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Z nauczania kościoła

homilia
papieża Franciszka

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Watykan, Bazylika św. Piotra
24 XII 2021 r.
W nocy zapala się światło. Pojawia się anioł, chwała
Pańska okrywa pasterzy i wreszcie nadchodzi oczekiwana
od wieków wieść: „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” (Łk 2, 11). Zaskakujące jest jednak
to, co dodaje anioł. Wskazuje pasterzom, jak znaleźć
Boga, który przyszedł na ziemię: „To będzie znakiem dla
was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie” (w. 12). Oto znak: niemowlę. To wszystko: dziecię w surowym ubóstwie żłóbka. Nie ma już świateł, nie
ma blasku, nie ma chórów anielskich. Tylko dzieciątko.
Nic innego, jak zapowiadał Izajasz: „Dziecię nam się
narodziło (Iz 9, 5).
Ewangelia kładzie nacisk na ten kontrast. Opowiada
o narodzinach Jezusa wychodząc od Cezara Augusta,
który dokonuje spisu ludności całej ziemi: ukazuje pierwszego cesarza w jego wielkości. Ale zaraz potem przenosi
nas do Betlejem, gdzie nie ma nic wielkiego: tylko ubogie
dziecię owinięte w pieluszki, a wokół niego pasterze.
I tam jest Bóg w małości. Oto przesłanie: Bóg nie szuka
wielkości, lecz uniża się w małość. Małość jest drogą,
którą obrał, aby do nas dotrzeć, by dotknąć naszych serc,
aby nas zbawić i sprowadzić ku temu, co się liczy.

Bracia i siostry, gdy stajemy przed żłóbkiem, spójrzmy w jego centrum: dostrzeżmy coś więcej niż światła
i dekoracje, które są piękne, i kontemplujmy Dzieciątko.
W jego małości jest cały Bóg. Rozpoznajmy Go: „Dzieciątko, Ty jesteś Bogiem, Bogiem-dzieciątkiem”. Pozwólmy, by przeniknęło
nas to skandaliczne zadziwienie. Ten,
który ogarnia wszechświat, musi być
trzymany w ramionach. On, który
stworzył słońce, musi zostać ogrzany. Uosobienie czułości potrzebuje
utulenia. Nieskończona miłość ma
maleńkie serce, wydające słabe
uderzenia. Odwieczne Słowo jest
niemowlęciem, to znaczy niezdolne
do mówienia. Chleb Życia musi być
karmiony. Stwórca świata jest bezdomny. Dziś wszystko się wywraca:
Bóg jako mały przychodzi na świat.
Jego wielkość daje siebie w małości.
A my - zapytajmy siebie - czy umiemy przyjąć tę drogę Boga? To jest wyzwanie Bożego Narodzenia: Bóg się
objawia, ale ludzie Go nie rozumieją.
On staje się małym w oczach świata, a my nadal szukamy
wielkości według świata, może nawet w Jego imię. Bóg
się uniża, a my chcemy się wspiąć na piedestał. Najwyższy wskazuje na pokorę, a my chcemy się pokazać.
Bóg wyrusza w poszukiwaniu pasterzy, tych, których nie
widać; a my szukamy widzialności, chcemy się pokazać.
Jezus rodzi się, aby służyć, a my spędzamy całe lata na
pogoni za sukcesem. Bóg nie szuka siły i władzy, prosi
o czułość i małość wewnętrzną.
Oto właśnie co winniśmy wypraszać od Jezusa na
Boże Narodzenie: łaskę małości. „Panie, naucz nas miłować małość. Pomóż nam zrozumieć, że jest to droga
do prawdziwej wielkości”. Ale co to konkretnie znaczy:
przyjąć małość? Przede wszystkim, to znaczy uwierzyć,
że Bóg chce przyjść do małych rzeczy w naszym życiu,
chce zamieszkać w codziennej rzeczywistości, w prostych gestach, które wykonujemy w domu, w rodzinie,
w szkole, w pracy. To właśnie w naszym zwyczajnym
życiu chce dokonać rzeczy niezwykłych. I jest to przesłanie wielkiej nadziei: Jezus zachęca nas byśmy docenili
i odkryli na nowo w życiu rzeczy małe. Jeśli On jest tam
z nami, to czego nam brakuje? Zostawmy więc za sobą
żale za wielkością, której nie mamy. Wyrzeknijmy się
narzekań i ponurych min, chciwości, która pozostawia
niedosyt! Małość, zdumienie tym małym dzieckiem: to
jest przesłanie.
Ale jest jeszcze coś więcej. Jezus nie chce przychodzić
tylko do małych rzeczy w naszym życiu, ale także w naszą
małość: w nasze poczucie słabości, kruchości, niewystarczalności, może nawet popełnienia błędu. Siostro, bracie,
jeśli, tak jak w Betlejem, otaczają cię mroki nocy, jeśli

czujesz wokół siebie zimną obojętność, jeśli rany, które
nosisz w sobie, wołają: „Mało się liczysz, nic nie jesteś
wart, nigdy nie będziesz kochany tak, jak tego chcesz”,
to tej nocy, jeśli ty tak czujesz, Bóg odpowiada i mówi do
ciebie: „Kocham ciebie takim, jakim jesteś. Twoja małość
mnie nie przeraża, twoja kruchość mnie nie martwi. Dla
ciebie stałem się małym. Aby być twoim Bogiem, stałem
się twoim bratem. Umiłowany bracie, umiłowana siostro,
nie bój się mnie, lecz znajdź we mnie swoją wielkość.
Jestem blisko ciebie i proszę cię tylko o jedno: zaufaj mi
i otwórz przede mną swe serce”.
Przyjęcie małości oznacza jeszcze jedną rzecz: przyjęcie Jezusa w maluczkich dnia dzisiejszego. To znaczy
miłować Go w ostatnich, służyć Mu w ubogich. To oni
są najbardziej podobni do Jezusa, narodzonego w ubóstwie. I to właśnie w nich chce być czczony. Niech w tę
noc miłości nachodzi nas jeden lęk: zranić miłość Boga,
zranić Go, gardząc ubogimi naszą obojętnością. To oni,
szczególnie umiłowani przez Jezusa, pewnego dnia powitają nas w niebie. Pewna poetka napisała: „Kto nieba
nie znalazł - tu w dole-, ten nie znajdzie go i w Niebie
samym” (E. Dickinson, Wiersze, 1544, w: 100 Wierszy,
przekł. S. Barańczak, Kraków 1990). Nie traćmy z oczu
Nieba, zatroszczmy się o Jezusa już teraz, pieszcząc
Go w potrzebujących, bo z nimi się utożsamił.
Spójrzmy jeszcze raz na szopkę i zobaczmy, że
Jezus w momencie narodzin jest otoczony maluczkimi, ubogimi. To pasterze. Oni byli najprostszymi
i byli najbliżej Pana. Znaleźli Go, ponieważ „przebywali w polu i trzymali straż nocną nad swoją trzodą” (Łk 2, 8). Byli tam, by pracować, ponieważ byli
biedni a ich życie nie miało ustalonych godzin, lecz
zależało od stada. Nie mogli żyć jak chcieli i gdzie
chcieli, ale dostosowywali się do potrzeb owiec,
którymi się opiekowali. I tam rodzi się Jezus, blisko
nich, blisko zapomnianych peryferii. Przychodzi
tam, gdzie godność człowieka jest wystawiona na
próbę. Przychodzi, aby uszlachetnić wykluczonych
i objawia się przede wszystkim im: nie ludziom

wykształconym i ważnym, lecz biednym ludziom
pracującym. Bóg przychodzi tej nocy, aby surowość
pracy napełnić godnością. Przypomina, jak ważne
jest nadanie godności człowiekowi poprzez pracę,
ale także nadanie godności pracy człowieka, bo
człowiek jest panem, a nie niewolnikiem pracy.
W dniu Życia powtarzamy: nigdy więcej śmierci
w pracy! I zobowiązujmy się do tego.
Spójrzmy po raz ostatni na szopkę, poszerzając
spojrzenie aż po jej obrzeża, gdzie widzimy Magów,
pielgrzymujących, by adorować Pana. Spójrzmy
a zrozumiemy, że wszystko wokół Jezusa przekształca się na nowo w jedność: są nie tylko ostatni,
pasterze, ale także uczeni i bogaci, Magowie. W Betlejem ubodzy i bogaci są razem, ci, którzy oddają
cześć jak Magowie i ci, którzy pracują, jak pasterze.
Wszystko się łączy, kiedy Jezus jest w centrum: nie nasze
wyobrażenia o Jezusie, lecz On, Żyjący. A zatem, drodzy
bracia i siostry, powróćmy do Betlejem, powróćmy do
źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji
i miłosierdzia. Spójrzmy na pielgrzymujących Magów
i jako Kościół synodalny, w drodze, udajmy się do Betlejem, gdzie Bóg jest w człowieku, a człowiek w Bogu; gdzie
Pan jest na pierwszym miejscu i jest uwielbiany; gdzie
ostatni zajmują miejsce najbliżej Niego; gdzie pasterze
i Magowie stoją razem w braterstwie silniejszym niż
wszelkie klasyfikacje. Niech Bóg nam, da, abyśmy byli
Kościołem adorującym, ubogim i braterskim. To jest
najważniejsze. Powróćmy do Betlejem.
Dobrze, abyśmy tam poszli, ucząc się z Ewangelii Bożego Narodzenia, która przedstawia Świętą Rodzinę,
pasterzy i Magów: wszystkich ludzi w drodze. Bracia
i siostry, wyruszmy w drogę, bo życie jest pielgrzymką. Wstańmy, obudźmy się, bo dziś w nocy zapaliło się
światło. Jest to łagodne światło, które przypomina nam,
że w naszej małości jesteśmy umiłowanymi dziećmi,
dziećmi światłości (por. 1 Tes 5, 5). Bracia i siostry, radujmy
się razem, bo nikt nigdy nie zgasi tego światła, światła
Jezusa, które od tej nocy jaśnieje w świecie.
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biskup włocławski

