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Czy Twoje święta będą: 
 – tradycyjne, 
 – świeckie,
 – pogańskie
 – czy Boże?
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nienarodzonego. Poprowadzi je pani Monika 
Buczek – psycholog i psychoterapeuta w krakow-
skim Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera. Na 
spotkaniu przedstawi formy pomocy dla kobiet, 
które otrzymały niepomyślną diagnozę prenatal-
ną oraz alternatywne możliwości postępowania 
w sytuacjach, w których prawo dopuszcza abor-
cję. Opowie także jak przebiegają ciąże z powikła-
niami oraz na jakie wsparcie może liczyć rodzina 
w której pojawiła się trudna ciąża. Po prelekcji 
będzie czas na pytania i krótką dyskusję.

10. Dnia 15 stycznia – modlimy się w intencji beaty-
fikacji sługi Bożego Jana Tyranowskiego. Grupa 
męska zaprasza do wspólnego różańca po Mszy 
św. wieczornej. 

11. Także dnia 15 stycznia do Panamy na Światowe 
Dni Młodzieży odlatuje 18-osobowa grupa mło-
dzieży wraz z ks. Proboszczem Zygmuntem. Po-
wrót 29 stycznia. 
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1. Dnia 27 grudnia wspomnienie św. Jana. Możli-
wość poświęcenia wina w czasie eucharystii.

2. W niedzielę 30 grudnia (Uroczystość Świętej Ro-
dziny) po raz czwarty w naszej wspólnocie para-
fialnej będziemy przeżywać Jubileusze małżeństw 
podczas Mszy św. o godz. 11.30. W tym roku wy-
słaliśmy 325 zaproszeń do szacownych jubilatów. 
Prosimy jeszcze o potwierdzenie udziału. Dzięku-
ję tym parom które już potwierdziły swój udział. 

3. Dnia 30 grudnia o godz. 18.00 będziemy modlić 
się za parafian którzy odeszli do Pana w tym roku. 
Zapraszam członków rodzin, sąsiadów, krewnych 
naszych zmarłych parafian. 

4. Zaraz po Świętach rozpocznie się wizyta duszpa-
sterska zwana kolędą. Niektórzy kapłani rozpocz-
ną kolędę tuż po świętach, pozostali kapłani 2 
stycznia. Cały program kolędy jest dostępny na 
naszej stronie internetowej, czy w gablocie ko-
ścielnej. Program ten może ulec zmianie, dlatego 
aktualny rozkład będzie zawsze ogłaszany w każ-
dą niedzielę w czasie ogłoszeń duszpasterskich. 
Na czas trwania „kolędy” prosimy o korzystanie 
z sakramentu spowiedzi w godzinach porannych.

5. Kolęda niech będzie okazją do wspólnej modli-
twy, wzajemnego poznania się i rozmowy o spra-
wach Kościoła, wiary czy naszej parafii. 

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

7. Dnia 6 stycznia – Objawienie Pańskie – to tak-
że niedziela. Po raz drugi Orszak Trzech Króli 
wyruszy z Dębnik. Szczegóły na plakacie w tym 
numerze.

8. Opłatek dla wszystkich grup parafialnych będzie 
dnia 6 stycznia o godz. 16.00. Bardzo pragnę by 
wszyscy członkowie wszystkich grup parafial-
nych przybyli na to spotkanie, by przynajmniej 
raz do roku pobyć razem i pośpiewać kolędy. 

9. Dnia 9 stycznia odbędzie się pierwsza euchary-
stia w intencji matek w kryzysie, a po niej spo-
tkanie pod tytułem:  Dziecko – zagrożenie czy 
błogosławieństwo? O zdrowiu i chorobie dziecka 
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Opłatek Parafialny 
Parafii św. Stanisława Kostki 

    6.O1.2018, 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 czuję się częścia  

     naszej wspólnoty parafialnej 
 

Duszpasterze  
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wigilijny 
stół

Ks. Zygmunt Kostka SDB 

Skąd w ogóle wzięła się tradycja wigilijnej wiecze-
rzy? W Polsce Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po 
przyjęciu chrześcijaństwa, choć na dobre przyjęła się 
dopiero w XVIII w. Wigilia z łacińskiego oznacza czu-
wanie. Pierwotnie oznaczała straż nocną i oczekiwa-
nie. W słowniku kościelnym nazywa się tak dzień po-
przedzający większe święto. Dawniej w każdą wigilię 
obowiązywał post. Do stołu wigilijnego siadano, gdy 
zabłysła pierwsza gwiazda. Miała ona przypominać 
Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów 
do Betlejem.

Co jest takiego niezbędnego podczas Wigilii?

Opłatek.

Znajdźcie na stole miejsce na talerzyk, na którym 
go ułożycie. Zazwyczaj pod talerzykiem układa się 
także wigilijne sianko – symbol tego, które było w be-
tlejemskiej szopie.

Pismo Święte. 

Wieczór zaczynamy od modlitwy, wysłuchania 
fragmentu Ewangelii i podzielenia się opłatkiem. 

Świeca.

Świeca będzie nam potrzebna nie tylko po to, by 
wprowadzić ciepłą, świąteczną atmosferę, ale przede 
wszystkim będzie na naszym stole symbolem obecno-
ści światła Chrystusa.

Jak zacząć?

Jak wszyscy już są przy stole, osoba, która prowa-
dzi modlitwę – nie musi to być najstarszy w rodzinie 
– zapala świecę i mówi „Światło Chrystusa”, reszta ro-
dziny odpowiada „Bogu niech będą dzięki”.

Po czytaniu wspólnie odmawiamy „Ojcze nasz”.
Przed podzieleniem się opłatkiem możecie odmó-

wić też taką modlitwę:

„Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się 
dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wza-
jemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca 
życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym 
postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać bę-
dziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie dobrzy 

jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie 
w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego”.

Po modlitwie chwytamy w dłonie opłatki i składa-
my sobie życzenia.

a jeśli w Twojej rodzinie nie ma tradycji czytania 
Pisma Świętego, a na samą myśl o tym, że mógłbyś to 
zaproponować przeszywa Cię dreszcz albo pobłażają-
ca myśl – „bez przesady”?

To święta, a więc – cuda się zdarzają! – wiem, brzmi 
naiwnie, ale zapewniam Cię, że to możliwe. Jeśli to dla 
Ciebie ważne, spróbuj się odważyć i powiedzieć, że 
chciałbyś przeczytać fragment Ewangelii o Narodze-
niu Pana Jezusa. Jeśli w domu Ty jesteś jedynym ogni-
wem, mającym coś wspólnego z wiarą – możesz pomo-
dlić się sam. Wspólny czas można też przeżyć pięknie, 
radośnie i dobrze, wśród niewierzących bliskich.

Tego wieczoru na stole królują ryby i potrawy po-
stne – choć od 2003 roku – zgodnie z formułą przyka-
zań kościelnych, zatwierdzonych przez Watykańską 
Kongregację Nauki Wiary – formalnie w Wigilię nie 
obowiązuje już post. Biskupi zachęcają jednak, by 
kultywować tę tradycję. Tego dnia nie podajemy też 
alkoholu.

Po kolacji wigilijnej nie żałuj gardeł; zamiast słu-
chać płyt i oglądać Kevina, urządźmy rodzinne kolę-
dowanie. Biesiadujmy, wspominajmy i bawmy się. 
I rzecz jasna; śpiewajmy wspólnie kolędy, bo kto śpie-
wa, ten po dwakroć się modli! Nie siedź ciągle przy 
stole. Kiedy siedzimy i pijemy zaczynamy rozmawiać 
o trudnych tematach, po prostu nas korci. Unikaj roz-
mów o sprawach drażliwych i wywołujących nadmiar 
złych emocji. Święta nie są czasem na te tematy. 

Wigilia nie kończy się wraz z ostatnim pierogiem 
czy śpiewaniem kolęd… ciąg dalszy wspólnego czasu 
przenosimy do kościoła, na pasterkę. Ta msza to pa-
miątka z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy 
nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki ko-
ścioła. Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia od-
prawiane były w Betlejem. W Rzymie ten zwyczaj 
znany był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkie-
go, pasterkę odprawiano przy żłóbku Chrystusa w ba-
zylice Matki Bożej Większej.

Oczywiście zapraszamy do naszej świątyni na go-
dzinę 24.00.
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W duchu zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim czytelnikom, 
sympatykom, ich rodzinom 
i znajomym wszelkich łask 
Bożych, radości na co dzień 
i chrześcijańskiego uśmiechu 
w pokonywaniu trudów życia. 
Niech Jezus Nowonarodzony 
błogosławi nam wszystkim 
w pracy, nauce, odpoczynku, 
niech Jego łaska spływa na 
nas, abyśmy zbliżali się do 
siebie wzajemnie i pogłębiali 
swoją wiarę w promieniach 
światła wypływającego 
z Betlejem. życzymy również, 
aby nowy rok 2019 okazał się 
lepszym i był bardziej owocny 
niż rok poprzedni, a wszystkie 
nasze plany i marzenia oby się 
w nim spełniły z pomocą Boga 
Wszechmogącego. 

Redakcja

życzenia
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historie
z roDziny wzięte
Święty Mikołaj udomowiony

Historie z rodziny wzięte

„Pan Bóg oddał nam pod opiekę trzech synów. 
Nam – rodzicom pozostaje tylko spakować dzieci 
w drogę ku dorosłości. Wyposażyć ich bagaż w to, co 
najwartościowsze. Dać kompas, który zawsze będzie 
wskazywał właściwy kierunek. Pokazać, w co wierzy-
my. Wszak i z tego zadania rozliczy nas Bóg.

Często o Nim rozmawiamy. Na spacerze i przed 
snem, podczas obiadu i jazdy samochodem, w zgodzie 
i po kłótni, w lesie i nad morzem, rankiem i w środku 
nocy, na urlopie i pędząc do szkoły… Spostrzeżenia 
chłopaków niejednokrotnie wywarły na mnie pioru-
nujące wrażenie. Zdumiewa mnie to, jak wiele mogę 
nauczyć się od własnych synów. Jak swą dziecięcą 
mądrością walą w gruzy moje dorosłe dylematy.

Kiedyś zaczęłam spisywać te dialogi. żeby nie 
umknęły ulotnej pamięci. Kiedyś będą dla synów 
wspaniałą pamiątką. Może dzięki niej odnajdą w do-
rosłym życiu okruchy swej dziecięcej wiary i ufności? 
a może skłonią kogoś do tego, by częściej o wielkich 
sprawach rozmawiać z małym człowiekiem?” 

lidia Góralczyk

Chciałbym się z wami podzielić pięcioma opowia-
daniami. No, w zasadzie nie ja ale Pani lidia, która je 
spisała. Wszystkie one mają dla mnie coś wspólnego 
z świętami Bożego Narodzenia. Pozwoliłem sobie też 
każde opowiadanie dedykować wybranej grupie lu-
dzi. Trochę z przymrużeniem oka… 

ks. Zygmunt 

Święty Mikołaj udowodniony

Dedykuję tym co tak bardzo już wydorośleli 
i św. Mikołaj kojarzy im się tylko – pożal się 
Boże – z długą, czerwoną ciężarówką z napisem 

Coca-cola i czerwonym przerośniętym kra-
snalem, który potrafi tylko wypowiedzieć: 
„Hohohoho….” 

ks. Zygmunt

Dostałam dziś prezent od św. Mikołaja! Najmilszy 
jaki można sobie wyobrazić. Dezodorant i mydełko 
marki fa, osławione w straganowej piosence, M&M-
sy i ptasie mleczko, czyli słodycze, które moje dzieci 
lubią najbardziej. Mąż obdarowany został identycz-
nym zestawem z fa w wersji dla panów. Niby nic 
dziwnego. Wielu dziś dostanie prezenty. Tylko, że te 
nasze były od najprawdziwszego św. Mikołaja. Pro-
sto z nieba. a zaczęło się dwa dni wcześniej od rozmo-
wy przy kolacji.

Moi mali panowie planowali ustawić kamerę 
w pokoju, by „przyłapać” św. Mikołaja na podrzuca-
niu prezentów.

– W końcu by się okazało, czy to rodzice, czy św. Mi-
kołaj przynosi – orzekł Średni. Wcześniej już nawet 
przeprowadził test nagrywania, o zgrozo w sypialni 
rodziców, całkowicie bez ich wiedzy i zgody.

– Wyszły same nudy. Jak tata w fotelu siedzi i książkę 
czyta. Mama też czyta, tylko się nie nagrała, bo była 
poza zasięgiem. I właśnie o to teraz chodziło, jak usta-
wić kamerkę, by obejmowała cały pokój i wszystkie 
łóżeczka? I kiedy zacząć, skoro maksymalnie można 
nagrać 20 minut? Nie lada wyzwanie!

– Po co to nagrywanie. Przecież i tak wiadomo, że to 
dorośli podrzucają prezenty. Już dawno nie wierzę, 
że to św. Mikołaj – orzekł Najstarszy.

Mały zrobił buźkę w podkówkę i też złożył swoją 
deklarację.

– a ja wierzę w św. Mikołaja! Tylko nie wiem, czy 
przyniesie mi prezent za to rozrabianie na lekcjach 
religii –zaczął się zastanawiać.

– a wy rodzice wierzycie? – zapytał.

– Oczywiście, że wierzę – przytaknęłam, a za mną mój 
mąż.

– I powiem Ci jeszcze, że św. Mikołaj niegrzecznym 
ludziom też daje prezenty. Właśnie po to, by stawa-
li się coraz lepsi – zapewniłam ku uciesze Małego. 
Efekt końcowy zepsuł Najstarszy.

