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Drodzy Czytelnicy! Drodzy Parafianie!
Kolejny dwunasty numer naszego miesięcznika „Kazimierz” przypada na piękny okres adwentu i czas przygotowań do 
świąt Bożego Narodzenia. Dlatego sporo artykułów, pod różnym kątem i w różnych miejscach, będzie właśnie temu 
poświęconych. Nie mogliśmy pominąć kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  Poczyniliśmy 
wywiad z kapłanem najdłużej posługującym w naszej parafii. Tym numerem rozpoczynamy również nowy dział 
Młodzież, w którym młodzi ludzie będą dzielić się przeżyciami swojej wiary. Nie zabraknie artykułu o jednej z ulic 
naszej parafii, która będzie okazją do przypomnienia piękna polskiej literatury. 
A korzystając z okazji cała redakcja miesięcznika „Kazimierz” pragnie życzyć wszystkim czytelnikom i parafianom 
zdrowych, Bożych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus narodzi się nie na wigilijnym stole, nie pod 
choinką, ale w naszych sercach, wzmacniając naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Redakcja

od REdAKC JI

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki…. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój 
omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

W tym fragmencie Ewangelii staje przed nami największy z proroków, o którym Jezus mówi, że między narodzonymi 
z niewiast nie ma większego. Staje przed nami św. Jan Chrzciciel, który woła na pustyni: Prostujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla niego. Nie chodzi tu oczywiście o dosłowne prostowanie dróg, czy wręcz asfaltowanie drogi dla Jezusa. 
Jezusowi nie chodzi o autostradę, On może przyjść po najgorszym bruku, nawet po błocie. Ważne, aby miał do czego, 
do kogo przyjść. Chodzi zatem o ludzkie serce, o porządkowanie nie dróg w terenie, ale drogi w ludzkim sercu. Jakie 
jest więc moje serce w tej chwili, do czego lub kogo jest ono najbardziej przywiązane? Czy na pewno do Boga? Czy 
przypadkiem nie jest ono otoczone pustynią, pustynią egoizmu, a może jest górą, niedostępną ani dla człowieka ani 
dla Boga, bo jest to góra pychy, wynoszenia się ponad innych, oceniania, góra nienawiści i złości. A może tak bardzo 
jestem przywiązany do jakiejś rzeczy, czy człowieka, że w moim sercu Boga już nie ma, albo jest gdzieś na jego dnie. 
Prostujmy zatem ścieżkę naszego życia, naszego serca dla Jezusa, poprzez przyznanie się do naszej grzeszności.  
Nie żyjmy w przeświadczeniu, które się często pojawia, że jak nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, to jestem fair 
wobec Boga. Każdy grzeszy, każdy  z nas, więc prośmy Jezusa każdego dnia na modlitwie o wybaczenie i Jego miłość. 
A przede wszystkim w tym adwencie skorzystajmy z sakramentu pokuty, z sakramentu miłości Boga do człowieka. 
Adam Mickiewicz pisał: „Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli  nie zrodził się   
w Tobie”, w Twoim sercu. 

ks. Andrzej Ratkiewicz
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słowo żyCIA
Mt 3,1-12

Drogi Księże Adamie,
z okazji Księdza imienin pragniemy życzyć obfitych Bożych łask, wytrwałości w pełnie-

niu trudnej i odpowiedzialnej funkcji dyrektora naszej archidiecezjalnej Caritas.
Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, niech Je-

zus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca. 
 Parafianie i redakcja miesięcznika „Kazimierz”
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jak przygotować się duchowo do świąt Bożego Narodzenia? ad iesum per Mariam - do jezusa przez Maryję. to Matka Boża prowadzi nas 
prostą drogą ku chrystusowi, dlatego szczególnie w adwencie to Maryja ma być dla nas duchowym przewodnikiem ku przychodzącemu 
jezusowi. 

RoRAty
„Rorate caeli de super…” - to pierw-
sze słowa łacińskiej pieśni tłuma-
czonej jako „Niebiosa rosę spuść-
cie nam z góry...”, opartej na słowach 
proroka Izajasza, wyrażającej tęsk-
notę za obiecanym Mesjaszem. To 
od niej wzięła się nazwa porannych 
Mszy Świętych w Adwencie poświę-
conych Matce Bożej.
Roraty znane były w polskiej trady-
cji już w XII w., a w XVI w. zwyczaj 
ten przyniosła do Polski prawdopo-
dobnie błogosławiona Kinga z Wę-
gier. Największą popularność rora-
ty osiągnęły w XVI wieku. Codzien-
nego udziału w roratach przestrze-
gali królowa Bona i Marysieńka So-
bieska oraz królowie: Zygmunt Sta-
ry czy Zygmunt August. Działały 
też kapele, które uświetniały Msze 
Święte roratnie. Bywały okresy, że 
w katedrach i kolegiatach roraty od-
prawiano przez cały rok. Z czasem 
pozostawiono je tylko w okresie Ad-
wentu. 
Na Msze Święte roratnie chęt-
nie przychodzą dzieci z rodzica-
mi, przynosząc lampiony rozpra-
szające poranną ciemność w świąty-
ni. Dzieci idą wraz z księżmi i mi-
nistrantami w procesji na wejście. 
Msza Święta roratnia rozpoczyna 
się przy wyłączonych światłach. Za-

palone lampiony rozpraszają mro-
ki kościoła. Światła zapalane są na 
śpiew „Chwała na wysokości Bogu”. 
Podczas Mszy Świętej roratniej pali 
się specjalna świeca, zwana rorat-
ką. Zapalone świece i lampiony 
oznaczają czuwanie. Nawiązują do 
ewangelicznej przypowieści m.in.  
o pannach roztropnych i nierozsąd-
nych (Mt 25,1), która porusza pro-
blem gotowości na przyjście Jezu-
sa. Światło jest też wyrazem radości 
z bliskiego już przyjścia Chrystusa.  
W naszym kościele roraty odbywa-
ją się w okresie Adwentu w soboty  
o godz. 6.30.
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Ad IEsum pER mARIAm

mARyJA nIEpoKAlAnIE poCzętA
8 grudnia Kościół katolicki obcho-
dzi Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Co 
to jest niepokalane poczęcie? Każdy 
człowiek podczas poczęcia dziedzi-
czy grzech pierworodny, który zo-
staje zgładzony łaską Chrztu Święte-
go. Chrzest, dając życie łaski Chry-
stusa, gładzi grzech pierworodny  
i na nowo kieruje człowieka do 
Boga, ale konsekwencje tego grze-
chu dla osłabionej i skłonnej do 
zła natury pozostają w człowie-
ku i wzywają go do walki duchowej  
(KKK 405). Konsekwencją grzechu 
pierworodnego jest odejście od Je-
zusa i całkowita utrata łaski uświę-
cającej oraz innych darów Bożych. 
Zatem Niepokalane Poczęcie wy-
raża się w tym, że Najświętsza Ma-
ryja Panna była wolna od grzechu 
pierworodnego. Dzięki temu zo-
stała w szczególny sposób przygo-
towana przez Boga i wybrana na 
Matkę Stworzyciela i Zbawiciela.  
Papież Pius IX bullą „Ineffabi-
lis Deus” (Niewyrażalny Bóg)  
z 8 grudnia 1854 roku ogłosił do-
gmat, że „nauka, która utrzymu-
je, iż Najświętsza Maryja Panna 
od pierwszej chwili swego poczę-
cia - mocą szczególnej łaski i przy-
wileju wszechmocnego Boga, mocą 



5

te
M

at
 M

ie
si

ąc
a

3

a dzieciątko w Jej łonie poczęte zo-
stało przez Ducha Świętego.
Ostatni dogmat zawarty w konsty-
tucji apostolskiej „Munificentissi-
mus Deus” ogłosił w 1950 r. papież 
Pius XII. Głosi, że Maryja została 
wzięta do nieba z ciałem i duszą.
W tym szczególnym czasie rado-
ści Maryja zachęca nas do wspól-
nego czuwania na modlitwie. Za Jej 
pośrednictwem wypraszamy łaski  
u Jezusa do dobrego i owocnego 
przygotowania naszych serc na spo-
tkanie z Chrystusem.

Maria Orłowska

czym poczęciem Jezusa.
Dogmat o Niepokalanym Poczę-
ciu NMP jest jednym z czterech do-
tyczących Matki Bożej. Pierwszy, 
O Bożym Macierzyństwie Maryi, 
ogłoszony został na soborze w Efe-
zie w 431 r. Głosi, że święta Dziewi-
ca jest Matką Boga - Theotokos, po-
nieważ urodziła Syna Bożego - Sło-
wo Boże, które stało się ciałem. 
Drugi maryjny dogmat o dziewic-
twie Maryi ogłosił papież Marcin 
I na Synodzie Laterańskim w Rzy-
mie w 649 r. Maria z Nazaretu przed  
i po narodzeniu Jezusa była dziewicą,  

przewidzianych zasług Jezusa Chry-
stusa, Zbawiciela rodzaju ludzkie-
go - została zachowana nietknię-
ta od wszelkiej zmazy grzechu pier-
worodnego, jest prawdą przez Boga 
objawioną i dlatego wszyscy wierni 
powinni w nią wytrwale i bez waha-
nia wierzyć”. 
Już Pismo Święte nazywa Mary-
ję „pełną łaski” (Łk 1,28). W ciągu 
wieków Kościół uświadomił sobie, 
że Maryja, napełniona łaską przez 
Boga, została odkupiona od chwili 
swego poczęcia. Nie oznacza to jed-
nak, że Matka Boża nie potrzebowa-
ła odkupienia, które wszystkim in-
nym ludziom zostało dane w śmier-
ci i zmartwychwstaniu Jezusa. Prze-
ciwnie, możemy tu mówić o innym 
sposobie odkupienia. Bóg „mocą 
przewidzianych zasług Jezusa Chry-
stusa” nie tyle wyzwala Maryję od 
grzechu, co Ją od grzechu zachowu-
je. W ten sposób przygotowuje Ma-
ryję do Boskiego, dziewiczego ma-
cierzyństwa, do stania się Matką 
Bożą. Dogmat o Niepokalanym Po-
częciu dotyczy zatem poczęcia Ma-
ryi i nie należy go mylić z dziewi-

w Betlejem w Judei.  
Dokładna data narodzin Chrystu-
sa do dziś nie jest jednak znana. Nie 
podają jej ewangeliści ani żadne źró-
dła historyczne. Z przekazów Kle-
mensa Aleksandryjskiego wiado-
mo, że rożne daty były podawane za 
dzień narodzin Chrystusa: 19 kwiet-
nia, 20 maja, a sam Klemens wska-
zywał na dzień 17 listopada. Najstar-
szym znanym obecnie autorem, któ-
ry pisał o narodzinach Jezusa Chry-

Czy nA pEwno 25 gRudnIA?
Przez pierwsze trzy wieki chrześci-
janie nie znali święta Bożego Naro-
dzenia. Obchodzone jest ono dopie-
ro od IV w. Fakt ten jednak wcale nie 
oznacza, że nie czcili oni przyjścia 
Zbawiciela na ziemię. Była to dla 
nich bardzo ważna prawda chrześci-
jaństwa - nie istniało jednak osobne 
święto. Pierwszym i głównym świę-
tem chrześcijan była niedziela, jako 
wspomnienie misterium paschalne-

go. Od drugiego wieku doszły do-
roczne obchody śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa - Wielka-
noc. Pierwsza wzmianka o wyróż-
nieniu przez chrześcijan dnia Na-
rodzenia Pańskiego w roku litur-
gicznym znalazła się w dziele Filo-
kaliusza „Chronograf ” z roku 354.  
W wykazie świąt Kościoła rzym-
skiego tzw. Depositio Martyrum 
pod datą 25 grudnia umieszczono 
notatkę o narodzinach Chrystusa  

Bóg sIę RodzI - moC tRuChlEJE… 
AlE doKłAdnIE KIEdy?
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się 
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef  
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać 
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (łk 2, 1-7).
25 grudnia nie jest faktyczną datą urodzin chrystusa. tak ewangeliści, jak inne źródła, nie mówią nic o dniu jego narodzenia, a i z ustaleniem 
roku też są duże trudności. przeanalizujmy zatem znane nam fakty dotyczące narodzin jezusa.
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stusa w grudniu, jest Hipolit Rzym-
ski. W datowanym na 204 rok Ko-
mentarzu do Księgi Daniela napi-
sał: „Pierwsze przyjście Pana nasze-
go wcielonego, w którym narodził 
się w Betlejem miało miejsce ósme-
go dnia przed kalendami stycznio-
wymi” (tzn. 25 grudnia). Dzień  
25 grudnia jako datę narodzin 
Chrystusa podał też rzymski histo-
ryk chrześcijański Sekstus Juliusz 
Afrykański w 221 r.
Ogólnie rzecz biorąc trudno jest 
ustalić, dlaczego właśnie dzień  
25 grudnia został wybrany na to 
święto. Prawdopodobnie chrześcija-
nie - nie znając faktycznej daty na-
rodzin Chrystusa - celowo obra-
li tę symboliczną datę, a mianowi-
cie dzień przesilenia zimowego, by 
obchodzonemu w tym dniu w Rzy-
mie pogańskiemu świętu narodzin 
boga Słońca przeciwstawić narodze-
nie Boga-człowieka, Jezusa Chry-
stusa, który nazywany był „Słońcem 
sprawiedliwości”, „Światłością świa-
ta”, „Światłem na oświecenie pogan”. 
Inna hipoteza wybór tej daty tłu-
maczy tym, że jeśli przyjmuje się, iż 
Zwiastowanie NMP, czyli poczęcie 
Chrystusa dokonało się 25 marca, to 
Jego narodzenie powinno przypaść 
na 25 grudnia.

Czy nA pEwno RoK zERowy?
Niewiele też wiadomo o roku naro-
dzin Jezusa. Skoro jednak rok uro-

ną przez Dionizego Małego.
Kolejna kwestia to spis ludności.  
W imperium rzymskim był on prze-
prowadzany co 14 lat. Spis, na któ-
ry do Betlejem wyruszyli Józef i Ma-
ryja, rozpoczął namiestnik Kwiry-
niusz. Sprawował ten urząd w latach 
od 12 do 8 roku przed narodzeniem 
Chrystusa. Spis ludności zakończył 
jego następca, Sencjusz, zarządzają-
cy Syrią do 6 roku przed Chrystu-
sem. Podsumowując powyższe roz-
ważania można stwierdzić, że naro-
dziny Chrystusa musiały nastąpić 
w 7 roku przed datą ustaloną przez 
Dionizego Małego.
Jednakże dla nas chrześcijan nie ma 
znaczenia czy to będzie ta czy inna 
data. W tym wszystkim najistotniej-
sze jest to, aby Chrystus narodził 
się w naszych sercach, w naszej du-
szy. Ważne jest, abyśmy przeżywali 
ten nasz kolejny Adwent prostując 
drogę Chrystusowi, jak głosi św. Jan 
Chrzciciel. Bynajmniej nie chodzi 
tu o jakiekolwiek porządkowanie  
i asfaltowanie drogi Jezusowi.  
Chrystusowi nie chodzi o autostra-
dę - on może przyjść po najgorszym 
bruku, oby miał do czego i do kogo 
przybyć. Chodzi tu o wnętrze czło-
wieka, o porządkowanie dróg nie  
w terenie, ale ścieżek prowadzących 
do ludzkiego serca…

Monika Kościuszko-Czarniecka
ks. Andrzej Ratkiewicz

dzenia Jezusa jest uważany za po-
czątek nowej ery, to znaczy, że kie-
dyś musiano ustalić dokładną datę. 
Rzeczywiście, w VI wieku, na pole-
cenie papieża Jana I, dokonał tego  
w 525 r. uczony mnich Dionizy 
Mały. Wszyscy uwierzyli, że naro-
dzenie Chrystusa nastąpiło w 754 
r. od założenia Rzymu (kalendarz 
rzymski posługiwał się takim punk-
tem wyjściowym) lub w czwartym 
roku 195. olimpiady. Ze względu 
na autorytet, badania te uznano za 
pewnik. Niestety wiadomo już dzi-
siaj, że Dionizy pomylił się w swych 
obliczeniach o 7 lat - późniejsze do-
ciekania historyków dowiodły cze-
goś innego. Otóż w 754 r. (według 
kalendarza rzymskiego) król Ju-
dei Herod zwany Wielkim nie żył 
od czterech lat. A przecież, jak czy-
tamy w Piśmie Świętym, Jezus miał 
się urodzić za jego panowania. We-
dług Ewangelii, między urodzina-
mi Chrystusa a śmiercią Heroda 
miało miejsce jeszcze kilka faktów: 
przybyli Mędrcy ze Wschodu, Świę-
ta Rodzina uciekła do Egiptu, doko-
nano w Betlejem rzezi wszystkich 
chłopców.
Astronomowie wyliczyli ponadto, 
że tzw. Gwiazdą Betlejemską, któ-
ra przyprowadziła Trzech Króli do 
Betlejem, było połączenie Jowisza, 
Saturna i Marsa. Zjawisko to miało 
miejsce w 7. roku przed urodzeniem 
Chrystusa, a więc przed datą ustalo-
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się, że „Guadalupe” jest przekręco-
nym przez Hiszpanów słowem „Co-
atlallope”, co znaczy „Ta, która dep-
cze głowę węża”.
Wkrótce o całym wydarzeniu do-
wiedzieli się mieszkańcy miasta,  
a następnie coraz szersze rzesze In-
dian. Wizerunek Maryi na tilmie bi-
skup zatrzymał u siebie w kaplicy 
domowej. 