Homilia

Msza Święta Pasterska
Włocławek, bazylika katedralna
24 XII 2021 r.
Słyszeliśmy przed chwilą opis narodzenia Chrystusa
według św. Łukasza. Słyszeliśmy także: „Nie bójcie się!”
To wezwanie: „Nie bójcie się!” może nas nieco dziwić,
skoro na świat przychodzi Bóg, na świat przychodzi Syn
Boży, na świat przychodzi Miłość. Dlaczego więc
to wezwanie: „Nie bójcie się!”? Myślę, że warto
w tę dzisiejszą noc rozważyć, co tam się właściwie wydarzyło, idąc powoli za wskazaniami
św. Łukasza.
Widzimy najpierw pasterzy w ciemną, być
może zimną noc. Nagle pojawia się Anioł. Może
dlatego ich wzywa, aby pozostali się nie bali.
Zwiastuje im radość wielką, zwiastuje, że niedaleko narodził się Syn Boży. Opisuje, jak będzie
wyglądał, że to będzie niemowlę złożone w żłobie i to będzie znak dla nich.
Zauważmy, że mówi nam także św. Łukasz, że
dołączyło do niego całe mnóstwo Aniołów. Można
powiedzieć wręcz, że niebo zeszło na chwilę na

ziemię. Nagle to wszystko się kończy, nagle wraca z powrotem ciemna noc, być może zimna noc. Co robią pasterze?
Otóż, są ciekawi tego znaku. Usłyszeli, że Słowo stało się
Ciałem, że został dla nich znak. Zastanawiają się, co to by miało znaczyć,
ale postanawiają zobaczyć ten znak.
Tutaj już odnajdujemy, u tych przecież
prostych ludzi, przejawy zdrowego
myślenia, zdroworozsądkowego. Skoro wydarzyło się coś wielkiego, skoro
jesteśmy tak blisko, to pójdźmy tam
i zobaczmy ten znak.
Jak wielka jest to różnica z tym
momentem, kiedy Pan Jezus będzie
kończył swoją ziemską pielgrzymkę
i będzie wstępował do nieba. Wówczas Apostołowie stoją i wpatrują się
w niebo i muszą zostać popchnięci
przez Anioła, który mówi, że tutaj
nie ma już na co czekać, idźcie, bo
usłyszeliście, co macie robić. Weźcie się do pracy! Idźcie i nauczajcie!
Udzielajcie chrztu. Pasterze idą zobaczyć ten znak i rzeczywiście znajdują
wszystko, co powiedział im Anioł.
Nie ma tam żadnych dziwnych rzeczy. Nie ma tego wszystkiego, czego
można by oczekiwać, że towarzyszyłoby narodzeniu Syna Bożego, króla
czy Mesjasza. Nie ma tego. Rzeczywiście jest szopa,
jest Maryja, jest Józef, są zwierzęta i jest to niemowlę
– całkiem zwyczajne. Takie, które pewnie wielokrotnie
już w życiu widzieli. Zauważmy, że Ewangelista ani słowem nie wspomina nam o tym, że pasterze dyskutowali
między sobą, że zastanawiali się, że rozważali, że może
jednak to nie jest to miejsce. Nie. Przyjęli ten znak. Słyszymy, że oddali pokłon Chrystusowi.
Jak wielka jest różnica między ich postawą a postawą
tych, którzy dopiero przybędą, chociażby Mędrców, a więc
ludzi uczonych i pewnie majętnych. Oni będą musieli

odbyć dłuższą drogę. I tak jest zawsze, do dzisiaj, że ten,
kto jest bogaty, nie tylko materialnie, komu wydaje się, że
jest bogaty w wiedzę, zawsze będzie miał dłuższą drogę
do Boga, bo zawsze będzie wiedział lepiej, bo zawsze
będzie chciał Pana Boga poprawić, skorygować, będzie
miał szereg różnych wątpliwości. Te sytuacje przecież
bardzo łatwo odnajdujemy w życiu Chrystusa, chociażby
w odniesieniu do Apostołów, którzy tyle razy próbowali
Go poprawiać, że nie tak robi, że powinien inaczej. To
jest cała tajemnica dzisiejszej nocy. Nie da się przyjąć
Boga, który przychodzi w postaci niemowlęcia, jeśli się
nie przyjdzie w pokorze do Niego. Nie da się. Niektórzy tę
drogę mają bardzo krótką. Inni znacznie dłuższą, bo muszą pokonać to swoje bogactwo, którym są wypełnieni.
Dzisiaj, więc dziękujmy Bogu za to, że zechciał być tak
pokornym. On przychodzi do nas w pokorze i w ubóstwie,
gdy tymczasem my byśmy chcieli przygotować Mu miesz-

kanie bogate. To jest cała tajemnica tej dzisiejszej nocy.
To jest także tajemnica całego naszego życia. Doskonale
wiemy, że to poszukiwanie Boga, to jest całe nasze życie.
On także, tak jak od pasterzy wymaga od nas, byśmy Go
szukali. Chce, żebyśmy Go szukali. Pragnie, żebyśmy Go
znaleźli i to jest dla nas trudność, że to jest taka zwyczajność, są to tak zwyczajne rzeczy.
Dzisiaj przyjmijmy więc wezwanie Anioła. Najpierw
to: „Nie bójcie się!”, ale przede wszystkim w tę dzisiejszą
noc przyjmijmy zupełnie inne wezwanie, mianowicie:
„Pójdźmy do Betlejem!”. Nie tylko w tym znaczeniu,
żeby nawiedzić szopkę, ale do tego Betlejem, do którego
jesteśmy wzywani nieustannie i codziennie – w poszukiwaniu Boga i Jego obecności w naszym życiu i życiu
całego świata. Amen.

+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski

Kolekta z Mszy św. pasterskiej
Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem, prawdziwej światłości, † daj abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości
Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, † który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie
wieki wieków. Amen.
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Piękno krakowskich szopek

kościół i świat

Spotykamy je w okresie świąt Bożego Narodzenia w naszych świątyniach, domach prywatnych, galeriach sztuki
a także w rękach małych chłopców kolędujących po naszych domach.

28 maja wspomnieniem
bł. kard. Stefana
Wyszyńskiego
Wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego,
biskupa, będzie obchodzone 28 maja, we wszystkich
diecezjach w Polsce. Zgodę na to wyraziła Kongregacja
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, odpowiadając na prośbę polskich biskupów.
Jak poinformował przewodniczący Komisji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP bp Piotr Greger,
w czasie październikowej wizyty ad limina apostolorum
biskupi polscy otrzymali zapewnienie o możliwości wpisania obchodu liturgicznego wspomnienia bł. Stefana
Wyszyńskiego do kalendarza liturgicznego Kościoła
w Polsce. W związku z tym, w czasie 390. Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Jasna Góra,
18–19 listopad 2021 r.) wszyscy biskupi diecezjalni
wyrazili życzenie obchodu tego wspomnienia w diecezjach im powierzonych. Dlatego Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki,
23 listopada 2021 roku zwrócił się stosownym pismem
w tej sprawie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
W odpowiedzi z dnia 2 grudnia 2021 roku Kongregacja
przychyliła się do powyższej prośby i wyraziła zgodę, aby
wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, mogło być obchodzone we wszystkich diecezjach
polskich, w dniu 28 maja. Tego dnia należy korzystać

z tekstów liturgicznych, które zostały zatwierdzone 2 października 2020 roku z przeznaczeniem dla archidiecezji
warszawskiej.

Źródło: KKBiDS/ BP KEP

Warto zapamiętać!
Bł. kard. Stefan Wyszyński urodził się 3 VIII 1901 r. w Zuzeli, zmarł 28 V 1981 r. w Warszawie.

Rozwiązanie testu ze znajomości tekstów kolęd
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest s. Daniela, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy i zapraszamy
wszystkich czytelników do uczestnictwa w kolejnych konkursach:-).
Odpowiedzi testu ze znajomości kolęd: 1. b) sukienki; 2. c) pasterze; 3. b) zstąpiły z nieba wysokiego;
4. c) Bóg się wam rodzi!; 5. b) wesoły; 6. b) podłym; 7. c) obnażony; 8. a) ludziom; 9. c) cud; 10. c) do Betlejem, 11. b) uweseliło; 12. b) kołysała; 13. a) perełko; 14. b) betlejemska.

Zwyczaj tworzenia szopek na Boże Narodzenie ma
korzenie ludowe, wywodzi się z jasełek, które zostały
przeniesione do Polski w XIII wieku z Włoch przez franciszkanów. Z tych żywych jasełek – misteriów ukazujących okoliczności Pańskich Narodzin powstały kościelne
szopki z figurami rzeźbionymi w drzewie, a te z kolei
dały początek szopkom ludowym, które obnoszono po
domach składając życzenia świąteczno-noworoczne. Powstawały szopki, w większości miniaturowe
teatrzyki kukiełkowe, które monologami rozbawiały
oglądających.
Reprezentatywna dla polskiego szopkarstwa jest szopka krakowska, wywodząca
schemat kompozycyjny z szopki z Medyki, którą w 1862 r. przedstawił „Tygodnik
Ilustrowany”. Była to prosta konstrukcja
złożona z trzech mansjonów (budynków),
stajenki krytej słomianą strzechą i dwóch
przysadzistych wieżyczek po bokach.
Część środkowa mieściła nieruchomy
żłobek z Dzieciątkiem Jezus, Maryja i
Józefem, natomiast z obu wieżyczek
wychodziły lalki – kukiełki umocowane na patykach i prowadzone ręka
animatora. Poruszały się wzdłuż wąskiego otworu, który łączył obydwie
wieżyczki.
Z biegiem lat szopki krakowskie
stawały się coraz wspanialsze,
okazałe w formie i pomysłowości,
ich twórcom nigdy nie zabrakło
wyobraźni. Codziennie ocierali
się przecież o piękne kształty
sylwetek zabytków Krakowa,
Wawelu, Sukiennic, Ratusza, Barbakanu czy wspaniałych świątyń.
Szopki krakowskie podobne tym obecnie wykonywanym zaczęły powstawać w XIX w. Pierwsi zaczęli je
wykonywać murarze, którzy nie mając zatrudnienia
w okresie zimowym, mogli zająć się ich tworzeniem,
wyrażając w ten sposób swoje tęsknoty twórcze. Domy
murarzy z Krowodrzy, Dębnik czy Zwierzyńca już od
października stawały się pracowniami szopek, które
tworzyły nieraz całe rodziny.
Wykonywano dwa rodzaje szopek. Szopki małe, nieprzekraczające 40 cm wysokości, przeznaczone były do
masowej sprzedaży na straganach jako prezenty pod
choinkę. Wyrabiane seryjnie, nie mogły przedstawiać