– Tylko nie mówimy o tym biskupie, co żył przed wie-
kami. Tylko o tym, czy ten biskup teraz wkłada pre-
zenty pod poduszki. To rodzice robią i tyle – stwier-
dził dobitnie.

Średni też miał wątpliwości i widać, że jest najbar-
dziej niezdecydowany w swych poglądach.

– Kolega mówił, że jak był w przedszkolu, pociągnął 
Mikołaja za brodę, to okazało się, że była na gumie 
–opowiedział.

– Nieprawda! Ja wierzę i nikogo za brodę nie będę 
ciągnął – Mały wyszedł z rozmowy obrażony.

Ech… taki trudny czas w rodzinie. Mały chce wie-
rzyć w cuda na ziemi, Średni się waha, a Najstarszy 
żąda twardych dowodów. Postanowiłam przeprowa-
dzić z Nim rozmowę.

– W świętego Mikołaja-biskupa wierzysz. Prawda?

– No wierzę.

– W świętych obcowanie wierzysz?

– No wierzę.

– a co to jest świętych obcowanie?

– No taka łączność ze świętymi w niebie. Pomagają 
nam, gdy prosimy ich o wstawiennictwo, podpo-
wiadają nam jak żyć, mogą wypraszać nam łaski,,że-
byśmy stawali się lepszymi ludźmi, możemy naśla-
dować ich życie i ich postępowanie… Podpowiadają 
nam, żeby pomagać innym… Robić dobre uczynki… 

– tutaj się zaciął. – O kurka! – wykrzyknął i już go nie 
było.

Słyszałam już tylko jak biegnie po schodach, drąc 
się w niebogłosy do Najmłodszego.

– Nie płacz, nie płacz… Mama udowodniła mi wła-
śnie, że to św. Mikołaj rozdaje prezenty. Ten naj-
prawdziwszy! Ten biskup. Bez niego nie byłoby 
żadnych prezentów.

Potem była dłuższa narada w pokoju u chłopców, 
jakieś bieganie z rozmienianiem „oszczędności”… dwa 
dni ciszy, a potem pod moją poduszką piękny upomi-
nek od najprawdziwszego św. Mikołaja. Radość na-
sza była ogromna. Zawołaliśmy dzieci, by zobaczyły, 
co dostaliśmy w prezencie. Trzy uśmiechnięte buźki 
siedziały zadowolone na naszym łóżku, przygląda-
jąc się z dumą prezentom i pałaszując moje ptasie 
mleczko.

– Tylko pamiętajcie, że św. Mikołaj uczy, by się dzielić 
z innymi – stwierdził Średni, rozkładając łakocie „po 
równo”.

– Czyli kto te prezenty rozdaje? – zapytałam.

– No… Św. Mikołaj rozdaje! Przecież mówiłem, że 
w niego wierzę – zadeklarował Mały, uśmiechając 
się konspiracyjnie do braci.

– Rozdaje, rozdaje… a najfajniejsze jest to, że najwię-
cej od św. Mikołaja dostają ci, którzy go naśladują 
– przyznał Najstarszy.

– Bo wiesz mamo, radość z robienia prezentów jest 
chyba dużo większa niż z dostawania – podsumował.

Zatem, wszystkim duuuużo prezentów od święte-
go Mikołaja życzę. Nie tylko dzisiaj, ale i w każdym 
szarym dniu. Czasem tak niewiele trzeba, by rozświe-
tlić je radością płynącą wprost od świętego Mikołaja.

lidia Góralczyk
n



męski
punkt wiDzenia

Irek

Boże Odrodzenie

Chyba jestem nietypowym mężczyzną, bo lubię wra-
cać do swojego domu, kiedy na zewnątrz jest zima. Za 
oknem chłód, a tu grzeje piec lub kaloryfer. Piję gorą-
cą herbatę, czuję ciepło zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Czuję ciepło serc swoich bliskich, z któ-
rych każdy się stara, aby ten czas przeżyć blisko sie-
bie, nie tylko fizycznie, ale także blisko emocjonalnie 
i duchowo, bezpiecznie i razem.

a wszystko to przez pewną małą Dziecinę, która 
przyszła na świat ponad 2 tysiące lat temu w Betle-
jem. Tam było ubogo, nie było wszystkiego, super 
warunków lokalowych, wygód, może brakowało po-
żywienia. Bezpiecznie też nie było w 100 procentach, 
bo źli ludzie chcieli zniszczyć to Nowe życie. Jednak 
na pewno nie brakowało tam miłości. Rodzice – Ma-
ryja i Józef – byli szczęśliwi oraz pełni nadziei, nadziei 
na otwierający się w ich życiu nowy rozdział. Ich 
przyszłość była niewiadomą, być może martwili się 
swoim ubóstwem materialnym, być może martwili 
się o swoje życie. ale mieli wiarę i powierzyli swoją 
ufność w Panu Bogu, że z Nim dadzą radę wszelkim 
przeciwnościom.

Czy nie tak powinny wyglądać Święta Bożego Na-
rodzenia i czas przygotowań przed nimi? 

Skromnie, w pokoju, z pokorą, z nadzieją, z troską 
o słabszych, w zgodzie z Panem Bogiem, ze sobą i z in-
nymi ludźmi. 

a jak jest naprawdę? a jak jest w wielu miej-
scach... w zbyt wielu?

Moje refleksje będą smutne, towarzyszyć nam 
będą myśli św. Ojca Pio. ale puenta będzie radosna, 
pełna nadziei, taka jak nadchodzące Święta. 

Nie cofaj się, nie uciekaj przed doświadczeniami

Sprzątanie przedświąteczne – czy ta czynność, a wła-
ściwie wiele czynności – nie zabijają prawdziwego 
sedna nadchodzących Świąt jeśli są najważniejsze?

Przecież są takie rodziny, gdzie nawet jedna osoba 
„owładnięta” tą pracą, potrafi zorganizować innym 
ten przedświąteczny czas. Natomiast później, w same 
święta, z powodu zmęczenia odpoczywać w łóżku, nie 
ciesząc się nimi, jak i też spotkaniami z najbliższymi 
oraz nowo-narodzonym Bożym Dzieciątkiem.

Czy wolno przesadzać w tym zakresie? a może za-
oszczędzony w ten sposób czas warto poświęcić na ... 
też posprzątanie. ale posprzątanie (przygotowanie) 
swojego serca na przyjście małego Jezuska.

Jedzenie świąteczne – przygotowanie sporej jego 
ilości. Ile potem z tego wyrzucamy, albo zjadamy nie 
zachowując umiaru? a może by tak pozostałe w port-
felu pieniążki wpłacić do jakiejś fundacji, wspólnoty 
charytatywnej, która przy wsparciu dobrych ludzi, 
umożliwi potrzebującym, by mogli się w te dni spo-
tkać przy wspólnym stole w ciepłym pomieszczeniu.

Nie wierz w ciemno w magię świąt, o której nam 
zewsząd mówią – szczególnie marketingowcy po-
przez wszechobecne reklamy i witryny sklepowe. Ta 
magiczność według nich polega na tym, że można ją 
osiągnąć przez zakupienie jak największej ilości tzw. 
dóbr materialnych. Produkty żywnościowe, kosmety-
ki, biżuteria, sprzęt aGD czy RTV, smartfony, odzież 
(i sam nie wiem co jeszcze) mają uczynić, że będziemy 
się czuć jak w dobrej bajce. Mój przyjaciel pracujący 
w branży tych „szybko zbywalnych” produktów mówi, 
że w grudniu sprzedawcy notują większe przychody 
niż we wszystkich pozostałych 11-stu miesiącach ra-
zem wziętych. Niestety, łatwo idziemy w tę pułapkę 
zakupów, prezentów. Czy jesteś przez to szczęśliwszy, 
czy to poprawia Twoje relacje z innymi ludźmi, czy 
przez to stajesz się lepszy w świetle tego, co czytamy 
w Ewangelii? a może najlepszym prezentem dla ko-
goś będzie poświęcony mu czas czy zrobienie dla nie-
go jakiegoś dobrego uczynku ?

Czy w rzeczywistości nie koncentrujesz się za bar-
dzo na zakupach, sprzątaniu, nadmiernym jedzeniu 
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i piciu (często też alkoholu), na własnych potrzebach 
materialnych ?

Te Święta nigdy nie będą magiczne, jeśli sam nie 
postarasz się o doświadczenie czynienia dobra i dzie-
lenia się miłością.

Serce lubi dzielić się tym, czym jest napełnione

Modlitwa i czytanie fragmentu Pisma Świętego 
przed wieczerzą. To nie zwyczaj. To konieczność, je-
śli ktoś poczuwa się do tego, że jest chrześcijaninem 
i wierzy w Boga. Czy są one jeszcze obecne w naszych 
domach? Czy może od razu siadasz do stołu, nie czy-
niąc nawet znaku krzyża?

Te Święta nie są pogańskie, nie są świeckie, jak co-
raz częściej próbują nam wmówić poprawnie politycz-
ne nurty. To są święta Boże, dlatego należą się przede 
wszystkim Bogu i ludziom.  

Puste miejsce przy stole wigilijnym – czy to nie 
jest pusty slogan? Nie czekaj aż się zapełni, aż ktoś 
w tym czasie zapuka. O tym miejscu pomyśl już dużo 
wcześniej. Poszukaj wokół siebie kogoś samotnego, 
potrzebującego, może kogoś, kto z jakichś względów 
nie chce lub nie może spędzać tego czasu ze swoją 
rodziną.

Może to będzie sąsiad, może kolega lub koleżan-
ka z pracy, a może ktoś z rodziny (bliższej lub dal-
szej). Chyba z nimi będzie łatwiej zasiąść do kolacji, 
bo co zrobisz w przypadku, gdy zapuka w tym dniu 

do Twoich drzwi ktoś zupełnie obcy i nieznajomy? 
Być może nie za dobrze i niezbyt schludnie ubrany, 
a może jeszcze nie za fajnie pachnący. Czy zobaczysz 
w nim człowieka potrzebującego, czy zobaczysz w nim 
Jezusa i zaprosisz go do swojego stołu ?

życzenia i dzielenie się opłatkiem. Ile w tych ży-
czeniach świątecznych jest miłości, dobroci i praw-
dy? Czy są one lakoniczne, typu „zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i dużo pieniędzy” lub „wszystkiego naj-
lepszego”? Czy może są wycedzone przez zęby, bo 
ostatnio to były tylko „ciche dni” albo właśnie przez 
cały dzień kłóciłem się o byle co? Czy też powiedziane 
z musu, bo tradycja tak nakazuje?

Może więc warto „pochylić” się nad każdym, które-
mu składa się życzenia i złożyć je tak, by poczuł, że są 
one przeznaczone tylko dla niego? 

Wspólne śpiewanie kolęd po wieczerzy wigilij-
nej. Czy są tacy, którzy jeszcze to robią? Pewnie coraz 
mniej. a wymówek jest wiele. Bo to nie jesteś uzdol-
niony muzycznie, bo nie dasz rady, bo się wstydzisz, 
bo nikt Cię tego nie nauczył, bo to takie kobiece, bo 
będzie przeszkadzać innym, gospodarzom lub przyby-
łym gościom. Będą się źle czuli. 

Jednak namawiam, aby przełamać te wewnętrzne 
i zewnętrzne opory. Spróbuj to zrobić. Za pierwszym 
razem będzie trudno, następnym o wiele łatwiej. Po 
latach ktoś powie, że było świątecznie, bo oprócz wie-
lu tradycyjnych punktów wigilijnych, były też zaśpie-
wane wspólnie kolędy. Każdy jak umiał – ale razem.  
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męski
punkt wiDzenia

Nie jesteśmy zobowiązani do unikania faryzejskiego 
zgorszenia, by powstrzymać się od czynienia dobra

Tak zwane wigilijne spotkania firmowe. Czy mają coś 
wspólnego z prawdziwym spotkaniem przy wigilij-
nym stole? Chyba coraz rzadziej. Coraz częściej, jak 
rozmawiam ze znajomymi, takie spotkanie ma tyl-
ko znamiona wigilijnego. Czyli została nazwa, może 
jakieś ogólne życzenia składane przez dyrekcję lub 
rozdane na kartkach z wkładką, może na stole jakieś 
dwie symboliczne potrawy uznawane za wigilijne 
(barszczyk czy karp). I na tym koniec. a gdzie łama-
nie się opłatkiem, życzenia składane sobie nawzajem, 
śpiewanie kolęd, czy rozmowy i zachowanie przysta-
jące do powodu, z jakiego spotykamy się w firmowym 
gronie?

Coraz częściej na takich spotkaniach głównym 
celem jest „dobra” zabawa (niekiedy nieprzyzwoita), 
tańce, najedzenie się (pomimo tradycyjnego postu, 
to również i mięsa) i wypicie sporych ilości mocnych 
napojów, kiedyś zwanych wyskokowymi. Rozmo-
wy podczas takich spotkań, szczególnie gdy alkohol 
daje się już mocno we znaki, sporo odbiegają od przy-
zwoitych. Pan Bóg, Kościół, księża, rodzina, koledzy, 
przełożeni, sąsiedzi – wszyscy mogą słownie „obe-
rwać” i to nieźle. Niektórzy uczestnicy kończą to spo-
tkanie z podbitym okiem, a inni z kacem moralnym 
po wylądowaniu w „objęciach seksu” nie ze swoim 
małżonkiem. 

I nie jest to nic wymyślonego, lecz smutna rzeczy-
wistość. Hipokryzja udziału w imprezie nieprzystają-
cej do okazji, z jakiej zorganizowano takie spotkanie. 
Nie bój się zaprotestować przeciwko takiej formie 
i treści spotkania. Ono nie ma dużo wspólnego z tym 
domowym, przy wigilijnym stole.

