spotkamy się na końcu 
czasów. On w czasie swojego ziemskiego 
przyjścia objawił się światu jako Syn Boga 
– najpierw pogańskim mędrcom, którzy 
przybyli ze Wschodu, aby oddać Mu po-
kłon, a później wszystkim słuchającym nauk 
Jana Chrzciciela nad Jordanem. Objawia się 
także i nam, przez posługę Kościoła – daje 
się poznać wszystkim, którzy wytrwale Go 
szukają, aby oddać Mu pokłon; tym, któ-
rzy słuchają Jego głosu. Ten głos pomagają 
nam usłyszeć ci, którzy zostali powołani 
do szczególnej służby w Kościele – biskupi 
i kapłani. Nasza diecezja może cieszyć się 
z dwóch nowych pasterzy, którzy otrzy-

mali sakrę biskupią w czasie tegorocznego 
Adwentu. Pomaga nam to zrozumieć, że 
zostali oni posłani po to, aby pomóc nam 
przygotować się na spotkanie nadchodzą-
cego Pana.

Każdy z nas został powołany do tego, 
aby prowadzić innych do Chrystusa. Jest to 
szczególne zadanie rodziców, którzy mu-
szą podjąć odpowiedzialność za dzieci oraz 
wypełnić obowiązek ich chrześcijańskiego 
wychowania. A to wcale nie jest proste – 
nie jest łatwo podjąć się kształtowania dzie-
cięcego sumienia tak, aby dziecko coraz 
lepiej poznawało wiarę, nadzieję i miłość. 
Pomocne może być wspólne przeżywanie 
świąt i związanych z nimi obrzędów, przez 
które można już od najmłodszych lat prze-
kazywać naszym dzieciom tajemnice wiary 
w formie łatwej do zrozumienia – a z cza-
sem prowadzić je do coraz głębszego rozu-
mienia tych tradycyjnych zwyczajów.

Chrystus pragnie przychodzić do nas 
również w drugim człowieku. Miłość oka-
zana bliźniemu prowadzi nas do Tego, któ-
ry pierwszy tak bardzo ukochał człowieka, 
że zechciał przyjść na ziemię i prowadzić 
życie proste, we wspólnocie z potrzebują-
cymi, ucząc troski o chorych, samotnych, 
opuszczonych  i wszystkich, którzy się źle 
mają. W tym czasie świątecznej radości 
dobrze byłoby zastanowić się na ile każdy 
z nas jest w tej miłości i trosce o bliźniego 
prawdziwym naśladowcą Mistrza, z które-
go narodzenia się cieszymy. Nie tylko oka-
zjonalnie, w czasie świąt, ale na co dzień…

Naszym Czytelnikom życzymy odwagi pójścia za znakami 
prowadzącymi do spotkania z Chrystusem!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego Nowego Roku!

Redakcja Uwierzyć



6 
stycznia, w Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego, na wszystkich 
Mszach świętych w naszym koś-

ciele będziemy mieli okazję posłuchać 
„Kapeli Drewutnia” z Lublina, która przy-
gotowała wyjątkowy program kolędowy.  
Kapela jest zdobywcą Grand Prix Między-
narodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie.  Jest to jedyny w Polsce in-
tegracyjny zespół folkowy, gdyż połowa 
spośród muzyków to osoby niewidome. 
Wykonuje ludową muzykę pogranicza 
wschodniego i południowego we włas-
nych  ciekawych aranżacjach.

W 
listopadzie pierwsza wspólno-
ta Drogi Neokatechumenalnej 
z naszej parafii pielgrzymowała 

wraz z księdzem proboszczem do Rzymu 
i sanktuarium maryjnego w Loreto. Nasi 
parafianie złożyli wyznanie wiary u grobu 
św. Piotra. Pielgrzymka zbiegła się z zakoń-
czeniem Roku Wiary w kościele i Mszą św. 
sprawowaną przez papieża Franciszka na 
Watykanie. Parafianie nawiedzili również 
sanktuarium w Manopello.

koncert kolęd 
DREWUTNIA

pielgrzymka do 
rzymu i Loreto

Podpis pod Credo 
na zamknięcie 
Roku Wiary

B
lisko 700 parafian zostało po nie-
dzielnych Mszach świętych, by na 
zakończenie Roku Wiary złożyć 

wraz z duszpasterzami swój podpis 
pod Credo. W czasie liturgii udzielo-
no specjalnego odpustu i uroczystego 
błogosławieństwa. Po Mszy św. o 11.00 
podpis pod wyznaniem wiary złożyli 
w obecności dzieci przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii Świętej ich 
rodzice, dając publiczne świadectwo 
o znaczeniu wiary w ich życiu. 

śniadanka 
roratnie
O

koło 70 dzieci zostawało co-
dziennie po Roratach na śniadan-
ku w kawiarence parafialnej. Po 

Mszy świętej czekało na nie gorące kakao 
i pyszna drożdżówka z najlepszej wło-
chowskiej cukierni państwa Trześniew-
skich. Dziękujemy wszystkim, dzięki któ-
rym możemy zorganizować to śniadanko 
– sponsorom, osobom zaangażowanym 
w zrobienie zakupów oraz pełniącym dy-
żury w czasie śniadanek.

święto szkoły  
podstawowej nr 66  
im. ks. juliana chrościckiego

W 
niedzielę 8 grudnia, w 79 rocz-
nicę założenia naszej parafii, 
obchodziliśmy Święto Szko-

ły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana 
Chrościckiego. W czasie Mszy świętej 
o godz. 11:00 modliliśmy się za ucz-
niów, absolwentów, dyrekcję, nauczy-
cieli i pracowników szkoły oraz ich ro-
dziny. W liturgii posługiwali ministranci 
i bielanki z naszej parafii, uczniowie 
szkoły, był obecny sztandar SP 66. Po 
Mszy świętej reprezentacja uczniów 
i nauczycieli wraz z panią dyrektor Ma-
rzeną Pilińską oraz panią wicedyrektor 
Agnieszką Wąsala zeszła do krypty, by 
złożyć kwiaty na grobie śp. ks. Juliana 
Chrościckiego. W ten sposób wspól-
nie uczciliśmy pamięć patrona szkoły 
i pierwszego proboszcza naszej parafii. 

 Fot. Jan Liman

 fot. D. Bronz

rekolekcje adwentowe
W 

niedzielę 8 XII rozpoczęliśmy 
rekolekcje adwentowe, które 
prowadził ks. prof. Jerzy Pałucki 

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. Spotykaliśmy się na nich w kolejne 
niedziele Adwentu. Nauki stanowe dla 
mężczyzn były wygłoszone 8 grudnia, 
dla kobiet – w III Niedzielę Adwentu (15 
grudnia), a dla młodzieży – w IV Niedzie-
lę Adwentu (22 grudnia).  fot. A. Worobiec

 fot. A. Worobiec

Uwierzyć4 Uwierzyć



Z
apraszamy wszystkich na opła-
tek grup i wspólnot parafialnych 
11 stycznia o godz. 16.00. Młodzież 

z Zespołu Szkół przy ul. Promienistej za-
prezentuje na naszej sali teatralnej przygo-
towaną pod kierunkiem ks. Jacka Gomul-
skiego „Pastorałkę” Leona Schillera. 

OpłAtek  
pArAfIALNy  
I pAstOrAłkA 
SChIllERA

kiermasz adwentowy 
W 

dwie kolejne adwentowe nie-
dziele (8 i 15 grudnia) odbył się 
w naszej parafii kiermasz ad-

wentowy. Spotykaliśmy się w sali teatral-
nej przy kościele w godzinach 8.30-14.00 
i 17.30- 20.00. Można było nabyć świece 
wigilijne Caritas, opłatki, kartki i ozdo-
by świąteczne (w tym piękne bombki 
z wizerunkiem naszego kościoła) oraz 
ciekawe książki. Otwarty był również 
kącik kawiarniany, gdzie można było się 
spotkać ze znajomymi, porozmawiać, 

zjeść wspaniałe ciasta (bardzo dziękuje-
my osobom, które je upiekły!). Całkowity 
dochód z kiermaszu został przeznaczony 
na paczki świąteczne dla dzieci i zorga-
nizowanie spotkania wigilijnego dla osób 
samotnych. 

Akcji patronował Parafialny Zespół Ca-
ritas, do współpracy włączyły się wszyst-
kie wspólnoty działające przy naszej parafii 
oraz Fundacja im. ks. Rumianka. Wszyst-
kim zaangażowanym w zorganizowanie 
kiermaszu bardzo serdecznie dziękujemy. 

Drodzy Parafianie!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym  
i księży pracujących w naszej parafii, życzę wszystkim Bożego pokoju i radości.  
Niech wypełniają one serca nasze i naszych bliskich.  
Niech świąteczny czas upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech Bóg, który jest miłością, udzieli Wam wszystkim w te dni  
światła i pokoju, miłości i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie pośród 
Was. Niech nowo narodzone Dziecię znajdzie godne mieszkanie w Waszych 
sercach, a betlejemska gwiazda zwiastująca Narodziny Zbawiciela 
rozświetla swoim blaskiem nie tylko czas Świąt,  
ale także wszystkie dni Nowego 2014 Roku.

Z błogosławieństwem
ks. Zygmunt Niewęgłowski - proboszcz

parafia włochowska
W 

dniu 8 grudnia 1934 r. zosta-
ła odprawiona pierwsza Msza 
święta w naszej parafii.

A oto, co pisał ówczesny „Przegląd 
Podmiejski” w numerze 24 z 15 grudnia 
1934 r. (fragment - pisownia oryginalna):

Szybki rozwój Włoch zmusza najrozmait-
sze czynniki do tworzenia na terenie osiedla 
coraz nowych placówek, nowych instytucji 
społecznych, państwowych, samorządowych 
i.t.p. Jedynie w dziedzinie zaspokojenia po-
trzeb duchowych pozostawaliśmy nieco w ty-
le. Ale i w tym kierunku uczyniony został po-
ważny krok naprzód, gdyż czynione od dwuch 
lat zabiegi o utworzenie własnej parafji 
uwieńczone zostały pomyślnym rezultatem.

Dziś mamy już własną parafję.
W niedzielę, dn. 2 grudnia z ambony tutej-
szego kościoła ogłoszone zostało przez ks. 
dziekana Edwarda Tyszkę zawiadomienie 

o utworzeniu parafji włochowskiej, na którą 
mieszkańcy z niecierpliwością oczekiwali, 
gdyż dotychczasowe należenie do parafji 
św. Wawrzyńca na Woli było dla parafijan 
niezmiernie uciążliwe.

