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... Staraj się, by ci,
o których mówisz 
stawali się twoimi
przyjaciółmi ... 
          św. Jan Bosko



1.	 Mimo	iż	dnia	31	stycznia	(czwartek)	obchodzimy	
wspomnienie	św.	Jana	Bosko,	jednakże	zaprasza-
my	na	uroczystość	dnia	3	lutego	(niedziela)	w	cza-
sie	każdej	eucharystii.	

2.	 1	Luty	Wszystkie	intencje	mszalne	są	ofiarowane	
w	intencji	zmarłych	Salezjanów.

3.	 2	Luty	–	Święto	Ofiarowania	Pańskiego.	Składka	
przeznaczona	na	zakony	kontemplacyjne.	

4.	 Zmiana	 tajemnic	 Żywego	 Różańca	 w	 niedzielę	
3	 lutego,	 już	 o	 nowej	 godzinie:	 po	mszy	 świętej	
o	godz.	8.30.	Zapraszam	wszystkich	członków	Ży-
wego	Różańca.	

5.	 Dnia	 5	 lutego	 spotkanie	 rodziców	 dzieci	 pierw-
szokomunijnych	 o	 godz.	 19.00	 w	 podziemiach	
kościoła.	

6.	 13	 lutego	 już	 drugie	 spotkanie	 zorganizowane	
przez	wspólnotę	Kananejka.	Temat:	Ile	masz	dzie-
ci?	–	O	dzieciach	utraconych	i	rodzicach	osieroco-
nych,	 poprowadzi	 pani	Maria	Hornowska-Stoch	
–	psycholog,	doktorantka	w	Instytucie	Psycholo-
gii	UJ.	Pani	Maria	przedstawi	kilka	perspektyw	
widzenia	 sytuacji	 śmierci	 dziecka	w	okresie	 cią-
ży.	Poczynając	od	samej	kobiety,	poprzez	jej	męża	
(ojca	 dziecka)	 kończąc	 na	 osobach	 towarzyszą-
cych	 –	 czyli	 rodzinie,	 znajomych	 i	współpracow-
nikach	oraz	przedstawicielach	personelu	medycz-
nego,	którzy	są	 świadkami	 tego,	 co	 często	bywa	
tematem	tabu.	Po	prelekcji	będzie	czas	na	pytania	
i	krótką	dyskusję.

7.	 15	lutego	–	dzień	modlitw	w	intencji	beatyfikacji	
Sługi	Bożego	–	na	modlitwę	różańcową	zaprasza	
grupa	męska.	

8.	 Zakończyliśmy	wizytę	duszpasterską	zwaną	kolę-
dą.	Dziękujemy	wszystkim	którzy	przyjęli	kapła-
nów,	wspólną	modlitwę,	 złożone	ofiary	 i	podzie-
lenie	 się	 sugestiami	 dotyczącymi	 Kościoła	 czy	
naszej	parafii.	

9.	 Główne	wnioski	 i	 sugestie	 pokolędowe	 zostaną	
przedstawione	w	gronie	kapłanów,	a	później	na	
spotkaniu	Rady	Duszpasterskiej.	W	jedną	z	nie-
dziel	lutego	pragnę	przedstawić	główne	zadania	
i	plany	w	parafii	w	roku	2019.
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ku Dobrej 
eucharystii

czy	zdążyło	ci	się	kiedyś	spóźnić	na	pociąg,	autobus,	
albo	 nawet	 samolot?	 Jakie	 uczucie	 ci	 wtedy	 towa-
rzyszyło.	Złość,	smutek,	poczucie	przegranej.	czy	po-
dobne	uczucie	towarzyszy	ci	kiedy	przychodzisz	spóź-
niony	na	eucharystię.	Wchodzisz	a	 tu	 już	organista	
gra	 „chwała	 na	 wysokości	 Bogu…”.	 Myślisz	 sobie:	
no	nie	jest	tak	źle,	mogło	być	gorzej.	Jednak	myślisz	
się,	ominęła	cię	dosyć	istotna	część	mszy:	akt	pokuty.	
Dlaczego?

Bo	chodzi	o	twoje	serce.	Jezus	ma	serce	pochylone	
nad	 ludzką	słabością.	Serce	pochylone,	 serce	 Jezusa	
ocala,	On	to	potrafi.

Po	pierwsze	w	akcie	pokuty	doświadczamy	pochy-
lonego	nad	nami	Serca	Jezusowego.	Możemy	skupić	
się	na	 sobie,	bo	 to	przecież	 ja	 żałuję.	a	prawda	 jest	
taka,	że	to	Jezus	się	nad	tobą	pochyla.	nie	jest	proble-
mem	wypowiadać	słowa:	Panie	zmiłuj	się	nade	mną	
a	w	myślach	mieć	inne	słowa:	I	ten	drań	z	lewej	też	
przyszedł?	 jak	 śmiał	wejść	do	kościoła	 –	 i	potępiasz	
swego	 brata	 czy	 siostrę.	 łatwo	 mieć	 pokorny	 żal.	
natomiast	boży	żal	wyraża	się	w	tym,	że	to	Jezus	się	
nade	mną	pochyla.	Przyjęcie	pochylającego	się	Boga	

nade	mną	to	istota	aktu	pokuty	na	początku	eucha-
rystii.	co	więcej	On	to	samo	robi	dla	człowieka	który	
mnie	 skrzywdził.	 I	dla	kolejnego,	który	może	od	 lat	
nie	był	na	spowiedzi.	Przyjęcie	Bożego	pochylenia	się	
nad	mną	to	stanięcie	w	Bożym	miłosierdziu,	to	jakby	
stanąć	przed	obrazem	Jezusa	miłosiernego,	z	którego	
serca	wychodzą	promienie.	Początek	mszy	świętej	to	
wejście	w	te	promienie.	To	jest	trud	by	wejść	w	łaskę,	
bo	wymaga	żalu	 z	 twojej	 strony.	ale	pamiętaj:	 Jego	
trud	przebaczenia	na	początku	mszy	świętej	jest	nie-
porównywalnie	większy	niż	twój.		

Po	wtóre	katechizm	uczy	nas	że	każdy	akt	pokuty	
gładzi	wszystkie	twoje	grzechy	powszednie.	a	to	już	
konkret.	 chcesz	przyjąć	Go	w	komunii	więc	widzisz	
jak	to	jest	potrzebne.

Jezus	wie	o	tobie	wszystko.	Zna	każdy	twój	trud,	
problem,	 każdą	 sytuację	 stresową	 z	 twojego	 życia.	
Widzi	ból	i	zna	każdą	łzę.	a	więc	przyjdź	na	kilka	mi-
nut	 przed	 rozpoczęciem	mszy	 świętej.	 Przyjdź	wcze-
śniej.	Opowiedz	 Jezusowi	o	 swojej	obecnej	 sytuacji.	
czy	jest	to	utrudzenie,	ból,	czy	radość,	czy	strach,	czy	
rozczarowanie,	zadowolenie,	czy	trwoga.	Powiedz	mu	

Krok	1	–	by	nie	spóźnić	się

Z	ewangelii	według	św.	łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się doko-
nały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naoczny-
mi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się 
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej 
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 
się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę 
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napi-
sane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewi-
domym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał 
rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 
były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te sło-
wa Pisma, któreście słyszeli”.

sŁoWo DLa Życia

ewangelia	 św.	 łukasza	 zaczyna	 się	 od	 bardzo	 oso-
bistego	 wstępu.	 adresuje	 ją	 do	 dostojnego	 Teofila.	
Prolog	odsłania	także	proces	powstawania	ewange-
lii.	 Jest	 ona	 spisanym	 opowiadaniem	na	 podstawie	
przekazu	 tych,	 „którzy	 od	 początku	 byli	 naocznymi	
świadkami	 i	 sługami	 słowa”.	 łukasz	 pokazuje,	 że	
czerpie	 z	 pewnego	 źródła,	 że	 opisuje	 prawdziwą	 hi-
storię.	 Zapewnia	 że,	 „zbadał	 dokładnie	wszystko	 od	
pierwszych	 chwil”.	Ma	więc	 poczucie	 odpowiedzial-
ności	za	wierność	przekazu.	Wszystko	po	to,	aby	dać	
czytelnikom	 możliwość	 „przekonania	 o	 całkowitej	
pewności	nauk”.	W	ewangelii	chodzi	o	prawdę.	Jest	
ona	mostem	przerzuconym	między	historycznym	wy-
darzeniem	Jezusa	chrystusa	a	mną,	dzisiejszym	czy-
telnikiem.	nikt	nie	powinien	opierać	 swojego	 życia	
na	kruchych	fundamentach.	ewangelia	jest	skałą,	na	
której	warto	budować	wszystko.

„W	dzień	szabatu	udał	się	swoim	zwyczajem	do	sy-
nagogi	i	powstał,	aby	czytać”.

Spójrzmy	 teraz	 na	 Jezusa,	 który	 sięga	 do	 Biblii,	 do	
tekstu	Izajasza.	czy	nie	jest	to	zaproszenie,	abym	i	ja	
otwierał	 Pismo	 Święte	 i	 czytał?	 cała	 Biblia,	 Stary	
i	nowy	Testament,	prowadzi	ostatecznie	do	 spotka-
nia	 z	 Jezusem	 chrystusem.	 W	 nim	 spełnia	 się	 bo-
wiem	słowo	Boże.	„Dziś	spełniły	się	te	słowa	Pisma,	
któreście	 słyszeli”.	 Ile	 razy	 z	wiarą	otwieram	Biblię,	
jej	słowa	spełniają	się	w	moim	życiu.	Słowo	Boże	nie	
jest	tylko	opowiadaniem	o	życiu,	ono	daje	życie,	ono	
daje	 chrystusa.	 Ono	 sprawia,	 że	 zaczynam	 żyć	 bar-
dziej	w	nim	niż	w	sobie.

„Posłał	Mnie,	abym	ubogim	niósł	dobrą	nowinę,	
więźniom	głosił	wolność,	a	niewidomym	przejrzenie;	

abym	uciśnionych	odsyłał	wolnych,	abym	
obwoływał	rok	łaski	od	Pana”.	

To	proroctwo	Izajasza	wypełnia	się	w	historii	Jezusa.	
Ono	raz	jeszcze	pokazuje	tajemnicze	działanie	Bożego	
słowa,	które	sprawia	to,	co	oznacza.	Słowo	Boga	daje	
wolność,	obdarza	nową	zdolnością	widzenia,	wyzwa-
la	z	ucisku,	zwykły	czas	zamienia	w	czas	łaski.

„Duch	Pański	spoczywa	na	mnie,	ponieważ	Mnie	
namaścił	i	posłał	Mnie”

–	Jezus	nie	boi	się	ujawnić	swojej	misji.	Żyje	z	przeko-
naniem,	że	jest	namaszczony	przez	Ducha	Świętego,	
że	jest	„niesiony”	przez	niego.	Jak	to	jest	z	moim	po-
wołaniem?	czy	wierzę	w	moc	namaszczenia	Duchem	
Świętym,	które	otrzymałem	w	chrzcie,	w	bierzmowa-
niu,	ale	także	w	małżeństwie	czy	kapłaństwie	do	kon-
kretnych	 zadań?	nasza	 siła,	 by	 być	wiernym	w	 po-
wołaniu,	nie	jest	z	nas	samych,	ale	z	Ducha	Bożego.	
Trzeba	tylko	w	niego	uwierzyć	i	otwierać	się	na	Jego	
moc	przez	słuchanie	Słowa.

ks.	Zygmunt	Kostka,	SDB 
n
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Warto
zobaczyć

Tekst i zdjęcie: Marcin Pietrzyk

Wspomnieniowy	ogród	
rzeźb	w	Podgórzu

Skończył	się	pamiętny	rok,	w	którym	obchodziliśmy	
setną	rocznicę	odzyskania	przez	Polskę	niepodległo-
ści.	Jej	upamiętnienie	symbolizuje	poświęcona	przez	
biskupa	Damiana	Muskusa	Golgota	Podgórska	oraz	
inne	rzeźby	prof.	Wincentego	Kućmy	znajdujące	się	
przy	 kościele	 św.	 Józefa	 przy	 ul.	 Jana	 Zamoyskiego,	
nieopodal	naszych	Dębnik.	

Dzięki	 uprzejmości	 tutejszego	 księdza	 zostałem	
zaproszony	 i	 wpuszczony	 na	 teren	 przykościelne-
go	 tarasu	 ogrodowego	 i	 zrobiłem	 zdjęcie	 ciekawej	
rzeźby.	Obok	rzeźb	Drogi	Krzyżowej	 jest	 i	 ta	związa-
na	 z	 rocznicą	 odzyskania	niepodległości.	nosi	 tytuł	
anioł	Stróż	Polski.	

anioły,	 istoty	 niematerialne,	 pośredniczą	 mię-
dzy	 Bogiem	 a	 człowiekiem	 i	 stanowią	 dla	 ludzi	

opiekę.	artysta	upostaciowił	Polskę	oraz	przedstawił	
Jej	anioła.	Polska	to	smukła	siedząca	na	skale	kobie-
ta.	Przechylona	do	tyłu	głowa	oraz	wyraz	twarzy	Po-
lonii	ukazuje	ogromne	zmęczenie	i	utrudzenie	długą	
walką.	Dowodem	niemocy	 jest	postawa	z	 lewą	ręką	
opartą	na	tarczy	i	prawą	trzymającą	za	głownię	miecz.	
na	 rzeźbie	 Polsce	 towarzyszy	 anioł	 z	 nietypowymi	
skrzydłami,	podobnymi	do	orlich,	co	nawiązuje	do	go-
dła.	anioł	usiłuje	podtrzymać	Polskę...	 Ten	ciekawy	
pomnik	 stoi	 przed	bramą	wjazdową	na	 teren	Sank-
tuarium	św.	Michała	archanioła	i	bł.	ks.	Bronisława	
Markiewicza	w	Miejscu	 Piastowym,	 ale	 został	 uka-
zany	w	miniaturze	w	Roku	niepodległości	w	przyko-
ścielnym	ogrodzie	w	Krakowie.

n

wszystko	nim	organista	rozpocznie	pieśń	na	wejście.	
Z	 tobą	 Jezus	 chce	 się	dzisiaj	 spotkać.	 Jakie	pragnie-
nia	towarzyszą	ci	przed	przyjściem	do	kościoła?	nim	
ubierzesz	się	w	domu,	masz	zapragnąć	Boga,	masz	go	
pragnąć	jak	się	pragnie	ukochaną	osobę.	To	coś	inne-
go	niż	wpaść	z	rozpędu	na	mszę	z	poczuciem	odbycia	
obowiązku.	

a	 więc	 pierwsze	 zadanie	 dla	 nas:	 …	 Zapragnij	
spotkania	z	Bogiem	już	w	domu,	…	„nastrój	się”	we-
wnętrznie	 na	 przeżycie	 spotkania	 z	 Jezusem.	 nie	
spóźnij	się,	…	zobacz	 jak	Jezus	pochyla	się	nad	tobą	
kiedy	mówisz:	Panie	zmiłuj	się	nade	mną.	Jeśli	to	zro-
bisz,	eucharystia	może	cię	zaskoczyć,	bo	działa	w	niej	
sam	Bóg.	Powodzenia.

n

męski
punkt WiDzenia

Piotr

a	jaki	to	ma	związek	z	naszą	codziennością

„Święta,	 święta	 i	 po	 świętach”,	mówi	 polskie	 porze-
kadło.	I	faktycznie	z	roku	na	rok	mamy	poczucie,	że	
święta	 zaczynają	 się	 coraz	wcześniej	 i	 kończą	 coraz	
wcześniej.	 Od	 początku	 grudnia	 pojawiają	 się	 naj-
różniejsze	 jarmarki	 świąteczne,	 a	w	każdym	 sklepie	
(i	nie	tylko)	można	zobaczyć	choinkę	i	usłyszeć	kolę-
dy.	 Jak	 szybko	 rozpoczyna	 się	 świętowanie	 Bożego	
narodzenia,	tak	szybko	się	kończy.	a	czy	nie	jest	po-
dobnie	w	naszym	życiu	duchowym?	czy	przypadkiem	
nie	ograniczyliśmy	przeżywania	Bożego	narodzenia	
tylko	do	jednego	miesiąca	w	ciągu	roku?	Może	warto	
jeszcze	raz	podjąć	refleksję	nad	znaczeniem	tego,	co	
dokonało	się	w	przeciągu	ostatnich	kilku	tygodni.

