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Bóg się rodzi,
moc truchleje...



1.  Kontynuujemy głoszenie katechez dla dorosłych 
w każdą niedzielę, 5 minut przed każdą euchary-
stią. Prosimy by wierni przychodzili wcześniej. 
Katechezy te są dostępne na stronie internetowej 
na Facebooku pt: Katecheza bez bólu, gdzie moż-
na też je komentować czy proponować tematy 
związane z pogłębieniem naszej wiary. 

2.  W niedzielę 29 grudnia (Uroczystość Świętej Ro-
dziny) po raz piąty w naszej wspólnocie parafial-
nej będziemy przeżywać Jubileusze małżeństw 
podczas Mszy św. o godz. 11.30. W tym roku wy-
słaliśmy do szacownych jubilatów 307 zaproszeń. 
Dziękuję tym parom które już potwierdziły swój 
udział. 

3.  Za niedługo rozpocznie się wizyta duszpasterska 
zwana kolędą.  W tygodniu kolędę rozpoczyna-
my o godz. 16.00 (chyba że jest napisane inaczej) 
natomiast w soboty o 10.00. Cały program kolę-
dy jest dostępny na naszej stronie internetowej 
czy w gablocie kościelnej. Prosimy o korzystanie 
z sakramentu spowiedzi w godzinach rannych. 
Program ten może ulec zmianie, dlatego aktualny 
rozkład będzie zawsze ogłaszany w każdą niedzie-
lę w czasie ogłoszeń duszpasterskich. 

4.  Kolęda niech będzie okazją do wspólnej modli-
twy, wzajemnego poznania się i rozmowy o spra-
wach Kościoła, wiary czy naszej parafii. 
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5.  30 grudnia o godz. 18.00 będziemy modlić się za 
parafian którzy odeszli do Pana w tym roku. Za-
praszam członków rodzin, sąsiadów, krewnych 
naszych zmarłych parafian. W czasie euchary-
stii będziemy wyczytywać wszystkich zmarłych, 
a członkowie rodzin w tym czasie mogą zapa-
lić świeczkę, która będzie przygotowana przed 
ołtarzem. 

6.  W I piątek miesiąca stycznia z uwagi na kolędę 
nie będzie Mszy świętej dla dzieci o godz. 16.30. 

7.  6 stycznia – Objawienie Pańskie – to Święto obo-
wiązkowe. Rozkład Mszy św. tak jak w niedzielę. 

8.  Opłatek dla wszystkich grup parafialnych będzie 
6 stycznia o godz. 16.00. Bardzo pragnę by wszy-
scy członkowie wszystkich grup parafialnych 
przybyli na to spotkanie by przynajmniej raz do 
roku pobyć razem i pośpiewać kolędy. Spotykamy 
się w kościele przy stajence. 

9.  15 stycznia – modlimy się w intencji beatyfikacji 
sługi Bożego Jana Tyranowskiego. W tym dniu, 
jak co miesiąc, mężczyźni z „Bractwa Jana Tyra-
nowskiego” zapraszają wszystkich (a zwłaszcza 
mężczyzn) do wspólnego odmówienia Różańca 
przy trumnie patrona Wspólnoty o dary Ducha 
Świętego dla mężczyzn.

n

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 20

10:00 – Msza św. 
Kościół św. Stanisława Kostki na Dębnikach

11:00 – Przemarsz na Rynek Główny

12:30 - Zakończenie

Przez Dzieci do Dzieciątka

 20

W tę świętą i cichą noc, przyszedł do nas sam Bóg,
zamieszkał z nami by nas zbawić.

Niech nikt w samotności nie prześpi tej nocy,
i niech ciepło miłości małego Jezusa ogrzeje,

zjednoczy i pobłogosławi nasze serca
na wspólnej drodze do Królestwa Bożego. 

Redakcja
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Dla szukających SPA i magii 
w czasie Bożego Narodzenia

Coraz częściej Boże Narodzenie traktowane jest jak 
wczasy all inclusive, ze szczyptą bliżej nieokreślonej 
magii, której wielu szuka, a nikt tak naprawdę nie 
znajduje. Wielu pędząc czy lecąc do dużo wcześniej 
wykupionych miejsc dowodzą, że spełnione powinny 
być ich oczekiwania, czyli tak niby magia świąt ma 
ich w pełni zadowolić. Wcześniej zaplanowana w gó-
rach, czy w spa, własna, lukrowana wizja gwiazdki, 
z chorą babcią oddaną na czas świąt do szpitala bo 
jakoś nie pasowała do całej tej dziwnej magii. 

Boże Narodzenie to nie kulinarno-sentymentalne 
SPA w aromacie choinki, po którym poczujemy się 
luksusowo. Wręcz przeciwnie. Komfort w te święta 
sprawi, że zakończymy je z niesmakiem i rozgorycze-
niem. Żalem, że święta minęły, nic wielkiego się nie 
wydarzyło, a życie gna niezmienione swoim torem 
dalej. Żalem tak często wyrażanym w stwierdzeniu: 
święta, święta i już po świętach. 

I dobrze! Niech będzie po Twojemu współczesny 
Polaku. Tylko nie łudź się, że świętujesz Boże Naro-
dzenie. Bo odpoczynek i brak zobowiązań, to zwykły 
urlop a nie Boże Narodzenie.

Boże Narodzenie to nie magia, a czas oddawania sie-
bie z miłością Bogu i drugiemu człowiekowi. Bo w Boże 
Narodzenie nie chodzi aby ci było dobrze ale abyś ty 
był dobry. Święta są piękne, ale też są i wymagające. 
Bo tak naprawdę które spokojne święta pamiętasz? 
Które wspominasz najpiękniej? Czyż nie te najbar-
dziej niespokojne, pełne gwaru, rodziny, pośpiechu, 
pracy, zmęczenia, niewyspania. I piękne to były 
święta. A co najważniejsze szczęśliwe! Żyją do dziś. 
No ale może zostawmy w świętym spokoju tych co 
szukają magii świąt w luksusowych spa. 

Zajrzyjmy do naszej parafii. 

Parząc na większą niż zwykle ilość dzieci na ro-
ratach, zastanawiam się co ich codziennie z łóżka 
wyrywało. 

Patrząc na ilość ludzi od dwóch tygodni klękają-
cych przy kratkach konfesjonału, stwierdzam że coś 
musi być. 

Patrząc na zbieganych po sklepach i często zagu-
bionych w życiu ludzi, dochodzę do stwierdzenia że 
coś musi być w tych świętach.

Coś musi być w stajence, skoro o północy  zostawi-
my wszystko, żeby przyjść do kościoła. Coś musi być, 
skoro tyle dni przygotowywaliśmy się do dzisiejszego 
święta, zdarliśmy siły na porządkach domowych i kie-
szenie na przedświątecznych zakupach. Coś musi być 
w Betlejem...

Ale co? 
Zapytajmy naszego jubilata – Jezusa?
Człowieku – mówi wyciągające rączki Dziecię Je-

zus – bo tu jest miłość! Tu nie ma spa, ciepłego hotelu 
gdzieś daleko. Bo w moje narodzenie nie chodzi aby 
ci było dobrze ale abyś ty był dobry.

Gdybym Cię nie kochał, czyż opuściłbym niebo? 
Nie znalazłem miejsca w gospodzie, żebyś nie po-

wiedział, że było mi lepiej niż bezdomnym i opusz-
czonym. Narodziłem się w biednej grocie, żebyś nie 
powiedział, że ty masz gorsze mieszkanie. Narodziłem 
się wśród nienawiści Heroda, żebyś nie narzekał, że 
ty nie masz układów z władzą.

Narodziłem się z pokornej Maryi i przy boku pro-
stego Józefa, żebyś nie miał pretensji, iż nie jesteś 
dzieckiem prezydenta. Narodziłem się wśród nieuczo-
nych, żebyś się nie złościł, iż tak ciężko idzie ci na-
uka. Co więcej... Pierwszych sprowadziłem pasterzy 
– zawodowych zbójów palestyńskiej ziemi, żebyś nie 
mówił, iż takim grzesznikiem jak ty, to się nikt nie 
interesuje. Urodziłem się w gorszych warunkach niż 
ty teraz żyjesz, a jestem Panem świata.

Dlatego, nikt nie ma prawa powiedzieć, że jest sa-
motny. Ani bieda, ani odrzucenie, ani bezrobocie, ani 
brak perspektyw na przyszłość nie upoważniają nas 
do mówienia, że Bóg nas opuścił. W Boże Narodzenie 
tylko Herod był samotny w swoim luksusowym spa. 

Nie możesz też powiedzieć, że nic nie otrzymałeś 
w tegoroczne święta… każdy otrzymał podarunek, 
najwspanialszy dar, nigdzie nie kupiony, nie był za-
mówiony w Internecie, nie był zapakowany, to był 
dar miłości życia i nadziei… dar samego Boga Ojca 
– Jezus Chrystus. Bóg Ojciec dał nam swojego Syna. 

On Jezus jest prezentem. Tak Bóg umiłował świat aby 
każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie 
wieczne. 

Może akurat samotność rozrywa Ci serce, albo 
choroba bliskiego mgłą niemocy zasnuwa Twoją ra-
dość i gasi nadzieję. Może w Twojej rodzinie pełno 
żalu i niezrozumienia, albo w ogóle małżeństwo stoi 
na skraju załamania? A może ominęła Cię „szlachet-
na paczka”? Albo czas świąt jest tylko krótkim wy-
tchnieniem, przed codziennością, której zwyczajnie 
się boisz?

Masz w sercu ból, żal, smutek i niepokój?

Jezus przychodzi specjalnie dla Ciebie!  
Przychodzi nie ze spokojem, a z pokojem.
Rodzi się nie dla magii świąt, ale po to, by uszczę-
śliwić Cię w codzienności.
Przyjmuje ludzką naturę, by razem z Tobą nieść 
trud, ból, łzy i dawać nadzieję.
Pojawia się na ziemi, by dać Ci niebo! Zostawił 
niebo by narodzić się na ziemi. 
Zjawia się bezbronny i maleńki, byś z całym swo-
im bólem, mógł się w Niego wtulić.
Dlatego zróbmy Mu miejsce…  
Trzeba Chrystusowi  zrobić miejsce w sercu!

Nie będzie Ci w Boże Narodzenie dobrze, jeśli na 
ten szczególny czas nie staniesz się dobry! Wszak 
w ubogiej stajence przyszła na świat najdoskonalsza 
Miłość. 

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, które 
póki co nas uczą, że nie są po to by nam było dobrze 
ale po to byśmy my byli dobrzy.

Ks. Zygmunt Kostka
n
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Święta w Krakowie

Na Rynku pod Sukiennicami,  
płoną światła jak stubarwna łuna. 
Pod Ratuszem przysiadł biedak zapomniany. 
Nad czymś się dzisiaj  
wieszcz Adam zadumał.
Kwiaciarka srebrne przystraja jodełki. 
Mariacką Wieżę widać w lśniącej bańce. 
Ogromny księżyc z twarzą pomarańczy, 
szuka tej pierwszej gwiazdki, 
z którą chce zatańczyć.
Zagrała w niebie niebieska kapela 
I mleczną drogą Wielki Wóz się toczy. 
Już gwiazdka królom promienie rozdziela. 
Dzieciątko sennie już otwiera oczy.

Rozważanie przy żłóbku

Tak myślę, że nic nie stało się przypadkiem. 
Wszystko było przesłaniem Bożej miłości, Bożej mą-
drości i Bożego miłosierdzia.

Żłobek wypełniony sianem, w którym Maryja po-
łożyła dzieciątko był przecież miejscem przeznaczo-
nym na pokarm dla owiec.

Jezus położony w żłobie, w konsekwencji też 
stał się pokarmem dla naszej nieśmiertelnej duszy. 
„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy" powie Chrystus do 
ludzi przez apostołów. „Bierzcie i jedzcie abyście nie 
ustali w drodze.”

Te słowa muszą zderzyć się z pokora człowieka, 
w godnym przyjmowaniu tego nadzwyczajnego daru. 
Tajemnica i postawa przyjmowania sakramentu, za-
sługuje na szczególne rozważanie zwłaszcza w roku 
eucharystycznym pod hasłem „Eucharystia daje 
życie”.

Dojrzała praktyka katolika to przyjmowanie Ciała 
Jezusa w postawie klęczącej.

Ma to swoje umocowanie w nauce papieży, szcze-
gólnie Soboru Watykańskiego II i ma za sobą trwają-
cą od wieków starą tradycję. Jest też wymownym zna-
kiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, 
prawdziwej obecności naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa pod konsekrowanymi postaciami.

Również Katarzyna Emmerich uznana przez ko-
ściół mistyczka, opisując wydarzenia związane z na-
rodzeniem Jezusa w Betlejemskiej grocie pisze:

Kilka dni po narodzeniu widzia-
łam wzruszający obraz w grocie. Józef 
i Maryja stali przy żłóbeczku, wpatru-
jąc się z wielką serdecznością w Dzie-
ciątko Jezus. Wtem osioł nagle upadł 
na kolana i głowę zupełnie pochylił 
ku ziemi. Maryja i Józef płakali.

Widziałam Maryję znowu przy 
żłóbku stojącą. Patrzyła na swe Dzie-
cię i miała głębokie uczucie i przyszło 
na świat by cierpieć...”

Przed Majestatem Bożym padli 
też na twarz Trzej Królowie składając 
Bożemu Dziecięciu swe dary z wielką 
pokorą i wzruszeniem.

Nie miały też takiej wiedzy o Eu-
charystycznym Cudzie dzieci z fatimy 
które padły na kolona przed Niekoń-
czonym Majestatem Boga gdy Anioł 
udzielał im Komunii Świętej.

REFLEKSJA opr.  Alicja Biedrzycka

Czy wierzysz w to co się stało, 
Czy wierzysz, że chlebem życia 
jest dla nas Chrystusa Ciało.

                         Więc gdy Cię kapłan z ołtarza, 
                         Tym chlebem hojnie obdarza, 
                         Uklęknij i pomyśl szczerze.

