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Może warto … 
dać coś Mamie w Jej święto, 
napisać list od serca, 
oddać Jej nas samych, 
nasze troski i kłopoty. 
str. 12

PRZYJDŹ 
8 XII 

NA MSZĘ ŚW. 
GODZ.18:00



1. O niedzieli 1 grudnia rozpoczynamy Adwent. 
Msze Roratnie odbywać się będą o godz. 7.15 
od poniedziałku do soboty, tak by dzieci mogły 
zdążyć do szkoły. Tematem tegorocznych rorat 
będzie osoba Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W dzieciństwie wołali na niego Stefek. Był cie-
kawy świata i ludzi. Kochał rodziców, lubił bawić 
się z rodzeństwem, czasem też psocił. Był odważ-
ny. W szkole nie lubił matematyki. Wolał czytać 
książki o dawnych dziejach Polski, które wów-
czas były zakazane. Jako pięciolatek wiedział już, 
że będzie księdzem. Został wielkim prymasem, 
który przeprowadził Kościół w Polsce przez naj-
trudniejszy okres jego dziejów. Pomógł Polakom 
zachować wiarę i odzyskać upragnioną wolność. 
Zapraszamy do udziału dzieci jak i dorosłych. 

2. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 
1 grudnia po Mszy świętej o godz. 8.30. 

3. Poświęcone opłatki wigilijne będą dostępne 
w zakrystii i kancelarii parafialnej. Złożone ofiary 
z tej okazji będą przeznaczone na przygotowanie 
kościoła do Świąt Bożego Narodzenia. 

4. W czasie adwentu zespół charytatywny będzie 
rozprowadzał świece wigilijne. 

5. Uroczystość Niepokalanej – 8 grudnia. Jeśli pogo-
da pozwoli, zaproponujemy wszystkim wiernym 
uczestniczącym na Mszy św. o godz. 18.00 cere-
monię „Palenia listów do Niepokalanej”. Po mszy 
udamy się na zewnątrz kościoła by spalić listy 
(osobiste prośby i podziękowania) napisane do 
Niepokalanej. Tradycja ta sięga Księdza Bosko. 
Właśnie 8 grudnia 1841 roku ks. Bosko spotyka 
w zakrystii turyńskiego Kościoła młodego Bartło-
mieja Garelli, z którym nawiązuje pierwszy kon-
takt i rozpoczyna lekcję katechizmu. Ten moment 
jest uważany w Zgromadzeniu Salezjańskim za 
początek działalności młodzieżowej. Stąd też ist-
nieje zwyczaj pisania listów do Maryi Niepoka-
lanej, w których przedstawiamy Jej nasze prośby 
i podziękowania, a następnie uroczyście wśród 
modlitw i pieśni maryjnych palimy je w ognisku. 
Oczywiście listy należy napisać wcześnie w domu. 

OGŁOSZENIA W PIGUŁCE
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6. Nasza parafia wyśle zaproszenia do tych Jubila-
tów z naszej parafii, którzy w tym roku obchodzą 
swój małżeński jubileusz. Chciałbym czcigodnych 
Jubilatów zaprosić na dziękczynną eucharystię 
w Święto Bożej Rodziny – 29 grudnia 2019. Rodzi-
ny, które w najbliższym czasie otrzymają zaprosze-
nia, prosimy o kontakt z nami za pomocą poczty 
elektronicznej lub potwierdzenie udziału w tych 
uroczystościach w zakrystii lub w kancelarii. 

7. W czasie pasterki i Bożego Narodzenia odprawia-
my Msze święte tylko w intencjach osób żywych. 
Są jeszcze wolne intencje.

n
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SŁOWO DLA ŻYCIA
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 23, 35-43)

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 
drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On 
jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 
mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był tak-
że nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król 
żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie je-
steś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: 
„Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież 
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On 
nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa”.

Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz 
w raju”.

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Wiara 
rodzi się ze słuchania słowa Bożego, ale także z pa-
trzenia. Może gdybyśmy częściej patrzyli na krzyż, 
nie popełnialibyśmy tylu grzechów, nie gadalibyśmy 
tylu głupstw, łatwiej panowalibyśmy nad pożądania-
mi ciała, nie zwlekalibyśmy ze spowiedzią. Patrzenie 
na krzyż porusza serce, bo widzę na nim miłość Boga, 
która mnie ogarnia. Idź na audiencję do ukrzyżowa-
nego Króla. Pozwól Mu obudzić sumienie. 

„Członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych 
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi”. Można pa-
trzeć i nie widzieć. Specjaliści od religii zawiedli 
w kluczowym momencie. Prawdę przykryli drwiną. 
Bywa tak, że nasza wiedza, nawet religijna, przesłania 
Boga. Bo Bóg zwykle nie mieści się w ramach, które 
Mu wyznaczamy. Wykształcenie, erudycja, życiowe 
doświadczenie – teoretycznie powinno nam to wszyst-
ko pomagać w rozeznawaniu. Okazuje się jednak, że 
głupstwo krzyża mogą odczytać tylko ci, którzy sami 
staną się głupi, czyli ukrzyżują swoją mądrość. Przy-
jęcie mądrości krzyża wymaga pokory, ubóstwa, po-
słuszeństwa. Kto lubi zasiadać w „wysokich radach”, 

ten często przestaje widzieć. Elity bywają zaślepione 
i w naszych czasach. 

„Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urą-
gał Mu”. Cierpienie nie uszlachetnia. Wręcz przeciw-
nie, czasem degraduje, zamyka na prawdę, skłania do 
wygrażania Bogu i innym pięścią. Nawet wtedy, gdy 
to cierpienie jest konsekwencją złych wyborów. Moż-
na być ukrzyżowanym i nadal nie dostrzegać obok 
siebie ukrzyżowanego Pana. 

„To jest król żydowski”. Ten napis miał być szyder-
stwem. Piłat chciał ugodzić tych, którzy oskarżali Je-
zusa. Wiedział, że wymusili na nim wyrok na niewin-
nego. Taki świat, trzeba czasem być świnią, by ocalić 
porządek i swoje stanowisko. Ale „przypadkowo” 
napisał prawdę. Tak, Ukrzyżowany jest królem. Ma 
władzę, która nie opiera się na sile, przemocy, ale na 
miłości i prawdzie. Zrozumiał to pierwszy, dobry łotr. 
Pierwszy człowiek, który oddał pokłon Królowi na 
tronie krzyża i pierwszy doświadczył ułaskawienia.

ks. Zygmunt Kostka, SDB 
n

LISTOPADOWE 
ROZWAŻANIA

Święto Zmarłych to szczególny czas na refleksje o życiu, 
jakie czeka nas i naszych bliskich po przekroczeniu gra-
nicy życia w jego fizycznej formie.

To nie ma być zaspakajanie naszej ciekawości, ale od-
powiedzialne w skutkach włączenie się w BOŻY PLAN 
ZBAWIENIA dla naszych ZMARŁYCH.

“W chwili gdy dusza rozstaje się z ciałem, człowiek 
ma świadomość własnej śmierci. Bezpośrednio po 
śmierci dusza staje przed Sądem Najwyższej Spra-
wiedliwości. Skończyło się bowiem niewyczerpane 
dotąd Boże Miłosierdzie. Kto przekroczy granicę 
życia, staje wobec Jego sprawiedliwości – samot-
ny, nagi i czeka słusznego wyroku.

Do chwili pogrzebu dusza nie oddala się jeszcze od 
ziemi. Są to ostatnie chwile przed podjęciem kary, 
czy nagrody, kiedy jej wolno jeszcze niewidzialnie 
przebywać wśród ludzi.

Dla duszy skazanej na czyściec jedyną formą po-
mocy i dowodem miłości jakiego wtedy od ludzi 
pragnie i na jaki czeka – jest modlitwa.  

Gdyby ludzie wiedzieli i spróbowali się wczuć w bez-
radną rozpacz takiej duszy! Być tuż obok swoich 
najdroższych, błagać ich o pomoc, dobijać się do 
ich sumienia i serca, wiedząc że te ostatnie chwile 
łączności z tym światem urwą się bezpowrotnie.

Gdyby mogli, wołaliby, że potrzebują ratunku. 
Widzą jednak, jak najbliżsi zasłuchani są we wła-
snym bólu i pochylają się nad ciałem, z którego je-
dyny sens życia już się wycofał (...)

Zazwyczaj na ogromne cierpienie i opuszczenie 
narażona jest dusza w czasie pogrzebu. Są to już 
ostatnie chwile jej łączności ze światem. 

Modlitwa za zmarłych leży niejako w obopólnym 
interesie tych, którzy się modlą i tych za których 
się modlimy.

Dusze pokutujące są tak bardzo nieszczęśliwe, że 
jeżeli im kto do wydobycia z udręki pomoże, nigdy 
już tej przysługi człowiekowi nie zapomną”.

Na podstawie książki 
 „Święta Pani” 

 przygotowała Alicja Biedrzycka
n
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Nigdy nie nauczę się umierać...

Przeżyliśmy listopadowy czas zadumy nad życiem 
i przemijaniem. Śmierć sprawia, iż uświadamiamy so-
bie, że życie nie jest oczywistością, nie jest produktem 
naszych własnych rąk, ale zawsze jest darem od Boga, 
o który trzeba dbać i za który trzeba być wdzięcznym. 
Ale na pewno pozostało w nas wiele pytań bez od-
powiedzi na tematy najtrudniejsze – eschatologiczne.

W czasie Wielkiego Postu w przyszłym roku, rekolek-
cje dla naszej parafii wygłosi Ks. dr Krzysztof Porosło. 
Wydał już kilka książek, prowadzi duszpasterstwo 
akademickie w archidiecezji krakowskiej. Osobiście 
zapoznałem go podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Panamie, gdzie wygłosił doskonałe konferencje  
dla młodzieży. Zapraszam do fragmentu wywiadu 
jakiego udzielił ks. Krzysztof dla Katolickiej Agencji 
Informacyjnej

Ks. Zygmunt Kostka

KAI: Jak przygotować się do śmierci? Co zrobić, żeby 
zawsze być na nią gotowym?

–  Mówiąc o śmierci zawsze zachowuję daleko idącą 
ostrożność. Mam wobec niej duży szacunek. Wolę 
zamilknąć niż mówić o niej zbyt lekko, szczegól-
nie kiedy rozmawiam z człowiekiem, który zma-
ga się ze śmiertelną chorobą lub opłakuje śmierć 
bliskiej osoby. Zawsze z dużym dystansem pa-
trzę na tych, którzy błyskawicznie stwierdzają, że 
chrześcijanin powinien na pogrzebie być radosny, 
a nie płakać, bo przecież śmierć to brama do zjed-
noczenia z Panem. Kościół zawsze respektował 
powagę śmierci, choć równocześnie nie pozwa-
lał się jej wciągnąć w otchłań beznadziei. Mówił 
o niej z perspektywy zmartwychwstania Pana. 
I to jest chyba klucz, choć wydaje mi się, że nie 
istnieje prosta recepta na to, aby przygotować 
się na śmierć w tym sensie, żeby się jej nie bać. 
Lęk przed śmiercią jest naturalny, bo śmierć, 
która jest rozdzieleniem ciała od duszy, jest dla 
człowieka będącego jednością psychofizyczną 
czymś nienaturalnym. Ten lęk wiąże się również 

z ostatecznością i nieodwołalnością śmierci. Już 
nic nie da się zmienić, nic nie da się poprawić. Kto 
z nas ma przekonanie, że przeżył życie idealnie, że 
nic by nie chciał w nim zmienić i poprawić? Lęk 
również wiąże się z niepewnością tego, co jest 
po drugiej stronie. Moglibyśmy powiedzieć, że 
z pomocą tej wątpliwości przychodzi wiara, ale 
moje doświadczenie pracy duszpasterskiej po-
kazuje, że również ludzie głęboko wierzący bar-
dzo różnie przeżywają moment swojego odejścia.  
Dla jednych dokonuje się on spokojnie, w ciszy, po-
godzeniu się, z wypisanym na twarzy delikatnym 
uśmiechem. Inni do końca próbują się wyrwać 
śmierci z objęć, odrzucają perspektywę jej nadcho-
dzenia, buntują się wobec konieczności odejścia 
z tego świata. Inni znowu do końca są pełni lęku. 
Nawet św. Teresa z Lisieux z jednej strony mówiła 
„chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go zoba-
czyć”, a z drugiej powtarzała: „nigdy nie nauczę się 
umierać”.

KAI: Kiedy więc człowiek jest gotowy na śmierć? I jak 
ma się do niej przygotować?

– Wydaje mi się, że mogę tak naprawdę udzielić tyl-
ko jednej ważnej odpowiedzi: żyć w stanie łaski 
uświęcającej i karmić się Ciałem Pana. Człowiek 
gotowy do spotkania z Nim na wieczność to taki, 
który tu, na ziemi, jest z Nim zjednoczony. Zresztą 
sam Jezus jasno mówił, że „kto spożywa moje Ciało 
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrze-
szę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Możemy wręcz 
powiedzieć, że spożywane zmartwychwstałe Ciało 
Chrystusa „zaraża nas” nieśmiertelnością, niejako 
od wewnątrz przemienia naszą materię, krok po 
kroku czyniąc nas bardziej żyjącymi, uczestnikami 
wieczności. Jeżeli celem ostatecznym życia wiecz-
nego jest komunia z Jezusem, wtedy widzimy, że 
jest ono zapoczątkowane już tu na ziemi, w sa-
kramentalnym zjednoczeniu z Nim przez chrzest 
i Eucharystię.

ROZWAŻANIA ks. Zygmunt Kostka

   Drugą radę, jak przygotować 
się do śmierci, daje nam 
bezpośrednio Pan Jezus, 
mówiąc: „Bo kto chce zacho-
wać swoje życie, straci je, 
a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je zachowa” 
(Łk 9,24). Do wchodzenia 
w śmierć fizyczną przygoto-
wuje szkoła Jezusowego życia, który całym sobą 
pokazuje, że pełnię życia osiąga się tylko wtedy, 
kiedy się człowiek spala, zatraca w miłości do in-
nych. Nie chodzi tu tylko o najbardziej radykalny 
akt męczeńskiej śmierci, ale to codzienne obumie-
ranie w trosce i miłości do najbliższych, w speł-
nianiu obowiązków domowych i zawodowych, 
w byciu darem dla drugiego. Niby to życie tracę, 
a jednak żyję coraz pełniej – na wzór Jezusa.

   Z tym również bardzo mocno wiąże się koniecz-
ność wchodzenia w rzeczywistość śmierci dzień 
za dniem, oswajania się z nią, akceptowanie jej 
w tysiącu różnych momentów naszego życia, gdyż 
śmierć – wbrew temu, co o niej powszechnie myśli-
my – nie jest tylko ostatnim momentem życia, któ-
ry zawsze spada na nas niespodziewanie, ale – jak 
to oddaje jedna ze średniowiecznych liturgicznych 
antyfon – media vita in morte sumus – „pośród życia 
ogarnia nas śmierć”. Śmierć jest wpisana w nasze 
życie od samego początku, spotykamy się z nią na 
każdym kroku, czyha na nas za każdym zakrętem. 
Życie nie obumiera za jednym zamachem, ale ono 
samo zawsze po trochu jest umieraniem, kawałek 
po kawałeczku: choroby, cierpienie, utrata najbliż-
szych, rozstania i pożegnania, porażki, starzenie 
się, skończenie szkoły, zwolnienie z pracy, przejście 
na emeryturę. To tylko niektóre symptomy śmier-
ci w naszym życiu. Wydaje mi się, że nie będzie 
umiał pogodzić się ze śmiercią ktoś, kto nie godzi 
się na kolejne etapy ludzkiego obumierania. Z tym 
też wiąże się to, że choć śmierci nie należy szukać, 
to również nie należy od niej uciekać, ukrywać się 

przed nią tak, jakby nie mogła nas znaleźć. Wcze-
śniej czy później odnajdzie każdego, nie ma na to 
rady. Dlatego też trzeba po prostu o niej myśleć, 
rozmawiać, czytać. Po prostu nie może być ona ni-
gdy nie poruszanym tematem tabu. Nawet jeśli 
mam świadomość, że w momencie śmierci kogoś 
bliskiego, albo zbliżając się do własnej śmierci, 
same teoretyczne pojęcia oraz filozoficzne czy na-
wet religijne konstrukcje intelektualne nie prze-
prowadzą nas przez cierpienie, smutek, ból roz-
stania i lęk wobec tego doświadczenia. To, co nas 
wtedy może przeprowadzić to znajomość Jezusa, 
bliskość z Nim, trwanie w głębokim zjednoczeniu 
z Jego krzyżem i z Jego zmartwychwstaniem. Tyl-
ko wtedy człowiek jakoś wie, że jest takie wejście 
w śmierć, które ostatecznie nie zabija, ale prowadzi 
do pełni życia.