Św.	 Jan	 od	 Krzyża	 w	 swoich	 romancach	 opisuje	
historię	 zbawienia	 z	 perspektywy	 Boga-Ojca,	 który	
posyła	na	świat	swojego	Syna:

„Już przyszedł ów czas wielki,
W którym się spełnić miało
To dzieło wyzwolenia,
Co dusze z pęt wyrwało.”

na	to	zaproszenie	Syn	odpowiada:

„Pójdę szukać mej miłej,
Krzyże jej, ból i męki
Wezmę na barki swoje,
By nie znała udręki.
I by zaznała życia,
Dam za nią życie moje,
Wyrwie ją z bagien świata,
Zwrócę w ramiona Twoje!”
Bóg zawezwał anioła,
Co Gabriel miał miano,
I wystał Go do Panny,
Którą Maryją zwano.
I za Jej przyzwoleniem
Rzecz boska się ziściła:
Sama Trójca Najświętsza
Słowo ciałem okryła.”

św.	Jan	od	Krzyża,		
	Prosigue	la	encarnación

Św.	Jan	od	Krzyża	ukazuje	Wcielenie	z	perspekty-
wy	relacji	Ojca	 i	Syna.	Widzimy	Boga,	który	posyła	
na	świat	swojego	Syna,	aby	odnalazł	swoją	Oblubie-
nicę,	 która	 ugrzęzła	 pośród	 „bagien świata”.	 Jezus	
rodzi	 się	 z	Maryi	w	Betlejem,	przychodzi	po	 to,	 aby	
wziąć	na	swoje	barki	nasze	„krzyże, ból i męki”.	Św.	
Jan	używa	tutaj	hiszpańskiego	zwrotu	„fatigas	y	tra-
bajos”,	które	możemy	przetłumaczyć	jako	„zmęczenie	
i	 trud”.	 Jezus	przychodzi,	 żeby	uwolnić	nas	od	 tego,	
co	nas	przygniata,	co	jest	naszym	ciężarem,	który	nie	
jesteśmy	w	stanie	sami	dźwigać.	On	bierze	na	siebie	
to	wszystko.	

Ojciec	posyła	Syna	nie	tylko	po	to,	aby	ulżyć	nam	
w	 naszych	 trudnościach.	 Św.	 Jan	 od	 Krzyża	 zwraca	
uwagę	na	 to,	 że	Bóg	pragnie	dla	nas	 jeszcze	 czegoś	
więcej	 –	 chce	 nas	 „zwrócić w ramiona Swoje”.	 Bóg	
przychodzi,	aby	jeszcze	ściślej	zjednoczyć	nas	z	sobą,	
byśmy	czuli	się	Jego	umiłowanymi	dziećmi,	które	On	
ogarnia	 swoimi	 ramionami.	 Obraz	 Ojca,	 który	 pra-
gnie	 wywyższyć	 człowieka	 znajdujemy	 także	 u	 św.	
Ireneusza:	„Ojciec objawił Syna, aby za Jego pośred-
nictwem dać się poznać wszystkim i obdarzyć tych, 
którzy w Niego wierzą, niezniszczalnością i szczę-
ściem wiecznym.” (św. Ireneusz, Przeciw herezjom)

Taki	 jest	 sens	 i	 znaczenie	 Bożego	 narodzenia.	
a	 jaki	ma	to	związek	z	naszą	codziennością?	Pewne	
światło	rzuca	na	ten	temat	Mistrz	eckhart	w	swoich	
kazaniach:	„Kto by mnie pytał dlaczego się modlimy, 
pościmy i pełnimy wszystkie uczynki, dlaczego jeste-
śmy ochrzczeni oraz – wydarzenie najwznioślejsze – 
dlaczego Bóg stał się człowiekiem, temu bym odpo-
wiedział: po to, by Bóg się narodził w duszy, a ona 
w Nim. W tym celu zostało napisane całe Pismo Świę-
te, Bóg stworzył świat i całą anielską naturę: ażeby 
On się narodził w duszy, a dusza w Nim.” (Mistrz 
Eckhart,Kazania)

całe	nasze	życie	 jest	związane	z	Bożym	narodze-
niem,	a	 lepiej	mówiąc	z	narodzinami	Boga	w	duszy,	
czyli	w	każdym	z	nas.	Do	tego	celu	zostaliśmy	stwo-
rzeni	 i	 temu	celowi	powinno	być	podporządkowane	
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całe	nasze	życie.	ale	co	to	znaczy	że	„Bóg ma się na-
rodzić w duszy a dusza w Nim”?	Ma	to	miejsce	wów-
czas,	kiedy	człowiek	zapominając	o	sobie	samym,	czy-
ni	miejsce	dla	Boga.	Otwierając	się	na	Jego	działanie,	
stajemy	się	darem	dla	innych.	Im	bardziej	zawierza-
my	Bogu	nasze	życie,	 tym	bardziej	może	On	działać	
w	nas	i	przez	nas,	w	myśl	słów	św.	Pawła	„teraz żyję 
już nie ja lecz żyje we mnie Chrystus”	(Ga	2,20)	

Wszystko	 to,	 co	do	 tej	pory	zostało	powiedziane,	
ma	bardzo	praktyczny	charakter.	Zawsze	kiedy	zapo-
minamy	o	sobie	 i	 zwracamy	wzrok	w	kierunku	dru-
giego	człowieka	stajemy	się	podobni	do	Jezusa,	który	
„swoje Bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia na-
szego”,	 jak	śpiewamy	w	jednej	z	kolęd.	Sami	wiemy	

dobrze	ile	mamy	okazji	na	co	dzień,	żeby	w	ten	sposób	
naśladować	 Jezusa:	w	pracy,	 szkole	 i	w	domu.	Boże	
narodzenie	 ma	 miejsce	 zawsze	 kiedy	 robimy	 prze-
strzeń	w	naszym	życiu	dla	Boga	i	drugiego	człowieka.	
Właśnie	wtedy	On	przychodzi!

Okres	Bożego	narodzenia	dobiegł	końca,	świątecz-
na	atmosfera	i	związane	z	nią	emocje	minęły,	choinki	
wkrótce	zostaną	rozebrane,	a	figurki	z	szopki	wrócą	
na	swoje	miejsca	w	magazynie,	mimo	tego	Boże	na-
rodzenie	się	nie	kończy.	Jezus	pragnie	rodzić	się	stale	
w	nas.	On	przychodzi	w	modlitwie,	swoich	sakramen-
tach	i	w	drugim	człowieku;	przychodzi,	żeby	nas	szu-
kać,	podnosić	i	prowadzić	do	naszego	Ojca.

n

ku Dobrej 
eucharystii

Znak	pokoju:

nie	jest	to	formalny	gest!	a	tym	bardziej	nie	może	
być	 czyniony	 z	 przymusu.	 Znak	 pokoju	 jest	 bardzo	
wymagającym	gestem,	a	czasami	wiele	kosztuje.	Wy-
maga	od	nas	spojrzenia	na	drugiego	człowieka	z	mi-
łością,	pokojem	i	przebaczeniem,	które	wzbudziliśmy	
uprzednio	w	akcie	pokuty.	nie	bez	powodu	znak	ten	
przekazywany	jest	przed	przyjęciem	ciała	chrystusa	
–	chcąc	Go	przyjąć	do	swego	serca	muszę	mieć	czyste	
serce,	umysł	i	relacje	z	drugim	człowiekiem.	

Znak	 pokoju	 podczas	Mszy	 św.	 czynimy	 poprzez	
ukłon	w	stronę	drugiej	osoby	najbliżej	stojącej	albo	
przez	podanie	ręki.	Gdy	czynimy	ten	gest,	pamiętaj-
my	aby	zawsze	towarzyszyła	nam	szczerość.	Dodaj	do	
twego	 znaku	 pokoju	 coś	 bardzo	 ważnego:	 życzliwą	
i	pogodną	twarz.	To	najpiękniejszy	dodatek	do	znaku	
pokoju.	

Komunia	Święta

Przyjęcie	Jezusa	w	komunii	świętej	podobne	jest	
do	pewnego	momentu	z	Wieczernika,	kiedy	to	św.	Jan	
oparł	 swoją	głowę	na	piersi	 Jezusa.	Wtedy	usłyszał	
bicie	serca	Jezusa.	a	kiedy	słyszysz	bicie	serca	Jezu-
sa	to	twoje	serce	się	uspokaja	i	zaczyna	bić	w	rytmie	
Jego	serca.	To	właśnie	jest	moment	Komunii	świętej.	
najważniejszym	 warunkiem	 godnego	 przyjęcia	 Je-
zusa	eucharystycznego	 jest	stan	 łaski	uświęcającej. 
Ważne	 jest,	 aby	 nie	 zapominać	 o	 realnej	 obecności 
Jezusa	chrystusa	pod	postaciami	chleba	 i	wina.	Po-
stawa	 zewnętrzna	 podczas	 przyjmowania	 komunii	
św.	musi	odpowiadać	czci	wobec	największych	i	naj-
świętszych	tajemnic	naszej	wiary.

Krok	2	–	krępujący	znak	pokoju
przed	Komunią	Świętą

Postawa:

•	 Podchodząc	 do	 Komunii	 świętej	 należy	 pamiętać	
o	odpowiedniej	postawie	ciała.	W	Polsce	dozwolo-
na	jest	postawa	stojąca i klęcząca.

•	 Przyjmowanie	 komunii	 św.	 zawsze	 powinno	 od-
bywać	 się	 w	 sposób	 nabożny,	 godny	 i	 spokojny.	
ci,	 którzy	przystępują	do	ołtarza	ciała	Pańskiego	
stojąc,	powinni	przed	przyjęciem	Komunii	świętej	
przyklęknąć	na	jedno	kolano	lub	–	jeśli	nie	mogą	–	
przynajmniej	wykonać	skłon.	Gdy	przyjmiesz	Pana	

Jezusa	zrób	krok	w	bok	w	kierunku	ławek,	a	nie	do	
środka	nawy.	

•	 Zważaj	na	inne	osoby,	które	też	idą	by	przyjąć	Jezu-
sa,	bądź	wrażliwy	i	ustępliwy.	nie	ma	powodu	by	
się	przepychać	i	okazywać	zniecierpliwienie.	

Gdy	 przy	 głównym	 ołtarzu	 stoi	 dwóch	 Kapła-
nów,	bardzo	prosimy	aby	ustawiały	się	dwie	kolejki,	
usprawni	to	tym	samym	rozdzielanie	Komunii	Świę-
tej	i	pozwoli	na	swobodne	jej	przyjmowanie.

n

krakoWskie
postaci

Ksiądz	profesor	Janusz	Mastalski
biskupem	naszej	archidiecezji	

Biskup	 Janusz	Mastalski	 urodził	 się	 4	maja	 1964	 r.	
w	 Krakowie.	 Po	 ukończeniu	 szkoły	 podstawowej	
w	roku	1979,	rozpoczął	edukację	w	X	Liceum	Ogólno-
kształcącym	im.	Komisji	edukacji	narodowej	w	Kra-
kowie.	Maturę	zdał	w	1983	r.,	a	następnie	wstąpił	do	
Wyższego	 Seminarium	 Duchownego	 archidiecezji	
Krakowskiej,	 rozpoczynając	 równocześnie	 studia	na	
Papieskiej	akademii	Teologicznej	w	Krakowie.	Pracę	
magisterską	pt.	Międzynarodowe Kongresy Euchary-
styczne w latach 1881–1914 i udział w nich Polaków 
w świetle polskiej prasy katolickiej,	 napisaną	 pod	
kierunkiem	ks.	dr.	hab.	S.	Koperka,	obronił	w	1989	r.	
Po	przyjęciu	21	V	1989	r.	święceń	prezbiteratu,	przez	
dwa	 lata	 pracował	 jako	 wikariusz	 w	 parafii	 Gdów,	
a	przez	kolejne	trzy	lata	w	parafii	pw.	św.	Szczepana	
w	Krakowie.

W	 1994	 r.	 został	 skierowany	 przez	 kard.	 f.	 Ma-
charskiego	na	studia	z	zakresu	pedagogiki	oraz	stu-
dia	doktoranckie.	W	1995	r.	ukończył	podyplomowe	
studia	 pedagogiczne	w	 krakowskiej	Wyższej	 Szkole	
Pedagogicznej,	zaś	w	1996	r.	obronił	pracę	licencjac-
ką	 pt.	 Metody nauczania katechetycznego – próba 
diagnozy,	napisaną	pod	kierunkiem	prof.	dr.	hab.	M.	
Śnieżyńskiego.

opr.  Teresa 
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Święty	 Jan	Bosko	 –	Don	Bosco	urodził	 się	 16	 sierp-
nia	 1815	 roku	 w	 Becchi	 –	 w	 północnych	Włoszech.	
Obecnie	ta	miejscowość	nazywa	się	castelnuovo	Don	
Bosco.	W	wieku	2	lat	stracił	swojego	ojca	franciszka.	
Od	 tej	pory	 ciężar	wychowywania	 jego,	 jego	dwóch	
starszych	braci,	oraz	utrzymania	całego	domu	spoczął	
na	jego	matce,	Małgorzacie.	W	ostatnich	latach	swo-
jego	życia	matka	Małgorzata,	bo	tak	ją	nazywali	wy-
chowankowie	 księdza	Bosko,	 była	 także	 pierwszym	
Jego	pomocnikiem.