W dniu zaś 8-go grudnia odbyło się 
uroczyste powitanie nowego proboszcza, 
którym mianowany został prefekt szkół war-
szawskich ks. dr. Juljan Chrościcki.

W powitaniu wzięły udział wszystkie 
warstwy społeczeństwa włochowskiego 
przez swoich przedstawicieli, a więc Zarząd 
i Rada gminna, delegaci różnych organizacyj, 
dzieci szkolne i.t.d. 

Punktualnie o godz. 11 przybył autem ks. 
proboszcz w towarzystwie ks. kan. Celińskie-
go i ks. dziekana Tyszki.

Nowemu gospodarzowi parafji wręczyły 
kwiaty dziewczynki w bieli oraz delegatki 
szkół miejscowych. Wdziawszy strój litur-
giczny, ruszył ks. proboszcz pod baldachi-

mem, poprzedzany przez miejscowe bra-
ctwo, wokół kościoła, poczem wstąpiwszy 
na kazalnicę, wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie oraz kazanie. Następnie odprawił 
uroczystą Mszę świętą przed wypełniającą 
kościół po brzegi publicznością. 

Załączone zdjęcie wykonano w dniu 
9 listopada 1930 r. - w dniu poświęcenia 
pierwszego, drewnianego kościoła w na-
szej parafii.
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W czasie Adwentu w dni powszednie dzieci z naszej parafii uczestniczyły w Roratach. Budziły się jeszcze przed świtem, aby z lampionami w ręku uczestniczyć w poran-
nej liturgii. Słuchały Słowa Bożego i poznawały różne modlitwy ze skarbca modlitw Kościoła. Po Roratach spotykaliśmy się na wspólnym śniadaniu. fot. D. Bronz

rOrAty 2013
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W polskiej tradycji istnieje 
wiele zwyczajów związanych 
z obchodzeniem Świąt Bożego 
Narodzenia. Niektóre z nich są 
ciągle żywe i kultywowane w całym 
kraju. Z niektórymi z nich można 
się spotkać tylko w niektórych 
rejonach Polski. Jeszcze inne 
odchodzą w zapomnienie. A może 
warto sobie o nich przypomnieć…

Wigilia
Kulminacyjnym punktem Adwentu, 
wprowadzającym zarazem w przeżywa-
nie uroczystości Narodzenia Pańskiego, 
jest wieczerza wigilijna. Jej przeżywanie 
połączone jest z bogatą obrzędowością, 
ma starą tradycję i przekazuje bardzo 
wiele treści.

Termin „wigilia” pochodzi z łaciny 
i oznacza czuwanie nocne. Były znane już 
w Starym Testamencie – zgodnie z meto-
dą liczenia czasu w Izraelu nocne czuwania 
były początkiem każdej uroczystości czy 
szabatu. Uroczysta wigilia wywodzi się 
z tamtej tradycji i liturgii.

W Polsce Wigilia Bożego Narodzenia 
zachowała pierwotny charakter aż do dnia 
dzisiejszego – jesteśmy tak mocno związa-
ni z jej tradycjami, że w oczach wielu Po-

laków przesłania właściwe święto, zamiast 
bycia wstępem staje się treścią świąt.

Tradycyjnie w Polsce w Wigilię zacho-
wywany jest post ilościowy (pierwszy po-
siłek jedzony jest dopiero po ukazaniu się 
pierwszej wieczornej gwiazdy) lub jakoś-
ciowy (wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych). W niektórych miejscach spo-
tyka się jeszcze umieszczanie w pokoju 
snopu zboża, np. w formie stroiku. Zwy-
czaj ten miał przypominać o tym, że Jezus 
urodził się w Betlejem, co po hebrajsku 
znaczy „dom chleba”. Powszechniej znany 
jest zwyczaj rozścielania sianka pod obru-
sem na stole, przy którym spożywana jest 
wieczerza – na pamiątkę tego, że Jezus 
urodził się na sianie.

Ilość potraw spożywanych w czasie 
wieczerzy bywała różna. W dawnych 
czasach wieczerza chłopska składała się 
z siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, 
a pańska z jedenastu. Obecnie na naszych 
stołach pojawia się tradycyjnie dwanaście 
potraw. W każdym regionie są one inne, 
tradycyjnie ustalone, jednak zwyczajowo 
na wigilijnym stole powinny znaleźć się 
wszystkie płody ziemi. Kulminacyjnym 
momentem wieczerzy jest obrzęd łama-
nia się opłatkiem. Jest to pozostałość po 
eulogiach starochrześcijańskich – był to 

chleb ofiarny składany na ołtarzu w czasie 
przygotowania darów eucharystycznych. 
Część z nich, nie przeznaczoną do konse-
kracji, święcono po Mszy św. i posyłano na 
znak jedności do domów tych, którzy nie 
mogli przybyć na Eucharystię. Eulogie by-
ły znakiem miłości i zjednoczenia chrześ-
cijańskiego – taką samą wymowę ma do 
dnia dzisiejszego opłatek, którym dzielimy 
się z bliskimi w czasie wigilijnej wieczerzy 
i który wysyłamy naszym bliskim i zna-
jomym wraz ze świątecznymi życzenia-
mi. Dzielenie się opłatkiem przypomina 
o potrzebie wzajemnego poświęcania się 
dla siebie nawzajem oraz uczy, że nawet 
ostatnim kawałkiem chleba należy się 
dzielić z potrzebującymi. 

Zwyczaj zapalania świecy wigilijnej na-
rodził się najprawdopodobniej w Holandii, 
a obecnie jest znany w całej Polsce. Świe-
ca ta jest znakiem zaproszenia do rodziny 
Maryi i Józefa, aby Jezus mógł się narodzić 
w naszych domach. Tradycyjnie po zło-
żeniu życzeń i przełamaniu się opłatkiem 
świecę zabierano ze stołu i stawiano w ok-
nie, aby oświetlała drogę wszystkim wę-
drowcom i samotnym – zapraszając ich na 
wieczerzę. Symbolika ta jest szczególnie 
widoczna w przypadku zapalania świec 
rozprowadzanych przez Caritas – dzięki 
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któremu pomoc świąteczna trafia do naj-
bardziej potrzebujących. Dzięki tej świecy 
zapraszamy do wspólnego stołu wszyst-
kich podopiecznych Caritas.

Przy stole często zostawia się jedno 
wolne miejsce i puste nakrycie dla nie-
spodziewanego gościa. To wyraz naszej 
otwartości na dzielenie się w tym dniu 
z innymi tym, co sami posiadamy. Często 
przybiera także formę pamięci o bliskich, 
którzy z jakiegoś powodu nie mogli do-
trzeć na wspólną wieczerzę albo odeszli 
już do Niebieskiej Ojczyzny.

Szopka lub żłóbek
Zwyczaj ustawiania z figurek sceny z Bo-
żego Narodzenia sięga czasów św. Fran-
ciszka z Asyżu, który jako pierwszy urzą-
dził szopkę. Obyczaj ten rozprzestrzenił 
się na cały świat – i niezależnie od formy, 
jaką przybierze szopka, ma być szkołą 
prostoty, ubóstwa i pokory, na pamiąt-
kę tego, że Syn Boży wyrzekł się Bożej 
chwały aby móc towarzyszyć człowieko-
wi na jego ziemskiej drodze.

Choinka
Zwyczaj ustawiania choinki pochodzi 
z Niemiec, choć w Polsce znane było 
zawieszanie u powały stroików z czub-
ka iglastych drzewek (tzw. podłaźniczki). 
Ozdabiano je jabłkami, orzechami, cia-
steczkami, kolorową bibułą, słomianymi 
gwiazdkami, wstążkami i świecami. W nie-
których rejonach choinka ubierana jest 
17 grudnia (kiedy rozpoczyna się druga 
część Adwentu, bezpośrednio przygoto-
wująca do obchodzenia pamiątki narodzin 
Chrystusa), w innych – 24 grudnia przed 
wieczerzą wigilijną. Choinka według tra-
dycji ma przypominać naukę o upadku 
i odkupieniu rodzaju ludzkiego. Jabłka 
zawieszane na gałązkach symbolizowały 
biblijny owoc, którym kuszeni byli Adam 
i Ewa, a papierowe łańcuchy przypomina-
ły o zniewoleniu grzechem. Oświetlenie 
choinki wskazuje na Chrystusa, który jest 
światłem na oświecenie pogan. O Jego 
przyjściu na ziemię przypominają również 
dzwoneczki (zwiastujące radość i wesele), 
aniołki (przypominające anioły budzące 
pasterzy w noc narodzin Pana) oraz gwiaz-
da umieszczana na szczycie choinki (na pa-
miątkę gwiazdy prowadzącej trzech męd-
rców do Dzieciątka). Orzechy, pierniki 
i cukierki symbolizowały życzenia dobro-
bytu i siły, jakie składamy sobie w czasie 
Świąt. Obecnie choinkowe drzewko nie 
jest już ubierane zgodnie z tymi tradycja-
mi, jednak zawsze przypomina nam o ra-
dości z narodzenia Pana.

Kolędnicy
Kolędnicy byli tradycyjnie nieodłączną 
częścią ludowego folkloru świąt Bożego 
Narodzenia. Wędrówkę od domu do do-
mu rozpoczynali tuż po wieczerzy wigi-
lijnej. Grupę kolędników obowiązkowo 
stanowili: król Herod, śmierć, diabeł i pa-
sterze, a w niektórych rejonach Polski tak-
że bocian, koza i niedźwiedź. Oprócz śpie-
wania kolęd, przedstawiano często scenki 
związane z narodzeniem Pana Jezusa. Go-
spodarze częstowali kolędników słodycza-
mi i obdarowywali drobnymi pieniędzmi.

Jasełka
Jasełka są teatralnym przedstawieniem 
biblijnych wydarzeń związanych z Bożym 
Narodzeniem. Nazwa pochodzi od słowa 
jasła – żłób. Wywodzą się ze średniowiecz-
nych misteriów chrześcijańskich. Wysta-
wiano je przy kościołach i klasztorach. 
Początkowo autorami tekstów byli du-
chowni, później również osoby świeckie. 
Z czasem w tekstach zaczęły pojawiać 
się legendy i wątki ludowe. Spełniają one 
ważną rolę ewangelizacyjną, przybliżając 
w bardzo prostej formie prawdy biblijne 
o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.

Święte wieczory
W tradycji polskiej w czasie od wieczoru 
wigilijnego do Nowego Roku, a w niektó-
rych regionach aż do Uroczystości Ob-
jawienia Pańskiego (Trzech Króli) prze-
żywano tzw. święte wieczory, w czasie 
których spędzano czas w rodzinnej at-
mosferze. Po zachodzie słońca nie wy-
konywano już żadnych prac, rodziny gro-
madziły się wspólnie, słuchano opowieści 
biblijnych, wspominano minione dzieje 
i śpiewano kolędy.