KAI: A w jaki sposób nasza modlitwa pomaga 
zmarłym?

– Obawiam się, że większość wiernych rozumie to 
trochę w odniesieniu do praktyki, którą w pew-
nym czasie Kościół stosował, a od której zdecydo-
wanie odszedł, że człowiek po śmierci otrzymuje za 
całe zło swojego życia karę czyśćca liczoną w set-
kach lub tysiącach lat, analogicznie do kumulacji 
lat w amerykańskich wyrokach sądowniczych. 
Traktując czyściec jako stan pośredni zupełnie 
arbitralnie zaczęto wymyślać, ile lat czyśćca może 
być za dany grzech, i jakie dobro i jaka modlitwa 
mogą „skasować” te lata kary. Ale nie o to chodzi 
w modlitwie za zmarłych, że np. dziesiątka różańca 

Fot. Aron Visuals / Unsplash
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„kasuje” 2 lata kary czyśćcowej. Tu chodzi o miłość 
i dobroć, która ma moc zmieniania człowieka. Tak, 
jak zło, które popełnialiśmy za życia nas „odkształ-
cało”, sprawiało, że karłowacieliśmy w swoim czło-
wieczeństwie, że w momencie śmierci nie byliśmy 
na własną miarę, nie byliśmy takimi, jakimi chciał 
nas mieć Bóg, tak dobro przez nas czynione i oka-
zywane nam przez innych działa na nas dokładnie 
odwrotnie. Miłość drugiego człowieka potrafi nas 
kształtować, przemieniać, uskrzydlać, wydobywać 
z nas prawdę o nas, której sami nie bylibyśmy 
w stanie urzeczywistnić. Po drugie i zarazem naj-
ważniejsze, najpełniejszą formą modlitwy za zmar-
łych zawsze jest Eucharystia ponieważ jest modli-
twą Chrystusa, który włącza w nią swój Kościół. 
To On, zjednoczony z nami, w naszym imieniu, 
przedstawia modlitwy swojemu Ojcu i równocze-
śnie w pełni Mu się ofiarowuje, a więc jednoczy 
się z Nim. Ofiarowanie Mszy św. w intencji kogoś 
zmarłego, jest włączeniem go w ofiarowanie się 
Pana Jezusa, a w Nim, zjednoczenie go z Bogiem. 
Odprawiając Eucharystię w intencji konkretnego 
zmarłego, możemy powiedzieć, że Kościół decydu-
je się przekazać to, co otrzymuje we Mszy św., jej 
owoce, konkretnej osobie. A najważniejszymi owo-
cami Mszy św. jest komunia z Bogiem, przebacze-
nie grzechów i tym samym życie wieczne.

KAI: A po co taka modlitwa, skoro zmarłym, którzy są 
w piekle, ona nie może pomóc, zmarli w niebie jej 
nie potrzebują, a ci, co są w czyśćcu pójdą i tak do 
nieba?

– Modlimy się za wszystkich zmarłych, ponieważ 
o nikim Kościół nigdy się nie wypowiedział z całą 
pewnością, że jest potępiony i jest w piekle. Modli-
my się, bo mamy nadzieję, że zmarli są w czyśćcu 
i za sprawą naszej modlitwy dojrzewają do pełnej 
jedności z Bogiem. Za tych, którzy z całą pewnością 
są w niebie (błogosławieni i święci) również się 
już nie modlimy, ale modlimy się za ich wstawien-
nictwem. Nasza modlitwa będąca aktem miłości 
względem zmarłych dotyczy zatem tych, co do któ-
rych mamy nadzieję, że możemy im w ten sposób 
pomóc. Właśnie miłość jest tym, co nas popycha do 
modlitwy za zmarłych będących w czyśćcu, nawet 

jeśli z czyśćca droga jest tylko jedna, do Boga, do 
nieba. Ta modlitwa ma sens, bo jak kocham kogoś 
to chcę jego największego szczęścia. Wiedząc, że ci 
zmarli jeszcze nie są w pełni zjednoczeni z Bogiem, 
co będzie ich pełnią szczęścia, chcę tego dla nich. 
Jak to kiedyś trafnie ujął ks. Wojciech Węgrzyniak, 
„jeśli zmarli idą do domu Ojca niebieskiego, to dla-
czego ich nie «podwieźć»?”.

KAI: Dlaczego dziś nie słyszy się o wskrzeszeniach? 
Jezus mówił, żeby nie tylko uzdrawiać i wypędzać 
złe duchy, ale i wskrzeszać umarłych. Czemu Ko-
ściół nie modli się o wskrzeszenie? Czemu liturgia 
nie przewiduje takich modlitw?

– Mam wrażenie, że w przeciągu kilku ostatnich lat, 
głównie za sprawą ruchu charyzmatycznego, od 
czasu do czasu daje się słyszeć o wskrzeszeniu jako 
najwyższej formie modlitwy uzdrowienia. Wystar-
czy tu chociażby wspomnieć osobę o. John’a Ba-
shobory, który podczas rekolekcji na Stadionie Na-
rodowym opowiedział o wskrzeszeniu, które miało 
miejsce w czasie jego modlitwy wstawienniczej 
nad osobą, u której lekarze stwierdzili już zgon. 
O ile o. Bashabora opowiada o tym z wyczuwalną 
skromnością i ukierunkowaniem na Jezusa, inny 
ze znanych charyzmatyków często zaczyna swoje 
świadectwo od stwierdzenia, że na własne oczy 
widział już wszystkie możliwe cuda z wyjątkiem 
wskrzeszenia. Ale to tylko kwestia czasu. Jak zatem 
podejść do tego typu wypowiedzi?

   Bez wątpienia mamy olbrzymią nieufność wobec 
możliwych cudów uzdrowienia przez Boga i tym 
bardziej wobec możliwości wskrzeszenia zmarłego 
człowieka. Ta nieufność i powątpiewanie w jakiś 
sposób jest naturalne i uzasadnione. Po prostu ni-
gdy na własne oczy nie widzieliśmy wskrzeszenia. 
A nawet, jak o jakimś słyszymy – jak o przypadku, 
o którym mówił o. Bashabora – od razu włącza się 
nam tryb racjonalizowania i stwierdzenia, że to 
tylko lekarze stwierdzili zgon, ale pewnie się po-
mylili i ta osoba tak naprawdę nie była martwa. 
Nawet w naukowej egzegezie biblijnej znajdzie-
my komentarze, które wyjaśniają, że wskrzesze-
nia dokonane przez Jezusa tak naprawdę nie były 

wskrzeszeniami, ale wiedza medyczna tamtych 
ludzi nie potrafiła np. odróżnić stanu śpiączki od 
śmierci. Na tej drodze możemy ogołocić całe Pismo 
Święte z wymiaru boskiej wszechmocy.

KAI: Ale w hagiografiach całkiem często pojawiają 
się świadectwa o wskrzeszeniach dokonywanych 
za wstawiennictwem świętych…

– Nie zapomnę, jakie wrażenie na mnie zrobiła pew-
ność odpowiedzi udzielanych przez powszechnie 
poważnego i osobiście przeze mnie bardzo cenio-
nego historyka, o. Tomasza Gałuszkę OP, na pyta-
nia o wskrzeszenia i cuda dokonywane w średnio-
wieczu przez jego współbraci, jak chociażby św. 
Jacka Odrowąża czy św. Wincentego Ferreriusza. 
Spodziewałem się, że będzie on wyjaśniał je kon-
tekstem kulturowym, stylem dawnych relacji hi-
storycznych, a on bez chwili wahania odpowiadał: 
„To nie są opowieści z mchu i paproci. Cud wymaga 
weryfikacji – doskonale o tym wiedzieli ci, którzy 
spisywali «Żywot św. Jacka». […] Cud musiał być 
udokumentowany. […] Znamy listę świadków, któ-
rzy potwierdzali, że cuda dokonane przez św. Jacka 
są godne wiary. Nie jesteśmy w stanie tego podwa-
żyć”. W innym wywiadzie na pytanie o to, czy jako 
historyk nie ma problemów z wiarą w cuda, jasno 
stwierdził: „Nie mam. Wierzę w nie. Przecież Jezus 
powiedział, że ci, którzy w Niego wierzą będą czyni-
li jeszcze większe rzeczy niż On (J 14,12)”. Przecież to 
takie proste.

    Jasno Pismo Święte mówi, że „dla Boga nie ma nic 
niemożliwego” (Łk 1,37). Bóg, jeśli chce, to może 
kogoś wskrzesić, a więc przywrócić go do biolo-
gicznego życia. Z punktu widzenia teologicznego 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki znak doko-
nał się za sprawą modlitwy wstawienniczej ucznia 
Chrystusa. Bez wątpienia jedną z przyczyn tego, że 
o wskrzeszeniach się nie słyszy, jest po prostu nasz 
brak wiary w to, że Bóg faktycznie może to uczynić. 
Z łatwością powtarzamy słowa Pana Jezusa „Jeśli 
będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powie-
cie tej górze: «Przesuń się stąd tam!», a przesunie 
się. I nic niemożliwego nie będzie dla was” (Mt 
17,20). Ilu z nas jednak wierzy, że faktycznie góra 

ROZWAŻANIA
może się przesunąć? Nie próbujemy nawet się tak 
modlić, żeby się nie skompromitować i nie wyjść 
na totalnych głupków.

Ks. dr Krzysztof Porosło 
 – kapłan archidiecezji krakowskiej, w 2015 

r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii 
dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry 

w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. 
obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię 
dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II 

w Krakowie oraz posługuje jako duszpasterz 
akademicki PATMOSu przy tymże uniwersytecie. 

Jest pomysłodawcą i współorganizatorem 
rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, 
które odbywają się od 2008 r. Jest autorem lub 

redaktorem 15 książek poświęconych przede 
wszystkim zagadnieniom liturgicznym. Jego 

największą pasją jest teologia liturgii.  
Strona internetowa: baptysterium.pl.

n

Fot. https://teologiapolityczna.pl/
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Po opieką św. Barbary

Trudno wyobrazić sobie 4 grudnia bez „Barbórki”. 
Święta Barbara patronuje wielu zawodom, ale naj-
bardziej czczą ją górnicy. Ta cudzoziemka ma swoje 
szczególne miejsce w naszych sercach i w przestrzeni 
architektonicznej wielu miast polskich. 

Barbara, jedynaczka poganina Dioskura, urodziła 
się w Nikomedii. Ojciec zaślepiony nienawiścią do 
chrześcijan, zamknął nieposłuszną córkę w wieży, 
kiedy odmówiła wyparcia się wiary chrześcijańskiej. 
Ostatecznie poniosła śmierć męczeńską ścięta mie-
czem prawdopodobnie w 306 r. za panowania cesarza 
Maksymiana Dazy. Dziś należy do grona 14 Świętych 
Wspomożycieli. Jej imię znaczy: niemówiąca po grec-
ku, cudzoziemka. Pogardliwe określenie Barbaros 
(wobec ludności niemówiącej po grecku) Rzymianie 
przejęli od Greków i roznieśli po świecie. Starożytna 
męczennica jest wzorem, jak odważnie wierzyć i nie 
bać się śmierci. Choć żyła tak dawno i wieki zatarły 
historię jej życia, nie oddaliła się od nas.

W Krakowie na Małym Rynku znajduje się wznie-
siony dla jej chwały kościół, którego początki sięgają 
XIV w. Pierwotnie była to kaplica wybudowana na 
cmentarzu Mariackim przez Mikołaja Wierzynka. 
Zachował się dokument z 1338 r. mówiący o kaplicy 

pod wezwaniem św. Barbary. Jest to list Rady Miej-
skiej Krakowa wysłany do papieża Benedykta XII 
z prośbą o udzielenie odpustów odwiedzającym tę ka-
plicę. Obecnie kościół po renowacji odzyskał dawną 
świetność. 

W malowniczym miejscu miasta starożytna mę-
czennica odbiera cześć, a posługę w tym kościele spra-
wują jezuici. W tym kościółku nie tylko w głównym 
ołtarzu, ale i na sklepieniu Święta ma swoje uprzywi-
lejowane miejsce. Jej podobizna wypełnia przestrzeń 
wspaniałego fresku – nieba empiryjskiego – namalo-
wanego przez Franciszka Ignacego Molitora w 1765 r. 
Św. Barbara spogląda na wiernych w otoczeniu mę-
czennic: Katarzyny, Agaty, Agnieszki i Apolonii, za-
chęcając, by podnosić wzrok ku niebu, odważnie tam 
spoglądać, myśleć o nim jako celu przeznaczenia i na 
serio angażować się w przemianę świata.

Na pierwszym planie obrazu widnieje młoda ko-
bieta odziana w czerwony płaszcz, stojąca pośrodku 
ulicy starożytnego miasta, zbrukanego krwią. Widzi-
my zarys miasta, jego mury i domy bogatych miesz-
czan, oraz wieżę z solidnymi metalowymi drzwiami. 
Jest ona symbolem uwięzienia Świętej i miejscem jej 
męczeństwa. Kobieta dzierży w lewej ręce zieloną pal-
mę – atrybut męczeństwa. Prawą ręką ukazuje kielich 
z widoczną Eucharystią, promieniującą jasnością na 
nią i na całe miasto. Chrystus eucharystyczny jest 
dla tej męczennicy pokarmem dającym życie wiecz-
ne. Złota korona na skroniach Barbary poświadcza 
chwałę jej męczeństwa, a aniołowie śpiewają na jej 
cześć uroczyste Gloria, unosząc się w przestrzeni nie-
ba. Patrząc na obraz, jesteśmy zachęceni do starań 
o godne życie i śmierć! Tak jak ona mamy pragnąć 
Jezusa w życiu i w śmierci. Barbara – patronka dobrej 
śmierci – dba o tych, którzy zwracają się do niej w go-
dzinie zejścia z tego świata. Da im Jezusa, wyjedna żal 
za grzechy i wzbudzi ufność w miłosierdzie Boże.

Barbara, jak kiedyś w starożytności, tak i w na-
szych czasach była prześladowana. Tak było podczas 
II wojny światowej i w czasach tyranii komunizmu. 
Ówczesne „elity” Krakowa prześladowały ją i usu-
wały z przestrzeni publicznej miasta. Święta lubi 

NASI PATRONI tekst i foto: Marcin Pietrzyk

jezuitów krakowskich, bo dali jej schronienie, kie-
dy komunistyczne władze uczelni usunęły jej obraz 
z holu Akademii Górniczo-Hutniczej. Jezuici przyjęli 
ją, wyrzuconą – w niechcianym pięknym witrażu – do 
swego domu na Mały Rynek 8. Witraż umieścili na 
korytarzu w domu zakonnym, podświetlili go, aby 
Święta patronowała i strzegła zakonników. To tutaj 
św. Barbara przetrwała trudny czas komunizmu. 

Gdy minęło jej prześladowanie, powróciła w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku na AGH. Dzisiaj wi-
traż Barbary zdobi hol tej uczelni, witając wszystkich 
wchodzących w jej mury. Prześladowano też figurę 
św. Barbary. Jej pomnik na dachu AGH (wysoki na 
6 m, wykonany w ręcznie kutej pozłacanej blasze 
miedzianej) był dziełem artysty rzeźbiarza Stefana 
Zbigniewicza. Przedstawiał Świętą siedzącą, okrytą 
płaszczem, ze złotą koroną i krzyżem na głowie oraz 
wizerunkiem baszty trzymanej w ręku. Przedwojen-
na figura pełna monumentalnej prostoty doskonale 
łączyła się z sylwetką gmachu tej uczelni. Rzeźba usu-
nięta została z dachu AGH, gdzie została umieszczona 
na tydzień przed wybuchem II wojny światowej. Hi-
tlerowcy i komuniści nie mogli tolerować tej Świętej. 