Ufam Ci Boże i wierzę.

n

Zanim pojawiła się choinka

REFLEKSJATekst i zdjęcie: Marcin Pietrzyk

Poniższe wspomnienia świąteczne może nie są jaki-
miś szczególnymi rozważaniami, ale nawiązują do 
świata, w którym wspólnota wydawała się ściślejsza. 
Niektóre obyczaje wywodzące się z domu mojej pra-
babki Bronisławy ja jeszcze pamiętam. Choćby wiszą-
cy „sad” nad wigilijnym stołem, czy kolorowe opłatki 
dla zwierząt w oborze. Oczywiście niektóre z tych zwy-
czajów można traktować z pewnym przymrużeniem 
oka, zaś dbając o ekologię, warto mieć w domu żywą 
choinkę w doniczce, którą później można zasadzić 
w przydomowym ogrodzie. Chodzi jednak o coś inne-
go – o nastrój Bożego Narodzenia. W dobie postępu 
cywilizacyjnego oraz dostępu do mediów elektronicz-
nych zatracił się troszkę dawny kontakt człowieka za-
równo z przyrodą, jak i z przeżywaniem sfery sacrum. 
Żyjemy, jak to się mówi, w „rozpędzonym świecie”. 
A kiedyś było nieco inaczej. Może właśnie o tym jest 
poniższy tekst. Spotkania wigilijne u babci Krystyny 
zdarzało nam się utrwalać kamerą. Dziś to bezcenna 
pamiątka z czasów, gdy Słowo Boże przed wieczerzą 

czytał nestor rodu, mój dziadek Bolesław, a po jego 
śmierci ja podjąłem się tego zadania.

Choinka, zwana jest też drzewkiem. Pachnąca, 
strojna, rozświetlona, nieodzowny element Wigilii. 
Taka polska, taka nasza, odwieczna – chciałoby się 
powiedzieć. Sięgnijmy zatem po „Encyklopedię staro-
polską” Glogera: Za tzw. czasów pruskich, tj. w latach 
1795-1806, przyjęto w Warszawie od Niemców zwy-
czaj w Wigilię Bożego Narodzenia ubierania dla dzie-
ci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami, jabłusz-
kami i mnóstwem świeczek woskowych. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat później w języku zachował 
się ślad niemieckiego pochodzenia choinki. Opisując 
towarzyskie i obyczajowe życie w Krakowie w latach 
1848-1863, Maria Estreicherówna stwierdzała: 

Dziwna rzecz: w rodzinie mego ojca nazywa-
no drzewko stale polskim wyrazem „sad”, 
może właśnie dlatego, że starano się uniknąć 
wszelkich śladów niemieckiego pochodzenia, 
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natomiast w czysto polskiej rodzinie mojej mat-
ki używano czasem wyrazu Christbaum, co by 
świadczyło, że odczuwano jeszcze drzewko jako 
zwyczaj pierwotnie niemiecki. 

Jednak w przed choinkowej epoce polskie domy 
też pachniały igliwiem podczas Bożego Narodzenia. 
Nad wigilijnymi stołami, zawieszone pod sufitem, zie-
leniły się wierzchołki sosen. Nazywano je różnie. Naj-
częściej podłaźniczkami, ale Rzeszowszczyzna miała 
jutkę, Warmia i Mazury jeglijkę, Lubelskie, Sando-
mierskie i Jarosławskie – wiechę. W Krakowie, tak jak 
w domu Estreicherów, królowały sady. 

Prawdę mówiąc, niewiele wiemy o choinkowej 
historii. Podobno we Francji pojawiała się i znikała. 
W Niemczech, skąd przywędrowała do nas, w XVII 
stuleciu znana była tylko na dworach, i to nie byle 
jakich, ale najznakomitszych. Pomiędzy wojnami na-
poleońskimi a wojną francusko-pruską z 1870 roku 
choinka powoli rozprzestrzeniała się po Europie. 
Z różnym skutkiem, w różnym tempie, skoro na Ma-
zurach zwyczaj ten przyjął się dopiero na początku 
XX wieku, podobnie na Rzeszowszczyźnie, natomiast 
w niektórych górskich wioskach w latach dwudzie-
stych i trzydziestych, a więc nieomal przed II wojną 
światową. Natomiast choinki wieszane u sufitu zna-
ne były w całej Polsce. Jak pisze Hanna Szymander-
ska, znawczyni kuchni i obyczajów: 

O świcie w Wigilię chłopcy przynosili z lasu kil-
ka małych choinek i przycinali im wierzchołki, 
zostawiając tylko boczne gałęzie. Jedną z pod-
łaźniczek wieszano nad drzwiami sieni z ze-
wnątrz, drugą wewnątrz, inną u pułapu w obo-
rze, wierzchołkiem w dół, i wreszcie ostatnią 
– ustrojoną opłatkami, jabłkami i orzechami – 
wieszano w izbie, w której miano jeść kolację. 
Podłaźniczka, wiecha, sad, jeglijka czy jutka – 
to wiecznie zielone drzewko żywota; miało ono 
chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy, 
obezwładniać rzucane uroki. Nie ma więc pod-
staw sądzić, że zwyczaj przybierania izby w Wi-
gilię „drzewkiem” przyjęliśmy od Niemców. Od 
nich pochodzi tylko tradycja choinki stojącej – 
zamiast naszej, o wiele starszej – wiszącej, czyli 
podłaźniczki.

Podłaźniczka w oborze – widomy znak, iż Wigilia, 
że Boże Narodzenie, były nie tylko ludzkimi, ale po 
trosze także zwierzęcymi świętami. Do dzisiaj wiemy, 

iż w tę magiczną noc nasi bracia mniejsi rzekomo 
przemawiają ludzkim głosem, a jeszcze niedawno 
w wigilijny wieczór opłatkami dzielono się nie tyl-
ko z bliskimi, ale także z krowami-żywicielkami (psy, 
zwane przecież najbliższymi przyjaciółmi człowie-
ka, nie dostępowały tego zaszczytu, bo szczekały na 
Pana Jezusa). Zwierzęta dostawały kolorowe opłatki, 
bo białe były zastrzeżone dla ludzi i w pewien spo-
sób partycypowały w wigilijnym misterium. Tak jak 
krowy starego Boryny, który w wigilijną noc wysłał 
Jagnę do obory: 

Tyś gospodynią, Jaguś, to prawo twoje rozdzie-
lić wszystkie. Darzyć ci się będą lepiej i nie cho-
rować jeno jutro doić nie można, aż wieczorem, 
straciłyby mleko. Jagna połamała opłatek na 
pięć części i przychylając się nad każdą krową, 
czyniła krzyż święty między rogami, a wtykała 
po kawałku w gębule, na szerokie, ostre ozory.

Oprócz krów opłatki i resztki wigilijnej wieczerzy 
dostawały cielęta i konie. Inne zwierzęta mogły w ten 
wieczór liczyć na odrębną, zwierzęcą Wigilię. Psom, 

kogutom i gąsiorom dawano chleb z czosnkiem – aby 
były złe i strzegły obejścia. Kurom groch, żeby niosły 
dużo jajek. Magia wigilijnej nocy to odrębna sprawa 
(właśnie wtedy rozkwitał kwiat paproci, zanim nie 
przenieśliśmy go w inną noc, świętojańską). Obok ży-
wych biesiadowali umarli, a niektóre dzikie zwierzęta 
zapraszano na wieczerzę, dodając do formuły zapro-
szenia: „a jak teraz nie przyjdziecie, nie przychodźcie 
przez cały rok”. Miało to obronić zbiory przed ptasią, 
wróblą łapczywością, a domowe zwierzęta przed wil-
czymi kłami…

Z wiejskiej chałupy w Lipcach wróćmy do krakow-
skiego, mieszczańskiego domu, do Estreicherów: 

W rodzinie mego ojca i w kółku ich bliższych 
znajomych sad był źródłem niewyczerpanej ra-
dości dla młodego pokolenia. Ubierano drzew-
ko bardzo sztucznie, łącząc nitki, na których 
wisiały łakocie w ten sposób ze świeczkami, 
że gdy która się dopalała, przysmak spadał 
na ziemię. Od świąt do Trzech Króli co dnia 
w innym domu odbywało się obieranie drzew-
ka, na które schodziły się wszystkie znajome 
dzieci, a spadłe łakocie rozdzielano między nie 
całkiem równo. Ojciec mój, jako mały chłopiec, 
z przyjacielem swym, Janem Hubem, synem 
profesora matematyki i rektora Uniwersytetu, 
ułożyli regulamin, którego ściśle przestrzegano 
przy obieraniu sadu. Grano potem o te słodycze 
i owoce. (…) Lwowskie sady uważał potem ojciec 
jedynie za parodię krakowskich, a w dodatku 
spotykał je tylko w niemieckich domach.

Sad, czyli podłaźniczka, wisiał nad stołem, a na 
tym stole… Na stole bywało różnie, w zależności od 
czasu, w zależności od regionu, ba nawet poszczegól-
ne wsie, poszczególne rodziny miały swoje kulinarne, 
wigilijne obyczaje.

W moim domu najbardziej smakowitym daniem 
jest karp smażony, a także na słodko, po żydowsku 
z chałką. A jaka jest historyczna droga ryby na nasze 
stoły? Z chwilą pojawienia się w naszym kraju cyster-
sów, którzy przywędrowali do Polski pod koniec XII 
wieku, wraz z siecią klasztorów rozrastała się także 
sieć stawów, w których zaczęto hodować ryby. Wła-
śnie wtedy pojawiły się sprowadzone z Azji karpie sa-
zany. Szybko okazało się, że hodowane ryby są w Pol-
sce cenione i lubiane. Początkowo jednak kosztowały 
zbyt dużo, by traktować je jak zwykłą, codzienną po-
trawę, dlatego kupowano je zazwyczaj na uroczyste 
okazje. Doskonałym pretekstem była właśnie wiecze-
rza wigilijna – uczta, a jednocześnie post. I tak trady-
cja dotrwała do dziś.

W jednym z filmów Barei grupa milicjantów, 
może funkcjonariuszy SB, raczy się na Wigilię golon-
ką. Przeszarżował pan Bareja, przesadził, bo przecież 
także milicjanci wychowali się w rodzinach pielę-
gnujących tradycje „postnika”, jak kiedyś nazywano 
Wigilię. Nie znaczy to jednak, że postu przestrzega-
no wszędzie. Tu i ówdzie, na przykład na Warmii 
i Mazurach, na wigilijnym stole pojawiała się gęś, 
tu i ówdzie jadano drobiową kiełbasę. Działo się tak 
w polskich wprawdzie, ale protestanckich domach. 
Po prostu Boże Narodzenie było i jest tak zróżnico-
wane i barwne, jak zróżnicowani i barwni jesteśmy 
my, Polacy…

n

Macierzyństwo jest Eucharystią

REFLEKSJAKs. Zygmunt Kostka

Takiego porównania – dla niektórych może szoku-
jącego – użył kandydat na ołtarze Fulton J. Sheen. 
Nie ukrywam, stał się on moim odkryciem literac-
kim w tym roku. Jego książki napisane kilkadzie-
siąt lat temu, wciąż zadziwiają głębią i świeżością, 

potrafią odkrywać nowe obszary naszej, czasem nud-
nej teologii.

Z I Niedzielą Adwentu Kościół w Polsce wszedł 
w nowy program duszpasterski pod hasłem: „Eucha-
rystia daje życie”. Hasło bardzo piękne, ale mówiąc 
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szczerze, bardzo wątpię w skuteczność takich pasto-
ralnych programów. Śledzę inicjatywy jakie się rodzą 
w Polsce, by to piękne hasło przełożyć na płaszczy-
znę wiary naszych wiernych w Kościele. I co? Nieste-
ty większość z nich idzie w kierunku, który by moż-
na nazwać: „Zrozumieć Eucharystię”, albo powielają 
schematy już od wieków tkwiące w naszym duszpa-
sterstwie: no to może rekolekcje o Eucharystii, albo 
kolejną katechezę w szkole o Eucharystii dla dzieci, 
nową trasę procesji Bożego Ciała (z ręką na sercu 
to propozycja po trzydniowym posiedzenie dyrekto-
rów wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych 
z całej Polski oraz duszpasterzy krajowych różnych 
środowisk w ramach prac Komisji Duszpasterstwa 
KEP). Widziałem na Internecie propozycję rekolekcji 
dla młodzieży dokładnie pod hasłem „Zrozumieć Eu-
charystię”. Wysłałem im pytanie: A czy Mszę świętą 
można w ogóle zrozumieć? Ciekawe ilu młodych ludzi 
wyjedzie z tych rekolekcji z poczuciem: „no wreszcie 
zrozumiałem tę Mszę świętą, wiem o co tu biega”. OK, 
trochę kpię, ale wiem jedno: Eucharystii nie da się po 
prostu zrozumieć! To Wielka Tajemnica wiary. Zatem, 
jak daleko rozum ma mnie zbliżyć się do tej tajemni-
cy? Uważam, że nie tędy droga.

Chciałbym się z Wami podzielić „odrobiną” inne-
go podejścia, podejścia mądrego i głębokiego. Nie 
będę się rozpisywał, zostawiam was samych z tymi 
„perełkami”.

W kierunku jedności 

Mimo odrębności płci, osobowości, charakterów, 
wzorców wyniesionych z domów, Stwórca łączy męża 
i żonę w „jedno ciało”. Jest to jedna z tych prawd, któ-
rych nie można do końca pojąć, a które urzeczywist-
niają się przez ich realizację. Bardzo podobnie musi-
my potraktować tajemnicę Eucharystii. W niej także 
treści objawione przez Jezusa są trudne do ogarnięcia 
przez ludzki rozum, więc Jezus mówi: „To czyńcie na 
moją pamiątkę !” (Łk 22, 19). Mamy tę prawdę realizo-
wać, w niej uczestniczyć, nie zastanawiając się zbyt-
nio nad istotą. Podobnie potraktować musimy praw-
dę o sakramentalności małżeństwa. Tego także nie 
trzeba pojmować, lecz realizować. 