większego poziomu artystycznego. Drugi typ, to szopki
duże, dochodzące do 2 m wysokości, przystosowane do
przedstawień kukiełkowych. Takie szopki dawały możliwość stworzenia zespołów kolędniczych do odgrywania
swoistych jasełek po domach bogatszych mieszczan
krakowskich m.in. Anczyców, Potockich, Estreicherów.
W ten sposób powstawał swoisty mecenat rodzin krakowskich nad szopkarzami.
Najsłynniejszym krakowskim zespołem szopkarskim
był zespół majstra murarskiego Ezenekiera, który ze
swoją grupą chodził z szopką po Krakowie
od 1862 r. Niestety, szopki z tego okresu
nie zachowały się do dzisiaj. Sam mistrz
Ezenekier występował przeważnie w Pałacu
pod Baranami u hrabiów Potockich, inni kolędnicy czekali zwykle na klientów na Rynku.
I wojna światowa i następujące po niej
lata to zmierzch krakowskiej szopki, która wraz ze swymi kukiełkami wycofała
się ze śródmieścia na peryferie miasta,
choć i tam nie brakowało chętnych do
jej obejrzenia.
W 1937 r. z inicjatywy dr. Jerzego
Dobrzyckiego, późniejszego dyrektora
Muzeum Historycznego m. Krakowa
zorganizowano pierwszy konkurs na
szopkę krakowską. Konkursy przerwała okupacja niemiecka, choć nie
przerwała kolędowania z szopkami.
Konkursy na najpiękniejszą szopkę
krakowską po wojnie weszły na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Krakowa – ściągając w każdy
pierwszy czwartek grudnia pod
pomnik Adama Mickiewicza w Rynku wielu koneserów
sztuki ludowej, oczarowanych pięknem tych dzieł.
Dziś wykonywaniem szopek zajmują się ludzie różnych
zawodów. A zajęcie to jest bardzo pracochłonne, wymaga cierpliwości, by stworzyć misterne cacko ze sklejek
drewna, papieru, staniolu i innych dekoracji i kukiełek.
Na krakowskie szopki czekają w kolejce sale wystawowe w całym niemal świecie. Były już pokazywane
w Rzymie, Wiedniu, Monachium, Sztokholmie, Madrycie, Stanach Zjednoczonych a w wielu muzeach są one
stałymi ekspozycjami mówiącymi o artystach z Polski,
o ich kunszcie i miłości do tradycji związanej z najpiękniejszymi świętami w roku.
Jan Uryga
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Chrzest – życie z Bogiem
Kościół uczy, że pełny człowiek posiada dwa życia: przyrodzone, ziemskie i nadprzyrodzone, wieczne. Na samym
początku w dniu stworzenia pierwszy człowiek żył nie tylko życiem ciała, ale także życiem łaski jako prawdziwe
dziecko Boga, uczestniczące z Nim z pełnym prawem do dziedzictwa niebieskiego. Grzech pierworodny zabrał
ludziom łaskę. Dopiero Jezus Chrystus przywrócił pierwotny plan Boga. Przywrócił go przez swoją mękę na krzyżu
i śmierć i przez tę łaskę człowiek może być zbawiony.
Jednak warunkiem życia wiecznego jest ponowne narodzenie się z ciała, ale z wody i Ducha Świętego przez
chrzest. Woda chrztu świętego jest tą wodą, którą zapowiada Bóg ustami proroka Ezechiela : I wyleję na was wodę
czystą, i będziecie oczyszczeni od wszelkich nieprawości
waszych. Określa to po swojemu
św. Paweł pisząc do Rzymian: „Czyż
nie wiadomo wam, że my wszyscy,
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający
nas w śmierci zostaliśmy razem
w Nim pogrzebani po to, abyśmy
i my wkroczyli w nowe życie – jak
Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca” (Rz 6, 3–4).
Św. Tomasz z Akwinu nazwał
sakrament chrztu „bramą wszystkich sakramentów”, akcentując
jego pierwszorzędną rolę jako
podstawy życia nadprzyrodzonego. „Jeśli się ktoś nie narodzi
z wody i z Ducha, nie może wejść
do królestwa Bożego” (J 3, 5). Ten
sakrament jest nieomylnym znakiem obecności Chrystusa, chrzest
jest pierwszym spotkaniem z Bogiem w człowieku,
narodzinami nie z ludzi „ani z żądzy ciała, ani z woli
męża, ale z Boga” (por. J 1, 13). Jego doniosłość ujawnia
się w skutkach: sakrament chrztu oczyszcza z grzechu
pierworodnego, gładzi wszystkie popełnione wcześniej
winy, gdy chrztu udziela się osobie dorosłej, odradza
do nowego życia Dzieci Bożych, włącza do wspólnoty
Kościoła, czyni zdolnymi do przyjmowania innych sakramentów. Znaczy też duszę niezatartym znamieniem.
Otrzymane na chrzcie nadprzyrodzone człowiek musi
rozwijać w ciągu swojego ziemskiego życia, by wszystkie władze tego życia mogły się zupełnie wykształcić
i dać właściwe wyniki. Z łaską bowiem wpływają do
duszy cnoty, które rodzą się z łaski uświęcającej. Łaska
uświęcająca daje uczestnictwo w naturze Boga i Trójcy
Świętej i dlatego nasze czyny, myśli i uczucia, którymi się
kierujemy, posiadają wartość nadprzyrodzoną, potrzebną
koniecznie do zbawienia.

Kiedy Jezus w Nazarecie kończył swój ukryty pobyt, na
pustyni podniósł się głos zapowiadający rychłe nadejście
Królestwa Bożego i nadejście oczekiwanego Mesjasza.
Cała Judea, rozdarta i upokorzona, łupiona przez najeźdźców, pełna wiary w rychłe ziszczenie się zapowiedzi
prorockich zabiegała się tłumnie nad
brzegi Jordanu i chętnie słuchała głosu św. Jana Chrzciciela.
Jan wzywał grzeszników, aby obmyli
się w rzece, nim zaczną czynić pokutę.
Jezus staną przed Janem, aby został
ochrzczony. Wchodził między grzeszników, ale sam nigdy nie był grzesznikiem. Przyszedł obmyć się w wodzie
Jordanu, aby otrzymać świadectwo
Jana, który nazwał Go Barankiem Bożym Ojca mówiąc o Nim jako o Synu
Najmilejszym. Jezus udając się do Jana
uznaje w nim swego poprzednika, nie
wątpi w jego charakter prawdziwego
zwiastuna, stwierdza jego zasługi jako
prawomocnego wysłannika Bożego.
Włącznie przez chrzest w nadprzyrodzony porządek łaski nadaje naszemu życiu pełną głębię i sens. Przez
chrzest nabiera wielkiej doniosłości
i znaczenia życie ludzi bezimiennych,
zapomnianych, nie biorących widocznego udziału w
walkach i zapasach na wielkiej arenie świata. Jak kwiaty
rosnące w ukryciu i wonią napełniające atmosferę, choć
nie widzi ich żadne oko, tak ochrzczeni wybrani i namaszczeni mocą Ducha Świętego, tajemniczo promieniują w
dziedzinie ducha, gdzie rozgrywa się rzeczywiste życie,
gdzie znaczenie posiadają nie pojedyncze fakty, lecz
milcząca myśl i wszystkich ogarniająca miłość.
Pierwszym miejscem, związanym z udzielaniem
chrztu, jest Betania „po drugiej stronie Jordanu, gdzie
Jan udzielał chrztu” (J 1, 28). Chociaż był to jedynie obrzęd
pokutny, nawrócenia chrzest „z wody”, wskazywał – jak
zaznaczył św. Jan Chrzciciel – na inny chrzest z „Ducha
Świętego (por. Łk3, 16; Dz 1, 5), jaki ustanowił Chrystus
po swoim zmartwychwstaniu dla zapoczątkowania życia
łaski w człowieku.
Pierwszymi miejscami chrztu były naturalne zbiorniki
wodne: rzeki, jeziora, sadzawki. Tu, przez zanurzenie

w wodzie, dokonywano chrztu dorosłych. Dokument
starożytności chrześcijańskiej „Didache” (I–II w.) akcentując chrzest w „wodzie żywej”, czyli bieżącej, która
była uważana za wodę czystą, z natury swojej „świętą”
i życiodajną.
Chrzest odbywał się bądź przez zanurzenie lub polanie
głowy wodą. Drugi sposób stał się z biegiem czasu popularną formą udzielania chrztu do której wypracowano
specjalną formułę i modlitwy.
Gdy od III wieku wzrosło znaczenie chrztu świętego
jako pierwszego sakramentu, zaczęły powstawać specjalne budynki do udzielania chrztu, zwane baptysteriami.
Budowano je zawsze w pobliżu świątyń i to początkowo
tam, gdzie rezydował biskup. Na Wschodzie włączano
je w kompleks bazyliki. Była to zazwyczaj rotunda, wewnątrz której znajdował się zbiornik z wodą chrzcielną
zwany „piscyna fons”. Choć były to pomieszczenia niewielkich rozmiarów, wewnątrz urządzano je z wielkim
przepychem, bogato ozdabiano rzeźbami i malowidłami.
Wodny zbiornik – baptysterium – stał się pierwowzorem dla budowy późniejszych chrzcielnic. W VII i VIII
wieku wgłębiony pierwotnie w ziemię basen wodny
podniesiono w górę, nadając mu z biegiem czasu kształt
naczynia podobnego do baptysterium gdzie centralnym
miejscem była misa z wodą którą święcono od pierwszych wieków chrześcijaństwa w Wielką Sobotę, w wigilię
wielkanocną, kiedy też dopuszczano katechumenów do
Chrztu Świętego.
Później funkcję baptysterium zajmuje chrzcielnica,
zwłaszcza od czasu, gdy chrztu zaczęto udzielać małym dzieciom. Początkowo posiadały ją jedynie świątynie katedralne, dopiero później zaczęto je ustawiać
w większych świątyniach, a nawet kaplicach. Chrzcielnice ustawiane były przeważnie w miejscach ciemnych,
w osobnych kaplicach, po północnej stronie kościoła, co
miało symbolizować ciemności grzechu człowieka, który
przechodzi przez chrzest do światła łaski Bożej.
My Polacy przed ponad tysiącami lat poznaliśmy Boga
przez sakrament chrztu. Jak ten sakrament był sprawowany przed wiekami, jakie towarzyszyły mu okoliczności,
jak był przyjmowany przez Polaków, którzy dzięki niemu
wchodzili do grona ludzi wierzących w Boga?
Chociaż w Polsce nie ma mowy o katechumenacie,
który już wcześniej stracił znaczenie, to do chrztu przygotowywano starannie kandydatów w wieku dorosłym.
Ustaliła się praktyka, aby w obrzędzie używać języka narodowego. W ciągu przygotowania ważną rolę odgrywali
rodzice chrzestni. Pomagali oni przy chrzcie a ponadto
przekazywali chrześniakowi prawdy wiary zawarte w normach, które już sami wcześniej odbyli. To przygotowanie
katechetyczne to było raczej nakłanianie do gorliwego
udziału w nabożeństwach i obchodach roku kościelnego.
Znamienne było, że Kościół wymagał od kandydatów
do chrztu, aby byli czysto ubrani i umyci. Nie chodziło
tu o higienę czy estetykę, dawało aluzję co do czystości