W czasie wojny Stefan Zbigniewicz został areszto-
wany i wywieziony do Auschwitz, gdzie zginął w 1942 
r. Rzeźba staraniem dobrych ludzi ukryta została na 
peryferiach miasta (na Woli Duchackiej) i dotrwała 
aż do 1950 r. Niestety, odarta z blachy szybko roze-
schła się i rozsypała. Z tego poniżenia św. Barbara 
wyszła jednak zwycięsko. Po odzyskaniu wolności, 
gdy upadł komunizm, replika jej przedwojennej figu-
ry powróciła na dach AGH. Rzeźbę-pomnik poświę-
cił św. Jan Paweł II w 1999 r. Z dachu AGH Barbara 
znów patrzy na miasto i z życzliwością spogląda na 
kształcącą się młodzież. 

Trzeba nadmienić, że Akademia Górniczo-Hutni-
cza obchodziła w tym roku setne urodziny! Otwarł 
ją bowiem 20 października 1919 r. marszałek Józef 
Piłsudski. Zaś tegoroczny jubileusz uczelni w paź-
dzierniku obchodzono pięknie i uroczyście. Odbyła 
się Msza św. w kolegiacie św. Anny, a później ulicami 
miasta ruszył pochód. W Centrum Kongresowym ICE 

trwało zaś posiedzenie Senatu. Wzięli w nim udział 
m.in. Prezydent RP Andrzej Duda oraz Wicepremier 
i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław 
Gowin. Uhonorowano wiele zasłużonych osób.

Niedawno z okazji wyjazdu na Wszystkich Świę-
tych gościła nas w Kielcach siostra mojego taty. 
Ciocia Grażyna powiedziała mi, że również Kielce 
mogą pochwalić się ciekawym, a nawet cudownym 
wizerunkiem św. Barbary. Otóż na kieleckim wzgó-
rzu Karczówka do XVIII w. wydobywano rudę oło-
wiu – galenę. Do dziś zachowały się ślady dawnych 
wyrobisk górniczych. W 1646 r. gwarek Hilary Mala 
wydobył niespotykanie duże bryły samorodków tej 
rudy. Uznano to za cud i z brył wyrzeźbiono święte 
figury. Jedna z nich – święta Barbara – została umiesz-
czona w pobernardyńskim kościele klasztornym 
wzniesionym na Karczówce w XVII w. jako wotum za 
uratowanie Kielc od zarazy. Warto ją zobaczyć, znaj-
duje się w kaplicy przylegającej z prawej strony do 
przedsionka.

n
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Salezjańskie świętowanie Niepokalanej

Niepokalana znaczy piękna

Wśród wielu cech, jakie twórcy chcieli utrwalić, 
jest bez wątpienia jedna wspólna: piękno, niezwykłe 
piękno, które musi być widoczne w postaci, w twa-
rzy, w oczach i spojrzeniu Maryi. Tak zresztą opisują 
Maryję wszyscy, którym zechciała się ukazać. A gdy 
artyści pod ich dyktando starali się oddać urok Pięk-
nej Pani, słyszeli zawsze to samo: obraz jest ładny, ale 
Ona jest inna, jest piękniejsza.

Co takiego w Niej jest? A co stanowi o pięknie 
kobiety? Kształty postaci? Kolor oczu? Ciepło gło-
su? Delikatność dłoni? Dziewczęta i kobiety, które 
uwierzyły w taki wzorzec piękności, robią wszystko, 

by zewnętrzne piękno uczynić jeszcze urodziwszym. 
Skutek bywa często opłakany. (co się stało z piękną 
Goldie Hown!) Bo nie tędy droga. Zatem pytam jesz-
cze raz: Co takiego w Niej, w Maryi, jest? Najpierw ma-
cierzyństwo. Jest coś urzekającego w postaci, w spoj-
rzeniu, w całym zachowaniu kobiety tulącej dziecko. 
Każda wtedy wypięknieje. Jakże piękna musiała być 
Matka Jezusa... A więc najpierw macierzyństwo.

Jest jeszcze drugi powód, dla którego Maryja prze-
ścignęła w pięknie wszystkie dziewczęta i wszystkie 
kobiety świata. Piękno w człowieku zakotwiczone 
jest nie w proporcjach ciała, lecz w duszy człowieka. 
Bo o człowieczeństwie stanowią właśnie duch i du-
sza. Zatem – im głębsze życie duchowe, im bardziej 
duch nad ciałem panuje, im więcej w kimś duchowej 
przestrzeni, tym piękniejszą staje się ta osoba. Także 
tę prawidłowość obserwujemy w naszym otoczeniu. 
Braku ducha nie da się niczym zastąpić. I dlatego bez 
wątpienia najpiękniejszą jest Maryja. 

Zasługa to czy dar? I Odpowiedź brzmi: dar. Wiel-
ki, wspaniały, niezasłużony dar Boga. Ale mimo że 
Bóg darami sieje hojnie, to przecież obdarza nimi 
stosownie do zdolności i możliwości człowieka (por. 
Mt 25,15). W każdym człowieku wielkość Bożego daru 
spotyka się z ludzką wolnością. Już ona sama jest da-
rem, ale Bóg szanuje wolne decyzje człowieka.

Dziwne wydarzenia w życiu ks. Bosko

Bezpośrednią przyczyną powstania „Towarzystwa 
Niepokalanej” było wydarzenie, które przez history-
ków jest tratowane jako przejaw kryzysu duchowego 
wśród wychowanków oratorium z Valdocco. Kiedy 
pewnego majowego dnia 1856 r. ks. Bosko odprawiał 
Mszę św. i odwrócił się od ołtarza, aby udzielić chłop-
com komunii świętej, żaden z nich nie zbliżył się do 
balustrady. Ks. Bosko bardzo to przeżył. Nic dziwne-
go, skoro w Eucharystii uczestniczyli Michał Rua, 
Dominik Savio, z którymi ks. Bosko wiązał wielkie 
nadzieje na przyszłość. Stan ducha wychowawcy nie 
umknął uwadze chłopców. Już w niecałą godzinę póź-
niej, w drodze do szkoły w mieście, niektórzy z nich 

NIEPOKALANA ks. Zygmunt Kostka

dyskutowali o tym, co się stało, szukając rozwiązania 
problemu. Ustalili naprędce, że podejmą dyżury i co-
dziennie ktoś będzie przystępował do stołu Pańskie-
go. „Żeby ks. Bosko nie miał podobnej przykrości”. 

W tym samym okresie w ks. Bosko dojrzewały 
pierwsze pomysły dotyczące przyszłego Zgromadze-
nia Salezjańskiego, które myślał założyć w oparciu 
o swych najbardziej gorliwych wychowanków. Wśród 
nich wyróżniał się Dominik Savio, chłopiec z natury 
dobry, z uczciwej, wierzącej rodziny, zdolny, podatny 
na pracę duchową i przejęty ideałami świętości. Przy-
był do oratorium 29 października 1854. Pierwszym 
wielkim wydarzeniem, jakie przeżył na Valdocco było 
ogłoszenie 8 grudnia tegoż samego roku dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
Dominik dobrze przygotował się do tej uroczystości 
i głęboko ją przeżył. Wieczorem tego wielkiego dnia 
stanął przy ołtarzu Matki Bożej w kościele św. Fran-
ciszka Salezego i utwierdzony pozwoleniem swego 
spowiednika (ks. Bosko) wypowiedział modlitwę, 
w której ofiarował Maryi swe życie. „Maryjo – modlił 
się – ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, abym zawsze był 
Twoim. Jezu i Maryjo bądźcie zawsze moimi przyja-
ciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł niż bym miał 
przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech”

Historia charyzmatu salezjańskiego, zwłaszcza do-
świadczenie pierwszych lat na Valdocco, utkana jest 
z wielu „8 grudnia”, w których doświadczano macie-
rzyńskiej obecności Maryi Niepokalanej i konkretny 
wyraz przybierało zawierzenie Ks. Bosko i jego sy-
nów Dziewicy Matce. Poświęcenie pierwszej kaplicy 
oratorium (1844), otwarcie drugiego oratorium (1847); 
nowenny i święta ku czci Niepokalanej w ramach 
przygotowania do wielkiej uroczystości z okazji ogło-
szenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny (1854); ofiarowanie się Dominika 
Savio Maryi Niepokalanej (1854), powstanie Towarzy-
stwa Niepokalanej; ustanie cholery (1854), ochrona 
oratoryjnego domu przed piorunem (1861); otwarcie 
ostatniego domu, powstałego z inicjatywy Ks. Bosko 
w Liege (Belgia), ku czci Najświętszego Sakramentu, 
co miało miejsce właśnie w dniu 8 grudnia 1887 roku.

Niepokalana w parafiach salezjańskich

„Żywimy względem Niej [Maryi] synowskie 
i głębokie nabożeństwo. Odmawiamy codzien-
nie różaniec i obchodzimy Jej święta, aby pobu-
dzać się do bardziej świadomego i osobistego 
Jej naśladowania”

Dzisiaj to świętowanie przede wszystkim wyraża 
się w pięknie przeżytej liturgii. Chodzi tu oczywiście 
z jednej strony o uroczystą ceremonię, piękne śpiewy, 
ale i przeżycia wewnętrzne. To co możemy dać Maryi 
najpiękniejszego w tym dniu, to nasze czyste serca, 
czyli spowiedź. Warto przed świętem naszej Mamy 
zadbać o porządek i nie chodzi tu tylko o mieszkanie. 
Istnieje też zwyczaj, że w noc kiedy obchodzi się uro-
czystość Niepokalanej, pali się w ognisku wcześniej 
napisany list do Maryi. Może warto poświęcić trochę 
czasu, by dać coś Mamie w Jej święto by przez ten 
symboliczny akt oddać Jej nas samych, nasze troski 
i kłopoty.

Zapraszamy na eucharystię o godz. 18.00 a później 
na palenie listów do Niepokalanej przy figurce Nie-
pokalanej przy naszym kościele. 

n
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Takiego prymasa

Takiego prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat – tak 
o kardynale Stefanie Wyszyńskim mawiał papież Jan 
Paweł II.

Ewa Czaczkowska, specjalnie na tegoroczne roraty 
napisała książkę dla dzieci o kardynale Wyszyńskim. 
Niniejsza książka przedstawia historię życia prymasa 
od najmłodszych lat.

W dzieciństwie wołali na niego Stefek. Był cie-
kawy świata i ludzi. Kochał rodziców, lubił bawić 
się z rodzeństwem, czasem też psocił. Był odważny. 
W szkole nie lubił matematyki. Wolał czytać książki 
o dawnych dziejach Polski, które wówczas były za-
kazane. Jako pięciolatek wiedział już, że będzie księ-
dzem. Został wielkim prymasem, który przeprowa-
dził Kościół w Polsce przez najtrudniejszy okres jego 
dziejów. Pomógł Polakom zachować wiarę i odzyskać 
upragnioną wolność.

Poznać wielkiego prymasa, który pomógł nam 
zachować wiarę i odzyskać upragnioną wolność 
w najtrudniejszym okresie współczesnych dziejów, 
to obowiązek każdego Polaka, przede wszystkim 
najmłodszego. 

Dlatego przed beatyfikacją sługi Bożego kard. Ste-
fana Wyszyńskiego chcemy uczestnikom adwento-
wych spotkań roratnich przedstawić jego osobę i ży-
cie. Zapraszamy dzieci i dorosłych. 

Ewa Czaczkowska – doktor historii, dziennikarka, 
pisarka. Przez ponad 20 lat pracowała w dzienniku 
„Rzeczpospolita”. Obecnie adiunkt w Instytucie Edu-
kacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w War-
szawie. Jest członkiem zespołu redakcyjnego dzienni-
ków prymasa Stefana Wyszyńskiego „Pro Memoria”; 
uczestniczyła w opracowaniu positio w procesie be-
atyfikacyjnym prymasa Wyszyńskiego.

n

RORATY ks. Zygmunt Kostka

Roratka, wieniec i nie tylko

Nazwa tej przepięknej Mszy św. odprawianej 
w okresie adwentu, tuż przed wschodem słońca, po-
chodzi od introitu z łacińskiego słowa rorate coeli 

desuper niebiosa rosę spuście. Symbolem rorat 
jest świeca zwana roratką, ustawia się ją blisko oł-
tarza. Jest ona koloru białego z niebieska wstążką 

RORATY Janusz Kościński

i symbolizuje Marię, która niesie w swym łonie 
światu Jezusa. 

Przepięknym polskim zwyczajem są dzieci, nio-
sące w procesji zapalone lampiony. Tradycyjnie po-
winny być wykonane własnoręcznie. Obecnie jednak 
coraz trudniej o takie. Ta procesja idąca przez ciemny 
kościół symbolizuje światło rozpraszające ciemności 

grzechu na ziemi. Światło przynoszone na ziemię 
przez mającego narodzić się Chrystusa. Jakże pięk-
nie jest opromienić tym światłem nasze serca, nasze 
dusze.

Jest jeszcze jeden element związany z roratami 
– wieniec adwentowy. Takie wieńce symbolizujące 
4 niedziele oczekiwania na Boże Narodzenie stoją nie 
tylko w naszych świątyniach obok ołtarzy. W wielu 
domach – które powinny być świątyniami miłości ro-
dzinnej – ustawia się je na stole i zapala odpowiednio 
jedną, dwie, potem trzy i cztery świece. Od kilku lat 
na naszym stole stawiamy taki winiec. Pozwala on 
w szaleństwie przygotowań pamiętać o tym na co cze-
kamy, co jest najważniejsze w tym czasie.

Jako temat tegorocznych rozważań roratnich wy-
brano postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Być 
może nie uda się nam codziennie być na roratach – 
spróbujmy w takie dni sami poczytać coś na temat 
kandydata na ołtarze, który przeprowadził Kościół 
w Polsce przez najtrudniejsze czasy.

n

ADWENTOWE
REFLEKSJE

Kamil Stefańczyk

Wezwanie do...

Wezwanie do modlitwy za wszystkich ludzi, nie tylko 
za tych, którzy są nam bliscy i czynią nam dobro, wy-
nika bezpośrednio z nauczania Pana Jezusa:

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miło-
wał swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się 
za tych, którzy was prześladują; tak będziecie 
synami Ojca waszego, który jest w niebie; po-
nieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi 
nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bo-
wiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, 

cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego 
nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak do-
skonały jest Ojciec wasz niebieski.

Mt 5, 43-48

W sytuacji gdy sami nie mamy sił, odwagi lub zwy-
czajnie ochoty, aby modlić się za ludzi, którzy czynią 
zło, módlmy się najpierw do Boga o to żeby nam tych 
sił i chęci udzielił; aby On przemieniał nasze serca 
i wlewał w nie troskę o zbawienie wszystkich ludzi.

Przy okazji, można tutaj skomentować również 
fragment z listu św. Jana:

Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, 
który nie sprowadza śmierci, niech się mo-
dli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, 
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których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje 
taki grzech, który sprowadza śmierć i w takim 
wypadku nie polecam, aby się modlono.

1 J 5,16

Bardzo przekonująco wyjaśnił ten postawiony 
przez Apostoła Jana znak zapytania co do skuteczno-
ści modlitwy za wielkich grzeszników święty Tomasz 
z Akwinu: 

Tylko cud może sprawić nawrócenie takich 
ludzi, cud na miarę wskrzeszenia umarłego. 

Oczywiście, dla Boga nie ma nic niemożliwego. 
Ale zarazem zwyczajną modlitwą nie wyprosi-
my ani wskrzeszenia umarłego, ani nawróce-
nia zatwardziałego grzesznika. W takich spra-
wach Bóg wysłuchuje tylko swoich wielkich 
przyjaciół 

De malo, q. 3 a.15 ad 31.

W takich przypadkach możemy się również po-
modlić i o to, aby Bóg dopomógł nam stać się jego 
wielkimi przyjaciółmi, a będziemy mogli skutecznie 
wypraszać u Niego łaski potrzebne dla wszystkich.

n

1 o. J. Salij OP, ZA KOGO POWINNIŚMY SIĘ MODLIĆ?, dostęp: 4.08.2019  
- https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/praca_nad_wiara/za_kogo.html

ADWENTOWE
REFLEKSJE

Kamil Stefańczyk

Którą linią frontu jesteś?