Pobożność	małego	Janka	była	niezrównana.	Jako	
mały	chłopiec	nauczył	się	od	matki	wszystkich	naj-
ważniejszych	modlitw.	W	wieku	11	 lat	zauważył	 jak	
wielkim	 zainteresowaniem	 cieszą	 się	 pokazy	 ulicz-
nych	kuglarzy	i	cyrkowców.	Zafascynowany	ich	po-
kazami,	za	zgodą	matki	zaczął	uczyć	się	i	naśladować	
ich	 sztuczki.	W	 ten	 sposób	 gromadził	w	niedzielne	
popołudnie	 mieszkańców	 swojego	 osiedla,	 ale	 za-
miast	 wysłuchiwania	 braw,	 w	 przerwach	 pokazów	
zapraszał	 wszystkich	 do	 wspólnej	 modlitwy	 i	 opo-
wiadał	 im	 treść	 zasłyszanego	 wcześniej	 kazania	
w	kościele.	W	 tym	czasie	miał	 również	pierwszą	 ze	
swoich	wizji.	na	 początku	 nie	mógł	 zrozumieć	 kim	
była	piękna	Pani	ani	czemu	wokół	niego	zbierali	się	
chłopcy,	ale	po	rozmowie	z	kapłanem	zrozumiał.	Po-
stanowił	zostać	w	przyszłości	księdzem.	W	tamtych	
czasach	nie	było	 to	proste	bo	 seminaria	duchowne	
były	 praktycznie	 dostępne	 tylko	 dla	 dzieci	 z	 boga-
tych	domów.

aby	zrealizować	swój	plan,	mały	Janek	musiał	zdo-
być	wiedzę.	Współcześni	młodzieńcy,	którzy	dostają	
gotowe	wydrukowane	zeszyty	do	ćwiczeń,	w	których	
wypełnia	 się	 tyko	 rubryczki	pewnie	nie	 zdają	 sobie	
sprawy	 jak	wyglądała	wówczas	 nauka.	Mały	 Janek	
rozpoczął	 ją	na	przełomie	 1824	 i	 1825	 roku	u	 jedne-
go	 z	 mieszkańców	 wsi,	 a	 później	 kontynuował	 ją	

u	 proboszcza	w	capriglio.	W	dniu	 26	marca	przyjął	
pierwszą	 Komunię	 Świętą	 w	 kościele	 parafialnym	
w	castelnuovo.	

Od	1827	roku	zdobywanie	wiedzy	nie	było	już	ta-
kie	proste.	Jego	starszy	brat	antoni,	który	uważał,	że	
Jankowi	nie	potrzebna	jest	nauka,	wszczynał	ciągłe	
awantury	w	 rodzinnym	domu.	W	końcu	dwunasto	
letni	 Bosko	 musiał	 opuścić	 rodzinny	 dom.	 Został	
chłopcem	 stajennym	 w	 rodzinie	 Moglia.	 Po	 dwu	
letniej	tułaczce	mógł	powrócić	do	rodzinnego	domu	

Święty	Jan	Bosko	
duszpasterz	i	przyjaciel	młodych

Od	1995	r.	 jest	związany	z	Uniwersytetem	Papie-
skim	Jana	Pawła	II	w	Krakowie	(wcześniej:	Papieska	
akademia	Teologiczna).	Początkowo	został	zatrudnio-
ny	jako	asystent	w	Katedrze	Pedagogiki	na	Wydziale	
Teologicznym.	W	1998	r.	obronił	pracę	doktorską	pt.	
Realizacja procesu nauczania katechetycznego,	której	
promotorem	był	prof.	dr	hab.	M.	Śnieżyński.	W	1999	
r.	został	adiunktem	w	tejże	katedrze.	W	2003	r.	obro-
nił	pracę	habilitacyjną	pt.	Zasady edukacyjne w kate-
chezie.	Również	od	2003	r.	jest	członkiem	Polskiego	
Towarzystwa	Teologicznego	oraz	Polskiego	Stowarzy-
szenia	Katechetyków.	W	2005	r.	został	kierownikiem	
Katedry	Pedagogiki	Ogólnej,	zaś	w	latach	2006–2010	
pracował	na	stanowisku	profesora	PaT.	Od	2008	r.	
przez	dwie	kadencje	pełnił	funkcję	dziekana	Wydzia-
łu	nauk	Społecznych	UPJPII,	uzyskując	w	tym	czasie	
tytuł	naukowy	profesora	 (2009),	a	następnie	stano-
wisko	profesora	zwyczajnego	UPJPII	(2011).	Od	2014	
r.	był	prorektorem	ds.	studentów	i	dydaktyki.	W	trak-
cie	swojej	pracy	naukowej	współpracował	także	z	in-
nymi	uczelniami,	był	ekspertem	w	Państwowej	Komi-
sji	akredytacyjnej	oraz	konsultorem	Rady	naukowej	
Konferencji	episkopatu	Polski.	Od	lipca	2017	r.	pełnił	
funkcję	rektora	Wyższego	Seminarium	Duchownego	
archidiecezji	Krakowskiej.

Wygłosił	ponad	300	rekolekcji	w	Polsce	i	zagrani-
cą.	Wypromował	blisko	400	licencjatów	i	magistrów,	
a	także	12	doktorów.	Jest	znanym	i	cenionym	kazno-
dzieją,	a	także	spowiednikiem.

Dnia	3	grudnia	2018	r.	papież	franciszek	miano-
wał	go	biskupem	pomocniczym	archidiecezji	krakow-
skiej	ze	stolicą	tytularną	noba.

Herb	 biskupa	 Janusza	 Mastalskiego	 przedsta-
wia	 na	 niebieskiej	 tarczy	 złoty	 krzyż,	 którego	 trzy	
ramiona	 posiadają	 zakończenia	w	 kształcie	 lilii,	 zaś	
czwarte	 ramię	w	dolnej	 części	 przyjmuje	kształt	 ko-
twicy.	W	centralnym	miejscu	tarczy,	na	przecięciu	się	
ramion	 krzyża	 umieszczone	 zostało	 serce,	 z	 którego	
wydobywają	 się	 płomienie.	 całość	 herbu	 dopełnia	
krzyż	ponad	 jego	tarczą,	osłonięty	zielonym	kapelu-
szem	i	zwisającymi	po	każdej	stronie	tarczy	sześcioma	
chwostami.	Poniżej	tarczy	herbowej	znajduje	się	zło-
ta	szarfa	z	napisem:	DOMINUS SPES MEA. 

niebieski	kolor	 tarczy	 i	 złote	godło	odpowiadają	
barwom	heraldycznym	archidiecezji	krakowskiej,	któ-
rej	herb,	wywiedziony	z	tradycji	kapituły	katedralnej	
na	Wawelu,	przedstawia	w	niebieskim	polu	trzy	złote	
korony.	Biskup	Janusz	Mastalski	w	ten	sposób	wyra-
ża	swoją	więź	z	Kościołem	krakowskim,	w	którym	uro-
dził	się,	wzrastał	i	podjął	służbę	kapłańską.	Do	niego	

również	jest	posłany	przez	Ojca	Świętego	franciszka	
jako	 biskup	 pomocniczy.	 Umieszczona	 na	 wstędze	
dewiza	Dominus spes mea	 (Pan moją nadzieją),	po-
chodząca	 z	 psalmu	 71:	Bo Ty, mój Boże, jesteś moją 
nadzieją, Panie, Tobie zaufałem od młodości	(Ps	71,5)	
jest	swoistym	programem	duchowym	nowego	paste-
rza	w	posłudze	temu	Kościołowi	partykularnemu.

Również	pozostałe	elementy	umieszczone	na	tar-
czy	herbowej	 zawierają	w	sobie	przesłanie	chrześci-
jańskiej	nadziei.	Jest	to	widoczna	kotwica,	ale	przede	
wszystkim	krzyż,	zgodnie	ze	słowami	hymnu	O crux, 
ave, spes unica	 (Witaj, krzyżu, jedyna nadziejo).	 Za-
kończenie	 trzech	ramion	krzyża	 liliami	kieruje	myśl	
ku	 Maryi,	 Matce	 niezawodnej	 nadziei,	 która	 całą	
ufność	 złożyła	w	Trójjedynym	Bogu.	Gorejące	 serce	
zwraca	uwagę	na	miłość	Pana,	nieustannie	objawia-
ną	względem	Kościoła.	W	niej	 zawiera	 się	 sens	mi-
sterium	 śmierci	 i	 zmartwychwstania	 chrystusa,	 bę-
dącego	pieczęcią	nadziei	 zbawienia.	 Jest	 to	 zarazem	
nawiązanie	do	ikonografii	świętego	franciszka	Sale-
zego,	patrona	rocznika,	w	którego	wspólnocie	nowy	
biskup	 przyjął	 święcenia	 prezbiteratu.	 To	 również	
odwołanie	do	wezwania	kaplicy	w	Wyższym	Semina-
rium	Duchownym	archidiecezji	Krakowskiej,	 której	
patronuje	najświętsze	 Serce	 Jezusa.	 O	 tym	miejscu	
przypomina	 także	 ogólna	 forma	 godła	 herbowego,	
nawiązująca	do	motywu	występującego	na	drzwicz-
kach	 tabernakulum	 –	 serca	 domu	 przy	 krakowskiej	
ulicy	 Podzamcze	 8,	 który	 był	 miejscem	 dotychcza-
sowej	 posługi	 biskupa	 Janusza	 Mastalskiego	 jako	
rektora.

za	WWW.diecezja.pl
opr.	Teresa	

n

Janusz Kościński
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i	kontynuować	naukę	u	ks.	colosso	w	Morialdo.	Ks.	
colosso	 zmarł	 jednak	 w	 listopadzie	 1830	 roku.	 Po	
rocznej	przerwie,	w	grudniu	1831	roku	czternastolet-
ni	Janek	rozpoczął	naukę	w	szkole	powszechnej	ks.	
emanuela	Virano	w	castenuovo,	a	później	w	szkole	
w	chieri.	Przez	wszystkie	te	lata	oprócz	nauki	mały	
Janek	pracował	na	swoje	utrzymanie.

18	kwietnia	1834	roku	Jan	Bosko	spełnił	wszyst-
kie	warunki	 i	mógł	 zostać	przyjęty	do	 zakonu	 fran-
ciszkańskiego.	 Był	 na	 to	 zdecydowany.	 Przez	 całe	
życie	miał	sny	i	widzenia.	Właśnie	te	sny	i	rozmowy	
z	ks.	cafasso	sprawiły	że	zmienił	zdanie	i	25	paździer-
nika	 został	klerykiem.	Posługę	kapłańską	 rozpoczął	
5	czerwca	1841	roku.

Swoją	 posługę	 kapłańską	 rozpoczął	 od	 pracy	
wśród	więźniów	i	chorych.	Dzień	8	grudnia	1841	roku	
(Święto	niepokalanego	Poczęcia)	uznaje	się	za	począ-
tek	 jego	 apostolstwa	 młodzieży.	 W	 tamtych	 latach	
przybywało	 do	 Turynu	 bardzo	wielu	młodych	 ludzi	
za	chlebem.	Ksiądz	Bosko	pomagał	im	znaleźć	pracę,	
nauczyć	się	czytać	i	pisać	a	często	znaleźć	po	prostu	
miejsce	w	którym	mogliby	być.	Zabierał	ich	na	różne	
wycieczki	organizował	zabawy	wprowadzając	w	życie	
swoją	maksymę	Sta	allegro	–	Bądź	wesół.	Wiedział	że	
największym	wrogiem	młodego	człowieka	jest	samot-
ność	i	smutek.	Takimi	były	jego	oratoria,	były	to	miej-
sca	zabawy,	nauki	i	wychowywania	młodych.	Pierw-
sze	z	nich	otworzył	na	przedmieściach	Valdocco	w	12	
października	1844	roku.	Wielokrotnie	jednak	młodzi	
ludzie	ze	swoim	duszpasterzem	muszą	się	przenosić,	
aż	do	5	kwietnia	1846	roku	kiedy	otrzymują	starą	szo-
pę	należącą	do	franciszka	Pinardiego.	Później	udało	
się	odkupić	cały	dom,	zbudować	kościół	ale,	też	otwo-
rzyć	wiele	miejsc	pracy	dla	młodych	ludzi	i	wybudo-
wać	wiele	innych	oratoriów	w	całych	Włoszech.

26	 stycznia	 1854	 roku	 ksiądz	 Bosko	 zapowie-
dział	 utworzenie	 Towarzystwa	 Świętego	 franciszka	

Salezego,	czyli	obecnych	Salezjanów.	nazwa	towarzy-
stwo	wynikała	 z	 faktu	 iż	wówczas	we	Włoszech	nie	
wolno	było	tworzyć	zakonów.	Rok	później	25	marca	
udaje	mu	się	jednak	oficjalnie	założyć	Zgromadzenie	
Salezjanów,	a	jednym	z	pierwszych	salezjanów	zosta-
je	Michał	Rua,	 jego	późniejszy	następca	 i	błogosła-
wiony.	11	listopada	1872	roku	zakłada	Zgromadzenie	
córek	Maryi	Wspomożycielki	Wiernych.	Dzieło	 św.	
Jana	 Bosko	 objęło	 całą	 europę,	 a	 w	 1874	 roku	 do-
tarło	 do	 ameryki	 wraz	 z	 pierwszymi	 misjonarzami	
salezjańskimi.	

Tak	 wiele	 w	 ciągu	 swojego	 życia	 udało	 Mu	 się	
zdziałać	 dzięki	 darom	 jakie	 posiadał,	 oprócz	 snów	
i	widzeń,	o	których	wspomniałem,	posiadał	dar	bar-
dzo	szybkiego	pisania.	Kiedyś	przyszli	żandarmi	wło-
scy,	celem	sprawdzenia	jaką	działalność	prowadzi	ks.	
Bosko.	Odpisywał	on	wtedy	na	 listy.	 Żandarmi	 jed-
nakże	nie	potrafili	nadążyć	z	czytaniem	za	jego	pisa-
niem.	Kilka	 razy	podczas	wieczornych	powrotów	do	
domu	pojawiał	się	wielki	pies,	który	ratował	mu	życie	
przed	bandytami	lub	bandami	dzikich	psów.	Zawsze	
później	 gdzieś	 znikał.	 Posiadał	 również	 dar	 biloka-
cji,	 przebywania	w	dwóch	 różnych	miejscach	naraz.	
należy	 też	wspomnieć,	 że	kilka	 razy	był	nocami	nę-
kany	 przez	 szatana,	 z	 którym	 musiał	 staczać	 walki	
duchowe.	

31	 stycznia	 1888	 roku	 zmarł	w	 Turynie.	 Jak	 po-
wiedział	lekarz,	jego	organizm	wypalił	się	w	ciągłej	
pracy	wśród	młodzieży,	budowie	oratoriów,	kościo-
łów	i	organizowaniu	miejsc	pracy	dla	młodych	ludzi.	
Przeczuwał	 już	wcześniej	kres	 swoich	dni	na	 ziemi	
i	 zdołał	 się	 pożegnać	 z	wieloma	 ludźmi,	 a	w	 szcze-
gólności	 ze	 swoimi	wychowankami.	 Pozostawił	 po	
sobie	mocno	umocniony	zakon	liczący	wtedy	już	65	
domów	salezjańskich.	Pius	XI	w	1929	roku	beatyfi-
kował	św.	Jana	Bosko,	by	1	kwietnia	1934	ogłosić	go	
świętym.

n
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Szaleństwa	 Sylwestrowej	 nocy	 już	 za	 nami,	 ale	 za-
początkowała	 ona	 wraz	 z	 dniami	 świąt	 narodze-
nia	 Pańskiego	 długi	w	 tym	 roku	 karnawał.	 Tłusty	
czwartek	 wypada	 dopiero	 w	 ostatni	 dzień	 lutego.	
Patronem	 dobrego	 przeżywania	 każdego	 roku	 jest	
św.	 Sylwester.	 Był	 on	 Rzymianinem,	 w	 młodości	
świadkiem	licznych	prześladowań	chrześcijan.	Jego	
ojciec,	 kapłan	 Rufin	 (celibat	 nie	 był	wówczas	 obo-
wiązkowy),	ocalił	z	pogromów	księgi	liturgiczne	bę-
dące	własnością	Kościoła.	