Wasz dom niech będzie pełen pokoju i zgody, 
pokory i pobożności

alkohol – temat rzeka. Jeżeli któryś z człon-
ków rodziny jest owładnięty tym wstrętnym 

zniewoleniem, to Wigilie i Święta bywają bardzo 
smutne i „głośne”. Zdarza się, że ich w ogóle nie 
ma. Mój kolega wychowywał się w rodzinie, gdzie 
ojciec sporo pił. Gdy był trzeźwy – był fantastycz-
nym mężem i ojcem, tzw. człowiekiem „do rany 
przyłóż”. Natomiast, gdy był pijany – wówczas nie 
był sobą. Nie trzeba się bać powiedzieć, że jakby 
diabeł w niego wstępował. Jeśli napił się w dniu 
Wigilii, to nie było kolacji, nie było świątecznej at-
mosfery, nie było spokoju. Tak było co roku. Nikt 
w rodzinie nie lubił tego dnia. Źle się kojarzył. Bra-
cia wychodzili wtedy z domu. Po śmierci ojca, nie-
stety w złe ślady poszli i oni. Też zaczęli nadużywać 
alkoholu, przez co Wigilie były również niespokoj-
ne i trudne, jak za życia ojca.

Nie dawaj, nie stawiaj na wigilijnym stole, nie 
częstuj w ten dzień alkoholem. Może nawet jednego 
małego kieliszka. To świństwo ogłupia. Raduj się bez 
tego. Potrafisz. Warto.

W ten jeden dzień w roku bądź przy zdrowych 
zmysłach, bądź trzeźwy, aby nie wyrządzać krzywdy 
swoim najbliższym, aby nie dawać złego przykładu 
dzieciom, aby nie przegapić narodzenia Pana, aby na 
Pasterce zaśpiewać trzeźwym męskim głosem „Wśród 
nocnej ciszy, (...) Bóg się wam rodzi, ...” 

Nie myśl o przyszłości, 
ale o czynieniu dobra już dziś

I ostatnia refleksja związana z tymi Świętami. Ubó-
stwo. Człowiek ubogi, najuboższy. Może to nie jest 
ten, który materialnie patrząc – posiada niewiele dóbr 
materialnych. a może to jest ten, który to wszystko 
ma, ale nie ma prawdziwych przyjaciół, rodziny, jest 
samotny i wyizolowany na własne życzenie lub przez 
innych. Daleko od Pana Boga.

Każdy z nas może być – lub jest – takim biedakiem, 
jak ten z psalmu: „Oto biedak zawołał, a Pan go wy-
słuchał”. Biedakiem w sensie moralnym, duchowym, 
intelektualnym, a czasem materialnym. Gdy się pa-
trzy z takiej perspektywy, podział na „my”, którzy 

mamy wszystko i „oni”, którzy mają niewiele – wcale 
się nie sprawdza. 

Jest takie powiedzenie, które w dzieciństwie za-
wsze powtarzała moja mama: „jaki jesteś w dzień 
wigilijny, jak wygląda wówczas twój dzień – taki bę-
dziesz, tak będzie w całym nadchodzącym roku”. Za-
pytaj siebie czy to się sprawdza. 

Miała być puenta, więc do puenty

Jeśli nie zdążyłeś z czymś w tym roku, nie zdążyłeś 
się poprawić lub naprawić zło w swoim otoczeniu, 

nie uczyniłeś zbyt wiele dobra, tyle ile dasz rady – na 
pewno w przyszłym będzie inaczej, lepiej. ale nie cze-
kaj na następne Święta. Podczas nich tylko o tym po-
myśl. a zrób to jak najszybciej. 

Nie czekaj na innych, aż zrobią to za Ciebie, aż Ci 
pomogą. Sam bądź odważnym mężczyzną i decyduj, 
zmieniaj to, co jest złe, w to co może być dobre. Tak 
wiele dobra można zrobić przy okazji lub z powodu 
Świąt Bożego Narodzenia (Odrodzenia). Nie obawiaj 
się, że Ci się nie uda lub zostaniesz sam ze swoimi de-
cyzjami. Inni, kobiety, dzieci, przyjaciele, koledzy, są-
siedzi pójdą za Tobą. Tylko bądź konsekwentny.

n
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z życia parafiiAnia 

W pierwszy weekend grudnia pojechaliśmy z na-
szymi dębnickimi Kręgami Rodzin na wspólnotowy 
wyjazd do ośrodka rekolekcyjnego w Zembrzycach. 
Większość z nas dotarła tam dopiero na kolację lub  
jeszcze późniejszym wieczorem. Gdy dzieci poszły już 
spać, to my, dorośli, spotkaliśmy się w jednym z naj-
większych pokoi, żeby na początek zintegrować się 
i porozmawiać na przewodni temat, jaki zapropono-
wał nam nasz opiekun, ks. Zygmunt Kostka, – ,,jak 
wychowywać dzieci do świętości”. Rozmowy, pomimo 
zmęczenia, ciągnęły się do późnej nocy.

W sobotę po krótkiej modlitwie poszliśmy na pysz-
ne śniadanie, a po nim mieliśmy spotkanie z panią 
lidią Góralczyk. Jest ona autorką książeczki „Ważna 
droga od Bozi do Boga”, w któ-
rej opisuje swoje przemyślenia 
i refleksje na temat wycho-
wywania dzieci do świętości. 
Nasze spotkanie z gościem roz-
poczęło się od krótkiego świa-
dectwa pani lidii, gdzie przed-
stawiła siebie i swoją rodzinę, 
z którą przyjechała. Opisała 
też krótko swoją historię oraz 
wyjaśniła, dlaczego jest dla 
niej tak ważne wychowywanie 
dzieci do świętości. 

Po tym wykładzie każdy krąg otrzymał temat do 
przedyskutowania: jakie są zagrożenia dla naszych 
dzieci w drodze do świętości w rodzinach, grupach ró-
wieśniczych i naszym otoczeniu oraz co z nimi robić? 
W czasie, gdy my, rodzice, omawialiśmy zadane kwe-
stie, nasze dzieci miały swoje spotkanie z panią lidią 
na temat dobrych i złych uczynków. 

Po wyznaczonym czasie rodzice wrócili, aby wy-
mienić się swoimi przemyśleniami i wnioskami na 
zadane tematy. Był to też czas na dyskusję i nasze 
własne świadectwa.

Po obiedzie mieliśmy czas wolny i dobrze ubrani, 
bo mróz szczypał, wyszliśmy na spacery po okolicz-
nym lesie, pooddychać świeżym powietrzem.

Rodzinnie, radośnie, razem.
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Po powrocie Ks. Kostka zaprosił nas do wspól-
nej rodzinnej modlitwy. Rozpoczęliśmy ją modlitwą 
różańcową, która zamieniła się w piękne dziecięce 
uwielbienie, pełne radości i tańców do śpiewanych 
piosenek. Tańczyły dzieci przed tabernakulum, tań-
czyli też rodzice, biorąc przykład ze swoich pociech. 
Nie do zapomnienia był widok 40 dzieci pląsających 
na chwałę Pana.

a po kolacji, wieczorem, wszyscy razem bawiliśmy 
się na zabawie andrzejkowej, na której królowały ba-
lony i wesoła muzyka.

W niedzielę każda rodzina otrzymała zadanie. Ro-
dzice wspólnie z dziećmi mieli przeczytać opowiada-
nie o sarence amelce przygotowującej się do Świąt 
Bożego Narodzenia i wspólnie zastanowić się nad jej 
zachowaniem. Historia amelki, choć bajkowa, pięk-
nie opisuje, jak powinniśmy przeżywać czas adwentu.

Na niedzielnej mszy świętej, która była ostatnim 
punktem programu, podzieliliśmy się naszymi świa-
dectwami z przeżytego wspólnie czasu. Był to czas 
bardzo radosny i wszyscy już cieszymy się na myśl 
o kolejnym wspólnym wyjeździe.

n

historie
z roDziny wzięte

Ciało Chrystusa

Dedykuję młodym rodzicom którzy ochrzcili 
swoje dziecko, ale od tego czasu nie zabrali go 
już więcej do Kościoła i w podziękowaniu tym 
rodzicom, którzy przyprowadzają swoje pocie-
chy poniżej 1,30 do kościoła, choć czasem mają 
wątpliwości czy dobrze robią. 

ks. Zygmunt

Pewien znajomy zastanawiał się na głos, czy war-
to maleńkie dzieci brać z sobą do kościoła. Moim zda-
niem warto już od niemowlaka, lecz wsłuchując się 
w argumenty mojego rozmówcy, prawie zaczęłam 
wątpić, czy mam rację. aż do czasu, gdy pewnego dnia 
spadło „Ciało Chrystusa”.

Takie małe dziecko przecież gawędzi. Właściwie 
nie wie, o co chodzi. Nudzi się niczym mops. Pobie-
gać nie może. Musi być przy mamie. W ławce ciasno. 
Rodzice się denerwują i sami z pobytu w kościele nie-
wiele wynoszą.

Zdarzają się „przerywniki” w postaci pilnej wizyty 
w toalecie. I tak dalej, i tak dalej…

Reasumując. Rodzice się męczą. I dziecko. a cza-
sem i celebrans, który musi udawać, że nie zauważa 
małej istotki maszerującej na czworakach tuż przed 
ołtarzem. a jak maleństwu uda się dorwać do gon-
gu… Oj, się robi ciekawie. Pogadaliśmy ze znajomym, 
a ja jednak uznałam swoje racje. Bardziej dlatego, 
że lubię niedzielę spędzać z całą rodziną, a co za tym 
idzie i do kościoła maszerować w komplecie… I oczy-
wiście z wrodzonej przekory. Choć wydawało mi się, 
że mój Najmłodszy szkrab, faktycznie nie ma wielkie-
go pojęcia, w czym uczestniczy. I w końcu okazało się, 
jak bardzo się mylę…

Pewniej niedzieli ministrant przez nieuwagę, przy 
otwieraniu puszki, zrzucił jeden komunikant na zie-
mię. Ten sfrunął wprost pod stopy celebransa.

– Mamo, Ciało Chrystusa spadło – mówi mój 
Czterolatek.

– O czym mówisz? – pytam.

– Mamo, tam. Zobacz. Pan Jezus leży – pokazuje 
paluszkiem.

Masz Ci los! Przeistoczenia jeszcze nie było, ale jak 
to wyjaśnić Małemu? Biały opłatek, który spadł na 
ziemię, wygląda jak Ciało Chrystusa. Mówię, że jak 
ksiądz zauważy, to podniesie.

Mały niezadowolony.

– Teraz trzeba podnieść. Nie może Pan Jezus tam le-
żeć – protestuje Mały. Robi się w ławce lekkie za-
mieszanie i na to wszystko podchodzi ksiądz po 
ofiarę.

– Tam spadło Ciało Chrystusa. Tam, tam… – pokazuje 
swym małym paluszkiem synek.

Ksiądz pogłaskał go po głowie i leci ze składką da-
lej. Chyba nie zobaczył tego, co mu dziecko pokazało. 
Za chwilę przeistoczenie, msza trwa dalej, a Mały aż 
gotuje się w środku.

– Mamo! Ja idę podnieść Pana Jezusa! Nie może tak 
leżeć na ziemi – wyrywa mu się już dość konkretnie.

Tuż obok, jak spod ziemi, wyrasta kapłan. Do-
strzegł w końcu komunikant?

– Upadł już dawno, czy po przeistoczeniu? – pyta. 
Mówię, że już dawno. Zatem wikary nie przerywa 
zbierania składki. a mały w płacz. Wtulił główkę 
i szepcze mi do ucha. – Nie chciało mu się podnosić. 
Zamieszanie w naszej ławce dostrzega już sporo lu-
dzi w kościele. Po chwili inny kapłan, wracając już 
z koszyczkiem, podniósł nieszczęsny komunikant.

– Już wszystko dobrze. Nie martw się. Już podniesio-
ny – pocieszałam synka.

Po wyjściu z kościoła pytam jeszcze: – Skąd wie-
działeś, że to Ciało Chrystusa?

– Przecież ksiądz jak rozdaje, to każdemu mówi, że 
to Ciało Chrystusa.
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– ale skąd wiedziałeś, że to to samo, co prawdziwy 
Pan Jezus?

– Przecież wiadomo, że to Pan Jezus przychodzi do 
serca. Prawdziwy Pan Jezus.

Kilka tygodni później przeczytałam dane na temat 
wiary i wiedzy religijnejkatolików. Ponoć 4 na 10 

uważało, że Eucharystia jest jedynie symbolem Chry-
stusowego Ciała.

Czy warto dzieci brać od najmłodszych lat do ko-
ścioła? Czy one naprawdę niczego nie rozumieją? 
a może to my dorośli, nie widzimy tego, co dostrze-
gają najmniejsi?

lidia Góralewicz     
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kananejka Joanna Skoczylas,  grupa Kananejka 

Środy na Dębnikach

Zapraszamy na spotkania z cyklu Kananejka – ko-
bieta w kryzysie, które od stycznia odbywać się będą 
w naszej parafii. W każdą drugą środę miesiąca po-
chylimy się szczegółowo nad wybranym tematem, 
będącym przyczyną kryzysowej sytuacji w życiu ko-
biety. Naszymi gośćmi będą osoby, które na co dzień 
(zawodowo lub z powołania) stykają się z poruszany-
mi problemami. Po krótkiej prelekcji będzie czas na 
pytania i dyskusję.