Fulton Sheen: 
„Matka widząc cierpienie dziecka, chętnie wzię-
łaby je na siebie, byle by tylko uwolnić od nie 
dziecko. Odczuwa ból jak swój, ponieważ mi-
łość czyni ją jednym z dzieckiem. I tak jak w ob-
liczu bólu miłość przyjmuje na siebie ten ból 
z powodu jedności z ukochanym, tak w obliczu 
zła miłość przyjmuje na siebie grzechy. Miłość 
ofiarna znalazła swoje największe spełnienie 
na Górze Kalwarii, gdzie Jezus oddał życie za 
tych których umiłował.” 1

Eucharystia − miłość w praktyce

Pewną ciekawostką jest w tym kontekście obrzęd 
zaślubin w Kościele prawosławnym, gdzie podczas 
obrzędu zaślubin ma miejsce koronacja nowożeńców. 
Mąż jest w czasie tego obrzędu koronowany imie-
niem żony, żona zaś imieniem męża. Oznacza to, że 
każde z nich będzie „koroną cierpienia drugiego”. Po 
tym obrzędzie małżonkowie są prowadzeni procesyj-
nie przez kapłana trzy razy wokół księgi Ewangelii, 
co ma wyrażać, że Chrystus i Ewangelia od tej chwi-
li będą stanowić centrum ich życia. Podczas procesji 
śpiewa się, pieśń prawosławną „O święci męczennicy, 
którzyście mężnie walczyli i w niebie zostali ukoro-
nowani, módlcie się do Pana, by zbawił nasze dusze”. 

Pieśń ta swą treścią nawiązuje do cierpienia. Małżeń-
stwo nie jest sposobem na spędzanie czasu we dwoje, 
lecz zadaniem, z którym często wiążą się wyrzeczenia, 
trud i ofiara. Eucharystia zatem, jako najdoskonalsza 
Ofiara miłości Chrystusa, jest źródłem mocy małżon-
ków i wzorem miłości oblubieńczej.

Fulton Sheen: 
„Różnica pomiędzy miłością do ludzi a miłością 
do Boga polega na tym, że w ludzkiej miłości 
ekstaza jest na początku, a w boskiej na końcu, 
po wielu bólach i duchowej agonii.”... Pierwsza 
miłość nie zawsze jest trwałą miłością. Emocje 
jakie odczuwa młody ksiądz podczas Mszy pry-
micyjnej i uczucie bliskie ekstazy, jakie odczuwa 
siostra zakonna podczas składania ślubów to 
„cukierek” dany od Boga, by zachęcić ich do du-
chowego wzrostu. Tak samo z miesiącem mio-
dowym małżonków. Sama nazwa wskazuje, że 
na początku miłość smakuje jak miód, ale póź-
niej może być zmienna jak faza księżycowa.” 2

Stół – ołtarz

Jednym z centralnych elementów każdego domu 
jest stół, przy którym rodzina zasiada kilka razy 
dziennie, nie tylko, by spożywać swój codzienny posi-
łek, lecz także, by rozmawiać, rozwiązywać problemy 

i konflikty. Stół zatem, podobnie jak ołtarz 
w kościele, gromadzi wokół siebie rodzinę 
− wspólnotę miłości i jedności, której cen-
tralnym ośrodkiem jest Chrystus. W ten 
sposób staje się on przedłużeniem ołtarza 
eucharystycznego w kościele. W tym kon-
tekście codzienny posiłek staje się przedłu-
żeniem Uczty eucharystycznej, na której 
składa się Bogu dary od Niego pochodzące. 
Podczas posiłku natomiast rodzina zasia-
dając do posiłku, składa dziękczynienie za 
otrzymane dary, które mogą spożyć. Miłość 
Chrystusa, który „łamie” swoje Ciało i prze-
lewa swą Krew dla człowieka, uczy małżon-
ków zdolności dzielenia się wszystkimi do-

brami oraz przyjmowania ofiarnej miłości.

Fulton Sheen: 
„Jak kapłan przygotowuje chleb na ofiarę oł-
tarza, tak matka przygotowuje w swoim łonie 
materię człowieka. Boska moc zmienia chleb 
w Ciało Chrystusa, w ciało dziecka zaś wkłada 
dusze i czyni je osobą ludzką. Bóg daje coś mat-
ce, co ona przyobleka ciałem.”… ” Jak Bóg za-
mieszkał w Maryi, tak obraz Boga zamieszkuje 
w matce. Maryja nosiła świętą Hostię, samego 
Chrystusa, matka nosi chleb ofiarny, przezna-
czony na ołtarz. Matka jest jak gleba, w której 
zostało zasadzone ziarno miłości.” 3

Chleb - Hostia

Hostia-chleb, drugi z elementów koniecznych do 
ważnego sprawowania każdej Mszy świętej. Chleb 
jest znakiem ludzkiej historii. Wypieczony z wielu 
ziaren, które wzrastały w życiodajnym słońcu i desz-
czu, które dały mu kształt i wzrost, były także sma-
gane wiatrem i doświadczane zmiennymi kaprysami 
pogody i niszczących chwastów. Ten właśnie chleb, 
który kapłan składa Bogu w imieniu zgromadzonych 
wiernych jest niczym innym jak prośbą męża i żony 
o wejście Chrystusa w historie ich małżeństwa i ich 
życia. Oni oddają siebie Bogu jako miłą ofiarę.

REFLEKSJA

1 Fulton J. Sheen „Troje do pary”, s. 34 2 Fulton J. Sheen „Troje do pary”, s. 34
3 Fulton J. Sheen „Troje do pary”, s. 201
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Fulton Sheen: 
Macierzyństwo jest naturalną Eucharystią. 
Matka zdaje mówić dziecięciu przy swej piersi: 
Bierz i jedz, to jest moje ciało, to moja krew. Je-
śli nie będziesz spożywać mojego ciała i pić mo-
jej krwi nie będziesz mieć życia w sobie.” Nasz 
Pan powiedział: „…kto mnie spożywa będzie żył 
przeze mnie” (J 6, 57). I jak Święta Eucharystia 
zapewnia nieśmiertelność, tak człowiecza eu-
charystia macierzyństwa zapewnia życie ziem-
skie.” 4

Miłość cielesna – Komunia święta

Złączenie dwóch ciał w Komunii świętej staje się 
źródłem i inspiracją do zjednoczenia ciał w akcie mi-
łosnym. Dwa wymiary współcielesności – tak różne 
– a jednocześnie wydają się być tak bliskie – Ciało 
dla ciała – Chrystus dla człowieka, sobie wzajemnie 
oddane. W swoich wspomnieniach św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus tak opisuje swoją I Komunię: „Był to 
pocałunek miłości; czułam, że jestem kochaną i sama 
również mówiłam: «Kocham Cię, oddaję się Tobie na 
zawsze»”. Jezus i człowiek. Mąż i żona. Miłość staje 
się zjednoczeniem i jednością. „Ślubuję ci miłość” – 
słowa, które są echem Ostatniej Wieczerzy, podczas 

której Chrystus zapowiada nowe i wiecz-
ne Przymierze w swoim Ciele i w swojej 
Krwi. 

Fulton Sheen: 
„Współżycie małżeńskie oraz aposto-
lat to bliźniacze plany Boga, a służą-
ce odkupieniu. Bóle porodowe czynią 
zadość za grzechy ludzkie i wywodzą 
swój sens od cierpienia Chrystusa 
na krzyżu.”…”Skoro Bóg jest dobrem, 
a dobro ze swej natury dąży do roz-
przestrzeniania się, to ci, którzy od-
mawiają wydania nowego życia na 
świat nie otrzymają Bożego błogo-
sławieństwa. I tak samo Bóg surowo 
osądzi księdza, który nie przysporzył 

dusz Chrystusowi. Na sądzie Bóg zapyta każde-
go: Gdzie są twoje dzieci?.”5

Drodzy, czyż to nie jest piękne?! To nie z książki 
napisanej „zza biurka” (jakich wiele o Eucharystii, 
a które nic nie wnoszą). Zachęcam do nabycia książek 
autorstwa Sheena i jemu podobnych. 

n

4 Fulton J. Sheen „Troje do pary”, s. 184
5      Fulton J. Sheen „Troje do pary”, s. 152

REFLEKSJA
Święto Świętej Rodziny

REFLEKSJAopr. Bogumiła Puchała

Święto św. Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa – po raz 
pierwszy ustanowił 4 listopada 1684r. w Kanadzie, 
za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois 
Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzo-
no je podczas pontyfikatu papieża Leona XIII, który 
na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 li-
stopada 1890r. wydał dekret aprobujący „kult czci 
zwrócony ku Rodzinie Świętej”.

Teksty liturgiczne na to święto ułożył sam papież 
Leon XIII, a czytania są tak dobrane, by pokazać bi-
blijne sceny, w których występuje Święta Rodzina. 
Dziełem tego papieża są również przepiękne hymny 
kościelne, przeznaczone na ten dzień.

Święto Świętej Rodziny Kościół katolicki obchodzi 
co roku w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. 
W tegorocznej oktawie Bożego Narodzenia dzień ten 
wypada 29 grudnia. Jest to święto Świętej Rodziny – 
ale jednocześnie święto każdej rodziny.

Polskie słowo „rodzina” pochodzi od czasownika 
„rodzić”. Rodzi się przede wszystkim człowiek, ale nie 
tylko; rodzą się więzy miłości, rodzi się powołanie, 
rodzą się dobre pomysły. W rodzinie człowiek rodzi 
się do wiecznego życia dzięki wzrastaniu w świętości. 
Kościół, wskazując na Świętą Rodzinę chce dać każ-
dej chrześcijańskiej rodzinie wzór życia; zachęca nas, 
abyśmy w naszych rodzinach naśladowali Jej cnoty. 
Wtedy nasze ogniska domowe staną się azylem poko-
ju, w którym rodzi się i z którego promieniuje radość 
życia. Dzieci, mające szczęście wzrastać i rozwijać się 
w cieple takiej rodziny, będą zdolne cieszyć się ży-
ciem, dobrze je przeżyją, z radością i odpowiedzialno-
ścią je przekażą oraz otoczą miłością i troską. Święta 
Rodzina rozwijała swoją świętość w szarej codzienno-
ści, w zaciszu swojego domu w Nazarecie. Zawsze bez 
rozgłosu, fanfar i przepychu.

Wpatrzeni w ten wzór, takiej właśnie świętości 
mamy się uczyć. Skupiać się na tym, co ważne. Nie 

gonić za tym, co po ludzku wielkie, co przerasta siły, 
ale wprowadzać ład i spokój do swojej duszy, umieć 
się radować z drobnych rzeczy i tym, co w życiu jest 
naprawdę ważne, na czym powinniśmy się koncen-
trować. W dzisiejszym świecie coraz częściej pojawia 
się dramatyczne pytanie: „Skąd tyle zła i jak je po-
wstrzymać?” Kryzys rodziny jest źródłem wielu cho-
rób współczesnego społeczeństwa. Powody bywają 
różne: zapracowani rodzice, kryzys wartości, brak 
dbałości o dobre wychowanie, szkodliwość mediów, 
złe wpływy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Pod-
stawą wszelkiego zła jest jednak brak miłości. Miło-
ści pełnej szacunku i zrozumienia. Miłości skłonnej 
do dawania siebie bez reszty, do poświęcania swoich 
ambicji dla dobra ukochanych osób. Miłości cierpli-
wej, pochylającej się nad drobnymi sprawami osób 
bliskich i przyjaciół. Miłości wiernej i uczciwej. 

Jedynym lekarstwem na zło współczesnego świa-
ta jest świętość rodziny. Bez świętości rodziny nie bę-
dzie dobra w świecie, bo – jak mówił Ojciec Święty Jan 

„....I niech Twój przykład, o Rodzino święta, 
Porwie za sobą i polskie rodziny, 

Na Boskie prawa każdy niech pamięta, 
A Ty, o Jezu, zawsze chciej być z nimi !...”
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Sen Maryi
Oto współczesna irlandzka legenda. Maryja opowia-
da mężowi swój sen. 

Miałam sen Józefie. Nie rozumiem go do koń-
ca, ale wiem, że był o urodzinach naszego Syna. 
Ludzie przygotowywali się do nich cztery tygo-
dnie. Dekorowali domy i kupowali nowe rzeczy. 
Przygotowywali dziesiątki prezentów. Ale – co 
dziwne – prezenty nie były dla naszego Syna. 
Owijali je w kolorowy papier, przewiązywali 
złotymi wstążkami i składali pod drzewkiem 
ozdobionym światłami. Wszystko wygląda-
ło tak cudownie. Wszyscy się uśmiechali i byli 
szczęśliwi. Byli tak podekscytowani prezentami. 
Wręczali je sobie wzajemnie. Ale wiesz Józefie 

nic nie podarowali naszemu Synowi. Nie pomy-
śleli o Nim. Nawet nie wspomnieli Jego imie-
nia. Czy nie wydaje Ci się to dziwne, obchodzić 
czyjeś urodziny i zupełnie nie zwracać na niego 
uwagi? Wszyscy byli radośni a mnie chciało się 
płakać. I Jezus też był smutny. Całe szczęscie że 
to był tylko sen.

Święte które się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym. /Łk 1, 35/ – usłyszała Maryja od Bożego po-
słańca. Wciąż mamy szansę, by sen Maryi  pozosta-
wał jedynie mrzonką z pogranicza koszmarów. Wcale 
nie musi się spełnić. Kto z pokorą rozpoznał w bez-
bronnym Niemowlęciu wszechmocnego Syna Boże-
go, ten ocalił w sobie Boże Narodzenie.

n

REFLEKSJA ks. Mariusz Rosik

Paweł II – „poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, 
dzieje zbawienia ludzkości. Rodzina znajduje się po-
środku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem 
a złem”. Rodzina żyjąca Chrystusem jest najlepszym 
przykładem wiary dla żyjącego obok małżeństwa czy 
innej rodziny, i to apostolstwo ma ogromne znacze-
nie we współczesnym świecie. Człowiek który kocha, 
potrafi podzielić się miłością. Człowiek z człowiekiem 
może podzielić się Bogiem, i to jest najważniejsze 
i najpiękniejsze w chrześcijańskiej rodzinie. Taka 

rodzina, w której przekazuje się wiarę i dzieli się nią, 
staje się szkołą miłości. Jest prawdziwie domowym 
Kościołem.