Sylwester	 został	 papieżem	 już	 po	 ogłoszeniu	
słynnego	 edyktu	 mediolańskiego,	 który	 legalizo-
wał	obecność	chrześcijaństwa	w	cesarstwie.	Z	 tego	
powodu	mógł	 się	 skupić	na	 reorganizacji	 życia	ko-
ścielnego.	Biskupi	uzyskali	większą	władzę	w	zakre-
sie	sądzenia,	opracowano	również	system	ustalania	
świąt	 Wielkiej	 nocy,	 ponieważ	 dotychczas	 w	 po-
szczególnych	prowincjach,	w	których	żyli	chrześcija-
nie,	obchodzono	je	w	różnych	terminach.	

Sylwester	 przyjaźnił	 się	 z	 cesarzem	 Konstanty-
nem	Wielkim	 –	 według	 niektórych	 świadectw	 na-
wrócił	 również	 jego	 matkę,	 Helenę.	 W	 tym	 czasie	
spójności	 prawd	 chrześcijańskich	 zagrażały	 nowe	
herezje	i	prądy	religijne,	wśród	nich	arianizm.	Zwo-
lennicy	 tego	 ruchu,	 wywodzącego	 się	 od	 kapłana	
ariusza,	 głosili,	 że	 Jezus	 chrystus	 nie	 jest	 równy	
Bogu	 Ojcu.	 aby	 rozstrzygnąć	 trudną	 kwestię	 dog-
matu	 Trójcy	 Świętej,	 w	 325	 roku	 papież	 Sylwester	
powołał	 sobór	 powszechny	 w	 nicei.	 Ponieważ	 był	
już	zbyt	stary,	by	w	nim	uczestniczyć,	reprezentowali	
go	legaci	papiescy.	Ustalono,	że	zwolennicy	ariusza	
są	w	 błędzie,	 a	 Jezus	 chrystus	 jest	w	 pełni	współ-
istotny	Bogu	Ojcu.	Ta	prawda	stała	się	jednym	z	naj-
ważniejszych	dogmatów	w	chrześcijaństwie.	

Sylwester,	 który	 miał	 szczęście	 być	 papieżem	
w	 dobrych	 czasach,	 poświęcił	 bazyliki	 ofiarowane	
przez	 cesarza	Konstantyna	–	 św.	 Jana	na	Lateranie	

i	św.	Piotra	w	Watykanie.	Jest	orędownikiem	dobre-
go	nowego	roku	oraz	patronem	zwierząt	domowych.	

Pontyfikat	 papieża	 Sylwestra,	 który	 trwał	 dwa-
dzieścia	jeden	lat,	był	jednym	z	dłuższych	w	dziejach	
Kościoła.	 Zmarł	 w	 335	 r.	 Warto	 wiedzieć,	 że	 było	
jeszcze	dwóch	innych	biskupów	Rzymu	o	tym	imie-
niu,	a	geneza	święta	przywitania	nowego	Roku	po-
chodzi	właśnie	od	nich.	Za	panowania	Sylwestra	II,	
na	przełomie	lat	999	i	1000,	spodziewano	się	końca	
świata,	a	gdy	armagedon	nie	nastąpił,	ludzie	się	cie-
szyli	i	hucznie	bawili.

n

Święty	Sylwester	
Orędownik	dobrego	nowego	roku

Marcin Pietrzyk
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ku Dobrej 
eucharystii

czy	zauważyłeś,	że	są	takie	momenty	podczas	eucha-
rystii	kiedy	niektórzy	stoją	a	inni	już	klęczą?	

Kościół	zwraca	uwagę	na	to,	iż	„jednakowa	posta-
wa	ciała,	którą	powinni	zachować	wszyscy	uczestnicy	
liturgii,	 jest	 znakiem	 wspólnoty	 i	 jedności	 zgroma-
dzenia”.	Dlatego	popracujmy	dzisiaj	nad	prawidłową	
postawą	w	czasie	eucharystii.	

Tak	jak	ludzie	okazują	sobie	miłość	i	uczucia	za	po-
mocą	gestów;	tak	w	liturgii;	postawy	i	gesty	są	znaka-
mi	miłości	do	Boga.	Dlatego	tak	ważne	jest,	by	były	
zachowywane	 i	 wykonywane	 z	 czułą	 starannością,	
czcią	 i	 skupieniem.	Dotyczy	 to	 zwłaszcza	nas	 –	 sług	
Ołtarza,	z	których	wzór	ma	czerpać	całe	zgromadzenie	
liturgiczne.

Pierwszym	 znakiem	 jaki	 wykonujesz	 w	 Koście-
le	jest	znak	krzyża.	Wykonują	go	rodzice	na	czołach	
dzieci	błogosławiąc	je,	możemy	go	czynić	na	bochen-
ku	chleba,	który	 zamierzamy	przekroić,	przechodząc	
obok	kościoła,	jako	prosty	akt	strzelisty...	Znak	krzyża	
jest	 najczęściej	wykonywanym	gestem	przez	 katoli-
ków.	 Symbolizuje	 on	 krzyż,	 na	 którym	 umarł	 chry-
stus.	Dlatego	postaraj	się	go	zrobić	starannie,	jakbyś	
dziękował	Jezusowi	za	Jego	śmierć	na	krzyżu.	

Postawa	stojąca.	W	niej	Ojcowie	Kościoła	widzie-
li	 symbol	 świętej	 wolności	 dzieci	 Bożych.	 Jesteśmy	
uwolnieni	od	grzechu	mocą	Krwi	chrystusa.	

Krok	3	–	stać,	siedzieć	…	czy	klęczeć

kananejka Joanna Skoczylas 
grupa Kanan ejka    www.kananejka.pl

Kryzys	Starszyzny

Dlaczego	 teraz	młodzi	mniej	 chętnie	 przychodzą	po	
radę	do	swoich	dziadków	i	nie	liczą	się	z	opinią	star-
szego	pokolenia?

Kiedyś	ludzie	spotykali	się	i	rozmawiali.	O	proble-
mach	i	o	tym,	kto	jak	sobie	z	nimi	poradził.	Obserwo-
wali,	jakie	były	efekty	podjętych	decyzji,	komentowali	

Przez	uklęknięcie	człowiek	wyraża	swoje	pokorne	
uwielbienie	 Bożego	 Majestatu.	 Św.	 Paweł	 napisał	
w	 liście	 do	 filipian:	 „aby	 na	 imię	 Jezusa	 zgięło	 się	
każde	kolano,	istot	niebieskich	i	ziemskich	i	podziem-
nych”.	 Św.	 Hieronim	 uczył,	 by	 przyklęknięciu	 ciała	
towarzyszyło	także	„przyklęknięcie	serca”	–	a	więc	na-
leżyte	usposobienie	wewnętrzne.	

Pozycja	siedząca	jest	postawą	słuchającego	ucznia.	
Jest	 znakiem	skupienia,	przyjmowania	 i	 rozważania	
Słowa	Bożego.

Po	 tym	 krótkim	 omówieniu	 znaczenia	 tych	 po-
staw,	chcielibyśmy	zwrócić	uwagę,	że:

1.	 Przyklękamy	 kiedy	 zakończymy	 śpiewać	 pieśń	
„Święty,	święty…”.	W	czasie	przeistoczenia	powin-
no	się	klęczeć	na	dwa	kolana.	Wstajemy	po	prze-
istoczeniu	kiedy	śpiewamy	tak	zwaną	aklamację.

2.	Przyklękamy	 kiedy	 skończymy	 śpiewać	 trzeci	 raz	
„Baranku	 Boży”,	 chyba	 że	 wcześniej	 usłyszymy	
dźwięk	dzwonków.	Wtedy	też	przyklękamy	na	dwa	
kolana.

Przypominamy	by	nie	nakładać	znaków	na	siebie,	
to	znaczy	kiedy	przyklękamy	to	w	tym	samym	czasie	
nie	 robimy	 znaku	 krzyża.	 Zdarza	 się	 to	 niektórym	
przed	przyjęciem	Komunii	świętej.

n

ich	słuszność	i	wpływ	na	życie.	Można	powiedzieć,	że	
plotkowali.	ale	plotkowali	 o	wydarzeniach	dotyczą-
cych	 swojego	najbliższego	 otoczenia	 i	 samodzielnie	
wyciągali	 z	 nich	 wnioski.	 Kto	 żył	 dłużej,	 ten	 miał	
więcej	praktycznej	wiedzy	o	 radzeniu	sobie	 z	 truda-
mi	życia.	Mógł	więc	dać	młodszym	niezwykle	cenne	
wsparcie,	 być	 dla	 nich	 skarbnicą	wiedzy	 i	 doświad-
czeń.	Jednocześnie	ostoją	i	uspokojeniem	w	kryzyso-
wych	momentach.	

Dziś	natomiast	często	słychać,	 jak	dojrzali	 ludzie	
zaciekle	dyskutują	o	tym,	co	widzieli	w	telewizji.	Spie-
rają	 się	kto	ma	 rację,	 opierając	 się	na	 tym	co	mówi	
jeden,	czy	drugi	serwis	 informacyjny.	Plotkują	o	ce-
lebrytach.	 Żyją	 tym,	 czym	 żyje	 świat,	 nawet	 jeśli	 to	
bardzo	 daleko	 od	własnego	 podwórka.	nie	 dziwmy	
się	więc,	że	młodsi	nie	przychodzą	już	tak	chętnie	do	
starszych	po	radę.	nikt	nie	chce	słuchać	powtarzania	
w	kółko	tego,	co	mówi	telewizja.	I	to	bez	względu	na	
to	jaki	kanał	włączymy.	

Kochani	„starsi”	–	rodzice	dorosłych	dzieci,	senio-
rzy,	babcie,	dziadkowie.	Zapraszamy	Was	na	spotka-
nia	w	cyklu	Środy	na	Dębnikach.	Przyjdźcie	do	nasze-
go	kościoła	po	aktualną	wiedzę,	czerpaną	z	dobrego	
źródła.	Wiedzę	o	tym	jak	reagować	w	kryzysach,	któ-
re	 dotykają	 Waszych	 dzieci.	 W	 każdą	 drugą	 środę	

miesiąca	po	Mszy	św.	o	18	mówimy	o	trudnych	sytu-
acjach	i	o	tym,	jak	sobie	w	nich	radzić.	To	Wy	pierwsi	
możecie	zareagować	i	wesprzeć	bliskich	w	trudnych	
momentach	 życiowych,	 aby	uchronić	 ich	przed	dra-
matycznymi	 decyzjami,	 jakimi	 są	 aborcja,	 rozwód,	
ucieczka	w	nałogi	 itp.	Warto	wiedzieć	 jak	 to	 zrobić	
i	gdzie	szukać	dalszej	pomocy.	

najbliższe	 spotkanie	w	 środę	 13	 lutego	 dotyczyć	
będzie	 poronienia	 i	 śmierci	 dziecka.	 Poprowadzi	 je	
pani	Maria	Hornowska-Stoch	–	psycholog.	Pani	Ma-
ria	zajmuje	się	tematyką	straty	dziecka	w	okresie	pre-
natalnym,	ma	doświadczenie	wielu	 rozmów	z	 rodzi-
nami,	była	moderatorem	grupy	wsparcia	dla	kobiet	
po	 stracie.	Opowie	 nam,	 jak	 próbować	 odnaleźć	 się	
w	 nowej	 sytuacji,	 ale	 także	 przedstawi	 pomysły	 na	
to,	 jak	mądrze	wesprzeć	osieroconych	rodziców	oraz	
wskazówki	jak	się	wobec	nich	zachować,	aby	dodat-
kowo	nie	 ranić.	Po	prelekcji	będzie	 czas	na	pytania	
i	krótką	dyskusję.	

Spotkanie	bezpośrednio	po	Mszy	św.	o	godzinie	18	
w	Kościele	św.	Stanisława	Kostki	w	Krakowie	-	Dęb-
nikach	(ul.	Konfederacka	6).	Msza	św.	z	krótkim	kaza-
niem	nawiązującym	do	tematu	spotkania	odprawia-
na	będzie	w	intencji	wszystkich	kobiet	w	kryzysie.

n

ofiaroWanie
pańskie

Jednym	z	najstarszych	świąt	w	Kościele	 jest	Święto	
Ofiarowania	Pańskiego,	znane	w	Polsce	jako	święto	
Matki	Bożej	Gromnicznej.	Obchodzone	 jest	 2-go	 lu-
tego	(40	dni	od	Bożego	narodzenia)	i	już	od	X	wieku	
wiąże	 się	 z	 nim	 zwyczaj	 poświęcania	 świec	 używa-
nych	w	liturgii	i	poza	nią.	Jest	to	święto	Pańskie,	ale	
zawiera	 wiele	 maryjnych	 akcentów,	 bo	 przecież	 to	
Maryja	ma	wielki	wkład	w	 dzieło	 odkupienia.	 Ona	
przynosi	dziecko,	 ofiarowując	 Je	Ojcu	niebieskiemu	
i	słucha	proroczych	słów	starca	Symeona.

W	symbolice	liturgicznej	płonąca	świeca	oznacza	
chrystusa,	który	powiedział	o	sobie:	Ja jestem Świa-
tłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia	 (J	 8,	 12).	
Światło	w	rękach	wiernych	oznacza	płomień	 ich	ży-
wej	wiary,	z	którą	winni	iść	na	spotkanie	za	Światłem	
najdoskonalszym,	 z	 chrystusem.	 To	 światło	 swoimi	
rękami	 podaje	 nam	Maryja	 i	 to	 światło	 towarzyszy	
wszystkim	ważniejszym	wydarzeniom	w	życiu	chrze-
ścijanina	od	chrztu	aż	do	śmierci.	Gromnica	to	świeca	

Święto	Matki	Boskiej	Gromnicznej

Anna Wenc
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znajdująca	się	w	każdym	chrześcijańskim	domu,	jako	
ochrona	na	różne	trudne	chwile	w	życiu	człowieka.

W	 tradycji	 ludu	 polskiego	 jest	wiele	 podań	 i	 le-
gend	związanych	z	tą	niezwykła	świecą.	Starano	się	
donieść	zapaloną	świecę	do	domu,	by	od	niej	„rozpa-
lić”	domowe	ognisko,	zwiastujące	zgodę	i	miłość	w	ro-
dzinie.	Dawniej	z	zapaloną	gromnicą	obchodzono	całą	
zagrodę,	przyklękając	na	każdym	progu	i	na	każdym	
rogu,	by	złe	moce	nie	miały	dostępu	do	domu.