Rola świeckich w Kościele jest bardzo ważna gdyż to 
oni współstanowią Kościół, Lud Boży. Nawet jeśli, 
bardzo często sami, świeccy, o tym zapominamy. Nie 
doceniamy naszej roli, tego ile od nas zależy. Zdaje 
nam się, że Kościół to księża i zakonnicy w swoich 
świątyniach. Owszem, ich rola też jest bardzo ważna, 
są pasterzami Ludu Bożego, jednocześnie również do 
niego należąc. Ale to od nas, świeckich, zależy jak bę-
dzie wyglądał Kościół. 

Czy dana świątynia przetrwa próbę czasu. Czy 
w razie potrzeby, wierni z danej okolicy złożą się na 
utrzymanie lub remont kościoła. Czy coniedzielna 
Msza św. będzie okraszona wspaniałą liturgią – czyta-
niami lektorów, śpiewami scholi, chóru itp. Bo to na 
nas leżą te obowiązki. Nikt inny tego za nas nie zro-
bi. Należy ciągle sobie te prawdy uświadamiać, gdyż 
łatwo popaść w myślenie, że ołtarz przystroi się sam.

O tym jak ważna jest rola świeckich w Koście-
le świadczy jednak przede wszystkim inny czynnik. 
Mianowicie, świeccy z uwagi na swój świecki cha-
rakter życia, stanowią jakoby pierwszą linię frontu 
ewangelizacji. Przez to, że na co dzień spotykamy się 
z ludźmi nie tylko wierzącymi ale i również z osobami 

innych wyznań, niewierzącymi lub wręcz wrogo 
nastawionymi do religii, nasza ewangelizacja jest 
o wiele bardziej wymagająca niż głoszenie kapła-
nów. Dzieje się tak, ponieważ z ambony, przemawia 
się do ludzi, którzy już zechcieli przyjść do kościoła 
na Mszę św. Jednak świeccy, w codziennym życiu, 
często mają do czynienia z ludźmi, którzy nie chcą 
mieć z wiarą nic wspólnego lub też na tyle zagubi-
li się w wirze współczesnego świata, iż trwają jakby 
w marazmie duchowym, nie zaprzątając sobie myśli 
Bogiem, ani czymkolwiek co duchowe. W tym przy-
padku, ewangelizacja świeckich chrześcijan polega 
na życiu Ewangelią na co dzień. Naszym sposobem 
życia mamy świadczyć o Bogu i głosić Jego chwałę. 
Niekiedy należy także zabrać odważny głos w obro-
nie wiary. Jeśli jesteśmy np. na przerwie w pracy, 
świadkami rozmowy, z której wynika jasno niezro-
zumienie jakiegoś aspektu wiary, chrześcijanin ma 
obowiązek wytłumaczyć, objaśnić dane zagadnienie 
innym, którzy może nie są szczególnie blisko związa-
ni z Kościołem. 

Aby być do tego zdolnym wierni powinni, w miarę 
swoich możliwości, poddawać się ciągłej katechizacji, 

również a raczej przede wszystkim, przez całe swo-
je życie dorosłe. W zdecydowanej większości przy-
padków, wiedza o Bogu danego katolika kończy się 
na etapie szkolnym, kiedy to katecheza należała do 
przedmiotów obowiązkowych i wraz z ukończeniem 
szkoły, kończy się zdobywanie przez nas wiedzy teolo-
gicznej. A przecież inaczej tłumaczy się coś dzieciom, 
a inaczej osobom dorosłym. Potrzeba aby nam ktoś 
wytłumaczył wiarę, mówiąc jak do dorosłych osób:

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kie-
dy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co 
dziecięce.

1 Kor 13,11

W przeciwnym razie, dalej zdarzać się będą takie 
sytuacje w konfesjonałach, kiedy to 40-letni mężczy-
zna spowiada się za pomocą formułki używanej pod-
czas Pierwszej Komunii Św.

Dorośli wierni mogą katechizować się na szereg 
sposobów – poprzez codzienną lekturę i rozważanie 
Pisma Świętego, przynależność do przy-parafialnych 
wspólnot katechetycznych dla dorosłych, codzienną 
modlitwę, wspólną i indywidualną, czy też np. przez 
zapoznawanie się z żywotami świętych lub korzy-
stanie z usług stałego spowiednika lub kierownika 
duchowego.

Potrzeba abyśmy się wzajemnie do tego zachę-
cali gdyż to tylko od nas zależy jak będzie wyglądał 
Kościół.

n

ADWENTOWE
REFLEKSJE

Kamil Stefańczyk

Sens cierpienia

Wstęp

Rozmyślając nad zagadnieniami naszej chrześci-
jańskiej wiary, należy zdawać sobie sprawę, że tu na 
Ziemi, nigdy nie uda nam się poznać Boga w 100%. 
Dopiero po śmierci, kiedy będziemy go oglądać „twa-
rzą w twarz”, wszystko stanie się jasne i osiągniemy 
pełnię zrozumienia. W czasie naszej ziemskiej wę-
drówki przez życie, poznawanie Boga można porów-
nać do oglądania zapalonej świecy przez dym uno-
szący się z kadzidła. Dostrzegamy co prawda źródło 
światła, lecz nie widzimy dokładnych kształtów. Nie 
należy się tym jednak zniechęcać do podejmowania 
próby jak najlepszego zrozumienia Boga już teraz. 
Wręcz przeciwnie, zostaliśmy obdarowani umysłem, 
czyli jesteśmy niejako zawezwani do podejmowania 
wszelkich wysiłków intelektualnych, aby powiększać 
naszą wiedzę o Bogu.

Spróbujmy zatem poszukać sensu cierpienia w ży-
ciu chrześcijanina:

I

Bóg „sprawdza” nasze serca nie po to, aby dowie-
dzieć się kto z nas prawdziwie Go miłuje (On wie 
wszystko), ale po to byśmy sami mogli zobaczyć, czy 
rzeczywiście wybieramy Boga; czy On jest dla nas 
prawdziwie najważniejszy1. Poprzez „sprawdzanie 
serca” należy rozumieć to, że Bóg dopuszcza w naszym 
życiu trudne wydarzenia, których źródłem, przyczyną 
jest ten świat bądź ludzie z tego świata.

II

Doświadczenie braku pozwala nam być miłosier-
nymi. Przeżyte przez nas trudności pomagają nam 
opłakiwać nieszczęścia innych, tak jakby były naszy-
mi własnymi2. Człowiek kontemplując cierpienie in-
nych, powinien zobaczyć, co chciałby aby uczyniono 
dla niego, gdyby sam był w takiej sytuacji3.

1 W. Zatorski OSB, Pokora, Tyniec 2011, s. 26.
2  P. Murray OP, Młode wino dominikańskiej duchowości, Poznań 2007, s. 121.
3 "Vidit Jacob ... ": Expositio I super Apocalypsim I, wydane pod imieniem Tomasza z Akwinu w: 

Opuscula alia dubia 2, Opera omnia, t. 23, w: Ibidem, s. 119-120.
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III

Bóg usuwa czasem pocieszenia, żeby dusza poszu-
kiwała Go i nie zatrzymywała się tylko na Jego do-
brach4. Abyśmy nie poprzestawali na natychmiasto-
wości; abyśmy wychodzili dalej, poza.

IV

Ewangeliczna przypowieść o chwaście, gdzie 
chwast to synowie Złego, powodujący cierpienie i zło 
na świecie:

„Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli 
i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbiera-
jąc chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa”. 

Mt 13, 28-30

Bóg dopuszcza na świecie zło. Nie w tym sensie, 
że obecność zła coś nam dodaje. W każdym człowieku 
jest dobro i zło. Likwidując zło, trzeba by albo stwo-
rzyć jakiegoś nowego człowieka rajskiego, w którym 
nie byłoby zła, albo na siłę zmienić naszą duszę, na-
szą psychikę. W efekcie Bóg odebrałby nam wolność, 
zniszczyłby nas takich, jakimi jesteśmy. Ta zmiana 
byłaby taka, że wielu (wszyscy?) by umarli, a więc nie 
mieliby możliwości poprawy i nawrócenia – dobro zo-
stałoby zniszczone wraz ze złem. To jest de facto wła-
śnie to żniwo, a nasze pragnienia życia bez zła, to jest 
pragnienie raju.

Ktoś zatem mógłby spytać: Dlaczego w takim razie 
Bóg dopuszcza w ogóle istnienie zła w ludziach?

To ludzie wybierają zło, bo mają wolną wolę. Bogu 
nie zależy na tym aby mieć ubezwłasnowolnionych 
wyznawców. Dlaczego w takim razie Bóg stworzył lu-
dzi wiedząc, że będą wybierali zło? Odpowiedzi udzie-
la nam św. Katarzyna ze Sieny:

Niewysłowiona Miłości, w swojej światłości 
widziałaś wyraźnie wszystkie niecne uczynki, 
jakimi stworzenia miały obrazić Twą nieskoń-
czoną dobroć. Zdawałaś się tego nie zauważać, 
lecz zwróciłaś swój wzrok na piękno stworze-
nia, zapatrzyłaś się weń i pokochałaś do sza-
leństwa. Upojony miłością z samego siebie, 
wydobyłeś stworzenie i dałeś mu byt na swój 
obraz i podobieństwo5.”

Podobnie mówi samo Pismo Święte (Rdz 1, 27): 

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę.”
Z powyższego fragmentu możemy wywnio-
skować, iż wolność jest podstawową cechą 
człowieka. 

V

Rozważając cierpienie Syna Człowieczego, mogę 
zdać sobie sprawę z mojej niewdzięczności i z mojej 
winy6. Ale również z nieogarnionej miłosiernej miło-
ści Boga, który ma w człowieku upodobanie7.

VI

Cierpienie nie jest Bożą karą za grzechy. Nale-
żałoby uświadomić sobie, że poprzez całe zło, które 
wyrządziliśmy w naszym życiu, taka kara byłaby jak 
najbardziej uzasadniona. Po drugie, taką „karę” trze-
ba by traktować raczej jako formę miłosierdzia Boga, 
pragnącego nas przez nią oczyścić oraz nakierować 
z powrotem w kierunku dobra8. Cierpienie jest za-
sadniczą konsekwencją wolności człowieka9. Czy jest 
możliwa prawdziwa ludzka wolność, gdyby nie ist-
niało cierpienie?

VII

Chyba najtrudniejszym sposobem przyjmowania 
cierpienia jest odbieranie go jako realizacji błogo-
sławieństw. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogo-
sławieni kiedy was prześladują itd. Na tym, niemalże 
mistycznym, poziomie, wielcy chrześcijanie, tacy jak 
np. św. Dominik, odczuwali wręcz radość w cierpie-
niu. Radość, wynikającą ze stosowania Jezusowych 
błogosławieństw w praktyce, w życiu10. 

Błogosławieni, czyli inaczej szczęśliwi, to ludzie, 
którzy oddają Bogu różne źródła cierpienia i dają 
się Bogu prowadzić do pełni szczęścia w doświadcze-
niach, w których nie spodziewamy się doświadczyć 
szczęścia11. Można powiedzieć, że naprawdę szczęśliwi 
są ci, którzy nawet w cierpieniu potrafią się z ufno-
ścią, wiarą i miłością rzucić w ramiona Boga. Wtedy 
Bóg przenika ich niezwykłym darem szczęścia Swo-
jej obecności i miłości i wtedy zdarza się swoisty cud, 
bo cierpienie ufnie oddane Bogu zaczyna przynosić 
dobre owoce, zaczyna przemieniać się w dobro w nas 
i wokół nas.

VIII 
(z Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Opatrzność, a zgorszenie z powodu zła

309: Jeśli Bóg, Ojciec wszechmogący, Stwórca upo-
rządkowanego i dobrego świata, troszczy się 
o wszystkie swoje stworzenia, to dlaczego istnieje 
zło? Tego pytania, równie naglącego jak nieunik-
nionego, równie bolesnego jak tajemniczego, nie 
wyczerpie żadna łatwa odpowiedź. Odpowiedzi 
na to pytanie udziela dopiero całość wiary chrze-
ścijańskiej: dobroć stworzenia, dramat grzechu, 
cierpliwa miłość Boga, wychodząca ciągle na-
przeciw człowieka przez Jego przymierza, odku-
pieńcze Wcielenie Jego Syna, dar Ducha Święte-
go, zgromadzenie Kościoła, moc sakramentów 
oraz wezwanie do szczęśliwego życia, do którego 
wszystkie wolne stworzenia są zaproszone, zanim 
przyjmą jeszcze to wezwanie; lecz mogą także – co 
jest straszną tajemnicą – z góry je odrzucić. Nie ma 

takiego elementu w orędziu chrześcijańskim, który 
nie byłby częściową odpowiedzią na pytanie o zło.

310: Dlaczego jednak Bóg nie stworzył świata tak do-
skonałego, by żadne zło nie mogło w nim istnieć? 
W swojej nieskończonej mocy Bóg zawsze mógł-
by stworzyć coś lepszego. W swojej nieskończonej 
mądrości i dobroci Bóg chciał jednak w sposób 
wolny stworzyć świat „w drodze” do jego osta-
tecznej doskonałości. To stawanie się dopuszcza 
w zamyśle Bożym pojawianie się pewnych bytów, 
a zanikanie innych; dopuszcza obok tego, co naj-
doskonalsze, także to, co mniej doskonałe; obok 
budowania natury, również zniszczenia. Obok do-
bra fizycznego istnieje zatem także zło fizyczne tak 
długo, jak długo stworzenie nie osiągnie swojej 
doskonałości.

311: Aniołowie i ludzie – stworzenia rozumne i wol-
ne – muszą zdążać do swego ostatecznego prze-
znaczenia przez wolny wybór, a przede wszyst-
kim przez miłość. Mogą więc błądzić. Istotnie, 
popełnili oni grzech. W ten właśnie sposób zło 
moralne weszło w świat; jest ono nieporówna-
nie większe od zła fizycznego. Bóg w żaden spo-
sób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest 
przyczyną zła moralnego. Dopuszcza je jednak, 
szanując wolność swego stworzenia, i w sposób 
tajemniczy potrafi wyprowadzić z niego dobro: 
Bóg wszechmogący... ponieważ jest dobry w naj-
wyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy na istnie-
nie jakiegokolwiek zła w swoich dziełach, jeśli nie 
byłby na tyle potężny i dobry, by wyprowadzić do-
bro nawet z samego zła.

312: Można więc niekiedy odkryć, że Bóg w swojej 
wszechmocnej Opatrzności może wyprowadzić 
dobro ze skutków zła, nawet moralnego, spowo-
dowanego przez Jego stworzenia: „Nie wyście 
mnie tu posłali – mówi Józef do swoich braci – lecz 
Bóg... Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, 
Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby spra-
wić... że przeżył naród wielki” (Rdz 45, 8; 50, 20). 
Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek 
mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna 
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Bożego, spowodowanego przez grzechy wszyst-
kich ludzi, Bóg, w nadmiarze swojej łaski, wypro-
wadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa 
i nasze Odkupienie. Zło nie staje się jednak mimo 
to dobrem.

313: „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we 
wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). Świadectwo 
świętych nieustannie potwierdza tę prawdę:

 Święta Katarzyna ze Sieny mówi więc do „tych, 
którzy gorszą się i buntują przeciw temu, co im się 
zdarza”: „Wszystko pochodzi z miłości, wszystko 
jest skierowane ku zbawieniu człowieka, Bóg czy-
ni wszystko tylko w tym celu.”

 Święty Tomasz More przed swoim męczeństwem 
pociesza córkę: „Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie 
chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On chce, 
chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest 
dla nas najlepsze”,

 Juliana z Norwich: „Poznaję więc przez łaskę Bożą, 
że powinnam mocno trzymać się wiary i z nie 
mniejszym przekonaniem wierzyć, że wszystko 
będzie dobre...

 I zobaczysz, że wszystko będzie dobre” (Thou shalt 
see thyself that ALL MANNER of thing shall be 
well).

314: Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata 
i historii. Drogi Jego Opatrzności są dla nas czę-
sto nie znane. Dopiero u kresu, gdy skończy się 
nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga 
„twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12), w pełni poznamy 
drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, 
nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku 
ostatecznego Szabatu, ze względu na który stwo-
rzył niebo i ziemię.

324: Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła mo-
ralnego jest tajemnicą. Bóg ją wyjaśnia przez swo-
jego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmar-
twychwstał, by zwyciężyć zło. Wiara daje nam 

pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wy-
prowadzał z niego dobra drogami, które poznamy 
w pełni dopiero w życiu wiecznym.

Zakończenie

Z uwzględnieniem wszystkich powyższych punk-
tów, rozważając temat sensu cierpienia, należy pa-
miętać, że możemy to robić jedynie na sposób ludzki. 
Nie zapominajmy, że myślenie Boskie, różni się od 
naszego. Obrazuje to dobrze przypowieść o robotni-
kach w winnicy (Mt, 20). Po ludzku, słuszną wydaje 
się być zapłata proporcjonalna do czasu pracy robot-
ników. Gospodarz, symbolizujący Boga, daje jednak 
każdemu po równo – i tym, którzy pracowali cały 
dzień, jak i tym, którzy pracowali jedną godzinę12. 
Analogicznie, cierpienie, tak po ludzku, zawsze wy-
dawać się może niesłuszne. Niesprawiedliwym jest 
jednak obwinianie Boga za nieszczęścia, które nas 
spotykają. Należy pamiętać, że zgodnie z biblijnym 
opisem, kiedy Bóg stworzył człowieka, na świecie nie 
było żadnego cierpienia ani nawet śmierci. Te pojawi-
ły się dopiero po grzechu pierworodnym, jako skutek 
nieposłuszeństwa ludzkości. Innymi słowy mówiąc 
możliwość wybierania dobra i zła, jak również do-
świadczanie zła, a więc i cierpienia jest konstytucyj-
ną własnością świata i nas samych, która jest zwią-
zaną z naszą wolnością. Bez cierpienia i wolności nie 
bylibyśmy ludźmi, bylibyśmy innym stworzeniem.   
Człowiek, obcujący w bezpośredniej bliskości z Bo-
giem, nie umiera. Dlatego warto trwać w nieustającej, 
żywej nadziei, że kiedy znów się z nim zjednoczymy, 
po naszej śmierci, będziemy się wiecznie radować, 
w pełni szczęśliwi; w myśl obietnicy: „Dlatego raduj-
cie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z po-
wodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość 
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od znisz-
czalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na 
sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystu-
sa.” (1 P 1, 6-7)

n
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Janusz Kościński

 A co Mi przyniosłeś…

Zaczynamy Adwent czas radosnych przygotowań na 
święta. Każda pani domu chciałaby przygotować jak 
najlepszą wigilię i cały dom. Teraz jest prościej, bo 
nie trzeba zdobywać karpia, choinki, stać godzina-
mi w kolejkach, bo gdzieś coś rzucili. Część z nas na 
pewno pamięta jeszcze te czasy. Sam pamiętam jak 
stałem w wigilię, po kostki w topniejącym śniegu, po 
chleb, w naszym dębnickim „dyżurnym”, bo tak nazy-
wany był ten sklep którego zresztą już niema. 

Teraz jest prościej, możemy nawet spotkać w skle-
pie czerwono – białego krasnala, na którego ubranie 
często oszczędzano materiału, cóż takie czasy. Kra-
snal da nam cukierka, albo jakiś inny gadżet, powie 
że to od Mikołaja i doda kup to… Na tamto masz taką 
promocję… Tamto możesz mieć już za tyle…

Napisałem krasnala bo Mikołaj po pierwsze był 
mężczyzną, po drugie był biskupem, a po trzecie jest 
święty jest Świętym Mikołajem, a nie krasnalem jeż-
dżącym na reniferze po supermarkecie.

Zbliżające się święta nastrajają nas do zmian. 
Chcielibyśmy zmienić telewizor i może tablet na 
nowe, przecież przyjdą do nas znajomi i rodzina. 
Przydałoby się „zajechać” czymś nowym na pasterkę 
i pewnie w nowym futrze. Przecież ten stary gruchot 
ma już tyle lat. 

Pośród takich nas za dwadzieścia kilka dni na-
rodzi się malutki Jezus. Pobiegniemy zobaczyć i tę 

i tamtą szopkę, i pewnie posłuchać co ksiądz powie 
na kazaniu na pasterce. Nie jeden z zachwytem bę-
dzie patrzył na szopkę księży Kruczków.

Przyjdzie do nas Bóg jako bezbronne maleństwo. 
Czy dla Niego będzie ważne tylko czym przyjechałem? 
Nie On zapyta mnie do kogo wyciągnąłem rękę, z kim 
się pojednałem, z kim w sercu przyszedłem… 

Czy ucieszy Go tylko moja choinka kapiąca od 
ozdób i nowy sprzęt pod nią? Nie, bardziej Go ucieszy 
jak pomogę komuś słabszemu, podzielę się z biedniej-
szym. Sprawię, że ktoś w te święta poczuje się szczę-
śliwszy, mniej samotny, rozpalę w nim iskierkę na-
dziei, której mu brakowało przez cały rok.

Czy będzie tylko zaglądał za szafę ile tam kurzu? 
Mały Jezusek pewnie popatrzy mi prosto w oczy i jak 
małe dziecko zapyta – A co Mi przyniosłeś, co mi przy-
niosłeś w serduszku? Czy ja Mu przyniosę pokój, po-
jednanie, poukładane sprawy z innymi, czyste sumie-
nie… A może co nie daj Boże będę miał w sercu zimny 
kamień na którym wydrapałem „Ja źle nie robię… nie 
potrzebuję przepraszać… nie potrzebuję spowiedzi”

Przygotujmy się na Święto Narodzenia Pańskiego 
najlepiej jak potrafimy, a mały Jezus przyjdzie do nas 
i przyniesie nam prawdziwą radość.

n
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MIŁOŚĆ 
MAŁŻEŃSKA

Kamil Stefańczyk

Prawdziwa miłość

Rozważając ten fragment Pisma Św. warto zwrócić 
uwagę na początkowy opis, kiedy to ukochany musi 
pokonać pewne przeszkody aby dotrzeć do swej uko-
chanej. Biegnie przez pagórki, zagląda przez kraty, 
aby móc chociaż usłyszeć jej głos. Obraz ten pokazuje 
nam, że prawdziwa miłość pokonuje wszelkie prze-
szkody jakie może przynieść wspólne życie.

Pomimo tego, iż dotychczas, wraz z moją żoną, nie 
doświadczyliśmy poważnych małżeńskich kryzysów, 
poświęciliśmy wiele uwagi na to aby uświadomić 
sobie, że okres tzw. „motyli w brzuchu” w pewnym 
momencie się skończy. Bardzo pomogła nam szczera 
rozmowa, którą odbyliśmy jeszcze w okresie narze-
czeństwa. Obydwoje upewniliśmy się, że każda ze 
stron ma świadomość tego, że kryzysy mogą wystą-
pić w każdym małżeństwie oraz, że właściwą postawą 
jest podjęcie wtedy wspólnego wysiłku, mającego na 

celu przezwyciężenie wszelkich trudności. Bycie ra-
zem polega na wspólnym budowaniu.

Z dużym niepokojem przyjęliśmy fakt, że w Polsce 
średnio co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. 
Świadczy to o tym, że niestety wielu ludzi wyznaje 
zasadę, że jesteśmy ze sobą dopóki jest nam dobrze. 
W momencie pojawienia się jakichś trudności, nawet 
niekoniecznie poważnych, młode osoby podejmują 
decyzję o zakończeniu swojego małżeństwa. Zastana-
wiam się czy taki związek dwojga ludzi można w ogó-
le nazwać miłością. Prawdziwa miłość, jak czytamy 
w Pieśni nad Pieśniami, jest czymś tak potężnym, 
jak sama śmierć. Tak silne uczucie charakteryzuje się 
tym, że obie strony podejmują pełen szacunku dialog, 
w którym każda ze stron próbuje się nawzajem zro-
zumieć a w konsekwencji znaleźć rozwiązanie nawet 
największych problemów.

n

„Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. 
Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. 
Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. 
Miły mój odzywa się i mówi do mnie: 
„Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź! 
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, 
ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! 
Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku”. 
Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział: 
Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, 
bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań, 
żar jej to żar ognia, płomień Pana. 
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.”

Pnp 2, 8-10. 14. 16A; 8, 6-7A

MĘSKI
PUNKT WIDZENIA

Janusz

Św. Andrzej

Św. Andrzej – bo Jego postać chcę dzisiaj przypomnieć 
– pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. 
J 1, 44). Mieszkał jednak ze św. Piotrem, swoim star-
szym bratem i jego teściową w Kafarnaum (por. Mk 1, 
21. 29-30). Był – jak Piotr – rybakiem. 

Jaka była Jego droga do Jezusa?

Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Chry-
stusa spotkał przy chrzcie św. Jana i poszedł za nim. 
Andrzej nie tylko sam przystąpił do Chrystusa; to on 
przyprowadził do Niego św. Piotra: 

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz 
z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył prze-
chodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 
Dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił, i poszli za 
Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, 
że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szuka-
cie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi – to zna-
czy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowie-
dział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc 
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali 
u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jed-
nym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli 
za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten 
spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. 
I przyprowadził go do Jezusa

J 1, 35-41

Andrzej był pierwszym uczniem powołanym przez 
Jezusa na Apostoła, jednak nie od razu przystąpił na 
stałe do nowego mistrza.

Po pierwszym spotkaniu nad Jordanem Andrzej, 
Jan i Piotr wrócili do Galilei do swoich zajęć. Byli za-
możnymi rybakami, skoro mieli własne łodzie i sieci. 
Właśnie przy pracy Chrystus po raz drugi ich wezwał; 
odtąd pozostaną z nim aż do Jego śmierci i wniebo-
wstąpienia. Spotkanie nad Jeziorem Genezaret i po-
wtórne wezwanie przekazał nam św. Mateusz: 

Gdy (Jezus) przechodził obok Jeziora Galilej-
skiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego 
Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali 
sieć w jezioro: byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was ry-
bakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci 
i poszli za nim

Mt 4, 18-20

W Ewangeliach św. Andrzej występuje jeszcze 
dwa razy. Kiedy Pan Jezus przed cudownym rozmno-
żeniem chleba zapytał Filipa: „Skąd kupimy chleba, 
aby oni się posilili?” – Andrzej rzekł do Niego: „Jest 
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmien-
nych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”  
(J 6, 5. 8-9). I jeszcze raz występuje św. Andrzej, kiedy 
pośredniczy w przekazaniu prośby, aby poganie także 
mogli ujrzeć Chrystusa i zetknąć się z Nim bezpośred-
nio: „A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 
(Bogu) w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni 
więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy, 
i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». 
Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei An-
drzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi” (J 12, 20-22). 
Chodziło w tym wypadku o prozelitów, czyli pogan, 
którzy przyjęli religię judaistyczną. Do końca ziem-
skiej działalności Jezusa należał do Jego najbliższych 
współpracowników.

Po Zesłaniu Ducha Świętego św. Andrzej praco-
wał w Scytii, w kraju leżącym pomiędzy Dunajem 
a Donem, Poncie, w Kapadocji i w Bitynii, Achai... 
Można wymieniać wiele miejsc niemniej Scytia dał 
mu miano Apostoła Słowian – tak nazywają go pra-
wosławni. Według ich tradycji jest założycielem 
Kijowa.

Św. Andrzej zakończył swoje apostolskie życie 
śmiercią męczeńską w Patras w Achai, na drzewie 
krzyża. Patras leży na Peloponezie przy ujściu Zato-
ki Korynckiej. Jak podają źródła historyczne wyrok 
przyjął z radością. Charakterystycznym jest kształt 
krzyża, na którym zawisł Apostoł, kształt litery X. 
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Można by dużo rozpisywać się na temat działalno-
ści świętego, którego wspomnienie obchodzimy 30 li-
stopada. Szczególnej uwadze braci jednak proponuję 
moment samego powołania św. Andrzeja. Chrystus 
powiedział pójdź za mną i poszedł – bez szemrania, 
okazywania niezadowolenia, własnej wyższości. Czy 
to jest proste dla nas, współczesnych mężczyzn? Jakże 
trudnym dla nas jest posłuszeństwo w każdej formie 
– rodzinnej, służbowej, duchowej. Że nie wspomnę tu-
taj o przepisach chociażby drogowych. 

Św. Andrzej przyprowadził do Jezusa swojego bra-
ta św. Piotra – skałę i opokę Kościoła. Tu nasuwa mi 
się refleksja do kogo ja przyprowadzam swoich braci, 
przyjaciół, towarzyszy? Czy do Jezusa, do prawdy. 

W czasie rozpoczynającego się Adwentu pomyśl-
my czy idziemy za Chrystusem i do kogo prowadzimy 
tych co są obok nas..

n

Wigilia Staropolska

Oto kilka przepisów z kuchni staropolskiej przygoto-
wywanych przez moją zmarłą już mamę Krystynę – 
na wieczerzę wigilijną. Poszczególne przepisy obliczo-
ne są na 4 - 5 osób z wyjątkiem przepisów na ciasta.

Barszcz wigilijny 

Barszcz czerwony, jest chlubą staropolskiej kuch-
ni. Najstarszy zachowany przepis pochodzi z początku 
XVI wieku. Istnieją dwie klasyczne wersje czerwone-
go barszczu: postna na Boże Narodzenie oraz wielka-
nocna na wywarze mięsnym. Obie wersje barszczu 
przygotowuje się na naturalnym kwasie buracza-
nym. Kiszenie buraków jest bardzo proste i łatwe: do-
kładnie umyte buraki czerwone, obrane i pokrajane 
w cienkie plastry (ok. 1,5 kg), układamy w szklanym 
słoju i zalewamy zaledwie letnią wodą, tak by pokry-
ła buraki. Na wierzch kładziemy kromkę razowego 
chleba, co znacznie przyspiesza proces kiszenia. Słój 
obwiązujemy gazą i stawiamy w najcieplejszym kącie 
kuchni. Po czterech, pięciu dniach ostrożnie usuwa-
my pianę, jaka się uformuje na powierzchni, i zlewa-
my do czystych butelek klarowny, rubinowoczerwo-
ny kwas buraczany. W szczelnie zakorkowanych 
butelkach i w chłodnym miejscu możemy przecho-
wywać go kilka tygodni, a nawet miesięcy. Barszcz 
wigilijny, postny, przyrządzamy na esencjonalnym 
wywarze z warzyw (seler, pietruszka, marchew, por 
i cebula). Warzywa gotujemy z 4 obranymi i pokra-
janymi na cienkie plastry buraczkami, dodając 10 

ziarenek pieprzu czarnego, 2 ziarnka ziela angielskie-
go i listka laurowego. W oddzielnym garnuszku gotu-
jemy w 2 szklankach wody 5 - 8 suszonych grzybów 
prawdziwych. Oba wywary, przelewamy przez sitko 
i łączymy. Teraz dodajemy odpowiednią ilość kwasu 
buraczanego (na ok. 1,1/2 litra wywaru - 1/2 litra kwa-
su). Barszcz podgrzewamy do momentu wrzenia, lecz 
nie gotujemy więcej. Barszcz doprawiamy bardzo tro-
skliwie. Jego ostateczny szlif smakowy zależny jest od 
indywidualnych upodobań. Niezależnie od soli wy-
równujemy smak barszczu odrobiną cukru. Kwasko-
watość możemy wzmocnić kieliszkiem czerwonego 
wytrawnego wina lub sokiem z cytryny, nigdy octem. 
Utarty ząbek czosnku, dodany do barszczu na kilka-
naście minut przed podaniem, nada mu interesującą 
i pełną charakteru nutę smakowo-aromatyczną. 

Tradycyjnym dodatkiem do barszczu wigilijnego 
są uszka. Na osobę liczymy 6 - 8 uszek. Ugotowane 
uszka wkładamy do wazy i zalewamy gorącym barsz-
czem. Gdy barszcz podamy w bulionówkach, odpo-
wiedniejszym dodatkiem będą malutkie kruche pie-
rożki z farszem grzybowym, podane oddzielnie. 