Z pomocą rodzinie w obronie jej godności i w re-
alizacji jej misji przychodzi coraz więcej ruchów ka-
tolickich działających przy parafiach, skupiających 
już tysiące ludzi. Jest wśród nich ogromna rozmaitość 
dróg, sposobów dojścia do Boga. Ale łączy je: chęć 
odnajdywania prawdziwego sensu życia, pogłębiania 
wiary i uczenia się prawdziwej miłości.

n

Z okazji zbliżających się imienin
Pana Mieczysława Tulei,
składamy serdeczne życzenia długich lat życia 
w zdrowiu i szczęściu, przepełnionych 
błogosławieństwem Bożym
ludzką życzliwością i pogodą ducha.

Redakcja

W góry na żelaznym wozie

WSPOMNIENIA
Z GÓR

Wojciech Gąsienica-Byrcyn

Nie potrafię zapomnieć mojego pierwszego kontaktu 
z górami. Było to wczesnym latem, w okresie pełni 
kwitnienia kwiatów. Baca1 z Hali Kasprowej przeka-
zał informację o naszej owcy, która okociła2 cztery ja-
gnięta. Matkę z małymi trzeba było zabrać. W naszej 
gazdówce rodziły matki trzy, a taka liczba zdarzyła się 
po raz pierwszy. Rozmawiano o tym rzadkim przypad-
ku i ojciec wybierał się po przychówek3. Karus nakar-
miony został wczesnym rankiem. Wóz żelazny przy-
gotowano do drogi. Pozostało jedynie wrzucić kilka 
okłacków4 siana, jako posłanie dla jagniąt w czasie 
transportu. Kiedy wszystko zostało przygotowane, 
prosiłem ojca aby mnie zabrał. Jednak nie chciał. 
Płacz nie pomagał. W końcu podszedłem do niego 
i mówię:

– Tato, przecie jo mom być bacom, weźcie mie na Hole.

Argument ten przekonał też słuchającą mamę, bo 
nie oponowała. Wspominano o tym później. Jedyne 
co musiałem zrobić, to wartko zamienić sukienkę, 
którą dodzierałem po siostrze Elżbiecie, na zbyt wiel-
kie portki brata Marka. Uczucia radości, dziwnego 
podniecenia, zaciekawienia i wyobrażenia bacówki 
na rodzinnej Hali budziły się jak we śnie.

Twardość trzęsącego wozu łagodziło wiezione sia-
no. Nie pamiętam jazdy przez Zakopane. Za to głos 
żyjącej Polany Kasprowej słyszę po obecny czas. Jesz-
cze będąc w lesie usłyszeliśmy poszczekiwanie psów. 
Z osiągnięciem samej Polany od dolnej strony, po-
jedyncze głosy zamieniły się w charczące ujadania 
trzech owczarków. Jeden uwiązany zażarcie targał 
łańcuch, a pozostałe ruszyły w naszą stronę. Począt-
kowe zjednane głoszenie przybycia obcych, zaczę-
ło się targać, a krótkie chwile uciszenia wypełniało 
echo. I znów żarcie, a zaś śpiewne pogłosy łagodzące 
agresję, powtarzały się zanim baca wyszli z koliby5. 
Jego głos ostudził psią zapalczywość. A ona ciągle mi 
gra kiedy wstępuję na naszą Kasprową Polanę.

– Dunaj, limba, lezeć. Weredy jedne, cicho ze. Cicho! – 
gdzieś dzwoni. Przychodzi z wiatrem. Niesie je echo. 
Szepcze pogłos. Nuci przeszłość. 

Matka z jagniętami przebywała na Kasprowej 
Polanie, w cieniu dziadkowskiego jesiona. Kiedy 

podchodziliśmy do niej, wydawało się jakby poznała 
swojego gazde. Jednak nie pozostawiła swoich ma-
łych. Te cztery śmiesznie ssały na zmianę. Jedno naj-
wyraźniej było słabsze. Nie pamiętam więcej szczegó-
łów, tylko słowa ojca wypowiedziane niespotykanym 
tonem:

– No synu, kie mos ostać bacom, to te jagnięta twoje!

Poczułem się wówczas najhrubszym6 gazdą. A kie-
dy kierdel przywiedli juhasi7 na południowe doje-
nie, wyobrażałem sobie jak to będzie kiedy dorosnę 
i przyjdzie mi gospodarzyć na rodzinnej Hali. Tata po-
magali w udoju. Stałem przy nim. Głosy mleka ciurka-
jącego do gielety8 uderzały nie jednakim dźwiękiem. 
To razem, to na przemian, a zaś obijały się o ściany 
naczynia. Burzyły miękko i głośniej. Pieniły wierch 
udoju. Czasem mieszały je stęknięcia dojonych owiec. 
Albo też głos naganiacza w strądze9. On też na zakoń-
czenie krzykną głośno:

– Dość u Boga wiać!! 

Przed powrotem do domu ojciec wyprowadził 
mnie jeszcze w Ogarle, a później w spodnią turnicz-
kę Kasprowego Zowratu. Tu rosło moc kwiecia. Owce 
nie sięgały tego miejsca. W jednej zochylinie bieliła 
kiść goździków. Tata przyklękli by je powąchać. Po 
chwili przywołali mnie bliżej, radząc:

– Podź, bedziemy wroz bośkać10 te kwiotuski.

Wtuliliśmy buzie oboje w ich miękkość. Całowali. 
Smakowali węchem. 

Po latach jednak pozostał w mojej pamięci z tam-
tej chwili ostry zapach kwaśnego potu ojca. Czasem 
podobny spotykałem u pracujących robotników le-
śnych. Przywoływał on chwile szczęśliwych przeżyć 
z najbliższą mi osobą.

n

1 Owczarz, kierujący wypasem na hali.
2 Urodziła.
3 Jagnięta, młode owce. 
4 Snopków.
5 Koliba – ma 2 znaczenia jako szałas i jako schron pod skałą.
6 Najbogatszym
7 Pasterze owiec
8 Gieleta – drewniane naczynie na mleko z dojenia owiec
9 Strąga - zagroda dla owiec w czasie dojenia, posiada odpowiednie 

przepusty.
10 Całować.
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Na Giewont

WSPOMNIENIA
Z GÓR

Wojciech Gąsienica-Byrcyn

O przewodnictwie i ratowaniu ludzi w górach rozpra-
wiano w rodzinie z prawdziwym szacunkiem. Więc 
kiedy było wiadomo iż hole nom zabierom, właśnie 
w kierunku takiej działalności kierowano naszą uwa-
gę. Pierwszy raz prowadziłem w turnie młodego księ-
dza Czesława Banaszkiewicza. Na Giewont. Wcze-
śniej zdobyłem go od Kasprowego Wierchu, z moim 
przyjacielem Wojtkiem Rzepeckim i jego ojcem. Tym 
razem droga prowadziła od znanej mi Kondrato-
wej. Ruszyliśmy po południu. Słońce chowało się za 
chmurami. Z wejściem na szczyt utopiło ostatnie pro-
mienie w straszącym granacie iskrzącym nad Orawą. 
Krótki odpoczynek zaczęły niepokoić mgły, budzące 
się w reglach. Takie powiewne. Zaś gdzieś od Lipto-
wa poczęły niewinnie błyskać, jakby świetliki. Głos 
wzmagającego się wiatru i wartkie zbliżanie czerni, 
zdobionej bezgłośnym iskrzeniem, budziły niepokój. 
Ksiądz okazywał wyraźny lęk, ale i mnie on się udzie-
lał. Byliśmy sami. Pobożny towarzysz radził:

– Klęknijmy i zmówmy pacierz tu w poświęconym 
miejscu. – Wtedy zagrał pierwszy słyszany pomruk.

– Nie modlimy sie ino uciekojmy – radziłem.

Wartkie spocone zejście ku Herbacianej Przełęczy 
nie zajęło czasu. Krótki odpoczynek przerwał piorun, 
uderzający w giewoncki krzyż. Targany dźwięk, jego 
siła i jakiś dziwny powiew, prasnął nas na ziemię. 
Uciekaliśmy ku Dolinie. Lane strugi nie wadziły. Zim-
no piekło. Nic to. Lęk, przeżycie dotkniętego niemal 
pioruna, gnały ku Strążyskiej. A pod Grzybowcem 
tak samo biegł, tylko w przeciwnym kierunku, mój 
brat Marek. By nas ratować, osłonić przyniesioną 
peleryną. Udało się. Ksiądz Czesław, przydał się póź-
niej ludziom, zwłaszcza po śmierci jego najbliższego 
przyjaciela błogosławionego Jerzego Popiełuszki. 
2014-09-11.

n

Wspomnienie lata

WSPOMNIENIA Berta Pietrzyk, fot. M. Pietrzyk

Bliskość świąt Bożego Narodzenia przywołała we 
mnie wspomnienie tegorocznego chrztu najmłodszej 
latorośli w naszej rodzinie, który odbył się we Fran-
cji i był uroczystością o tyle ciekawą, co poznawczą. 
Córeczka mojego brata dostąpiła zaszczytu przyjęcia 
tego sakramentu w otoczeniu najbliższej rodziny.

Na dziedzińcu pięknej katedry Saint Maclou w 
Pontoise przywitał dwie nowe adeptki Kościoła (na-
szą blondynkę i jej „kolorową” koleżankę) czarno-
skóry ksiądz i uroczyście, ze śpiewem wprowadził 
je przed ołtarz. W samym przygotowaniu do chrztu 
widać było różnicę. My, Polacy, super przygotowani, 

choćby odpowiednie od ołtarza czytania członków ro-
dziny. Natomiast chrzestny dziecka samotnej matki, 
Francuzki, spóźnił się, a chrzestna nie mogła znaleźć 
odpowiedniego psalmu w telefonie komórkowym. 
Ot, znak czasów. Ksiądz wyrozumiale czekał, a dziew-
czynki, dwulatki, beztrosko się bawiły. 

Atmosfera tego sakramentu we Francji jest pozba-
wiona całej znanej u nas otoczki nakazów, zakazów i 
wymagań. Nikt nie wymaga od rodziców, czy chrzest-
nych np. zaświadczeń czy są ze sobą po ślubie, czy 
w wolnym związku, czy przystępowali np. do sakra-
mentu bierzmowania, zakładając, iż jeśli przychodzisz 
ochrzcić dziecko, to znaczy że sam, z nieprzymuszonej 

woli tego chcesz. Za to oprawa uroczystości 
była bardzo podniosła. Francja to kraj wie-
lu nacji, więc i tu było kolorowo. Śpiewał 
wielobarwny chór miejscowej społeczności, 
zżytej ze sobą, co było widać po wzajemnych 
powitaniach. Zastanawiające jest dlaczego 
tak religijny niegdyś naród jak Francuzi, 
zwany zresztą „najstarszą córą Kościoła”, 
obecnie tylko w 51 procentach deklaruje się 
jako katolicy.

***

Samo miasto Pontoise to klimatycz-
ne miejsce – miasto sztuki i historii nad 
brzegiem rzeki Oise, z wybudowaną przez 
włodarzy dzielnicą pracowni malarskich, 
pięknie położoną nad rzeką obok starego 
młyna. Żył tu i pracował w latach 1866 do 
1883 francuski malarz impresjonistyczny 
pochodzenia żydowskiego Camille Pissar-
ro. Znajduje się tu jego muzeum mieszczące 
się w imponującej rezydencji, w pięknym parku. Jego 
prace rozsiane są po całym świecie, a olej na płótnie 
„Droga do Pontoise” znajduje się w zbiorach Muzeum 
d'Orsay w Paryżu. 

Muzeum Tavet-Delacour mieszczące się w pięknej 
rezydencji z końca XV wieku, niegdyś domu wikariu-
sza Pontoise, zachowało zbiory historyczne miasta z 
XIX i XX wieku wzbogacone o darowiznę Otto Freun-
dlicha, jednego z mistrzów narodzin sztuki współcze-
snej. Od tego czasu muzeum specjalizuje się w sztuce 
nowoczesnej i współczesnej. Znajdują się tu prace 
Matisse'a, Hansa Arpa i innych wielkich. Ciekawost-
ką Pontoise są piękne rezydencje na wysokich wa-
piennych skałach, w których pieczarach hodowano 
kiedyś pieczarki. Dziś wykorzystywane są jako chłod-
ne piwnice, choćby na trzymanie wina.

***

Korzystając z okazji pojechaliśmy do nieodległego 
Giverny obejrzeć dom i ogrody Clauda Moneta. Tutaj 
malarz impresjonista spędził część swego życia z dru-
gą żoną i synem. Dom Moneta jest bardzo radosny, 
widać że artysta kochał kolory. Żółta jadalnia, niebie-
ska imponująca kuchnia, cukierkowe sypialnie i prze-
stronna jasna pracownia, w której wiszą jego obrazy. 
Ale prawdziwym cudem jest ogród stworzony przez 
artystę, który spędzał w nim wiele czasu, uwiecznia-
jąc to, co tak bardzo podziwiał – naturę. 

Te cudne ogrody trzeba zobaczyć w słońcu. Skła-
dają się z dwóch całkiem odmiennych części. Przy 
samym domu część kwiatowa. Wędrujemy między 
rabatami, które mienią się feerią barw i odważnych 
zestawień kolorystycznych. Błękit irysów sąsiaduje z 
pomarańczową barwą nasturcji, tuż obok róż horten-
sji poprzez czerwień maków wpada w biel dalii. Tyle 
barw, tyle zapachów. Podziemnym przejściem dosta-
jemy się do drugiej części ogrodu, tej orientalnej. To 
tu jest ten słynny mostek z obrazów, te wszystkie 
piękne lilie, nenufary, obok gaj bambusowy. 

Claude Monet zmarł w Giverny w 1926 r. i został 
tutaj pochowany przy wiejskim kościółku.