serca. Tak przygotowany do chrztu, z albą w ręku i ze
świecą, w towarzystwie rodziców chrzestnych, stawał
na wyznaczonym miejscu.
Zasadniczo chrztu udzielał biskup, z jego upoważnienia udzielali go dostojniejsi kapłani, proboszczowie
którzy chrzcząc nadawali imię, przeważnie patrona dnia
urodzin czy chrztu.
Po chrzcie miała miejsce pierwsza Komunia Święta.
Przepis domagał się jej nawet, jeśliby nie było mszy
św. Zwyczaj nakazywał z miejsca chrztu udawać się
w procesji do świątyni gdzie Komunię św. poprzedzano
pocałunkiem pokoju. Dawniej gest ten odgrywał ważną
rolę. Mówi nam o tym wyobrażenie na drzwiach katedry w Płocku z XII wieku gdzie chrzest Chrystusa Pana
przedstawia się jako pocałunek, którego Mu udziela
św. Jan Chrzciciel.
W rozważaniach nad dziejami chrztu św. w Polsce
trzeba pamiętać przede wszystkim, o jego religijnym
charakterze. To prawda, że zyskiwał on również inne
wartości: prawne, historyczne nawet polityczne. Chrzest
monarchy włączał kraj cały do nowego świata i otwierał
mu szerokie perspektywy. Mimo to chrzest jest sakramentem i nawet dziś przyjmujący go powinien liczyć
na swoje prywatne zamiary i projekty. Jest to sakrament
który wprowadza nas do społeczności Kościoła, obdarza
łaską uświęcającą, zapoczątkowuje życie Boże i przeznacza do nieba.
Chrześcijanin każdego dnia powinien wracać do źródła
i początku – do sakramentalnej łaski chrztu, powinien
znać nie tylko datę swego urodzenia, ale także chrztu,
powinien szacunkiem obdarzać parafialną chrzcielnicę
w swym rodzinnym kościele, powinien przy niej na nowo
odzyskiwać wiarę, może już zbyt słabą, podlegającą
pokusom współczesnego świata. Trzeba nam pamiętać,
że mamy być chrześcijanami nie tylko z metryki, ale
i w codziennym życiu musimy być wierni temu, co za nas
przyrzekali przy chrzcie nasi rodzice i rodzice chrzestni
gdy rodziliśmy się do nieba i dożycia wiecznego przez
polanie wodą chrzcielną.
Jan Uryga
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Św. Tomasz z Akwinu – doktor anielski
Choć dokumentów o św. Tomaszu z Akwinu zachowało się bardzo wiele, jak dotąd nie ustalono dokładnej daty
jego przyjścia na świat. Prawdopodobnie nastąpiło to około 1225 roku na zamku Roccasecca niedaleko Neapolu
w hrabstwie Aquino, gdzie rezydował ojciec Tomasza – hrabia Akwinu Landulf, z pochodzenia Lombardczyk, matka
jego była Normandką.
Gdy Tomasz miał pięć lat, rodzice – planując przeznaczenie go do stanu duchownego – oddali chłopca na
wychowanie do opactwa benedyktyńskiego na Monte
Cassino. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor
i udał się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym
uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym
przez św. Dominika (1221) Zakonem Kaznodziejskim. Gdy
miał około 20 lat wstąpił do tego zgromadzenia, choć
krok ten spotkał się z dezaprobatą rodziny, która wszelkimi sposobami usiłowała skłonić Tomasza do opuszczenia
zakonu. Wysłano do niego nawet jego własną siostrę
Marottę, by mu dominikanów „wybiła z głowy”. Przyszły
święty tak jednak umiał do niej przemówić, że sama
wstąpiła do zgromadzania żeńskiego benedyktynek.
Tomasz, wyróżniający się niezwykłą inteligencją,
chłonnym i ścisłym umysłem, zwrócił na siebie uwagę
przełożonych. Gdy w 1243 r. generał zakonu wysłał go
do Bolonii, jego rodzeni bracia urządzili w drodze zasadzkę. Potem przetrzymywali go przez dwa lata, by w
ten sposób odwieść go od myśli o pozostaniu w zakonie.
Nie mogąc przełamać jego stanowczości, wypuścili go
w końcu na wolność. Udał
się wówczas na studia do
Kolonii i Paryża. Tam był bakałarzem nauk biblijnych,
a w roku 1256 otrzymał
katedrę jako magister actu
regens. Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów,
ich wymową i głębią. Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej zwany dziś tomizmem.
Po siedmiu latach pobytu
w Paryżu wrócił do Włoch.
W 1257r. za wstawiennictwem papieża Aleksandra IV Tomasz został powołany do grona profesorów
uczelni zostając mianowany kaznodzieją. Przez pewien czas prowadził także
wykłady na dworze papieskim (1261–1265). W tym
czasie papież Urban IV
zlecił Tomaszowi ułożenie

oficjum brewiarzowego i formularza Mszy św. na Boże
Ciało. Wszystkie teksty zostały przez niego tak dobrane,
aby główne prawdy wiary o Eucharystii były przedstawione do rozważenia. W słynnej sekwencji Lauda Sion
Salvatorem (Chwal Syjonie Zbawiciela) zawarł streszczenie nauki katolickiej o Najświętszym Sakramencie.
Oprócz tej sekwencji święty jest też twórcą hymnów
Sacris sollemnis fucta sint gaudia (Niech radość przenika ten dzień uroczysty), Verbum supernum prodiens
(Z nieba zstąpiło słowo Ojca). Z tego drugiego utworu
ostatnie zwrotki do dziś śpiewamy przy wystawianiu
Najświętszego Sakramentu:
„O zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram:
Bój srogi nęka wiernych ci,
Daj siłę, pomoc ześlij nam...”
W latach 1267–1268 św. Tomasz przebywał na dworze papieskim w Viterbo jako kaznodzieja. W tym tez
czasie ukończył jedno z wielu swoich dzieł Summa Contra Gentiles, której pisanie rozpoczął jeszcze podczas
pobytu w Paryżu, objaśnił
księgę Hioba, ogłosił wiele
filozoficznych i teologicznych rozpraw i komentarzy.
Rozpoczął też największe
dzieło swego zrycia, pisanie pierwszej części Sumy
teologicznej. Znów przybywa do Paryża, by po trzech
latach wrócić do Neapolu,
gdzie wykłada na tamtejszym uniwersytecie. Na
polecenie kapituły generalnej organizuje teologiczne
Studium generale zakonu.
W lutym 1274 r. zaproszony
przez papieża Grzegorza X
na sobór powszechny, udał
się do Lyonu. Nie zdołał jednak wziąć w nim udziału.
Zmarł w drodze na sobór
w opactwie cystersów we
Fossanova 7 marca 1274
r. Już wkrótce po śmierci
zaczęto go zwać doktorem