Błogosławieństwo wina
Świętego Jana Apostoła, umiłowanego 
ucznia Jezusa, wspominamy 27 grudnia. 
Według tradycji, w czasie prześladowań 
chrześcijan podano św. Janowi kielich 
z zatrutym winem, które on pobłogosła-
wił i nie wyrządziło mu ono żadnej szko-
dy. Na pamiątkę tego wydarzenia w nie-
których kościołach błogosławi się tego 
dnia wino i podaje wiernym do picia, aby 
nic zatrutego im nie szkodziło.

Błogosławieństwo chrześniaków
Dzień później, 28 grudnia, Kościół wspo-
mina opis męczeństwa małych dzieci 
w Betlejem. Zostały one zabite na rozkaz 
Heroda, który obawiał się utraty swoje-
go tronu, gdyż dowiedział się od trzech 
mędrców o narodzinach Mesjasza. Tego 
dnia przypominamy sobie o odpowie-
dzialności za dzieci, za powierzony nam 
dar życia oraz o obowiązku ich chrześci-
jańskiego wychowania. To dzień, w któ-
rym w kościołach błogosławi się dzie-
ci. Kościół zachęca również rodziców 
chrzestnych do błogosławienia w tym 
dniu swoich chrześniaków – prosząc 
Boga, aby kiedy dorosną, pełniły wśród 
ludzi dobre czyny, słuchały natchnień Du-
cha Świętego i były świadkami Chrystusa 
oraz głosicielami i obrońcami wiary.

Uroczystego charakteru świętowa-
nia w naszych rodzinnych domach nadają 
piękne zwyczaje i obrzędy. Przeżywane 
we wspólnocie Kościoła tajemnice wiary 
wyszły poza mury świątyń, wchodząc na 
stałe do domów chrześcijańskich rodzin. 
Warto o nich pamiętać, aby tradycje i zwy-
czaje pielęgnowane w naszych domach 
odzwierciedlały to, w co wierzymy.

Agnieszka Dzięgielewska

 fot. P. Szpunar
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cHrzest pAńskI 
OdczytANIe IkONy – WejścIe W tAjemNIcĘ

By przybliżyć treść święta Chrztu 
Pańskiego proponujemy dziś 
odczytanie ikony Epifanii (Chrztu 
Pańskiego). Powstała ona w pracowni 
ikonograficznej Elazara Huberta 
Kampy. Została wykonana na 
podstawie przykładu z Serbii 
datowanego na XIV wiek. Wtedy 
kształtował się kanon ikonograficzny 
przedstawiania tego święta. 
Wydarzenie spotkania Jezusa z Janem 
Chrzcicielem opisują trzej Ewangeliści: 
Mateusz, Marek i Łukasz. 

I
konę Chrztu możemy podzielić na trzy 
części. Centrum ikony zajmuje postać 
Chrystusa, który jest zanurzony po szy-

ję w wodzie (nie stoi na niej) w wyłomie 
skalnym. U góry ikony mamy obłok i Anio-
łów. Góry po obu stronach są już osobną 
sceną. U ich podnóża z obu stron stoi lud. 
Wyżej, naprzeciw siebie, mamy sceny: 
Aniołów Wielbiących Chrystusa oraz mo-
ment, w którym Jezus prosi Jana o chrzest. 
Nad tymi scenami unoszą się cztery góry, 
na których siedzą cztery postacie z dzbana-
mi. Mamy więc wiele różnych scen i każda 
o czymś konkretnym opowiada.

Centralna część ikony
Centralna część ikony przedstawiają-
ca wyłom skalny wypełniony wodą ma 
zobrazować nam przepaść, jaką zrodził 
grzech pierworodny. Jest to ciemność, ja-
ka oddziela człowieka od Boga. W samym 
centrum ukazany jest zanurzony w wo-
dach Jordanu Chrystus. Zazwyczaj przed-
stawiany jest nagi lub przepasany skromną 
opaską wokół bioder, symbolizującą Jego 
czystość, niewinność. Chrystus zanurzony 
jest w wodzie po szyję, a prawą ręką czy-
ni gest błogosławieństwa oczyszczającego 
wodę. Pod Jego stopami znajdują się dwie 
symboliczne postacie. Mężczyzna z dzba-
nem, który wylewa wodę w odwrotnym 
kierunku od Mesjasza to symbol Jordanu. 
Kobieta z koroną na potworze morskim – 
to symbol Morza Czerwonego. Obie po-
stacie są zobrazowaniem biblijnego tekstu 
Psalmu 114. Psalm ten mówi o wyjściu 
Izraela z Egiptu. Przejście przez Jordan 
i Morze Sitowia są symboliczną zapowie-

dzią chrztu. Wokół Chrystusa widzimy 
wskakujące i wyskakujące z wody dzieci. 
Jest to symbol oczyszczenia wód, które 
kiedyś były traktowane jako siedlisko zła, 
zaś po chrzcie woda staje się symbolem 
odnowionego życia.

U góry nad Chrystusem widzimy Ja-
na Chrzciciela. Jedną ręką wskazuje na 
Chrystusa chrzcząc Go, zaś drugą rękę 
ma wyciągniętą w geście obrony przed 
udzieleniem chrztu komuś większemu od 
siebie. Jak pamiętamy, Jan wzbraniał się, 
by ochrzcić Mesjasza.

Na samej górze ikony mamy przedsta-
wione półkole symbolizujące w ikonografii 
otwarte niebiosa. Aniołowie trzymają ot-
warte wrota jako znak, iż niebo staje się 
otwarte dla ludzi dzięki objawieniu Syna 
Bożego. Niżej położeni aniołowie odsłania-
ją wystającą rękę Boga Ojca. Ręka ta zło-
żona jest w geście błogosławieństwa i ma 
symbolizować słowa: „Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie” 
(Mt 3, 17). Na Jezusa spada trójcienisty pro-
mień oznaczający Trójcę oraz symboliczna 
biała gołębica oznaczająca Ducha Świętego.

Lewy pas Ikony
Patrząc na lewą stronę ikony widzimy 
ludzkość. Jest to zobrazowanie tekstów 
opowiadających o tym, iż wokół Jana 
Chrzciciela zbierali się ludzie, słuchali jego 
nauk oraz przyjmowali od niego chrzest. 
Obok nóg Jana znajdujemy drzewo, 
a przy nim siekierę. Jest to obraz Jano-
wych słów: „Już siekiera jest przyłożona 
do korzenia drzew. Każde więc drzewo, 
które nie wydaje dobrego owocu, zostaje 
wycięte i wrzucone w ogień” (Mt 3,10).

Patrząc wyżej, odnajdujemy trzy po-
stacie. Jest to scena rozmowy Jana i je-
go uczniów z Chrystusem. Z Ewangelii 
Jana dowiadujemy się, że Jezus kilka ra-
zy pojawiał się nad Jordanem. Jak gdyby 
obserwował Chrzciciela. Scena ma obra-
zować dialog: „Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Je-
zus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo 
tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe” (Mt 3, 14-15).
Nad wszystkimi scenami, na czterech 

szczytach siedzą postacie z dzbanami, 
z których wylewa się woda. Jest to symbol 
czterech źródeł Jordanu: Hasbani, Banias, 
Dan, Ajoun.

Prawa strona
Z tej strony znajdujemy również lud ze-
brany wokół Anioła Pustyni. Nad ludem 
umieszczeni są aniołowie chóru serafi-
nów. Mają ręce okryte w geście wyraże-
nia wołania: „Święty, święty, święty…” (Iz 
6,1-4), co w języku hebrajskim oznacza 
wołanie: inny, niezrozumiały, niepojęty…

Spoglądając na ikonę Chrztu Pańskiego 
warto wiedzieć, że do tego obrazu odwo-
łują się słowa modlitwy błogosławieństwa 
wody chrzcielnej. Przywoływanie mocy 
Bożej nad wodą jest konieczne. W Trady-
cji Kościoła nad wodą przywoływano moc 
Bożą przez epiklezę (odwoływano się do 
działania Ducha Świętego) lub odmawiano 
egzorcyzm (aż do ostatniej reformy litur-
gicznej). Św. Augustyn mówi o konieczno-
ści medicatio acquae, czyli o uzdrowieniu 
wody. Dlaczego? Woda była rozumiana 
jako siedziba ciemności, miejsce, gdzie 
człowiek nie oddycha, gdzie umiera. Biblia 
potwierdza wartość zagrażającą, uśmierca-
jącą wody. Są wody potopu, wody Morza 
Czerwonego, wody Jordanu czy wzbu-
rzone wody Jeziora Galilejskiego. Dlatego 
w liturgii Kościoła odmawiano modlitwy, by 
wyrzucić moc śmierci zawartą w wodzie. 
Do dziś mamy ryt zanurzenia świecy pas-
chalnej w wodzie podczas błogosławień-
stwa źródła chrzcielnego w czasie Wigilii 
Paschalnej. Symbolizuje to zstępującego 
do wód Jordanu Chrystusa, co zapowiada 
Jego wejście w śmierć i zwycięstwo nad 
nią, przez co dał wodzie siłę uświęcania. 
Chrzest Jezusa jest zapowiedzią tajemnicy 
paschalnej Jezusa i zapowiada nasz chrzest 
i jego prawdziwe znaczenie – bycia powo-
łanym do tego, by zniweczyć moc śmierci 
w swoim życiu i cieszyć się wybraniem ze 
strony Boga. Nad każdym z nas w chwiili 
chrztu Bóg wypowiada słowa: jesteś moim 
ukochanym dzieckiem. Wybrałem cię do 
tego, byś przeszedł ze śmierci do życia. 

Ks. Krystian Chmielewski na podstawie ma-
teriałów Pracowni Ikonograficznej św. Łazarza 

(http://pracowniaikonlacaro.pl).
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OBjAWIeNIe pAńskIe
O

bjawienie Pańskie, po grecku Epi-
fania, było pierwotnie na wscho-
dzie świętem narodzin Chrystu-

sa w Betlejem lub Jego chrztu z rąk Jana 
Chrzciciela nad Jordanem.  Kiedy Zachód 
przejmował ze Wschodu święta Epifanii, 
nie zachowało się proste przeniesienie pra-
wie żadnego z jego tamtejszych znaczeń. 
Poza Rzymem obchodzono je bowiem ja-
ko Święto Trzech Cudów: wizyty i hołdu 
Magów, Chrztu Pańskiego oraz przemiany 
wody w wino w czasie godów w Kanie Ga-
lilejskiej. W samym Rzymie jednak liturgia 
skupiała się wyłącznie na wizycie Magów, 
interpretowanej jako objawienie się Chy-
stusa poganom. Stopniowo ta rzymska 
teoria i praktyka liturgiczna zdominowała 
rozumienie tego święta na całym Zacho-
dzie. Ślad dawnej treści Epifanii, pozostaje 
w antyfonach brewiarzowych na Uro-
czystośc Objawienia Pańskiego: Tego dnia 
Oblubienica-Kościół połączyła się ze swym 
niebieskim Oblubieńcem, bo Chrystus zmył 
w Jordanie jej zbrodnie. Mędrcy spieszą z da-
rami na królewskie zaślubiny, a goście radują 
się winem, które powstało z wody. Alleluja. 
Święto Trzech Cudów to odsłona rąbka 
tajemnicy wkroczenia Jezusa na ziemię. 
Mówi coś o Nim, ale mówi też o nas.