***

Warto również odwiedzić cysterskie opactwo 
Royaumont, zbudowane między 1228 i 1235 rokiem, 
przy wsparciu Ludwika IX. Pochowano tu kilku człon-
ków rodziny królewskiej (a nie w bazylice Saint De-
nis), np. troje dzieci i dwoje wnuków Ludwika IX. 
Opactwo zostało rozwiązane w 1791 r. podczas rewo-
lucji francuskiej, a kamienie częściowo wykorzystano 
do budowy fabryki. Jednak zakrystia, klasztor i refek-
tarz pozostały nietknięte. 

Na początku XX wieku budynki opactwa kupiła 
rodzina Goűin, która w 1964 r. utworzyła Fundację 
Royaumont, pierwszą prywatną francuską fundację 

Ogród w Giverny - słynny mostek znany z obrazów Moneta
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kulturalną. Dziś położone w pięknym parku opactwo 
jest atrakcją turystyczną i służy również jako centrum 
kultury. Ciekawostka – np. 15 czerwca 1971 r. wystąpił 
tu na żywo przed publicznością, zespół Pink Floyd.

***

Wspomnijmy o wypadzie do Paryża. To tylko 30 
minut samochodem z Pontoise. Spacer po znanych 
nam miejscach. Kilka lat temu byliśmy w Paryżu 

- katedra Notre Dame obchodziła wtedy swoje 850-le-
cie. Dziś po pożarze otacza ją kordon policji i zdjęcia 
mogliśmy zrobić z odległości 0,5 km. Poszliśmy do 
dawno nieodwiedzanego Centrum Pompidou, tym 
razem obejrzeć wystawy współczesne.

I jeszcze paryskie Chinatown, pełne małych ukry-
tych uliczek i wielkich budynków, w których rzekomo 
mieszka chińska mafia. Brat zajrzał jeszcze na bazar 
chiński w celu kupna jakichś akcesoriów potrzeb-
nych mu do malowania i rysunku. Trzeba było też po-
myśleć o posiłku. A knajpek chińskich, wietnamskich 
i innych azjatyckich jest tu dostatek.

Paryska 13. dzielnica ma do zaoferowania znacz-
nie więcej niż tylko zapach sosu sojowego i sajgonek. 
My skusiliśmy się na zupę tho, podaną w wielkich 
michach, a było w niej wszystko: flaczki, wołowinka 
cienko krojona, kulki mięsne, kiełki sojowe, liście 
mięty, trawa cytrynowa, makaron ryżowy i do tego 
wlać trzeba było bardzo ostry sos.

***

W tych stronach życie aż kipi sztuką. Odwiedzili-
śmy w Pontoise, przechodząc obok, budynek galerii 
miejskiej, gdzie trwał właśnie wernisaż prac senio-
rów. Tłumnie przybyły ich rodziny i znajomi. Ludzie 
na emeryturze bardzo się tu aktywizują, a kilka senio-
rek nie żałując pieniędzy bierze lekcje rysunku m.in. 
u mojego brata – artysty.

n

Wirydarz Opactwa Royaumont

MĘSKI
PUNKT WIDZENIA

Janusz

Czas to pieniądz? Czy czas to Miłość?

30 listopada, w ostatnią sobotę roku liturgiczne-
go, Wspólnota Kręgów Rodzin spotkała się na co-
rocznym adwentowym dniu skupienia. W tym roku 

pojechaliśmy, na weekend, do salezjańskiego ośrod-
ka rekolekcyjnego w Wiśle. Było nas 10 rodzin i w su-
mie prawie 30 dzieci. 

W sobotnie popołudnie nasze dzieci spędzały 
mile czas w Oratorium Salezjańskim pod opieką 2 
kleryków, a my dorośli mieliśmy spotkanie, wspól-
ne warsztaty z budowania jedności małżeńskiej. Po-
prowadziła je rodzina p. Agnieszki Moś z Bielska. 
Pani Agnieszka zajmuje się duszpasterstwem rodzin 
w Diecezji Bielskiej. 

Warsztaty prowadzone były w trzech częściach. 
Na początku wspólnie, w naszych parach małżeń-
skich, przypomnieliśmy sobie trzy ewangeliczne pod-
stawy małżeństwa. Opuszczenie – Dlatego mężczyzna 
opuszcza ojca swego i matkę swoją. Pomimo wielu 
lat spędzonych już razem, warto było porozmawiać, 
o tym ile problemów może spowodować, kiedy któ-
reś z małżonków nie może, nie potrafi „oderwać się” 
i zbudować prawidłowych relacji ze swoimi rodzi-
cami. Połączenie – i łączy się ze swą żoną. To była 
naprawdę romantyczna chwila, przypomnieć sobie 
pierwsze spotkania – początki związku. Nie jednemu 
z nas zakręciła się łezka w oku. Bardzo ważne jest 
przypominanie sobie tych czasów – one nie powinny 
nigdy ulec zapomnieniu. Powinny trwać w naszych 
sercach zawsze. Stawanie się jednym ciałem – że sta-
ją się jednym ciałem. Tu postawiliśmy sobie pytanie 
co robimy by budować, stale codziennie i mozolnie, 
nasz związek. Czy stać nas jeszcze na wspólna randkę, 
na to co zakręciło chwile wcześniej łezkę w naszym 

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją 
 i łączy się ze swą żoną tak ściśle, 
 że stają się jednym ciałem.

Rdz 2,24

oku? Czy nasze wspólne wieczory zdominowane są 
np. przez telewizor czy przez nas, mnie i moją dru-
gą połowę? Warto było o tym porozmawiać i podjąć 
postanowienia. 

Na koniec warsztatów przypomnieliśmy sobie ję-
zyk miłości według Garego Chapmana. Często pędzi-
my przez nasze życie nie zastanawiając się dlaczego, 
tak często denerwujemy się na naszych najbliższych. 
Odczuwamy negatywne nastroje bo... Sami generuje-
my u bliskich złe emocje często nie zdając sobie z tego 
sprawy. Wszystko przez to, że często mówimy dwoma 
różnymi językami miłości – często bez szansy na zro-
zumienie. Warto było obejrzeć krótki film, porozma-
wiać ze sobą i przypomnieć sobie że najbliżsi mogą 
inaczej odczuwać, interpretować nasze działania. Czy-
telnikom którzy nie znają 5 Języków Miłości Garego 
Chapmana polecam – warto poznać.

Całe warsztaty były zatytułowane Czas to Miłość. 
Bracia jakże często mówimy: Czas to pieniądz i pę-
dzimy do przodu według tej myśli. Mój bliski znajo-
my, Kaziu G zwykł odpowiadać: a kto mnie zastąpi 
w rodzinie, w roli ojca i męża. Nie wyobrażam sobie 
miłości, pięknego małżeństwa, pięknej rodziny bez 
poświęcenia czasu na ich budowanie, na bycie razem 
z bliskimi. Rodzina bardziej potrzebuje naszego czasu 
niż naszych pieniędzy. Poszukajmy zrozumienia języ-
ka miłości naszych bliskich.

n
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Janusz

Bractwo Jana Tyranowskiego

Początek

W przestrzeni parafialnej na Dębnikach, ale nie 
tylko, bo i również w krakowie, 19 marca 2018 roku 
w uroczystość Św. Józefa, pojawiła się katolicka gru-
pa zrzeszająca mężczyzn, którzy chcą powierzyć życie 
swoje i swoich rodzin Jezusowi Chrystusowi. W ten 
dzień w kościele p.w. św. Stanisława Kostki i św. 
Jana Bosko w Krakowie odbyło się pierwsze spo-
tkanie mężczyzn, którzy poczuli chęć zmiany – być 

może przewartościowania swojego życia lub prze-
stawienia swoich priorytetów. Zapragnęli doświad-
czyć braterskiej pomocy oraz nieść tę pomoc innym 
potrzebującym.

Po co?

W dzisiejszych bowiem czasach istnieje wiele prze-
szkód na drodze wiary, walka w życiu każdego z nas 
toczy się na płaszczyźnie naszych myśli, emocji oraz 
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dokonywanych wyborów. Bardzo często się w tym 
świecie gubimy. Nasz Pan, Jezus Chrystus przyszedł 
kiedyś na Ziemię, aby pokazać nam Bożą miłość, 
a mężczyźni mają szczególną rolę, aby prowadzić 
siebie i innych (rodzinę, bliskich, przyjaciół, niezna-
jomych) Jego drogą do Boga Ojca. Nie mają walczyć 
o przywileje i błędnie poszukiwać jakichś mocy, ale 
stosować to, czego nauczał nasz Pan. 

Inicjatywa powołania do życia takiej grupy zro-
dziła się z potrzeby działania na rzecz mężczyzn, ale 
i pośrednio dla innych. Bo zdrowy i mocny duchowo 
mężczyzna, jest podporą dla siebie, dla swojej rodzi-
ny, ale także dla swojego otoczenia, czy to w sąsiedz-
twie gdzie mieszka, gdzie pracuje, czy też tam gdzie 
się pojawi i przebywa.

Patroni

Za patronów tego przedsięwzięcia (wspólnoty) 
przyjęliśmy Św. Józefa – opiekuna Świętej Rodziny, 
patrona ojców, rodzin i małżeństw oraz sługę boże-
go Jana Tyranowskiego – byłego parafianina, tytana 
pracy i modlitwy, który był nauczycielem duchowym 
m.in. Karola Wojtyły.

Opieka i wsparcie

Opiekunem duchowym męskiej grupy został ks. 
Mateusz Koziołek SDB, kapłan z powołania, świetny 
mówca, spowiednik i kaznodzieja, charyzmatyczny 
katecheta, męski przewodnik, „sportowa dusza” po-
święcający się wielu pasjom. Wsparcie otrzymujemy 
również od ks. Proboszcza Zygmunta Kostki i pozo-
stałych kapłanów parafii przy której działamy, czyli 
św. Stanisława Kostki i św. Jana Bosko w Krakowie, 
przy ulicy Konfederackiej 6.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy mężczyznami w różnym wieku, z różnym 
bagażem doświadczeń osobistych i zawodowych, 
należymy do różnych parafii, działamy też równole-
gle na innych płaszczyznach. Łączy nas świadomość 
żywej obecności kochającego Boga w naszym życiu, 
potrzeba braterstwa, oraz chęć bycia pomocnym dla 
rodziny, dla innych braci, parafii, Ojczyzny.

Trwając w Bogu i prosząc o wsparcie naszych pa-
tronów, chcemy wspólnie odkrywać Boże cele, wza-
jemnie się wspierać, pomagać innym i budować do-
bro, aby być spełnionym, szczęśliwym mężczyzną, 
jako syn, brat, ojciec, mąż, przyjaciel, kolega, sąsiad, 
współpracownik...

Staramy się integrować mężczyzn w celu wzmoc-
nienia ich duchowości, ale również fizyczności; chce-
my przywracać takich zagubionych „chłopów” dla 
Pana Boga, dla kościoła, dla rodziny, dla społeczno-
ści, w której żyją i pracują; podejmujemy wspólne 
działania dla podniesienia męskiego morale i od-
wagi potrzebnej do podejmowania trudnych decyzji 
życiowych.

Nazwa

W ubiegłych miesiącach dojrzała w nas myśl, że 
należałoby mieć jakąś nazwę własną, że nie możemy 
stale istnieć, jako grupa (wspólnota) męska. Stąd po 
przeprowadzeniu rzeczowych męskich rozmów we 
własnym gronie, oraz konsultacji zewnętrznych, zde-
cydowaliśmy większością głosów, aby ta nazwa zwią-
zana była z jednym z naszych patronów, czyli z Janem 
Tyranowskim. Dlatego od tego momentu będziemy 
posługiwać się nazwą Bractwo Jana Tyranowskiego. 
W ten sposób chcemy oddać honor, za jego posługę 
w trudnych czasach II wojny światowej, gdy pod-
czas jednego dnia hitlerowcy aresztowali i wywieźli 
do więzień i obozów prawie wszystkich kapłanów 
pracujących w parafii na Dębnikach. Od chwili gdy 
ich zabrakło Jan Tyranowski podjął się wielu obo-
wiązków zastępując brakujących księży Salezjanów. 
Przede wszystkim zajął się młodzieżowymi grupami 
męskimi, z którymi spotkania kontynuował w swoim 
mieszkaniu, narażając się tym sposobem na ich wy-
krycie przez gestapo oraz skazanie na karę śmierci. 

Poprzez nasze działania w Bractwie chcemy, aby 
osoba i życie Jana Tyranowskiego stały się znane 
większej liczbie ludzi. Jak pisał po latach ks. Aleksan-
der Drozd (spowiednik Jana): 

Tej perły ewangelicznej nie może pokryć kurz 
zapomnienia...

Zasługuje na to, tym bardziej, że był on dla ludzi 
świeckich przykładem, jak w życiu codziennym da-
wać świadectwo o Jezusie i tym przykładem swojego 
życia pociągać do Niego innych ludzi.

Chcielibyśmy również, aby Jan Tyranowski stał 
się naszym (Bractwa oraz wszystkich mężczyzn) am-
basadorem u Pana Boga.

Może spełnią się słowa jednego z młodzieńców 
znającego Jana Tyranowskiego, który napisał: 

Żal było, bo odszedł od nas tak dobry, szlachet-
ny i ofiarny człowiek. Równocześnie utarła się 
opinia, że przez swoje czyste, skromne i oddane 
Bogu życie, na pewno stał się naszym orędow-
nikiem w niebie i przysporzy chwały naszej Oj-
czyźnie aureolą swej świętości.

Po procesie kanonicznym, decyzją Papieża Fran-
ciszka w styczniu 2017 roku, ogłoszono dekret o he-
roiczności cnót Jana Tyranowskiego. Od tego czasu 
przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego 
Kościoła Katolickiego. Do jego beatyfikacji potrzeb-
ny jest jeszcze cud przypisany jego wstawiennictwu. 
I oto prosimy podczas comiesięcznej wspólnej modli-
twy różańcowej przy złożonych w kościele na Dęb-
nikach doczesnych szczątkach Sługi Bożego – Jana 
Tyranowskiego.