powszechnym. W XV i XVI wieku przylgnął
do niego przydomek doktora anielskiego.
Do chwały świętych wyniósł Tomasza z Akwinu papież Jan XXII w 1323 r.
Św. Pius V ogłosił go doktorem Kościoła,
papież Leon XIII zaś patronem szkół katolickich. Relikwie świętego w roku 1368
przeniesiono z Fossanova do Tuluzy. Wtedy
także dokonano ich podziału: prawe ramię
świętego otrzymali dominikanie w Paryżu,
a relikwie głowy przeniesiono do Salerno
i do Priverno. W klasztorze w Neapolu cela
świętego została zamieniona na kaplicę.
Można tam zobaczyć dzwonek, którym
posługiwał się święty w czasie wykładów,
a przede wszystkim relikwię jego lewego
ramienia.
28 stycznia Kościół wspomina w swych
modlitwach tego najwybitniejszego myśliciela chrześcijańskiego średniowiecza.
Przez stulecia święto to przypadało 7 marca,
w dzień jego śmierci. Ponieważ przypada on Św. Tomasz z Akwinu, Fontanna Mądrości, 1648 r., katedra Notre Dame w Paryżu
w okresie Wielkiego Postu, dlatego reforma
kierunki nawiązywały raczej do Platona. Św. Tomasz odrzuliturgiczna z roku 1969 doroczne wspomnienie świętego przesunęła wyjątkowo na styczeń, na dzień, cił pogląd głoszony za Platonem, że właściwie człowiekiem
kiedy przypada rocznica przeniesienia relikwii Świętego jest tylko dusza ludzka, a ciało jest jedynie jej narzędziem.
Stanął tym samym na stanowisku psychofizycznej jednodo Tuluzy (1369 r.).
Dorobek literacki św. Tomasza z Akwinu jest imponują- ści człowieka. Używając terminologii Arystotelesa mówił,
cy. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć że dusza jest formą całego człowieka, jest zasadą wszelkich
mógł napisać dziesiątki tomów łącząc swoją pracę z nie jego czynności, zarówno myśli, woli, uczuć, jak wszelkich
mniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że „między działań fizjologicznych i fizycznych. To człowiek myśli,
uczonymi był największym świętym, a między świętymi a nie tylko dusza, to człowiek podejmuje decyzje i za nie
odpowiada.
największym uczonym”. W swej
Dzięki swym dziełom „doktor
skromności odmawiał kilkakrotanielski” jest bliski człowiekowi
nie zostania biskupem. Zadziwia
dzisiejszych czasów, a jego myuniwersalizm podejmowanych
śli, które przez wieki wyznaczały
przez niego zagadnień i głębia ich
kierunek myśli chrześcijańskiej,
wyjaśnień. Św. Tomasz był pierwsą wciąż aktualne i niepodwaszym myślicielem chrześcijańżalne.
skim, który klarownie wskazywał
Św. Tomasz z Akwinu jest paróżnice między wiedzą a wiarą.
tronem dominikanów, szkół kaBył przede wszystkim teolotolickich, księgarni, studentów,
giem, ale wniósł także swój wkład
teologów, opiekuje się żeglarzaw rozwój filozofii, gdyż upatrywał
mi i pasażerami statków podczas
w niej ważne narzędzie do trafsztormów.
nego stawiania i rozwiązywania
Ikonografia przedstawia go
problemów teologicznych. Wiczęsto
przy krzyżu Zbawiciela,
dział w niej również naukę, która
z
którego
czerpał mądrość, często
interpretuje prawdy objawione
ukazywany jest z piórem, z odz pozycji ludzkiego rozumu.
rzuconą infułą biskupią u stóp,
Rewolucyjnym krokiem św. Toz kielichem z Hostią, z różańcem,
masza było przebudowanie podsłońcem na piersiach itp.
staw chrześcijańskiej myśli filozoficznej i teologicznej zgodnie
Jan Uryga
z nauką Arystotelesa. Poprzednie
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Wspomnienie Godów z południa Polski
Okres Bożego Narodzenia, zwany u nas w Polsce Godami lub Godnym Czasem, to okres od Wigilii do uroczystości
Trzech Króli, dawniej obchodzony bardzo uroczyście, zwłaszcza w tradycji ludowej. Wiąże się on ze wspomnieniami
z mojego dzieciństwa, sprzed blisko 50 lat, z rodzinnej wsi Ujanowice na ziemi limanowskiej.
Szczególnie uroczystym dniem była Wigilia. Wszystko tego dnia urastało do rangi symboli i znaków wróżebnych, odnoszących się do spraw tak istotnych, jak
całoroczna pomyślność w życiu domowym, rodzinnym
i osobistym. Wstawano jak najwcześniej rano, by zdążyć na ostatnie roraty w kościele. Po przyjściu wszyscy
zajmowali się swoją robotą w gospodarstwie i w domu,
by przed zmrokiem pokończyć wszystko, przygotować
paszę dla zwierząt, a gospodynie potrawy na wigilijny
stół. Nie wolno było się kłócić, przemawiać, narzekać,
przeklinać, bić dzieci i krzyczeć na nie. Uważano, że nie
przystoi to czynić dziecku, kiedy zbliża się noc wigilijna
i Bóg w postaci małego dziecka przychodzi na świat.
Dziś już jak przez mgłę widzę swój rodzinny dom,
skromny i drewniany, z glinianą polepą w kuchni, lecz
zawsze z ciepłym piecem, który dawał poczucie bezpieczeństwa, gdy na dworze szalała śnieżna zamieć a dom
często przysypany był aż po okna. Widzę ten dom w wigilijny dzień, krzątaninę babki i mamy, zieloną choinkę
prosto z lasu stojącą w zimnym, nieopalonym pokoju,
którą ubierano dopiero po wieczerzy. Kuchnia za to pełna
była zapachów świątecznego pieczenia kołaczów z serem
i zawijańców z marmoladą.
Jeśli wypiek kołaczy się udał, wróżyło to zdrowie i powodzenie przez cały rok. Trudne były pierwsze powojenne
lata, więc i potrawy wigilijno-świąteczne były skromne:
czerwony barszcz z grochem, kapusta z grochem, żur
owsiany z grzybami, zupa grzybowa z kluskami, kluski

z tartych ziemniaków, karpiele krajane w plastry, kluski
z cukrem, kluski ze śliwami, kompot ze śliw lub gruszek.
Przed wieczerzą trzeba było jednak wyścielić słomą
pokój, postawić w jego rogu snop niemłóconego żyta
(bywało, że stawiano i trzy snopy różnych gatunków zbóż)
zwany „dziadem”. Słomą z tych snopów obwiązywało się
po wieczerzy drzewka owocowe „na urodzaj”.
Pamiętam do dziś stare wierzenia mojej babki, która
obawiała się gościa w domu w wigilijny dzień. Najgorsze
było, jeśli zaglądnęła jakaś stara kobieta, uważała, że nie
ominą ją nieszczęścia przez cały rok. Jeśli przyszedł do
domu młody, zdrowy chłop, a jeszcze kiedy pochwalił
Pana Boga, było pewne szczęście przez cały rok. Starano
się nic od nikogo nie pożyczać, a jeśli było to konieczne to
w dzień poprzedzający Wigilię. Jeśli była pogoda i świeciło
słońce, nie była to dobra wróżba na cały rok. Najlepiej,
gdy było pochmurno i padał śnieg, ponieważ wróżyło to
piękne runo na owcach i tłuste mleko.
Zawsze ciekawiło mnie, dlaczego pod stół wigilijny
kładziono jakieś metalowe części, raz była to siekiera, innym razem sierp czy łańcuch. Miało to, według
wierzeń, chronić przed wpływem złych mocy (duchów,
demonów itp.).
Rzeka była w Ujanowicach na wyciągnięcie ręki, więc
gdy było cieplej udawano się na jej brzeg, by się obmyć
w wodzie. Gdy była sroga zima przynoszono z rzeki wodę
i płukano nią usta, co miało chronić przed bólem gardła
i zębów.
Wieczerzę wigilijną, zwana
po ujanowicku „łobiodem” lub
„wilią”, zaczynano wraz z ukazaniem się na niebie pierwszej
gwiazdy lub ze zmierzchem, gdy
było pochmurno. Najpierw była
wspólna modlitwa i dzielenie się
opłatkiem, a następnie wszyscy
zasiadali wokół stołu, przy którym zostawiano jedno miejsce dla
„głodnego”, „wędrowca” lub dla
„duszyczki”.
Wieczerze spożywano powszechnie z jednej dużej glinianej
miski, którą gospodyni napełniała
kolejnymi potrawami. Łyżki, jak ja
jeszcze pamiętam, były drewniane
i niektóre potrawy z trudem się

nimi nabierały. Jeśli osób było kilkoro przy stole, a do
tego wygłodzonym całodziennym surowym postem,
ruch wokół miski był wielki.
Tego wieczoru każdy szukał swojego cienia na ścianie w
świetle skromnej naftowej lampy. Kto ujrzał swój cień bez
głowy, martwił się, że nie doczeka następnej wigilii. Nie
należało też upuścić łyżki na podłogę, wróżyło to śmierć.
Gdy skończono wieczerzać, rozpoczynały się inne wróżby,
śpiewanie kolęd, ubieranie choinki, której ozdoby były

bardzo skromne i wykonane domowym
sposobem. Były na niej łańcuchy z bibuły
i słomy, papierowe anioły, czerwone jabłka, orzechy, ciastka pieczone w foremkach i świeczki w małych lichtarzykach,
na które trzeba było bardzo uważać, by
się od nich nie zapaliła choinka.
Kawalerowie i dziewczyny wychodziły
przed dom i głośno wołały „hop, hop”.
Z której strony echo odpowiadało, to
stamtąd spodziewano się kawalera lub
panny. Niektórzy pukali do chlewa, jeśli
świnia się odezwała mruczeniem, wróżyło to szybki ożenek. Układano też przed
psem kawałki chleba, czyj kawałek pies
wybrał, ten mógł liczyć na powodzenie
w przyszłym małżeństwie.
Przed północą wszyscy domownicy,
oprócz małych dzieci i staruszków, szli
na Pasterkę do kościoła. Trudno nie zapamiętać tego widoku migających się
światełek od domowych latarni niesionych w ciemną noc bez śniegu, by oświetlić sobie drogę. Ze wszystkich wzgórz
okalających w dolinie ujanowicki kościół płynęły strumienie światła zlewając się w jedno przy samym kościele.
Wielu młodych ludzi na głos dzwonów, pędziło szybko
do rzeki czy potoku, by w tej chwili napić się wody, która
według wierzeń zamieniała się w wino i miała uzdrawiającą moc. Wracający z pasterki parobcy brali wodę z rzeki
i obmywali nią racice krowom, „aby się dobrze chowały”.
Spoglądano w tę noc w niebo, jeśli było pochmurne, to
będzie dobry rok, jeżeli zaś świecił
księżyc, to i stodoły świecić miały
pustkami w przyszłym roku. Złą
wróżbą było, jeśli święta były bez
śniegu. Wróżono wówczas coś
złego, przejmującego grozą. Mówiono w mojej wsi, że aż człowieka „zdzira” (przejmują dreszcze),
że się ziemia „carni”.
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia był wielkim świętem. Nie
wolno było wykonywać żadnych
prac. Nie wolno było nawet zamiatać śmieci, ścielić łóżek czy też
gotować. Jedzenie na to święto
przygotowywano wraz z potrawami wigilijnymi i tylko odgrzewano.
Nie odwiedzano się też wzajemnie. Było to święto na wskroś rodzinne. Nie wolno było się położyć
do łóżka za dnia, „żeby len i zboże
w polu w lecie nie zległo”. Jeśli
już ktoś zawitał w odwiedziny, to
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koniecznie musiał wypowiedzieć pozdrowienie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na
szczęście, na zdrowie, na
to Boże Narodzenie. Wypadało koniecznie na to
odpowiedzieć w gwarze
mojej wsi: Spróbujciez ta
naskiego chlebusia (bukty), może nie taki dobry jak
waski, corniejsy i nie taki
udarzony, ale choć kojduś
(troszkę).
Dzień św. Szczepana był
już mniej poważny, każda
gospodyni starała się jak
najwcześniej zamieść izbę
ze słomy, leżącej tam od
wigilii, by idący „na podłaz” nie zastali w domu
bałaganu. W ten dzień „na podłaz” szli nie tylko kawalerowie do panien, ale także teściowie, chrześniacy – „krześniki”, zięciowie, synowe, często z różnymi podarkami.
Dziewczyny (dziopy) przyjmowały kawalerów białą kawą,
kołaczem z serem – „buktą”, a kawalerowie przychodzili
z wódką lub winem domowej roboty i rozpoczynało się
skromne przyjęcie. Jeśli przychodzący rano do panny chłopak zastał ją jeszcze zamiatającą, wyrywał jej miotłę, sam
zamiatał izbę i śpiewał przy tym: W sieni mietła, w izbie
mietła, dziewka plucha, nie zamietła. A postawcie se ją
w sieni, żeby se ją draby wzieni. Musiano czynić wiele
zabiegów, aby takiego kawalera ułaskawić, by pozostał
w domu.
W ten dzień święcono w kościele owies, na pamiątkę
ukamienowania św. Szczepana. Jeśli rok był urodzajny,
to i owsa było w bród i obsypywano się nim, gdzie kto
mógł. Trzymano ten owies po kieszeniach, a gdy ksiądz
miał go kropić wodą święconą wykładanych do kapeluszy
trzymanych w rękach. Niektórzy szli z tym owsem w pole
tam, gdzie latem rosło dużo ostów. Wysiewając owies mówiono: Idź diable z łostem, bo tu idzie św. Scepon z owsem.
Gdy nadszedł dzień sylwestrowy, ostatni dzień roku,
gdy skończyło się nabożeństwo ekspiacyjne w kościele,
wszyscy gromadnie szli „po kolędzie”. To sylwestrowe
kolędowanie zwało się „nowym latkiem” i było raczej
przywilejem biedoty wiejskiej, która tym sposobem
mogła coś wykolędować u bogatszych gospodarzy do
zjedzenia, a nawet kilka złotych.
Jakaż to była radość dla kilkuletniego chłopca – taka
wędrówka od domu do domu „po kolędzie”, z gwiazdą
i z bogatym repertuarem powinszowań i kolęd, których
uczyliśmy się przez cały Adwent. Gospodynie, na tę okazję, piekły specjalne bułki tzw. „szczodraki” i częstowały
nimi kolędników, którzy śpiewali:

Quiz liturgiczny
Kochani. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym quizie. Poprawne odpowiedzi należy zapisać na przygotowanej karcie odpowiedzi i dostarczyć do kancelarii parafialnej (można wrzucać do skrzynki pocztowej lub wręczyć
osobiście) lub zakrystii do 20 stycznia br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

Piekliście tu scodroki
Powiadali nom!
Jak ni mocie scodroków,
Dajciez chleba glon!
Jak ni mocie chleba glona,
Dajcie spyrki spod ogona,
Zapłaci wom som Pon Jezus
I ten świonty Jon.
Witaliśmy zawsze gospodarzy słowami:
Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok – żeby się
rodziła pszeniczka i groch. Żeby się rodziło w komorze
i oborze, żeby stał snopek przy snopku, kopa przy kopie,
a gospodarz miedzy kopami, jak miesiąc miedzy gwiazdami. By w każdym kątku było po dzieciątku a na piecu troje.
Następował śpiew kolęd, których repertuar był bardzo
bogaty. Jeśli nie doczekaliśmy się datku, śpiewaliśmy tak:
Sarna, sarna narobiła w zarna – sama gospodyni kukiełki
zezarła. Gdy zaś otrzymaliśmy kolędowy dar śpiewaliśmy: Ródź żyto, pszenica, żeby na drugi rok była więkso
kukielica, jak nie kukielica to pełna masła maselnica.
Kolędowanie kończyliśmy radosnym śpiewem:
Wiwat, wiwat, już idziemy,
Za kolędę dziękujemy!
Przez narodzenie Jezusa
będzie w niebie wasa dusa królowała!
Żal wzbiera w sercu na myśl, jak zanikły w ostatnich
latach różne zwyczaje, wróżby, tradycje związane z okresem Bożego Narodzenia. Najbardziej przetrwały one na
Podtatrzu, na Skalnym Podhalu, w Beskidach i w Gorcach.
Oby trwały jak najdłużej, niosąc radość, dając wiele
wrażeń i wzruszeń, jak dawały naszym dziadom i ojcom.

Jan Uryga

1. Jaki kolor ornatu obowiązuje kapłana w okresie
zwykłym roku liturgicznego?
a) zielony; b) biały; c) złoty

7.Jakiego koloru jest ornat używany w okresie
wielkanocnym?
a) zielonego; b) biały; c) białego

2. W jakim miesiącu śpiewana jest litania loretańska
w kościele?
a) w październiku; b) w maju; c) w czerwcu

8. Którą litanię odmawia się w czerwcu na specjalnym nabożeństwie?
a) litanię ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa; b) litanię
do Imienia Jezus; c) litanię loretańską

3. Dlaczego kiedyś II Niedzielę Wielkanocną nazywano białą?
a) symbolizowało to śnieg, który spadł latem
w Rzymie; b) gdyż przyozdabiano ołtarze białymi kwiatami; c) ponieważ niedawno ochrzczeni
zakładali białe szaty, przystępując do I Komunii
św.
4. Jak się nazywa II Niedziela Wielkanocna?
a) Niedziela Dobrego Pasterza; b) Niedziela Miłosierdzia Bożego; c) Niedziela Wniebowstąpienia
Pańskiego
5. Co jest najbardziej znanym i tradycyjnym elementem obchodów uroczystości Bożego Ciała?
a) procesja z Najświętszym Sakramentem; b) leżenie krzyżem przez kapłana; c) święcenie wody
chrzcielnej
6. Jaki kolor ornatu nosi kapłan w okresie zwykłym
roku liturgicznego?
a) biały; b) złoty; c) zielony

9. Jakim świętem rozpoczyna się okres zwykły, po
zakończeniu okresu wielkanocnego?
a) uroczystoscią Wniebowzięcia Najśw. Maryi
Panny; b) uroczystością Bożego Ciała; c) świętem
Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła
10. Ile dni trwa okres wielkanocny?
a) 50; b) 40; c) 60
11. W jakie Święto przypada Dzień Życia Konsekrowanego?
a) Ofiarowanie Pańskie; b) Nowy Rok; c) Boże Ciało
12. Czy Popielec zawsze przypada w lutym?
a) tak; b) nie
13. Czy Boże Ciało zawsze przypada w czwartek?
a) tak; b) nie
14. Czy Boże Narodzenie przypada zawsze niedzielę?
a) tak; b) nie

Karta odpowiedzi – Quiz liturgiczny
1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................
7. ...........................................

8. ...........................................
9. ...........................................
10. ...........................................
11. ...........................................
12. ...........................................
13. ...........................................
14. ...........................................

Imię i nazwisko:
..............................................................
numer telefonu:
...............................................................
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kalendarz liturgiczny
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
– 2 I
Czytanie I (Syr 24, 1–2.8–12)
Pierwsze czytanie wprowadza w temat. Jest opisem
mądrości Bożej, która od początku stworzenia była obecna na świecie rozporządzając wszystkie rzeczy i z woli
Najwyższego, rozbijając „namiot w Jakubie”, czyli wśród
ludu Izraela: „Na Syjonie mocno stanęłam... zapuściłam korzenie w sławnym narodzie — posiadłości Pana,
w Jego dziedzictwie”. W Starym Testamencie mądrość
jest uważana za przymiot i obecność Boga wśród ludzi.

Czytanie II (Ef 1, 3–6.15–18)
Mądrość Boża ukazuje się jako Osoba Boska nic w znaczeniu przenośnym, lecz rzeczywistymi konkretnym: Jest
nią Jezus Chrystus, Syn Boga, który wcielił całą mądrość
Ojca, jest „mądrością Bożą”. W Chrystusie mądrość Boża
przyjmuje ciało ludzkie i zamieszkuje wśród ludzi, by
objawić im tajemnicę Boga oraz prowadzić ich prosto do
Niego. Nic chodzi tutaj o objawienie dotyczące dziedziny
poznania, lecz o to, które włącza ludzi w samo życie Boże
i czyni ich dziećmi Bożymi. Ten temat rozwija św. Paweł
w drugim czytaniu: „Bóg wybrał nas i przeznaczył nas
dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” Zrozumienie tego planu Bożego, zbiegające się z
historią zbawienia, powinno być podstawą duchowego
kształtowania wszystkich wierzących.
Dlatego Apostoł modli się, aby Bóg udzielił im „ducha
mądrości i objawienia” oraz oświecił oczy ich serca, by
widzieli, czym jest nadzieja, do jakiej ich powołał Lecz
któż, jak nie Jezus, Mądrość i Słowo Boga, może w pełni objawić
ludziom te rzeczywistości boskie?
Słuchając i kontemplując Jezusa,
człowiek odkrywa cudowny plan
Boga odnośnie do własnego zbawienia, odkrywa, do jakiej nadziei
został powołany.

Ewangelia ( J 1, 1–18)
Bóg widzi w nas piękno, przeznaczone dla każdego już przed założeniem świata, na które my często
pozostajemy ślepi. On ogarnia nas
blaskiem swojej prawdy , abyśmy
w tym świetle dostrzegli nadzieję
naszego powołania. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do
bycia nieskalanymi przed obliczem

Boga. W odpowiedzi na nasz lęk przed własną ciemnością i niemocą Jezus Słowo Ojca przypomina, że żadna
ciemność Go nie ogarnie, a my z Jego pełni otrzymujemy
łaskę, po łasce, moc dziecięctwa Bożego.

nie koncentruje na sobie. On odsyła do Innego. Zna swoje miejsce
i swoją rolę. Odkrył swoje miejsce
w całym Bożym planie, odnalazł
swoje życiowe powołanie. Dlatego
może być szczęśliwy, mając bardzo
niewiele. Dlatego może być wolny,
i nie musi zniewalać ludzi, przywiązywać ich do siebie, wciągać ich
w orbitę swoich wpływów. Dlatego
też jest pełen pokory i pokoju: nic
i nikt nie jest mu w stanie zagrozić:
sam Bóg go bowiem chciał tu, a nie
gdzie indziej, teraz, a nie kiedy indziej, i takim, a nie innym.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 9 I
Czytanie I (Iz 40, 1–5.9–11)
Bóg Pocieszyciel - tak brzmi imię naszego Boga, które
jest podyktowane miłosierdziem. Wielokrotnie prorocy
Izraela nawoływali swój lud do nawrócenia. Czynili to,
bo taką mieli misję. Głosili Słowo, czyli pragnienia i wolę
samego Boga, który wyprowadził już w spektakularny
sposób Izraela z Egiptu, a potem na pustyni, pomimo
dalszych szemrań pocieszał przy pomocy manny, przepiórek, wody ze skały. Jednak człowiek szybko zapomina
o dobrodziejstwach Bożych, brnąc w niewolę kolejnych
grzechów. W tym fragmencie Słowa odnajdujemy zatroskaną twarz ojca, który zmartwiony błędami swego syna
pochyla się nad nim i pociesza go. Każde zło prędzej czy
później rodzi zniewolenie, a każde zniewolenie - ucisk
i smutek, ponieważ jesteśmy stworzeni jako ludzie wolni. Imię proroka Izajasza oznacza Jahwe zbawia i cała
Księga „księcia proroków” jest wypełniona głęboką nadzieją na nadejście Mesjasza. Izajasz przedstawia Boga
jako niezwykle bliskiego, TEGO, KTÓRY JEST, w każdym
wydarzeniu swojego ludu. Bóg nigdy się nie odwraca,
całuje nas w policzek z miłością i nadzieją, że w ostatniej
chwili wybierzemy Jego, tak jak Jezus miał nadzieję, że
Judasz się opamięta, przyjmując miłosierdzie. Czyj jest
głos wołającego na pustyni? Wszyscy dobrze wiemy,
że na pustyni trudno jest przeżyć bez Bożej pomocy.
A może ta pustynia jest symbolem wyschłych serc?
Jak ziemia pozbawiona wody pęka i staje się sucha, tak
serce bez Ducha staje się martwe duchowo. Dla Boga