Rozpoczynamy o godzinie 18.00 Mszą św. w inten-
cji kobiet w kryzysie. Po niej odbędzie się spotkanie 
tematyczne ze specjalistą. W czasie Mszy św. kazanie 
nawiązujące do tematu wygłosi ks. proboszcz Zyg-
munt kostka. 

9 stycznia 2019
Dziecko – zagrożenie czy błogosławieństwo?

O zdrowiu i chorobie dziecka nienarodzonego 

Pierwsze spotkanie w cyklu Kananejka – kobieta 
w kryzysie poprowadzi pani Monika Buczek – psy-
cholog i psychoterapeuta w krakowskim Hospicjum 
dla Dzieci im. ks. J. Tischnera. Pani Monika jest 
członkiem zespołu obejmującego opieką rodziny 
w hospicjum perinatalnym, a także pracuje z rodzi-
cami chorych dzieci i z rodzicami po stracie. Na spo-
tkaniu przedstawi formy pomocy dla kobiet, które 
otrzymały niepomyślną diagnozę prenatalną oraz al-
ternatywne możliwości postępowania w sytuacjach, 
w których prawo dopuszcza aborcję. Opowie także jak 

przebiegają ciąże z powikłaniami oraz na jakie wspar-
cie może liczyć rodzina w której pojawiła się trudna 
ciąża. 

13 lutego 2019
Ile masz dzieci?

O dzieciach utraconych i rodzicach osieroconych 

Spotkanie w lutym, które dotyczyć będzie poro-
nienia i śmierci dziecka, poprowadzi pani Maria Hor-
nowska-Stoch – psycholog, doktorantka w Instytucie 
Psychologii UJ. Pani Maria zajmuje się tematyką 
straty dziecka w okresie prenatalnym, ma doświad-
czenie wielu rozmów z rodzinami, była moderatorem 
grupy wsparcia dla kobiet po stracie.

Pani Maria przedstawi kilka perspektyw widzenia 
sytuacji śmierci dziecka w okresie ciąży. Poczynając 
od samej kobiety, poprzez jej męża (ojca dziecka) koń-
cząc na osobach towarzyszących – czyli rodzinie, zna-
jomych i współpracownikach oraz przedstawicielach 
personelu medycznego, którzy są świadkami tego, 
co często bywa tematem tabu. Pojawią się sugestie 
jak próbować odnaleźć się w nowej sytuacji, ale także 
pomysły na to, jak mądrze wesprzeć osieroconych ro-
dziców oraz wskazówki jak się wobec nich zachować, 
aby dodatkowo nie ranić. Poruszane będą tematy cie-
kawe nie tylko dla osób bezpośrednio doświadczają-
cych utraty dziecka, ale także dla szerszego otoczenia.

Bieżące informacje na temat spotkań można zna-
leźć na www.kananejka.pl/spotkania
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Intencja Różańcowa

W podziękowaniu takim osobom jak Agata Pio-
trowska, która założyła kilka róż różańcowych 
matek modlących się za swoje dzieci; wszystkim 
członkom Żywego Różańca w naszej parafii; 
facetom, którzy co miesiąc gromadzą się przy 
Janie Tyranowskim by omadlać różańcem in-
nych facetów; …wszystkim matkom i ojcom któ-
rzy mają odwagę modlić się ze swoimi dziećmi. 
Jeszcze jeden argument że dzieci mogą uczyć 
nas wiary, wiary takiej, że aż góry przenosi. 

ks. Zygmunt

– Prawie się popłakałam przy uczniach. Wszystko 
przez pani syna – oświadczyła wychowawczyni. 
Sprawcą był Najstarszy, który właśnie przygoto-
wywał się do pierwszej Komunii Św. Nauczycielka 
opowiedziała mi taką historię.

Korzystając z „okienka” między lekcjami wycho-
wawczyni porządkowała szafę w swojej klasie. Jed-
nocześnie trwała lekcja religii. Rozmawiano o mo-
dlitwie różańcowej i o tym jaka jest ważna. Siostra 
zaczęła sugerować dzieciom w jakiej intencji powinni 
się odmawiać dziesiątki – opowiada wychowawczyni.

Wiedziałam w jakiej intencji modli się mój syn. 
O zdrowie i szczęśliwe narodziny dziecka. Kuzynka 
męża spodziewała się syna. Niestety przed czasem 
odeszły wody. Trafiła do szpitala. Ponieważ do na-
rodzin było jeszcze kilka miesięcy, sytuacja nie wy-
glądała ciekawie. Wszyscy modliliśmy się o zdrowie 
maluszka, a mój Najstarszy, że jest uczuciowy… mo-
dlił się najgorliwiej. Posłyszał ponadto, że Pan Jezus 
dziecku Pierwszokomunijnemu niczego nie odmówi, 
więc chciał wykorzystać „okazję” dla dobra nienaro-
dzonego kuzyna.

Podczas tej właśnie lekcji religii siostra zasugero-
wała dzieciom, że powinny się modlić o dobre przygo-
towanie do Komunii Św. Wtedy syn zaprotestował. 
Podniósł rękę, a gdy Siostra zapytała o co chodzi, 

stwierdził, że się w tej intencji modlić nie będzie – 
opowiada nauczycielka.

Siostra zaczęła tłumaczyć, że to jest teraz dla nich 
najważniejsze, a on, że nie, i nie, i nie… Nie bardzo 
chciał chyba zdradzać przyczyny, w końcu stwierdził, 
że ma własną intencję i nie zamierza jej zmieniać – 
ciągnie swą opowieść pani.

Siostra zaskoczona. Zapytała, cóż może być dla nie-
go ważniejsze niż to, by przygotować serce na przyj-
ście Pana Jezusa.

– życie! życie dziecka jest teraz jest najważniejsze – 
stwierdzić miał mój syn. Nim skończył opowiadać 
o tym, że życie jego małego kuzyna jest zagrożone 
i o tym jak długo lekarze o nie walczą, siostra i pani 
nauczycielka płakały już w najlepsze. Oczywiście 
siostra pozwoliła nie zmieniać intencji. Mało tego, 
cała klasa na zakończenie lekcji pomodliła się za 
szczęśliwe narodziny.

– Był taki zdeterminowany. On naprawdę wierzył, 
że modlitwą może walczyć o jego życie! I wierzył, że 
to życie dziecka jest najważniejsze – kończy swą opo-
wieść nauczycielka.

I wygrał. Kuzyn urodził się szczęśliwie. Świadec-
two jego wiary i gorliwej modlitwy na długo pozosta-
nie w pamięci grona pedagogicznego. a ja? Zazdrosz-
czę tej dziecięcej, niczym nieskażonej wiary.

lidia Góralewicz

n
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czy znasz Marcin Pietrzyk

Najsmaczniejsze spośród lekarstw
i najprzyjemniejsze spośród potraw.

Wino to napój znany i od tysięcy lat towarzyszący 
ludziom. Jego spożywanie odnotowano przed 6 ty-
siącami lat przez Sumeryjczyków. Są z nim związane 
ważne tradycje wielu narodów i odgrywało istotną 
rolę w różnych kulturach. W chrześcijaństwie wino 
odgrywa bardzo ważną rolę, bo jest istotnym ele-
mentem liturgii o czym wszyscy wiemy. Natomiast 
mało osób wie, że pod koniec grudnia przypada dzień 
błogosławieństwa wina. Nie ma powitania Nowego 
Roku bez szampana, czyli wina z bąbelkami. a czy 
wiemy skąd się biorą te bąbelki w winie. Jeśli o tym 
nie wiemy i nie znamy bogatej tradycji wina to warto 
przeczytać ten tekst. 

W dość świątecznym okresie, czyli 27 grudnia przy-
pada dzień wspomnienia św. Jana, w którym to dniu 
błogosławione jest wino – napój o bogatej tradycji. 
Zwyczaj błogosławienia wina sięga poza XIII wiek. 
Samo jednak pochodzenie tej praktyki nawiązuje do 
legendy z VI wieku, do tzw. apokryfu św. Jana „Virtu-
tes Johanni”. Według podania św. Jan został podda-
ny próbie. Miał wypić zatrute wino, które wcześniej 
podano także dwóm skazańcom. Oni zmarli – św. Jan, 
zanim je wypił, nakreślił na sobie znak krzyża i wypił 
je bez szkody dla zdrowia. Ponadto przywrócił życie 
obu skazańcom. Gdy zobaczyli to świadkowie cudu – 
uwierzyli w Boga.

W Persji wino służyło jako wynagrodzenie. W Rzy-
mie jego łyk groził kobiecie śmiercią. Natomiast ko-
rynckie wino było sposobem na przestępców. Nie dla-
tego jednak, że rozwiązywało języki, ale ze względu 
na przechowywanie go w… świńskich pęcherzach. 
Jak widać, wino ma bogatą historię.

Tradycja wyrobu i picia wina sięga starożytno-
ści, jest też mocno związana z religią chrześcijańską. 
Zanim jednak ten szlachetny alkohol o wielu leczni-
czych właściwościach zyskał współczesny smak i kul-
turę picia, przeszedł gruntowną metamorfozę, zarów-
no pod względem przyrządzania, przechowywania, 
jak i pełnionej funkcji.

afrodyzjak Kleopatry

Wino zazwyczaj było trunkiem szlachetnym, 
drogim, przeznaczonym głównie dla wyższych sfer, 
choć nie zawsze tak smacznym jak obecnie. Ponad-
to nieodłącznie związało się z religią. W starożytno-
ści z kultem bogini Isztar (Mezopotamia), Dionizosa 
(Grecja) czy Bachusa (Rzym), a w czasach chrześci-
jańskich zyskało rangę napoju liturgicznego. Do tej 
pory znane jest też ze swych właściwości zdrowot-
nych. Jedni z pierwszych wytwórców i konsumentów 
wina – Sumeryjczycy, byli bardzo liberalni w kwestii 
picia. Według podań, tamtejsza cywilizacja akcepto-
wała upijanie się. Wino w starożytnej Mezopotamii 
było nieodłącznym elementem orgiastycznych kul-
tów. Dzięki niemu można było zbliżyć się do bogów, 
a sami bogowie także mogli się upijać.

Winogronowy napitek miał także spory udział 
w… prokreacji Persów. Napój, traktowany często jako 
zamiennik pieniądza, miał być nagrodą dla kobiet, 
które poprzez urodzenie potomka przyczynią się do 
wzrostu zaludnienia. Mocy wina używano również 
jako środka perswazji w stosunku do wodzów, którzy 
swoje decyzje podejmowali na trzeźwo. Poczęstowani 
tym szczególnym napitkiem, często zmieniali swoje 
plany.

Także starożytny Egipt zasłynął z winiarstwa. 
Wina używano w celach medycznych, religijnych 
i oczywiście dla rozrywki. Szczególnie znane w tym 
względzie było „wino Kleopatry” z dodatkiem mucho-
mora czerwonego i opium, znane jako afrodyzjak.

Noe – ojcem wina?

Winna historia ma wiele scenariuszy, jednak co do 
jednego jest zgodność: wino jest bardzo stare. Chrze-
ścijaństwo przypisało wytworzenie pierwszego wina 
biblijnemu Noemu, jednak teorii jest więcej. Za ko-
lebkę tego trunku uznaje się azję Mniejszą, choć naj-
starsze znaleziska – sześć ponad 11-litrowych naczyń 

odkryto w neolitycznej wiosce w górach Zagros (dzi-
siejszy Iran). Ich wiek datuje się na 6000 r.p.n.e. Śla-
dy obecności tego trunku w cywilizacji sumeryjskiej 
znaleziono także w Dolnej Mezopotamii, w postaci 
odkopanej rzeźbionej płyty ze sceną libacji. 

Po azji Mniejszej, uprawą winorośli zajęto się 
w Grecji i Italii, skąd wraz z rozrostem imperium 
rzymskiego rozpowszechniła się ona na terenach 
dzisiejszej francji, Hiszpanii, Portugalii, w Dalmacji 
i północnej afryce. Ogromny wkład w przetrwanie 
winnej tradycji mieli zakonnicy. Późniejsze dzieje 
winogronowego trunku nie były już tak ciekawe jak 
w starożytności. Udoskonalał się zarówno sposób 
jego wytwarzania, przechowywania, a co za tym idzie 
smak.

Obecnie mamy już setki odmian, smaków i rodza-
jów wina, nadal jednak zgadzamy się ze starożytny-
mi, powtarzając za Plutarchem, że wino jest najpotęż-
niejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród 
lekarstw i najprzyjemniejsze spośród potraw. 

Nowy Rok tuż, tuż. 
Skąd się biorą bąbelki w szampanie?

Napoje alkoholowe znane są od początków cywili-
zacji. Duże jasne pijano pod koniec epoki lodowcowej. 
Winem raczono się zanim stanęły egipskie piramidy.

Eksperci zakładają, że sztuka warzenia piwa 
może liczyć 10-11 tys. lat. Najdawniejsze piwo odkryli 
w 2005 r. archeolodzy z Uniwersytetu Pensylwania 
i Muzeum archeologii i antropologii w filadelfii. Pro-
wadząc wykopaliska w okolicach wsi Jihau w północ-
nych Chinach natrafili oni na cmentarzysko sprzed 9 
tys. lat. W jednym z grobów znaleziono ceramiczne 

naczynia na piwo, dzięki czemu można było przeana-
lizować chemiczne ślady składników tego napoju.

Według ustaleń specjalizującego się w pradaw-
nych alkoholach dr. Patricka McGoverna, wchodzą-
cego w skład zespołu amerykańskich archeologów, 
piwo w epoce kamiennej otrzymywano na bazie fer-
mentacji mieszanki soków owocowych i płynnego 
miodu.