Uszka do barszczu wigilijnego 

Ciasto: 15 dkg mąki przesianej zagniatamy z 1 ca-
łym jajkiem z dodatkiem soli. Ciasto powinno być 
wolniejsze niż na makaron. Doskonale wyrobione 
ciasto rozwałkowujemy cienko i krajemy na stolnicy 
na małe kwadraty (4 x 4 cm lub nieco mniejsze). Uszka 
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bowiem, im są mniejsze, tym lepiej świadczą o kunsz-
cie sztuki kulinarnej. Na każdym kwadracie kładzie-
my nieco farszu, kwadrat składamy po przekątnej, 
dokładnie zlepiamy brzegi, a następnie dwa przeciw-
ległe rogi trójkątnego pierożka. Uszka wrzucamy do 
osolonego wrzątku. Gdy wypłyną - są gotowe. 

Farsz: Ugotowane grzyby, z których wywar dodali-
śmy do barszczu, krajemy w drobną kostkę, przesma-
żamy na maśle z średnią, drobno pokrajaną cebulą, 
po czym łączymy z 1 łyżką bułki tartej i 1 całym, suro-
wym jajem. Farsz solimy i pieprzymy do smaku. 

Kruche pierożki do barszczu 

Kruche ciasto: 20 dkg przesianej mąki, 12 dkg 
masła, 1 jajo lub dwa surowe żółtka, łyżka śmietany 
oraz sól. Wymienione składniki łączymy siekając je 
nożem, a następnie szybko zagniatamy ciasto, które 
powinno "odpocząć" w chłodnym miejscu przez 30 
minut. Z dość cienko rozwałkowanego ciasta wyci-
namy kółka o średnicy ok. 5 cm, na każde kółko na-
kładamy nieco farszu grzybowego (przygotowanego 
według przepisu na farsz do uszek) i ze złożonych 
przez pół kółek formujemy zgrabne pierożki, dokład-
nie zlepiając ich brzegi. Pierożki układamy na blasze 
i smarujemy pędzelkiem maczanym w roztrzepanym 
jaju. Pieczemy w gorącym piekarniku na złoty kolor. 

Wigilijna zupa grzybowa 

Wigilijna zupa grzybowa , podobnie jak wigilijny 
barszcz, jest zupą postną. Nie ma sycić, lecz pobudzić 
apetyt. A więc 5 - 7 dkg suszonych prawdziwych grzy-
bów (szybko umytych w zimnej wodzie) zalewamy 2 
l letniej wody i odstawiamy na godzinę. Gotujemy 
w tej samej wodzie na małym ogniu pod przykryciem. 
Gdy grzyby zmiękną, dodajemy włoszczyznę bez ka-
pusty oraz 10 ziarenek czarnego pieprzu. Gotujemy aż 
warzywa będą miękkie. Do klarownej, przelanej przez 
gęste sitko zupy, posolonej do smaku i ewentualnie 
nieco "zaostrzonej" odrobiną soku cytrynowego, do-
dajemy ugotowane i pokrajane w cieniutkie paseczki 
czapeczki grzybów oraz ugotowane łazanki. 

Karp smażony 

Oczyszczonego karpia krajemy na porcję, które 
przyprawiamy. Niech tak poleżą 30 minut. Następ-
nie poszczególne porcje otaczamy w mące, maczamy 
w rozbitym jaju i otaczamy w bułce tartej. Smażymy 

na niezbyt silnym ogniu, na maśle, na jasny złoty ko-
lor. Usmażone porcje karpia można włożyć na kilka 
minut (na przykrytej patelni) do gorącego piekarni-
ka, by się ewentualnie dopiekły. Masła przy smaże-
niu nie należy żałować, bo smażona w skąpej ilości 
tłuszczu panierowana ryba zbyt silnie się przyru-
mieni, znacznie tracąc na delikatnym, wykwintnym 
smaku. Smażony karp to najprostsze chyba, lecz bar-
dzo smaczne danie wigilijne, cieszące się w kuchni 
polskiej wyjątkową popularnością. Do smażonego 
karpia dodajemy chrzan. Można podać również kapu-
stę z grzybami, jest to prawdziwie staropolska kom-
binacja. Dodajmy iż karp jest w kuchni polskiej, od 
wieków, rybą nr 1. Hodowany był w Polsce już XIII 
wieku, w Polsce też wyhodowano jedną z najszlachet-
niejszych odmian tej ryby: słynnego karpia królew-
skiego z Zatora. 

Karp po polsku w szarym sosie 

Słynny, staropolski przysmak wigilijny. Dzisiaj 
rzadziej już podawany na naszych stołach, może 
dlatego że nie należy on do najtańszych, albo też ze 
względu na to że musimy mu poświęcić trochę więcej 
czasu. 

Pięknego żywego karpia wagi około 1,5 kg zabija-
my i skrzętnie zbieramy krew do filiżanki, do której 
uprzednio wcisnęliśmy sok z 1/2 cytryny. Po oczysz-
czeniu i dokładnym umyciu, rybę krajemy poprzecz-
nie na porcje i po nasoleniu pozostawiamy w chłod-
nym miejscu przez 20 minut. Następnie wkładamy 
rybę do płaskiego rondla i zalewamy wywarem (1/2 l) 
z 1 średniego pokrajanego w paseczki selera, dużej 
cebuli, 1 kieliszka czerwonego wytrawnego wina, 
kawałeczka cieniutko obranej skórki cytrynowej, kil-
ku ziarenek pieprzu, 1/3 łyżeczki zmielonego imbiru 
i soku 1/2 cytryny. Ugotowaną rybę przekładamy 
ostrożnie na ogrzany półmisek i trzymamy w cieple. 
Wywar przecieramy przez gęste sitko, dodajemy krew 
z karpia, szklankę ciemnego piwa, lekki karmel z 2 ły-
żeczek cukru, łyżkę powideł ze śliwek, 5 dkg ususzo-
nego i utartego piernika (upieczonego na miodzie), 
5 dkg (sparzonych, obranych, pokrajanych) migda-
łów, 5 dkg rodzynek oraz czubatą łyżkę masła. Sos 
ten na małym ogniu gotujemy przez około 15 minut, 
dosładzamy bardzo subtelnie i gorącym już gotowym 
sosem polewamy rybę ułożoną na półmisku. 
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Sandacz po polsku 

Sandacz po polsku jest to staropolska potrawa 
wigilijna o bardzo dużej tradycji. Sandacza (wagi ok. 
1 kg ) oskrobać, oczyścić i posolić. Przygotować wywar 
z jarzyn (bez kapusty), sporej cebuli, kilku ziarenek 
czarnego pieprzu i kawałeczka listka laurowego. Ca-
łego sandacza włożyć do wanienki do gotowania ryb 
i zalać dobrym wywarem, tak by przykrył rybę, po-
woli doprowadzić do zagotowania i na małym ogniu, 
pod przykryciem, gotować do 20 minut. Pozostawić 
w wywarze, nie dopuszczając, by ostygł. W rondelku 
rozpuścić 5 dkg masła i gdy masło zacznie się goto-
wać, dodać 3 pokrajane w kostkę jaja ugotowane na 
twardo oraz łyżkę drobno posiekanej naci pietruszki, 
(nie smażyć, tylko dobrze podgrzać). Gorącego sanda-
cza wyłożyć ostrożnie na ogrzany półmisek, skropić 
sokiem z cytryny i polać gorącym sosem z masła jaj 
i pietruszki. Jest to, według znawców, najwłaściwszy 
sposób podania sandacza, podkreślający wykwintny 
smak i aromat tej szlachetnej ryby. 

Kapusta z grzybami  
i krokietami orzechowymi 

Danie to jest przykładem dobrej, tradycyjnej 
kuchni polskiej. Dzięki krokietom staje się oryginal-
ne i atrakcyjne. Bardzo sycące, rzadko pojawia się 
dziś na stołach wigilijnych. Spróbować warto, gdyż 
jest ono staropolskie, i smaczne. Pozostałą z wigilii 
kapustę można nazajutrz odgrzać i podać do wieprzo-
wej pieczeni. Będzie jeszcze smaczniejsza. 1 kg kiszo-
nej kapusty (jeśli bardzo kwaśna przepłukać szybko, 
na sitku, pod bieżącą wodą) zalewamy 2 szklankami 
wody i gotujemy do miękkości. Oddzielenie, w nie-
wielkiej ilości wody, gotujemy do miękkości około 
6 dkg suszonych grzybów. Ugotowane grzyby kra-
jemy na cienkie paseczki i wraz z pokrajaną cebulą 
w kostkę zasmażamy na maśle, pod koniec dodać 
1 łyżkę mąki. Zasmażone grzyby z cebulą i lekko zru-
mieniona mąką, łączymy z ugotowaną kapustą. Tak 
przyrządzoną kapustę solimy i pieprzymy do smaku 
i jeszcze przez chwilę trzymamy na małym ogniu. 

Krokiety

30 dkg świeżo ugotowanych, gorących ziemnia-
ków utłuc na miazgę, dodać 10 dkg zmielonych orze-
chów włoskich, 1 całe jajo, czubatą łyżkę tartej bułki 
oraz łyżkę najdrobniej posiekanej naci pietruszki. 
Posolić do smaku i wymieszać na jednolitą masę. For-
mować małe krokiety, panierować je w jaju, bułce tar-
tej, następnie usmażyć na oleju na złoty kolor. 

Łamańce z makiem 

Tradycyjny polski deser wigilijny z odpowiednio 
przyprawionego maku, udekorowanego podłużnymi 
kruchymi ciasteczkami (domowej roboty). Najeżony 
ciasteczkami półmisek wygląda bardzo efektownie 
i wywołuje zachwyt nie tylko najmłodszych uczest-
ników wigilii.

Szklankę maku zalewamy 2 szklankami wrzącego 
mleka i przez 15 - 20 minut gotujemy na najmniej-
szym ogniu, najlepiej na azbestowej płytce. Dokład-
nie osączony (na sitku) mak trzy razy przepuszczamy 
przez maszynkę do mielenia mięsa. Zmielony mak 
łączymy z 2/3 szklanki płynnego miodu pszczelego, 
dodajemy 1/2 laski utłuczonej wanilii, 10 dkg namo-
czonych w rumie lub koniaku rodzynków oraz 10 dkg 
obranych z łupek i posiekanych migdałów. Masę 
makową ochładzamy w lodówce. Bezpośrednio przed 
podaniem przekładamy ją do kryształowej salaterki 
i gęsto (szpikujemy) kruchymi ciasteczkami. 

Wigilijny kompot z suszonych śliwek 

Namoczyć 25 dkg suszonych śliwek (bez pestek), 
w letniej przegotowanej wodzie, najlepiej dzień wcze-
śniej. Do namoczonych śliwek dodajemy łyżkę stoło-
wą cukru, 3 goździki i odrobinę cynamonu, po czym 
w wodzie, w której się moczyły, krótko gotować. Dla 
poprawienia smaku można dodać trochę soku z cy-
tryny. Najlepiej podawać w temperaturze pokojowej. 

Staropolski piernik świąteczny

A oto przepis na ciasto piernikowe, które można 
przygotować na 4 tygodnie przed pieczeniem i upiec 

na 3 - 4 dni przed świętami, można upiec wcześniej, 
ale surowe ciasto musi dojrzeć nie mniej niż 2 ty-
godnie w chłodnym miejscu. 1/2 kg prawdziwego 
miodu, 2 szklanki cukru, 25 dkg smalcu (lub masła) 
podgrzać stopniowo, niemal do zagotowania. Masę 
ochłodzić. Do letniej masy dodajemy stopniowo, wy-
rabiając ciasto ręką, 1 kg przesianej mąki, 3 całe jaja, 
3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, rozpuszczonej 
w 1/2 szklance zimnego mleka, 1/2 łyżeczki soli oraz 
2 - torebki korzennych przypraw do piernika (cyna-
mon, goździki, imbir, kardanom itp.). Można też do-
dać do ciasta garść pokruszonych orzechów i 3 łyżki 
drobno posiekanej, usmażonej w cukrze skórki po-
marańczowej. Bardzo starannie wyrobione ciasto, po 
nadaniu mu kształtu kuli, wkładamy do kamionko-
wego garnka, przykrywamy czystą lnianą ścierecz-
ką i umieszczamy w chłodnym miejscu, by powoli 
dojrzało. Dojrzałe ciasto dzielimy na 2 - 3 części i po 
rozwałkowaniu pieczemy na blasze. Bezpośrednio po 
upieczeniu placki są twarde, lecz po 2 - 3 dniach skru-
szeją i niemal rozpływają się w ustach. Wystudzone 
placki przekładamy powidłami śliwkowymi. Można 
oczywiście dać i inne przełożenia, jak np. kajmakowe, 
masę orzechową, a nawet i marcepanową. Można też, 
jeśli upiekliśmy 3 placki, dać jedno przełożenie z po-
wideł, a drugie z masy orzechowej. Bezpośrednio po 
przełożeniu piernik nakrywamy arkuszem czystego 
papieru i równomiernie obciążamy deseczką. Piernik 
staropolski długo zachowuje świeżość, zwłaszcza je-
śli będziemy go przechowywać w chłodnym miejscu. 
Oczywiście można piernik polukrować i pięknie ozdo-
bić, lecz i nie zdobiony na pewno zajmie czołowe miej-
sce wśród tradycyjnych świątecznych ciast. 

Makownik świąteczny

Makownik świąteczny różni się od "powszednie-
go" nie tym że warstwy ciasta są cieniutkie, a warstwy 
maku grubsze, ale również i tym, że farsz z masy ma-
kowej przyrządzony jest z iście polską hojnością, da-
leką od oszczędności. Ciasto drożdżowo-kruche ma tę 
wielką zaletę, że przygotowanie go trwa bardzo krót-
ko, jest proste i nie wymaga długotrwałego miesza-
nia. Można go użyć, na różne rolady i przekładańce.

Ciasto krucho-drożdżowe
Na stolnicy należy posiekać nożem, aby dobrze się 

złączyły, następujące składniki: 40 dkg mąki pszen-
nej, 15 dkg masła, 5 dkg drożdży rozmieszanych do-
kładnie w 3 łyżkach śmietany(lekko kwaśnej), 1/2 
utłuczonej laski wanilii lub otartą z 1/2 cytryny skór-
kę, 2 czubate łyżki cukru pudru, 2 całe jaja i 2 żółtka 
oraz szczyptę soli. Posiekane ciasto zagnieść rękami, 
powinno być niezbyt ścisłe i lśniące. Gotowe ciasto 
rozwałkowujemy cienko w kształcie prostokąta na 
lekko omączonej stolnicy, pokrywamy równomiernie 
farszem makowym (pozostawiając wolny margines 
szerokości 2 cm), zwijamy, ostrożnie przenosimy do 
podłużnej formy wysmarowanej masłem (formę moż-
na również wyłożyć natłuszczoną folią aluminiową) 
i pozwalamy makowcowi rosnąć przez 1 godzinę. Aby 
uniknąć spękania makownika, można go po nakłu-
wać ostrym drewienkiem. Makownik wkładamy do 
średnio gorącego piekarnika. Po 45 - 50 minutach po-
winien być upieczony.

Farsz makowy
40 dkg uprzednio umytego maku zalewamy 1 l 

wrzącego mleka i gotujemy (mleko powinno zaledwie 
mrugać) na małym ogniu (na płytce azbestowej) przez 
30 minut. Osączony na sitku mak należy zemleć na 
maszynce (użyć sitka o najmniejszych oczkach) 3 - 4 
razy. W rondlu żeliwnym rozpuszczamy 15 dkg masła, 
3/4 szklanki pszczelego miodu, dodajemy drobniut-
ko utłuczoną laskę wanilii, 10 dkg niezbyt drobno 
posiekanych migdałów (lub orzechów), 15 dkg ro-
dzynek, 1/2 filiżanki pokrajanej drobno, usmażonej 
w cukrze skórki pomarańczowej. Teraz dodajemy mak 
i przesmażamy go z podanymi składnikami przez 15 
minut (często mieszając, by uniknąć przypalenia). Do 
nieco ochłodzonej masy dodajemy 3 - 4 żółtka utarte 
dokładnie z szklanką cukru oraz pianę bardzo sztyw-
no ubitą z pozostałych białek. Smak masy makowej 
będzie jeszcze wykwintniejszy, gdy na zakończenie 
dodajemy do niej kieliszek dobrego rumu lub konia-
ku. Farsz jest gotowy. Jeszcze letni nakładamy na 
ciasto.