Pokłon Mędrców
Wielu próbowało dociekać kim byli owi 
Mędrcy, Magowie czy Królowie – róż-
nie ich nazywamy w tradycji. Katechizm 
Kościoła Katolickiego mówi o ich poszu-
kiwaniu prawdy, które prowadziło ich do 
gwiazdy z Jakuba, źródła światła, które 
płynie ze Słowa Bożego. Samo Słowo od-
syła ich z kolei do Betlejem, by mogli uj-
rzeć wcielone Słowo. Mędrcy przynoszą 
dary: złoto, kadzidło i mirrę – znaki kró-
lowania, sprawowania funkcji kapłańskiej 
i zapowiedź pogrzebu. Wedle niektórych 
starożytnych apokryfów Adam zabrał te 
dary z raju i skrył je w jaskini skarbów, aż 
przyjdą po nie królowie, by ofiarować je 
prawdziwemu Królowi – narodzonemu 
Synowi Bożemu. To oczywiście legenda, 
ale pokazuje jak głęboko kwestia uznania 
boskości Jezusa zaprzątała serca chrześ-
cijan. Ewangelista Mateusz pisze, że wę-
drowcy oddali Dziecięciu pokłon padając 
przed nim na twarz. Mędrcy idący drogą 
za gwiazdą (znakami naturalnymi), szuka-
jący podpowiedzi w Słowie Bożym („kon-
sultacje” u Heroda w Jerozolimie), spoty-
kający w Jezusie obiecanego Zbawiciela 

są obrazem wszystkich, którzy szczerym 
sercem szukają Boga. 

Chrzest w Jordanie 
W obrazie Chrystusa przychodzącego do 
chrztu u Jana tradycja widzi przejmujący 
obraz Boga szukającego grzeszników, bo 
przychodzącego do ich warunków, do ich 
sytuacji. Jezus niczego nie musiał wyznawać 
Janowi, bo był bez grzechu, ale Ojciec roz-
poznał w postawie Jezusa rozpoczęcie misji 
zbawienia ludzi i ich przebóstwienia. To dla-
tego rozległ się głos z nieba i na Nazarejczy-
ku spoczął Duch Święty. Po raz pierwszy 
światu ukazuje się tajemnica Trójcy. Chrzest 
Jezusa jest także obrazem naszego chrztu. 
Gdyby nie zejście Chrystusa do wód Jor-
danu, woda nie nabrałaby mocy uświęca-
nia – jak śpiewamy w błogosławieństwie 
wody chrzcielnej. Także naznaczenie Du-
chem Świętym staje się naszym udziałem: 
stanowimy lud Bożego Pomazańca. Warto 
zauważyć, że na Wschodzie Epifania pozo-
stała dniem chrzcielnym, dniem Światłości, 
w którym to światło udzielane jest przyj-
mującym sakrament chrztu.

Cud w Kanie
Trzeci z cudów, znaków, wspominanych 
w Epifanię, to wesele w Kanie Galilejskiej. 
Jezus udaje się tam ze swoimi uczniami. 
Jest z Nim Maryja, Jego Matka. To na jej 
sugestię Jezus angażuje się w sprawy uczty. 
Przemieniając wodę w wino Chrystus od-
słania sens swojego przyjścia, swojej godzi-

ny. Interpretacje tego wydarzenia wskazują 
na słodycz łaski i mocy Chrystusa, która 
wypełnia braki starego ładu. Ale obraz go-
dów weselnych pokazuje też ostateczny 
cel, jakim jest zjednoczenie nas z Bogiem 
na godach Baranka, opisywanych w księ-
dze Apokalipsy. Chodzi o zaproszenie nas 
do świętowania, które rozpoczęło się wraz 
z przyjściem Chrystusa na świat. 

Bóg objawia się nam, bo chce być przez 
nas poznany i ukochany. Wchodzi w histo-
rię każdego człowieka, by wnieść życie 
tam, gdzie go już nie ma. Nie ma w tym 
nic z użalania się nad nami, jest miłość, 
która wiedzie do podjęcia prawdziwej 
walki – starcia z grzechem, który prowadzi 
człowieka do śmierci i przyjęcia tej śmierci 
przez niewinnego Bożego Baranka. Jedno-
cześnie wszystkie znaki objawiające Chry-
stusa, odsłaniają Jego chwałę. Mamy po-
trójną zapowiedź tajemnicy śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa, Jego Paschy. To 
dlatego Epifania była dniem, w którym 
ogłaszano już datę najbliższej Wielkanocy – 
dnia zwycięstwa Chrystusa nad grzechem 
i śmiercią człowieka, dnia otwarcia nam 
drogi do nieba. Pamiątką tego zwyczaju 
jest kreda, której kiedyś używano do za-
pisywania daty Wielkanocy i zależnych od 
niej świąt ruchomych. Chrześcijanie nie 
zatrzymywali się na sentymentalnym prze-
żywaniu czasu świątecznego – czekali na 
Paschę, czekali na życie.

ks. Krystian Chmielewski



Ogłoszenie  
daty Wielkanocy 

Roku Pańskiego 2014
Drodzy Bracia i Siostry! 

Chwała Pana objawiła się wśród nas i będzie się  
objawiała zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia.  
W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy  

wciąż na nowo i przeżywamy tajemnice naszego Zbawienia:

 Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu Bożemu,  
tak jak zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego,  

Jezusa Chrystusa, tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej 
Paschy – Zmartwychwstania naszego Pana i Boga.

5 marca będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

20 kwietnia z radością będziemy celebrować Paschę  
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

1 czerwca będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

8 czerwca dzień Zesłania Ducha Świętego.

19 czerwca uroczysty obchód  
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

30 listopada będzie pierwsza niedziela Adwentu  
naszego Pana Jezusa Chrystusa,  

któremu cześć i chwała na wieki wieków. 

Chrystusowi, który był, który jest  
i który przychodzi, Panu czasu i historii,  

cześć i chwała na wieki wieków.  
Amen.

nr 10/2013 13nr 10/2013
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Z homilii kardynała Kazimierza Nycza wygłoszonej podczas Mszy świętej i święceń biskupich  
ks. Rafała Markowskiego i ks. Józefa Górzyńskiego w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela  
na Starym Mieście w Warszawie, 7 grudnia 2013 r. 

Gaude Mater Polonia! Ten hymn śpie-
wamy wtedy, kiedy przeżywamy ważne 
i wielkie wydarzenia w Kościele, spo-
łeczne i narodowe. Myślę, że mamy dzi-
siaj prawo ten hymn przywołać, w tym 
momencie, kiedy w naszej archikatedrze 
odbywa się konsekracja dwóch nowych 
biskupów. Jest to bowiem wydarzenie 
ważne dla całego Kościoła, ponieważ bi-
skup wchodzący w kolegium biskupie jest 
odpowiedzialny za wszystkie Kościoły. Jest 
to nade wszystko dzień ważny i wielki 
dla naszej archidiecezji, która otrzymuje 
dwóch nowych braci biskupów dla służby 
w tym Kościele, dla służby wszystkim, któ-
rzy stanowią Kościół warszawski (...).

Za chwilę, drodzy Bracia, zostaniecie 
zapytani - czy chcecie szukać zabłąkanych 
owiec i odnosić je do owczarni pańskiej? 
Trzeba iść do wszystkich! Nikt bardziej niż 
papież Franciszek nie pokazuje nam swo-
im nauczaniem i swoim słowem, swoją 
ostatnią adhortacją, jak ważną rzeczą jest 
głoszenie Ewangelii wszystkim! Jak ważną 
rzeczą jest pójść do wszystkich, nawet je-
żeli to się nie wszystkim podoba. To także 
wielkie zadanie i problem Kościoła dzisiaj, 
ewangelizować wszystkich, bo za wszyst-
kich umarł Chrystus i wszystkich chce do-
prowadzić do spotkania z sobą. Pan Jezus 
chce wszystkich zbawić (...). 

Drodzy Bracia, Rafale i Józefie, czeka 
na Was Kościół. To wielkie słowa, ale cze-
ka na Was Kościół powszechny. Czeka na 
Was Kościół warszawski. Czekają na Was 
parafie, wspólnoty chrześcijańskie, ruchy, 
stowarzyszenia. Czekają na Was rodziny. 
Czekają na Was katolicy świeccy. Czekają 
na Was w sposób szczególny kapłani, dla 

których macie być ojcami. Czekają na Was 
siostry zakonne, księża zakonni, klerycy 
naszego seminarium. Czekają wszyscy 
na Waszą posługę i Waszą braterską mi-
łość, aby być dla nich wszystkim, abyście 
zawsze mieli dla nich czas, gotowość po-
mocy, służby. Czekam na Was, oczywiście 
także i ja.  Bardzo się cieszę i Bogu dzię-
kuję, papieżowi dziękuję, że otrzymuję ta-
kich nowych współpracowników, aby ra-
zem w kolegium biskupim służyć Kościo-
łowi warszawskiemu, czuwać nad ludem 
Bożym, i pełnić, przecież nie swoje, ale 

Chrystusowe posługiwanie w urzędzie bi-
skupim. Modlimy się z Wami. Licznie zgro-
madzeni w tej archikatedrze przedstawi-
ciele różnych środowisk świadczą o tym 
oczekiwaniu na Was i na Waszą posługę. 
Niech ta modlitwa, która będzie nam to-
warzyszyć podczas święceń i potem, bę-
dzie modlitwą z dzisiejszego wspomnienia 
św. Ambrożego – „Boże, za wstawienni-
ctwem św. Ambrożego wzbudź w swoim 
Kościele biskupów według Twojego ser-
ca, aby nim rządzili mężnie i roztropnie. 
Amen”.

czekAł NA NIcH  

kOścIół



frANcIszek I kOścIół 
– DROgA ODNOWY 
przez śWIĘtOśĆ

C
hciałbym dziś podkreślić kwestię 
ponownego odczytania Ewangelii 
przez św. Franciszka. yves Con-

gar w „Prawdziwej i fałszywej reformie 
Kościoła” przywołuje postać Biedaczyny 
z Asyżu, jako najczystszy model odnowy 
Kościoła przez świętość. Co się na nią 
składa i jak możemy z tego czerpać dzisiaj?

Nawrócenie św. Franciszka
Żeby zrozumieć coś z dziejów świętego 
Franciszka, trzeba zacząć od jego nawró-
cenia. Jest wiele relacji tego wydarzenia, 
ale najpiękniej opisuje to on sam w Testa-
mencie: „Pan powiedział mi, bym zaczął 
od takiego podjęcia pokuty: gdy byłem 
w grzechu obrzydzeniem napawał mnie 
widok trędowatych, ale Pan poprowadził 
mnie do nich, bym świadczył im miłosier-
dzie. I gdy odchodziłem od nich, to co by-
ło wcześniej goryczą, napełniło słodyczą 
moją duszę i ciało. Wkrótce po tym zo-
stawiłem ten świat”.  Faktem jest, że za-
raz po tym Franciszek podejmuje decyzję 
o opuszczeniu swojego stanu. Porzuca 
dobrobyt i uznanie społeczne, a wybiera 
dobrowolnie życie pośród najmniejszych, 
którzy nie znaczą nic w oczach możnych 
tego świata, wybiera ludzi dotkniętych 
rozmaitymi formami ubóstwa. Historycy 
słusznie podkreślają, że Franciszek nie 
wybrał ubóstwa, a ubogich! Zmiana by-
ła powodowana bardziej przykazaniem: 
„Miłuj bliźniego jak siebie samego” niż 
zachętą: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, 
sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubo-
gim, a potem pójdź za Mną”. Kierowało 
nim współczucie, a nie chęć udoskona-
lenia samego siebie, bardziej miłość niż 
ubóstwo. Nie chodziło zatem o wybór 
między dobrobytem a ubóstwem, czy 
między bogatymi a biednymi, między 
przynależnością do jednego stanu czy in-
nego, ale o wybór między sobą a Bogiem, 

Fragmenty rozważania adwentowego kaznodziei Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessy z Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów. Tłumaczenie x KCh.

El Greco, Ekstaza św. Franciszka  Muzeum Diecezjalne, Siedlce

15nr 10/2013



między zachowaniem swojego życia albo 
utratą go dla Ewangelii.  Wielu ludzi przy-
chodzi do Jezusa z miłości do biednych, 
inni przychodzą do biednych z miłości do 
Jezusa. Tak było ze św. Franciszkiem. Głę-
boki motyw jego nawrócenia stanowiło 
wezwanie Chrystusa z Ewangelii: „Jeśli 
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje. Kto chce zacho-
wać swoje życie, straci je, a kto straci swe 
życie z Mego powodu, zachowa je” (Mt 
16, 24-25). Całując trędowatego Franci-
szek zaparł się samego siebie w tym, co 
było dla niego najtrudniejsze do zniesie-
nia i przeciwne jego naturze. Zadał so-
bie przemoc. Tak to opisuje też Celano, 
pierwszy biograf Franciszka: „Pewnego 
dnia zatrzymał się przed trędowatym, za-
dał sobie samemu przemoc, podszedł do 
niego i pocałował go. Od tego momentu 
zdecydował się coraz bardziej zapierać 
się samego siebie, aż przez miłosier-
dzie Boże osiągnie pełnię zwycięstwa”. 
Franciszek nie poszedł do trędowatych 
wiedziony spontanicznym aktem woli, 
poruszony ludzkim, czy religijnym współ-
czuciem. Pan – pisze – zaprowadził mnie 
do nich. To drobny szczegół, który umyka 
późniejszym biografom Biedaczyny. Jezus 
przygotował serce Franciszka tak, by jego 
wolność odpowiedziała we właściwym 
czasie na łaskę. W trędowatym spotkał 
Jezusa. Nawrócenie Franciszka jest po-
dobne do Pawłowego. W pewnym mo-
mencie to, co było dla niego „zyskiem”, 
uznane zostaje za „stratę” z powodu 
Chrystusa (Flp 3,5) - dla Franciszka to, 
co napełniało goryczą, staje się słodyczą, 
także ze względu na Chrystusa.  Od te-
go momentu obydwaj mogą powiedzieć: 
„Teraz zaś nie żyję już ja, lecz Chrystus 
we mnie”. To zmusza nas do skorygo-
wania pewnego obrazu św. Franciszka, 
utrwalonego w kulturze od czasów Dan-
tego opisującego w „Boskiej komedii” 
zaślubiny z Panią Biedą. Nie zakochujemy 
się w cnocie, choćby to było ubóstwo, 
ale w osobie. Franciszkowe zaślubiny 
były, jak w przypadku innych mistyków, 
zaślubinami z Chrystusem.  Franciszek 
nie związał się z ubóstwem, czy z ubo-
gimi – połączył się z Chrystusem i to ze 
względu na Niego wybrał ubóstwo. Tak 
będzie zawsze w chrześcijańskiej święto-
ści. U podłoża życia w ubóstwie i miłości 
do ubogich musi być miłość Chrystusa, 
inaczej ubodzy będą wykorzystywani dla 
różnych celów i samo ubóstwo stanie się 
argumentem przeciw Kościołowi albo 
ścieżką większej doskonałości dla wy-

branych. Staje się wówczas jedną z naj-
gorszych form bogactwa – przekonania 
o własnej sprawiedliwości. 

Franciszek i reforma Kościoła
Jak to się stało, że wewnętrzne i osobi-
ste doświadczenie, jakim było nawróce-
nie młodego Franciszka, zmieniło oblicze 
Kościoła jego czasów i wciąż wpływa na 
życie Kościoła?

Trzeba przywołać sytuację tamtych 
czasów. W czasach Franciszka wszyscy 
mniej lub bardziej zdawali sobie spra-
wę z potrzeby reformy Kościoła. Trzeba 
ostrożnie intepretować słowa z krucyfiksu 
z kościoła św. Damiana: „Franciszku, idź 
i odbuduj mój kościół, który jest w rui-
nie”. Franciszek zrozumiał to wezwanie 
dosłownie i takiej interpretacji pozostał 
wierny do końca swych dni, odbudowując 
zniszczone kościoły w okolicy. Dopiero je-
go uczniowie odczytali je jako wezwanie 
do odnowy całego Kościoła. Nic nie do-
daje do tego słynny sen Innocentego III, 
który widział Franciszka podtrzymującego 
walący się Kościół. Był to sen papieża, nie 
Franciszka. On sam nigdy nie postrzegał 
siebie w tych kategoriach. Oto, co znaczy 
być reformatorem przez świętość.

Franciszek i powrót do Ewangelii
Jeśli zatem nie zamierzał być reforma-
torem, kim chciał być i co uczynić? Pi-
sze o tym w swoim testamencie: „Kiedy 
już Pan dał mi braci, nikt nie powiedział 
mi, co mam czynić. Ale Najwyższy obja-
wił mi, że mam żyć według Ewangelii”. 
Przywołuje fragment usłyszany na Mszy 
świętej, kiedy Jezus posyłał swoich ucz-

niów: I wysłał ich, aby głosili królestwo Bo-
że i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie 
bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby po-
dróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miej-
cie też po dwie suknie!” (Łk 9, 2-3). Od 
tej pory jego misja była dla niego jasna: 
prosty i radykalny powrót do prawdzi-
wej Ewangelii, którą żył i której nauczał 
Jezus, by przywrócić światu sposób życia 
Jezusa i Apostołów. Pisząc regułę dla za-
konu stwierdza, że polega ona właściwie 
na „zachowaniu Ewangelii naszego Pana 
Jezusa Chrystusa”. Franciszek nie próbo-
wał teoretyzować swojego odkrycia ani 
robić z niego programu reformy Kościo-
ła. Wypełnił tę reformę w sobie i w ten 
sposób ukazał Kościołowi drogę wyjścia 
z kryzysu: przybliżyć się do Ewangelii, 
przybliżyć się do ludzi, a w szczególno-
ści do ubogich. Ten powrót do Ewange-
lii ukazują jasno kazania św. Franciszka. 
Zdumiewające, każdy jego biograf to za-
uważył: Franciszek zawsze mówił o czy-
nieniu pokuty i do tego wzywał wszędzie. 
Co miał na myśli kierując do ludzi to we-
zwanie? Zwykle odczytujemy to błędnie. 
Sprowadzamy Franciszkowe orędzie do 
moralnego wezwania, do uderzenia się 
w pierś, upokarzania się i umartwiania, by 
odpokutować grzechy. Chodzi tymcza-
sem o oddech Ewangelią. Franciszek nie 
wzywa, by czynić „pokuty” (liczba mno-
ga), ale pokutę (liczba pojedyncza), a to 
oznacza co innego. Franciszek, jak wia-
domo, lubił sięgać po słowa Jezusa. Od 
tego samego wezwania zaczynał swoje 
przepowiadanie Chrystus. „Gdy Jan zo-
stał uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei 
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się 
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wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 
(Mk 1,14-15).  Nawracajcie się, dosłow-
nie: Czyńcie pokutę. Głosząc to Franci-
szek na nowo ogłaszał wielkie wezwanie 
Jezusa, którym zaczynał On swoje prze-
powiadanie i od którego Apostołowie 
zaczęli swą mowę w Dzień  Pięćdziesiąt-
nicy. Co oznaczały te słowa, nie musiał 
wyjaśniać, całe jego życie to tłumaczyło. 
Franciszek uczynił to, co później przy-
świecało ostatniemu Soborowi – zburzyć 
mury, przełamać odseparowanie Kościo-
ła i przybliżyć Kościół ludziom. Chodziło 
o to, by władza w Kościele była służbą, 
nie panowaniem. Miał na myśli także 
kwestię nauki i kultury, zmonopolizowa-
nej praktycznie przez duchowieństwo 
i zakonników. Nie chodziło przy tym 
o odrzucenia nauki w ogóle, a o takie jej 
uprawianie czy wykorzystywanie, które 
nie rodziłoby pokusy władzy i dominacji. 
Mówił o regule, nauce, jaką zostawił mu 
Jezus – „iść drogą prostoty i być sługą dla 
świata”. Sam wybrał bycie nieuczonym, 
ale nie pogardzał nauką. Zakazywał bra-
ciom pogardy i osądów wobec bogatych, 
a zachęcał ich, by przede wszystkim osą-
dzali samych siebie.  yves Congar widzi 
w tym jeden z podstawowych warunków 
prawdziwej reformy Kościoła (która nie 
prowadzi do schizmy) – zdolność, by 
nie absolutyzować swoich intuicji, ale by 
pozostać w zgodzie z całością, czyli Koś-
ciołem w przekonaniu – jak o tym pisze 
papież Franciszek w najnowszej adhorta-
cji Evangelii gaudium – że całość jest waż-
niejsza niż część. 