Działania
Co przez te ponad 1,5 roku zrobiliśmy ?

Co miesięczny różaniec. W każdy 15-ty dzień mie-
siąca, przygotowujemy rozważania i prowadzimy przy 
sarkofagu z ciałem sługi bożego Jana Tyranowskiego 
modlitwę różańcową w intencji jego beatyfikacji oraz 
o – szczególnie potrzebne w dzisiejszych czasach – 
dary Ducha Świętego dla wszystkich mężczyzn.

Umożliwiamy mężczyznom wziąć do ręki potężny 
oręż, jakim jest różaniec i „walczyć”, bo jak powiedział 
kiedyś św. Jan Bosko: 

„Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymuje-
my wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca 
Świętego zwyciężone zostały herezje, napra-
wione obyczaje, oddalone zarazy, zakończo-
ne wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty 
czystości, a ponadto obronione dusze przed 

wszelkimi zasadzkami szatana. Różaniec jest 
przedłużeniem „Zdrowaś Maryjo”, którym moż-
na uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie pie-
kielne moce."  

Jak mówią modlący się w ten dzień mężczyźni, są 
już pierwsze, dobre efekty przedstawianych próśb 
podczas tej modlitwy.

Trzeba również pamiętać o tym, co jest napisane 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego, że odmówienie 
w całości i bez przerwy, przynajmniej jednej części 
różańca (pięciu dziesiątek), w kościele, kaplicy pu-
blicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy poboż-
nym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad 
rozważanymi tajemnicami wiąże się z uzyskaniem 
odpustu zupełnego. Oczywiście po spełnieniu odpo-
wiednich warunków, taki odpust każdy ochrzczony 
może zyskiwać tylko dla siebie lub ofiarowywać go 
za zmarłych.

Spotkania mężczyzn w ramach cyklu męskich 
czwartych czwartków miesiąca (MCCM) Zaczynamy 
Mszą świętą o godz. 18:00, po niej konferencja na 
wybrany „męski” temat. Wygłaszają je kapłani, ale 
także i świeccy, mężczyźni znani i mniej nieznani, ale 
fachowcy w danej dziedzinie. Ostatnią częścią mę-
skiego spotkania jest dyskusja z pytaniami oraz wy-
powiedziami uczestników.

Spotkania mają na celu wzmocnienie duchowości 
mężczyzn, stworzenie męskiej płaszczyzny do wymia-
ny opinii i doświadczeń na tematy wiary, życia, rodzi-
ny, pracy zawodowej, itp.

Męski dzień skupienia. W każdym okresie Wiel-
kiego Postu organizujemy męski dzień skupienia na 
modlitwie i rozważaniu modlitewnym. Kończymy 
taki dzień adoracją Najświętszego Sakramentu oraz 
indywidualnym błogosławieństwem dla każdego 
mężczyzny.

Praca, rozrywka, pomoc, integracja. Poczyniliśmy 
starania i pierwsze działania w dbaniu o wygląd gro-
bowca rodziny Jana Tyranowskiego. Udało nam się 
uruchomić w podziemiach kościoła cotygodniowe 
rozgrywki w ping-ponga. W czerwcu organizujemy 
męski spływ kajakowy, na który zapraszamy między 
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innymi ojców z synami. Mamy zaliczone również noc-
ne wypady piesze w góry, oraz wyjazdy na narty. Sta-
ramy się również pomagać, służyć swoją męską siłą 
przy budowie szopki bożonarodzeniowej oraz Bożego 
grobu w kościele na Dębnikach. Bierzemy też udział 
w tych przedsięwzięciach parafialnych i nie tylko, 
w których potrzebna jest obecność i siła mężczyzn, 
np. drogi krzyżowe, nocne adoracje, różańce na uli-
cach miasta, pielgrzymka śladami Karola robotnika, 
itp. Pomagamy również tym, którzy nas poproszą 
o pomoc w zwykłych codziennych, życiowych pro-
blemach. Co roku w miesiącach letnich integrujemy 
się przy grillu w gościnnych ogrodach inspektorii 
salezjańskiej.

Plany. W planach mamy jeszcze wiele pomysłów, 
których realizację na razie ogranicza czas, nasze moż-
liwości lub ilość mężczyzn potrzebnych do organiza-
cji, np. :
– rekolekcje wyjazdowe dedykowane tylko mężczy-

znom lub mężczyznom z rodzinami,
– stałą niedzielną Mszę św. obstawioną przez wspól-

notę (czytanie, śpiewy, asysta liturgiczna),
– rywalizację sportową, turnieje tenisa stołowego, 

kręgli, badmintona czy piłki nożnej, 
– rodzinne zabawy i gry (planszowe, ale również 

komputerowe),
– wypady w plener w charakterze zapożyczonym 

z wojska lub harcerstwa polegające na podcho-
dach, zwiadzie, „walce”, przetrwaniu w trudnych 
warunkach,

– rozszerzenie pomocy innym, potrzebującym, słab-
szym lub starszym osobom, 

– udział w różnych zewnętrznych inicjatywach mę-
skich, np. zloty ojciec z synem, EDK, biznesowe 
śniadania, itp.

– rozwijanie swoich zainteresowań i wciąganie do 
nich innych, szczególnie dzieci i młodzież, np. mu-
zykowanie, majsterkowanie, praca w drewnie, elek-
tronika, naprawy drobnego sprzętu, itp.

Jak więc widać, pomysłów jest wiele, a do ich re-
alizacji potrzeba jest też i „robotników” i uczestników. 
Ale wszystko przed nami.

Zawsze robimy tyle, ile możemy. Tyle, ile pozwa-
la nam czas i możliwości. Zawsze działamy zgodnie 

z zasadą, że najważniejsza, na pierwszym miejscu jest 
rodzina i tam wszystko ma być w porządku. Dopiero 
potem wspólnota. Każdy więc daje od siebie tyle, ile 
w danej chwili, w danym czasie – może. 

Mężczyzno, Chłopaku, Bracie!

Jeśli chcesz – możesz do nas dołączyć. Niezależnie 
od tego ile masz lat, co robisz, w jakim momencie 
swojego życia jesteś.

U nas nie trzeba się zapisywać i nie ma przymu-
su chodzić regularnie, choć sam kiedyś dojdziesz do 
takiego zdania, że warto. Angażujesz się na tyle, na 
ile Ci podpowiada twój umysł i serce. Zawsze możesz 
nas spotkać:
– w godzinach wieczornych 15-tego dnia każdego 

miesiąca przy sarkofagu Jana Tyranowskiego,
– po Mszy świętej o 18.00 w czwarty czwartek miesią-

ca (oprócz lipca i sierpnia),
– po 20-tej w piątki (oprócz wakacji i świąt) w salce w 

podziemiach kościoła przy ping-pongu.
Wkrótce będziemy mieć swoją zakładkę na stro-

nie internetowej i fb parafii. 
Możesz też napisać do nas na adres e-mailowy 

irgo@op.pl 
Informacje o naszych działaniach możesz dosta-

wać na swoją skrzynkę mailową.

Czekamy na wszystkich mężczyzn, chcących coś 
zyskać oraz coś dać od siebie. Zapraszamy.

Z braterskim pozdrowieniem
mężczyźni z Bractwa Jana Tyranowskiego

n
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Boże Narodzenie w Indiach

CHRZEŚCIJANIE
W ŚWIECIE

Joseph Gerald 

Joseph mieszkał przez rok na terenie naszej parafii, 
modlił się z nami w czasie Mszy świętych i aktywnie 
uczestniczył w życiu parafii np. co sobotę w sprząta-
niu naszego kościoła – trwało wówczas malowanie. 
Teraz, kiedy powrócił do swojej rodziny dzieli się 
z nami tym, jak Święta Bożego Narodzenia są obcho-
dzone w jego ojczyźnie, w Indiach.

Indie to olbrzymi kraj, podzielony na 28 stanów i 9 
terytoriów związkowych. To kraj z bogatym dziedzic-
twem historyczno-kulturowym, ale też kraj ogrom-
nych kontrastów. 

Chrześcijanie żyją na całym obszarze Indii; bywa-
ją wspólnoty bardzo liczne, ale bywają też niewiel-
kie. Święta chrześcijańskie są obchodzone w całym 
kraju jako święta państwowe. Tam, gdzie żyje wielu 
chrześcijan, obchodzone są one niezwykle uroczyście. 
Boże Narodzenie, jako jedno z największych świąt 
chrześcijańskich, przyciąga uwagę wyznawców in-
nych religii, więc często spędzają ten czas wspólnie 
z chrześcijanami. 

Atmosferę Bożego Narodzenie można poczuć 
już 1 grudnia, kiedy od rana rozbrzmiewają dźwię-
ki kolęd. Rok szkolny w Indiach podzielony jest na 
cztery części, z których trzecia przypada właśnie na 
grudzień. W szkołach przeprowadza się wtedy egza-
miny, po których rozpoczynają się obchody Bożego 
Narodzenia z jasełkami, grami, zabawami oraz Świę-
tym Mikołajem rozdającym prezenty. Ferie świątecz-
ne trwają około 12 dni, powrót do szkoły następuje 
2. stycznia.

W domach większość rodzin rozpoczyna przygo-
towania świąteczne na początku grudnia, kupując 
nową odzież dla pozostałych członków rodziny. Boże 
Narodzenie to czas obdarowywania się, więc potrze-
bujący otrzymują ubrania i inne niezbędne rzeczy. Na 
długo przed świętami kobiety zaczynają przygotowy-
wać domowe specjały np. ciasto śliwkowe, ciasteczka 
różane, kal kals oraz rava ladoos (tradycyjne domowe 
słodycze).

Domy maluje się i ozdabia girlandami. Ubiera-
niem sztucznej choinki zajmują się zwykle dzieci. 

W domu znajduje się szopka, przed domem wiesza 
się gwiazdę. Świąteczne dekoracje zdejmuje się po 6. 
stycznia. 

W Wigilię Bożego Narodzenia wierni uczestniczą 
w nocnej Mszy świętej (jak nasza Pasterka). Potem 
jest czas na składanie życzeń krewnym i przyjaciołom. 
W pierwszy dzień świąt szykuje się w domu wystaw-
ny posiłek. Głównym punktem programu jest biryani 
(tradycyjna potrawa z baraniny). Tylko w tym czasie 
na stole pojawiają się dania z wołowiny, kurczaka, 
indyka, pieczona kaczka, a także vindaloo z wieprzo-
winy. W czasie gdy starsi zajmują się przygotowa-
niami, młodzież roznosi wśród sąsiadów i przyjaciół 
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domowe przysmaki. Odwiedza się też przedstawicieli 
innych wyznań. 

W domu podejmuje się gości ciastem i domowym 
winem. W ten wyjątkowy dzień większość chrześcijan 
zaprasza na obiad znajomych i przyjaciół bez względu 
na wyznawaną religię. 

Okres Bożego Narodzenia, najbardziej wyczekiwa-
nego święta wśród chrześcijan w Indiach, kończy się 
wraz ze świętem Objawienia Pańskiego.

n
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KALENDAR IUM
22 XII 2019 – 4 Niedziela Adwentu,

Czyt.: Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-2. 3-4. 5-6; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24; 

23 XII 2019  

Czyt.:	 Ml	3,	1-4;	4,	5-6;	Ps	25,	4-5.	8-9.	10	i	14;	Łk	1,	57-66;

24 XII 2019 – Wigilia Bożego Narodzenia,

Czyt.: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29; 
Łk	1,	67-79;

25 XII 2019 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego,

Czyt.: Iz 52, 7-10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Hbr 1, 1-6;  
J 1, 1-18;

26 XII 2019 
	Święto	św.	Szczepana,	pierwszego	męczennika,

Czyt.: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17;  
Mt 10, 17-22;

Greckie	 imię	Stephanos	znaczy	 tyle,	 co	 „wieniec”	 i	 jest	
tłumaczone	na	 język	 polski	 jako	 Stefan	 lub	 Szczepan.	
Nie	wiemy,	ani	kiedy,	ani	gdzie	św.	Szczepan	się	urodził.	
Jego	 dzieje	 rozpoczynają	 się	 od	 czasu	wybrania	 go	 na	
diakona	Kościoła.	Po	wyborze	„pełen	łaski	i	mocy	Ducha	
Świętego”	głosił	Ewangelię	z	mądrością,	której	nikt	nie	
mógł	się	przeciwstawić.

Został	oskarżony	przez	Sanhedryn,	że	występuje	przeciw	
Prawu	i	Świątyni.	W	mowie	obrończej	Szczepan	ukazał	
dzieje	Izraela	z	perspektywy	chrześcijańskiej,	konkludu-
jąc,	 że	naród	 ten	 stale	 lekceważył	wolę	Boga.	Publicz-
nie	wyznał	Chrystusa,	za	co	został	ukamienowany	w	36	
roku.	 Jest	 określany	 mianem	 Protomartyr	 –	 pierwszy	
męczennik.	

Przy	 śmierci	 Szczepana	 był	 obecny	 Szaweł,	 późniejszy	
Apostoł	 Narodów,	 którego	 św.	 Łukasz	 stanie	 się	 po-
tem	uczniem.	Pilnował	 szat	oprawców.	Był	oficjalnym	
świadkiem	kamienowania	–	reprezentował	Sanhedryn.

27 XII 2019  
Święto	św.	Jana	Apostoła	i	Ewangelisty,

Czyt.: 1 J 1, 1-4; Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12; J 20, 2-8;

Jan	był	synem	Zebedeusza	i	Salome,	młodszym	bratem	
Jakuba	 Starszego.	 Początkowo	 Jan	 był	 uczniem	 Jana	
Chrzciciela,	ale	potem	razem	ze	św.	Andrzejem	poszedł	
za	 Jezusem.	 Zmarł	 śmiercią	 naturalną	 –	 jako	 jedyny	 z	
Apostołów	–	około	98	roku.

28 XII 2019  
Święto	św.	Młodzianków,	męczenników,

Czyt.: 1 J 1,5 – 2,2; Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8; Mt 2, 13-18;

Dwuletnim,	a	nawet	młodszym	chłopcom	zamordowa-
nym	w	Betlejem	 i	okolicy	na	 rozkaz	króla	Heroda	 św.	
Ireneusz,	św.	Cyprian,	św.	Augustyn	i	inni	ojcowie	Ko-
ścioła	nadali	tytuł	męczenników.	Ich	kult	datuje	się	od	I	
wieku	po	narodzinach	Chrystusa.	

29 XII 2019  
Niedziela	w	Oktawie	Narodzenia	Pańskiego,	Święto	
Świętej	Rodziny,	Jezusa,	Maryi	i	Józefa,

Czyt.:	 Syr	3,	2-6.	12-14;	Ps	128,	1-2.	3.	4-5;	Kol	3,	12-21;	 
Mt 2, 13-15. 19-23;

30 XII 2020  
Szósty	dzień	w	Oktawie	Narodzenia	Pańskiego,		

Czyt.:	 1	J	2,	12-17;	Ps	96,	7-8a.	8b-9.	10;	Łk	2,	36-40;

31 XII 2020 
Siódmy	dzień	w	Oktawie	Narodzenia	Pańskiego,	

Czyt.: 1 J 2, 18-21; Ps 96, 1-2. 11-12. 13; J 1, 1-18;

1 I 2020  
Uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki	Maryi,

Czyt.:	 Lb	6,	22-27;	Ps	67,	2-3.	5	i	8;	Ga	4,	4-7;	Łk	2,	16-21;

Pierwszy	dzień	Nowego	Roku	to	ósmy	dzień	od	Narodze-
nia	Jezusa.	Według	prawa	żydowskiego	każdy	chłopiec	
miał	być	tego	dnia	obrzezany.	W	oktawę	Bożego	Naro-
dzenia,	dziękując	Bogu	za	przyjście	na	świat	Chrystusa,	
Kościół	 obchodzi	uroczystość	Maryi	 jako	Matki	Bożej,	
przez	którą	spełniły	się	obietnice	dane	całej	 ludzkości,	
związane	z	 tajemnicą	Odkupienia.	Tego	dnia	 z	wszyst-
kich	 przymiotów	 Maryi	 czcimy	 szczególnie	 Jej	 macie-
rzyństwo.	Dziękujemy	Jej	także	za	to,	że	swą	macierzyń-
ską	opieką	otacza	cały	Lud	Boży.	

2 I 2020  
Wspomnienie	św.	Bazylego	Wielkiego	i	Grzegorza	
z	Nazjanzu,	biskupów	i	doktorów	Kościoła,

Czyt.: 1 J 2, 22-28; Ps 98, 1. 2-3ab, 3cd-4; J 1, 19-28;

Św.	Bazyli	Wielki	–	żył	w	IV	w,	teolog,	pisarz,	założyciel	
Zakonu	Bazylianów.	Św.	Grzegorz	z	Nazjanzu	–	pierwszy	
patriarcha	Konstantynopola.	Zmarł	w	389	roku.

3 I 2020 
Wspomnienie	Najświętszego	imienia	Jezus,

Czyt.: 1 J 2,29 – 3,6; Ps 98, 1. 3cd-4. 5-6; J 1, 29-34;

Istnieje	wiele	 imion,	 którymi	 określano	 Syna	Bożego:	
Emmanuel	(Iz	7,	14),	Przedziwny	Doradca,	Bóg	Mocny,	
Odwieczny	Ojciec,	Książę	Pokoju	(Iz	9,	6),	„Syn	człowie-
czy”	(Dn	7,	13),	„Odrośl”	(Za	6,	12),	„Słowo”	(J	1,	1).	Sam	Je-
zus	Chrystus	da	sobie	nazwy:	Syn	człowieczy	(Mt	24,	27.	
30.	37.	39.	44),	Światłość	świata	(J	8,	12),	Droga,	Prawda	
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Fabian	pochodził	z	rodziny	rzymskiej.	Wstąpił	na	tron	
papieski	po	św.	Anterosie.	Euzebiusz	z	Cezarei	twierdzi,	
że	został	wybrany	papieżem	za	szczególną	interwencją	
Bożą.	Kiedy	bowiem	nie	wiedziano,	kogo	wybrać,	Duch	
Święty	w	postaci	gołębicy	miał	spocząć	nad	głową	Fa-
biana.	Działo	się	to	10	stycznia	236	r.

21 I 2020  
Wspomnienie	św.	Agnieszki,	dziewicy	i	męczennicy,

Czyt.:	 1	Sm	16,	1-13;	Ps	89,	20.	21-22.	27-28;	Mk	2,	23-28;

Agnieszka	była	w	starożytności	jedną	z	najbardziej	po-
pularnych	świętych.	Piszą	o	niej	św.	Ambroży,	św.	Hie-
ronim,	papież	św.	Damazy,	papież	św.	Grzegorz	I	Wielki	
i	wielu	innych.	Jako	12-letnia	dziewczynka,	pochodząca	
ze	starego	rodu,	miała	ponieść	męczeńską	śmierć	na	sta-
dionie	Domicjana	około	305	roku.	Na	miejscu	„świadec-
twa	krwi”	dzisiaj	jest	Piazza	Navona	–	jedno	z	najpięk-
niejszych	i	najbardziej	uczęszczanych	miejsc	Rzymu.	

Artyści	przedstawiają	Agnieszkę	z	barankiem,	gdyż	 ła-
cińskie	imię	Agnes	wywodzi	się	zapewne	od	łacińskiego	
wyrazu	 agnus	 –	 baranek.	Dlatego	 powstał	 zwyczaj,	 że	
w	dzień	św.	Agnieszki	poświęca	się	baranki	hodowane	
przez	trapistów	w	rzymskim	opactwie	Tre	Fontane	(znaj-
dującym	się	w	miejscu	ścięcia	św.	Pawła),	a	następnie	
przekazuje	 się	 je	 siostrom	benedyktynkom	z	klasztoru	
przy	kościele	św.	Cecylii	na	Zatybrzu.	Z	ich	wełny	zakon-
nice	wyrabiają	paliusze,	 które	papież	nakłada	 co	 roku	
29	 czerwca	 (w	 uroczystość	 świętych	 Apostołów	 Piotra	
i	 Pawła)	 świeżo	 mianowanym	 metropolitom	 Kościoła	
katolickiego.

22 I 2020 
Wspomnienie	św.	Wincentego,	diakona	i	męczennika,

Czyt.: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144, 1bc. 2ab. 9-10; 
Mk	3,	1-6;

Wincenty	 (zwany	najczęściej	Wincentym	 z	 Saragossy,	
ale	 także	 spotykany	 jako	 Wincenty	 z	 Aragonii,	 Win-
centy	z	Huesca,	Wincenty	Tourante)	urodził	się	w	III	w.	
w	hiszpańskim	mieście	Huesca	w	znakomitej	rzymskiej	
rodzinie.	

W	czasie	prześladowań	chrześcijan	za	cesarza	Dioklecja-
na	został	ukrzyżowany	w	Walencji	22	stycznia	304	roku.

23 I 2020 

Czyt.: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56, 2-3. 9-10. 12-13;  
Mk	3,	7-12;

24 I 2020 
Wspomnienie	św.	Franciszka	Salezego,	 
biskupa	i	doktora	Kościoła,

Czyt.:	 1	Sm	24,	3-21;	Ps	57,	2.	3-4.	6	i	11;	Mk	3,	13-19;

Św.	Franciszek	Salezy	żył	na	przełomie	XVI	i	XVII	wie-
ku.	Pochodził	z	 jednego	z	najznakomitszych	rodów	we	
Francji.	Będąc	Pasterzem	diecezji	zakładał	szkoły	i	kole-
gia.	Znakomity	pisarz	i	teolog.	Założył	zakon	sióstr	wizy-
tek.	Zakon	ten	jest	w	Polsce	od	1654	roku.	W	Krakowie	
mają	klasztor	przy	ul.	Krowoderskiej.

Św.	Jan	Bosko	przyjął	św.	Franciszka	Salezego	za	patro-
na	 założonego	 przez	 siebie	 nowego	 Zgromadzenia	 Za-
konnego	stąd	nazwa	Salezjanie!

25 I 2020  
Święto	Nawrócenia	Świętego	Pawła	Apostoła,

Czyt.: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Ps 80, 2-3. 5-6. 7-8;  
Mk	3,	20-21;

Szaweł	 urodził	 się	 w	 Tarsie	 w	 Cylicji	 (obecnie	 Turcja)	
około	5-10	roku	po	Chrystusie.	Pochodził	 z	 żydowskiej	
rodziny	silnie	przywiązanej	do	tradycji.	

Około	35	roku	z	własnej	woli	udał	się	z	listami	polecają-
cymi	do	Damaszku	(Dz	9,	1n;	Ga	1,	15-16),	aby	tam	ścigać	
chrześcijan.	U	bram	miasta	„olśniła	go	nagle	światłość	
z	nieba.	A	gdy	upadł	na	ziemię,	usłyszał	głos:	«Szawle,	
Szawle,	dlaczego	Mnie	prześladujesz?»	–	«Kto	jesteś,	Pa-
nie?»	–	powiedział.	A	On:	«Jestem	Jezus,	którego	ty	prze-
śladujesz.	Wstań	i	wejdź	do	miasta,	tam	ci	powiedzą,	co	
masz	czynić»	(Dz	9,	3-6).

Św.	 Paweł,	 nazywany	 Apostołem	 Narodów,	 jest	 auto-
rem	13	listów	do	gmin	chrześcijańskich,	włączonych	do	
ksiąg	Nowego	Testamentu.

26 I 2020	–	3	Niedziela	Zwykła,

Czyt.:	 Dz	9,	1-22;	Ps	117,	1-2;	Mk	1,	15-18;

n
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i	Życie,	Dobry	Pasterz	 (J	 10,	 11;	 14,	6)	 itp.	 Jednak	 imie-
niem	własnym	Wcielonego	Słowa	jest	Imię	Jezus	(Łk	1,	
26-31).	

Etymologicznie	 hebrajskie	 imię	 Jezus	 znaczy	 tyle,	 co	
„Jahwe	zbawia”.	

4 I 2020 

Czyt.: 1 J 3, 7-10; Ps 98, 1. 7-8. 9; J 1, 35-42;

5 I 2020	–	2	Niedziela	po	Narodzeniu	Pańskim,

6 I 2020  
Uroczystość	Objawienia	Pańskiego,	

Czyt.: Iz 60, 1-6; Ps 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13;  
Ef	3,	2-3a.	5-6;	Mt	2,	1-12;

Jedno	z	najstarszych	świąt	znane	i	obchodzone	już	w	III	
i	IV	wieku.	Treścią	tego	święta	jest	objawienie	się	Boga	
trzem	Mędrcom	(Magom)	ze	Wschodu,	a	w	ich	osobach	
całemu	 światu.	 Dziś	 święcimy	 kredę	 i	 kadzidło	 a	 na	
drzwiach	naszych	mieszkań	piszemy	litery	K	+	M	+	B	(to	
imiona		Kacper,	Melchior	i	Baltazar).

7 I 2020 
Wspomnienie	św.	Rajmunda	z	Penyafort,	prezbitera,

Czyt.: 1 J 3,22 – 4,6; Ps 2, 7-8. 10-11; Mt 4, 12-17. 23-25;

Rajmund,	urodzony	między	1170	a	1175	r.	w	Villafranca	
del	Panades	w	pobliżu	Barcelony	(Hiszpania),	w	starej	
szlacheckiej	rodzinie	katalońskiej	Peñafort,	pozostawił	
po	sobie	m.	 in.	Summę	pastoralną	 i	Traktat	o	małżeń-
stwie.	 Był	 spowiednikiem	 i	 doradcą	 króla	 Aragonii,	
Jakuba	 I,	 a	 także	wielu	mężów	stanu.	Pomimo	bardzo	
czynnego	życia	i	praktyk	pokutnych,	którymi	trapił	swo-
je	ciało,	dożył	100	lat.	

8 I 2020 

Czyt.:	 1	J	4,	7-10;	Ps	72,	1-2.	3-4ab.	7-8;	Mk	6,	34-44;

9 I 2020 

Czyt.:	 1	J	4,	11-18;	Ps	72,	1-2.	10-11.	12-13;	Mk	6,	45-52;

10 I 2020 

Czyt.:	 1	J	4,19	–	5,4;	Ps	72,	1-2.	14	i	15bc.	17;	Łk	4,	14-22a;

11 I 2020 

Czyt.:	 1	J	5,	5-13;	Ps	147,	12-13.	14-15.	19-20;	Łk	5,	12-16;

12 I 2020	–	Niedziela	Chrztu	Pańskiego

Czyt.: Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10;  
Dz 10, 34-38; Mt 3, 13-17;

13 I 2020 
Wspomnienie	św.	Hilarego,	biskupa	i	doktora	Kościoła,

Czyt.:	 Sm	1,	1-8;	Ps	116B,	12-13.	14	i	17.	18-19;	 
Mk	1,	14-20;

Hilary	urodził	się	ok.	310	r.	w	Poitiers	(Francja)	jako	syn	
pogańskich	notabli.	

Hilary	nie	umiał	mówić	„w	stylu	ludowym”,	dlatego	też	
nie	zasłynął	jako	kaznodzieja,	ale	był	bardzo	wybitnym	
teologiem.	 Niektórzy	 patrologowie	 uważają,	 że	 jego	
wielkość	przyćmił	dopiero	św.	Augustyn.

W	ariańskim	sporze	odmówił	potępienia	św.	Atanazego	
z	Aleksandrii,	który	bronił	prawdy	o	bóstwie	Chrystusa,	
cesarz	Konstancjusz	skazał	go	w	356	r.	na	wygnanie	do	
Frygii	w	Azji	Mniejszej	(obecnie	Turcja).	Kilka	lat	poby-
tu	 na	wygnaniu	wykorzystał	 na	 dokładne	 zapoznanie	
się	 z	 teologią	 Wschodu,	 której	 bogactwo,	 subtelność	
i	precyzję	pojęć	starał	się	po	powrocie	z	wygnania	rozpo-
wszechnić	w	Kościele	 łacińskim.	Bywa	czasami	 zwany	
pierwszym	ekumenistą.	