Ks. Tadeusz Nowak SDB 
Dębnicki Dzwon 12 XII 2007

n
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W ciągu ostatniej dekady liczba seminarzystów spa-
dła w Polsce z 5,5 tys. do niespełna 3 tysięcy, a w ska-
li dwudziestolecia ten spadek jest nawet większy, bo 
60-procentowy. Warto te dane porównać z systema-
tycznym spadkiem religijności młodego pokolenia od 
lat 90. do dziś oraz deklaracją celów życiowych Anno 
Domini 2019.

Statystyki powołaniowe

Od roku 2004, kiedy seminaria diecezjalne i zakon-
ne liczyły łącznie 7465 alumnów, ich liczba z roku na 
rok spada. Statystyki przedstawiane corocznie przez 
Krajowe Duszpasterstwo Powołań nie pozostawiają 
w tym względzie wątpliwości. Szczególnie uwidoczni-
ły to lata 2006 i 2007, w których z każdym rokiem w 
seminariach ubywało w całym kraju niemal po 500 
alumnów.

W 2008 r. w diecezjalnych i zakonnych semina-
riach duchownych kształciło się łącznie 5583 kan-
dydatów do kapłaństwa, w tym na I roku – 953. Rok 
wcześniej było ich odpowiednio 6025 (ogółem) i 1078 
(I rok).

Rok 2012 przyniósł dalszy spadek liczby semina-
rzystów. Na uczelniach diecezjalnych i zakonnych 
było ich wtedy łącznie 4262 na wszystkich roczni-
kach, w tym na I roku 828.

Kolejne lata nie spowodowały zahamowania tren-
du spadkowego w statystyce powołań. W 2017 r. po 
inauguracji, czyli w październiku, alumnów na I roku 
było ok. 600, a wszystkich ok. 3030.

W roku akademickim 2016/2017 było 3400 semi-
narzystów diecezjalnych i zakonnych.

W 2015 r. do seminariów duchownych zgłosiło się 
725 nowych kandydatów, choć i wówczas (wrzesień) 
dane te były z pewnością niepełne, gdyż nabór trwał 
nawet do przełomu września i października. Analo-
gicznie, ogółem na wszystkich rocznikach, studia roz-
poczęło wtedy formację ok. 3600 kleryków, podczas 
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gdy rok wcześniej (2014 r.) było ich 3850, w tym 804 
na I roku.

W 2018 r. na I roku formację kapłańską rozpoczę-
ło 620 alumnów diecezjalnych i zakonnych, a łącznie 
studiowało ich wtedy 3015 – informowała KAI Kon-
ferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchow-
nych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.

W 2019 r. do polskich seminariów wstąpiło 498 
kandydatów do kapłaństwa, czyli o 122 mniej niż rok 
wcześniej. W sumie, na wszystkich latach kształcenia 
bieżący rok akademicki rozpoczęło 2853 alumnów.

Zdaniem, ks. Wojciecha Wójtowicza, przewodni-
czącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów 
Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, zanim z ko-
lejnego spadku zacznie się wyciągać wnioski odno-
szące się do szeroko pojętego kryzysu wiary czy reli-
gijności, albo też do sfery motywacyjnej kandydatów, 
trzeba uwzględnić czynniki demograficzne.

Ks. Wójtowicz przypomina, że dwadzieścia lat 
temu, tj. w 1999 r. w polskich seminariach formo-
wało się blisko 6800 kandydatów do kapłaństwa. 
Większość z nich urodziła się w drugiej połowie lat 
70., a więc wtedy, gdy w Polsce na świat przychodziło 
rocznie około 660–690 tys. dzieci.

Kapłan przyznał w komentarzu dla KAI, że najnow-
sze statystyki powołaniowe oznaczają około 60-pro-
centowy spadek w ciągu dwóch minionych dekad. 
„Spoglądając jednak na statystykę urodzin w drugiej 
połowie lat 90., gdy na świat przyszła większość dzi-
siejszych seminarzystów, zauważamy, że w kraju ro-
dziło się wtedy 420-380 tys. dzieci rocznie. Gdy idzie 
o potencjalnych kandydatów do formacji, wkraczamy 
więc właśnie w lata najgłębszego dołka demogra-
ficznego – zaznacza duchowny. „Choćby z tego tytułu 
może być niestety jeszcze trudniej” – dodaje.

Jednocześnie rektor seminarium w Koszalinie nie 
wyklucza także innych przyczyn spadku powołań. 
„Wydaje się, że jest on także prostą konsekwencją 
osłabienia wiary wśród samej młodzieży. Inny aspekt 

Spadek powołań kapłańskich  
a religijność młodego pokolenia

dotyczy kontekstów społecznych, w których ta mło-
dzież funkcjonuje. Coraz częściej młody człowiek roz-
ważający możliwość wstąpienia na drogę powołania 
spotyka się z formami negacji ze strony tych, od któ-
rych miałby prawo oczekiwać wsparcia” – wskazuje 
ks. Wójtowicz.

Statystyki wskazujące na spadkowy trend powo-
łań do kapłaństwa warto zatem porównać z danymi 
o spadającej religijności młodzieży w kontekście po-
staw dotyczących wiary innych grup wiekowych.

Wiara młodych

Z badań przeprowadzonych w ub. roku pod kierow-
nictwem prof. Mirosławy Grabowskiej, dyrektor 
CBOS, wśród młodzieży u progu wejścia w dorosłość 
(projekt „Młodzież”, 80 dziennych szkół ponadgim-
nazjalnych różnego typu – liceów, techników i za-
sadniczych szkół zawodowych, próba 1609 uczniów), 
wynika, że zaledwie w ciągu ostatnich 10 lat nastą-
pił spadek deklaracji wiary u młodzieży o prawie 20 
punktów procentowych.

O ile wiara w starszym pokoleniu pozostaje 
w ostatnich dziesięcioleciach na podobnym pozio-
mie, wśród młodzieży zaczęła ona szybko spadać. Jest 
to zjawisko nowe, którego wcześniej w Polce nie było. 
Można je nazwać przerwaniem, czy raczej poważnym 
zaburzeniem, międzypokoleniowego przekazu wiary.

Można spojrzeć na to zjawisko w dłuższym okre-
sie. W 1996 r. za wierzących uważało się 74 proc. mło-
dych, w 2008 podobnie – 73 proc. W 2013 nastąpił 
spadek o 8 pkt. procentowych (do 65 proc.), a w 2018 
o kolejne 10 punktów (do 55 proc.). Rośnie też szyb-
ko grupa młodych niewierzących – z 5 proc. w 1996 
r. do 10 proc. w roku 2013, 13 proc. w 2016 i 17 proc. 
w 2018 r.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu ponad 20 lat 
wzrosła też liczba tzw. osób niezdecydowanych co do 
deklaracji wiary (1996 – 14%, 2013 – 18%, 2018 – 21%).

Uczniowie, którzy uważają się za osoby wierzące, 
w zdecydowanej większości deklarują jednocześnie, 
że wierzą w osobowego Boga. Z kolei ci, którzy okre-
ślają się jako niewierzący, w większości wybierają 
stanowisko odpowiadające ateizmowi.

Interesujące może być bliższe przyjrzenie się tym 
młodym ludziom, którzy określają się jako niezde-
cydowani w kwestiach religijnych. Okazuje się, że 
w większości wahają się co do istnienia Boga lub 
skłaniają się ku agnostycyzmowi. Znacząca część 
z nich wierzy także „w pewnego rodzaju siłę wyższą” 

lub twierdzi, że wierzy w Boga, chociaż ma chwi-
le zwątpienia w Jego realność. Jest to więc szero-
ka kategoria, obejmująca wiele możliwych postaw 
religijnych.

W świetle danych ISKK i GUS (2015 r.) niewie-
rzących wśród ogółu społeczeństwa mamy 2,6 proc., 
a wśród młodych 17 proc. (więcej o niemal 15 pkt. 
procentowych).

Także według projektu CBOS „Młodzież”, religij-
ność młodych, poza grupą najbardziej zaangażowa-
ną, jest mniejsza na tle ogółu Polaków. W praktykach 
religijnych (mszach, nabożeństwach, spotkaniach 
religijnych) uczestniczy kilka razy w tygodniu 7% 
młodych (Polacy ogółem – 5%), raz w tygodniu – 28% 
(ogółem – 47%), 1-2 razy w miesiącu – 11% (ogółem 16%), 
kilka razy w roku – 18% (ogółem 21%). Nie uczestniczy 
w ogóle w praktykach religijnych 35% 18-19 latków 
w porównaniu z 11% ogółu Polaków.

Z postawami wiary warto też skorelować uczest-
nictwo młodych w lekcjach religii. Uczęszczanie na 
katechezę w 2018 r. deklarowało 70%, podczas gdy 
jeszcze w 2010 było to 93%, następnie w 2013 – 89%, 
a w 2016 – 75%.

Na frekwencję na szkolnej katechezie wpływa 
miejsce zamieszkania. Uczęszczanie na religię dekla-
ruje 78% młodzieży wiejskiej, 77% pochodzącej z miast 
poniżej 20 tys. mieszkańców, 69% z miast 20-100 tys., 
59% z miast 100-500 tys. i tylko 44% z miast powyżej 
500 tys. mieszkańców.

Badanie CBOS ze względu na swoją metodolo-
gię nie uwzględniło motywacji, jakimi młodzi ludzie 
ewentualnie tłumaczyliby swoją przynależność do 
kategorii osób wierzących lub niewierzących oraz np. 
to, czy jakieś konkretne zdarzenie wpłynęło na utratę 
wiary.

„To, co możemy powiedzieć, to jak zmienia się sy-
tuacja religijna tych ludzi w tym momencie, w stosun-
ku do osób w tym samym wieku kilka lat wcześniej. 
Natomiast w takim przypadku ciężko jest badać mo-
tywacje lub jakieś skomplikowane powody. Widzimy 
tylko, że jest to zjawisko systematyczne, czyli nie jest 
nowe” – powiedział KAI Antoni Głowacki, analityk 
CBOS.

Hierarchia celów życiowych

Jakimi wyborami kierują się młodzi ludzie wcho-
dzący w dorosłość? Czy takie dane również można 
w jakikolwiek sposób odnieść do ewentualnych de-
klaracji o wstąpieniu do seminarium duchownego?
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CBOS od początku lat 90. pyta też młodych ludzi 
o hierarchię celów życiowych. Podczas, gdy takie 
kwestie jak miłość i przyjaźń lub udane życie rodzin-
ne oraz ciekawa, zgodna z zainteresowaniami praca 
systematycznie zyskują na znaczeniu lub przynaj-
mniej (pomimo spadku) nadal utrzymują się na wyso-
kim poziomie, to życie zgodne z zasadami religijnymi 
ma coraz mniejsze znaczenie dla młodzieży.

Okazuje się, że miłość i przyjaźń w 1994 r. była 
istotna dla 39 proc. młodych a w 2018 dla 52 proc. 

Udane życie rodzinne i dzieci w 1994 było ważnym ce-
lem dla 48 proc., a w 2018 dla 42 proc. Z kolei ciekawa 
praca była istotna w latach 90. dla 52 proc. a obecnie 
dla 40 proc. młodych.

Do życia wedle zasad religijnych przywiązuje dziś 
wagę dwukrotnie mniej młodzieży niż w latach 90. 
W 1994 było to 10 proc., a w 2018 – 5 proc.

 za: www.ekai.pl
n

Ewangeliczna przypowieść o człowieku, któremu obrodziło pole doskona-
le opisuje współczesną mentalność. Bohater opowiadania planuje swoją 
przyszłość w oparciu o bogactwo materialne, umożliwiające spokojne od-
dawanie się wypoczynkowi, jedzeniu, piciu i używaniu (por. Łk 12,16-21). 
Czy nie odnajdujemy w tym streszczonych pragnień wielu współczesnych 
ludzi, w tym przedsiębiorców? Pracują, by zapewnić sobie pieniądze na opi-
sany w przypowieści styl życia. Nie traktują pracy, jako szansy na rozwój 
i naśladowanie Boga-Stwórcy.

Boża propozycja dla człowieka jest jednak o wiele bogatsza. We wspo-
mnianej przypowieści głupcem okazuje się ten, pokłada ufność w swoich 
planach, a nie jest bogaty przed Bogiem. A bogaci przed Bogiem stajemy 
się, gromadząc sobie dobre czyny związane z różnymi dziedzinami naszego 
życia.

O tej Bożej propozycji przypomina ludziom zaangażowanym w działal-
ność gospodarczą Duszpasterstwo Przedsiębiorców TALENT. Zrodziło się 
ono przed dwudziestu laty z inicjatywy przedsiębiorcy Marka Świeżego 
pod patronatem Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Aktualnie w 30 loka-
lizacjach w całej Polsce odbywają się regularne spotkania przedsiębiorców. 
Dają one okazję do wspólnej modlitwy, formacji, dawania świadectwa, 
dzielenia się doświadczeniem i nawiązania współpracy. Co roku uczestni-
cy mogą formować się w oparciu o specjalnie przygotowany program roz-
woju osobistego, uczestniczyć w rekolekcjach, warsztatach, pielgrzymkach 
i wspólnie organizowanym wypoczynku. Jako ludzie aktywnie zaangażo-
wani w przekształcanie świata są zachęcani, aby odkrywać swoje szczegól-
ne powołanie w Kościele i świecie. Poprzez dobrze prowadzoną działalność 
gospodarczą stają się bogaci w dobre czyny, bogaci przed Bogiem.

Z okazji dwudziestolecia istnienia TALENTU zapraszamy przedsiębior-
ców na spotkanie w Centrum Jana Pawła II i w Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 30 listopada i 1 grudnia br. 
Szczegółowy program i zapisy na www.DuszpasterstwoTalent.pl

Przedsiębiorcy z Duszpasterstwa TALENT 
Ks. Grzegorz Piątek SCJ

n

 Ks. Grzegorz Piątek SCJZ ŻYCIA KOŚCIOŁA
W POLSCE Bogaci przed Bogiem

KALENDAR IUM
24 XI 2019 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,

Czyt.: 2 Sm 5, 1-3; Ps 122, 1-2. 4-5; Kol 1, 12-20;  
Łk 23, 35-43; 

25 XI 2019 

Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy 
i męczennicy.

Czyt.:  Dn 1, 1-6. 8-20; Ps: Dn 3, 52. 53b i 54a. 55ab i 56; 
Łk 21, 1-4;

Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzy-
na przede wszystkim na Wschodzie należała do najbar-
dziej znanych świętych. Mało jednak o niej wiemy, a tak 
wiele powstało o niej legend, że niektórzy hagiografo-
wie nawet powątpiewali w jej historyczne istnienie. 

Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu, 
jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo 
zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody. O jej 
rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele 
miasta, bo – jak wiele chrześcijanek – złożyła ślub doz-
gonnej czystości.

Za panowania cesarza Dioklecjana pojmano Katarzynę 
i skazano na tortury: smagano ją żyłami wołowymi tak, 
że jej ciało było jedną wielką raną; morzono ją głodem; 
łamano jej kości. Modlitwa Katarzyny sprawiła, że pod-
czas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że 
rozpadło się ono w rękach kata. Na widok jej bohater-
stwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilku-
set żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok 
śmierci przez ścięcie. 

Katarzynie poświęcili swoje arcydzieła najwięksi artyści: 
Hans Memling, Correggio, Tintoretto, Dawid Aubert, 
Masolino di Panicale, Jan Provost, Caravaggio i Raffael. 
Św. Joanna d'Arc zaliczała Katarzynę do swoich trzech 
głównych patronek. 

Dawniej w Polsce istniał zwyczaj, że w wigilię św. Kata-
rzyny chłopcy wróżyli sobie, który z nich jako pierwszy 
ożeni się i jakie imię będzie miała wybranka. Popular-
ne też było powiedzenie: „Święta Katarzyna Adwent 
zaczyna”.

26 XI 2019  

Czyt.:  Dn 2, 31-45; Ps: Dn 3, 57-56a i 59a. 60a i 61a. 
62a i 63a; Łk 21, 5-11;

27 XI 2019 

Czyt.: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Ps: Dn 3, 64a i 65a 
i 66a i 67a. 68a i 69a i 70ab; Łk 21, 12-19;

28 XI 2019 

Czyt.: Dn 6, 12-28; Ps: Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a; 
Łk 21, 20-28;

29 XI 2019 

Czyt.: Dn 7, 2-14; Ps: Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82; 
Łk 21, 29-33;

30 XI 2019 

Święto Świętego Andrzeja, Apostoła,

Czyt.: Iz 49, 1-6; Ps 19, 2-3. 4-5ab; Rz 10, 9-18;  
Mt 4, 18-22;

Św. Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy, był bratem 
Szymona – Piotra i pracował jako rybak. On przyprowa-
dził do Nauczyciela Piotra. Według tradycji głosił Ewan-
gelię w Grecji i został ukrzyżowany w Achai.