Jak naśladować Franciszka?
Co mówi nam dziś doświadczenie św. 
Franciszka? Możemy iść za nim wszyscy? 
Bóg woła nas do odnowy Kościoła przez 
drogę świętości, nie przez krytycyzm 
i samą reformę struktur. Duchowa przy-
goda Franciszka zaczęła się od nawróce-
nia własnego „ja” do Boga, od zaparcia 
się siebie. Prawdziwi reformatorzy Koś-
cioła obumierają dla siebie. Precyzyjniej 
mówiąc – decydują się obumierać dla sie-
bie, bo to przygoda, która trwa całe życie 
i rozciąga się ponad nie. Nasza miłość do 
siebie umiera dopiero parę chwil po na-
szej śmierci, mówiła św. Teresa z Avila. 
Sylwan z góry Atos, święty mnich prawo-
sławny, powiedział: „By być prawdziwie 
wolnym, trzeba zacząć od związania sie-
bie”.  Ale co oznacza Jezusowe wezwa-
nie do zaparcia się siebie? Można to za-
proponować światu, który mówi w kółko 
o samorealizacji? To zaparcie się siebie nie 

sprowadza się do wymiaru negatywnego 
– przeciwnie, chodzi o coś pozytywnego: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną”, „chce Mnie 
naśladować” – chodzi o to, by posiąść 
Chrystusa.  Powiedzieć „nie” samemu 
sobie to środek do celu, jakim jest po-
wiedzieć „tak” Chrystusowi. Święty Pa-
weł mówi o tym, jako o prawie Ducha: 
„Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać 
będziecie popędy ciała – będziecie żyli” (Rz 
8,13). Umierać, by żyć – odwrotnie niż 
prezentuje podejście filozoficzne (choćby 
Heideggera), gdzie życie ludzkie oznacza 
żyć, by umrzeć. Na jakim fundamencie 
chcemy budować swoje życie – na swoim 
„ja” czy na Chrystusie? A mówiąc w języku 
św. Pawła: chcemy żyć dla siebie, czy dla 
Pana? Żyć dla siebie oznacza żyć dla własnej 
wygody, własnej chwały, dla swojego wzro-
stu i rozwoju; żyć dla Pana oznacza stawiać 
zawsze na pierwszym miejscu, w naszych 
pragnieniach, chwałę Chrystusa, spra-
wy Królestwa Bożego i Kościoła. Każde 
„nie”, mniejsze lub większe, powiedziane 
miłości własnej, jest „tak” powiedzianym 
Chrystusowi. Nie możemy się oszukiwać. 
Nie chodzi o to, byśmy wiedzieli wszyst-
ko o chrześcijańskim zaparciu się siebie, 
jego pięknie i konieczności, a o to, byśmy 
przeszli do czynów, zaczęli tak działać. 
Wielki starożytny mistrz duchowości Do-
roteusz z Gazy, powiedział: „Jest możliwe, 
by w krótkim czasie dziesięć razy pokonać 
swą wolę i powiem ci jak to zrobić. Ktoś 
coś widzi i jego myśli mówią: „Spójrz tam”, 
ale on odpowiada swoim myślom: „Nie, nie 
spojrzę”. I w ten sposób pokonuje swoje 
myśli. Potem spotyka ludzi, którzy źle mó-
wią o kimś i jego myśli podpowiadają mu: 
„Ty też powiedz, co wiesz”, ale on zwalcza 

swe myśli zachowując milczenie”. Starożyt-
ny myśliciel daje nam przykład z życia za-
konnego. Ale on pasuje do życia każdego 
z nas, duchownych i świeckich. Spotykasz, 
jeśli nie żebraka jak Franciszek, to biedaka, 
o którym wiesz, że o coś cię poprosi, stary 
człowiek wewnątrz ciebie kazał ci przejść 
na drugą stronę ulicy, ale ty, zadając prze-
moc samemu sobie, wychodzisz naprze-
ciw niego, dając mu może tylko uśmiech 
lub słowo pozdrowienia, jeśli nie możesz 
więcej.  Masz okazję do wielkiego zysku: 
powiedziałeś „nie” i zaprałeś się siebie. 
Odczuwasz w sobie sprzeczność: zraniony 
w dumie, chcesz odreagować natychmiast 
– milcz i czekaj: zaparłeś się samego siebie. 
Myślisz, że zostałeś potraktowany źle, nie-
zrozumiany albo niedoceniony, chciałbyś 
aby wszyscy cię podziwiali. Mówisz temu 
„nie”, przerywasz milczenie, uśmiechasz 
się i zaczynasz rozmowę. Zaparłeś się sie-
bie i ocaliłeś miłość. I tak dalej. Znakiem 
tego, że jesteśmy w dobrym miejscu naszej 
walki jest zdolność, a przynajmniej wysiłek, 
by ucieszyć się dobrem albo pochwałą, ja-
ką otrzymuje ktoś inny, tak jakby chodziło 
o nas samych.  „Szczęśliwy ten sługa – pisze 
Franciszek – który nie chlubi się dobrem, 
które Bóg czyni w nim i przez niego bar-
dziej niż dobrem, które Bóg czyni w innych 
i przez innych”. Trudne to zadanie, ale życie 
Franciszka pokazało nam, co może zrodzić 
się z zaparcia się samego siebie i otwarcia 
na łaskę. Ostatecznie chodzi o to, by za św. 
Pawłem i ze św. Pawłem powiedzieć: „Już 
nie żyję więcej ja, lecz Chrystus we mnie”. 
I to oznaczać będzie pełną radość i pokój, 
już tu na ziemi. Ze swą „radością doskona-
łą” Franciszek jest żywym świadkiem rado-
ści Ewangelii.
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PRZEKAZ WIARY:  

„dAĆ” dzIecku duszĘ!  
W naszym cyklu o przekazywaniu wiary w rodzinie tym razem chcielibyśmy podzielić się z Wami artykułem, który 
został napisany z zabawnym tytułem „Dać dziecku duszę” przez znanego włoskiego komika Giacomo Poretti. 
Tekst ukazał się w zeszłym roku w „La Stampa”. Proponujemy go Wam, byście mogli go przeczytać i o nim 
porozmawiać. Wzbudzi Wasz uśmiech, ale niech zachęci też do zastanowienia się nad tym, co myślicie o swoim 
zadaniu troski o dusze Waszych dzieci.

S
koro tylko urodził się nasz syn, do 
szpitala w odwiedziny przyszedł 
pewien bardzo drogi przyjaciel mój 

i mojej żony, stary ksiądz, który parę lat 
wcześniej błogosławił nam w dniu ślubu: 
ojciec Bruno. Nie był w stanie oprzeć 
się pokusie i tak jak wszyscy starsi ludzie 
w obecności noworodka starał się jakoś 
przyciągnąć uwagę tej istotki, która liczy-
ła zaledwie kilka godzin życia: zaczął się 
więc do niego uśmiechać, zagadywać to 
falsetem, to barytonem, a nawet naśla-
dować kaczkę. Spróbował także odegrać 
balecik wykonany przez niedźwiedzia 
Baloo (z Księgi Dżungli), ale po chwili ste-
powania musiał chyba uznać, że dla sta-
rego 82-letniego księdza, który zwykle 
używa swego głosu jedynie do głoszenia 
homilii, prowadzenia forum filmowego, 
przewodniczenia konferencjom czy za-
rządzania centrum kulturalnym (takie 
były bowiem jego rozliczne aktywności), 
stepowanie w szpitalnym pokoju to chy-
ba jednak przesada. Popatrzył na nas, po-
patrzył na naszego syna, a potem powie-
dział. „No dobrze, zrobiliście ciało, teraz 
będziecie musieli zrobić mu także duszę!” 
Po czym żegnając się z nami uśmiechnął 
się i wyszedł z pokoju. Gdy patrzyłem jak 
odchodził wydawało mi się, jakby idąc 
stepował i nawet Gene Kelly mógłby mu 
pozazdrościć lekkości. 

Cóż niby miało oznaczać: „zrobić mu 
duszę”? Wymieniliśmy z żona pytające 
spojrzenia. Dziewięć cudownych mie-
sięcy uciążliwej ciąży i te wszystkie mę-
czące godziny porodu dosłownie ją wy-
kończyły: po ludzku nie można było od 
niej w tym momencie wymagać żadnego 
więcej wysiłku. Byliśmy zdziwieni także 
dlatego, że 3 kg i 750 g tej małej istotki 
były w naszych oczach przepiękne i – 
chociaż obecne proporcje mogły wskazy-
wać, że w przyszłości może mieć trochę 
nadmiernie rozbudowaną górną część 
ciała – byliśmy przekonani, że niczego 
mu nie brakuje. Niepokoiła mnie jednak 
kwestia tej duszy i obiecałem sobie, że 

rzucę okiem do Wikipedii, żeby się o niej 
dowiedzieć czegoś więcej. W tym właś-
nie momencie wszedł lekarz, by spraw-
dzić stan mamy i dziecka – i podczas 
gdy zapisywał jakieś informacje w karcie 
szpitalnej zapytałem go, po ilu miesiącach 
pojawi się dusza – przed czy po zębach 
mlecznych i czy poznamy to po jakichś 
konkretnych objawach typu gorączka 
czy kolka. On najpierw posadził mnie na 
krześle, zbadał puls, zmusił do połknięcia 
jakiejś pastylki, a na koniec powiedział: 
uczestnictwo w porodzie musiało być dla 
Pana dość szokującym doświadczeniem, 
kto wie ile godzin jest pan na nogach, a do 
tego emocje związane z trzymaniem na 
rękach własnego syna! Wyślemy tego ta-
tusia do domu, spać…

Rzeczywiście wzięcie na ręce włas-
nego syna było przerażającym doświad-
czeniem, to tak jakby wsiąść z tyłu za 
Alonso do jego Ferrari podczas gdy ściga 
się o Grand Prix na torze Nürburgring 
(tor w Niemczech, który ze względu 
na olbrzymią liczbę zakrętów i pułapek 
jest uważany za jeden z najtrudniejszych 
i najbardziej wymagających torów wyści-
gowych na świecie). Wydawało mi się, 
że trzymam coś najbardziej kruchego 
na świecie, bardziej kruchego niż krysz-
tałowy kieliszek, z tych co to tłuką się, 
gdy je włożyć do zmywarki. Wydawało 
mi się, że zamiast dziecka kołyszę w ra-
mionach bombę atomową: nie ruszałem 
się, nie oddychałem, nie drgnął mi żaden 
mięsień. Ogólnie w tych warunkach czło-
wiek jest w stanie wytrzymać nie więcej 
niż minutę i 40 sekund, kiedy więc pie-
lęgniarka bierze go z twych rąk obracając 
nim niczym żongler, masz nadzieję, że 
następnym razem uściskasz swego syna 
w dniu skończenia studiów.