Powszechny	 był	 zwyczaj	 wypalania	 gromnicą	
krzyża	 na	 belce	 sufitowej,	 by	 uchronić	 dom	 przed	
burzami	 i	piorunami.	Stąd	 też	gromnica	wzięła	swą	
nazwę	 –	 chroniąca	 od	 gromów.	 Światło	 gromnicy	
miało	 też	 bronić	 przed	 dzikimi	 zwierzętami,	 zwłasz-
cza	 niebezpiecznymi	 zimową	porą	wilkami.	a	 i	 dziś	

przecież	nie	brakuje	zła.	Wielkie	spustoszenie	w	ży-
ciu	 duchowym	 narodu	 sieją:	 niezgoda	 narodowa,	
rodzinna,	alkoholizm,	narkomania,	brutalność,	kłam-
stwo	i	niesprawiedliwość.	I	to	właśnie	u	Maryi	może	
współczesny	człowiek	szukać	wsparcia	i	pociechy.

a	 w	 chwili,	 gdy	 kończy	 się	 ziemska	 wędrówka,	
umierający	 człowiek	 otrzymuje	 do	 rąk	 zapaloną	
gromnicę,	by	to	światło	było	odbiciem	światła	dosko-
nałego,	jakim	jest	chrystus	przyjmujący	swego	wier-
nego	sługę.	Płomień	tej	świecy	jest	jakby	przedłuże-
niem	tchnienia	człowieka	u	bram	wieczności.	To	Pani	
Gromniczna,	Matka	Światłości	przeprowadza	swego	
czciciela	przez	bramy	śmierci.	Ona	niesie	nam	świa-
tło	Syna	mówiąc	wszystkim,	że	to	światło	poprowadzi	
nas	do	właściwego	celu	–	nieba.

n

ku Dobrej 
eucharystii

Kiedy	 przychodzisz	 do	 kościoła,	 może	 myślisz	 tak:	
„no	tak	Jezu,	jestem	w	Kościele,	odpowiedziałem	na	
twoje	 zaproszenie,	 wypełniłem	 trzecie	 przykazanie	
Boże.”	 Zasiadasz	 spokojnie	w	 ławce	 i	…	 czekasz.	 co	
jakiś	 czas	 kapłan	 zza	 ołtarza	 wyrywa	 cię	 słowami	
„Pan	z	wami”	czy	„w	górę	serca”	ale	ciebie	to	zbytnio	
nie	rusza.	To	znowu	nasz	organista	–	Pan	Mieczysław	
który	40	już	lat	posługuje	w	naszej	wspólnocie	–	in-
tonuje	znane	ci	pieśni,	zachęca	do	śpiewu,	co	więcej	
tekst	pieśni	wyświetla	się	przed	tobą	na	ekranie	ale	
…	jakoś	też	cię	to	nie	przekonuje	bo	dalej	niechętnie	
otwierasz	usta.		

Siedząc	w	odległej	 ławce,	w	bezpiecznym	tłumie,	
anonimowo,	 ulegasz	 pokusie	 bycia	 biernym	 obser-
watorem.	ale	zapytałeś	się	kiedyś:	„czy	to	jest	tylko	
ofiara	 kapłana?”	 Warto,	 w	 myślach,	 z	 zaangażowa-
niem	serca,	przenieść	się	z	tej	dalekiej	ławki,	z	roli	wi-
dza	stanąć	tuż	przy	księdzu,	przy	ołtarzu,	jak	najbliżej	

Krok	4	–	Śpiewa	ten	kto	kocha

Wielkiej	Tajemnicy	Wiary.	Warto	współuczestniczyć,	
współofiarować,	warto	być	współodpowiedzialnym.

Świadome	używanie	głosu	sprawia,	że	myśl	chęt-
niej	podąża	za	słowami.	

Możesz	się	zapytać:	Dlaczego	mam	śpiewać?		Św.	
augustyn	 powiedział:	 śpiewa	 tylko	 ten,	 kto	 kocha.	
a	ty	przecież	kochasz.	a	ponadto	śpiew	jest	najwyż-
szą	 formą	mowy.	Wymaga	 zaangażowania	 całej	na-
szej	istoty.	Podczas	śpiewu	ciało	jest	bardziej	zaanga-
żowane,	ponieważ	śpiew	wymaga	większego	wysiłku.	
Śpiewanie	oznacza	doskonalsze	wypełnienie	nakazu	
chrystusa:	„Będziesz	miłował	Pana	Boga	twego	z	ca-
łego	serca	twego,	z	całej	duszy	twojej,	z	całego	umy-
słu	twojego	i	ze	wszystkich	sił	twoich”.	Dobrze	oddaje	
to	powiedzenie:	„Kto	śpiewa,	dwa	razy	się	modli”.	

Pamiętaj	 o	 słowach	 św.	 augustyna:	 Śpiewa	 ten	
kto	kocha.

n
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Lekcje	religii	w	szkole

Ks.	 Tomasik	 zajął	 stanowisko	 w	 tej	 sprawie	 m.in.	
w	 związku	 z	 nieprawdziwymi	 informacjami,	 jako-
by	 katecheci	 nie	 podlegali	 rygorom	 takim	 jak	 inni	
nauczyciele.

Lekcja	religii	w	polskiej	szkole	odbywa	się	na	mocy	
przepisów	 Konstytucji,	 Konkordatu	 oraz	 Ustawy	
o	systemie	oświaty.	„Religia	jest	przedmiotem	szkol-
nym	o	charakterze	konfesyjnym,	prowadzić	go	mogą	
w	systemie	oświaty	publicznej	wszystkie	prawnie	za-
rejestrowane	w	Polsce	Kościoły	 i	 związki	wyznanio-
we,	nie	tylko	Kościół	katolicki	obrządku	łacińskiego.	
Z	możliwości	tej	korzysta	ponad	20	podmiotów”	–	czy-
tamy	w	oświadczeniu.	Ks.	prof.	Tomasik	zaznacza,	że	
„nauczyciele	 religii,	 zgodnie	 z	Rozporządzeniem	Mi-
nistra	 edukacji	 narodowej	 z	 dnia	 14.04.1992	 roku	
w	 sprawie	warunków	 i	 sposobu	 organizowania	 na-
uki	religii	w	publicznych	przedszkolach	i	szkołach,	są	
pracownikami	szkoły,	członkami	rady	pedagogicznej	
i	podlegają	takim	samym	rygorom,	co	inni	nauczycie-
le.	Zatrudnia	ich	dyrektor	szkoły,	na	podstawie	skie-
rowania,	o	którym	mowa	powyżej”.

Za	www.	franciszkanska3.pl
opr.	Teresa

* * *
cierpienie	można	przyjąć	tylko	wiarą

–	To	jest	niepojęta	tajemnica,	której	rozumowo	zgłę-
bić	 do	 końca	 nie	 jesteśmy	 w	 stanie.	 ale	 jesteśmy	
w	stanie	przyjąć	to	naszą	wiarą.	Właśnie	dlatego,	że	
Pan	Jezus	przyjął	cierpienie	i	z	cierpieniem	się	utożsa-
mił	i	dał	się	przez	nie	przeniknąć	aż	do	końca	i	tym	sa-
mym	przychodzi	nam	z	pomocą	–	o	cierpieniu	mówił	
abp	Marek	 Jędraszewski	 podczas	 kolędowej	 wizyty	
duszpasterskiej	w	Uniwersyteckim	Szpitalu	Dziecię-
cym	w	Krakowie-Prokocimiu.	

Wicedyrektor	 szpitala	 lek.	 med.	 andrzej	 Bałaga	
przywitał	metropolitę	i	podziękował	za	kolejną	wizy-
tę,	która,	 jak	 zaznaczył,	 jest	wsparciem	zarówno	dla	

personelu	w	podejmowaniu	nierzadko	trudnych	de-
cyzji,	 jak	 i	dla	małych	pacjentów	w	ich	powrocie	do	
zdrowia.	Prof.	Szymon	Skoczeń	w	imieniu	zespołu	le-
karskiego	i	pielęgniarskiego	szpitala	poprosił	arcybi-
skupa	o	błogosławieństwo.	Delegacja	dzieci	również	
przywitała	metropolitę	krakowskiego	i	złożyła	wier-
szowane	życzenia.	Młodzi	pacjenci	zapewnili	arcybi-
skupa	 o	 swej	 pamięci	modlitewnej	w	 ich	 szpitalnej	
kaplicy.

Metropolita	 wyjaśnił,	 że	 dzisiejsze	 czytania	 mó-
wiące	o	tym	jak	chrystus	wyrzuca	złe	duchy	i	uzdra-
wia,	dopełniają	tego,	co	zaczęło	się	w	Betlejem.

–	Bo	chodziło	o	to,	żeby	chrystus	objawił	się	świa-
tu	 jako	 Boży	 Syn.	 Jako	 Ten,	 który	 zrodzony	 przed	
wiekami	z	Ojca	stał	się	z	Jego	woli	człowiekiem	po	to,	
aby	 nam	 przynieść	 zbawienie.	 arcybiskup	 podkre-
ślił,	że	w	dzisiejszej	ewangelii	jest	także	mowa	o	tym,	
że	chrystus	udał	 się	w	odosobnione	miejsce,	by	się	
modlić.	I	na	słowa	apostoła,	że	wszyscy	Go	szukają,	
odpowiedział,	 że	 trzeba	 iść	 dalej,	 do	 kolejnej	 miej-
scowości	nauczać	o	Bogu….	Metropolita	szczególnie	
podkreślił,	że	Pan	Jezus	stał	się	do	nas	podobny	we	
wszystkim	i	stał	się	jednym	z	nas.	Metropolita	zacyto-
wał	zdanie:	„W	czym	bowiem	sam	cierpiał,	będąc	do-
świadczany,	w	tym	może	przyjść	z	pomocą	tym,	którzy	
są	poddani	próbom.”

–	 Ludzie	 są	 poddawani	 próbom.	 Ludzie	 są	 do-
świadczani	cierpieniem	i	to	miejsce	jest	szczególnym	
nagromadzeniem	ludzkiego	cierpienia.	nie	w	posta-
ci	abstrakcyjnej,	nie	w	postaci	ksiąg	o	cierpieniu	czy	
o	tym	jak	z	cierpienia	ludzi	wydobywać.	To	jest	miej-
sce,	w	którym	cierpienie	przybiera	kształt	konkretne-
go	człowieka,	konkretnego	dziecka.	I	 jest	to	dla	nas	
wszystkich	 jakaś	 ogromna	 tajemnica.	 Metropolita	
zaznaczył,	 że	 chrystus	 stał	 się	 jednym	 z	 nas	 także	
w	cierpieniu,	bo	On	naprawdę	cierpiał.	I	pokazał	jak	
trzeba	to	cierpienie	przyjąć	–	z	całkowitym	zaufaniem	
wobec	Boga,	nawet,	jeśli	jest	to	niezwykle	trudne.

–	Bo	na	krzyżu	Golgoty	(…)	było	poczucie	osamot-
nienia,	 była	 ogromna	 boleść,	 ale	 było	 też	 oddanie	
wszystkiego	swemu	Ojcu.	I	była	tam	także,	co	trzeba	
bardzo	 mocno	 podkreślić,	 błogosławiona	 obecność	
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Bez	niego	nie	możemy 
pojąć	siebie	do	końca

–	na	naszą	ludzką	egzystencję	najpełniejsze	światło	
rzuca	swoją	działalnością	Jezus	chrystus.	Bez	niego	
nie	możemy	pojąć	siebie	do	końca.	
–	mówił	ks.	arcybiskup	Marek	Jędraszewski	podczas	
spotkania	 opłatkowego	 dla	 nauczycieli	 i	 pracowni-
ków	 oświaty	 w	 Domu	 arcybiskupów	 Krakowskich	
w	dniu	10	stycznia	br.

Wydarzenie	rozpoczęła	wspólna	eucharystia.	Pod-
czas	homilii	metropolita	przypomniał,	że	Trzej	Mędr-
cy	uznali	w	chrystusie	Bożego	Syna	i	Zbawiciela.

–	W	 tajemnicę	Objawienia	wpisuje	 się	 przeżycie	
najbliższej	niedzieli:	chrzest	Pański.	To	Duch	Święty,	
który	 zstąpił	 na	 chrystusa,	 zanurzonego	w	wodach	
Jordanu,	 potwierdził,	 że	 jest	 On	 prawdziwie	 Bożym	
Synem.	arcybiskup	nawiązał	do	dzisiejszej	ewangelii	
i	do	słów	chrystusa,	w	których	potwierdza	On	swoje	
mesjańskie	pochodzenie.	naszą	odpowiedzią	powin-
na	być	żarliwa	wiara	i	gotowość	do	głoszenia	ewan-
gelii.	 Metropolita	 wspomniał	 obchody	 Millenium	
chrztu	 Polski	 w	 Poznaniu,	 podczas	 których	 młodzi	
ludzie	uczestniczyli	w	spotkaniu	z	kardynałem	Stefa-
nem	Wyszyńskim.	Prymas	Tysiąclecia	mówił	wtedy	
słowa,	 zaczerpnięte	 z	 dzisiejszego	 pierwszego	 czy-
tania:	 „Tym	właśnie	 zwycięstwem,	 które	 zwyciężyło	
świat,	jest	nasza	wiara”

–	 Z	 Boga	 rodzi	 się	 nasza	 wiara.	 To	 ona	 zwycię-
ża	 świat,	 niezależnie	 od	 wszystkiego.	 Bóg	 zwycięża	
w	ludzkich	sercach,	które	z	miłością	i	wiarą	przyjmują	
prawdę	ewangelii	i	którym	ta	prawda	daje	nadzieję,	
że	życie	ludzkie	z	wszystkimi	problemami	i	nadzieja-
mi	ma	swój	sens	i	cel	–	ostateczne	zwycięstwo	w	domu	
Ojca	bogatego	w	miłosierdzie.

na	zakończenie	homilii	wzywał	do	modlitwy,	aby	
nauczanie	 religii	w	 szkołach	 przynosiło	 zwycięstwo	
wiary.

Podczas	 spotkania	 opłatkowego	 w	 Sali	 Królew-
skiej,	 ks.	 dr	 andrzej	 Kielian,	 dyrektor	 Wydziału	
Katechetycznego	 Kurii	 Metropolitalnej,	 podzięko-
wał	wszystkim	 za	 obecność	 i	 za	 ogromny	 trud,	 jaki	
nauczyciele	 wkładają	 w	 działalność	 edukacyjną.	
Przypomniał,	 że	 lekcje	 religii	 odbywają	 się	 w	 szko-
le	 od	 prawie	 30	 lat.	 następnie,	 arcybiskup	wręczył	
medale	 Jana	 Pawła	 II,	 przyznawane	 za	 zasługi	 dla	

archidiecezji	 katechetom	 oraz	 pracownikom	nadzo-
ru	pedagogicznego	i	placówek	doskonalenia	nauczy-
cieli.	W	wygłoszonym	 do	 zebranych	 słowie,	 arcybi-
skup	 przypomniał	 nauczanie	 Jana	 Pawła	 II,	 że	 bez	
chrystusa	nikt	nie	jest	w	stanie	pojąć	pełni	swojego	
człowieczeństwa.