1 XII 2019 – 1 Niedziela Adwentu,

Czyt.: Iz 2, 1-5; Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9; Rz 13, 11-14;  
Mt 24, 37-44;

Rozpoczyna się okres radosnego oczekiwania na Boże 
Narodzenie.

2 XII 2019 

Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera,

Czyt.: Iz 4, 2-6; Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 8, 5-11;

Melchior Chyliński urodził się 6 stycznia 1694 r. we wsi 
Wysoczka (woj. poznańskie) w rodzinie szlacheckiej. 

Po burzliwej młodości, spędzonej na wojnach wstąpił do 
franciszkanów konwentualnych w Krakowie. Życie asce-
tyczne łączył z posługą misyjną. Szerzył apostolstwo mi-
łości i miłosierdzie wśród biednych, cierpiących, kalek 
– dla których był troskliwym i cierpliwym opiekunem. 
Ponad wszystko przedkładał miłość do Boga. Powtarzał 
często: „Miłujmy Pana, wychwalajmy Pana zawsze, ni-
gdy Go nie obrażajmy”. Dla wynagrodzenia Panu Bogu 
za grzechy świata wybrał drogę pokuty, licznych umar-
twień, wyrzeczeń i surowych postów (pod habitem nosił 
włosiennicę, a spał zawsze w nieogrzewanej celi). 

Ojca Rafała beatyfikował 9 czerwca 1991 r. św. Jan Pa-
weł II w Warszawie w czasie Mszy św. odprawianej 
w Parku Agrykola. Papież powiedział w homilii: 

To, że przez tak długi czas nie zaginęła pamięć o jego 
świętości, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie 
czekał na to, aby Jego sługa mógł zostać ogłoszony bło-
gosławionym już w wolnej Polsce. Bardzo się nad tym 
zastanawiałem, czytając jego życiorys. Jego życie jest 
związane z okresem saskim, a wiemy, że były to smut-
ne czasy (...), były to czasy jakiegoś zadufania w sobie, 
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7 XII 2019 

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora 
Kościoła,

Czyt.: Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147, 1-2. 3-4. 5-6;  
Mt 9,35 – 10,1. 5. 6-8;

Urodził się około 340 roku w Trewirze. Ojciec był na-
miestnikiem cesarskim, prefektem Galii. 

W 374 roku podczas sporu arian z katolikami w sprawie 
wyboru biskupa, Ambroży udał się do kościoła, aby zała-
godzić konflikt i oto nieoczekiwanie został wybrany gło-
wą Kościoła w tym mieście. Był jeszcze katechumenem. 

Ideałem przyświecającym działalności św. Ambrożego 
było państwo, w którym Kościół i władza świecka wza-
jemnie udzielają sobie pomocy a wiara spaja cesarstwo.

Pozostawił po sobie liczne pisma moralno-ascetyczne, 
dogmatyczne, mowy, listy oraz hymny – te weszły na 
stałe do liturgii. Jego święto ustalono w rocznicę kon-
sekracji biskupiej. Jest patronem Bolonii, Mediolanu. 
pszczelarzy.

8 XII 2019 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny,

Czyt.: Rdz 3, 9-15. 20; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4;  
Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38;

...Utkwijmy nasz wzrok w Niej, najczystszej, ja-
śniejącej, jak w Gwieżdzie, która prowadzi nas 
przez mrok oczekiwań i wątpliwości ludzkich, 
zwłaszcza tego dnia, kiedy na tle liturgii Adwentu 
jaśnieje coroczna uroczystość Jej Niepokalanego 
Poczęcia, kiedy widzimy Ją w wiecznej ekonomii 
zbawienia jako Bramę, przez którą winien przyjść 
Odkupiciel świata...

Z przemówienia św. Jana Pawła II w 1982r.

9 XII 2019 

Wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoazin

Czyt.: Iz 35 1-10; Ps 85, 9ab-10. 11-12. 13-14; Łk 5, 17-26;

Św. Jan Diego Ur. ok. 1474 r. w mieście Cuauhtitlán, 
należącym do Królestwa Texcoco (Meksyk). Jego pier-
wotne imię Cuauhtlatoatzin w języku Cziczimeków zna-
czyło: „Mówiący orzeł” lub „Ten, kto mówi jak orzeł”. 
Był człowiekiem świeckim i ojcem rodziny. Został 
ochrzczony przez pierwszych misjonarzy franciszkań-
skich prawdopodobnie w 1524 r., gdy miał ok. 48 lat. 
Był jednym z pierwszych nawróconych Azteków. Ży-
cie Juana było proste i uczciwe. Był dobrym i bogoboj-
nym chrześcijaninem. Pokorny, posłuszny i cierpliwy, 

postępował zgodnie z sumieniem i dawał przykład innym. 
Źr. historyczne podają, że po raz pierwszy Matka Boża 
ukazała mu się w sobotę 9 XII 1531 r., kiedy szedł wcze-
snym rankiem do Tlatelolco na Mszę św. i katechezę 
prowadzoną przez franciszkanów. Przedstawiła mu się 
jako „Święta Maryja zawsze Dziewica, Matka prawdzi-
wego Boga, Matka Boża z Guadelupe”.

10 XII 2019  

Czyt.: Iz 40 1-11; Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13;  
Mt 18, 12-14;

11 XII 2019 

Wspomnienie św. Damazego I, papieża,

Czyt.: Iz 40, 25-31; Ps 103, 1-2. 3-4. 8 i 10; Mt 11, 28-30;

Św. Damazy Urodził się około 305 roku w Hiszpanii. Za 
papieża Liberiusza (352-366) był diakonem i prezbite-
rem. Wybrany biskupem Rzymu w 366r. 

Na życzenie papieża Damazego św. Hieronim opracował 
przekład Pisma św. na język łaciński, zwany Wulgatą. 
Stał się on urzędowym tekstem Kościoła. Św. Damazy 
odnowił i udostępnił rzymskie katakumby. Pochowa-
nym tam świętym dedykował swoje heksametry. Zmarł 
11 grudnia 384 roku. Jego relikwie spoczywają w głów-
nym ołtarzu kościoła S. Lorenzo in Damaso, który sam 
ufundował.

12 XII 2019 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe,

Czyt.: Iz 41 13-20; Ps 145, 1 i 9. 10-11. 12-13ab;  
Mt 11, 11-15;

Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża uka-
zała się Indianinowi, św. Juanowi Diego. Mówiła w jego 
ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały 
strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. 
Zwróciła się ona do Juana Diego: 

Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze 
Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje 
i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, 
jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę 
mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współ-
czucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, któ-
rzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy 
i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale 
uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz bisku-
powi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś

Początkowo biskup Meksyku Juan de Zumárraga nie 
dał wiary Indianinowi. Ten poprosił więc Maryję o jakiś 
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bezmyślności, konsumizmu rozpanoszonego wśród 
jednej warstwy. I otóż na tle tych czasów pojawia się 
człowiek, który pochodzi z tej samej warstwy. Wpraw-
dzie nie z wielkiej magnaterii, ale ze skromnej szlachty, 
w każdym razie z tej, która miała wszystkie prawa spo-
łeczne i polityczne. I ten człowiek, czyniąc to, co czynił, 
wybierając powołanie, które wybiera, staje się – może 
nawet jest – protestem i ekspiacją. Bardziej niż prote-
stem, ekspiacją za wszystko to, co niszczyło Polskę. (...) 
Jego życie ukryte, ukryte w Chrystusie, było protestem 
przeciwko tej samoniszczącej świadomości, postawie 
i postępowaniu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych 
saskich czasach, które wiemy, jaki miały finał. A dlacze-
go dziś nam to Opatrzność przypomina? Dlaczego teraz 
dopiero dojrzał ten proces przez wszystkie znaki z ziemi 
i z nieba, że można ogłosić ojca Rafała błogosławionym? 
Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Odpowiadajmy sobie 
na to pytanie. Kościół nie ma gotowych recept. Papież 
nie chce wam podpowiadać żadnej interpretacji, ale za-
stanówmy się wszyscy, ilu nas jest - 35 milionów Pola-
ków - zastanówmy się wszyscy nad wymową tej beatyfi-
kacji właśnie w Roku Pańskim 1991".

3 XII 2019 

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera,

Czyt.: Iz 11, 1-10; Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17; Łk 10, 21-24;

Franciszek urodził się 7 kwietnia 1506 r. na zamku Xa-
vier w kraju Basków (Hiszpania). Jego ojciec był dokto-
rem uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Kró-
lewskiej Navarry. 

W 1525 r. Franciszek podjął studia teologiczne w Pa-
ryżu, tam poznał św. Piotra Fabera oraz św. Ignacego 
Loyole. Niebawem zamieszkali w jednej celi. Mieli więc 
dosyć okazji, by się poznać, by przedstawić swoje zamia-
ry i ideały. 

Dnia 15 sierpnia 1534 roku na Montmartre w kaplicy 
Męczenników wszyscy trzej przyjaciele oraz czterej inni 
towarzysze złożyli śluby zakonne przyszłego Towarzy-
stwa Jezusowego, poprzedzone ćwiczeniami duchowymi 
pod kierunkiem św. Ignacego. 

Z pism św. Franciszka pozostały jego listy. Są one naj-
piękniejszym poematem jego życia wewnętrznego, żaru 
apostolskiego, bezwzględnego oddania sprawie Bożej 
i zbawienia dusz. 

4 XII 2019 

Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy,

Czyt.: Iz 25, 6-10a; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6;  
Mt 15, 29-37;

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okoliczno-
ściach św. Barbara z Nikomedii poniosła śmierć. Przy-
puszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie 
prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Ga-
leriusza (305-311) było największe. Nie znamy również 
miejscowości, w której Święta żyła i oddała życie za 
Chrystusa. Późniejszy jej żywot jest utkany legendą.

Według legendy była piękną córką bogatego pogani-
na Dioskura z Heliopolis w Bitynii (Azja Mniejsza). Oj-
ciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się 
z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wiel-
kim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod 
jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. 
Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za 
mąż i złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Przez 
pewien czas Barbara była głodzona i straszona, żeby 
wyrzec się wiary. Kiedy to nie poskutkowało, ojciec za-
prowadził ją do sędziego i oskarżył. Sędzia rozkazał naj-
pierw Barbarę ubiczować, jednak chłosta wydała się jej 
jakby muskaniem pawich piór. W nocy miał ją odwie-
dzić anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Po-
tem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać po-
chodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim 
stanie pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł 
i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia zrozumiał, że 
torturami niczego nie osiągnie. Wydał więc wyrok, by 
ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał 
się stać ojciec Barbary, Dioskur. Podobno ledwie odłożył 
miecz, zginął rażony piorunem. 

5 XII 2019 

Czyt.: Iz 26, 1-6; Ps 118, 1 i 8-9. 19-21. 25-27a;  
Mt 7, 21. 24-27;

6 XII 2019 

Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa,

Czyt.: Iz 29, 17-24; Ps 27, 1. 4. 13-14; Mt 9, 27-31;

Św. Mikołaj, biskup (+ ok. 343/352?) Urodził się w Pa-
tras w Grecji. Był biskupem Miry (Azja Mniejsza) na po-
czątku IV wieku. W działalności pasterskiej odznaczał 
się wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście. Swoją 
pomoc ofiarował dyskretnie lub anonimowo. Uczest-
niczył w soborze powszechnym w Nicei (325). Postać 
Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jed-
ną z najbardziej barwnych w hagiografii. Był tematem 
wielu legend. Jego relikwie od roku 1087 znajdują się 
w Bari. W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania 
w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów 
i zapomóg. Przekształcił się później w zwyczaj ofiarowa-
nia prezentów zwłaszcza dzieciom. 
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znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie ko-
lejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na 
szczyt wzgórza. Chociaż w Meksyku w grudniu kwiaty 
nie kwitną, rosły tam przepiękne róże. Madonna pole-
ciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do 
tilmy (był to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony 
z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt 
worka). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja 
sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan na-
tychmiast udał się do biskupa i w jego obecności roz-
wiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się 
kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w za-
chwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny 
wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej kar-
nacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą 
spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękit-
ny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego 
widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem 
pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami 
półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna 
była owalna tarcza promieni. Właśnie ów płaszcz Juana 
Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym 
w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki 
Bożej z Guadalupe. 

13 XII 2019 

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy,

Czyt.: Iz 48 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Mt 11, 16-19;

Św. Łucja, dziewica, męczennica (+ok. 304) Pochodzi-
ła z Syrakuz na Sycylii. Po torturach, którymi usiło-
wano ją skłonić do porzucenia wiary, poniosła śmierć 
męczeńską przeszyta mieczem. Imię jej wymienia się 
w Kanonie rzymskim. Jest patronką Toledo; krawców, 
ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; orędowniczką 
w chorobach oczu. 

Legenda z V/VI wieku głosi, że Łucja udała się do grobu 
św. Agaty, aby za jej pośrednictwem uprosić zdrowie dla 
swej chorej matki. Od Świętej otrzymała nie tylko dar, 
o który prosiła, ale zapewnienie, że sama dostąpi chwa-
ły męczeństwa. Po powrocie do domu złożyła ślub do-
zgonnej czystości i rozdała majątek ubogim. Kandydat 
do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Uwię-
zioną skazano na pohańbienie w domu publicznym, lecz 
oprawcy żadną silą nie mogli jej ruszyć z miejsca, nawet 
parą wołów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, 
ogień jej nie tknął. Wtedy wydał wyrok śmierci przez 
ścięcie mieczem. Miała 23 lata. 

14 XII 2019 

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora 
Kościoła,

Czyt.: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19;  
Mt 17, 10-13;

Św. Jan od Krzyża, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła 
(1542-1591) Jan de Yepes urodził się w Fontiveros koło 
Avili. Po śmierci ojca pracował zarobkowo jako krawiec, 
tkacz, pielęgniarz. Mając 21 lat wstąpił do karmelitów. 
Podczas studiów w Salamance otrzymał święcenia ka-
płańskie (1566). Pokochawszy krzyż Chrystusa, nigdy 
nie przestał cierpieć. Był głównym pomocnikiem św. 
Teresy z Avila w reformie zakonu. Spowiednik, mistrz 
nowicjatu, wystąpił z próbą zreformowania zakonu. 

W 1578 roku został aresztowany przez oponentów i osa-
dzony na 9 miesięcy w więzieniu klasztornym. Trakto-
wany jako buntownik dostępował wielu mistycznych 
łask. Poematy które wtedy powstały: „Pieśń duchowa”, 
„Noce ciemności”, należą do szczytów mistyki. Jan od 
Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia we-
wnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. 
Po ucieczce z zakonnego więzienia podjął dalszą refor-
mę klasztorów. Zmarł w Ubeda z 13 na 14 grudnia mając 
49 lat. Pozostawił po sobie pisma prozą i wierszem, uka-
zujące jego duchowe doświadczenia oraz rozumienie 
mistyki od strony teologicznej. Jego relikwie znajdują 
się w kościele karmelitów w Segovii. 

15 XII 2019 – 3 Niedziela Adwentu,

Czyt.: Iz 35, 1-6a. 10; Ps 146, 7. 8-9a. 9bc-10; Jk 5, 7-10; 
Mt 11, 2-11;

16 XII 2019  

Czyt.: Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;  
Mt 21, 23-27;

17 XII 2019  

Czyt.: Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17; Mt 1, 1-17;

18 XII 2019 

Czyt.: Jr 23, 5-8; Ps 72, 1-2. 12-13. 18-19; Mt 1, 18-24; 

19 XII 2019 

Czyt.: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71, 3-4a. 5-6ab. 16-17;  
Łk 1, 5-25;

20 XII 2019 

Czyt.: Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; Łk 1, 26-38;

21 XII 2019 

Czyt.: Pnp 2, 8-14; Ps 33, 2-3. 11-12. 20-21; Łk 1, 39-45;

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;

n
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