W lipcu 2005 r. w browarze w Delaware odtwo-
rzono znalezione w Chinach najstarsze piwo świata. 
Napój oparty o ryż, miód, winogrona i owoce głogu 
przygotował zespół specjalistów kierowany przez 
eksperta Sama Calagione. Był to efekt współpracy 
browarników z archeologami z filadelfii.

Wino też ma swoje lata. Jak ustalił dr Patrick Mc-
Govern z Muzeum archeologii i antropologii przy 
Uniwersytecie Pensylwanii, wino produkowano na 
Bliskim Wschodzie już 6 tys. lat temu. Dowiodły tego 
chemiczne analizy naczyń odnalezionych podczas 
wykopalisk w Iranie.

Porowata struktura używanych przez ludzi gli-
nianych naczyń umożliwiła naukowcom ustalenie, 
że w tych dzbanach przechowywano wino. Badania 
wykazały obecność żywicy drzewa tamandrynowca 
oraz soków owocowych. Naukowcy przyjęli, że ludzi 
do produkowania wina zainspirowało obserwowanie 
ptaków zjadających owoce fermentujące w naturalny 
sposób. Później wino określało status społeczny – kto 
miał wino, był wysoko notowany, bo pomagało ono 
nawiązywać dobre kontakty z sąsiednimi plemiona-
mi w celu wymiany handlowej. Istotną rolę miało 
również odgrywać w życiu religijnym człowieka.

Wino stało się szczególnie popularne przed 4 tys. 
lat, w starożytnym Egipcie. Stamtąd rozpowszechniło 
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się w krajach basenu Morza Śródziemnego docierając 
do Grecji i Rzymu.

Najpopularniejszy dziś rodzaj wina pijanego przy 
szczególnych okazjach, to szampan. Ma on stosunko-
wo krótką, bo niewiele ponad 300 lat liczącą historię.

Nowy Rok tuż, tuż. Pewnie napijemy się wtedy 
szampana. Szampan jest rodzajem wina musujące-
go, produkowanym wyłącznie w regionie Szampania 
we francji. W 1911 r. zastrzeżono nazwę „szampan”, 
jednak szampanami nazywa się zwyczajowo wszyst-
kie wina musujące. Prawdziwy szampan różni się od 
reszty tym, że ma prawdziwe „bąbelki” – musuje bez 
sztucznego nasycania napoju dwutlenkiem węgla.

Do charakterystycznych butelek z grubego szkła 
nalewane jest młode, nie do końca przefermentowa-
ne wino. Butelki przechowuje się lekko pochylone 
w stronę korka, utrzymując temperaturę 3-5 stopni C. 
Trwa to minimum 2 lata, a co 3 miesiące butelki są 
systematycznie przekręcane o 1/ 4 obrotu. 

Wino mszalne, aby mogło się na ołtarzu znaleźć 
musi spełnić wymogi Kodeksu prawa kanonicznego. 
Wierzymy, że wino mszalne stosowane w Eucharystii 
ulega przeistoczeniu w krew Chrystusa.

Na zdjęciu: ekspozycja win w sklepiku Opactwa 
Benedyktyńskiego w Tyńcu. 
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Zdrowie nie jest najważniejsze

Tym którzy co roku przy okazji urodzi, imienin 
czy świąt okłamują cię stwierdzeniem: „…i zdro-
wia, zdrowia, zdrowia bo zdrowie jest najważ-
niejsze.” Jeśli to o ciebie chodzi, to mam nadzieję 
że w tym roku przy okazji wigilijnych życzeniach 
będzie stać cię na coś bardziej przemyślanego.

ks. Zygmunt

Mój Najstarszy syn był bardzo przejęty. Chodził 
wówczas do drugiej klasy. Miał wraz z księdzem gło-
sić kazanie. Oczywiście zasadniczą treść przygotował 
kapłan, a on miał tylko odpowiadać na zadawane py-
tania. Wstępnie ustalili, co syn będzie odpowiadał… 
Cóż. Synuś ani myślał trzymać się scenariusza.

Tego dnia przyniósł do kościoła wielki obraz. Dla-
czego? Ponieważ dzieci miały za zadanie wziąć ze 
sobą jakiś najbliższy sercu przedmiot. Najstarszy wy-
brał panoramiczny widok Ziemi Świętej. Oprawiony. 
Z dedykacją kapelana szpitala w Prokocimiu.

Trzytygodniowy pobyt syna w tamtym szpitalu 
wspominam jak koszmar. Diagnoza wstępna była 
przerażająca. Symptomy miały zapowiadać choro-
bę, z którą nie ma szans na dożycie do dorosłości. 

Badania bolesne. Skutki uboczne tych badań uciążli-
we. Dziękować Bogu, że wszystko dobrze się skończy-
ło, a fatalna diagnoza nie znalazła odzwierciedlenia 
w wynikach badań. Podczas pobytu w szpitalu co-
dziennie uczestniczyliśmy w roratach. Niezależnie od 
tego, jak syn się czuł, wędrował szpitalnym koryta-
rzem, by wziąć udział w Eucharystii i wysłuchać kaza-
nia. Kazania kapelana szpitala bardzo przypadły mu 
do gustu. Na zakończenie postanowił księdza o tym 
poinformować.

– Piękne kazania ksiądz głosi. I piękne te roraty były 
– podsumował.

Ksiądz trochę chyba był zaskoczony tym wyzna-
niem, ale zapewne także ucieszony. Oczywiście mały 
interesant zgłosił również uwagi.

– Tylko że w naszym kościele ksiądz proboszcz kupił 
dzieciom obrazki i dostajemy je po każdej roratniej 
mszy.

Ksiądz tylko chwilkę pomyślał… – Zakasuję twoje-
go proboszcza – stwierdził, wręczając po chwili zasko-
czonemu malcowi oprawioną fotografię z Betlejem, 
Nazaretu i Jeruzalem. Na odwrocie wpisał piękną 

dedykację, obił wszystko pieczęciami i z takim upo-
minkiem wróciliśmy do domu.

Tak więc syn z tym właśnie obrazem stawił się 
w kościele.

Rozpoczęło się kazanie. Wikary zadaje Najstarsze-
mu z góry ustalone pytania. Najstarszy sypie napręd-
ce wymyślonymi odpowiedziami. Ładne i składne 
są, ale koncepcję kazania nieco zachwiały w posa-
dach. Ksiądz próbuje się ratować i przypomina sobie 
o obrazie.

– Widzę, że przyniosłeś jakąś bardzo wielką pamiąt-
kę. Co to jest?

– Obraz. Pamiątka ze szpitala.

– Rozumiem. Pewnie przyniosłeś dlatego, bo cieszysz 
się, że już jesteś zdrowy?

– Nie. Dlatego, że cieszę się, bo byłem w szpitalu – od-
parł, a zaskoczony ksiądz kombinował dalej, jak tu 
kazanie mądrze zakończyć.

Rozmawiamy po mszy i pytam, co go tak cieszyło 
w tym szpitalu. Przecież wszystko bardzo bolało, cza-
sem zostawał na noc bez mamy…

– Tak się bardzo modliłam, żebyś wyzdrowiał, a ty cie-
szysz się, że chorowałeś? – pytam.

– Jasne. Przecież gdybym nie był w szpitalu, nie usły-
szałbym tych mądrych kazań księdza kapelana, nie 
poznałbym kolegów, nie odwiedzałaby mnie rodzi-
na, nie modliliby się za mnie znajomi, nie dostał-
bym tylu laurek od kolegów z klasy, nie spędziłbym 
z tobą tyle czasu… Mamo zdrowie nie zawsze jest 
najważniejsze. 

faktycznie. Trzęsąc się o zdrowie syna, przega-
piłam tyle wydarzeń w jego życiu. Cóż? Chyba tylko 
dzieci chorując, potrafią zachować do tego zdrowy dy-
stans? Dostrzegają okazje, jakie należy wykorzystać, 
gdy Bóg dopuszcza na nas chorobę.

lidia Góralewicz

n

Dębnickie roDzinyA i J 

Poznaliśmy się 18 lat temu. Miłość od pierwszego 
wejrzenia, czy może jak w moim przypadku od pierw-
szego uśmiechu mojego męża. 

Kiedy zawieraliśmy związek małżeński 15 lat 
temu, byliśmy bardzo zakochani, piękni, młodzi, prze-
konani, że będzie tylko lepiej, albo przynajmniej bez 
zmian. Ja nie miałam nawet cienia wątpliwości „czy 
to Ten”, a mój mąż raczej bał się odpowiedzialności za 
czyjeś życie, niż miał wątpliwości „czy to Ta”.  

Na początku wspólnej drogi nie planowaliśmy 
specjalnie naszego życia. Byliśmy tak zakochani 
i szczęśliwi, że w zasadzie było nam wszystko jedno 
i wszystko było dobre. To chyba brak planów pozwo-
lił Panu Bogu wszystko zaplanować za nas.

Ponieważ obydwoje zawsze lubiliśmy dzieci, było 
dla nas czymś oczywistym, że chcemy je mieć.  Każde 
dziecko przyjmowaliśmy (i nadal przyjmujemy) z wiel-
ką radością. Mamy pięcioro dzieci pod naszą opieką 

i dwoje w Niebie. Usłyszałam kiedyś takie słowa, że 
Pan Bóg z każdym dzieckiem dodaje bochenek chleba 
i naprawdę tak jest! Na początku małżeństwa nasze 
pensje nie były zbyt wysokie. Pieniądze nie miały dla 
nas znaczenia. Z każdym kolejnym dzieckiem jednak 
wszystko się zmieniało na lepsze. Zawsze pojawiała 
się lepsza praca, wyższe stanowiska, dodatki i jakieś 
nieprzewidziane premie, w okresie kiedy najbardziej 
ich potrzebowaliśmy. Z każdym dzieckiem powodziło 
nam się lepiej, wbrew wszelkiej logice!

Nie chcę przez to powiedzieć, że nie było pro-
blemów i przeciwności. Były i nadal są. Problemy 
ze zdrowiem, zmęczenie spowodowane opieką nad 
dziećmi, trud codzienności i nadmiar obowiązków są 
ogromną próbą dla związku. Czasem się śmiejemy, że 
jednoczy nas wspólny wróg – nasze dzieci! I o to wła-
śnie chodzi, żeby dzieci nie były najważniejsze, bo po-
tem ciężko walczyć o małżeństwo… Dzieci są dla nas 

Jednoczy nas wspólny wróg



bardzo ważne, ale nie tak ważne jak my dla siebie na-
wzajem. Tak Pan Bóg zaplanował małżeństwo, żeby 
było jednością i wtedy przetrwa wszystko.

Pamiętam, jak ktoś mi kiedyś powiedział, że to tyl-
ko na początku jest dobrze a potem mija zakochanie 
i otwierają się oczy… a ja mam wrażenie, że im lepiej 
się znamy tym większa jest nasza miłość! Wspólne 
doświadczenia zbliżają nas do siebie.  Codziennie za 
sobą tęsknimy, a kiedy mąż wraca z pracy zamykamy 
się przed dziećmi, żeby chociaż chwilę ze sobą pobyć 
i porozmawiać. 

Myślę, że najlepszym podsumowaniem są słowa 
naszych dzieci, które powiedziały, że chciałyby mieć 
takie małżeństwa jak nasze. 

Wszystko co mamy jest wielką łaską i darem Pana 
Boga, któremu daliśmy się poprowadzić. Nie jest to 
nasza zasługa, dlatego jedyne co możemy, to dzięko-
wać codziennie Bogu za to co mamy!

Zawierzamy też codziennie nasze dzieci i naszą 
rodzinę opiece Maryi w Róży Różańcowej Rodziców 
za dzieci, działającej przy naszej Parafii. Należymy 
również do Oratorium Rodzin, w którym spotkaliśmy 
więcej takich szczęśliwych małżeństw jak nasze. Dla-
tego myślę, że podstawą do budowania dobrego mał-
żeństwa jest Bóg.

Za te wszystkie lata i wiele łask, Chwała Panu!

n

historie
z roDziny wzięte
Bądź wola Twoja, czyli dowcipy Pana Jezusa

Tym wszystkim którzy za wszelką cenę chcą 
przekonać Boga do swoich planów na życie, 
a nie biorą pod uwagę woli bożej.

ks. Zygmunt

Bywa, że wieczorami, tuż przed snem urządzamy 
sobie tak zwane pogaduchy. Mąż ma czas dla siebie, 
a ja z chłopakami rozmawiam o wszystkim i o niczym. 
Oczekując na narodziny córeczki, dużo musiałam 
leżeć, więc pogaduchy odbywały się częściej i o róż-
nych porach dnia. Wystarczyło, że któryś z chłopców 
przyszedł mi potowarzyszyć. Najczęściej zjawiał się 
Średni.

Tego dnia powierzył mi swój wielki problem. 
a wyjawienie czegokolwiek przychodzi mu z wielkim 
trudem. faktycznie… problem był i kompletnie nic 
nie dało się z nim zrobić.

– Wiesz. Czasem w życiu człowieka są takie chwile, 
że zupełnie nic nie może zrobić. Pozostaje mu tylko 
czekać i modlić się, żeby sprawy przybrały pomyśl-
ny obrót – próbowałam pocieszać.

– Czyli mogę się pomodlić? – westchnął.

– Tak. a ja obiecuję ci, że też się pomodlę za cie-
bie. a jak już powierzymy tę sprawę Panu Je-
zusowi, to przestaniemy o tym myśleć. Dobrze? 
– zasugerowałam.