–	na	naszą	ludzką	egzystencję	najpełniejsze	świa-
tło	rzuca	swoją	działalnością	Jezus	chrystus.	Bez	nie-
go	nie	możemy	pojąć	siebie	do	końca.	Dodał,	że	ostat-
nio	pojawiły	się	głosy,	kwestionujące	obecność	religii	
w	szkołach.	Doskonałą	odpowiedź	daje	ks.	prof.	To-
masik,	który	tłumaczy,	że	katechizacja	odbywa	się	na	
mocy	przepisów	Konstytucji,	Konkordatu	oraz	usta-
wy	 o	 systemie	 oświaty.	 nauczanie	 religii	 w	 szkole	
wynika	z	praw	naturalnych	rodziców,	którzy	wycho-
wują	swoje	dzieci	w	oparciu	o	najważniejsze	dla	nich	
wartości.	 Z	 tej	możliwości	 korzysta	w	Polsce	 ponad	
20	 podmiotów.	 arcybiskup	 przypomniał	 pierwszy	
masowy	 protest	 polskiego	 społeczeństwa	 przeciw-
ko	władzom	PRL-u,	 który	miał	miejsce	w	 Poznaniu	
w	czerwcu	1956	roku.	Dotyczył	on	przywrócenia	spra-
wiedliwości	społecznej,	możliwości	nauczania	religii	
w	szkole,	powrotu	kardynała	Wyszyńskiego	i	innych	
biskupów	do	swoich	pasterskich	stolic.

Metropolita,	odwołując	się	do	nauczania	Papieża	
Polaka,	 zaznaczył,	 że	 państwo	 jest	 prawdziwie	 wol-
ne,	 jeśli	 gwarantuje	 się	 jego	 obywatelom	 wolność	
religijną.

–	Troska	o	zachowanie	tych	wartości	jest	gwaran-
cją	i	fundamentem	tego,	że	jako	naród,	będziemy	się	
dobrze	rozwijali	(…)	Odcinając	się	od	chrześcijańskich	
korzeni	europy,	doprowadzamy	do	sytuacji,	że	euro-
pa	jako	pewne	dziedzictwo	kulturowe	mogłaby	prze-
stać	istnieć.	nam	nie	wolno	do	tego	dopuścić!

Dodał,	że	Polska	przez	wieki	była	nazywana	„an-
temurale	christianitatis”	 i	 jest	to	dziedzictwo,	z	któ-
rego	 powinniśmy	 być	 dumni.	 Podziękował	 przed-
stawicielom	kuratorium	i	wszystkim,	którzy	działają	
w	strukturach	rządowych	i	samorządowych	na	rzecz	
edukacji,	że	zabiegają	o	to,	aby	wychowanie	polskich	
dzieci	 i	 młodzieży	 było	 oparte	 na	 mocnych	 funda-
mentach.	 Ponownie	 odwołał	 się	 do	 papieskiej	 piel-
grzymki	 i	 podkreślił,	 że	 polskie	 społeczeństwo	 było	
spragnione	prawdy	o	chrystusie.

–	nie	możemy	o	tym	zapomnieć,	mimo	że	od	tam-
tych	 wydarzeń	 minęło	 już	 40	 lat.	 Pragnę	 bardzo	
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tych,	którzy	Pana	Jezusa	kochali	i	pozostali	Mu	wier-
ni	aż	do	końca.	Zwłaszcza	Jego	Przenajświętsza	Mat-
ka,	 zwłaszcza	 Jego	 najbardziej	 spośród	 wszystkich	
ukochany	uczeń	Jan.	Byli	przy	nim	i	swoją	obecno-
ścią	 pokazywali	 –	 nie	 jesteś	 sam,	 kochamy	 ciebie.	
arcybiskup	powiedział	także,	że	zdaje	sobie	sprawę,	
że	 łatwo	 jest	powiedzieć,	 że	mamy	przyjmować	cier-
pienie.	Szczególnie	 jeśli	 chodzi	o	 cierpienia	dziecka,	
wobec	którego	jesteśmy	kompletnie	bezradni.

–	 To	 jest	 niepojęta	 tajemnica,	 której	 rozumowo	
zgłębić	do	końca	nie	jesteśmy	w	stanie.	ale	jesteśmy	
w	stanie	przyjąć	to	naszą	wiarą.	Właśnie	dlatego,	że	
Pan	Jezus	przyjął	cierpienie	i	z	cierpieniem	się	utożsa-
mił	i	dał	się	przez	nie	przeniknąć	aż	do	końca	i	tym	sa-
mym	przychodzi	nam	z	pomocą.	Bo	jeśli	On	przeszedł	
przez	bramę	cierpienia	do	pełni	życia,	to	i	my	ufamy,	
zmierzając	także	do	Dzieciątka	narodzonego	w	Betle-
jem,	że	nas	rozumie,	 że	nas	swoją	miłością	ubogaci,	
że	 swoim	ubóstwem	podniesie	 i	 że	 przy	wszystkich	
nierozumieniach	tego	czym	jest	cierpienie,	a	zwłasz-
cza	czym	jest	cierpienie	dziecka,	będziemy,	będąc	bli-
sko	niego,	mogli	z	całą	głębią	wiary	powtarzać	słowa	
wyśpiewywane	w	 Betlejem	 przez	 aniołów:	 „chwała	
na	wysokości	Bogu,	a	na	ziemi	pokój	ludziom	Bożego	
upodobania,	pokój	ludziom	dobrej	woli”.

Po	Mszy	św.	arcybiskup	niosąc	słowa	otuchy	od-
wiedził	małych	pacjentów	w	szpitalnych	oddziałach.

za	www.diecezja.pl
opr.	Teresa	

* * *
Zmieniajcie	świat	mocą	Ducha	Świętego

11	 stycznia	 br	 w	 krakowskiej	 Kolegiacie	 św.	 anny	
odbyło	 się,	 połączone	 z	 kolędowaniem,	 akademic-
kie	 spotkanie	 opłatkowe	 z	 arcybiskupem	Markiem	
Jędraszewskim.

Wydarzenie	 rozpoczęło	 się	 odczytaniem	 Prologu	
ewangelii	 św.	 Jana.	 Studenci	 życzyli	 metropolicie	
dużo	 sił	 i	 radości	 z	 niesienia	 światu	 Dobrej	 nowi-
ny,	 dziękowali	 za	 przyjęcie	 zaproszenia	 na	wspólne	

kolędowanie	i	obiecali	arcybiskupowi,	że	się	na	nich	
nie	zawiedzie.	Metropolita	podkreślił,	że	Boski	Logos	
stał	się	człowiekiem	i	zamieszkał	pośród	nas.	Dodał,	
że	Boska	Mądrość	 jest	 podstawą	 ludzkiej	mądrości,	
która	przez	działalność	naukową	odkrywa	tajemnice	
świata.

–	 chrześcijaństwo	 jest	 religią	 Boskiego	 Logosu,	
Rozumu,	 Mądrości.	 To	 nie	 jest	 irracjonalna	 wiara,	
oparta	na	samych	emocjach.	nawiązując	do	encykli-
ki	Jana	Pawła	II	„fides	et	ratio”,	zaznaczył,	że	ludzki	
duch	wznosi	się	ku	górze	na	dwóch	skrzydłach,	jaki-
mi	są	rozum	i	wiara.

–	nie	jesteśmy	z	ciemnogrodu.	Jesteśmy	z	Światło-
ści.	 Ponieważ	 jesteśmy	powołani,	 aby	 być	 na	 obraz	
i	podobieństwo	Boże,	musimy	mieć	w	sobie	coś	z	tej	
Mądrości	Bożej.

nowy	 rok	 duszpasterski	 wskazuje,	 że	 chrześcija-
nin	ma	 działać	mocą	 Ducha	 Świętego.	Metropolita	
ponownie	odniósł	się	do	Jana	Pawła	II.	Podkreślił,	że	
w	czerwcu	minie	40	lat	od	jego	pierwszej	pielgrzymki	
do	Ojczyzny	i	niezapomnianej	modlitwy	o	zstąpienie	
Ducha	Świętego	na	polską	 ziemię.	 3	 czerwca	Ojciec	
Święty	 spotkał	 się	 z	 młodzieżą	 akademicką,	 którą	
zapewnił	 o	 swojej	 miłości.	 Papież	 dodał	 wtedy,	 że	
Duch	 Święty	 przenika	 całe	 ludzkie	wnętrze	 i	 dzięki	
temu	człowiek	może	odkryć,	kim	jest	i	do	czego	został	
powołany.

–	 człowiek,	 który	 jest	 otwarty	na	Boże	 działanie	
w	sobie,	 jest	piękny,	szlachetny,	odważny	i	ma	oczy	
dziecka.	Trwajcie	w	takich	postawach,	 rozwijajcie	 je	
w	sobie,	zmieniajcie	siebie	i	świat!

na	 zakończenie,	 arcybiskup	 wspomniał	 swoje	
ostatnie	 spotkanie	 z	 Janem	 Pawłem	 II	 w	 grudniu	
2004	 roku.	 Papież	 był	 wtedy	 bardzo	 schorowany	
i	z	pewnego	oddalenia	sprawował	Mszę	św.,	ale	pro-
mieniował	 radością	 z	 powodu	 przebywania	 razem	
z	młodymi.

za	WWWdiecezja.pl
opr.	Teresa

* * *
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serdecznie	 podziękować	 tym	 wszystkim,	 którzy	 zo-
stali	 dziś	 odznaczeni.	 Pogratulować	 i	 podziękować,	
zdając	sobie	sprawę,	że	jest	to	tylko	bardzo	skromny	
i	symboliczny	wyraz	tego	wielkiego	długu	wdzięczno-
ści,	jaki	zaciągamy	wobec	wszystkich,	którzy	zmagają	
się,	 aby	w	 duszach	 dzieci	 i	młodzieży	 ideały	 dobra,	
prawdy,	piękna	mogły	wzrastać	i	znalazły	swój	osobi-
sty	kształt	w	wierze	i	związaniu	się	z	Jezusem.

na	 zakończenie	 spotkania,	 metropolita	 docenił	
piękny	śpiew	kolęd,	który	 jest	nie	 tylko	przeżyciem	
estetycznym,	ale	również	duchowym.

–	 Głoście	 z	 radością	 i	 pewnością	 współczesne-
mu	 światu	 prawdę	 o	 Bogu	 emmanuelu,	 który	 jest	
z	 nami!	 nauczyciele	 życzyli	 metropolicie,	 aby	 Dzie-
ciątko	Jezus	błogosławiło	mu	w	pasterskiej	posłudze,	
a	 kurator	 oświaty	Barbara	nowak	wspominała	 lek-
cje	religii,	odbywające	się	w	salach	katechetycznych,	
które	w	burzliwym	czasie	komunizmu	porządkowały	
jej	świat.

Za	WWW.franciszkanska3.pl	
opr.	Teresa	

* * *
Stajemy	się	płomykami, 

ognikami	Boga	pośród	tego	świata...

–	Mamy	być	odblaskiem	Boga,	odblaskiem	Jego	mi-
łości	mającej	swoje	znaczenie	i	swój	najgłębszy	sens	
właśnie	tam,	gdzie	miłość	znajduje	swoje	szczególne	
miejsce	–	w	małżeństwie	i	rodzinie.	Tam	dokonuje	się	
dzisiaj	objawienie	miłości	Boga	–	mówił	abp	Marek	
Jędraszewski	 podczas	Mszy	 św.	 dla	 doradców	 życia	
rodzinnego.

Dyrektor	 Wydziału	 Duszpasterstwa	 Rodzin	 Ku-
rii	Metropolitarnej	ks.	dr	Paweł	Gałuszka	przywitał	
wszystkich	doradców	życia	 rodzinnego	archidiecezji	
krakowskiej,	naprotechnologów	oraz	przedstawicieli	
stowarzyszeń	i	wspólnot.	Wyjaśnił,	że	nowy	rok	pra-
cy	Duszpasterstwa	Rodzin	zorganizowany	będzie	wo-
kół	hasła	„Towarzyszenie	małżeństwom	w	mocy	Du-
cha	Świętego”,	które	nawiązuje	do	hasła	trwającego	
roku	liturgicznego.

W	 homilii	 metropolita	 krakowski	 podkreślił,	 że	
spotkanie	 mędrców	 z	 Dziecięciem	 było	 pierwszym	
krokiem	 objawienia	 się	 chrystusa	 całej	 ludzkości.	
Dzisiejsze	święto	chrztu	Pańskiego	 jest	drugim	eta-
pem	–	Jezus	zstępuje	do	wód	Jordanu.

–	Moment	chrztu	chrystusa	w	Jordanie	jest	obja-
wieniem	 się	 Trójcy	 Świętej,	 objawieniem	 się	 pełnej	
prawdy	o	Bogu.	arcybiskup	zaznaczył	także,	że	sko-
ro	Bóg	powiedział	podczas	chrztu	chrystusa:	„To	jest	
Mój	 Syn	 umiłowany,	 w	 którym	mam	 upodobanie”,	
trzeba	słowom	Boga	wierzyć.	Jeśli	jednak	nie	uznamy	
Jego	świadectwa	o	Synu,	 jak	pisze	św.	Jan	w	swoim	
liście,	uznajemy	Boga	za	kłamcę.

–	Jesteśmy	zatem	postawieni	wobec	szczególnego	
„albo	albo”.	albo	wierzymy	w	Boga	i	temu	wszystkie-
mu	co	On	mówi	do	nas	o	swoim	Synu,	albo	uważamy,	
że	Bóg	nas	okłamuje.

W	 dalszych	 słowach	 metropolita	 podkreślił,	 że	
podczas	chrztu	chrystusa	otworzyło	się	niebo,	które	
od	momentu	grzechu	pierwszych	 rodziców	pozosta-
wało	dla	ludzi	zamknięte.

–	Teraz,	wraz	z	pełnią	objawienia	się	prawdy	o	Je-
zusie	 z	 nazaretu	 –	 Bożym	 Synu,	 niebo	 się	 otwiera.	
Otwiera	 się	 dla	 tych	 wszystkich,	 którzy	 uwierzyli	
w	niego	i	przyjęli	świadectwo	Boga	o	Synu.	Którzy	
dzięki	 temu	mają	w	 sobie	 życie,	 jakie	 daje	nam	 Je-
zus	 chrystus.	 arcybiskup	 zaznaczył,	 że	wobec	 tego	
nasza	wiara	musi	przyjąć	konkretny	kształt	–	wszyst-
ko	to	co	płynie	z	ust	Jezusa	jest	prawdą,	którą	trzeba	
przyjąć.

–	Odpowiedzią	na	to	objawienie	jest	konieczność	
z	naszej	strony	odpowiadania	miłością	na	Boską	mi-
łość.	 To	 jest	 pierwsze	 i	 najważniejsze	 przykazanie.	
Metropolita	wyjaśnił	także,	że	prawda	o	wielkiej	miło-
ści	Boga	do	człowieka	powinna	znaleźć	swój	odblask	
w	naszym	ludzkim	życiu,	zwłaszcza	tym	małżeńskim	
i	rodzinnym,	bo	tam	najbardziej	widać	prawdę	o	mi-
łości,	która,	jak	mówił,	ma	swój	szczególny	ciężar	ser-
ca,	które	kocha.	Wskazał,	że	dziś	niełatwo	jest	światu	
objawiać	tę	Boską	prawdę,	ale	musimy	to	robić.