14 I 2020  

Czyt.:	 1	Sm	1,	9-20;	Ps:	Sm	2,	1-.	4-7.	8abcd;	Mk	1,	21-28;

15 I 2020 

Czyt.: 1 Sm 3, 1-10. 19-20; Ps 40, 2 i 5. 7-8a. 8b-10;  
Mk	1,	29-39;

16 I 2020 

Czyt.: 1 Sm 4, 1-11; Ps 44, 10-11. 14-15. 24-25;  
Mk	1,	40-45;

17 I 2020  
Wspomnienie	św.	Antoniego,	opata,

Czyt.:	 1	Sm	8,	4-7.	10-22a;	Ps	89,	16-17.	18-19;	Mk	2,	1-12;	

Antoni	 (zwany	później	Wielkim)	urodził	się	w	Środko-
wym	Egipcie	w	251	r.	Po	śmierci	rodziców,	kierując	się	
wskazaniem	Ewangelii,	sprzedał	ojcowiznę,	a	pieniądze	
rozdał	ubogim.	Młodszą	siostrę	oddał	pod	opiekę	szla-
chetnym	 paniom,	 zabezpieczając	 jej	 byt	 materialny.	
Sam	zaś	udał	się	na	pustynię	w	pobliżu	rodzinnego	mia-
sta.	Tam	oddał	się	pracy	fizycznej,	modlitwie	i	uczynkom	
pokutnym.	

Według	podania	św.	Antoni	zmarł	17	stycznia	356	roku	
w	wieku	105	lat.	

18 I 2020 

Czyt.: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Ps 21, 2-3. 4-5. 6-7;  
Mk	2,	13-17;

19 I 2020	–	2	Niedziela	Zwykła,

Czyt.: Iz 49, 3. 5-6; Ps 40, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10;  
1	Kor	1,	1-3;	J	1,	29-34;

20 I 2020  
Wspomnienie	św.	Fabiana,	papieża	i	męczennika

Czyt.:	 1	Sm	15,	16-23;	Ps	50,	8-9.	16bc-17.	21;	Mk	2,	18-22;
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KOLĘDA 2020

Przed nami czas kolędy czyli wizyta duszpasterska, 
oto kilka wskazówek:  

1. Nie roznosimy kartek uprzedzających kolędę. 
Szczegółowy rozkład kolędy jest dostępny: na 
stronie internetowej, w kancelarii, w zakrystii 
oraz w Dębnickim Dzwonie. Ewentualne zmiany 
będą ogłaszane podczas niedzielnej eucharystii. 
Kapłani idą zgodnie z numeracją, czyli od 1 w górę 
(chyba że inaczej jest napisane), oraz zgodnie z ko-
lejnością wypisanych ulic.

 
2. Wizyta ma charakter religijny. Dlatego rozpo-

czynamy od modlitwy. Możecie Państwo nam 

podpowiedzieć wasze szczególne intencje. Na 
białym obrusie umieszczamy krzyż, świece i Pi-
smo święte. Proszę się upewnić czy telewizor jest 
wyłączony.

3. Z reguły kapłani cieszą się kiedy wywiąże się roz-
mowa na temat wiary, Kościoła czy naszej parafii. 
Duszpasterze nie podejmują tematów politycz-
nych. Celem wizyty duszpasterskiej jest modli-
twa, rozmowa oraz Boże błogosławieństwo, więc 
składanie ofiar to wyłącznie dobrowolna decyzja 
gospodarzy. 

Wszelkie uwagi, zgłoszenie nieobecności, prosimy 
informować:

• drogą mailową: debniki@sdb.krakow.pl
• lub w zakrystii przed czy po Eucharystii, 
• lub w kancelarii parafialnej w godzinach 

urzędowania, 
n

Ksiądz Dzień i ulice

27.12.2019 - Piątek

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Pułaskiego 1 do 10/30

ks. Koziołek Od 16.00 – Zamkowa 1 - 6 

28.12.2019 - Sobota

ks. Pieprzyca Od 10.00 – Pułaskiego 10/31 do 12

ks. Koziołek Od 10.00 – Zamkowa 19 – 22  
oraz Zamkowa 7 - 18

29.12.2019 - Niedziela

ks. Pieprzyca Od 15.00 – Pułaskiego 8

ks. Koziołek Od 15.00 – Sandomierska  
oraz Bałuckiego 1 - 3

30.12.2019 - Poniedziałek

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Pułaskiego 13 do końca

02.01.2020 - Czwartek

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Ceglarska 6 i 8

ks. Bróż Od 16.30 - Praska 28 od 1 - 24

ks. Kostka Od 16.00 – Szwedzka 23, kl. 1 - 5

ks. Koziołek Od 16.00 – Bałuckiego 17 – 28

ks. Oskwarek Od 15.30 – Wierzbowa, 16.00 – Dworska 1 - 4

ks. Kruczek Od 16.00 – Mieszczańska 2 - 7

03.01.2020 - Piątek

ks. Nuckowski Od 16.00 - Słomiana 2 A B C D

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Ceglarska 3, 17, 19, 21

ks. Bróż Od 16.00 – Praska 28 A od 1 - 40

ks. Kostka Od 16.00 – Szwedzka 23, kl. 6 – 9

ks. Koziołek Od 16.00 – Bałuckiego 30 - 35

ks. Oskwarek Od 16.00 – Dworska 8

ks. Kruczek Od 16.00 – Mieszczańska 9 do końca

Ksiądz Dzień i ulice

04.01.2020 - Sobota

ks. Nuckowski Od 10.00 - Słomiana 2 E F G

ks. Pieprzyca Od 10.00 – Ceglarska 23

ks. Bróż Od 10.00 – Salezjańska  
i Twardowskiego od 119 – 81 (nieparzyste)

ks. Kostka Od 10.00 – Szwedzka 23, kl. 10  
i od 12.00 – Szwedzka 25 do końca

ks. Oskwarek Od 10.00 – Dworska 8 A do końca

ks. Kruczek Od 10.00 – Kapelanka 1 A

05.01.2020 - Niedziela

ks. Pieprzyca Od 15.00 – Ceglarska 25

ks. Koziołek Od 15.00 – Bałuckiego 9 - 16

ks. Kruczek Od 15.00 Kapelanka 3, kl. A  
oraz kl. B od 33 do 40

07.01.2020 - Wtorek

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 4 A B C

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Ceglarska 27

ks. Bróż Od 16.00 – Praska 30 A – 32 A

ks. Kostka Od 16.00 – Szwedzka 3 - 21

ks. Koziołek Od 16.00 – Bałuckiego 5 A B

ks. Oskwarek Od 16.00 – Pawlickiego 1 – 2 B

ks. Kruczek Od 16.00 – Kapelanka 3, kl. B od 42 do 66 
oraz Kapelanka 5, kl. A od 1 – 20

Ksiądz Dzień i ulice

08.01.2020 - Środa

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 4 D E F

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Mitkowskiego 16 i 4

ks. Bróż Od 16.00 – Praska 32 B – 32 C

ks. Kostka Od 16.00 – Skwerowa 1 - 29

ks. Koziołek Od 16.00 – Bałuckiego 5 E F

ks. Oskwarek Od 16.00 – Pawlickiego 2 C do końca

ks. Kruczek Od 16.00 – Kapelanka 5, kl. A od 21 do 32 i kl. B

09.01.2020 - Czwartek

ks. Nuckowski Od 15.00 – Słomiana 4 G H I J

ks. Bróż Od 16.30 – Praska 1 - 26

ks. Kostka Od 16.00 – Skwerowa 30 - 52

ks. Koziołek Od 16.00 – Bałuckiego 5 C D

ks. Oskwarek Od 16.00 – Barska 1 - 21

ks. Kruczek Od 16.00 – Kapelanka od 18 do końca

10.01.2020 - Piątek

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 6 A B C

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Na Ustroniu

ks. Bróż Od 16.00 – Powroźnicza  
i od 17.00 Konopnickiej

ks. Kostka Od 16.00 - Rolna

ks. Oskwarek Od 16.00 – Barska 23 i nieparzyste do końca

ks. Kruczek Od 16.00 - Tyniecka

11.01.2020 - Sobota

ks. Nuckowski Od 10.00 – Słomiana 6 D E F G H

ks. Pieprzyca Od 10.00 – Obrońców Poczty Gdańskiej

ks. Bróż Od 10.00 – Twardowskiego 80 – 110 (parzyste) 
i Monte Cassino 19

ks. Kostka Od 10.00 Zagrody cała oprócz 8 A i 8 B

ks. Koziołek Od 10.00 – Bałuckiego 7 D E

ks. Oskwarek Od 10.00 – Zduńska, 11.00 – Barska od 24 do 
końca parzyste, ok. 14.30 – Kilińskiego

ks. Kruczek Od 10.00 – Kapelanka 6 A

12.01.2020 - Niedziela

ks. Koziołek Od 15.00 – Bałuckiego 7 A B C

ks. Kruczek Od 15.00 – Rynek Dębnicki

13.01.2020 - Poniedziałek

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 20 A B C

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Dodatkowe zgłoszenia Pułaskiego

ks. Bróż Od 16.00 - Zagonów

ks. Kostka Od 16.00 – Zagrody 8 A

ks. Koziołek Od 16.00 – Bałuckiego 7 F G H

Ksiądz Dzień i ulice

14.01.2020 - Wtorek

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 20 D E i 22 A

ks. Pieprzyca Od 16.00 – dodatkowe zgłoszenia Ceglarska

ks. Kostka Od 16.00 – Zagrody 8 B

ks. Koziołek Od 16.00 – Bałuckiego 7 I

ks. Kruczek Od 16.00 – Dębowa 4 – 12 oraz Wasilewskiego

15.01.2020 - Środa

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 22 B C D

ks. Bróż Od 16.00 – Czechosłowacka

ks. Kostka Od 16.00 – Konfederacka 1 – 5

ks. Koziołek Od 16.00 – dodatkowe zgłoszenia

ks. Oskwarek Od 16.00 – Biała Droga oraz Nowaczyńskiego

ks. Kruczek Od 16.00 – Dębowa 14 do końca

16.01.2020 - Czwartek

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 22 E F G

ks. Bróż Od 16.30 Twardowskiego 41 – 21 (nieparzyste)
i Twardowskiego 20 – 46 (parzyste)

ks. Kostka Od 16.00 – Konfederacka 6 do końca

ks. Koziołek Od 16.00 – dodatkowe zgłoszenia

ks. Oskwarek Od 16.00 - Jaworowa

17.01.2020 - Piątek

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana 24 A B C

ks. Bróż
Od 16.00 – Boczna 

i od 17.00 Twardowskiego
48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

ks. Oskwarek Od 16.00 - Różana

18.01.2020 - Sobota

ks. Nuckowski Od 10.00 – Słomiana 24 D E F G 

ks. Bróż Od 10.00 – Monte Cassino 17, 31, 6 

ks. Oskwarek Od 10.00 – Madalińskiego

20.01.2020 - Poniedziałek

ks. Nuckowski Od 16.00 – Słomiana domki

ks. Kostka Od 16.00 – dodatkowe zgłoszenia

21.01.2020 - Wtorek

ks. Nuckowski Od 16.00 - Dębnicka 

28 29



30 31

Jak przygotować się do Świąt

KĄCIK
DLA DZIECI

Opr. Alicja Biedrzycka

Jak mogę pomóc w świątecznych przygotowaniach 
do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia?

Tak często słyszymy od swoich rodziców proś-
bę czy naleganie, na włączenie się we świątecz-
ne porządki. Może posprzątam swój pokój, a może 

pokój młodszego brata lub siostry. A może włączę się 
w przygotowanie świątecznych wypieków.  

Pamiętaj jednak, że najważniejsze to, to aby po-
magać z życzliwością. Pokusa „nic nie robienia”, aby 
wymigać się od jakiejkolwiek pracy i obowiązków nie 
wnosi dobra na które przecież wszyscy czekamy.

Dobro i zło

Dobro

Muszę pomóc dziś mamusi, 
Ale wszystko rozrzuciłam po kątach, 
Zrobię wszystkim podwieczorek, 
No to może. Narysuję babci świąteczną laurkę, 
To zadanie chyba zrobię, 
Zabiorę się za lekturę, 
Już wiem... Pani kazała powtórzyć...

Zło

Nic nie musisz, nic nie musisz, 
Niech to mama sama sprząta, 
Podwieczorek zrób we wtorek, 
Po co? Przecież z plastyki masz czwórkę. 
Nie trudź się odpocznij sobie. 
Po co czytać taka bzdurę. 
Musisz w życiu trochę użyć

Pomyśl!

Dobro musi zło zwyciężać, 
Sama musisz to rozeznać 
Co jest dobre a co złe, 
Jezus w dobrym wesprze cię
Szatan też ma swoją moc, 
Lecz u niego wieczna noc, 
Wieczna noc i wieczna kara 
Więc się bardzo musisz starać 
Anioł w złotej pisze księdze, 
Bóg Ci z nieba błogosławi, 
Dobro trudne jest pamiętaj, 
Lecz dobrem możesz świat zbawić
Ze stajenki zabierz moc, 
W wigilijną Świętą noc.

Na komputerze pogram sobie, 
Może się uda że nic nie zrobię,

Tylko mi cicho ktoś podpowiada, 
Że tak zachować się nie wypada,



 

Opłatek Parafialny 
Parafii św. Stanisława Kostki 

    6.O1.2020, godz. 16.00 
                   przy stajence w kościele  

ZAPRASZAMY 
      Żywy Różaniec, Grupę Pisania Ikon, Ain Karim 

    Scholę Dziecięcą, Siloe, Grupę męską 

     Grupę Adwent, Chór Dębnicki, LSO, 

       Rodziny Domowego Kościoła, 

     Przymierze Miłosierdzia, Kananejkę 

       Grupę Charytatywną, Akcję Katolicką 
                  
                    oraz każdego kto czuje się częścią 

        naszej wspólnoty parafialnej 

     
           Duszpasterze  

 