– Dobrze. Dobrze. Tylko trzeba być przygotowanym 
na to, że Pan Jezus wytnie nam numer – zauważył 
całkiem poważnie, wbijając mnie w zdumienie.

– Jaki numer wytnie? – dopytałam.

– Taki dowcip zrobi. Pan Jezus robi przecież dowcipy. 
Modlimy się o coś, a on niby spełnia naszą prośbę, 
ale jakoś tak inaczej niżbyśmy chcieli – wytłuma-
czył, a widząc w mych oczach same znaki zapytania, 
uzupełnił przykładem:

– Patrz, mamo. Tyle lat z chłopakami modliliśmy się 
o brata. I co? Pan Jezus wysłuchał, tylko że zrobił 
nam dowcip i w brzuszku masz siostrzyczkę. a teraz 
ja będę musiał nauczyć ją grać w piłkę – pożalił się.

a żal to był ogromny, bo faktycznie bardzo zależa-
ło mu na kolejnym braciszku.

– Czyli co, nie chcesz tej siostrzyczki? – upewniłam 
się.

– Jasne, że teraz to już ją chcę! Nie mogę się już docze-
kać. I czy to nie dowcip Pan Jezus nam zrobił? Dał 
nam, co innego niż chcieliśmy, ale i tak się wszyscy 
cieszymy – zapewnił.

Piękne podejście do sprawy. Panie Jezu, obiecu-
ję, że od dzisiaj, jeśli coś nie pójdzie po mojej myśli, 

postaram się traktować to bardziej na wesoło. Pew-
nie kiedyś ze wszystkich „niespełnionych” modlitw 
będziemy się śmiać… jeśli nie tu na ziemi, to na pew-
no w niebie. „Bądź wola Twoja”:-)

lidia Góralewicz

n
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koŚciół w polsce 
i na Świecie

Tota Tua, Domine

– Jesteście niezłomnymi obrońcami ludzkiego życia. 
Trwajcie w tym. Rozwijajcie w sobie wrażliwość na 
los każdego i łączcie się z Tą, która zwyciężyła. – mówił 
metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas 
Mszy św., rozpoczynającej VIII Rekolekcje adwento-
we Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II. Podczas Eucharystii przyjęto do wspól-
noty 18 nowych Braci. Uroczystość przypadła dokład-
nie w drugą rocznicę nominacji abp. Jędraszewskiego 
na pasterza archidiecezji krakowskiej. Z rąk rycerzy 
otrzymał prestiżową nagrodę anioła życia. 

Przybyłych przywitał kustosz Sanktuarium, ks. 
Mateusz Hosaja, który zaznaczył, że Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
koresponduje z papieskim zawołaniem „Totus Tuus”. 
Generał Zakonu odpowiedział, że Rycerze Jana Pawła 
II z radością przyszli do domu swojego Patrona.

Podczas homilii, arcybiskup zauważył, że historia 
nieposłuszeństwa pierwszych rodziców przybrała 
najbardziej tragiczny kształt: ludzie zaczęli bać się 
Boga. W momencie upadku człowieka, Stwórca zapo-
wiedział walkę potomków Ewy z szatanem i przyjście 
swojego Jednonarodzonego Syna, Jezusa Chrystusa 
Zbawiciela.

– Przyjdzie Niewiasta, która zmieni zaistniały po 
grzechu pierworodnym porządek (…) Będzie to triumf 
okupiony cierpieniem: głowa szatana zostanie zdep-
tana, ale potomek Niewiasty będzie musiał znosić 
cierpienie i ból.

Metropolita zwrócił uwagę, że Maryja, Służebnica 
Pańska, Niepokalana Dziewica, była gotować pełnić 
Bożą wolę, stając się tym samym naszą przewodnicz-
ką do nieba.

– Tota Tua, całkowicie Twoja, bez żadnej grani-
cy zła (…) Odtąd arka Przymierza, niosąca w sobie 
Zbawiciela świata. Odtąd Matka Kościoła, która sta-
nie się Matką wszystkich, którzy uwierzyli, że Jezus 
Chrystus jest Zbawicielem świata i Odkupicielem 
człowieka.

Dzieje Kościoła wypełnione są świętymi, którzy 
zapatrzyli się w postać Maryi i czerpali z Niej wzór. 
Maryja została obdarzona szczególnym tytułem „Het-
manki” – tej, która prowadzi swoje wojska do zwycię-
stwa. arcybiskup podkreślił, że Jan Paweł II powie-
rzył Matce Najświętszej cały swój los. Wyrażało się 
to w jego papieskim zawołaniu – „Totu Tuus”. Dodał, 
że Zakon Rycerzy Jana Pawła II powstał z zauroczenia 
nad postawą oddania Maryi i Świętego Papieża. Naj-
pełniej wyraża się ona w modlitwie różańcowej, do-
skonale określającej charakter każdego wierzącego.

– W wielkim zmaganiu współczesnego świata, 
który nie chce żyć z Bogiem, o zwycięstwo Niepokala-
nego Serca Maryi, uczestniczycie Wy, Drodzy Bracia, 
Rycerze Jana Pawła II.

Na zakończenie, metropolita zaznaczył, że Rycerze 
niestrudzenie bronią ludzkiego życia, są ludźmi ho-
noru i w swoich codziennych działaniach zmagają się 
o prawdę.

– Trzeba bronić życia z całą mocą wiary, z ufno-
ścią, jaką daje modlitwa różańcowa, potwierdzona 
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św. Łucja dziewica i męczennica, do nich należy także 
św. Jan Paweł II Wielki.

– Ta prawda o Janie Pawle II jako gwałtowniku 
i świadku prawdy objawia się także w świetle wyda-
rzeń, których kolejną rocznicę obchodzimy właśnie 
dzisiaj. Rocznicę wprowadzenia w nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 roku stanu wojennego.

Metropolita przypomniał, że na ulicach miast po-
jawiły się wtedy czołgi, częstym obrazem ojczyzny 
były zastępy ZOMO i towarzyszący temu niepokój 
o los bliskich, którzy zostali wyrwani ze swych do-
mów.– Mówi się o dziesięciu tysiącach internowa-
nych tej nocy, ale mimo że mija już 37 lat od tamtych 
tragicznych wydarzeń do końca nie wiemy ile było 
bezpośrednich, a zwłaszcza pośrednich ofiar stanu 
wojennego, chociażby tych, którzy nie mogli wezwać 
lekarza ani udać się do szpitala z prośbą o pomoc.

arcybiskup podkreślił, że w ten wielki wysiłek 
zmagań tamtego czasu włączył się Jan Paweł II.

– 13 grudnia 1981 roku doszło do owej tragicznej 
nocy, ale też niemal od razu pokazał się strażnik na-
szych zmagań o wolność – w sposób symboliczny 
na oknie apartamentów papieskich rozbłysło świa-
tełko szczególnej pamięci, które stało się wzorem 
dla innych nie tylko w Polsce. W imię solidarności 
z „Solidarnością” w Polsce. Tyle ludzi, także wiel-
kich tego świata, idąc za Janem Pawłem II, chciało 
pamiętać…. W 1983 roku Jan Paweł II przybył do 
Polski, by, będąc na miejscu, upominać się o prawa 
człowieka i prawa Boga. arcybiskup wspomniał ho-
milię wygłoszoną wtedy na Stadionie Dziesięciole-
cia w Warszawie.

– Tę homilię zaczął, przypominając tę samą praw-
dę, o której mówi dzisiaj proroctwo Izajasza – to Bóg, 
to Chrystus jest ostatecznie Panem dziejów i historii.

Wtedy także papież przypomniał o więzionych 
i internowanych, wspominając liczne listy, które od 
nich otrzymywał. a był to czas, kiedy nie należało 
o tym mówić. Jan Paweł II podkreślił, że te listy były 
dla niego świadectwem zwycięstwa Chrystusa w tych 
ludziach. a raczej ich zwycięstwa dzięki Chrystuso-
wi. Metropolita cytował obszerne fragmenty tamtej 

homilii, podkreślając to, co akcentował wtedy papież 
– że Polska to przede wszystkim nasza sprawa i to my 
Polacy odpowiedzialni jesteśmy za przyszłość naszej 
ojczyzny.

– Bóg jest Panem dziejów. Bóg zwycięża. Bóg 
nas do zwycięstwa powołuje niezależnie od klęsk 
i porażek.

W kontekście grudniowej rocznicy arcybiskup 
przywołał wreszcie historię poznańskich trzech krzy-
ży. Pierwszy z datą 1956, drugi nosi daty 1968, 1970, 
1976, 1980. Na orle, który stoi na straży tych krzyży 
wyryto napis: „za wolność, prawo i chleb”. Po 1989 
roku wzniesiony został trzeci krzyż z datą 1981. ale 
trzeba było czekać jeszcze wiele lat – do 2006 roku, by 
napis na orle uzupełniono o Pana Boga.  

Na zakończenie metropolita podkreślił, że i dziś 
naszym zadaniem jest, byśmy umieli w imię Boga 
upominać się o najbardziej podstawowe prawa – jak 
prawo życia od poczęcia do naturalnej śmierci.– Cho-
dzi także o to, żeby poprzez nasze osobiste świadec-
two dzisiaj, w świecie, który chce żyć tak, jakby Pana 
Boga nie było wszyscy widzieli i poznali, rozważyli 
i pojęli, że ręka Pańska to wszystko co dobre w na-
szym narodzie i w naszej osobistej historii uczyniła, 
że Święty Izraela tego dokonał.  

za WWWdiecezja.pl
opr. Teresa

* * *
Małopolska doceniła tych, kstórzy pomagają

Wspierają chorych, organizują ciekawe inicjatywy 
społeczne, zachęcają innych do działania – to tylko 
kilka z przykładów tego, jak laureaci nagród ami-
cus Hominum i Kryształy Soli zmieniają Małopolskę 
na lepsze. Podczas XXI Małopolskiego forum Or-
ganizacji Pozarządowych poznaliśmy tegorocznych 
laureatów obu prestiżowych wyróżnień. laureaci 
i wyróżnieni odebrali statuetki z rąk anny Pieczarki 
z zarządu województwa.  

Chętnie pomagają innym

koŚciół w polsce 
i na Świecie

hasłem Totus Tua, z całą miłością, jaką mamy wobec 
Boga i która sprawia, że w naszych sercach otwie-
ra się przestrzeń dla najsłabszych i najbardziej 
bezbronnych.

Rycerze Jana Pawła II odznaczyli metropolitę kra-
kowskiego nagrodą anioła życia. arcybiskup otrzy-
mał statuetkę jako wyraz uznania i podziękowania 
za odwagę, trud i serce włożone w obronę życia ludz-
kiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dotych-
czasowymi laureatami nagrody są m.in.: abp Henryk 
Hoser, Mariusz Dzierżawski, ks. Ryszard Halwa, dr 
antoni Zięba, kardynał Stanisław Dziwisz, dr Wanda 
Półtawska.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest formacją świec-
kich mężczyzn, stawiających sobie za wzór Świętego 
Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazał, 
jak harmonijnie łączyć męskość i świętość. Bratem 
Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać męż-
czyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą 
apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jed-
nego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

Za WWW.diecezja.pl
opr. Teresa

* * *
Wystawa „Nasz Papież”

2018 roku obchodzimy czterdziestą rocznicę wyboru 
papieża Jana Pawła II oraz sześćdziesiątą rocznicę 
jego sakry biskupiej. Z tej okazji Muzeum archidie-
cezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie przy-
gotowało wystawę zatytułowaną Nasz Papież. Eks-
pozycja stanowi dyptyk, wprowadzając nas w świat 
Karola Wojtyły – poety, filozofa, duszpasterza, ojca 
soboru oraz w świat Jana Pawła II – papieża, zastępcy 
Chrystusa na ziemi. 

W pierwszej części wystawy, jako pielgrzymi 
czasu, możemy przyjrzeć się kolejnym etapom doj-
rzewania Karola Wojtyły poczynając od Wadowic, 
gdzie przyszedł na świat, a kończąc na lublinie 
i Krakowie, gdzie pamięć o jego posłudze kapłana 

i teologa żyje w sercach i umysłach. W drugiej czę-
ści wystawy podążamy szlakiem czternastu encyklik 
Jana Pawła II.

Wszystkich, którzy będą odwiedzać wystawę Nasz 
Papież, zapraszam do spojrzenia poza materię, do na-
wiązania duchowego dialogu z wielkim dziedzictwem 
Świętego Jana Pawła II. Wszystkim zwiedzającym ży-
czę, aby na nowo odkryli bezcenny dar osoby i świę-
tości Jana Pawła II – wielkiego syna polskiej ziemi.

Otwarcie wystawy nastąpiło 16 października 
2018r.

Miejsce ekspozycji:
Muzeum Jana Pawła II 
przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, 
ul. Totus Tuus 30, 30-443 Kraków; tel: 12 257 53 11
Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela: 9.00 – 17.00 

 za www.janpawel2.pl
opr. Teresa 

* * *
Bóg jest Panem dziejów.

Bóg zwycięża – 37. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

– Bóg jest Panem dziejów. Bóg zwycięża. Bóg nas do 
zwycięstwa powołuje niezależnie od klęsk i porażek 
– mówił abp Marek Jędraszewski w Katedrze Wawel-
skiej podczas Mszy św. sprawowanej z okazji 37. rocz-
nicy wprowadzenia stanu wojennego.

Kustosz Katedry Wawelskiej ks. prał. Zdzisław 
Sochacki przywitał metropolitę krakowskiego, przed-
stawicieli władz oraz wszystkich represjonowanych, 
więzionych, internowanych, zamykanych w woj-
skowych obozach specjalnych, pobitych, szykano-
wanych działaczy „Solidarności” i opozycji w stanie 
wojennym.