–	My	wszczepieni	poprzez	chrzest	w	śmierć	i	zmar-
twychwstanie	 chrystusa	 stajemy	 się	 płomykami,	
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ognikami	Boga	pośród	 tego	świata	 tak	często	ogar-
niętego	 mrokami	 i	 ciemnością.	 Mamy	 być	 odbla-
skiem	Boga,	odblaskiem	Jego	miłości	mającej	swoje	
znaczenie	i	swój	najgłębszy	sens	właśnie	tam,	gdzie	
miłość	znajduje	swoje	szczególne	miejsce	–	w	małżeń-
stwie	i	rodzinie.	Tam	dokonuje	się	dzisiaj	objawienie	
miłości	Boga.

na	zakończenie	arcybiskup	podkreślił,	że	w	praw-
dzie	 o	 Bogu,	 który	 jest	 wspólnotą	 osób	 objawiona	
nam	została	pełna	prawda	o	małżeństwie	i	rodzinie.

Podczas	 spotkania	 opłatkowego,	 które	 odbyło	
się	po	Mszy	św.	metropolita	krakowski	udzielił	misji	
kanonicznych	nowym	doradcom	rodzinnym.	arcybi-
skup	wręczył	 także	dyplomy	za	włączenie	się	w	wo-
lontariat	Kongresu	dla	Małżeństwa	i	Rodziny,	który	
odbył	 się	 w	 listopadzie	 zeszłego	 roku.	 członkowie	
i	 pracownicy	Duszpasterstwa	Rodzin	 życzyli	metro-
policie	 krakowskiemu	 doświadczania	 Bożej	 miłości	
każdego	 dnia,	 i	 by	miłość	 ta	 promieniowała	w	 każ-
dym	miejscu	i	czasie.

W	słowie	skierowanym	do	zebranych	abp	Marek	
Jędraszewski	wyraził	radość	z	trwającego	spotkania.	
Życzył	ciągłego	pogłębiania	wiary	w	Jezusa	chrystu-
sa,	który	daje	życie	wieczne.

–	 Życzę,	 aby	 związanie	 z	 Jezusem	 chrystusem	 –	
Światłością	świata,	Panem	miłości	i	miłosierdzia	było	
dla	 państwa	 fundamentem	 i	 mocą	 na	 każdy	 dzień	
zmagania	się	o	coraz	większą	miłość	do	Boga	i	do	dru-
giego	człowieka.	niech	państwa	posługa	dla	innych	
w	Kościele	będzie	wyrazem	służby,	ale	 jednocześnie	
źródłem	radości	i	satysfakcji.

za	WWW.diecezja.pl
opr.	Teresa

* * *
Ojciec	nasz	jest	Tatusiem

Powiedzenie	 „abbà”	 jest	 czymś	 o	wiele	 bardziej	 in-
tymnym	i	poruszającym	niż	jedynie	nazywanie	Boga	
„Ojcem”.

Dla	 chrześcijanina	 modlenie	 się	 oznacza	 powie-
dzenie	po	prostu	„abba”,	powiedzenie	„Tatusiu”	–	za-
znaczył	 papież	 franciszek	 w	 rozważaniach	 poprze-
dzających	modlitwę	anioł	 Pański.	 Papież	 zauważył,	
że	wyrażenie	„Ojciec”	w	odniesieniu	do	Boga	jest	tak	

ważne	dla	chrześcijan,	że	w	nowym	Testamencie	wy-
stępuje	często	w	formie	aramejskiej	„abba”.

Biskup	Rzymu	wskazał	w	tym	kontekście,	 że	po-
wiedzenie	„abba”	jest	czymś	o	wiele	bardziej	intym-
nym	 i	 poruszającym	 niż	 jedynie	 nazywanie	 Boga	
„Ojcem”.	 –	Dlatego	 ktoś	 zaproponował,	 aby	 przetłu-
maczyć	oryginalne	słowo	aramejskie	na	„Tatusiu”	czy	
„Tatko”.	Rzeczywiście,	Ojciec	nasz	jest	Tatusiem.	Wy-
rażenie	to	przywołuje	miłość,	ciepło,	coś,	co	przenosi	
nas	 w	 sytuację	 okresu	 dziecinnego,	 gdzie	 widzimy	
obraz	dziecka	całkowicie	ogarniętego	objęciem	Ojca,	
który	odczuwa	do	niego	nieskończoną	czułość	–	wska-
zał	Papież.

na	zakończenie	audiencji	Ojciec	Święty	pozdrowił	
pielgrzymów,	w	tym	Polaków.

–	Drodzy	bracia	i	siostry.	W	komunii	ze	świętymi,	
z	 synowską	ufnością	módlcie	się	 „abba,	Ojcze”,	pro-
sząc	o	 Jego	błogosławieństwo	dla	was,	dla	waszych	
rodzin	i	w	tych	dniach	dla	młodych,	których	wkrótce	
spotkam	w	Panamie.	Proszę	nie	zapominajcie	modlić	
się	za	mnie	–	mówił	papież	franciszek.	Ojciec	Święty	
pozdrowił	też	pielgrzymów	przybyłych	ze	Szczepano-
wa,	 miejsca	 urodzin	 świętego	 Stanisława,	 patrona	
Polski.

za	WWW.RadioMaryja.pl
opr.	Teresa

* * *
Orędzie	papieża	franciszka	 

na	Światowy	Dzień	chorego	2019

Drodzy	Bracia	i	Siostry,

„Darmo	otrzymaliście,	darmo	dawajcie”	(Mt	10,8).	Są	
to	 słowa	 wypowiedziane	 przez	 Jezusa,	 gdy	 wysłał	
apostołów	 do	 szerzenia	 ewangelii,	 aby	 Jego	 Króle-
stwo	było	propagowane	przez	gesty	bezinteresownej	
miłości.

Z	okazji	XXVII	Światowego	Dnia	chorego,	który	
w	 sposób	 uroczysty	 będzie	 obchodzony	w	 Kalkucie	
w	 Indiach	dnia	 11	 lutego	2019	 roku,	Kościół	 –	Mat-
ka	wszystkich	swoich	dzieci,	zwłaszcza	słabych	–	pa-
mięta,	 że	 gesty	 wielkodusznego	 daru,	 jak	 te	 Miło-
siernego	 Samarytanina,	 są	 najbardziej	 wiarygodną	
drogą	 ewangelizacji.	 Opieka	 nad	 chorymi	 wymaga	
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profesjonalizmu	i	czułości,	bezinteresownych	gestów,	
niezwłocznych	 i	 prostych,	 jak	 zwyczajny	 dotyk,	 po-
przez	które	daje	się	odczuć	drugiemu,	że	jest	„ważny”.

Życie	 jest	 darem	 od	 Boga,	 jak	 napomina	 święty	
Paweł:	„cóż	masz,	czego	byś	nie	otrzymał?”	(1	Kor	4,7).	
egzystencja,	właśnie	dlatego,	że	jest	darem,	nie	może	
być	uważana	za	zwykłe	posiadanie	czy	prywatną	wła-
sność,	zwłaszcza	w	obliczu	zdobyczy	medycyny	i	bio-
technologii,	 które	 mogłyby	 doprowadzić	 człowieka	
do	ulegnięcia	pokusie	manipulowania	„drzewem	ży-
cia”	(por.	Rdz	3,24).

W	obliczu	kultury	odrzucenia	i	obojętności	chciał-
bym	stwierdzić,	że	dar	powinien	być	uznany	za	para-
dygmat	zdolny	do	przeciwstawienia	się	indywiduali-
zmowi	i	współczesnemu	rozdrobnieniu	społecznemu,	
do	poruszenia	nowych	więzi	i	różnych	form	współpra-
cy	ludzkiej	między	narodami	i	kulturami.	Dialog,	bę-
dący	warunkiem	daru,	otwiera	relacyjne	przestrzenie	
ludzkiego	wzrostu	i	rozwoju,	zdolne	przełamać	skon-
solidowane	schematy	sprawowania	władzy	w	społe-
czeństwie.	Darowanie	nie	utożsamia	się	z	czynnością	
dawania,	ponieważ	może	być	ono	tak	nazwane	tylko,	
jeśli	daje	się	siebie	samego.	nie	może	to	być	zreduko-
wane	do	zwyczajnego	przekazania	 jakiejś	własności	
lub	 przedmiotu.	 Różni	 się	 ono	 od	 dawania	właśnie	
dlatego,	że	zawiera	dar	z	siebie	i	zakłada	pragnienie	
utworzenia	 więzi.	 Dar	 jest	 więc	 wzajemnym	 uzna-
niem,	 które	 jest	 konieczną	 cechą	 więzi	 społecznej.	
W	darze	kryje	się	odbicie	miłości	Bożej,	która	osiąga	
punkt	kulminacyjny	we	wcieleniu	Jezusa	i	w	wylaniu	
Ducha	Świętego.

Każdy	 człowiek	 jest	 biedny,	 potrzebujący	 i	 ubo-
gi.	Kiedy	 rodzimy	 się,	 aby	 żyć,	 potrzebujemy	opieki	
naszych	 rodziców.	 Stąd	w	 żadnej	 fazie	 i	 na	 żadnym	
etapie	 życia	 nikt	 z	 nas	nie	 jest	w	 stanie	 całkowicie	
uwolnić	 się	 od	 potrzeby	 i	 pomocy	 innych,	 nie	 jest	
też	nigdy	w	stanie	przezwyciężyć	granicy	bezsilności	
przed	kimś	 lub	przed	 czymś.	 To	 jest	 ten	 stan,	 który	
charakteryzuje	nasze	bycie	 „stworzeniami”.	Uczciwe	
uznanie	tej	prawdy	zachęca	nas	do	pozostawania	po-
kornymi	 i	do	praktykowania	 z	odwagą	 solidarności	
jako	cnoty	nieodzownej	dla	istnienia.

Ta	świadomość	przynagla	nas	do	działania	odpo-
wiedzialnego	i	przemyślanego,	mając	na	uwadze	do-
bro,	które	jest	jednocześnie	osobiste	i	wspólne.	Tylko	
kiedy	 człowiek	 pojmuje	 siebie	 nie	 jako	 zamknięty	
świat,	 ale	 jako	kogoś	 ze	 swej	natury	 związanego	 ze	
wszystkimi	 innymi	 –	 jako	 „bracia”	 –	 możliwa	 jest	
praktyka	 solidarności	 społecznej,	 oparta	 na	 dobru	
wspólnym.	 nie	 wolno	 nam	 się	 bać	 uznać	 siebie	 za	
potrzebujących	i	niezdolnych	zapewnić	sobie	wszyst-
kiego,	 czego	 potrzebujemy,	 gdyż	 sami	 o	 własnych	
siłach	 nie	 jesteśmy	 w	 stanie	 pokonać	 wszystkich	
ograniczeń.	nie	obawiajmy	się	tej	prawdy,	ponieważ	
sam	Bóg	w	Jezusie	pochylił	się	(por.	flp	2,8)	i	pochyla	
nad	nami	i	naszym	ubóstwem,	aby	nam	pomóc	i	dać	
te	dobra,	 których	 sami	 sobie	nie	 jesteśmy	w	 stanie	
zapewnić.

na	 okoliczność	 uroczystej	 celebracji	 w	 Indiach	
chciałbym	 z	 radością	 i	 podziwem	 przypomnieć	 po-
stać	Świętej	Matki	Teresy	z	Kalkuty,	wzorca	miłości,	
która	uwidoczniła	miłość	Boga	wobec	ubogich	i	cho-
rych.	Jak	stwierdziłem	w	czasie	jej	kanonizacji,	„Mat-
ka	Teresa	przez	całe	swoje	życie	była	hojną	szafarką	
Bożego	miłosierdzia,	gotową	do	służenia	wszystkim	
przez	 przyjmowanie	 i	 obronę	 ludzkiego	 życia,	 tego	
nienarodzonego	 oraz	 tego	 opuszczonego	 i	 odrzuco-
nego.	(…)	Pochylała	się	nad	osobami	wyczerpanymi,	
pozostawionymi	 śmierci	 na	 poboczach	 dróg,	 rozpo-
znając	w	nich	godność	daną	im	przez	Boga;	zabierała	
głos	wobec	możnych	tej	ziemi,	aby	uznali	swoje	winy	
wobec	 zbrodni	 (…)	ubóstwa	 stworzonego	przez	nich	
samych.	Miłosierdzie	było	dla	niej	‘solą’,	która	nada-
je	smak	każdemu	jej	działaniu	i	‘światłem’	rozjaśnia-
jącym	ciemności	tych,	którzy	nie	mieli	już	nawet	łez,	
aby	płakać	nad	 swoim	ubóstwem	 i	 cierpieniem.	 Jej	
misja	na	obrzeżach	miast	 i	na	egzystencjalnych	pe-
ryferiach	 pozostaje	w	 naszych	 czasach	wymownym	
świadectwem	Bożej	bliskości	wobec	najbiedniejszych	
z	biednych”	(Homilia,	4	września	2016).

Święta	Matka	Teresa	pomaga	nam	zrozumieć,	 że	
jedynym	 kryterium	 działania	 musi	 być	 bezintere-
sowna	miłość	wobec	wszystkich,	bez	względu	na	ję-
zyk,	kulturę,	grupę	etniczną	czy	religię.	 Jej	przykład	

nadal	prowadzi	nas	do	poszerzania	horyzontów	rado-
ści	i	nadziei	dla	ludzkości	potrzebującej	zrozumienia	
i	czułości;	zwłaszcza	dla	tych,	którzy	cierpią.

Ludzka	 wielkoduszność	 jest	 zaczynem	 działania	
wolontariuszy,	którzy	mają	wielkie	znaczenie	w	sek-
torze	 społeczno-medycznym	 i	 którzy	 w	 wymowny	
sposób	żyją	duchowością	Miłosiernego	Samarytani-
na.	 Dziękuję	 i	 wspieram	 wszystkie	 stowarzyszenia	
wolontariackie,	które	zajmują	się	transportem	i	rato-
waniem	pacjentów,	które	zapewniają	dawstwo	krwi,	
tkanek	i	organów.	Szczególnym	obszarem,	w	którym	
Wasza	obecność	wyraża	optykę	Kościoła,	jest	ochro-
na	praw	chorych,	zwłaszcza	tych	cierpiących	na	cho-
roby	wymagające	specjalnej	opieki,	nie	zapominając	
także	 o	 wymiarze	 zwiększania	 świadomości	 i	 profi-
laktyki.	 Wasza	 służba	 wolontaryjna	 w	 strukturach	
sanitarnych	 i	 domowych	 ma	 ogromne	 znaczenie,	
począwszy	od	opieki	zdrowotnej	po	wsparcie	ducho-
we.	Korzysta	z	niej	wielu	chorych,	samotnych,	 ludzi	
w	podeszłym	wieku,	słabych	psychicznie	 i	fizycznie.	
Zachęcam	Was,	abyście	nadal	byli	znakiem	obecności	
Kościoła	w	zsekularyzowanym	świecie.	Wolontariusz	
jest	bezinteresownym	przyjacielem,	któremu	można	
powierzyć	myśli	 i	 emocje;	poprzez	 słuchanie	 tworzy	
on	 warunki,	 w	 których	 chory,	 nie	 jest	 już	 biernym	
obiektem	opieki,	ale	staje	się	aktywnym	podmiotem	
i	bohaterem	wzajemnej	relacji,	zdolnym	do	odzyska-
nia	nadziei	i	lepiej	przygotowanym	do	zaakceptowa-
nia	 leczenia.	 Wolontariat	 komunikuje	 wartości,	 za-
chowania	 i	 style	 życia,	które	w	centrum	mają	pasję	
obdarowywania.	W	ten	sposób	realizuje	się	humani-
zacja	opieki.