oBRAz mARyI 
Wizerunek o wymiarach 118×105cm 
przedstawia Maryję w posta-
wie stojącej. Ma zamyśloną twarz  
o ciemnej karnacji, stąd od hiszpań-
skiego słowa moreno została nazwa-
na Morenitą z Tepeyac. Jest ubra-
na w tunikę koloru różowego, spię-
tą pod szyją małą spinką w kształcie 
krzyża. Jej biodra przepasuje szarfa - 
znak rozpoznawczy macierzyństwa 
Maryi. Na sukni Maryi jest również 
umieszczony czteropłatkowy kwiat 
jaśminu - kwinkunks, który dla Az-
teków był symbolem życia. Jej gło-
wę przykrywa błękitny płaszcz ze 
złotą lamówką i gwiazdami, co dla 
Azteków oznaczało, że była brze-
mienna. Widać starannie zaczesa-
ne włosy z przedziałkiem pośrodku.  
Maryja ma złożone ręce, a pod sto-
pami półksiężyc oraz głowę sera-
fina. Za Jej postacią widoczna jest 
owalna tarcza promieni.
Płaszcz Juana Diego wisi do dziś 
w sanktuarium wybudowanym  
w miejscu objawień Matki Bożej  
z Guadalupe. Na obrazie nie ma zna-
nych barwników ani śladów pędzla. 
Na materiale nie widać upływu cza-
su, mimo że ma już prawie 500 lat. 
Nie ma na nim śladów po przypad-
kowym oblaniu żrącym kwasem. 
Zadziwiająca jest ciągła świeżość 
barw. Brak jest zniszczeń, mimo że 
przez ponad 100 lat wisiał nie zabez-
pieczony żadnym szkłem. Nie przyj-

twierdzającego to zdarzenie. Mary-
ja poleciła, aby Diego przyszedł na-
stępnego dnia, wspiął się na wzgó-
rze i zerwał kwitnące tam kwiaty. 
Na szczycie było dużo skał i cier-
ni, i chociaż w Meksyku w grudniu 
kwiaty nie kwitną, rosły tam prze-
piękne róże kastylijskie. Było to zja-
wisko niespotykane w tym miejscu 
i czasie. 
Juan Diego na polecenie Maryi za-
niósł kwiaty do biskupa. Kiedy 
przybył do rezydencji i odsłonił til-
mę (obszerny płaszcz z włókien aga-
wy, jaki nosili biedacy), kwiaty wy-
padły na podłogę, a na tilmie biskup 
ujrzał niezwykły obraz Maryi, przed 
którym upadł na kolana i ze łzami 
skruchy przepraszał Maryję za swe 
niedowierzanie.
Ponadto Maryja miała poprosić Ju-
ana Diego w jego ojczystym języku, 
aby nazwać Jej wizerunek „Święta 
Maryja z Guadalupe”. Przypuszcza 

To święto jest również ważne dla 
Polski, bowiem na prośbę polskie-
go Episkopatu, 3 maja 1953 roku 
kardynał Miranda y Gomez, ówcze-
sny prymas Meksyku, oddał Polskę 
w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. 
Dlatego szczególnie tego dnia nale-
ży oddać Jej należny hołd i dzięk-
czynienie. 
Papież Jan Paweł II odbył pierwszą 
pielgrzymkę po wyborze na Stolicę 
Piotrową właśnie do Meksyku, do 
guadalupskiego sanktuarium.
Matka Boża z Guadalupe stała się 
obrończynią życia i patronką życia 
poczętego już w XVI w., dlatego że 
jest przedstawiona na obrazie w sta-
nie błogosławionym. 

hIstoRIA powstAnIA oBRAzu
Według kronik, Matka Boża obja-
wiła się 9 grudnia 1531 r. Indiani-
nowi Juanowi Diego z plemienia 
Azteków na wzgórzu Tepeyac, któ-
re obecnie znajduje się w granicach 
miasta Meksyk. Idąc na Mszę Świę-
tą na szczycie góry usłyszał piękną 
muzykę, a następnie zobaczył Pięk-
ną Panią o indiańskiej urodzie. Po-
wiedziała do niego: „Drogi syn-
ku, kocham cię. Jestem Maryja, za-
wsze Dziewica, Matka Prawdzi-
wego Boga, który daje i zachowu-
je życie. On jest Stwórcą wszechrze-
czy, jest wszechobecny. Jest Panem 
nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię  
w miejscu, w którym okażę współ-
czucie twemu ludowi i wszyst-
kim ludziom, którzy szczerze pro-
szą mnie o pomoc w swojej pracy  
i w swoich smutkach. Tutaj zoba-
czę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocie-
szę. Idź teraz i powiedz biskupowi  
o wszystkim, co tu widziałeś i sły-
szałeś”. 
Biskup Juan de Zumárraga nie do-
wierzał Juanowi Diego oraz życze-
niu Maryi. Domagał się dowodu po-

mAtKA BożA z guAdAlupE  
- mEKsyKAńsKA CzęstoChowA
W adwencie w sposób szczególny podkreślamy znaczenie Matki Bożej w historii zbawienia. oprócz Mszy Świętych roratnich i Niepokalane-
go poczęcia, 12 grudnia wspominamy również Matkę Bożą z guadalupe. 
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ny z Guadalupe w Meksyku. Tego 
dnia, w którym Ojciec Święty ogła-
szał Juana Diego błogosławionym, 
Juan José Barragán Silva, uzależnio-
ny od narkotyków, pchnął się no-
żem w domu, w mieście Meksyk,  
w obecności swojej matki i wyszedł 
na balkon, by wyskoczyć z okna. 
Jego matka, Esperanza (co znaczy: 
Nadzieja), próbowała utrzymać go 
za nogi. Bezskutecznie, zanurkował 
10 metrów głową w dół, uderzając 
o ziemię, po czym został przewie-
ziony do szpitala. Esperanza powie-
działa później, że, gdy jej syn upa-
dał, zawierzyła go Bogu i Matce Bo-
żej z Guadalupe. Błagała Juana Die-
go: Daj mi dowód (...) zachowaj mo-
jego syna! A ty, moja Matko, wysłu-
chaj Juana Diego.
Po trzech dniach od upadku Juan 
José Barragán Silva był kompletnie 
wyleczony. Badania potwierdziły, że 
nie miał żadnych objawów choro-
by. Lekarze stwierdzili, że jego ule-
czenie było naukowo niewytłuma-
czalne, że ten człowiek powinien 
umrzeć w wyniku upadku. W naj-
lepszym przypadku zostać poważ-
nie okaleczonym na całe życie. Uwa-
żany za jednego z najlepszych świa-
towej sławy specjalistów neurologii 
J.H. Hernández Illescas oraz dwóch 
innych specjalistów opisali ten przy-
padek jako niesłychany, zadziwiają-
cy i niepojęty. Ten cud był decydu-
jącym na drodze uznania świętości 
Juana Diego.
Został kanonizowany 31 lipca 2002 
r. w bazylice Najświętszej Maryi 
Panny z Guadalupe w Meksyku.  
9 grudnia Kościół katolicki obcho-
dzi wspomnienie liturgiczne Święte-
go Juana Diego.
Za wstawiennictwem Matki Bo-
żej z Guadalupe prośmy Jezusa, aby 
każde poczęte dziecko mogło uj-
rzeć światło dzienne. Módlmy się, 
aby Matka Boża czuwała szczegól-
nie nad kobietami planującymi za-
bić swoje nienarodzone dzieci, aby 
zmieniły swoją decyzją.

Opracował: 
Aleksander Orłowski

czątek ewangelizacji całej Amery-
ki Łacińskiej. Dzisiaj Matka Boża  
z Guadalupe jest czczona jako Opie-
kunka obu Ameryk.
Do niewytłumaczalnych wydarzeń 
dochodziło także w bezpośrednim 
sąsiedztwie cudownego wizerun-
ku. W latach 20. XX wieku w bazyli-
ce nieznani sprawcy podłożyli bom-
bę. Wybuch nie spowodował żad-
nych strat. Całą energię eksplozji 
przyjął na siebie jeden ze stojących  
w kościele krzyży. Wygięty krucy-
fiks można dziś oglądać w specjal-
nej gablocie umieszczonej niedale-
ko wejścia do sanktuarium.
Obecnie obraz znajduje się w no-
wej bazylice, wybudowanej w 1976 
r. Sanktuarium NMP z Guadalupe 
jest największym maryjnym sanktu-
arium świata. Święty obraz widocz-
ny jest w każdym punkcie świątyni, 
bez względu na odległość. Co roku 
przybywa tam około 12 milionów 
pielgrzymów.
W kwietniu 2007 r. Rada Miej-
ska Meksyku zalegalizowała abor-
cję. Tego dnia podczas Mszy Świętej  
w intencji dzieci zabitych przed na-
rodzeniem, z obrazu Matki Bożej  
z Guadalupe, w Sanktuarium  
w Meksyku, wydobyło się białe, in-
tensywne światło. Na oczach tysięcy 
wiernych zgromadzonych w świą-
tyni światło utworzyło ludzki em-
brion. Zjawisko zostało sfotogra-
fowane przez obecnych w świąty-
ni. Powiększenia fotografii wyraźnie 
pokazują, że światło pochodzi bez-
pośrednio z wnętrza obrazu. Przy-
puszcza się, że Maryja pokazała  
w swym łonie obraz nienarodzone-
go Jezusa. Władze kościelne dotych-
czas nie wypowiedziały się o tym 
zjawisku w kategorii cudu. Wskazu-
ją, że jedyne, co na razie wiadomo, 
to fakt, że przed wizerunkiem Mat-
ki Bożej pojawiło się światło, niewy-
tłumaczalne w sposób naturalny. 

ŚwIęty JuAn dIEgo
Papież św. Jan Paweł II beatyfiko-
wał Juana Diego 6 maja 1990 r.  
w bazylice Najświętszej Maryi Pan-

muje kurzu. Odpycha insekty, bak-
terie i grzyby. 
Obraz Marki Bożej podlegał licz-
nym ekspertyzom i badaniom na-
ukowym. Badania oczu prowadzone 
były przy 2500-krotnym powiększe-
niu. Wyglądają jak oczy żywej oso-
by. Są przymknięte, co może ozna-
czać kontemplację. Posiadają nad-
zwyczajną głębię. W źrenicy lewe-
go oka Madonny dostrzeżono nie-
zwykle precyzyjny obraz dwunastu 
postaci. W prawym oku, w samym 
centrum odnajdujemy, prawdopo-
dobnie rodzinę - mężczyznę, kobie-
tę i kilkoro dzieci. Kobieta niesie na 
plecach niemowlę, zgodnie z ów-
czesnym zwyczajem. Specjalistycz-
ne badania pozwoliły na odkrycie 
w oczach Matki Bożej tak zwane-
go zjawiska refleksu, które występu-
je tylko u żywych ludzi i którego nie 
można odtworzyć przy pomocy naj-
doskonalszej nawet techniki malar-
skiej. 
Obraz zmienia swe kolory wraz  
z kątem patrzenia. Fenomen ten 
znany jest jako irydescencja.  
To technika, która nie może być od-
tworzona ludzkimi rękami.
Interesujące jest również, że konste-
lacja gwiazd tworząca kontury po-
staci Maryi jest, według obliczeń 
astronomów, zgodna z obrazem 
układu gwiazd z 12 grudnia 1531 r. 
o godzinie 10.40 rano.

ChRystIAnIzAC JA IndIAn 
mEKsyKAńsKICh I lICznE CudA
Największym cudem Maryi była po-
kojowa chrystianizacja meksykań-
skich Indian. Czas Jej objawień był 
bardzo trudnym okresem ewangeli-
zacji tych terenów. Do czasu inwa-
zji konkwistadorów Aztekowie od-
dawali cześć Słońcu i różnym bó-
stwom. Wierzyli, że trzeba ich kar-
mić krwią i sercami ludzkich ofiar. 
Pod wpływem objawień oraz wy-
mowy obrazu Aztekowie masowo 
zaczęli przyjmować chrześcijań-
stwo. W ciągu zaledwie sześciu lat 
po objawieniach aż osiem milionów 
Indian przyjęło chrzest. Dało to po-
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szczeblach nauczania. W jego ra-
mach omówione zostaną między in-
nymi dwa zadania: życie wspólnoto-
we i wprowadzenie do misji.
Komisja Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Misji pod patronatem na-
ukowym Katedry Misjologii Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie przygoto-
wała scenariusze katechez misyj-
nych zarówno dla przedszkoli, jak  
i wszystkich typów szkół. Powstał  
w związku z tym podręcznik „Idźcie 
i głoście”, który zawiera 66 scenariu-
szy lekcji dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, uczniów szkół podstawo-
wych oraz młodzieży gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej. Podręcznik 
został opracowany przez grupę kil-
kunastu katechetów. 
- Są to katechezy o charakterze mi-
syjnym. Wprowadzają uczniów za-
równo w problematykę misyj-
ną, uświadamiając im, że są tak-
że uczniami-misjonarzami, jak też 
ukazują bogactwo, kulturę, pięk-
no, dorobek duchowy tych młodych 
Kościołów misyjnych - powiedział 
podczas prezentacji podręcznika 
ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor 
Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 

dzIAłAlnoŚć mIsyJnA 
oBowIązKIEm KAżdEgo KAtolIKA
Misje zazwyczaj kojarzą nam się  
z egzotycznymi krajami Afryki, 
Ameryki Południowej czy Azji, do 
których docierają chrześcijanie gło-
szący Słowo Boże. Należy jednak pa-
miętać, że działalność misyjna jest 
jednocześnie prawem i obowiąz-
kiem każdego katolika, nie tylko 
misjonarzy świeckich czy osób du-
chownych. Przypomniał o tym So-
bór Watykański II w Konstytucji do-
gmatycznej o Kościele czy w Dekre-
cie o działalności misyjnej Kościo-
ła, zaznaczając jednocześnie, że do 

CztERolEtnI plAn I sEtnE RoCznICE
Nowy rok duszpasterski jest jed-
nocześnie kontynuacją i zakoń-
czeniem czteroletniego programu 
duszpasterskiego, nawiązującego do 
1050. rocznicy Chrztu Polski, które-
go naczelnym hasłem jest zawołanie 
„Przez Chrystusa, z Chrystusem,  
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest 
do świadectwa”. Każdy rok zo-
stał powiązany ze znakiem nawią-
zującym do liturgii chrztu - nowy 
rok duszpasterski będzie wiązał się  
z olejem. 
Ów czteroletni program zakłada 
szereg działań obejmujących m.in. 
przeprowadzanie rekolekcji keryg-
matycznych w parafiach, biblijne 
ożywianie duszpasterstwa oraz pro-
wadzenie rozszerzonej i pogłębionej 
katechezy dorosłych przed chrztem 
dziecka. Program zwraca również 
uwagę na konieczność dążenia do 
dojrzałości w wierze, zwłaszcza po-
przez nawrócenie w wymiarze oso-
bistym i społecznym oraz życie w ra-
dości i nadziei. Zachęca on również, 
by odkrywać duchowość chrzciel-
ną i żyć nią w codzienności, bowiem 
podstawowym celem programu jest 
podjęcie działań zmierzających do 
ukształtowania w wiernych ducho-
wości chrzcielnej. Duchowość ta 
bowiem powinna w nas dojrzewać  
i rozwijać się na drodze dorosłego 
życia, po przyjęciu chrztu.
Ostatni element tego progra-
mu duszpasterskiego zakłada, że  
w związku z 100. rocznicą objawień 
fatimskich będziemy przeżywać go 
pod szczególnym patronatem Matki 
Bożej Fatimskiej. W związku z tym 
należałoby odczytać znak objawień 
jako wezwanie, by jak najszerzej 
głosić przesłanie fatimskie. O obja-
wieniach fatimskich będziemy pisać 
w kolejnych numerach miesięcznika 
„Kazimierz”

Kolejnym wyzwaniem jest Rok 
Świętego Brata Alberta w związku  
z setną rocznicą jego śmierci. 
W bieżącym roku obchodzone jest 
także 100-lecie działalności Papie-
skiej Unii Misyjnej. Dlatego doce-
niając misyjne zaangażowanie Ko-
ścioła w Polsce biskupi apelują do 
duszpasterzy, osób konsekrowanych 
i wiernych świeckich, aby z nowym 
entuzjazmem włączyli się w dzie-
ło misyjne Kościoła, które wpisuje 
się w program duszpasterski „Idźcie  
i głoście!”. 

zAdAnIE dlA młodzIEży I uCznIów
Hasło Roku Duszpasterskiego Ko-
ścioła w Polsce na 2016/2017 r. 
„Idzie i głoście” będzie również to-
warzyszyć uczniom w nowym roku 
szkolnym podczas lekcji kateche-
zy. Jest ono wpisane w treści i pro-
gram nauczania, który będą reali-
zować katecheci na poszczególnych 

nowy RoK duszpAstERsKI „IdźCIE I głoŚCIE”
Mimo, że kościół katolicki w osobie papieża grzegorza Vii miał zasadniczy wpływ na organizację czasu i kalendarza, którego używa współ-
czesny świat, to jednak kościół korzysta przede wszystkim z kalendarza liturgicznego, którego początek ma miejsce w pierwszą niedzielę 
adwentu. tradycją jest, że wiąże się on z konkretnymi zadaniami i programem duszpasterskim realizowanym w danym roku liturgicznym. 
hasłem nowego roku duszpasterskiego są słowa chrystusa zaczerpnięte z ewangelii wg św. Marka „idźcie i głoście”.
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w parafiach i diecezjach. To pokaza-
ły Światowe Dni Młodzieży. Dlatego 
winniśmy, nie tworząc nowych pro-
jektów i struktur, wykorzystać entu-
zjazm i zapał młodych i zaprosić ich 
do współpracy misyjnej”. 
Zauważył też, że nowy rok duszpa-
sterski jest wielką szansą, by rozbu-
dzić zapał misyjny, zarówno wśród 
duchownych, jak i wiernych świec-
kich, bowiem hasło „Idźcie i gło-
ście” w naturalny sposób kieruje na-
szą uwagę na sprawy misji i naszego 
zaangażowania się w dzieło ewan-
gelizacji. „Wiemy, że misje są spra-
wą wiary, a pierwszym misjona-
rzem jest Duch Święty. Chcemy pro-
sić chorych, starszych, osoby konse-
krowane, rodziny, zwłaszcza dzieci 
i młodzież o modlitwę za misjona-
rzy i misjonarki. Zwłaszcza teraz jest 
ona im szczególnie potrzebna i o nią 
proszą” - powiedział bp Mazur.
Pamiętajmy, że jedną z podstawo-
wych cech Kościoła katolickiego 
jest jego misyjność. To nakaz dany 
uczniom przez Jezusa Chrystusa, 
dlatego każda osoba wierząca, będąc 
uczniem Chrystusa, powinna ów 
nakaz realizować. Nowy rok dusz-
pasterski i jego hasło „Idźcie i gło-
ście” daje doskonałą okazję ku temu 
każdemu katolikowi.  
     

Marek Jopich

szył on temat misyjnych możliwości 
roku duszpasterskiego, którego ha-
sło „Idźcie i głoście” kładzie akcent 
na misyjny wymiar Kościoła; mówił 
o konieczności ożywienia i skoor-
dynowania animacji i formacji mi-
syjnej wiernych Kościoła w Polsce. 
Zdaniem wszystkich uczestników 
spotkania, należy dążyć do ożywie-
nia ducha misyjnego zarówno w ka-
płanach i osobach konsekrowanych, 
jak i w seminariach duchownych, 
wszelkiego rodzaju ruchach, wspól-
notach i stowarzyszeniach katolic-
kich.
Bp Mazur zwrócił uwagę, że „trze-
ba organizować dzieci i młodzież 
w kołach misyjnych. W Polsce co-
raz popularniejszy staje się wolon-
tariat młodzieżowy. Młodzi chcą się 
angażować w konkretne działania  

realizacji tego obowiązku nie trze-
ba zmieniać miejsca zamieszkania. 
Z powodzeniem można robić to w 
środowisku, w którym się żyje. Każ-
de świadectwo wiary dawane na ze-
wnątrz, np. na ulicy, w pracy, na za-
kupach i w każdej sprzyjającej sytu-
acji jest swego rodzaju działalnością 
misyjną.
Zagadnienie głoszenia misji we 
wspólnotach diecezjalnych i pa-
rafialnych w roku duszpasterskim 
2016/2017 było tematem dynamicz-
nej dyskusji delegatów biskupów  
ds. misji ze wszystkich archidie-
cezji i diecezji w Polsce. Spotkanie 
odbyło się 27 października w Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warsza-
wie. Poprowadził je bp Jerzy Ma-
zur SVD, przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. Poru-
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dojrzałość osobowościowa małżon-
ków, alkoholizm, osłabienie odpo-
wiedzialności moralnej za rodzinę, 
brak zdecydowanej woli i wysiłków 
w przezwyciężaniu konfliktów mał-
żeńskich, pobłażliwa i często nawet 
sprzyjająca rozwodom postawa naj-
bliższego otoczenia. 
Jednak podstawowym zagrożeniem 
dla małżeństw i rodzin jest ich ze-
świecczenie, utrata przywiązania 
do Boga i wiary. Stosunkowo mały 
odsetek rodziców modli się wspól-
nie ze swymi dziećmi, coraz mniej 
rodzin uczęszcza wspólnie na Msze 
Święte, coraz częściej buduje się ży-
cie na piasku, a nie na skale, jaką jest 
Bóg. 
Należy z jednej strony jak najszyb-
ciej zmienić przepisy prawne, po-
wołać mediatorów i terapeutów ro-
dzinnych, aby nie dochodziło do ta-
kich sytuacji, że na pierwszej, czy 
jednej z pierwszych rozpraw moż-
na otrzymać orzeczenie rozwodu. 
Z drugiej strony zadaniem nas, ka-
tolików jest ewangelizować innych, 
którzy mają może mniejszą świa-
domość wiary, dawać im przykład 
i uświadamiać, że Bóg może i chce 
pomagać człowiekowi, bo go kocha. 

takie pary stwarzają realne zagroże-
nie dla społeczeństwa. Patchworko-
wej wspólnoty nie określają już wię-
zy krwi, małżeństwa, czy więzy ad-
opcji, ale alternatywny wybór.

Co sIę stAło z nIERozERwAlnoŚCIą 
mAłżEństwA?
Zagrożeniem dzisiejszej polskiej ro-
dziny jest lawinowo rosnąca liczba 
rozpadających się małżeństw. Sta-
tystyki mówią o przerażającej licz-
bie: w 2015 roku orzeczonych było 
32,5 tys. rozwodów. Przyczynami 
takiego rozpadu najczęściej są: nie-

Czy to mIłoŚć?
Niedawno ruszyła w Polsce zbiór-
ka podpisów pod europejską ini-
cjatywą obywatelską: „Mama, Tata  
i Dzieci”. Jest to społeczna odpo-
wiedź na zwiększającą się dowol-
ność Unii Europejskiej w definio-
waniu pojęcia małżeństwa i rodzi-
ny. Wspólnota rodzinna to prze-
cież małżonkowie, ich potomstwo, 
dziadkowie oraz bezpośredni krew-
ni w linii wstępnej. Dowolność in-
terpretowania pojęcia rodziny za-
czyna tworzyć nową, „wyzwoloną” 
rodzinę, która przestaje być stabil-
na i niezawodna, zarówno dla osób 
ją tworzących, jak i dla całego społe-
czeństwa. Często jest to już tak zwa-
na rodzina patchworkowa, czyli po-
zszywana, a niekiedy tylko przy-
fastrygowana z fragmentów in-
nych związków i rodzin. Powsta-
łą tak wspólnotę tworzą aktualni  
i byli współmałżonkowie, ich dzie-
ci i dzieci z poprzednich związków 
oraz przyszywani dziadkowie. Dzie-
ci w takich rodzinach są zagubione, 
poranione, gdyż nie mają możliwo-
ści stabilnego rozwoju psychicznego 
i emocjonalnego, są to tak zwane sie-
roty rozwodowe. Do patchworkowej 
rodziny wchodzi się i wychodzi we-
dług własnego uznania. Rozwody, 
wolne związki, seryjne małżeństwa, 
homozwiązki i adopcje dzieci przez 

pAtChwoRKowA RodzInA
rodzina to mama, tata i dzieci. Wzorem jest Maryja, józef i jezus. ale czy wszyscy to rozumieją i czy tak właśnie pojmują podstawową jed-
nostkę społeczną, jaką jest rodzina?
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św. Jana Pawła II, że „przyszłość 
ludzkości idzie przez rodzinę”.
Niedługo Święta Bożego Narodze-
nia, najbardziej rodzinne święta, 
właśnie - rodzinne! Zatem dla nas 
wzorem do naśladowania powin-
na być Święta Rodzina. Bo przecież 
Bóg posłał swojego Syna na świat, 
do ludzkiej rodziny także po to, aby 
ukazać, jak ma ona wyglądać oraz że 
powinna być oparta na wartościach 
nieprzemijających: miłości, wierze, 
rozmowie i wzajemnym szacunku. 

Agata Ciborowska

w Irlandii, który został skazany na  
6 miesięcy pozbawienia wolności za 
to, że odmówił udzielenia ślubu pa-
rze homoseksualnej.
Ateizacja i utrata wartości to wiel-
ki problem współczesnej Europy,  
w tym również Polski. Im moc-
niejsze staje się społeczeństwo zde-
humanizowane, tym szybciej tra-
ci człowiek motywy wiary. Dlate-
go tak wielka jest rola rodziny, gdyż 
to w niej przekazywana jest wia-
ra i pozytywne, właściwe, zgodne  
z prawem Bożym wartości moral-
ne. Niech przyświecają nam słowa  

Jest to nasz obowiązek wynikający 
z hasła nowego roku liturgicznego: 
„Idźcie i głoście.”

nIE dA Jmy sIę mAnIpulAC JI
W imię źle pojętej tolerancji w świe-
cie mediów, w serialowych tasiem-
cach, manipuluje się odbiorcą. Nie 
mówi się już tam o małżeństwie, żo-
nie, mężu, tylko o związku partner-
skim i partnerach. Dlatego nie bądź-
my obojętni i miejmy odwagę pięt-
nować to, co jest naganne, a za przy-
kład niech posłuży odważna po-
stawa urzędnika stanu cywilnego  

ciemną karnację. Matka Najświętsza 
też jakaś dziwna. Ma dziecko, ale po-
została dziewicą. Stary osioł pewnie 
ma jakieś choroby. To nie byli emi-
granci ekonomiczni, tylko polityczni. 
Przecież nie dlatego uciekali do Egip-
tu, bo tam lepiej płacili stolarzom, 
tylko dlatego, że tam groziła śmierć 
dziecięciu. Przyjęło się mówić, że Po-
lacy słyną z gościnności. Słowo „go-
ścinność” pochodzi od dwóch słów: 
„gość” i „inność”.

pustE mIEJsCE dlA nIKogo?
Przy wigilijnym stole tradycyjnie 
postawimy pusty talerz dla niezapo-
wiedzianego gościa. Czy gdyby jed-
nak przyszedł ktoś inny i nawet nie 

Nie jest to też miejsce, aby opowia-
dać się, czy uchodźców powinno się 
przyjmować czy też nie, ale warto  
w tym kontekście zastanowić się, 
czy jestem w stanie przełamać nie-
chęć i nienawiść, otworzyć się na 
drugiego człowieka i obdarzyć go 
szacunkiem, mimo że reprezentuje 
inne poglądy niż ja? 
Ksiądz Jan Kaczkowski w książce 
„Dasz radę” napisał: Jestem pewien, 
że Świętej Rodziny nie wpuszczono 
by do Unii Europejskiej, bo zatrzy-
mano by ich na granicy i to z trzech 
powodów. Po pierwsze, św. Józef 
dziwnie wyglądał. Miał przecież bro-
dę. Można więc pomyśleć, że to talib. 
Mówi w jakimś dziwnym języku, ma 

nA JgoRszA oBoJętnoŚć
Trwający konflikt zbrojny w Syrii, 
kraju położonym tak daleko od na-
szego, wydaje się być tematem zna-
nym, ale odległym, nie dotyczącym 
nas w żaden sposób. Jedynym od-
czuwalnym problemem zarówno dla 
Polski, jak i całej Europy jest napły-
wająca fala emigrantów. I tu może 
pojawić się pytanie: czy zamiast od-
wracać się do nich plecami modli-
my się za tych, którzy tam cierpią? 
Czy modlimy się za pokój na świe-
cie, w Syrii, w Iraku? Bo niewyklu-
czone, że trudna sytuacja może kie-
dyś spotkać również nas i wtedy my 
będziemy potrzebowali modlitwy 
tych innych, różnych od nas.

pRzEtRwAmy?
Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego obchodzimy Światowy dzień pokoju. Ustanowił go w 1967 r. błogosławiony paweł Vi. co 
roku ma swój temat, który wybierany jest przez papieża. Warto przypomnieć hasło mijającego 2016 r., w kontekście zbliżających się świąt.  
Brzmiało ono: „przezwycięż obojętność i zyskaj pokój”. Zastanówmy się, czym jest dla nas pokój i czy nie definiujemy go wyłącznie jako prze-
ciwieństwa wojny?



13

W
aż

Ne
 iN

fo
rM

ac
je

ła do domu opieki. Jest tam kapli-
ca, w której odprawia się codzien-
nie Msze Święte. Dona zaczęła  
w nich uczestniczyć. Któregoś dnia 
zapytała o możliwość skorzystania  
z sakramentu spowiedzi. Ojciec Do-
mingos Sávio Silva Ferreira uświa-
domił sobie, że stulatka nie przy-
stąpiła jeszcze do I Komunii Świę-
tej i poprosił siostry o przygotowa-
nie podopiecznej do tego sakramen-
tu. I tak się stało. Według relacji pra-
cowników domu opieki, kobieta była 
w pełni świadoma, wzruszona i peł-
na radości.

Aleksander Orłowski

przeciwnie, może przysporzyć pro-
blemów. Tymczasem nie należy my-
lić pokoju ze spokojem, dającym 
poczucie bezpieczeństwa i komfor-
tu, ale jednocześnie pozbawiającym 
chęci do działania i przywiązującym 
do utartych schematów.
Na koniec, aby rozwikłać tytuł ar-
tykułu, posłużę się słowami piosen-
ki zespołu Raz Dwa Trzy pt.: „Prze-
trwamy”. Znajdują się w niej nastę-
pujące słowa: Dopóki chętnych na 
cokoły nie ma zbyt wielu kandyda-
tów, dopóki siada się do stołu, by ła-
mać chleb, nie - postulaty, Dopóki  
z sobą rozmawiamy z szacunkiem, 
ciepło, szczerze, miło, a nie z bez-
myślną, tępą siłą - przetrwamy, prze-
trwamy, przetrwamy. Przetrwamy?

Kamila Zajkowska

bie, ale przede wszystkim do Boga. 
Dlatego powinniśmy traktować zgo-
dę, otwartość, życzliwość w stosun-
ku do  innego człowieka, jako nasz 
obowiązek - o ile zależy nam na bu-
dowaniu relacji z Panem Bogiem.

poKóJ to nIE spoKóJ
Nawiązując jeszcze do tematu tego-
rocznego Światowego Dnia Pokoju: 
„Przezwycięż obojętność 
i zyskaj pokój”. Obojętność odzna-
cza się brakiem zainteresowania, 
brakiem uczuć względem kogoś lub 
czegoś. Zgodnie z tym hasłem, je-
śli przestaniemy być obojętni, uzy-
skamy pokój. Pozornie wydawać by 
się mogło, że przecież to się wyklu-
cza - bo jeśli w coś się zaangażuję, 
nie przyniesie mi to pokoju, a wręcz 

Dla uczestników uroczystości 
było to wspaniałe świadectwo mi-
łości Boga - czytamy w serwisie  
catholicnewsagency.com. „Był to 
bardzo piękny moment, który poka-
zał nam, że nigdy nie jest za późno, 
by otrzymać Eucharystię. Dla kogoś 
poszukującego Boga nie może prze-
szkodzić ani czas ani wstyd” - po-
wiedziała pracownica  domu opie-
ki, Josiane Ribeiro. Dodała również, 
że sytuacje takie jak ta pomaga-
ją „przywrócić wiarę” również tym, 
którzy wątpią. 
Dona Penha rok temu przyby-

chodzi o kolor skóry czy pochodze-
nie, wpuścilibyśmy go? Bo tym in-
nym może być sąsiad, brat - ktokol-
wiek, z kim się nie zgadzamy, jeste-
śmy skłóceni, albo kto wyrządził 
nam krzywdę - zaprosilibyśmy go 
do stołu?

poKóJ sERCA dRogą do BogA
Są to bardzo trudne pytania, ale 
już św. Paweł Apostoł wzywał:  Je-
żeli jest to możliwe, o ile to od was 
zależy, żyjcie w zgodzie ze wszyst-
kimi ludźmi! (Rz 12, 18),  A ser-
cami waszymi niech rządzi pokój 
Chrystusowy, do którego też zo-
staliście wezwani w jednym Ciele”  
(Kol 3, 15). Co to oznacza? Oznacza 
to tyle, że pokój, który jest w naszym 
sercu, nie tylko przybliża nas do sie-

nA BogA nIgdy nIE JEst zA późno
jak podała cNa (catholic News agency), brazylijska stulatka 28 września br. przyjęła sakrament komunii Świętej podczas Mszy Św. w domu 
opieki Matki Bożej z góry karmel w rio de janeiro. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż była to jej pierwsza komunia 
Święta. to jest dowód na nieskończone miłosierdzie Boga, a także na to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.
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KARtKA z lItuRgICznEgo KAlEndARzA

ŚwIęty mIKołA J  
- pAtRon dzIECI
6 grudnia Kościół wspomina  
św. Mikołaja. Każdy z nas go zna, 
bo od najmłodszych lat kojarzył się 
nam ze zwyczajem darowania sobie 
prezentów. Warto poznać tę postać, 
aby nie tylko kojarzyć ją z fanta-
stycznymi opowiadaniami o dziad-
ku z brodą, który przyjeżdża do 
dzieci na saniach z Laponii.
Św. Mikołaj urodził się około  
270 roku w Patarze w Azji Mniej-
szej i był biskupem Miry. Jego ro-
dzice długo nie mieli potomstwa  
i dopiero w późnym wieku doczeka-
li się syna Mikołaja. Chrześcijańscy 
rodzice zapewnili Mikołajowi dobre 
wykształcenie w elitarnych szko-
łach. Po śmierci matki i ojca Miko-
łaj odziedziczył pokaźny majątek. 
Jako kapłan służył pomocą biednym 

Św. JAn od KRzyżA 
- doKtoR KoŚCIołA 
I mIstRz żyCIA 
zAKonnEgo
Urodził się w 1542 roku w miejsco-
wości Fontoveros w pobliżu miasta 
Avila. Był trzecim synem Gonzaleza 
de Yapes i Katarzyny Alvarez. Gdy 
miał dwa lata, zmarł mu ojciec i od 
tej pory rodzina żyła bardzo skrom-
nie. Jako chłopak nie przejawiał chę-
ci do rzemiosła jak jego brat Fran-
ciszek. Nie chciał zostać krawcem, 
stolarzem ani malarzem. Przejawiał 
zdolności do nauki i dlatego matka 
posłała go do dobrej szkoły. Jedno-
cześnie pracował w szpitalu i zbierał 
datki na rzecz biednych. Po skoń-
czonej edukacji postanowił wstąpić 
do Zakonu Braci Najświętszej Maryi 
Panny z góry Karmel, gdzie przy-
jął imię Jana od świętego Macieja. 
Przebywał na studiach uniwersy-
teckich, jednocześnie kontemplując  
i modląc się przed Najświętszym Sa-
kramentem. W czasie studiów spo-
tkał św. Teresę z Avila i od tej pory 

św. Mikołaj będzie przykładem 
ofiarności i wielkoduszności wobec 
bliźnich, bo jak mówił św. Jan Paweł 
II o biskupie z Miry - jest to patron 
daru człowieka dla człowieka.

oparł jeszcze jako młody chłopiec 
Karol Wojtyła. Poznał go dzięki Słu-
dze Bożemu Janowi Tyranowskie-
mu. O Świętym Janie od Krzyża mó-
wił, że to jego przyjaciel i mistrz w 
wierze, co również zawarł w pracy 
doktorskiej.
Karmelita odszedł do Pana w wieku 
49 lat w Ubedzie, 14 grudnia 1591 
roku. Pozostawił po sobie wielkie 
dzieła mistyczne takie jak: „Wej-
ście na Górę Karmel”, „Noc ciem-
na”, „Pieśń duchowa”. Jego relikwie 
spoczywają w Kościele Karmelitów 
w Segowii. W ikonografii św. Jan od 
Krzyża przedstawiany jest jako kar-
melita w brązowym habicie. Jego 
atrybutami są: krucyfiks, gołębica, 
lilia, kajdany i jego pisma. Jest pa-
tronem swojego zakonu. Na czas 
adwentowych przemyśleń kilka cy-
tatów św. Jana od Krzyża:
„Pod wieczór będą cię sądzić z mi-
łości”.
„Duszy z Bogiem złączonej lęka się 
szatan jak samego Boga”.
„Mów mało i nie wtrącaj się do 
spraw, kiedy cię nie pytają”.

Agata Ciborowska

i opuszczonym, a swym hojnym ser-
cem dzielił się z rodzinami, po kry-
jomu podrzucając paczki. W cza-
sie posługi został wybrany na bisku-
pa Miry, gdzie pracował z oddaniem 
aż do śmierci. W czasie prześlado-
wań chrześcijan był przez wiele lat 
więziony. Zmarł przeżywszy ponad  
70 lat, około 350 roku - kroniki po-
dają, że było to 6 grudnia. 
Dopiero po jego śmierci ujawniono, 
jak wiele czynił dobra. Jego relikwie 
znajdują się w mieście Bari we Wło-
szech. Święty Mikołaj jest przedsta-
wiany w ikonografii w stroju bisku-
pa, jest patronem dzieci, kupców 
i marynarzy. W naszej parafii, co-
rocznie dzieci ze wspólnot spotyka-
ją się ze św. Mikołajem. Jest to dzień 
radosnej zabawy i otrzymywania 
drobnych upominków. 
W adwentowy czas przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia niech 

rozpoczął z nią współpracę, popie-
rając jej reformy karmelitańskie. Po-
stanowił przywdziać szaty karmelity 
i przyjąć nowe imię Jana od Krzyża. 
Od tej pory pełnił posługę spowied-
nika i egzorcysty. Św. Teresa od Je-
zusa nazywała Jana swoim „Seneką”, 
wyrażając w ten sposób uznanie dla 
jego mądrości i umiejętności dawa-
nia rad. Karmelitanki twierdziły, że 
słowa zapisywane na tzw. bilecikach 
„były gorzkie jak ziarna pieprzu, ale 
w sercu rozpalały ogień”. Za wpro-
wadzanie reform w zakonie został 
skazany na dziewięć miesięcy wię-
zienia.
Św. Jan od Krzyża to święty, na któ-
rego mistyce swoje kapłaństwo 
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czwArtek, 03 XI 2016
Początek nabożeństw wypominkowych o godz. 17.00, które zakończyły się  
w środę, 09 XI 2016.

nIedzIelA, 06 XI 2016 
Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 przyjęto do wspólnoty ministranckiej 
siedmiu chłopców, którzy pragną służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu. Nowych 
ministrantów i całą Liturgiczną Służbę Ołtarza otaczajmy naszą modlitwą. 