W homilii abp Marek Jędraszewski przypomniał, 
że to gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Do ta-
kich gwałtowników należy patronka dnia dzisiejszego 
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Od 2006 r. nagroda amicus Hominum trafia 
do osób, które bezinteresownie pomagają innym. 
W tym roku Grand Prix nagrody otrzymała Broni-
sława Kufel-Włodek z Krakowa, była zawodniczka 
wioślarstwa, członkini kadry narodowej i mistrzyni 
Polski, a także działaczka społeczna i założycielka 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Salwator NPS. 
Pasjonatka wioślarstwa od prawie 15 lat zajmuje się 
dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, prze-
kazując im pasję do sportu, a w szczególności wio-
ślarstwa. Udowadnia im przy tym, że każdy – dzięki 
ciężkiej pracy – może osiągać nawet międzynarodo-
we sukcesy. Wśród jej podopiecznych są mistrzowie 
Polski, medaliści mistrzostw Europy i świata, w tym 
także paraolimpijczycy.

Co najważniejsze, dzięki działaniom Bronisławy 
Kufel-Włodek osoby z niepełnosprawnościami trenu-
ją razem z pełnosprawnymi kolegami i wraz z nimi 
startują w sportowych zmaganiach.

Do laureatki Grand Prix trafiła też nagroda w ka-
tegorii sport i edukacja. Nagroda amicus Hominum 
została przyznana jednak również w czterech innych 
kategoriach: – dla agnieszki Pleti z Krakowa, dla Iwo-
ny Nawary z Krakowa, Jana Wójciaka z Rabki-Zdroju, 
dla Dominiki Tabor z Wietrzychowic.

Z kolei w tym roku laureatem Grand Prix nagrody 
Kryształy Soli, zostało Stowarzyszenie na rzecz dzieci 
z chorobą nowotworową KOlIBER z Krakowa. To wy-
jątkowa organizacja, która z pasją i zaangażowaniem 
realizuje inicjatywy pomagające ciężko chorym dzie-
ciom. Przykłady? Ciekawe zajęcia rozwijające zainte-
resowania i wspierające młode talenty, dzięki którym 
chore dzieciaki udowadniają, że ich życie to nie tylko 
szarość i walka z chorobą.

To jednak nie wszystko, bo przedstawiciele sto-
warzyszenia w ubiegłym roku po raz pierwszy 
w Polsce zorganizowali Bandana Day – dzień soli-
darności z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem 
choroby nowotworowej. W ramach akcji odbyły się 
spotkania w szkołach, z którymi nawiązano stałą 
współpracę, a na krakowskim rynku odbył się flash 
mob, który zgromadził aż tysiąc osób! a to zaledwie 

jeden z wielu projektów stowarzyszenia, które rów-
nocześnie otrzymało Kryształy Soli w kategorii po-
lityka społeczna, zdrowie, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że nagroda Kryształy Soli została 
ustanowiona w 2005r. Nazwa nagrody nawiązuje do 
wyrażenia „sól ziemi”, oznaczającego ludzi cennych, 
wyjątkowych i godnych naśladowania.

Wręczenie tegorocznych nagród odbyło się pod-
czas 21. Małopolskiego forum Organizacji Pozarządo-
wych, które odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha w Krakowie.

Za WWW.franciszkanska3.pl 
opr. Teresa 

* * *
Śpiewajmy i grajmy Mu!

X Kolędowanie z Janem Pawłem II

Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 
w Krakowie już po raz 10 zaprasza na wspólne kolę-
dowanie podczas koncertu „Śpiewajmy i grajmy Mu! 
X Kolędowanie z Janem Pawłem II”, który odbędzie 
się 26 stycznia 2019 roku o godz. 18:00 w Centrum 
Kongresowym ICE Kraków. Podczas jubileuszowe-
go koncertu w Centrum Kongresowym ICE Kraków 
wystąpią następujący znakomici artyści: Małgorzata 
Walewska, Katarzyna Cerekwicka, Beata Rybotycka, 
Katarzyna Moś, Natalia Rubiś, Jan Karpiel Bułecka, 
i inni oraz Chór Rodzinny Instytutu Dialogu Między-
kulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra Sym-
fonia filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Gó-
reckiego pod dyrekcją francesco Bottigliero.
Bilety można nabyć: w Krakowie:

Centrum Informacji Turystycznej Jordan, ul. Pawia 8
Media Markt Kraków (aleja Pokoju 67,  

Zakopiańska 105, Pawia 5, ul. Stawowa 61)

za WWW.diecezja.pl
opr. Teresa

n
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23 XII 2018 – 4 Niedziela Adwentu,

Czyt.: Mi 5, 1-4a; Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19;  
Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45;

24 XII 2018  
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 2018  
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 2018  
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 uro-
dził. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania 
go na diakona Kościoła. Po wyborze „pełen łaski 
i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię z mądro-
ścią, której nikt nie mógł się przeciwstawić.

Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje 
przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szcze-
pan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijań-
skiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył 
wolę Boga. Publicznie 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 2018  
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 bra-
tem 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 2018  
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 zamordo-
wanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda 
św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojco-
wie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult da-
tuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. 

29 XII 2018  
Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego,

Czyt.: 1 J 2, 3-11; Ps 96, 1-2a. 2b-3. 5b-6; Łk 2, 22-35;

30 XII 2018 
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; 
Łk 2, 41-52;

31 XII 2018  
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 2019  
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 Na-
rodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy 
chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bo-
żego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat 
Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako 
Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane ca-
łej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego 
dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczegól-
nie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że 
swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. 

2 I 2019  
Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzego-
rza 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 – pierw-
szy patriarcha Konstantynopola. Zmarł w 389 roku.
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3 I 2019  
Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa,

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

Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Boże-
go: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca, Bóg 
Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 6), 
„Syn człowieczy” (Dn 7, 13), „Odrośl” (Za 6, 12), „Sło-
wo” (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie nazwy: Syn 
człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świa-
ta (J 8, 12), Droga, Prawda i Życie, Dobry Pasterz (J 10, 
11; 14, 6) itp. Jednak imieniem własnym Wcielonego 
Słowa jest Imię Jezus (Łk 1, 26-31). 

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

4 I 2019 

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

5 I 2019 

Czyt.: 1 J 3, 11-21; Ps 100, 1-2. 3. 4. 5; J 1, 43-51; 

6 I 2019  
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 objawie-
nie się Boga trzem Mędrcom (Magom) ze Wschodu, 
a w ich osobach całemu światu. Dziś święcimy kre-
dę i kadzidło a na drzwiach naszych mieszkań pi-
szemy litery K + M + B (to imiona  Kacper, Melchior 
i Baltazar).

7 I 2019 

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

8 I 2019 

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

9 I 2019 

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

10 I 2019 

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

11 I 2019 

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

12 I 2019 

Czyt.: 1 J 5, 14-21; Ps 149, 1-2. 3-4. 5 i 6a i 9b;  
J 3, 22-30;

13 I 2019 – 3 Niedziela po Narodzeniu Pańskim,

Czyt.: Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10;  
Dz 10, 34-38; Łk 3, 15-16. 21-22;

14 I 2019 

Czyt.: Hbr 1, 1-6; Ps 97, 1-2. 6-7. 9 i12; Mk 1, 14-20;

15 I 2019 

Czyt.: Hbr 2, 5-12; Ps 8 2a i 5. 6-7. 8-9; Mk 1, 21-28;

16 I 2019 

Czyt.: Hbr 2, 14-18; Ps 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9;  
Mk 1, 29-39;

17 I 2019  
Wspomnienie św. Antoniego, opata,

Czyt.: Hbr 3, 7-14; Ps 95, 6-7. 8-9. 10-11; Mk 1, 40-45;

Antoni (zwany później Wielkim) urodził się w Środ-
kowym Egipcie w 251 r. Po śmierci rodziców, kieru-
jąc się wskazaniem Ewangelii, sprzedał ojcowiznę, 
a pieniądze rozdał ubogim. Młodszą siostrę oddał 
pod opiekę szlachetnym paniom, zabezpieczając jej 
byt materialny. Sam zaś udał się na pustynię w pobli-
żu rodzinnego miasta. Tam oddał się pracy fizycznej, 
modlitwie i uczynkom pokutnym. 

Według podania św. Antoni zmarł 17 stycznia 356 
roku w wieku 105 lat. koszykarzy, rzeźników, szczot-
karzy i ubogich.

18 I 2019 

Czyt.: Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78, 3 i 4bc. 6-7. 8; Mk 2, 1-12;

19 I 2019  
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, 
biskupa,

Czyt.: Hbr 4, 12-16; Ps 19, 8-9. 10 i 15; Mk 2, 13-17;

Dzisiejszy Patron urodził się w diec, przemyskiej 
w 1842 r. W 1864 przyjął świecenia kapłańskie. 

Kontynuował studia. Został profesorem UJ w latach 
1877-1899. Założył Zgromadzenie Służebnic Serca Je-
zusowego (sercanki). Został biskupem diecezji prze-
myskiej. Zmarł 28 marca 1924 roku.

20 I 2019 – 2 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Iz 62, 1-5; Ps 96, 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c;  
1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-12;

21 I 2019 

Czyt.: Hbr 5, 1-10; Ps 110, 1-2. 3-4; Mk 2, 18-22;

22 I 2019 

Czyt.: Hbr 6, 10-20; Ps 111, 1-2. 4-5. 9 i 10c;  
Mk 2, 23-28;

23 I 2019  
Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towa-
rzyszy, męczenników z Pratulina,

Czyt.: Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110, 1-2. 3-4; Mk 3, 1-6;

Męczennicy z Pratulina byli prostymi chłopami 
z Podlasia. Zasłynęli niezwykłym męstwem i przy-
wiązaniem do swej wiary broniąc unickiej cerkwi 
podczas prześladowań Kościoła katolickiego, które 
miało miejsce na terenie zaboru rosyjskiego.

Przy świątyni w Pratulinie w dniu 24 stycznia 1874 
roku poniosło śmierć za wiarę i jedność Kościoła 13 
unitów. 

24 I 2019  
Święto św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora 
Kościoła, patron Zgromadzenia Salezjańskiego, 

Czyt.: Hbr 7,25 – 8,6; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 17;  
Mk 3, 7-12;

Św. Franciszek Salezy żył na przełomie XVI i XVII 
wieku. Pochodził z jednego z najznakomitszych ro-
dów we Francji. Będąc Pasterzem diecezji zakła-
dał szkoły i kolegia. Znakomity pisarz i teolog. Za-
łożył zakon sióstr wizytek. Zakon ten jest w Polsce 
od 1654 roku. W Krakowie mają klasztor przy ul. 
Krowoderskiej.

Św. Jan Bosko przyjął św. Franciszka Salezego za pa-
trona założonego przez siebie nowego Zgromadzenia 
Zakonnego stąd nazwa Salezjanie!

25 I 2019  
Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła,

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

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

Około 35 roku z własnej woli udał się z listami pole-
cającymi 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, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Je-
zus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do mia-
sta, 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 2019  
Wspomnienie świętych biskupów, Tymoteusza  
i Tytusa,

Czyt.: 2 Tm 1, 1-8; Ps 96, 1-2. 3. 7. 8a i 10; Łk 10, 1-9;

Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz 
współpracownikiem św. Pawła. Św. Paweł nazywa 
go „najdroższym synem” (1 Kor 4, 17), „bratem” (1 Tes 
3, 2), „pomocnikiem” (Rz 16, 21), którego wspomina 
ze łzami w oczach (2 Tm 1, 4). Tradycja głosi, że Ty-
moteusz miał ponieść śmierć męczeńską za Trajana 
z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego, kiedy miał 
odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwa-
wym igrzyskom. 

Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pocho-
dził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okoli-
cy Antiochii Syryjskiej. Obok Tymoteusza i św. Łuka-
sza Ewangelisty należał do najbliższych i najbardziej 
zaufanych uczniów św. Pawła Apostoła. .

27 I 2019 – 3 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; Ps 19, 8-9, 10 i 15;  
1 Kor 12, 12-30; Łk 1, 1-4; 4, 14-21;

n
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kolęDa 2019

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...), chy-
ba że jest zaznaczone inaczej. 