Postawa	 bezinteresowności	 powinna	 pobudzać	
przede	 wszystkim	 katolickie	 placówki	 opieki	 zdro-
wotnej,	ponieważ	to	właśnie	logika	ewangelii	okre-
śla	 ich	działanie,	 zarówno	na	obszarach	najbardziej	
zaawansowanych,	 jak	 i	 w	 miejscach	 najtrudniej-
szych.	Katolickie	placówki	są	powołane,	aby	wyrażać	
istotę	daru,	darmowości	i	solidarności,	w	odpowiedzi	
na	logikę	zysku	za	wszelką	cenę,	logikę	dawania,	aby	
otrzymywać,	logikę	wyzysku	nie	zwracającego	uwagi	
na	ludzi.

Wzywam	Was	wszystkich,	na	różnych	poziomach,	
do	 promowania	 kultury	 bezinteresowności	 i	 daru,	
niezbędnych	do	przezwyciężenia	kultury	zysku	i	od-
rzucenia.	Katolickie	instytucje	opieki	medycznej	nie	
powinny	 wpadać	 w	 myślenie	 biznesowe,	 ale	 dbać	
o	opiekę	nad	człowiekiem,	bardziej	niż	o	 zysk.	Wie-
my,	że	zdrowie	jest	relacyjne,	zależy	od	interakcji	z	in-
nymi	 i	potrzebuje	 zaufania,	przyjaźni	 i	 solidarności.	
To	 jest	 dobro,	 którym	 można	 się	 cieszyć	 „w	 pełni”	
wyłącznie,	gdy	się	nim	dzieli.	Wskaźnikiem	zdrowia	
chrześcijanina	jest	radość	z	bezinteresownego	daru.

Was	 wszystkich	 zawierzam	 Maryi,	 Uzdrowieniu	
chorych.	niech	nam	pomaga	dzielić	się	darami	otrzy-
manymi	 w	 duchu	 dialogu	 i	 wzajemnego	 przyjęcia,	
abyśmy	żyli	jak	bracia	i	siostry,	uważni	na	potrzeby	
jedni	drugich,	abyśmy	wiedzieli,	jak	dawać	z	sercem	
hojnym	 i	 uczyli	 się	 radości	 z	 bezinteresownej	 służ-
by.	 Z	 miłością	 zapewniam	 wszystkich	 o	 mojej	 bli-
skości	w	modlitwie	i	z	serca	udzielam	apostolskiego	
Błogosławieństwa.

Watykan,	25	listopada	2018
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27 I 2019 – 3 Niedziela Zwykła,

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

28 I 2019  
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera  
i doktora Kościoła,

Czyt.: Hbr 9, 15. 24-28; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; 
Mk 3, 22-30;

Św. Tomasz wsławił się szczególnie niewinnością 
życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwan-
cji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim 
jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubó-
stwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy 



zarządzone przez cesarza Dioklecjana. Namiestnik 
oddał Agatę do domu rozpusty o czym opowiada w 
„Żywotach” ks. Piotr Skarga. Namiestnik skazał św. 
Agatę na okrutne tortury, podczas których obcięto jej 
piersi. Poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 
w roku 251.

Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii; lu-
dwisarzy. Wzywana przez kobiety karmiące, w cho-
robach piersi.

6 II 2019  
Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, 
męczenników,

Czyt.: Hbr 12, 4-7. 11-15; Ps 103, 1-2. 13-14. 17-18;  
Mk 6,1-6;

Św. Paweł Mika, męczennik (1565-1597) Na począt-
ku XVI wieku chrześcijaństwo w Japonii rozwijało 
się dynamicznie. Prześladowanie chrześcijan w tym 
kraju wybuchło nagle. Wśród umęczonych znalazł 
się Paweł Mika i 25 osób, które razem z nim zosta-
ły oskarżone. Św. Paweł urodził się koło Kioto w za-
możnej rodzinie. Kształcił się u jezuitów do których 
potem wstąpił. Po nowicjacie i studiach jako kate-
cheta przemierzył niemal całą Japonię, głosząc naukę 
Chrystusa. Aresztowano go i poddano torturom, aby 
wyrzekł się wiary. W pobliżu miasta Nagasaki wraz 
z innymi chrześcijanami został ukrzyżowany a na-
stępnie przebity włócznią. Są to pierwsi męczennicy 
Dalekiego Wschodu

7 II 2019 

Czyt.: Hbr 12, 18-19. 21-24;  
Ps 48, 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11; Mk 6, 7-13;

8 II 2019  
Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, 
zakonnika,

Czyt.: Hbr 13, 1-8; Ps 27, 1. 3. 5. 8b-9abc;  
Mk 6, 14-29,

Św. Hieronim Emiliani, kapłan (1486-1537) Urodził 
się w Wenecji, w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. 
Ojciec był senatorem, matka pochodziła z dożów. 
W czasie wojny był dowódcą jednej z twierdz Wene-
cji. Po przegranej wojnie republiki weneckiej z kró-
lem francuskim Ludwikiem XII został uwięziony 

w Castel Nuovo. W odosobnieniu podejmuje decyzję 
o zmianie swego życia. Po udanej ucieczce rozpoczy-
na studia teologiczne, zostaje kapłanem, służy cho-
rym, ubogim, opuszczonym. Około roku 1530 św. 
Hieronim zakłada pierwszy w historii sierociniec. 
W następnych latach założył kolejne. Wychowanie 
sierot połączono tam z nauką zawodu. Budował tak-
że szpitale i domy opieki. Z myślą o prowadzeniu pod-
jętego dzieła założył w Somasca zgromadzenie zakon-
ne Kleryków Regularnych, które do dzisiaj realizuje 
program wytyczony przez Świętego. 

Zmarł jako ofiara epidemii, w czasie której pielęgno-
wał chorych. 

9 II 2019 

Czyt.: Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6; 
Mk 6, 30-34,

10 II 2019 – 5 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8;  
1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11;

11 II 2019  
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,

Czyt.: Rdz 1, 1-19; Ps 104, 1-2a. 6. 10 i 12. 24 i 35c; 
Mk 6, 53-56;

W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piu-
sa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka 
Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie So-
ubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas 
osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego - 16 lipca) 
Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.

12 II 2019  

Czyt.: Rdz 1,20 – 2,4a; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9; Mk 7, 1-13;

13 II 2019 

Czyt.: Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104, 1-2a. 27-28. 29bc-30; 
Mk 7, 14-23;

14 II 2019  
Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego,  
biskupa, patronów Europy,

Czyt.: Dz 13, 46-49; Ps 117, 1-2; Łk 10, 1-9;

Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako siód-
me dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym 
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teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, któ-
rą należy nieustannie kontemplować i przekazywać 
innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wy-
łącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, 
skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzie-
lić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szla-
chetnym sposobem bycia.

Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki my-
śliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał po-
łączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano 
o nim, że „między uczonymi był największym świę-
tym, a między świętymi największym uczonym”. W 
swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji 
zostania biskupem. 

Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teolo-
gii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki 
wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrze-
ścijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwi-
nu jest olbrzymia. 

29 I 2019  

Czyt.: Hbr 10, 1-10; Ps 40, 2 i 4ab. 7-8a. 10. 11;  
Mk 3, 31-35;

30 I 2019 

Czyt.: Hbr 10, 11-18; Ps 110, 1-2. 3-4; Mk 4, 1-20;

31 I 2019  
Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera,

Czyt.: Rdz 12, 1-4a; Ps 16; Flp 4, 4-6; Mt 18, 1-5;

Współpatron naszej Parafii ze św. Stanisławem 
Kostką.

Św. Jan Bosco, kapłan (1815-1888) Syn wieśniaków 
piemonckich. Miał 2 lata, gdy zmarł mu ojciec. Mło-
de lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć 
pracę zarobkową. W 1841 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Wkrótce potem rozpoczął pracę wśród 
ubogiej, zaniedbanej i opuszczonej młodzieży. Szukał 
dla niej zatrudnienia, uczył rzemiosła, organizował 
szkoły elementarne, zawodowe, internaty. Trosce 
o byt towarzyszyły działania katechetyczne, a także 
i rekreacyjne. „Zaniósł wiarę, nadzieję i pokój tam, 
gdzie samotność rodziła nędzę” (z hymnu brewiarzo-
wego). Ten apostoł młodzieży uważany jest za jedne-
go z największych pedagogów w dziejach Kościoła. 

Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył ro-
dzinę zakonną, tzw. salezjanów. 

Jan Bosco proponował uświęcenie przez sumienne 
wypełnianie obowiązków. Będąc tak aktywny, po-
trafił odnajdywać czas na modlitwę, głębokie życie 
wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycz-
nymi przymiotami, mając dar czynienia cudów (któ-
re skrupulatnie udokumentowano podczas procesu 
kanonicznego), pozostawał człowiekiem pokornym 
i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga. 

Jest patronem młodzieży, młodych robotników, rze-
mieślników. „Oddal ode mnie wszystko, co moje, lecz 
daj mi dusze.” 

1 II 2019 

Czyt.: Hbr 10, 32-39; Ps 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40; 
Mk 4, 26-34;

2 II 2019  
Święto Ofiarowania Pańskiego,

Czyt.: Ml 3, 1-4; Ps 24, 7-8. 9-10; Hbr 2, 14-18;  
Łk 2, 22-40;

W polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Święci się świece zwane „gromnicami”.

3 II 2019 – 4 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 71; 1 Kor 12, 31 – 13,13;  
Łk 4, 21-30;

4 II 2019  

Czyt.: Hbr 11, 32-40; Ps 31, 20. 21-22. 23. 24;  
Mk 5, 1-20;

5 II 2019  
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy,

Czyt.: Hbr 12, 1-4; Ps 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32; 
Mk 5, 21-43;

Jedna z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie 
świętych. Według opisu męczeństwa, tzw. „Passio” 
z VI wieku, pochodziła z Katanii na Sycylii. Po przy-
jęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi. 
Jej uroda zwróciła uwagę Kwincjana, prefekta mia-
sta. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, 
wzbudzając w odrzuconym senatorze pragnienie ze-
msty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, 
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z Życia parafii

Jak	co	roku	6	stycznia	odbył	się		w	naszym	koście-
le	 Opłatek	 Parafialny.	 Przyszliśmy	 aby	 połamać	
się	opłatkiem,	spędzić	ze	sobą	miło	czas,	porozma-
wiać,	 śpiewać	kolędy	 razem	 z	naszą	 scholką,	 któ-
ra	 pięknie	 śpiewała	 i	 grała	 –	 po	 prostu	 byliśmy	
razem.

Spotkanie	 opłatkowe	 rozpoczął	 ksiądz	 pro-
boszcz	 Zygmunt	 Kostka	 od	 przeczytania	 fragmentu	

z	Pisma	Świętego,	oraz	krótkiej	modlitwy	zakończo-
nej	błogosławieństwem.

Życzyliśmy	sobie:	zdrowia,	szczęścia,	pomyślności,	
radości,	 życzliwości,	miłości,	aby	nowy	Rok	był	 lep-
szy.	atmosfera	spotkania	pomimo	zimna	była:	ciepła,	
miła,	radosna	i	rodzinna.

Było	nas	trochę,	ale	w	przyszłym	roku	kto	wie….
będzie	nas	więcej!

n

Dębnickie	spotkanie	opłatkowe

Tekst i Zdjęcia: Paweł 
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oficerem miejscowego garnizonu. Jego właściwe 
imię to Konstanty, imię Cyryl przyjął pod koniec ży-
cia, wstępując do zakonu. 

Wraz z bratem – św. Metodym wyruszyli do kraju 
Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne 
między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Na te-
reny obecnej Bułgarii – aby nieść chrześcijaństwo 
oraz na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język 
słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Po-
tem jeden z uczniów św. Metodego wprowadził do 
tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckie-
go. Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył 
Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. 
Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich 
cierpień, a nawet prześladowań.

Metody (jego imię chrzcielne – Michał) urodził się 
między 815 a 820 r. Ponieważ posiadał uzdolnienia 
wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery urzęd-
niczej. W młodym wieku został archontem – zarządcą 
cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezy-
gnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, 
gdzie został przełożonym. Tam też przyjął imię Me-
tody. Około 855 roku dołączył do niego jego młodszy 
brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój los. 

15 II 2019 

Czyt.: Rdz 3, 1-8; Ps 32, 1-2. 5. 6. 7; Mk 7, 31-37;

16 II 2019 

Czyt.: Rdz 3, 9-24; Ps 90, 2 i 4. 5-6. 12-13; Mk 8, 1-10;

17 II 2019 – 6 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Jr 17, 5-8; Ps 1; 1 Kor 15, 16-20; Łk 6, 17. 20-26;

18 II 2019  

Czyt.: Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50, 1 i 8. 16bc-17. 20-21;  
Mk 8, 11-13;

19 II 2019  

Czyt.: Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29, 1-2. 3ac-4. 9-10; 
Mk 8, 14-21;

20 II 2019 

Czyt.: Rdz 8, 6-13. 20-22; Ps 116B, 12-13. 14-15. 18-19; 
Mk 8, 22-26;

21 II 2019 

Czyt.: Rdz 9, 1-13; Ps 102, 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-
23; Mk 8, 27-33;

22 II 2019 
Święto Katedry Świętego Piotra,

Czyt.: 1 P 5, 1-4; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6;  
Mt 16, 13-19;

Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa świę-
ta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra 
w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 
II). Po reformie liturgii oba te święta zostały połączo-
ne w jedno pod wspólną nazwą: Katedry św. Piotra.

23 II 2019  
Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika,

Czyt.: Hbr 11, 1-7; Ps 145, 2-3. 4-5. 10-11; Mk 9, 2-13;

Polikarp należy do Ojców Apostolskich. Mianem tym 
od XVII w. określa się świętych pisarzy kościelnych, 
którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i przekazali 
nam pewne treści pochodzące od Apostołów. Ojco-
wie ci są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy ucznia-
mi Chrystusa a chrześcijaństwem lat późniejszych. 

Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był uczniem 
św. Jana Ewangelisty. Miał ponad 86 lat, kiedy 
oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i jej 
obrzędów, jak też zwyczajów. Oskarżono go przed na-
miestnikiem (prokonsulem) rzymskim, Stacjuszem 
Kodratosem. Na oskarżenia Polikarp odpowiedział: 
„Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie 
wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu 
Królowi i Zbawcy?” Kiedy zaś sędzia groził Świętemu, 
że go każe spalić żywcem, Polikarp odparł: „Ogniem 
grozisz, który płonie przez chwilę i wkrótce zgaśnie, 
bo nie znasz ognia sądu, który przyjdzie, i kary wiecz-
nej”. Stacjusz skazał Polikarpa na śmierć przez spale-
nie na stosie. Gdy zaś płomienie nie chciały się imać 
męczennika, zginął od pchnięcia puginałem. 

24 II 2019 – 7 Niedziela Zwykła,

Czyt.: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Ps 103;  
1 Kor 15, 45-49; Łk 6, 27-38;
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