Zrobić mu duszę? Po pierwszym 
USG, kiedy okazało się, że jest to chło-
piec, pamiętam jak fantazjowałem, że 
zrobię z niego adwokata, architekta, 
magistra nauk ekonomicznych, zdobyw-
cę Złotej Piłki w barwach Inter Mediola-

nu, ewentualnie mistrza tenisa, kapitana 
statku, producenta win z Salento, szefa 
kuchni odznaczonego trzema gwiazdka-
mi w rankingu Michelin (światowej sławy 
przewodniki turystyczno-gastronomicz-
ne, przyznające lokalom konkretną liczbę 
gwiazdek min 1 – max 3, w zależności od 
jakości oferowanych usług)!

Zrobić mu duszę!? Czy ma to jakikol-
wiek sens w dobie rządów coraz bardziej 
zaawansowanej technologii? Co ci przyj-
dzie z duszy, kiedy już wkrótce będziesz 
mógł zamówić sobie przez Internet zdal-
nie sterowanego robota, którego przyślą 
ci do domu, co będzie prasował ci ko-
szule i wypakowywał zmywarkę? Potem 
wrócisz wieczorem do domu i znajdziesz 
robota zamienionego w kupę złomu, bo 
twoja pomoc domowa wzięła go za zło-
dzieja i stłukła na kwaśne jabłko.

Już sobie też wyobrażam konfron-
tację z innymi rodzicami. „Mój syn zdał 
maturę na maksymalną ilość punktów 
w Liceum San Carlo, otrzymał dyplom 
najlepszego środkowego napastnika na 
praktykach w Rio de Janeiro, mówi po 
angielsku fluently dzięki dwusemestralne-
mu pobytowi w College Nathaniel Win-
kle w Brixton, w hrabstwie Hampstead, 
a w ramach hobby projektuje aplikacje 
na I-pada. A Pana syn?” „Właśnie staramy 
się mu pomóc uzyskać duszę…” „A cóż 
to takiego? Eksperymentalne liceum? Czy 
też uczęszcza na spotkania grupy wspar-
cia dla narkomanów?”

A poza tym jak się tworzy duszę? Czy 
jakiś wpływ na realizację tego projektu 
ma prawidłowe odżywianie? A jeśli tak, 
to czy najodpowiedniejsza byłaby die-
ta bogata w proteiny, a może bezglute-
nowa lub uboga w sód? A rozgałęzione 
aminokwasy, karnityna – czy poza wzro-
stem masy mięśniowej mogłyby wpłynąć 
także na rozrost duszy? Czy dusza lepiej 
rozwinięta jest u wegetarian czy ludzi 
otyłych? A jaką aktywność fizyczną woli 
dusza? Dyscyplinę aerobikową czy anae-
robikową? Wyjaśnię co mam na myśli: czy 
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właściwszy dla duszy będzie np. maraton 
czy curling? A może lepsze będzie nar-
ciarstwo zjazdowe z użyciem nart kar-
vingowych albo snorkeling z długą rurką? 
A w ogóle jakimi zabawkami obdarowu-
je się dziecko, żeby ułatwić ten proces: 
pistoletami, rzutkami, gameboyem czy 
puzzlami z Tybetańskiej Księgi Umarłych.

Ale przede wszystkim, do czego służy 
dusza? Nikt już Cię o nią nie pyta: kiedy 
zatrzymuje Cię policja zadowala się pra-
wem jazdy i dowodem rejestracyjnym; 
jeśli kupujesz przez Internet wystarczy 
karta kredytowa i e-mail, a cała resz-
ta świata wymaga jedynie konta i hasła! 
Jak się dobrze zastanowić, dusza wyda-
je się najbardziej nienowoczesną rzeczą, 
która może istnieć, bardziej starodawną 
niż parowóz, starszą niż kineskopowy 
telewizor, bardziej demodé niż bambo-
sze do zakładania w salonie z pastowa-
ną podłogą – wyblakła jak czarno-biała 
fotografia, dziwaczna niczym wachlarz, 
ekscentryczna niczym smoking, nieprzy-
datna niczym muszka.

Zadzwoniłem do ojca Bruno i zapyta-
łem: Ale jak się robi duszę? A on odpowie-
dział: Niech Pan zacznie od podziękowa-
nia. – Komu? – zapytałem. – Ojcu Przed-
wiecznemu, który obdarował Pana synem 
i takimi cudami jak świat i życie. – A jeśli-

bym w to nie wierzył, jeśli to wszystko to 
dzieło przypadku? – Niech Pan podzięku-
je przypadkowi, który wysilił się nie mniej 
niż Ojciec Przedwieczny, podziękuje zbie-
gowi okoliczności, ale niech Pan nigdy nie 
zapomina podziękować. A potem dodał: 
Inną właściwością duszy jest uprzejmość, 
niech Pan będzie zawsze dla wszystkich 
uprzejmy. – Nawet dla tych źle wycho-
wanych? Nawet dla tych, którzy zadają 
natrętne pytania? – Tak, niech Pan będzie 
zawsze uprzejmy i pyta: dlaczego chce 
Pan to właśnie to wiedzieć? Zobaczy Pan, 
że rozmówca zmodyfikuje pytanie lub bę-
dzie siedział cicho.

Ojciec Bruno, ponieważ był zmęczo-
ny, odprawił mnie, podczas gdy ja chcia-
łem zadać mu jeszcze ze sto pytań tyczą-
cych się duszy. „Obiecuję, że odwiedzę 
Pana we śnie”. Uśmiechnąłem się na to 
stwierdzenie i powiedziałem: „Niech się 
ksiądz nie kłopocze, to ja przyjdę odwie-
dzić księdza w zakrystii”. Tej samej nocy 
ojciec Bruno opuścił nas na zawsze, bo, 
jak uwielbiał mawiać, nadszedł dzień jego 
spotkania z najważniejszą Osobą. 

Pewnego dnia stałem zatopiony 
w myślach, gdy nagle jakiś typek w spo-
sób absolutnie nieuprzejmy zwrócił się 
do mnie z następującym pytaniem: Dla-
czego zaparkował Pan samochód w dru-

gim szeregu? Zastosowałem w praktyce 
radę ojca Bruna i zapytałem go uprzejmie: 
Dlaczego Pan się mnie o to pyta? A on: 
Bo jestem strażnikiem miejskim, a to 
jest naruszenie przepisów, i proszę mi 
podziękować, że jestem dziś w dobrym 
humorze, w przeciwnym razie kazałbym 
Panu natychmiast przestawić Pana piękny 
samochodzik, zrozumiał pan?

Uprzejmie podziękowałem. Ale póź-
niej przyjrzawszy mu się lepiej dostrze-
głem, że strażnik się śmieje i że jest to 
ojciec Bruno w przebraniu. Śnił mi się. 
Uścisnął mnie i powiedział: I jak sobie Pan 
radzi z duszą? – Interesuje się nią, ale nic 
z tego nie rozumiem. Ojcze Bruno, prze-
cież dusza występuje tylko w piosenkach, 
w większości zresztą tych po angielsku… 
– Niech Pan pamięta o jeszcze jednej rze-
czy: człowiek nieskończenie przewyższa 
samego siebie… I rozpłynął się we mgle, 
zupełnie jak we śnie. 

Kiedy się obudziłem, powitał mnie 
uśmiech mojej żony i kiedy już się prze-
ciągnąłem jak kot, powiedziałem do niej: 
Wiesz kochanie, dziś czuję, że mogę nie-
skończenie przewyższyć samego siebie.  
A ona na to: Jakie ty masz o sobie wyso-
kie mniemanie! 

Coś mi się zdaje, że potrzeba prakty-
ki, by stworzyć duszę. 

 fot. P. Szpunar
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SPOTKANIE  
Z mIkOłAjem
W przeddzień wspomnienia św. Mikołaja dzieci z naszej parafii spotkały się 
na mikołajkowej zabawie w kawiarence. Spotkanie poprowadziły pani Anita 
i pani Magda. Dzieci poznały historię biskupa Mikołaja, który obdarowywał 
potrzebujące rodziny prezentami. Same również przygotowały prezent dla 
Mikołaja – piękne serca, na których wypisały swoje dobre uczynki. Radości 
ze spotkania było sporo, każdy wyszedł z prezentem.  Wszyscy też chcieli 
sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem!

fot. A. Worobiec
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W 
dwie niedziele – 17 listopada 
i 8 grudnia br. w kawiarni odbył 
się pokaz starych zdjęć naszej 

parafii. W czasie tych spotkań przywo-
łaliśmy wspomnienia, rozpoznawaliśmy 
osoby i wydarzenia z historii naszej pa-
rafii, utrwalone na zdjęciach, które odna-
leźliśmy w naszym archiwum. Dziękuje-
my wszystkim, którzy przybyli i pomogli 
nam lepiej poznać wydarzenia z historii 
bliskich nam miejsc.

KADRY Z ŻycIA pArAfII

LAmpIONy  
RORATNIE

P
onad czterdzieścioro dzieci zgroma-
dziły 26 listopada zajęcia Klubu Mło-
dego Odkrywcy. Tym razem dzieci 

przygotowywały w kawiarence piękne 
lampiony roratnie i świetnie się przy tym 
bawiły. Odwiedziły nas również grupy 
dzieci ze szkoły podstawowej nr 66 i ze 
szkoły Elipsoida. Dziękujemy bardzo ro-
dzicom za aktywne włączenie się do zajęć!

WARSZTATY OZDÓB  
BOŻONArOdzeNIOWycH

S
porym zainteresowaniem cieszyły 
się sobotnie warsztaty przygotowy-
wania ozdób świątecznych w naszej 

kawiarence. Zaprosiliśmy całe rodziny do 
wspólnej zabawy. Można było ozdabiać 
bombki i drobne upominki techniką deco-
upage, wykonać swoje bombki czy choin-
ki z szyszek. Wykonane prace można było 
zabrać do domu lub pozostawić na chary-
tatywny kiermasz adwentowy – cieszyły 
się tam dużym powodzeniem!

Z A P R O S Z E N I A
We wtorki zapraszamy dzieci na 
spotkania Klubu Młodego Odkrywcy – 
w godz. 16.00-18.00

W sobotę 18 stycznia zostaną zor-
ganizowane warsztaty ozdabiania 

przedmiotów techniką decoupage – 
wszystkich chętnych zapraszamy, prosi-
my o wcześniejsze zgłoszenia w biurze 
fundacji (tel. 22 535 01 15 w godz. 10.00-
16.00), w kancelarii parafialnej lub po-
przez e-mail biuro@fundacjarumianka.pl

Wszystkie dzieci zapraszamy serdecznie 
na bal karnawałowy, który odbędzie 
się 23 stycznia w godz. 16.00-18.00.

Bal  
karnawałowy
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INteNcje mszALNe I 2014
01 styczNIA 2014 r. (śrOdA  
urOczystOśĆ śWIĘtej BOŻej rOdzIcIeLkI mAryI)

7.30 wolna intencja
9.30 za śp. Henrykę i Leona Kozłowskich oraz Witolda i Adama Szabelskich

11.00 za śp. Stanisława Fabisiewicza w 1. rocznicę śmierci
12.30 1) za Parafian

2) za śp. Wiktorię Danielecką
18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.1)
02 styczNIA 2014 r. (czWArtek)

7.00 w dniu urodzin Aleksandry, o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski dla niej i jej męża

8.00 1) za śp. Anielę Wojdalską (gr.2)
2) za śp. Annę, Marię i Edwarda Czarnockich

18.00
o liczne i święte powołania kapłańskie oraz błogosławieństwo  
Boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii  
(intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)

03 styczNIA 2014 r. (pIątek)
7.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.3)

8.00 w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 o zdrowie i dary Ducha Św. dla Genowefy
04 styczNIA 2014 r. (sOBOtA)

7.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.4)

8.00 w intencji żywych i zmarłych członków Straży Honorowej  
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 za zmarłych z rodziny Kaczmarków, Woźniaków, Kruszewskich 
i Czyżewskich

05 styczNIA 2014 r.  
(II NIedzIeLA pO NArOdzeNIu pAńskIm)

7.30 za śp. Stanisława Brzozowskiego w 23. rocznicę śmierci
9.30 za śp. Edwarda w rocznicę śmierci oraz jego rodziców, brata i teściów

11.00 za śp. Stanisława Łasicę w 6. rocznicę śmierci
12.30 1) w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic) 

2)  w 50. rocznicę urodzin Sławomira, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.5)
06 styczNIA 2014 r. (pONIedzIAłek, 
urOczystOśĆ OBjAWIeNIA pAńskIegO)

7.30 za śp. Zofię Niedziela w rocznicę urodzin
9.30 za śp. Anielę Wojdalską (gr.6)

11.00 1) za śp. Bernarda Woźniaka i jego rodziców
 2) za śp. Mariannę Piórkowską w 30. dzień po śmierci

12.30 rezerwacja

18.00 za śp. Józefa Witkowskiego w 5. rocznicę śmierci i śp. Michała Dyga w 
7. rocznicę śmierci

07 styczNIA 2014 r. (WtOrek)
7.00 za śp. Rozalię, Franciszka Białeckich, Apolonię i Jana Warzywoda

8.00
w 30. rocznicę sakramentu małżeństwa Anny i Krzysztofa, z prośbą o 
pomoc w wypełnianiu ślubowania oraz o błogosławieństwo i moc dla 
rodziny

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.7)
08 styczNIA 2014 r. (śrOdA)

7.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.8)
8.00 za śp. Marię, Stanisława i Zygmunta Cupriak

18.00 dziękczynno-błagalna, w 4. rocznicę ślubu Małgorzaty i Pawła, z proś-
bą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodziny

09 styczNIA 2014 r. (czWArtek)
7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.9)

10 styczNIA 2014 r. (pIątek)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.10)

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
11 styczNIA 2014 r. (sOBOtA)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.11)

18.00 za śp. Stanisława, Leokadię, Dariusza i Janusza Szwajewskich
12 styczNIA 2014 r.  
(NIedzIeLA cHrztu pAńskIegO, śWIĘtO)

7.30 za śp. Stanisławę Kurczak w 10. rocznicę śmierci

9.30
dziękczynno-błagalna, za dar życia Kuby w 13. rocznicę urodzin, 
Agatki w 10. rocznicę urodzin i Ali w 6. rocznicę urodzin, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i ich rodziców.

11.00  1)  zmarłych z rodziny Górskich i Goździejewskich  
oraz Zdzisława Borówkę

  2) za śp. Cecylię Kobus w 7. rocznicę śmierci
12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.12)
13 styczNIA 2014 r. (pONIedzIAłek)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.13)
14 styczNIA 2014 r. (WtOrek)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.14)
15 styczNIA 2014 r. (śrOdA)

7.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.15)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Jadwigę Kaczorek w 27. rocznicę śmierci,  
Krystynę Murmuchamiatow oraz Helenę i Stanisława Kaczorek

16 styczNIA 2014 r. (czWArtek)
7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Bronisława Piastę w 5. rocznicę śmierci i jego matkę,  
śp. Feliksę Piastę

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.16)
17 styczNIA 2014 r. (pIątek)

7.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.17)
8.00 za śp. Lecha Przek w 2. rocznicę śmierci i śp. Annę Przek

18.00 w 14. rocznicę urodzin Miłosza Kordel, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

18 styczNIA 2014 r. (sOBOtA)
7.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.18)

8.00 1)  o Boże błogosławieństwo dla Krystyny Chmielewskiej  
w dniu urodzin

2) za śp. Henryka Szczech
18.00 za śp. ks. Henryka Miastowskiego w dniu imienin 
19 styczNIA 2014 r. (II NIedzIeLA zWykłA)

7.30 za śp. Anielę Wojdalską (gr.19)
9.30 za śp. Wacława Saniewskiego w 8. rocznicę śmierci

11.00 za śp. Marię i Stanisława Ignerowicz
12.30 rezerwacja

18.00 za śp. ks. Henryka Miastowskiego, proboszcza naszej parafii oraz za 
śp. ks. Henryka Rokickiego, w dniu imienin

20 styczNIA 2014 r. (pONIedzIAłek)
7.00 rezerwacja
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.20)

18.00 za śp. Stanisławę i Henryka Tworek

22 Uwierzyć



INteNcje mszALNe I 2014 słuŻBA  
BOŻA

msze śW. W NIedzIeLe I śWIĘtA: 
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)  

i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)

msze śW. W dNI pOWszedNIe: 
7.00, 8.00 i 18.00

msze śW. W sOBOty: 
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna w kościele) i 19.00 

(liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

NIESZPORY EUChARYSTYCZNE:  
odprawiane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.15.

sAkrAmeNt pOjedNANIA  
10 min. przed Mszą św.

AdOrAcjA NAjśWIĘtszegO sAkrAmeNtu  
w pierwszy czwartek miesiąca  

po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

AdOrAcjA NAjśWIĘtszegO sAkrAmeNtu 
I spOtkANIe dLA młOdzIeŻy I studeNtóW 

piątki, godz. 19.00 w kaplicy Matki Bożej

NABOŻeństWO pIerWszycH pIątkóW  
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

NABOŻeństWO pIerWszycH sOBót  
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

NOWENNA  
przed peregryNAcją OBrAzu  

mAtkI BOŻej czĘstOcHOWskIej 
28 stycznia, po Mszy św. o godz. 18.00

scHOLA dzIecIĘcA 
soboty, godz. 9.30, salka katechetyczna w Domu Parafialnym

ChÓR 
poniedziałki i czwartki, godz. 19.00

rucH śWIAtłO-ŻycIe  
piątki, po Adoracji o godz. 19.00, salka na dole Domu Parafialnego

rucH rOdzIN NAzAretAńskIcH 
wtorek 19.00, salka na dole Domu Parafialnego

WSPÓlNOTA KRWI ChRYSTUSA 
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,  

kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

krąg BIBLIjNy 
w rodzinach, osoby zainteresowane  

proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

kANceLArIA pArAfIALNA: 
poniedziałek: 9.00-11.00 oraz 18.00-19.30;  

wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00;  
czwartek: 18.00-19.30. 

tel. (22) 535 01 00 
www.swietateresa.pl

21 styczNIA 2014 r. (WtOrek)
7.00 w intencji Agnieszki, w dniu imienin
8.00 1) za śp. Antoniego Niewęgłowskiego

2) wolna intencja
18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.21)
22 styczNIA 2014 r. (śrOdA)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.22)

18.00 o Boże błogosławieństwo
23 styczNIA 2014 r. (czWArtek)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.23)
24 styczNIA 2014 r. (pIątek)

7.00 za śp. Marię Fidecką
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.24)

18.00 za śp. Tadeusza Śliweckiego w 1. rocznicę śmierci
25 styczNIA 2014 r. (sOBOtA,  
śWIĘtO NAWróceNIA śW. pAWłA ApOstOłA)

7.00 wolna intencja

8.00 w dniu urodzin Andrzeja, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o Boże  błogosławieństwo

18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.25)
26 styczNIA 2014 r. (III NIedzIeLA zWykłA)

7.30 za śp. Wincentego Chludzińskiego w 5. rocznicę śmierci
9.30 o Boże błogosławieństwo dla Gabrysi i Hani

11.00 za śp. Wiesława Woźniak i wszystkich zmarłych z rodziny, o miłosier-
dzie Boże i łaskę życia wiecznego

12.30 za Parafian, ochrzczone dzieci i ich rodziny (chrzty)
18.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.26)
27 styczNIA 2014 r. (pONIedzIAłek)

7.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.27)
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Gabrielę i Waleriana Jesiona
28 styczNIA 2014 r. (WtOrek)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.28)

18.00
1) w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego 
i o dobre przygotowanie parafian do peregrynacji obrazu  
MB Częstochowskiej
2) za śp. Krystynę Osińską

29 styczNIA 2014 r. (śrOdA)
7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.29)

18.00 wolna intencja
30 styczNIA 2014 r. (czWArtek)

7.00 wolna intencja
8.00 za śp. Anielę Wojdalską (gr.30-ost.)

18.00 za śp. Franciszka Godlewskiego w 2. rocznicę śmierci
31 styczNIA 2014 r. (pIątek)

7.00 wolna intencja
8.00 wolna intencja

18.00 dziękczynno-błagalna, w dniu urodzin Basi, z prośbą  
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
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     O czym piszemy  

        w tym numerze?

Czuwać z Jezusem – fotoreportaż z rorat.

Świętowanie Świąt – tradycje i zwyczaje.  

Ogłoszenie daty Paschy 2014 r.

Odnowa Kościoła przez świętość – słowo kaznodziei 

Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessy 

o św. Franciszku.

Dać duszę? - kolejny odcinek cyklu 

o przekazywaniu wiary dzieciom.

W następnym  
numerze...

podsumowanie roku 2013  

w życiu parafii i fundacji
 www.swietateresa.pl