2 niedziela zwykła
– 16 I
Czytanie I (Iz 62, 1–5)

jednak nie ma nic niemożliwego, Jego głos, Jego słowo
nie wraca do nieba bezowocnie, dopóki nie nawodni
ziemi. Tak samo w naszym życiu, na pustyni serca, słowo
Boga dociera do nas w wieloraki sposób. Nie zamyka
się tylko w Kościele czy Biblii, ale jest żywe i działa
w naszych sercach. Jest jak woda dla wędrującego
przez pustynię. Jest to słowo Pocieszyciela, Tego, który
zawsze wyciąga rękę, jak pasterz, który ma pieczę nad
owcami. W starożytnym Izraelu obraz Boga jako pasterza był bardzo popularny i bliski każdemu członkowi
narodu. Najczęściej król był porównywany do pasterza,
a przecież sam Bóg był królem Izraela. Fragment tchnie
niezwykłą nadzieją, radością i siłą, która odbuduje na
nowo potęgę Izraela. Duch święty, jeśli poddamy się
Jego działaniu, również odbuduje potęgę naszej duszy
po upadku nawet w największy grzech.

Czytanie II (Tt 2, 11–14; 3, 4–7)
W listach Pawłowych wielokrotnie znajdujemy obraz Boga – Pedagoga. Wychowawcy , który opiekuje
się swoimi wiernymi jak dziećmi i pomaga im dojść do
doskonałości.

Ewangelia (Łk 3, 15–16.21–22)
„Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.” Jan

Prorocy, chcąc wyrazić miłość
mocną i czułą, zazdrosną i miłosierną, Boga ku swojemu ludowi, nie
znajdowali bardziej odpowiedniego
obrazu nad miłość oblubieńców.
W takim aspekcie przedstawiają oni przymierze i przyjaźń, jaką Bóg pragnie nawiązać z Izraelem, oraz dzieło
zbawienia, którego chce dokonać na korzyść Jerozolimy.
„Jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy
ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy,
tak Bóg twój tobą się rozraduje”

Czytanie II (1Kor 12, 4–11)
Nowy Testament podejmuje tę przenośnię w głębszym
i konkretnym znaczeniu. Syn Boży, stając się człowiekiem,
poślubia naturę ludzką jednocząc się z nią w sposób
osobowy i nierozerwalny. Oto dlaczego Jezus, mówiąc
często o królestwie niebieskim, przyrównuje je do uczty
weselnej, a wezwanie do przyjścia do zaproszenia na
gody. To są Jego gody weselne z naturą ludzką obchodzone w chwili wcielenia, a dopełnione następnie na krzyżu.

Ewangelia (J 2, 1–12)
W tym kontekście, pierwszy cud Jezusa dokonany
podczas godów weselnych przypomina niewysłowioną
rzeczywistość obcowania w miłości, zażyłości, zjednoczeniu, jakie Syn Boży, stawszy się człowiekiem, przyszedł
nawiązać z ludźmi. Nie tylko Izrael czy Jerozolima, lecz
cała ludzkość została wezwana do zjednoczenia, do
zaślubin ze swoim Bogiem. Cenę tego wezwania Jezus
zapłaci na krzyżu, w godzinie naznaczonej przez Ojca.
W Kanie, dokąd Jezus udał się z uczniami i Matką,
godzina jeszcze nie nadeszła. Jednak za przyczyną Ma-
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ryi Pan przyspiesza ją jako „znak” zapowiadający zbawienie, odkupienie.
Woda zmienia się cudownie w najlepsze wino, aby niejako zapowiedzieć
głęboką przemianę, jakiej śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dokonają
w ludziach. Dzięki obfitej łasce, tam
gdzie przedtem obfitował grzech, Pan
przemieni niesmaczną i zimną wodę
egoizmu ludzkiego w mocne i prawdziwe wino miłości. A to wszystko dzieje
się dlatego, że człowiek każdy człowiek
jest wezwany do uczestnictwa w godach weselnych Słowa z naturą ludzką,
a więc do radowania się Jego miłością
i zażyłością zaślubin. Obecność i wstawiennictwo Maryi na godach weselnych
w Kanie są wielką podnietą do ufności.
Człowiek czuje się niegodnym zjednoczenia z Chrystusem, lecz jeśli powierza
się Matce, Ona sama przygotuje go i prowadzi do Niego, przyspieszając godzinę.

się te słowa Pisma, któreście słyszeli” Tego zestawienia
nie czyni Ewangelista Łukasz przytacza je tylko lecz sam
Chrystus; On jest przedmiotem proroctwa, jest obecny
we własnej osobie, pełen Ducha Świętego przyszedł
głosić zbawienie ubogim, nic nie znaczącym, pokornym.
On jest „wypełnieniem” odczytanego słowa, On Słowo
odwieczne Ojca.

4 niedziela zwykła – 30 I
Czytanie I (Jr 1, 4–5.17–19)
Czytanie to opis powołania proroka Jeremiasza. Bóg
nakazuje mu głosić Słowo i zapowiada, że spotka się z
oporem. Bóg wybiera każdego z nas podobnie jak proroka
Jeremiasza, byśmy głosili Jego naukę. On sam uzdalnia
nas do tego zadania, obdarza nas potrzebnymi łaskami
i swoją pomocą. Ludzie mogą nasze świadectwo przyjąć
lub odrzucić, jak odrzucili orędzie Jezusa. Pan każe nam
dziś pozbyć się lęku, On sam będzie naszą mocą. I wskaże
nam najdziwniejszą drogę do ludzkich serc drogę miłości.
Drogę, która cierpliwością, łaskawością, pokorą otwiera
ludzkie serca.

Czytanie II (1Kor 13, 4–13)

3 niedziela zwykła – 23 I
Czytanie I (Ne 8, 1–4a.5–6.8–10)
Pierwsze czytanie przedstawia uroczyste ogłoszenie Prawa Bożego w Jerozolimie po powrocie z Babilonu, wobec całego ludu zebranego na placu. Czytanie
rozpoczyna się „błogosławieństwem”
kapłana, któremu lud odpowiada „padając na kolana twarzą ku ziemi” (Ne 8, 6)
i trwa „od rana aż do południa”, a wszyscy słuchają stojąc,
w milczeniu: „uszy całego ludu były zwrócone ku słuchaniu”. Szczególnie ciekawy jest płacz ludu, wyraz żalu
za własne winy, które poznali jasno słuchając uważnie
Prawa; na koniec radosne oświadczenie: „Ten dzień jest
poświęcony Bogu naszemu. Nie bądźcie przygnębieni,
gdyż radość w Panu jest ostoją naszą” (tamże 10). Krótko
mówiąc, oto całe usposobienie, z jakim należy słuchać
słowa Bożego: uszanowanie, uwaga, porównanie własnego postępowania ze świętym tekstem, żal za grzechy,
radość z poznania raz jeszcze woli Bożej, wyrażonej
w Jego prawie.

Czytanie II (1Kor 12, 12–30)
Fragment z Listu do Koryntian mówi o wspólnocie, jaką
jest Kościół. Paweł przybliża nam podstawową prawdę
jesteśmy ciałem Chrystusa. Kościół - Wspólnota wierzących jest żywym organizmem. Zatem nikt z nas nie
jest samotną wyspą... Nikt z nas nie żyje sam dla siebie.
Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni... Podobnie jak jedno

jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie
członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało,
tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni[aby stanowić jedno Ciało.
Ciało składa się z wielu członków. Jako Kościół jesteśmy
jednym organizmem...jesteśmy liczni...każdy z nas ma
swoją własną historię życia. Mimo tego stanowimy jedno
ciało. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu.

Ewangelia (Łk 1, 1–4; 4, 14–21)
Ewangelia podaje inne ogłoszenie Słowa, mniej
okazałe zewnętrznie, ale w rzeczywistości nieskończenie uroczyste. Jezus w synagodze nazaretańskiej
otwiera księgę Izajasza i czyta, a niewątpliwie nie jest
to przypadek rozdział dotyczący Jego misji: „Duch
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” Tylko On
może czytać to proroctwo w pierwszej osobie, stosując je
wprost do siebie. Dotychczas odczytywano je zwracając
myśl ku zapowiedzianej tajemniczej osobistości. Tylko On,
ukończywszy czytanie, mógł powiedzieć: „Dziś spełniły

Hymn o miłości. Utwór ten jest pieśnią pochwalną,
a jednocześnie swoistą definicją miłości. Z treści hymnu,
a w szczególności z rozdziału poprzedzającego go w Piśmie Świętym, możemy domyślać się, że chodzi o miłość,
która jest najwyższym darem, niezbędnym do pełnego
korzystania z charyzmatów Ducha Świętego. Miłość jest
tym „większym darem”, który może być udziałem każdego
człowieka, jeśli się on o
niego postara. To równocześnie wywyższenie każdego człowieka,
przewyższające łaskę,
jakiej dostępuje prorok
czy kapłan. Pierwsze
wersety utworu mówią
o miłości jako o warunku istnienia. Okazuje się
bowiem, że wszystkie
przymioty i uczynki
pobożnych ludzi nic
nie znaczą bez miłości,
nawet wiara góry przenosząca. Zauważmy, że
wersety te wcale nie
definiują miłości, ale
jedynie ukazują w jakim
stosunku znajduje się
ona do innych wartości
ważnych dla pobożne-

go człowieka. Miłość okazuje się niezbędną podstawą
nie tylko do tego by być przewodnikiem ludu, ale by
złożyć prostą ofiarę.