2. Wizyta ma charakter religijny. Dlatego rozpoczy-
namy od modlitwy. Możecie Państwo nam pod-
powiedzieć wasze szczególne intencje. Na białym 
obrusie umieszczamy krzyż, świece i Pismo 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

27.12.2018 - Czwartek

ks. Pieprzyca Od 14.00 – Kapelanka 3 A

ks. Cienkosz Od 16.00 - Zagrody 8 i 8 A

ks. Szczepanik Od 15.00 – Bałuckiego 5 A B C 

ks. Koziołek Od 16.00 – Ceglarska 6, 8 

28.12.2018 - Piątek

ks. Pieprzyca Od 14.00 – Kapelanka 3 B

ks. Kostka Od 16.00 - Słomiana 4 A B C

ks. Cienkosz Od 16.00 - Zagrody 5 – 7 i 8 B

ks. Szczepanik Od 15.00 – Bałuckiego 5 D E F 

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

29.12.2018 - Sobota

ks. Pieprzyca Od 9.30 – Kapelanka 1 A od 1 – 47 
Od 14.00 – Kapelanka 1 A od 78 – 48 

ks. Kostka Od 10.00 – Słomiana 4 D E F G H I J 

ks. Cienkosz Od 10.00 - Zagrody 2 3 4 6 9 10 do końca

ks. Szczepanik Od 10.00 - Salezjańska cała  
i Twardowskiego 119 – 81 (nieparzyste) 

ks. Koziołek Od 10.00 – Ceglarska 23

30.12.2018 - Niedziela

ks. Pieprzyca Od 13.00 - Kapelanka 24 A B oraz 27, 29 

ks. Koziołek Od 15.00 – Ceglarska 25

02.01.2019 - Środa

ks. Skowron Od 16.00 - Słomiana 2ABCDE od 1 - 50

ks. Szczepanik Od 16.00 - Bałuckiego 7 A B C D 

ks. Kostka Od 16.00 – Słomiana 20 A B C 

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Kapelanka 5 A

ks. Cienkosz Od 16.00 – Konfederacka 1 – 5 

ks. Koziołek Od 16.00 – Ceglarska 27

ks. Kruczek Od 16.00 - Dworska 1- 4

ks. Gołębiowski Od 16.00 – Praska 28 od 1 - 24

Ksiądz Dzień i ulice

03.01.2019 - Czwartek

ks. Szczepanik Od 16.00 - Bałuckiego 7 E F G 

ks. Skowron Od 16.00 - Słomiana 2 F G od 51-70
oraz Słomiana 6 A B C od 1-30

ks. Pieprzyca Od 15.00 – Kapelanka 5 B

ks. Cienkosz Od 16.00 – Konfederacka 7 do końca

ks. Koziołek Od 16.00 – Szwedzka 3 – 21 

ks. Kostka Od 16.00 – Słomiana Słomiana 20 D E 

ks. Kruczek Od 16.00 - Dworska 8 

ks. Gołębiowski Od 16.00 – Praska 28 A od 1 - 24

04.01.2019 - Piątek

ks. Skowron Od 16.00 - Słomiana 6 D E F G od 31-70

ks. Kostka Od 16.00 – Słomiana 22 A B 

ks. Kruczek Od 16.00 – Dworska 8 A do końca

ks. Pieprzyca Od 16.00 – uzupełnienia z Kapelanka 3, 5, 1 A

ks. Cienkosz Od 16.00 – Rolna 

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

ks. Szczepanik Od 16.00 – Bałuckiego 7 H  I 

ks. Gołębiowski Od 19.00 – Zagonów 

Ksiądz Dzień i ulice

05.01.2019 - Sobota

ks. Szczepanik
Od 10.00 

– Twardowskiego 80 – 110 (parzyste) 
i Monte Cassino 19

ks. Kruczek Od 10.00 - Biała Droga, Nowaczyńskiego
i Jaworowa 

ks. Koziołek Od 10.00 – Szwedzka 23, kl. 6 - 10

ks. Cienkosz Od 10.00 – Skwerowa 1 – 30 

ks. Kostka Od 10.00 – Słomiana 22 C D E F G 

ks. Pieprzyca Od 10.00 – Tyniecka 1 – 16 
Od 14.00 - Dębowa 18 A, 4, 12, 14

ks. Skowron Od 10.00 - Madalińskiego  
oraz od 14.00 - Różana

ks. Gołębiowski Od 15.00 – Praska 28 A od 25 - 38

06.01.2019 - Niedziela

ks. Gołębiowski Od 16.00 - Praska 1 - 26

07.01.2018 - Poniedziałek

ks. Szczepanik Od 16.00 – Bałuckiego 11 – 35 (nieparzyste)

ks. Kostka Od 16.00 – Słomiana 24 A B

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Mitkowskiego 16, 4 
oraz Mieszczańska 19, 17 

ks. Cienkosz Od 16.00 – Skwerowa 31 do końca

ks. Koziołek Od 16.00 – Szwedzka 25 oraz Na Ustroniu

ks. Skowron
Od 16.30 - Dębnicka  

oraz ul. Słomiana 6 H nr 71-80 
oraz od 17.30 - Słomiana 10, 12, 14, 16, 18.

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

08.01.2019 - Wtorek

ks. Kostka Od 16.00 – Słomiana 24 C D 

ks. Szczepanik Od 17.00 – Bałuckiego 30 

ks. Cienkosz Od 16.00 – Powroźnicza i Konopnickiej

ks. Koziołek Od 16.00 – Szwedzka 27 - 52

ks. Kruczek Od 16.00 – Pawlickiego 1 – 2 B

ks. Gołebiowski Od 16.00 – Praska 32 B i 32 C

09.01.2019 - Środa

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Rynek Dębnicki 9

ks. Kruczek Od 16.00 – Pawlickiego 2 C do końca

ks. Szczepanik Od 16.00 – Bałuckiego 9  
oraz 12 – 28 (parzyste) oraz Bałuckiego 1 i 3 

ks. Cienkosz Od 16.00 – Zamkowa 1 – 18 

ks. Koziołek Od 16.00 – Szwedzka 54 - 74

ks. Gołebiowski Od 16.00 – Czechosłowacka 

Ksiądz Dzień i ulice

10.01.2019 - Czwartek

ks. Pieprzyca Od 14.00 - Mieszczańska 7, 5 A, 9, 13, 9 A

ks. Kruczek Od 16.00 – Barska 1 - 21

ks. Cienkosz Od 16.00 – Zamkowa 19 do końca  
i Sandomierska

ks. Koziołek Od 16.00 – Wasilewskiego i Obrońców 
Poczty Gdańskiej

ks. Kostka Od 16.00 – Słomiana 24 E F G 

ks. Szczepanik 
Od 16.00 

Twardowskiego 41 – 25 (nieparzyste) 
Twardowskiego 20 – 46 (parzyste) 

11.01.2019 - Piątek

ks. Kostka Od 16.00 - Wierzbowa, Boczna  
i dodatkowe zgłoszenia

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

ks. Szczepanik Od 16.00  
– Twardowskiego 48 49 53 55 57 59 61

12.01.2019 - Sobota

ks. Kruczek Od 10.00 – Zduńska, Barska 24 parzyste  
do końca i Kilińskiego 

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

13.01.2019 - Niedziela

ks. Kruczek Pułaskiego 8 

14.01.2019 - Poniedziałek

ks. Pieprzyca Od 16.00 
– Rynek Dębnicki 1, 3, 5, 7 A, 8, 11, 12

15.01.2019 - Wtorek

ks. Pieprzyca Od 16.00 – Kapelanka 6 A

ks. Kruczek Od 16.00 – Pułaskiego 1 – 10/30 ( bez nr 8)

16.01.2019 - Środa

ks. Pieprzyca Zgłoszenia dodatkowe

ks. Kruczek Od 16.00 – Pułaskiego 10/31 do 12

17.01.2019 - Czwartek

ks. Kruczek Od 16.00 – Pułaskiego 13 do końca 



9 stycznia 2019 
Dziecko – zagrożenie czy błogosławieństwo? 
O zdrowiu i chorobie dziecka nienarodzonego

13 lutego 2019 
Ile masz dzieci? 
O dzieciach utraconych i rodzicach osieroconych

13 marca 2019 
Jeśli nie in vitro to co? 
O problemach z płodnością

10 kwietnia 2019 
Dlaczego katolicy dokonują aborcji? 
O perspektywach trudnej ciąży

8 maja 2019 
Co dalej? 
O uzdrowieniu po aborcji

12 czerwca 2019 
Już nie mogę! 
O kryzysie macierzyństwa

kobieta w kryzysie
Msze św. w intencji kobiet w kryzysie oraz spotkania tematyczne 
ze specjalistami w 2. środę miesiąca o godz. 18:00

Kananejka to kobieta, która znalazła się w trudnej sytuacji związanej z macierzyństwem 
i szuka pomocy. Kobieta kananejska krzyczała za Jezusem. To był krzyk rozpaczy i bezsilności, 
który gorszył nawet apostołów. Odtrącona przez zdawałoby się najświętszych i będących 
najbliżej Boga, została sama ze swoim macierzyńskim dramatem. 
Nie ustała jednak w prośbach, a jej determinacja sprawiła, że została wysłuchana.

kananejka.pl

Kraków – Dębniki, Kościół św. Stanisława Kostki, ul. Konfederacka 6

Szczegóły: 
www.kananejka.pl

/Kananejka

tu znajdziesz pomoc        www.kananejka.pl3030
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kącik
Dla Dzieci

Opr. S. Emanuela Pawlus

Kochane dzieci!

Już za parę dni będziemy przeżywać Święta Bożego 
Narodzenia. Bardzo pięknie wielu z Was przygotowywa-
ło się do tych świąt przez codzienne roraty oraz dobre 
uczynki i wyrzeczenia. Niech w tych dniach będzie w wa-
szych domach ciepło i radośnie. Niech Boża Dziecina za-
wsze będzie w waszych sercach, niech przyniesie miłość 
i pokój.

a teraz zabawna historia, która odpowie wam na 
pytanie: Skąd się wzięła Gwiazdka? 

a było to tak. Zbliżał się dzień 6 grudnia. Św. Mikołaj 
zwołał zebranie aniołków i przydzielił każdemu worek 
z podarkami, które mieli dostarczyć w określone miejsca. 
Na tym zebraniu był też aniołek nazywany Gwiazdką, bo 
często siadał zamyślony i patrzył na gwiazdy. Zapomi-
nał wtedy o „bożym niebie”. Miał jednak bardzo dobre 
i wrażliwe serce i zgłaszał się do każdej akcji, która przy-
nosiła coś miłego ludziom. Tak było i tym razem. Zabrał 
swój worek uradowany, usiadł na skraju nieba i czekał 
aż wszystkie dzieci zasną na Ziemi. Ponieważ był też 
wielkim śpiochem, zasnął i nie zauważył jak św. Mikołaj 
z innymi aniołkami ruszył już na Ziemię.

Kiedy się obudził zobaczył nad sobą zatroskanego 
św. Mikołaja, który mruczał pod nosem:

– No właśnie, kogoś mi tam brakowało. Dzieci się obu-
dziły i pewnie ktoś tam na dole będzie trochę smut-
ny. No cóż! – dodał św. Mikołaj i odszedł trochę jakby 
zatroskany.

Nasz aniołek w tym momencie zrobił się bardzo smut-
ny. Długo chodził po niebie i pytał o radę inne aniołki, 
ale nikt nie potrafił mu pomóc. Ściskał worek z prezenta-
mi i małe anielskie łzy leciały mu po policzkach.

– Jak mogłem tak zaspać? – wyrzucał sobie – to wszystko 
przeze mnie.

Na pocieszenie postanowił popatrzeć na gwiazdy. 
Może tam znajdzie jakąś radę. a była właśnie Wigilia 
Bożego Narodzenia. aniołek zauważył, jak jedna jaśniu-
teńka gwiazda pędziła w kierunku Ziemi.

– Hej gwiazdeczko, lecisz na Ziemię?

– Tak. Bardzo się śpieszę. Zwiastuję ludziom Boże Na-
rodzenie. Wszyscy stoją w oknach i czekają aż zaświecę.

– Proszę zabierz mnie ze sobą – błagał aniołek.

– No to siadaj i szybko machaj skrzydłami.

Tymczasem na Ziemi w pewnym mieszkaniu rodzina 
przygotowywała się do Wigilii. Chłopiec i dziewczynka 
siedzieli przy oknie wpatrując się w niebo.

Choinka świeciła blaskiem wszystkich lampek. 
Z kuchni dochodziły zapachy, tata właśnie otworzył na 
stole Pismo Święte, kiedy dzieci zawołały:

– Jest, jest, świeci! Pierwsza gwiazdka już świeci!

Zaczęła się wigilia. Po odczytaniu Pisma Świętego, 
życzeniach i łamaniu się opłatkiem, dzieci zaczęły zajmo-
wać miejsca przy stole. W tym momencie otworzyło się 
okno i powiało mroźnym powietrzem.

– Co to? – zapytała dziewczynka.

Wszyscy spojrzeli zdumieni na leżący pod choinką 
pakunek. 

– O jakie piękne prezenty! – to pewnie jakiś spóźniony 
aniołek świętego Mikołaja – powiedział żartem tata, 
oglądając z podziwem elegancki krawat. Nie wiedział 
jednak, że aniołek ukryty za oknem słucha tej rozmowy.

– Skąd ci ludzie to wszystko wiedzą – mruknął sam do 
siebie.

Tymczasem aniołek z radością wracał do Nieba. Już 
na jego obrzeżach czekał na niego św. Mikołaj.

– Aniołku, gdzie byłeś? Tak się o Ciebie martwiłem. 
Właśnie myślałem, jak tu z tobą polecieć na Ziemię, 
bo mi strasznie żal tych ludzi, którzy jeszcze nie dostali 
prezentów!

– To już załatwione, udało się, i jacy byli szczęśliwi – wo-
łał Gwiazdka machając skrzydełkami.

Kiedy opowiedział Mikołajowi całą historię, ten po-
drapał się po brodzie i powiedział:

– Wiesz, z tymi upominkami pod choinką to całkiem do-
bry pomysł. Trzeba wykorzystać każdą okazję, żeby zro-
bić dla innych coś dobrego…

Od tej pory prezenty pod choinką znajdowali lu-
dzie coraz częściej, i być może właśnie na pamiątkę 
tego pierwszego wydarzenia nazywamy ten zwyczaj 
Gwiazdką.

Drogie dzieci nie zapomnijcie w czasie Świąt o lu-
dziach chorych, biednych, smutnych i samotnych. 

TRZEBa WyKORZySTaĆ KażDą OKaZJę,  
żEBy ZROBIĆ Dla INNyCH COŚ DOBREGO…

n



Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019

9:10 – Wyjście z Parku 
Wioski Świata ul. Tyniecka 39

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

11:00 – Przemarsz na Rynek Główny

12:30 - Zakończenie

Przez Dzieci do Dzieciątka