W dolnym kościele po Mszy Świętej o godz. 12.30 nasi parafianie obejrzeli 
sztukę „Idę śladami Króla królów i Pana panów”, Teresy Dudy, a wyreżysero-
wał aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku Piotr Półtorak. Sztuka opar-
ta jest na książce „Wielkie wezwanie Serca Jezusa do narodu polskiego. Roza-
lia Celakówna i jej misje” ojca Zygmunta Dobrzyckiego. Przedstawienie zo-
stało wykonane przez grupę teatralną Wspólnoty dla Intronizacji Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa z parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie.

ponIedzIAłek, 07 XI 2016
Zebranie Rady Ekonomicznej, podczas którego zostały przedyskutowane za-
gadnienia związane z przyszłorocznymi remontami, zamontowaniem windy 
oraz polepszeniem cyrkulacji powietrza w górnym kościele w okresie letnim.

czwArtek, 10 XI 2016 
Pierwszy dzień nowenny przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana.

Po Mszy Świętej o godz. 18.00 zostało otwarte i poświęcone przez księdza 
proboszcza Wojciecha Łazewskiego turiferarium, czyli miejsce przy wejściu 
do zakrystii górnego kościoła, w którym ministranci przygotowują trybularz. 
Miejsce to zaopatrzone jest w okap i wyciąg oraz w całości wykonane zostało 
z materiałów ogniotrwałych. Dzięki turiferarium korytarz przy górnym ko-
ściele został uwolniony od zalegających na nim kłębów dymu z kadzielnicy.

Męska drużyna skautów miała w parafialnych pomieszczeniach dwudniową 
zbiórkę łącznie z noclegiem, na której nie zabrakło patriotycznych śpiewa-
nek oraz wyprawy do lasu. Mianowany także został nowy przyboczny w mę-
skiej gromadzie.

pIątek, 11 XI 2016 
Po Mszy Świętej o godzinie 18.00 w sali św. Kazimierza odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych, które zostało poprowadzone przez młodzież 
z Publicznego Gimnazjum nr 15 w Białymstoku oraz naszą parafialną Scho-
la Cantorum Omni Die.

nIedzIelA, 13 XI 2016
Zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego zostały przedstawione pro-
pozycje odnośnie do Roku Duszpasterskiego „Idźcie i głoście” oraz obcho-
dów 40-lecia naszej parafii.

pIątek, 18 XI 2016
W dolnym kościele zakończyły się prace związane z zamontowaniem nowe-
go oświetlenia w nawach bocznych. Jest ono identyczne jak w nawie głównej, 
tylko o słabszej mocy. Reflektory skierowane są zarówno ku dołowi, jak i ku 

górze, w celu oświetlenia sklepienia.

soBotA, 19 XI 2016 
Chór chłopięcy z naszej parafii prowadzony przez Marię Wróblewską zajął 
pierwsze miejsce na przeglądzie pieśni patriotycznej w Białymstoku. Na prze-
glądzie pięknie też zaśpiewali Kuba i Julia. Gratulujemy.

nIedzIelA, 20 XI 2016 
Przed zakończeniem każdej Mszy Świętej był odmówiony Jubileuszowy Akt 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Bardzo wielu naszych parafian podpisało się pod Europejską Inicjatywą Oby-
watelską „Mama, Tata i Dzieci”. Jej celem jest zebranie miliona podpisów po-
pierających projekt prawa gwarantującego, że w prawie unijnym małżeństwo 
będzie rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny i odpowiednio do tego 

rozumiane będzie pojęcie rodziny.

ponIedzIAłek, 21 XI 2016
Triduum św. Cecylii. W dolnym kościele o godz. 19.00 wystąpiły nasze para-
fialne zespoły śpiewacze: schola dziecięca „Lilie św. Kazimierza”, chór chło-

pięcy, schola młodzieżowa, duet Maria i Kamil Wróblewscy, Schola Canto-
rum Omni Die.

wtorek, 22 XI 2016
Triduum św. Cecylii. W dolnym kościele o godz. 19.00 połączone chóry 
szkolne „Rozśpiewany Białystok” (w sumie ponad dwustu chórzystów) wy-
konały Mszę a-moll Stanisława Moniuszki, którego przodkowie pochodzili  
z obecnego terenu naszej diecezji, spod Dolistowa. Chórzyści śpiewali pod 
batutą Wioletty Miłkowskiej; Karol Czyżewski - organy, Agnieszka Panas, Ur-

szula Bielenia - alt.

środA, 23 XI 2016
Triduum św. Cecylii. W dolnym kościele o godz. 19.00 Chór Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny 
w Białymstoku wykonał pod batutą Pawła Szypulskiego cały szereg pieśni pa-
triotycznych, z towarzyszeniem solistów. Wydarzenie to zostało poprzedzone 
wprowadzeniem Tomasza Baranowskiego i powtórzeniem Mszy a-moll Sta-
nisława Moniuszki, także pod batutą Pawła Szypulskiego.

środA, 23 XI 2016
Akcja Katolicka przekazała na remonty w naszej parafii kwotę 4.000 zł, pozy-
skaną z rozprowadzania balsamu miłosierdzia. Bóg zapłać. Natomiast kwotę 
11.000 zł z tejże inicjatywy Akcja Katolicka przekazała do Sanktuarium w Ła-
giewnikach, skąd przywieziono balsamy.

soBotA, 26 XI 2016
Przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej rozdali kilkaset cudownych meda-
lików, w związku ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny od Cudow-
nego Medalika.

nIedzIelA, 27 XI 2016
Początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego pod hasłem: „Idźcie  
i głoście”. Po krótkim wprowadzeniu przez celebransa, na wszystkich Mszach 
Świętych Patrycja Hurlak podzieliła się z wiernymi w ramach świadectwa 
historią swego nawrócenia i opowiedziała, kim jest dzisiaj dla niej Jezus. 
Uczczono również relikwie bł. Karoliny Kózkówny. Rozprowadzono dużo 
książek Patrycji Hurlak, które także mają charakter świadectwa.

Na rozpoczęcie dziecięcej Mszy Świętej o godz. 11.00 zagrały ligawy, zwiastu-
jące początek Adwentu.

Na placu przed wejściem do dolnego kościoła przez całą niedzielę odbywa-
ła się promocja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Nasz Parafialny Ze-
spół Caritas rozprowadził prawie wszystkie świece na wigilijny stół. Dzięki 
wozom transmisyjnym Telewizji Polskiej w sumie było dziewięć wejść na an-
tenę ogólnopolską, promujących wigilijną świecę. Promocja miała charakter 
ekumeniczny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kościoła prawosławnego 
i Ewangelicko-Augsburskiego, występowały zespoły z muzyką stosowną do 
czasu Adwentu. Promocję prowadzili prezenterzy TVP.

ponIedzIAłek, 28 XI 2016
W naszej parafii zawiązała się grupa Apostolstwa Dobrej Śmierci. Pierwsze 
spotkanie modlitewne odbyło się o godz. 17.00 w dolnym kościele.

wtorek, 29 XI 2016
Z inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym w każdy ostatni wtorek miesiąca, 
począwszy od 29 listopada, po Mszy Świętej o godz. 18.00 ma miejsce wspól-
na modlitwa za wstawiennictwem NMP i św. Kazimierza. Intencje modlitew-
ne można będzie składać do pudełka z napisem „Intencje do św. Kazimierza”.

Początek nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.

środA, 30 XI 2016
Imieniny ks. Andrzeja Ratkiewicza, asystenta naszego parafialnego oddziału 
Akcji Katolickiej, wydającej miesięcznik „Kazimierz”.

KRonIKA pARAfII Św. KAzImIERzA KRólEwICzA  
w BIAłymstoKu - lIstopAd 2016 
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tego dnia Eucharystię: Gaudete in 
Domino semper; iterum dico: gau-
dete!, co oznacza: Radujcie się za-
wsze w Panu; jeszcze raz powta-
rzam: radujcie się! Papież Paweł VI 
w adhortacji apostolskiej „Gaudete 
in Domino” pisał: Należy rozwijać 
w sobie umiejętność radowania, cie-
szenia się, korzystania z wielorakich 
radości ludzkich, jakich Bóg Stwór-
ca użycza nam na tę doczesną piel-
grzymkę.
W trzecią niedzielę Adwentu kapła-
ni wkładają szaty liturgiczne koloru 
różowego, mające oznaczać radość 
z przyjścia Chrystusa. Kolor różo-
wy używany jest jedynie dwa razy  
w ciągu roku: w trzecią niedzie-
lę Adwentu (Gaudete) oraz czwar-
tą niedzielę Wielkiego Postu (Laeta-
re). W kolekcie w trzecią niedzielę 
Adwentu usłyszymy słowa: „Spraw, 
abyśmy przygotowali nasze serca  
i z radością mogli obchodzić wielką 
tajemnicę naszego zbawienia”. Inne 
teksty liturgii tej niedzieli również 
przepełnione są radością z zapowia-
danego przyjścia Chrystusa i Odku-
pienia, jakie on nam przynosi. 
Nie zmarnujmy czasu, jakim jest 
Adwent, który ukazuje nam praw-
dziwą radość z bycia chrześcijani-
nem i oczekiwania na pojawienie się 
naszego Króla i Pana.

Ceremoniarz parafii 
św. Kazimierza w Białymstoku 

Adam Sawicki

rych, którzy nie umieją się cieszyć 
i radować. Adwent to radosny czas 
oczekiwania na przyjście Pana, to 
czas, w którym powinniśmy przygo-
tować nasze serca, aby Go jako Kró-
la i Pana przyjąć z miłością i ugościć. 
Adwent jest zatem okresem poboż-
nego i radosnego oczekiwania na 
przyjście Chrystusa. 

symBolE AdwEntowE
W czasie Adwentu w prezbite-
rium widzimy symbole adwento-
we. Pierwszym z nich jest wieniec 
adwentowy, wykonany z gałązek 
drzew iglastych. Na wieńcu umiesz-
czone są cztery świece, które sym-
bolizują kolejne niedziele adwentu. 
Następnym symbolem jest „roratka” 
- biała świeca udekorowana gałązka-
mi i przewiązana wstążką. Symboli-
zuje ona Matkę Bożą - to Ona, obok 
św. Jana Chrzciciela jest główną oso-
bą, którą wspominamy w Adwencie, 
oczywiście z racji tego, że przyno-
si światu Jezusa, Zbawiciela. Msze 
Święte roratnie również poświęco-
ne są Maryi. Jan Chrzciciel z kolei 
to ten, który prostuje ścieżki Panu, 
jest ostatnim prorokiem przed Na-
rodzeniem Chrystusa, przygotowu-
jącym ludzi na Jego przyjście. 
Trzecia niedziela Adwentu jest po-
tocznie nazywana „Różową nie-
dzielą”, tradycyjnie niedzielą Gaude-
te. Nazwa pochodzi od pierwszych 
słów antyfony, która rozpoczyna 

do nIEBA nIE pRzyJmuJą 
ludzI ponuRyCh
Słowo Adwent pochodzi od łaciń-
skiego słowa adventus i oznacza 
przyjście, a dokładniej wjazd króla. 
Jakże mocno to słowo koresponduje 
z tym, co przeżywaliśmy niedawno, 
a mianowicie z przyjęciem Chry-
stusa jako Króla i Pana. Bo przecież 
czekamy na przyjście Króla, na Jego 
wjazd do naszych serc, do naszego 
życia. 
Adwent zaczyna się w niedzielę 
po Uroczystości Chrystusa Króla,  
a kończy się Wigilią Bożego Naro-
dzenia. Jest okresem przygotowania 
do Uroczystości Narodzenia Pań-
skiego. Ale ten czas dzielimy na dwa 
okresy. Do 16 grudnia to czas szcze-
gólnego oczekiwania na powtórne 
przyjście Jezusa Chrystusa na koń-
cu czasów, czyli na tzw. paruzję. Na-
tomiast od 17 grudnia do 24 grud-
nia bezpośrednio przygotowuje-
my się do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego.
W tym czasie powinniśmy przeżyć 
rekolekcje, które mają nam pomóc 
spotkać się z Panem. Oczekujemy 
tych radosnych świąt poprzez mo-
dlitwę, uczestnictwo w roratach czy 
postanowienia adwentowe. 
Wielu katolikom Adwent kojarzy się 
ze smutkiem, postem czy pokutą. 
Takie pojmowanie tego okresu jest 
błędem. Papież Jan XXIII mówił, że 
do nieba nie przyjmują ludzi ponu-

RAdosnE oCzEKIwAnIE!
Zgodnie ze starym podlaskim zwyczajem 27 listopada, na początku Mszy Świętej o godz. 11.00, w naszym kościele, ligawy - ludowe instru-
menty muzyczne - obwieściły wszem i wobec, że rozpoczął się adwent. czas zadumy i refleksji, ale także okres przepełniony nadzieją i ra-
dością, bo oto przychodzi Zbawiciel.
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Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do kancelarii parafialnej do 28 grudnia 2016 r. z podaniem imienia i na-
zwiska oraz numeru telefonu. Spośród uczestników rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa. Hasło krzyżówki z nu-
meru 11 brzmi: Akt Intronizacyjny. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Dorota Szubzda  z ul. Cedrowej. 
Prosimy o zgłoszenie się po odbiór nagrody do kancelarii parafialnej.  

Pionowo:
1. Nazwisko ministranta – ceremoniarza na-
szej parafii?
4. Herezja głosząca, że Jezus jest podporząd-
kowany Ojcu i ma wobec niego niższą pozy-
cję, podobnie jak Duch Święty, który stoi niżej 
od Ojca i Syna.
5. Jedna ze świętych, której wizerunek znajdu-
je się w prezbiterium górnego kościoła.
7. Ile mamy dogmatów maryjnych?
8. Biskupem jakiego miasta był św. Mikołaj?
9. W 1977 r. była erygowana nasza parafia.  
W którym miesiącu?
12. Która z ksiąg ma skrót Ag?
14. Księga czytana w liturgii słowa podczas 
adwentu.

Poziomo: 
2. Instrument ludowy zwiastujący rozpoczęcie 
adwentu.
3. Osoba wypisująca się ze wspólnoty Kościoła, 
odstępująca od wiary.
6. W jakim dziele Filokaliusza znalazła się pierw-
sza wzmianka o wpisaniu w rok liturgiczny świę-
ta  Narodzenia Pańskiego?
10. Wspomnienie tego świętego obchodzone jest 
26 grudnia.
11. Z jakiej dziedziny doktorat ma ks. Czesław?
13. Hasło nowego roku duszpasterskiego to „Idź-
cie i ….”?
15. Święty, który jest m.in. patronem kupców.
16. Księga Koheleta to inaczej księga?
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ta młodego ducha świąt, którego tak 
szukałem w swoim sercu i długo nie 
mogłem go znaleźć.

to on JEst nA JwAżnIEJszy
Znalazłem jednak rozwiązanie - re-
ceptę, która sprawiła, że Boże Na-
rodzenie odzyskało przynajmniej 
część swojej magii. Wystarczy wy-
konać kilka prostych rzeczy. Nie 
muszą być wielkie i skomplikowa-
ne, liczy się chęć działania. Może to 
być pomoc w robieniu potraw, ku-
pienie prezentów, przebaczenie in-
nym, szczere życzenia podczas dzie-
lenia się opłatkiem, uśmiech do de-
nerwującej siostry. I nagle pojawia 
się niezidentyfikowana radość- ra-
dość z dawania. Nasza moc, moc 
dobra jest niesamowita, a raczej 
Boża moc jest niesamowita. Może-
my dać tyle radości innym. Nie pa-
trzmy tylko na prezenty, ale na dru-
giego człowieka. A przede wszyst-
kim spójrzmy na Tego, który przy-
chodzi w tej małej szopce na świat, 
na Jezusa, bo to On jest najważniej-
szy. Jeżeli Bóg jest na pierwszym 
miejscu, to wszystko inne będzie na 
swoim miejscu. Przygotujmy się do 
tych świąt przede wszystkim ducho-
wo. Jak to zrobić? Po pierwsze, po-
jednać się z Jezusem w sakramen-
cie pokuty wyrzucając z siebie cały 
brud, który jest w nas, abyśmy mogli 
przyjąć Go w Komunii Św. podczas 
świąt. Po drugie, bardziej zaangażo-
wać się w życie Kościoła i to co nam 
proponuje. A proponuje nam Msze 
Św. roratnie, rekolekcje adwentowe. 
Nie zmarnujmy tego. Bo to my mło-
dzi, jesteśmy przyszłością Kościoła 
– jak mawiał św. Jan Paweł II. 
Wykorzystajmy ten święty czas na-
rodzin naszego Zbawiciela, abyśmy 
mogli powiedzieć, że odczuliśmy 
ducha świąt Bożego Narodzenia.

Patryk Waszkiewicz

wy rok, kiedy to na Boże Narodze-
nie nie było śniegu, a na Wielkanoc  
w kwietniu spadła jego duża ilość.  
I jak tutaj liczyć na świąteczną at-
mosferę?

dzIECIęC y ŚwIAt
Zmieńmy jednak nieco punkt wi-
dzenia. Zamiast szukać wszędzie 
przyczyn, zajrzymy w głąb siebie. 
Może to w nas zginął ten dziecięcy 
duch: pełen radości i miłości zara-
żający wszystkich dookoła. Coraz 
mniej rzeczy nas cieszy. Wyrasta-
my powoli z naszych młodych ciał 
i młodych duchów. Dobrze to wi-
dać na przykładzie postaci św. Mi-
kołaja. Każdy jak był małym dziec-
kiem na pewno czekał na prezenty. 
Zawsze zastanawiałem się, jak ten 
Mikołaj może wejść przez komin do 
domu dziadków i zostawić prezen-
ty. Było to bardzo magiczne i niesa-
mowite. Jednak gdy dowiedziałem 
się, że św. Mikołaj nie istnieje, coś 
się skończyło. Skończyło się pewne 
pojmowanie świąt. Niby nic się nie 
zmieniło - prezenty nadal były, na-
dal było 12 potraw, nadal była weso-
ła atmosfera. Jednak nic już nie było 
takie samo. To jest właśnie ta utra-

lICzy sIę KAsA
Po pierwsze: komercjalizacja świąt. 
Nic nie denerwuje bardziej niż 
sprzedaż ozdób świątecznych w li-
stopadzie. Kiedy wyprzedane zosta-
ną znicze, na półkach sklepowych 
pojawiają się choinki, bombki, łań-
cuchy, czekoladowe mikołaje i wie-
le innych rzeczy. To wszystko jest 
o wiele za wcześnie, bo do połowy 
grudnia zdążymy się już przyzwy-
czaić do tego widoku, a niektóre re-
klamy już na dobre nam zbrzydną. 
Jak po takim zniechęceniu móc na 
nowo wyzwolić w sobie chęć prze-
żywania świąt?

Co z tą pogodą?
Drugim powodem, co może niektó-
rych zdziwi, jest pogoda. Zbyt wie-
lu świąt 
nie przeżyłem, jednak nie trzeba 
być wyjątkowym ekspertem, żeby 
stwierdzić, że zimy już nie są takie 
jak kiedyś. Pamiętam dobrze lata 
swojego dzieciństwa - lepienie bał-
wana w pierwszy dzień świąt, rzu-
canie się śnieżkami z rodzeństwem. 
A teraz? Teraz ledwo śnieg zaskrzy-
pi pod nogami, o ile w ogóle bę-
dzie. Warto wspomnieć wyjątko-

Quo vAdIs mAgIo ŚwIąt?
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. kiedy w grudniu widzę padający śnieg, dekoracje na ulicach, lampki ozdabiające domy, od razu 
pojawia się uśmiech na mojej twarzy. jednak od dobrych kilku lat coś się zmieniło. ten radosny duch Bożego Narodzenia zniknął. jest radość 
z nadchodzących świąt, ale ta magia nie jest taka, jak kiedyś. skąd bierze się to zwątpienie?
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Czym według Księdza jest powołanie? 
Powołanie to tajemnica między Bogiem a człowiekiem. 
To Bóg zawsze jest pierwszy, On sam wzywa i powołu-
je. Kiedyś powołał Abrahama, Mojżesza, proroków: Iza-
jasza, Jeremiasza, Amosa i innych, powołał Maryję. Tyl-
ko Jezus nie mówi o swoim powołaniu, lecz o posłaniu,  
o swojej jedności z Ojcem w niebie. Powołanie zawsze 
łączy się z posłaniem do kogoś, z jakimś zadaniem do 
wypełnienia i wyraża się słowami: „Idź do…”. Dzisiaj 
powołanie to wewnętrzne przekonanie, ze Stwórca rze-
czywiście mnie wzywa i posyła do pracy w swojej Win-
nicy. 

A jak ksiądz poczuł swoje powołanie?
Nie wszyscy w to wierzą, ale jako dziecko w szkole pod-
stawowej, na pewno było to już po śmierci mamy, któ-
ra zastała mnie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, 
zwłaszcza wtedy kiedy zostawałem sam w domu myśla-
łem o tym, kto jest najważniejszy na świecie? Patrzy-
łem na to, co się dzieje. Kiedy rodzi się dziecko, niosą je 
do kościoła, żeby ochrzcić, kiedy jest niedziela wszyscy 
idą do kościoła, gdy ktoś choruje przywożą księdza, gdy 
ktoś umiera, znowu przywożą księdza, żeby się modlił. 
W mojej głowie rodziła się odpowiedź, że najważniejszy 
jest Bóg. Wtedy jeszcze nie myślałem o powołaniu, ale 

na pewno była to myśl, że jeżeli komuś służyć, to służyć 
Bogu. Pod koniec szkoły podstawowej i w latach mo-
jego liceum tata czasami mówił o tym, ze podobają się 
mu klerycy. Na pytanie, dlaczego sam nie poszedł do se-
minarium, odpowiadał, że wtedy nie było pieniędzy na 
szkołę. Tata mówił o klerykach, ale ani mnie, ani mojego 
brata Gienka nie namawiał, to były nasze własne wybo-
ry. Idąc do liceum zostałem zapisany do klasy o profilu 
humanistycznym z językiem łacińskim, ale byłem umy-
słem bardziej ścisłym i od drugiej klasy do końca byłem 
już w klasie matematyczno-fizycznej. W klasie matu-
ralnej myślałem o kapłaństwie. Wszyscy znajomi, kole-
dzy i koleżanki, sąsiedzi mówili: „pójdziesz do semina-
rium”! Ale mnie się nie podobało, że ktoś będzie za mnie 
wybierał i decydował o tym, co mam robić w życiu. Pa-
miętam jak wychowawczyni klasy, gdy wszyscy już mie-
li wybrane studia spytała, gdzie składasz dokumenty? 
Powiedziałem, że jeszcze nie wiem. Na następnej lekcji 
rzuciła mi informator o wyższych uczelniach i napisa-
łem podanie na Politechnikę w Białymstoku. Na począt-
ku pierwszego roku studiów, kiedy siedziałem na wykła-
dach, ćwiczeniach, jeszcze bardziej na korytarzach, bo 
tam było najwięcej młodzieży, myślałem o tym, że tak 
wielu chce być inżynierami, a kto będzie służył Chrystu-
sowi? Jego Osoba i słowa zawsze mnie pociągały, stara-

„…w duChu I pRAwdzIE…”
to zawołanie prymicyjne ks. czesława Walentowicza. jest najdłużej posługującym kapłanem w naszej parafii, doktorem teologii, niestru-
dzonym pielgrzymem. Za patrona przyjął Wielkiego Świętego, który wywarł wpływ na całe jego życie.  W szczerej rozmowie, dla czytelni-
ków miesięcznika kazimierz opowie o swoim powołaniu, o przeżywaniu swojego kapłaństwa i o swojej drodze naukowej.



M
ał

go
rZ

at
a 

jo
pi

ch

20

W
YW

ia
d 

M
ie

si
ąc

a

łem się je zapamiętywać, dyskutowałem o tym z kolega-
mi. W grudniu podjąłem decyzję i że w czerwcu zmie-
niam uczelnię. Wtedy w mieście były tylko cztery uczel-
nie i nikt tak łatwo studiów nie zmieniał, nikt nie wie-
rzył, że to zrobię, wszyscy robili ze mną zakłady. A ja 
zrobiłem to naprawdę. W październiku, kiedy wszyscy 
wrócili na studia i zobaczyli mnie  w sutannie, mieli pro-
blem z oddaniem zakładu. Oczywiście wszystkim daro-
wałem. 

Jak zapatrywali się na wybór Księdza drogi życio-
wej rodzice? 
Mama wtedy była już  wieczności, a tata raczej się cie-
szył, chociaż nikomu o tym nie mówił, zawsze powta-
rzał, że to mój wybór. 

Czy pamięta Ksiądz dzień święceń kapłańskich? 
Kto lub co najbardziej utkwiło w pamięci?
Takich dni się nie zapomina! W ogóle wydaje mi się, 
że mam „pamięć historyczną”, pamiętam bardzo wie-
le z tego, co przeżyłem, potrafię wiele odtworzyć, nawet 
słowa konkretnych ludzi. Było to 10 czerwca 1984 roku, 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, co było dla mnie 
bardzo ważne, bo w seminarium byłem w oazie i w Od-
nowie w Duchu Świętym. Na moim obrazku prymicyj-
nym napisałem, wybrane już wcześniej podczas Mszy 
Świętej w Katedrze, słowa Jezusa, skierowane do Sama-
rytanki: „..w duchu i prawdzie..” w domyśle służyć Bogu 
i robić wszystko, co zechce. Byłem bardzo szczęśliwy, 
bo był Hymn do Ducha Św. i wiele innych pieśni, które 
śpiewałem z mocą, a najbardziej Litanię do Wszystkich 
Świętych, leżąc na posadzce w Katedrze. Później była 
modlitwa konsekracyjna, włożenie rąk biskupa, prze-
kazanie kielicha i pateny. Pamiętam wkładanie rąk ka-
płanów obecnych na święceniach i mnóstwo młodzieży 
oazowej. 

A czy w życiu Księdza był taki moment, że to po-
wołanie Księdzu ciążyło, że było zbyt trudne? 
Nigdy nie miałem wątpliwości, co do powołania, ani 
do tego, co robię i czym żyję. Jeżeli czasami zdarzały się 
trudne dni, to z powodu niektórych ludzi lub sytuacji. 
Dzięki Bogu i Duchowi Świętemu wszystko udało się 
pokonywać.

Zanim Ksiądz trafił do naszej parafii, gdzie 
Ksiądz posługiwał? 
Po święceniach kapłańskich zostałem posłany do Jaświł, 
ale nie tam, gdzie dzisiaj jeżdżą młodzi, tylko do Parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego. Po dwóch latach zosta-
łem skierowany do Parafii św. Jana Chrzciciela w Cho-
roszczy, ale już wtedy sekretarz kurii biskupiej wpisał mi 
do testifictio (legitymacji kapłańskiej) Parafię św. Kazi-
mierza w Białymstoku i nie chciał tego poprawić, mimo, 
że go prosiłem. Po 3 latach posługiwania w Choroszczy 
zostałem wysłany do Parafii Najświętszego Serca Jezu-

sowego, przy ul. R. Traugutta w Białymstoku, tak mia-
ły się spełnić życzenia młodzieży oazowej z mojej Mszy 
Św. prymicyjnej: „Abyś był kapłanem według Serca  
Jezusowego”.  Po 5 latach na Wygodzie zostałem posłany 
do Katedry, jak powiedział później obecny Biskup Me-
tropolita: „Katedra ponad wszystkim”. W Roku Wiel-
kiego Jubileuszu 2000, otrzymałem propozycję posługi  
w Parafii św. Kazimierza w Białymstoku. 

W 2000 roku został Ksiądz skierowany do para-
fii Św. Kazimierza Królewicza i jakie było pierw-
sze odczucie? 
Ja w ogóle nie lubię się przenosić, zawsze mówię, że 
przeprowadzka to połowa pożaru. Z Katedry nie odcho-
dzi się tak łatwo, to było przed wyjazdem do Rzymu na 
Wielki Jubileusz Młodzieży, ale pomyślałem sobie, że 
skoro do tej pory poradziłem sobie wszędzie, to pewnie 
tam też poradzę. Wielkie świętowanie młodzieży w Rzy-
mie dodało mi mocy. 

Czy wiele się zmieniło w naszej parafii przez te 
16 lat? 
Ja dzisiaj mówię już o 17 latach, bo tak blisko już czer-
wiec i kolejna rocznica święceń. W naszej parafii co-
dziennie tyle się zmienia, a cóż mówić o tylu latach? Dla 
mnie ważniejsze jest to, co się nie zmieniło, czyli dobroć 
i życzliwość ludzi, naszych parafian. 

Mając 58 lat zdobył Ksiądz tytuł doktora teologii. 
Jakie były podstawy dążenia do tego celu?
To prawda, do niedawna byłem jednym z najstarszych 
studentów na KUL – u w Lublinie. Słyszałem tylko, że na 
UKSW w Warszawie, ktoś z księży napisał pracę o teolo-
gii mitry w wieku 65 lat. Zawsze pociągała mnie nauka  
i mądrość ludzka. W seminarium nieraz rozmawiałem  
o tym z kolegą Andrzejem, ale on mówił, że w duszpa-
sterstwie też byłbym dobry. Miałem sugestie dalszych 
studiów, ale duszpasterstwo mnie wciągnęło na długie 
lata. Doktorat nie był dla mnie celem, ale pewnym eta-
pem tego, co robię ciągle: nauczania, wizytowania, a te-
raz doradztwa metodycznego. Od powrotu religii do 
szkoły zmieniło się moje patrzenie na katechezę. Zdo-
bywanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczy-
ciela, posługa doradcy rozbudziły moje zainteresowania 
katechetyką, skłoniły do pisania, publikowania, tylko 
ciągle brakowało czasu na coś większego, na doktorat. 

Jaką rolę w Księdza życiu pełni formacja intelek-
tualna, a także jakie powinna pełnić w posłudze 
każdego kapłana? 
Człowiek jest istotą myślącą i każdy myśleć powinien, 
zwłaszcza kapłan. Jeżeli czasami popełniamy w życiu 
jakieś błędy, to w wielu przypadkach z niewiedzy. Sta-
ram się tak żyć, tak głoszę w kościele i tak uczę młodych, 
17 rok w najlepszej szkole, czyli w zawodówce. 
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Na jeszcze aspekty w formacji kapłańskiej we 
współczesnym świecie zwróciłby Ksiądz uwagę? 
Wszystkie aspekty są ważne, chodzi o to, żeby każdy 
ksiądz robił to, co najlepiej potrafi i to co lubi, żeby robił 
to z pasją i z pożytkiem dla ludzi. W pierwszych tygo-
dniach mojej pracy w Jaświłach proboszcz posłał mnie 
na pielgrzymkę po kraju i tak już zostało. Pielgrzym-
ki stały się częścią mojego życia, w tym przekonaniu 
utwierdził mnie św. Jan Paweł II.

A który ze świętych jest Księdza autorytetem? 
Wszyscy święci mnie fascynują, bo dokonali tego, co jest 
celem każdego z nas, osiągnęli niebo. Jednak najwięk-
szym autorytetem był, jest i pozostanie św. Jan Paweł II. 
Wstąpiłem do seminarium w roku 1978, w roku jego 
wyboru na Stolicę Piotrową, dosłownie miesiąc przed 
wydarzeniem. Przeżywałem wszystkie transmisje tele-
wizyjne z jego udziałem, pielgrzymki, zwłaszcza te do 
Ojczyzny, wiele razy pielgrzymowałem do Rzymu, spo-
tykałem się z nim na audiencjach grupowych, czasami 
udało się jakieś zdanie powiedzieć. Wywarł największy 
wpływ na całe moje życie. 

Jak wynika z Księdza doświadczenia, czy dzisiaj 
oczekiwania ludzi wobec kapłanów są takie same 
jak 30 lat temu? 
Znowu podwyższę, dzisiaj to już 33 lata temu. Ocze-
kiwania ludzi, zwłaszcza młodych są podobne. Ludzie 
są tacy sami, jak kiedyś, potrzebują kapłana, chcą żeby  
z nimi był, miał dla nich czas, żeby starał się ich zrozu-
mieć, wesprzeć, doradzić, żeby wiedzieli, że nie są sami. 

Zmieniają tylko realia, w których żyjemy. Przed laty 
wszystko było jasne, każdy wiedział, że białe jest białe, 
a czarne jest czarne. Dzisiaj wszystko robi się szare, co-
raz bardziej wszystko się miesza, coraz trudniej jest jed-
no od drugiego odróżnić, coraz trudniej dokonywać do-
brych wyborów. 

A jak trafić do serca i sumienia współczesnych 
wiernych? Czy zdaniem Księdza jest to trudniej-
sze obecnie czy  jak zaczynał Ksiądz swoją posłu-
gę kapłańską? 
Kiedy zaczynałem moją posługę kapłańską ksiądz  
i Kościół był autorytetem, jedynym miejscem wolno-
ści, miejscem oporu przed komunizmem, wtedy nawet 
mniej wierzący chcieli w nim być i byli z tego dumni. 
To prawda, że za większą aktywność można było czasem 
zapłacić. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Stanisław Sucho-
wolec i inni zapłacili najwyższą cenę. Ja też mam swo-
ją historię służby „Solidarności” i dzisiaj dziękuję Bogu, 
że żyję. Ale później razem z demokracją przyszły inne 
czasy. W Polsce zwłaszcza po odejściu św. Jana Pawła II 
do Domu Ojca pojawiły się siły mające na celu niszcze-
nie Kościoła i jego sług - kapłanów. Kiedy zabrakło nam 
Ojca wszyscy stali się jacyś słabsi, mniej odważni, mniej 
pomysłowi. Dzisiaj jest trudniejsze niż wczoraj. Ale jest 
z nami ten sam Bóg Ojciec, ten sam Jezus Chrystus i ten 
sam Duch Święty. A więc jest nadzieja.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali: 

Monika Kościuszko-Czarniecka 
ks. Andrzej Ratkiewicz
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pan Bóg naprawdę może wszystko. tylko trzeba się na Niego otworzyć. Z każdego zła może wyprowadzić dobro, z każdego grzechu  
- jeśli tego chcemy - poprawę i piękne życie z Bogiem u boku ukochanego mężczyzny. 

Tak naprawdę nie wiem, od czego 
mogłabym zacząć, bo nie uważam 
swojej historii za godną miana świa-
dectwa, a tym bardziej tego, żeby ją 
opisywać. 
We wrześniu tego roku wyszłam 
za mąż za wspaniałego mężczyznę. 
Wzięliśmy ślub kościelny. Celo-
wo podkreślam ten fakt, bo na po-
czątku nie było to takie oczywiste. 
Z obecnym mężem dłuższy czas ży-
liśmy w tak zwanym konkubinacie. 
Moja „duchowość” ograniczała się 
do niedzielnej Mszy Świętej, rzecz 
jasna bez przyjmowania sakramen-
tów, natomiast mąż omijał kościół 
i delikatnie mówiąc nie miał o nim 
najlepszego zdania.
Kiedy zapadła decyzja o ślubie, żeby 
nie czuć się jak hipokrytka, rozwa-
żałam możliwość wzięcia tylko ślu-
bu cywilnego. Mężowi było to obo-
jętne. Myślę, że skłaniał się nawet 
bardziej ku tej opcji. Zmianę decy-
zji zawdzięczam mojej późniejszej 
druhnie, która powiedziała, że po-
dejmując taki krok, zamknę sobie 
drogę do budowania relacji z Ko-
ściołem. Po dłuższych przemyśle-
niach przyznałam jej rację.

z duszą nA RAmIEnIu
Dzień, w którym poszliśmy do kan-
celarii parafialnej, pamiętam bardzo 
dobrze. Tuż przed wizytą byłam tak 
spanikowana, że przemknęła mi na-
wet myśl, żeby albo się rozstać, albo 
zostawić temat ślubu w ogóle. Tak 
bardzo bałam się tyrady, negatyw-
nej oceny a nawet pogardy ze strony 

księdza. Bóg jednak czuwał, bo aku-
rat trafiliśmy na nieznanego nam 
wcześniej księdza Andrzeja. Dzię-
ki niemu poznaliśmy nowe oblicze 
duszpasterza - otwartego, życzli-
wego, empatycznego, który zamiast 
nas wygonić (czego też się spodzie-
wałam), nie potępił nas, ale rzecz ja-
sna także i nie pochwalił. Pamiętam 
też jego stwierdzenie, że zrobiliśmy 
pierwszy dobry krok podejmując 
decyzję o sakramencie małżeństwa.
 
CzAs nA RAdyKAlnE zmIAny
W drodze powrotnej do domu 
stwierdziliśmy, że skoro mamy po-
nad rok do ślubu, chcemy się do 
niego przygotować. Zaczęło się od 
regularnego, wspólnego uczestnic-
twa we Mszy Świętej. W między-
czasie postanowiliśmy żyć w czysto-
ści i trwaliśmy w niej przez następ-
ne miesiące. 
Jakiś czas później, kiedy zostałam 
poproszona o pełnienie roli matki 
chrzestnej, najpierw skonsultowa-
łam się z księdzem Andrzejem, do 
którego miałam pełne zaufanie, czy 
w ogóle mogę nią być. Wtedy wy-
płynął temat spowiedzi, do której 
nie przystępowałam od kilku lat. Po 
raz kolejny, przełomowy moment 
zawdzięczam księdzu Andrzejowi, 
który zaproponował mi spowiedź 
indywidualną. Niedługo przed Bo-
żym Narodzeniem przystąpiłam do 
sakramentu pokuty a potem przy-
jęłam Komunię Świętą. Może się 
to wydać infantylne, ale było to dla 
mnie tak ważne i doniosłe wydarze-

pRAwdzIwE szCzęŚCIE JEdynIE w Bogu

nie, że pamiętam do dziś najpierw 
lęk i wstyd, a potem ulgę i radość. 
Wracając do domu zrozumiałam, że 
to dopiero początek nowej, lepszej 
drogi i że nie chcę tego zmarnować.
Zgodnie z sugestią księdza Andrze-
ja, zaczęłam systematycznie nama-
wiać męża, aby również przystą-
pił do spowiedzi. Po kilkunastu la-
tach przerwy, udało mu się to przed 
Wielkanocą. Momentu, kiedy ramię 
w ramię przystąpiliśmy do Komunii 
Świętej, nie będę opisywać, bo za-
brakłoby tu adekwatnych słów.

JEzus pRzEmIEnIA
Teraz, kilka miesięcy po ślubie, kie-
dy widzę jak mój mąż się zmienił  
i nadal zmienia pod wpływem Pana 
Boga wiem, że chociaż nie było ła-
two, warto było podjąć ten trud. Te-
raz wspólnie chodzimy na Mszę 
Świętą, modlimy się, żyjemy w zgo-
dzie z nauką Kościoła - a przynaj-
mniej próbujemy. Zmienił się też 
nasz system wartości, bo wiara nie 
powinna kończyć się na progu ko-
ścioła. Warto nadmienić, że pomy-
liłam się co do odbioru naszej prze-
miany przez znajomych. Nie usły-
szeliśmy żadnej negatywnej opinii, 
wręcz przeciwnie. 
Cała ta historia jest dla mnie ewi-
dentnym dowodem na to, że Pan 
Bóg naprawdę może wszystko. Tyl-
ko trzeba się na Niego otworzyć.  
W naszym życiu pojawił się w po-
staci księdza Andrzeja, któremu je-
steśmy i będziemy wdzięczni.

Kamila
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Święty jan paweł ii powiedział: gdy władza popada w konflikt z narodem, racja zawsze jest po stronie narodu. od wprowadzenia 13 grud-
nia 1981 roku mija 35 lat. od tego czasu wyrosło całkiem nowe pokolenie, dla którego wydarzenia z lat schyłku prl, są taką samą historią, 
jak dla mojego okres ii wojny światowej. czy warto więc do tego wracać?  Warto, bo zbrodnia dokonana, lecz nie osądzona, może się zno-
wu powtórzyć. 

KAzAnIE pRymAsA polsKI 
wygłoszonE w wARszAwIE 
13 gRudnIA 1981 RoKu 
„Stan wojenny zastał nas osłupia-
łych dzisiejszego niedzielnego po-
ranka. Pod wieczór oswajamy się  
z tym terminem, przekonujemy się, 
że to coś groźnego i pytamy, co bę-
dzie dalej? Wyznawca Chrystusa 
winien najpierw zapytać Boga, któ-
ry jest Bogiem pokoju, poprzez Ma-
ryję, Jego Matkę o natchnienie do-
bre i prawdziwe. Z pokorą trzeba 
przyznać, że tylko Bóg jest Panem 
naszego przyszłego czasu, wie do-
kładnie, co będzie jutro z każdym 
z nas, za tydzień, za rok. Tej wie-
dzy Boga trzeba zaufać, bo On nie 
tylko nas zna, ale także nas kocha. 
On, Bóg pokoju. Odpowiedzią Boga 
jest przypomnienie przykazań i na-
uki Jezusa Chrystusa: Błogosławie-
ni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości. Taka jest odpowiedź Boga. 
Ale taka odpowiedź nie zadowo-
li wielu ludzi. Powiedzą - to niere-
alne, to cofanie osiągnięć, to uzna-
nie porażki. Kto Boga kocha całym 
sercem i całą duszą, słowa te są au-
torytetem ostatecznym. Przedstawi-
ciel Kościoła nie może inaczej uczy-
nić, niż jest to w Ewangelii. I trzeba, 
aby tą nauką oświetlał nową rzeczy-
wistość. A jest nią teraz stan wojen-
ny. Jest on, jak dowiadujemy się, sta-
nem nowych, ostrych praw zawie-
szających wiele dotychczasowych 
swobód obywatelskich. 
Władza przestaje być władzą dialo-
gu z obywatelami, a przynajmniej 
w większej części przestaje być taką 
władzą, a staje się władzą wyposa-
żoną w środki doraźnego przymusu 
i wymaga posłuszeństwa. Sprzeci-
wienie się postanowieniom władzy 
w stanie wojennym może wywo-
łać gwałtowne wymuszenie posłu-
szeństwa aż do rozlewu krwi włącz-

nie, ponieważ władza dysponuje siłą 
zbrojną. Możemy oburzać się, krzy-
czeć na niesprawiedliwość takie-
go stanu, protestować o narusze-
nie praw obywatelskich, praw czło-
wieka… Może to nie przynieść spo-
dziewanego efektu, bo władza sta-
nu wojennego nie jest władzą dia-
logu. Władza uważa, że wyjątko-
wość stanu wojennego podyktowa-
na jest wyższą koniecznością wybo-
ru mniejszego zła zamiast najgor-
szego… Niesie to ze sobą w wielu 
wypadkach sponiewieranie ludzkiej 
godności, aresztowania niewinnych, 
poniewierkę ludzi kultury i nauki, 
rozterki w wielu rodzinach. Kościół 
będzie nieustannie dopominać się,  
o ile to będzie możliwe, o uwol-
nienie niesłusznie zatrzymanych, 
o uwolnienie chorych… Wszak-
że najważniejszą sprawą jest rato-
wanie życia przed rozlewem krwi. 
W tej obronie Kościół będzie bez-
względny. To nic, że ktoś może Ko-
ściół oskarżać o tchórzostwo, o roz-
ładowywanie radykalnych nastro-
jów, o kunktatorstwo, to nic. Ko-
ściół chce bronić każdego ludzkie-
go życia, a więc i w stanie wojen-

nym będzie wołał, gdzie tylko moż-
na, o spokój, o zaniechanie gwałtów, 
o zażegnanie bratobójczych walk. 
Nie ma większej wartości nad ży-
cie ludzkie. Dlatego sam będę wzy-
wał o rozsądek nawet za cenę na-
rażenia się na zniewagi i będę pro-
sił nawet, gdybym miał boso iść i na 
kolanach błagać: Nie podejmujcie 
walki Polak z Polakiem. Nie oddaj-
cie waszych głów bracia robotnicy  
i pracownicy wielkich zakładów pra-
cy, bo cena uciętej głowy może być 
bardzo niska. Natomiast każda gło-
wa i każda para rąk bezcenne będą 
dla odbudowania tej Polski, jaka bę-
dzie i jaka być musi po zakończe-
niu stanu wojennego. Jako wyznaw-
cy Chrystusa będziemy gromadzić 
się przez następne dni w tym sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej, pa-
tronki stolicy. Z gorącą wiarą i nie-
złomną nadzieją i wytrwałością bła-
gamy, i będziemy błagać miłosierne-
go Boga i łaskawą patronkę stolicy  
o rozwagę dla władzy, o poszanowa-
nie obywateli przez władze porząd-
kowe, o zrozumienie powagi chwili 
przez robotników, o roztropność dla 
młodzieży. Tyle próśb przynosimy 
tutaj i będziemy przynosić codzien-
nie, ze wszystkich parafii, ze wszyst-
kich stanów…. Wspieraj nas najlep-
sza Matko, aby nie zginęło żadne 
dziecko narodu polskiego…”   
     
   ks. abp Józef 

Glemp – Prymas Polski

Ps. Przygotowując artykuł o sta-
nie wojennym zajrzałem do swo-
jego archiwum. Bez trudności zna-
lazłem mój żołnierski kalendarz  
z 1981 roku. Czy jednak kogoś intere-
sują moje prywatne notatki? Zajrza-
łem więc do pudła z tzw. bibułą z lat 
80-tych. A kogóż to zaciekawi i kto to 
zrozumie? Kogo zainteresują wspo-
mnienia z żołnierskiej Wigilii, albo 

13 gRudnIA 1981 RoKu
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Ulicy Jaśminowej należy szukać  
w naszej parafii w dzielnicy domów 
jednorodzinnych pomiędzy ulicą 
Berlinga a obwodnicą.
Jaśmin to - podaję za Słownikiem 
języka polskiego - tropikalne pną-
cze lub krzew z rodziny oliwkowa-
tych, o pachnących, białych, żółtych 
lub różowych kwiatach; uprawiany 
w najcieplejszych okolicach Polski  
i w szklarniach. Czym innym jest 
natomiast jaśminowiec, będący 
krzewem z rodziny skalnicowatych, 
występujący w wielu gatunkach,  
z których w Polsce uprawiany jest 
najczęściej jaśminowiec wonny o 
pachnących, białych kwiatach. Te 
właśnie o pięknym zapachu kwiaty 
są nam najbardziej znane. Sama ro-
ślina błędnie nazywana jest jaśmi-
nem. Nie wiemy, czy urzędnicy na-
dający nazwę naszej ulicy mieli na 
myśli jaśmin czy jaśminowiec, czy 
też jedno i drugie.
W Piśmie Świętym jaśmin nie wy-
stępuje.
W naszym parafialnym kościele 
używany jest jaśmin (jaśminowiec), 
zarówno gałęzie, jak i kwiaty, do de-
koracji: białe kwiaty tego krzewu 
symbolizują niewinność i czystość. 
Nadają się więc do dekoracji pierw-
szokomunijnej. 
Kilka przykładów z literatury pol-
skiej, w których występuje jaśmin. 
Zacznijmy od młodzieńczej twór-
czości Juliusza Słowackiego. Młodzi 
romantycy chętnie sięgali po tema-
ty z historii lub z egzotycznych kra-

 Porzucił tłumu 
różnobarwne fale;
 Szedł do komnaty, 
gdzie ciemne marmury
 I wodotryski wychładzały salę.
 Okna posępne 
gotyckiej struktury,
 Przez okna księżyc 
pełnym blaskiem pada,
 Cisną się krzewy 
kwitnące jaśminu.
Zauważmy, jak mistrzowsko po-
eta buduje nastrój posępności a na-
wet grozy, nastrój zapowiadają-
cy zemstę, w której między inny-
mi ginie pan zamku, a która zosta-
nie dokonana także rękoma Tatarów 
wraz z ich przywódcą Janem Bielec-
kim. Marmury są ciemne, gotyckie 
okna posępne, nic dobrego nie wró-
żący blask księżyca, i ten odurzają-
cy, przyprawiający o mdłości zapach 

in. W roku 1830 Słowacki pisze „po-
wieść narodową polską” czyli po-
emat Jan Bielecki, który był wyni-
kiem zainteresowania poety prze-
kazem historycznym, mówiącym 
o szesnastowiecznym konflikcie 
szlachcica z wielmożą. Rzecz doty-
czy także zdrady narodowej. Dla-
czego? Pan na brzezańskim zam-
ku, Sieniawski, spalił wraz z podpi-
tą szlachtą dom i obejście szlachci-
ca Jana Bieleckiego, gdy ten zawie-
rał w kościele sakramentalny zwią-
zek małżeński z Anną. Bielecki zo-
stawił żonę i poszedł w świat dale-
ki. Po latach wrócił ze zbrojnym od-
działem Tatarów i podczas balu ma-
skowego na zamku dokonał zemsty.
Rozpoczyna się bal maskowy. Pan 
na Brzezanach jest jednak smutny, 
milczący, ponury:

ulICE nAszEJ pARAfII: ulICA JAŚmInowA
Na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jawory otoczone niższą od nich gęstwiną kolorowych bzów, akacji, buldeneżów  
i jeszcze niższą jaśminów, spirei i krzaczastych róż.

z nocnego patrolu w pierwszy dzień 
Bożego Narodzenia? A przecież moje 
pokolenie ma wciąż wiele pytań, któ-
re pozostają bez odpowiedzi. Czy 
stan wojenny był mniejszym złem? 
Ile było ofiar? Czy ktoś policzył, ile 
osób zmarło z powodu zerwanej 
łączności telefonicznej, utrudnionej 
komunikacji. Jakie były koszty wy-
prowadzenia na ulice naszych miast 

setek tysięcy żołnierzy i zomowców? 
Ilu młodych, dobrze wykształconych 
ludzi otrzymało bilet na Zachód, ale 
bez możliwości powrotu? Ilu ludziom 
złamano życie kariery? A ilu jeszcze 
nie zdało na studia, bo mieli oporni-
ki na swetrach. Ilu Polaków zmarło 
tylko dlatego, że władze zataiły fakt 
awarii elektrowni atomowej w Czar-
nobylu? Pytań są dziesiątki, ale na-

wet po 35 latach pozostają bez odpo-
wiedzi. Dlatego warto przypomnieć 
słowa Prymasa. 
Wojciech Jaruzelski na partyjno- 
wojskowej naradzie powiedział: Mu-
simy zrobić, aby naród uwierzył, że 
stan wojenny był mniejszym złem. 
Bo jeśli nie uwierzy, okrzykną nas 
zdrajcami… 

Marian Olechnowicz
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jaśminu, z krzewów, które tworzą 
tłok, cisną się jeden na drugim, jak 
gdyby zapowiadały napad tatarski.
Poemat ten jest jednocześnie prze-
strogą, by dochodząc swoich racji 
- nawet słusznych - nie szukać po-
mocy u obcych. Każda „bratnia po-
moc” szkodzi bowiem Ojczyźnie. 
Pana Bieleckiego powinien przeczy-
tać każdy, kto szuka dzisiaj pomocy 
w Brukseli dla obrony swoich wła-
snych partykularnych interesów.
Pozostańmy jeszcze przy Juliuszu 
Słowackim. W okresie po powsta-
niu listopadowym Słowacki pisze 
dramaty, które ukazują naszą wal-
kę o wolność Ojczyzny: Kordian 
(1834) i Horsztyński (1835). 
Horsztyński to dramat niedokoń-
czony, bez tytułu, wydany dopiero 
po śmierci poety, z nadanym przez 
wydawcę tytułem jednego z bohate-
rów utworu, ważnym, ale pobocz-
nym. Akcja toczy się w przededniu 
insurekcji kościuszkowskiej.
W jakim kontekście pojawia się ja-
śmin? W scenerii ogrodu. Jaśmi-
nowce sadzimy w pobliżu altanek, 
wzdłuż ścieżek, obok tarasu. Chodzi 
o to, by można było odczuć ich za-
pach. Altanki, obok których rośnie 
jaśminowiec, chętnie są nazywa-
ne „jaśminowymi altankami”. Być 
może jaśminowce zostaną zasadzo-
ne obok altanki w naszym ogrodzie 
przy plebanii. W ogrodzie główne-
go bohatera dramatu Słowackie-
go, hamletyzującego młodego czło-
wieka, Szczęsnego Kossakowskie-
go, syna hetmana Szymona Kossa-
kowskiego, targowiczanina, powie-
szonego podczas insurekcji w Wil-
nie w 1794 roku, znajdujemy wła-
śnie taką jaśminową altanę. Sytuacja 
życiowa młodego Kossakowskiego 
nie jest ciekawa, ze względu na uwi-
kłania polityczne jego ojca, a także 
ze względu na haniebną śmierć tego 
targowiczanina przez powieszenie. 
Tytułowy Horsztyński jest przy-
jacielem młodego Kossakowskie-
go i jest pozbawiony wzroku. Jak to  
w romantycznych opowieściach 
bywa, pojawia się także dziewczyna 
z ludu, wieśniaczka Maryna (jej ojca 
zabili Moskale), z którą przelotnie 
młody Kossakowski flirtuje:

ki. Naprzeciw gospodarskich zabu-
dowań wznosiła się nad sztacheta-
mi gęsta zieloność starego znać, bo 
w aleje z grubych drzew wysadzane-
go ogrodu. Dalej widać było u jed-
nego z krańców ogrodu prześwie-
cający przez zieloność ów wyso-
ki, w słońcu złocisty brzeg Niemna,  
a z niektórych punktów dziedzińca 
widzialną była i sama rzeka, szero-
ka, w tym miejscu okrągłym łukiem 
skręcająca za bór ciemny.
Dwór składał się więc z dziedziń-
ca, domu, budynków gospodarskich  
i ogrodu. Dziedziniec przed domem, 
który też był zwany dworem, musiał 
zawsze być okazały. Drogą go oka-
lającą można było dojechać do wej-
ścia do budynku, który najczęściej 
był drewniany. Pomiędzy drogami 
okalającymi dziedziniec musiał być 
zadbany trawnik tak, jak został opi-
sany przez Elizę Orzeszkową. Były 
na nim wysokie i grube drzewa,  
w naszym opisie jawory, potem niż-
sza warstwa bzów i innych krzewów, 
a jeszcze niższej odnajdujemy na-
sze jaśminy. Te ostatnie sadzono dla 
wspaniałego zapachu ich kwiatów. 
Możemy sobie wyobrazić piękny za-
pach jaśminów odczuwany przez 
tych, którzy zasiedli na ganku do 
miłej wieczornej pogawędki. Jakie-
go uroku dodawać musiał ten szpa-
ler drzew osłaniający budynki go-
spodarcze, widoczny z ganku ogród 
z rzędem starych drzew oraz świa-
domość, że w pobliżu płynie wspa-
niała rzeka Niemen, widoczna jeżeli 
stanie się w pewnym ściśle określo-
nym miejscu na dziedzińcu.
Kończąc nasze jaśminowe rozwa-
żania, czegóż życzyć mieszkańcom 
ulicy Jaśminowej? Radości z obco-
wania z przyrodą, która jest wielkim 
darem Bożym danym człowiekowi, 
życia w przyjaźni z Bogiem, by du-
sza była tak biała jak kwiaty jaśminu 
i roztaczała wokół siebie mistyczną 
woń świętości. Sięgajmy też do na-
szych klasyków. Warto czytać Sło-
wackiego, warto czytać Orzeszkową.

ks. Wojciech Łazewski

Wczoraj, kiedyś wypłynęła z Wilii 
na brzeg ogrodowy – do jaśmino-
wej altany – słowiki śpiewały, księ-
życ świecił – wczoraj byłaś ładna.
Nie każdy może znosić silny zapach 
jaśminowych kwiatów. Maria Dą-
browska w Nocach i dniach pisze: 
Oszałamiał ją (…) duszący zapach 
jaśminów i akacji, płynący z trawni-
ka pod oknem. Inny jest tutaj kon-
tekst, ale podobny jak w pierwszym 
z omawianych utworów Słowackie-
go, gdzie roślina ta wciska się do 
wnętrza mieszkania zapachem lub 
natarczywością rozrastających się 
pod oknem krzaków.
Na zakończenie sięgnijmy po Nad 
Niemnem Elizy Orzeszkowej. Ak-
cja tej powieści toczy się niedaleko 
od Białegostoku, w pobliżu Grod-
na, nad Niemnem. W prostej linii to 
około osiemdziesięciu kilometrów 
stąd. Po opisie pierwszego spotka-
nia Justyny z Jankiem Bohatyrowi-
czem Orzeszkowa przedstawia czy-
telnikowi dwór Korczyńskich. War-
to zatrzymać się dłużej, kiedy szcze-
gółowo opisywane są takie dawne 
miejsca, zamknąć oczy i wyobrazić 
je sobie. Najpierw autorka opisuje 
dziedziniec przylegający do dworu. 
Przeczytajmy, a następnie oczami 
wyobraźni będziemy mogli wszyst-
ko zobaczyć, poznać zapachy, usły-
szeć dźwięki:
W korczyńskim dworze na rozle-
głym trawniku dziedzińca rosły wy-
sokie i grube jawory otoczone niż-
szą od nich gęstwiną kolorowych 
bzów, akacji, buldeneżów i jesz-
cze niższą jaśminów, spirei i krza-
czastych róż. Dokoła starych, kie-
dyś kosztownych sztachet topo-
le, kasztany i lipy ścianą gęstej zie-
loności zakrywały drewniane go-
spodarskie budynki. U zbiegu dwu 
dróg okalających trawnik i rosnące 
wśród niego potężne grupy drzew  
i krzewów stał dom drewniany tak-
że, nie pobielony, niski, ozdobiony 
wijącymi się po jego ścianach po-
wojami, z wielkim gankiem i dłu-
gim rzędem okien mających kształt 
nieco gotycki. Na ganku pomiędzy 
oleandrowymi drzewami, rosnący-
mi w drewnianych wazonach, sta-
ły żelazne kanapki, krzesła i stoli-



M
ał

go
rZ

at
a 

jo
pi

ch

26

Na
sZ

e 
W

sp
Ól

No
tY

3

ChRystus nAszym KRólEm
Biskupi, kapłani, osoby konsekro-
wane, prezydent RP, przedstawicie-
le władz państwowych i samorzą-
dowych oraz wierni z całej Polski, 
wszyscy uroczyście uznaliśmy pa-
nowanie Jezusa Chrystusa nad Pol-
ską i całym naszym Narodem ży-
jącym w Ojczyźnie i w świecie. To 
ważne i podniosłe wydarzenie, któ-
re miało miejsce w sobotę, 19 listo-
pada, w Krakowie-Łagiewnikach, 
stało się zwieńczeniem Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski i Jubile-
uszu Miłosierdzia. Uznanie pano-
wania Chrystusa to przede wszyst-
kim spojrzenie z nadzieją w przy-
szłość. Bardzo nam dziś tego po-
trzeba: Bożego pokoju w naszych 
sercach, zgody i miłości między 
nami, Bożego Ducha, Ducha praw-
dy i jedności, i innych owoców Du-
cha: dobroci, uprzejmości, łagodno-
ści, opanowania, wierności i cierpli-
wości. Potrzeba też wyrazistego po-
szanowania Bożego prawa, aby sta-
nowione prawo ludzkie nie było po-
nad nim i nie dochodziło do łama-
nia sumienia człowieka, lekceważe-
nia tego, co etycznie i moralnie do-
bre (biskup Andrzej Czaja).
Dlatego w sobotę w Krakowie-Ła-
giewnikach, a w niedzielę, 20 listo-
pada, w Uroczystość Chrystusa Kró-
la, we wszystkich kościołach w Pol-
sce wołaliśmy: Króluj, nam Chry-
ste: w naszych sercach, rodzinach, 
parafiach, szkołach i uczelniach,  
w środkach społecznej komunikacji, 
w urzędach, miejscach pracy, służby 
i odpoczynku, w naszych miastach  
i wioskach, w całym Narodzie i pań-
stwie. Tak jak przed 60 laty w Jasno-
górskich Ślubach Narodu, tak te-
raz w Jubileuszowym Akcie Przyję-
cia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
otrzymaliśmy program religijnej  
i moralnej odnowy Polski, a przez 
nią Europy. Bóg nigdy człowieka nie 

kowskiej pielęgniarki, Służebnicy 
Bożej Rozalii Celakówny. Od dzie-
ciństwa wyróżniała się ona poboż-
nością. Cicha, pokorna, poświęci-
ła się pracy na oddziale skórno-we-
nerycznym, gdzie z heroicznym po-
święceniem usługiwała zarażonym 
ludziom, najczęściej z marginesu 
społecznego, znieważającym Boga 
słowem i życiem. Było to dla bo-
gobojnej Rozalii dodatkowym cier-
pieniem, które ofiarowała Jezusowi 
jako wynagrodzenie za grzechy.  
Ksiądz proboszcz Wojciech Łazew-
ski wyraził swoją aprobatę i zezwo-
lił na utworzenie Parafialnej Wspól-
noty dla Intronizacji Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Pierwszym 
opiekunem duchowym wspólno-
ty był ksiądz prałat Bogdan Maksi-
mowicz. Obecnie opiekę nad gru-
pą sprawuje ks. Cezary Czeladko. 
Animatorem jest Anna Pawelska. 
Członkowie wspólnoty podjęli mo-
dlitwę przed Najświętszym Sakra-
mentem jako wynagrodzenie Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa i Nie-
pokalanemu Sercu Maryi za wszyst-
kie grzechy nasze, naszych rodzin, 
parafii i tych, co jeszcze przepraszać 
nie potrafią, prosząc o Introniza-

skrzywdzi. On niczego nam nie za-
biera, ale wszystko daje. Jeśli więc  
w Jego prawie osadzimy nasze ludz-
kie prawa i w jego panowaniu na-
sze ludzkie sprawowanie władzy, to 
możemy z nadzieją patrzeć w przy-
szłość Narodu.

zAAngAżowAnI w dzIEło 
IntRonIzAC JI nA JŚwIętszEgo 
sERCA pAnA JEzusA
W parafii św. Kazimierza Królewi-
cza w kwietniu 2015 r. została po-
wołana do życia Wspólnota dla In-
tronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, która ma za zadanie szerze-
nie kultu Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i obecnie idei związanych  
z proklamowanym Jubileuszowym 
Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystu-
sa za Króla i Pana. Inicjatorem po-
wstania tej grupy modlitewnej w na-
szej parafii była osoba świecka, ani-
matorka diecezjalna Janina Bućko, 
która zapoznała zainteresowanych  
z biografią Rozalii Celak oraz dzie-
łem dla Intronizacji NSPJ. Niewąt-
pliwie inspiracją do podjęcia Dzie-
ła Intronizacji dla kilkunastu osób, 
które zapisały się wówczas do wspól-
noty, było świadectwo życia kra-

wspólnotA dlA IntRonIzACJI nAJŚwIętszEgo  
sERCA pAnA JEzusA
„Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na 
całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek.” (rozalia celakówna, Wyznania z przeżyć wewnętrznych)
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Jezus jest Królem Miłości. Akt In-
tronizacji Serca Pana Jezusa to wy-
bór Jezusa jako Osoby, której miłość 
objawiła się w tajemnicy wcielenia, 
odkupienia i Kościoła. Intronizacja 
NSPJ w życiu tych, którzy dokona-
li tego aktu oznacza, że Jezus kró-
luje będąc w centrum ich życia. Je-
śli Bóg jest na pierwszym miejscu, 
wszystko jest na właściwym miejscu  
(św. Augustyn).
To przez modlitwę Wspólnota dla 
Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przygotowywała para-
fię do intronizacji, to ona ofiarowy-
wała swoje modlitwy, radości i cier-
pienia w tej intencji, to ona przygo-
towywała grupy społeczne i zawo-
dowe do tej uroczystości, a po uro-
czystym przyjęciu Aktu kontynuuje 
modlitwy, aby każdy mógł wytrwać 
w swych dobrych postanowieniach. 
Nie dokonuje się intronizacji, jeśli 
nie ma Wspólnoty, by nie był to tyl-
ko jednorazowy akt, ale by to było 
stałe zakorzenienie w Bogu, co do-
konuje się trwając we Wspólnocie, 
na modlitwie przed Najświętszym 
Sakramentem. Dlatego też Wspól-
nota przy naszej parafii nie kończy 
rozpoczętego modlitewnego dzieła. 
Nadal będzie trwała w każdy piątek 

przed Najświętszym Sakramentem, 
w duchu adoracji i wynagrodzenia 
Boskiemu Sercu za grzechy. Zapra-
sza też wszystkich chętnych, którzy 
pragną wynagradzać Sercu Pana Je-
zusa za grzechy nasze, naszych ro-
dzin, grup, parafii, społeczności, 
Polski przez cotygodniową adora-
cję Najświętszego Sakramentu. Za-
prasza wszystkich, którzy pragną 
odwzajemniać Jezusowi Jego miłość 
przez własne życie i życie w stanie 
łaski uświęcającej.

otwóRzmy dRzwI ChRystusowI
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana jest naszą odpowiedzią 
na wołanie świętego Jana Pawła II: 
„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi”. Dla-
tego chcemy Jego zbawczej władzy 
otworzyć granicę naszego państwa, 
ustawodawstwa, systemów ekono-
micznych, politycznych, dziedzinę 
kultury, edukacji i rozwoju. Chcemy 
otworzyć na jego panowanie nasze 
rodziny, zakłady pracy i miejsca wy-
poczynku. Dlatego wołamy: „Króluj 
nam Chryste, zawsze i wszędzie”.

ks. Cezary Czeladko

cję NSPJ w naszych sercach, rodzi-
nach, Ojczyźnie i świecie oraz po-
lecając Bogu wszystkie ważne i ak-
tualne sprawy Kościoła i Narodu. 
Obecnie grupa liczy dwadzieścia 
siedem osób. Członkowie Wspólno-
ty gromadzą się w każdy piątek na 
wieczornej Eucharystii, a następnie 
na adoracji Pana Jezusa obecnego  
w Najświętszym Sakramencie, by 
wielbić Boga, składać Mu dzięk-
czynienie oraz wynagradzać Boże-
mu Sercu za grzechy swoje, rodzin, 
parafii i Ojczyzny. Wspólnota dzia-
ła na rzecz Intronizacji Serca Jezu-
sowego w Polsce, zgodnie ze słowa-
mi Zbawiciela skierowanymi do Ro-
zalii: Ja chcę niepodzielnie panować 
w sercach ludzkich, dlatego proś  
o przyspieszenie Mego panowa-
nia w duszach przez intronizację. 
Wspólnota modli się także o beaty-
fikację Służebnicy Bożej Rozalii Ce-
lak. Patronalnym świętem Wspól-
noty dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa jest Uroczystość 
Chrystusa Króla. 
Intronizacja NSPJ to akt wiary  
w prawdę objawioną o tym, kim Je-
zus jest i co uczynił dla naszego zba-
wienia. To radykalny wybór Miło-
ści objawionej w sercu Bożego Syna. 

dził kosztów i zabiegów, by dać jej 
staranne wychowanie i dobre wy-
kształcenie. By czarującej piękno-
ści nie narazić na pokusy zepsute-
go świata, a także by ustrzec ją przed 
szerzącym się chrześcijaństwem, 
wybudował wysoką wieżę i tam za-
mknął swój ukochany skarb, jedno-
cześnie dając wszystko, co mogło 
służyć do jej rozwoju umysłowego. 
U Barbary mogli przebywać tylko 
zaufani ojcu słudzy i kilku najzna-
komitszych uczonych i nauczycieli.

…AlE zApRAgnęłA BogA
Z biegiem lat dziewczyna zauważy-
ła bezzasadność religii bałwochwal-

czej. Pewnego razu jeden z pedago-
gów opowiadał o nauczycielu innej 
wiary, zwanej chrześcijańską. Dzie-
wica postarała się, by ów wyznaw-
ca przybył do jej twierdzy i przybli-
żył istotę wierzeń, przez które jej ro-
dacy nienawidzą chrześcijan. Pod 
wpływem tych opowieści pokocha-
ła tę wiarę ponad własne życie, wy-
rzekając się bogactwa oraz wszyst-
kiego, co mógł ofiarować jej wpły-
wowy ojciec i w tajemnicy przyję-
ła chrzest. Od tej pory młoda Bar-
bara nie wypuszczała Pisma Święte-
go z rąk i zgłębiała prawdy Ewange-
lii, w których tak się rozmiłowała, że 
uczyniła dozgonne śluby czystości.

mIAłA wszystKo…
Kościół chrześcijański czci od naj-
dawniejszych czasów dziewicę i mę-
czennicę Barbarę. Jej imię z łac. bar-
barus - „cudzoziemka, obca” cha-
rakteryzuje ją jako osobę, która 
była i czuła się obca w swoim oto-
czeniu. Św. Barbara, według poda-
nia, przyszła na świat w Nikode-
mii, stolicy prowincji Bitynii, w ro-
dzinie zamożnego i wpływowego 
kupca Dioskura. Ojciec jej, gorliwy 
zwolennik pogaństwa przywiąza-
ny do bałwochwalstwa, był dziwa-
kiem skłonnym do wielkiego okru-
cieństwa. Jednak dla swojej jedynej 
i długo oczekiwanej córki nie szczę-

ŚwIętA BARBARA  - ApostołKA doBREJ ŚmIERCI
„Barbaro święta, uproś godne życie, bym mógł opłakać złości me sowicie;
po dobrej śmierci z Świętymi mieszkanie, daj, jezu panie!”
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ChRystus ponAd wszystKo
Tymczasem ojciec, za namową 
krewnych, postanowił dorosłą już 
Barbarę wydać za mąż. Wkrótce zo-
stał znaleziony najznakomitszy i naj-
bogatszy w kraju młodzieniec. Dio-
skur zapoznał córkę ze swoją decy-
zją. Ta jednak otwarcie oświadczyła 
mu, że nie odda ręki żadnemu ziem-
skiemu oblubieńcowi. Ojciec, nie 
znając prawdziwej przyczyny od-
mowy, złożył to na karb dziwactwa 
powstałego na skutek zbytniego zaj-
mowania się naukami i nie wstrzy-
mywał przygotowań do ślubu. Za-
nim wyjechał po przyszłego zięcia, 
Barbara poprosiła go jeszcze o wy-
budowanie łaźni dla swojej wygo-
dy. Ten, nie mogąc jej odmówić, wy-
stawił piękną łaźnię z dwoma okna-
mi w wieży, w której przebywała. Po 
odjeździe ojca Barbara na swoją od-
powiedzialność kazała wybić jesz-
cze trzecie okno na uczczenie Trój-
cy Przenajświętszej i zawiesić na 
ścianie krzyż. Gdy Dioskur powró-
cił z długiej podróży, zażądał wyja-
śnień. Córka, natchniona Duchem 
Świętym, oświadczyła, że jest chrze-
ścijanką wyznającą Boga w Trój-
cy jedynego. Ojciec, który fanatycz-
nie nienawidził chrześcijan, zakazał 
córce praktykowania nowej religii. 
Była zastraszana i torturowana, ale 
nieugięcie trwała przy swej wierze. 
Wobec rozszalałej złości ojca zbie-
gła do lasu i tam skryła się w jaski-
ni. Niestety, jej schronienie wskazał 
oprawcom miejscowy pasterz. Przy-
były wraz z nimi ojciec, po bezlito-
snym pobiciu, za włosy zawlókł Bar-
barę do domu i poddał torturom, 
lecz widząc, że ani głód ani chłosta 
nie są w stanie zachwiać jej wiary, 
wydał córkę władzom rzymskim. 
Ponieważ dziewczyna nieugięcie 
trwała przy Chrystusie, oprawcy 
chcąc skłonić ją do zmiany decyzji 
wymyślali coraz to gorsze tortury. 
Biczowano ją, przypalano ogniem, 
kaleczono, szarpano żelaznymi 
szponami, obcięto piersi, pędzono 
nago ku pośmiewisku obywateli ro-
dzinnego miasta. W końcu wyda-
no wyrok śmierci przez ścięcie mie-
czem. 
Według podań, Barbara poniosła 

Kult w polsCE
Najwcześniej w Polsce św. Barbara 
wspomniana jest w modlitewniku 
Gertrudy, córki Mieszka II (XI w.), 
zaś pierwszy kościół ku jej czci wy-
stawiono w 1262 r. w Bożygniewie 
koło Środy Śląskiej. Na uwagę za-
sługuje fakt, że jeszcze do niedawna 
w Czerwińsku znajdowała się czasz-
ka św. Barbary, która trafiła do Pol-
ski około 1250 roku w wyniku nie-
zwykłego splotu wydarzeń. Papież 
Innocenty IV wysłał do Danii lega-
ta papieskiego z darami składający-
mi się ze szczątków Krzyża Święte-
go i czaszki św. Barbary, lecz prze-
kazanie relikwii nie było możliwe 
ze względu na panującą tam woj-
nę pomiędzy Erykiem IV Denarem 
i jego starszym bratem Ablem. Po-
nieważ król Eryk schronił się na jed-
nej z wysp, legat ruszył jego śladem, 
aby doręczyć mu osobiście dar pa-
pieża. Niestety, wskutek burzy jego 
okręt został wyrzucony u wybrzeży 
Helu, gdzie został napadnięty i ob-
rabowany. Złodzieje, zorientowaw-
szy się co to za łup, cudownie się na-
wrócili i podarowali święte relikwie 
księciu Światopełkowi Gdańskie-
mu, które zostały złożone na zamku 
w Sartowicach. Po zdobyciu zamku 
przez Krzyżaków zostały wywiezio-
ne do Chełmna.

szCzEgólnA pAtRonKA góRnIKów
Św. Barbara należy do grona  
14 świętych orędowników, którzy 
czuwają nad chrześcijanami pro-
szącymi o pomoc. Jej łask uprasza 
się w czasie epidemii. Dawniej był 
zwyczaj wzywania imienia tej świę-
tej również podczas burzy. Za swą 
patronkę przyjęli ją marynarze, ar-
tylerzyści, flisacy, architekci, mu-
rarze, cieśle, tkacze, kowale, ludwi-
sarze, strażnicy, więźniowie, lecz 
szczególną czcią otaczają ją górni-
cy, którzy pracując pod powierzch-
nią, w stanie zagrożenia życia, wy-
robili w sobie głęboką religijność. 
Tak np. przed zjazdem w podziemia 
i rozpoczęciem pracy górnik zwra-
ca się z modlitwą do św. Barbary. Jej 
obraz znajduje się w każdej kopalni 
w osobnej kapliczce. 

męczeńską śmierć z ręki swojego 
ojca 4 grudnia 305 r., zaledwie 8 lat 
przed wprowadzeniem Edyktu Me-
diolańskiego ogłaszającego wolność 
wyznania w Cesarstwie Rzymskim. 
W tym dniu Kościół obchodzi jej 
wspomnienie.
Najstarsze wzmianki o kulcie  
św. Barbary dziewicy i męczenni-
cy pochodzą z IV wieku. W Edes-
sie (Azja Mniejsza) znajdował się 
pierwszy klasztor pod jej wyzna-
niem. W VI wieku cesarz wschod-
niorzymski Justynian I Wielki spro-
wadził relikwie św. Barbary do Kon-
stantynopola. 
Święta dziewica i męczennica za-
zwyczaj jest przedstawiana w kró-
lewskich szatach w koronie oraz 
płaszczu z welonem. Dodatkowo to-
warzyszą jej wieża, kielich z Hostią 
lub monstrancja, miecz i palma. 
Wieża, przedstawiana z trzema 
oknami bądź kondygnacjami, jest 
symbolem więzienia, ale jednocze-
śnie oznacza głęboką wiarę Świę-
tej w Trójcę Przenajświętszą. Kie-
lich lub monstrancja, które Barba-
ra trzyma w ręce, przypomina nam  
o tym, że jest patronką dobrej śmier-
ci i umierających. Podobno modliła 
się o to, by nikt przed opuszczeniem 
tego świata nie został pozbawiony 
przyjęcia sakramentów. Miecz jest 
narzędziem, którym ojciec Barba-
ry odebrał jej życie, natomiast pal-
ma symbolizuje jej męczeństwo  
i w ostateczności zwycięstwo nad 
śmiercią. 
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życiu tak długo, aż przyjmie Komu-
nię Świętą. Nikt nie wierzył, że do-
żyje przybycia kapłana przy zupeł-
nym zwęgleniu ciała, lecz za przy-
czyną Świętej skonał dopiero po 
przyjęciu ostatnich sakramentów.
Imienia Świętej Barbary z ufnością 
wzywamy nie tylko w godzinę za-
grożenia życia, lecz również w każ-
dej minucie, gdy przypomnimy so-
bie, że w każdej chwili Bóg może nas 
do siebie powołać. 
Prośmy ją zatem słowami starodaw-
nej pieśni:

„Perła Jezusowa,
ścieżka do nieba grzesznikom gotowa, 
Wierna przy śmierci Panienka, 
smutnemu, konającemu 
poleciła duszę naszą, 
Bogu w niebieskim progu”.
Niech św. Barbara będzie dla nas 
przewodniczką i wzorem, byśmy 
mężnie kroczyli za Chrystusem. 
Prośmy ją o to, abyśmy nigdy od Je-
zusa nie odstąpili oraz za jej wsta-
wiennictwem także o wierność Je-
zusowi dla naszych najbliższych: 
męża, żony, dzieci, wnuków.

Andrzej Zieniewicz

ApostołKA doBREJ ŚmIERCI
Wzywana jest przez chrześcijan 
szczególnie narażonych na utra-
tę zdrowia lub życia. Jest jedną ze 
wspomożycielek pomocnych przy 
konaniu. Na patronat szczęśliwej 
śmierci zasłużyła sobie łaską daną 
jej od Boga w czasie pobytu w ja-
skini, w której znalazła schronie-
nie przed ojcem. Jak głosi podanie, 
Anioł Boży przyniósł jej Ciało Pań-
skie na pokarm i pociechę. 
Odnotowano również, że w 1448 
roku podczas pożaru pewien czło-
wiek spalony prawie na węgiel wzy-
wał św. Barbarę, by trzymała go przy 

muzyKA
uwIElBIAć mEgo pAnA ChCę, 
wyŚpIEwAć JEmu nową pIEŚń….

22 listopada w kościele katolickim jest ob-
chodzone wspomnienie liturgiczne św. ce-
cylii. owa święta jest patronką chórzystów, 
lutników, muzyków, organistów i zespołów 
wokalno-muzycznych. dlatego też w para-
fii, której proboszczem jest wielki miłośnik 
muzyki oraz pod skrzydłami której funkcjo-
nują trzy schole i chór, nie mogło zabraknąć 
obchodów święta patronki muzyki kościel-
nej. Z tej okazji, w dniach 21-23.11.2016 r., 
zostało zorganizowane tzw. triduum cecy-
liańskie.

21.11.2016 - RAzEm ŚpIEwA Jmy pAnu
W wigilię święta Cecylii w dolnym ko-
ściele zaprezentowały swoje umiejęt-
ności wszystkie parafialne zespoły, wy-
konując po trzy pieśni z własnego re-
pertuaru. Dziecięcą, radosną chwa-
łę Panu oddała Schola „Lilie św. Ka-
zimierza”, zaś chór chłopięcy oddał 
hołd Ojczyźnie śpiewając pieśni pa-
triotyczne. Za serce chwyciło wykona-
nie utworów przez młodych solistów 
Julię i Kubę. W niejednym oku zakrę-
ciła się łza podczas słuchania piosen-
ki „Warszawo ma”. Połączonymi siłami 
najmłodsi entuzjastycznie zaintonowa-
li „Ojcze nasz” w języku suahili. Nato-
miast z pełnią werwy i młodzieńcze-
go zapału poprowadziła nas do śpiewu 
schola młodzieżowa. Grali z taką pa-
sją i radością, że aż chciało się wspólnie  
z nimi wielbić Boga, nie tylko śpiewem, 
ale wręcz i tańcem. Dostojeństwa cało-

letta Miłkowska, na organach towarzy-
szył Karol Czyżewski, natomiast solo-
we partie zaśpiewały Agnieszka Panas  
i Urszula Bielenia. Gorąca prośba płynęła  
z serca podczas utworu „Panie, nasz Pa-
nie, zmiłuj się nad nami…”, a hołd Bogu 
składała dusza, podczas gdy 200 dzie-
cięcych głosów wyśpiewywało „Chwa-
ła na wysokości, chwała, chwała…”. Na-
tomiast wszystkie struny serca, ducha 
i rozumu poruszyły się podczas pieśni, 
w której brzmiało tak wyraźne błaganie 
„Błogosław nam, błogosław nam Oj-
cze w niebie, błogosław dzieciom Twym 
na ziemi tej…”, błaganie tlące się w lu-
dziach od setek lat. Głębi i wyrafinowa-
nia wykonaniu dodawał fakt, że wszyst-
kie te utwory zaśpiewała grupa dwu-
stu dzieci z kilkunastu białostockich 
chórów. Tak równomierne wykonanie 
trudnych partii, dodatkowo w podzia-
le na głosy, to prawdziwy majstersztyk.
23.11.2016 - O, ziemio polska
Tego dnia powtórzona została „Msza 
a-moll” Stanisława Moniuszki, jednak-
że w zmniejszonym składzie wyko-

ści wieczoru dodała Schola Cantorum 
Omni Die wykonując piękne chóral-
ne pieśni w podziale na głosy. Okazało 
się, że co prawda nie śpiewają w suahi-
li, ale mogą poszczycić się wykonaniem 
utworów po łacinie. Wisienką na torcie 
okazał się występ duetu małżeńskiego 
Marii i Kamila Wróblewskich, którzy fi-
nezyjnie i wielkim uczuciem zaśpiewa-
li m.in. piosenkę „Ucisz serce”. Na za-
kończenie wieczoru, będącego praw-
dziwą ucztą dla serca, wszystkie zespo-
ły wraz z uczestnikami koncertu oddały 
cześć Panu Bogu śpiewając pieśń „Kró-
luj nam Chryste”.

22.11.2016 - z CAłEgo sERCA 
Będę ChwAlIł pAnA
W dniu wspomnienia patronki muzy-
ków - św. Cecylii, chóry dziecięce mia-
sta Białegostoku, biorące udział w Pro-
jekcie Edukacyjno-Artystycznym „Roz-
śpiewany Białystok” zaśpiewały „Mszę 
a-moll” Stanisława Moniuszki. Grupą 
dwustu uczniów dyrygowała prof. Wio-
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KsIążKA
RECEnzJA KsIążKI KsIędzA 
JAnA KACzKowsKIEgo I JoAnny 
podsAdECKIEJ „dAsz RAdę”

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam  
w księgarni tę książkę, oniemiałam.  
Z powodu okładki. Patrzył z niej na 
mnie nieodżałowany „onkocelebry-
ta”, jak mawiał o sobie ks. Kaczkowski,  
w dodatku z uniesioną w znaczącym 
geście pięścią. Człowiek zmagający się 
z glejakiem o najwyższym stopniu zło-
śliwości dodawał otuchy i zagrzewał 
do walki, mnie - osobę młodą, w pełni 
zdrową. 
I taka właśnie jest ta książka, która jest 
rozmową księdza Jana z Joanną Podsa-
decką. Założyciel puckiego hospicjum 
odpowiadał w niej na pytania zadane 
przez internautów. Dotyczyły one wie-
lu tematów, często naprawdę bardzo in-
tymnych i trudnych, m.in.: przebacze-

nawców. Zaśpiewali członkowie pię-
ciu białostockich chórów z towarzysze-
niem organów i solistów. Ponadto, w ra-
mach ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej „W kręgu chóralistyki polskiej”, 
Chór Wydziału Instrumentalno-Peda-
gogicznego Uniwersytetu Muzyczne-
go w Białymstoku wykonał pieśni pa-
triotyczne. Dyrygował Paweł Szypul-
ski, na fortepianie akompaniowała Elż-
bieta Uss-Jońska, natomiast na orga-
nach towarzyszył Karol Czyżewski. Par-
tie solowe zaśpiewali Hanna Różankie-
wicz, Paulina Malinowska i Maciej Fal-
kiewicz.
Głowy same podniosły się do góry i aż 
zatrzęsły się mury naszej świątyni pod-
czas chóralnego wykonania „Marszu 
Polonia”. Również z ogromną mocą, 
chociaż bez wojskowej marszruty za-
brzmiała pieśń „Ułani, ułani”. Nie obyło 

dziami dodawał otuchy, często okazy-
wał uznanie, a czasami przemycał iro-
nię, ale w taktowny i niekrzywdzący 
sposób.
Książka „Dasz radę” jest naprawdę 
warta przeczytania. Jest dla każdego  
i w każdym wieku. Być może dzięki niej 
uda się komuś pokonać własne proble-
my lub spojrzeć na nie z innej perspek-
tywy. Bo ksiądz Jan Kaczkowski nie daje 
gotowych rozwiązań, ale dopinguje, by 
dotrzeć do nich samodzielnie, w najlep-
szy sposób.
I jeszcze jedno. Na końcu książki znaj-
duje się wkładka z fotografiami księdza 
Jana. Jest tam jedno, na które nie mogę 
patrzeć, bo każdorazowo wywołuje  
u mnie łzy wzruszenia. Kadr z pogrze-
bu - ksiądz Kaczkowski przytula mło-
dziutkiego, płaczącego chłopaka i sta-
ra mu się coś powiedzieć. Z pewnością 
są to słowa mądrego pocieszenia. I tylko 
takie słowa zawiera ta książka.

Kamila Zajkowska
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nia, inności, (nie)czystości seksualnej, 
relacji, związków homoseksualnych, 
cierpienia. Ksiądz Jan swoimi odpowie-

się bez utworów pełnych romantyzmu  
i tęsknoty. Z dużą dozą melancholii wy-
brzmiały „Dwa serduszka” oraz „Bia-
łe Róże”. Cudem samym w sobie okaza-
ło się chóralne wykonanie na głosy pie-
śni „Wojenko, wojenko”. Repertuar, któ-
ry pozornie wydaje się być nieprzysto-
sowany do wykonania chóralnego, na-
brał w tym opracowaniu nowego cha-
rakteru i szlachetnego szlifu. 
Trzy dni pod znakiem muzyki przez 
duże „M”, minęły szybko i bezpowrot-
nie. Pozostawiły po sobie pewien niedo-
syt i tęsknotę za tym, co piękne i ubo-
gacające. Gdy św. Augustyn mówił, że 
„kto śpiewa, ten dwa razy się modli”, za-
pewne nie dopowiedział, że ten kto słu-
cha, modli się trzykrotnie.

Monika Kościuszko-Czarniecka
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KąciK Małego KaziuczKa
Opowieści Siostry Basi 
- Spróbuj zamienić swój smutek w radość
 Grzesio był jakiś nieswój tego wieczora. Chodził od okna do okna i ciężko wzdychał.
- Co tobie wnusiu? – zapytała babcia.
- Och babciu, martwię się. Dzisiaj przecież czekam na św. Mikołaja, ale czy on do mnie przyjdzie  babciu? 
No, bo wiesz, ja byłem troszkę niegrzeczny, poplamiłem pościel farbami, nie słuchałem mamy i tobie też nie-
grzecznie odpowiadałem.
W oczach chłopca pojawiły się dwie wielkie łzy. Babcia posadziła wnuka na kolanach.
- Nie martw się. Przecież potem przeprosiłeś wszystkich i byłeś już grzeczny. Myślę więc, że spokojnie możesz 
oczekiwać na św. Mikołaja – powiedziała gładząc wnuka po kędzierzawych włosach.
- Oj, jakie to szczęście babciu! Ale powiedz mi, powiedz - prosił Grzesio patrząc babci prosto w oczy – jak  
św. Mikołaj schodzi z nieba, by przynieść nam prezenty?
Babcia zamyśliła się. Po chwili rzekła:
- Wiesz, jesteś już dużym chłopcem, więc wytłumaczę ci wszystko – babcia usiadła wygodnie w fotelu i zaczę-
ła opowieść:
Dawno, dawno temu, w dalekiej Azji żył chłopczyk. Mieszkał w pięknym, bogatym domu, nigdy niczego mu 
nie brakowało. Dlatego, gdy pewnego dnia szedł z rodzicami ulicą, zdziwił się bardzo, gdy zobaczył żebrzą-
ce dziecko, które trzęsło się z zimna. Rodzice dali mu pieniążka i wytłumaczyli swemu synkowi, że to biedne 
dziecko mieszka w sąsiedztwie. Jego tatuś nie ma pracy, a mamusia ciężko choruje. W domu jest jeszcze pię-
cioro młodszego rodzeństwa. Mikołaj, bo tak miał na imię nasz bohater, przejął się tym wszystkim bardzo. 
Wieczorem, gdy rodzice już spali, wziął swoje najlepsze ubranka i buciki oraz troszkę żywności i słodyczy.  
Nic nikomu nie mówiąc, podrzucił to biednym sąsiadom. Jakaż była radość nazajutrz w ich domu, gdy dzie-
ciaki z przejęciem zakładały na siebie ubranka Mikołaja, zajadały słodycze, których nie jadły od bardzo daw-
na. Chciały podziękować, ale nie wiedziały komu. Mikołaj od tej pory prawie co wieczór wymykał się z domu, 
by jakimś ubogim ludziom zrobić drobną przyjemność. Kiedy był już dużym chłopcem pewnego razu spotkał 
na ulicy zapłakaną dziewczynę z sąsiedztwa, która płacząc opowiedziała mu swoją smutna historię. Nie mogła 
poślubić tego, kogo kochała, bo nie miała posagu. Rodzice ukochanego nie zgadzali się więc na ich małżeń-
stwo. Mikołaj podarował jej połowę swego majątku. Uszczęśliwieni młodzi dziękowali mu serdecznie. Niedłu-
go potem Mikołaj został księdzem, następnie biskupem Miry. Wieczorem, gdy wszyscy już spali, zdejmował 
biskupie szaty i wychodził na ulice miasta. Obserwował życie swoich diecezjan. Gdy widział, że ktoś żyje w nę-
dzy, po kryjomu podrzucał pod drzwi potrzebne rzeczy. Prawda o tym wyszła dopiero po Jego śmierci. Ogło-
szono Mikołaja Świętym. Dziś przebywa on w niebie, ale w nocy z 5 na 6 grudnia każdy z nas czeka na prezen-
ty, które w imieniu Mikołaja dostajemy od najbliższych.
Grzesio słuchał uważnie, a kiedy babcia skończyła opowiadanie, przytulił się do niej mocno.
- Czy ty coś podarujesz tym, których kochasz? – zapytała babcia.
- To cudownie móc sprawiać komuś radość – oznajmił przejęty chłopczyk - pomożesz wymyślić mi coś super 
dla mojej rodzinki?
- Oczywiście Grzesiu – odparła babcia i pocałowała wnuczka.



KąciK Małego KaziuczKa
Czy znasz dobrze wiersze polskich poetów? Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując krzyżówkę. 

Hasło odczytasz z czerwonych pól 

 

1. … stanęło do góry dnem i udaje, że jest M
2. Raz w królestwie małych myszy była mysz, co żyła w …..
3. Raz w królestwie małych myszy była mysz, co żyła w …..
4. A tych … jest ze czterdzieści, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.
5. Schrupać by rzepkę z … chlebka!
6. Przyszła nitka, za nią igła, dziura - … - na łokieć śmigła!
7. Z kąpieli każdy korzysta, a … chciała być czysta
8. Tak to praca zawsze nowa, gdy kto lalek się …!
9. Wszystkie wiersze tu zamieszczone, sa przez polskich poetów …
10. Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć! Lepię gniazdko, przylep to, … !
11. Proszę państwa oto …, … jest bardzo grzeczny dziś.
12. Przyleciał znad mazurskich łąk, tłuściutki, okrąglutki …
13. Nie mógł utrafić! Więc pod Opocznem jęknął żałośnie: … odpocznę!
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Zgadnij kto to?
Urodził się prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Według 
ewangelii był rybakiem nad Jeziorem Galilejskim, powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze Św. Piotrem i św. An-
drzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. 
Tradycja chrześcijańska, zarówno 
w kościołach wschodnich jak zachodnich przypisuje mu autorstwo Ewangelii, Apokalipsy i trzech listów. Należał do 
trzech wybranych uczniów Jezusa. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Znajdź 6 elementów, którymi różnią się obrazki 

Wykreśl z tabelki poniższe słowa. Uważaj, bo 1 litera może pasować do kilku słów. Pozostałe litery utworzą hasło 

Przejdź prawidłowo labirynt i połóż 
Dzieciątko do właściwego łóżeczka 
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WIGILIA, KOLĘDY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, 
WIECZERZA, PASTERKA, PREZENTY, ŚNIEG, 
JEMIOŁA, SIANKO, OPŁATEK, CHOINKA, BOMBKI, 
MIKOŁAJ, HEROD, ANIOŁY, MARYJA, DARY, 
WOŁY, OWCE, STAJNIA, JÓZEF, PASTERZE, KOZY, 
KRÓLOWIE, MRÓZ, PODRÓŻ, ZMĘCZENI, ZIMA, 
JEZUS, OBRUS.
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