Ewangelia (Łk 4, 21–30)
Pierwsze przemówienie, jakie Jezus wygłosił w synagodze w Nazarecie, miało podobny przebieg jak to,
które nastąpiło w synagodze w Kafarnaum „Wszyscy
przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom,
które płynęły z ust Jego” Lecz Nazaretańczycy wkrótce
poddali się myślom zbyt ludzkim; czyż Chrystus nie był
człowiekiem jak oni, synem Józefa? A jeśli naprawdę
by! Mesjaszem, dlaczego nie czynił cudów w swojej
ojczyźnie, tak jak gdzie indziej? Czy nie mieli do tego
szczególniejszego prawa jako Jego współziomkowie? Jezus przeniknął te roszczenia i odpowiada: „Żaden prorok
nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. I nie przerywając toku myśli, co więcej, by wskazać, że nie można
Bogu praw dyktować i że jest On wolny w rozdzielaniu
swoich darów, przypomina, co wydarzyło się wybranej
spośród wszystkich wdów w Izraelu, wdowie z Sarepty,
do której został posłany prorok Eliasz, oraz obcokrajowcowi Naamanowi, jedynemu trędowatemu, którego
uzdrowił Elizeusz. Jezus chce dać do zrozumienia swoim
współczesnym, że przyszedł, aby przynieść zbawienie
nie tylko jednemu miastu lub narodowi, lecz wszystkim
ludziom, i że łaska Boża nie jest związana ani z ojczyzną,
ani z rasą lub z zasługami osobistymi, ale jest całkowicie
darmo dana. Odruch Nazaretańczyków był gwałtowny;
zaślepieni duchem ludzkim, że nie osiągnęli tego, co zamierzali, „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok
góry... aby Go strącić” Taki los świat gotuje tym, którzy
jak Chrystus mają za zadanie głosić prawdę.
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Z życia parafii
25.11 – Seans filmu „Nędzarz
i madame”

25 listopada 2021 r. członkowie wspólnoty naszej parafii wzięły udział w projekcji filmu Nędzarz i Madame,
który ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego
powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego. Po burzliwej
młodości postanowił on porzucić swoje dotychczasowe
życie i dał się poznać światu jako Brat Albert, co ukazuje
także ekranizacja jego biografii. Premiera filmu zbiegła
się z 32. rocznicą kanonizacji św. br. Alberta.

27.11 – Dzień Skupienia przed
Adwentem

W sobotę 27 listopada 2021 r. wspólnoty z naszej parafii
brały udział w adwentowym dniu skupienia. Uczestnicy
po raz kolejny spotkali się w gościnnych progach domu
zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodzin Maryi. Na spotkanie przybyły: panie z Kręgu Biblijnego, z Kół Żywego
Różańca oraz ze wspólnoty św. Zygmuta prowadzonej
przez siostry franciszkanki. Tegorocznym gościem był neoprezbiter ks. Mateusz Brzeziński, posługujący na co dzień
jako wikariusz w parafii św. Wita w Tuliszkowie. Wygłosił
on konferencję, poprowadził adorację przed Najświętszym
Sakramentem i na zakończenie skupienia przewodniczył
Eucharystii. Ks. Mateusz podkreślał, że Pan Bóg podczas
Adwentu oczekuje od nas „szczerości i przyznania się, że
jesteśmy grzesznikami”. Przybliżał nam takie postacie
jak Król Dawid czy Abraham, wskazując jednocześnie, że
także i oni byli grzesznikami, a Bóg mimo to ich nie opuścił,
a nawet posłużył się nimi na większą chwałę Bożą.

27.11 – I Nieszpory Adwentu
W ostatni, listopadowy, sobotni wieczór w katedrze
włocławskiej uczestniczyliśmy w pierwszych nieszporach pierwszej niedzieli Adwentu. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski. Podczas modlitwy
zainagurowano nowy rok liturgiczny, przeżywany pod
hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. W czasie liturgii
zapalono pierwszą świecę na wieńcu adwentowym. Słowo do zgromadzonych w świątyni skierował ks. dr Jacek
Kędzierski (sen.). Kaznodzieja przybliżył historię wieńca
adwentowego i podkreślił potrzebę gotowości na spotkanie z Chrystusem. Na zakończenie nabożeństwa Pasterz
diecezji poświęcił wieńce adwentowe.

12.12 – Błogosławieństwo

medalików dzieci komunijnych
W trzecią niedzielę adwentu ks. Proboszcz rozdał dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej pobłogosławione medaliki. Noszenie medalika nie oznacza
zabezpieczania się amuletem, uprawiania magii, lecz
jest to wyraz żywej wiary: „Jestem Twój, o Boże”. Ma on
być także pamiątką sakramentu chrztu, kiedy staliśmy się
dziećmi Bożymi i zobowiązaliśmy do dawania świadectwa
o Bogu w swoim codziennym życiu.

13.12 – Msza święta w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W bazylice katedralnej odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem
biskupa seniora Wiesława Meringa w intencji ofiarstanu
wojennego. Słowo do zgromadzonych wiernych skierował ks. prof. Wojciech Frątczak, wikariusz biskupi, a na
zakończenie Mszy Świętej Biskup Senior zwrócił uwagę,
że w związku z wprowadzeniem stanu wojennego na
terenie kraju narzucono społeczeństwu szereg rygorów,
takich jak: godzina milicyjna, zakaz zgromadzeń czy zawieszenie działalności stowarzyszeń.
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16.12 – Spotkanie opłatkowe

24.12 – Pasterka

Dnia 16 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie opłatkowe
parafialnego Kręgu biblijnego. Spotkanie rozpoczęliśmy
Mszą Świętą. Była też adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie p. Alicja odczytała fragmenty z Ewangelii
wg. św. Mateusza: „ Z narodzeniem Jezusa Chrystusa
było tak...” I wten sposób zakończyliśmy cykl formacyjny
roku 2021.

Tegorocznej Mszy św. pasterskiej w katedrze włocławskiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Krzysztof
Wętkowski Na początku Mszy św. Ksiądz Biskup wniósł
figurę Dzieciątka Jezus, następnie powitał wszystkich
parafian, gości i tych, którzy w tym roku chcieli przeżyć tą
uroczystość w naszym kościele, zapraszając do wspólnego
świętowania tajemnicy wejścia Boga w historię człowieka.

Prace konserwatorskie w katedrze
W ogłoszeniach parafialnych ks. Proboszcz poinformował wiernych o prowadzonych pracach konserwatorskich
w kruchcie katedry. Jak powiedział ks. prałat Michał Krygier
prace zostaną wznowione na wiosnę. Dziękujemy za
wszelką pomoc i za ofiary składane na prace konserwtorskie przy okazji trzeciej niedzieli miesiąca.
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Kalendarium
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI
I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

styczeń
01. – Uroczystość Świetej Bożej Rodzicielki
Maryi
06. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
09. – Niedziela Chrztu Pańskiego
17. – Wspomnienie św. Antoniego Opata,
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
18–25. – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
19. – Wspomnienie św. Józefa Sebastian
Pelczara, Biskupa
21. – Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy
Męczennicy
24. – Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
Biskupa i Doktora Kościoła
25. – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26. – Wspomnienie Świętych Biskupów
Tymoteusza i Tytusa
28. – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
Kapłana i Doktora Kościoła
31. – Wspomnienie św. Jana Bosko, Kapłana

Papieska intencja modlitwy
na styczeń 2022
O wychowanie do braterstwa
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle
religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie
własnych praw i godności, która
rodzi się z bycia braćmi.

Ochrzczeni:
• Hanna Białkowska
• Roksana Wesołowska
• Stanisław Słowik
• Stanisław Marcin Olszowy
• Bruno Henryk Zagrzejewski
• Cataleya Szwajkowska
• Nikodem Olkiewicz
• Martyna Maria
Chojecka
• Kalina Ochej

• Bartosz Rutkowski
• Oskar Gadysiak
• Nikodem
Lewandowski

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych nowych Parafian! Niech sakrament chrztu stanie się
dla nich początkiem przyjaźni z Panem Bogiem!

Nowożeńcy:
• Agnieszka / Grzegorz

Wszystkim Nowożeńcom
składamy serdeczne życzenia!
Niech dobry Bóg błogosławi Wam
na każdy dzień wspólnego życia, a Matka Boża
Wniebowzięta darzy Was swoją opieką!

Zmarli:
† Aniela Florian
† Antoni Czesław Śmigrodzki
† Cecylia Frontczak
† Krzysztof Tadeusz Krusinowski
† Wiesław Ignacy Stelmach
† Anna Dorota Tomaszczuk
† Sylwester Mieczysław Krzesiak
† Krzysztof Sobociński

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać,
Panie…
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Życie sakramentalne
Sakrament chrztu św.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca
na Mszy św. o godz. 12.00. W innym terminie po uzgodnieniu
w kancelarii

Stowarzyszenie wspiera działania
zmierzające do zachowania i ochrony
katedry włocławskiej i wszystkich należących
do niej dzieł sztuki i kultury.
Działania Stowarzyszenia można wesprzeć przekazując
1% swojego podatku dochodowego w rocznym
rozliczeniu PIT wpisując
KRS: 0000301363.
Można też dokonać wpłaty na konto stowarzyszenia:
Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej – Plac
Kopernika 7, 87-800 Włocławek

Sakrament pokuty
codziennie wieczorem przed Mszą św.

Sakrament małżeństwa
zgłoszenie w kancelarii parafii trzy miesiące przed planowanym
terminem. Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w Centrum
Służby Rodzinie, ul. Reymonta 11/13, tel. 518 014 526

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 17.30:
Poniedziałek: nabożeństwo do św. Józefa
Wtorek: nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona
Włocławka
Środa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Czwartek: Modlitwa o powołania kapłańskie
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

Msze św. w niedziele i święta: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00

Program wizyty duszpasterskiej
(kolędy) – styczeń 2022:
7.01. (piątek) – od 18.00:
Toruńska 47, Toruńska 49, Toruńska 49a, Wieniecka 12

10.01. (poniedziałek) – od 18.00:
ul. Toruńska 51, Toruńska 51a

11.01. (wtorek) – od 9.00:
ul. Toruńska 53, Toruńska 53a, Toruńska 53b, Toruńska 53c,
Toruńska 55

12.01. (środa) – od 9.00:
ul. Toruńska 57, Toruńska 59

13.01. (czwartek) – od 9.00:
ul. Toruńska 61, Toruńska 63

(z udziałem dzieci i młodzieży), 18.00

Msze św. w dni powszednie: godz. 18.00
Pozostałe informacje:
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, godz.
16.00–17.00 (w niedziele, święta i uroczystości kancelaria
nieczynna)
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
codziennie przed Mszą świętą wieczorną, a w pierwszy piątek
miesiąca od godz. 17.30.
W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św.
w intencji członków Koła Żywego Różańca oraz nabożeństwo
różańcowe
W każdy czwartek o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego
W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów

