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ROK LITURGICZNYROK LITURGICZNYROK LITURGICZNYROK LITURGICZNYROK LITURGICZNY
Do Nowego Roku 2023 brakuje trochê czasu, ale w Koœciele Nowy Rok zaczyna siê w pierwsz¹ niedzielê adwen-
tu. W tym roku wyró¿niamy nastêpuj¹ce okresy liturgiczne:
1. Adwent 27 XI — 24 XII 2022;
Trwa od pierwszej niedzieli adwentu do Wigilii Bo¿ego Narodzenia w³¹cznie.
2. Okres Bo¿ego Narodzenia 25 XII 2022 — 8 I 2023;
Od pierwszych Nieszporów Bo¿ego Narodzenia do niedzieli Chrztu Pañskiego.
3. Okres wielkopostny 22 II — 6 IV 2023;
Rozpoczyna siê Œrod¹ Popielcow¹, a koñczy Msz¹ Wieczerzy Pañskiej w Wielki Czwartek.
4. Triduum Paschalne: 6 IV — 9 IV 2023;
Rozpoczyna siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, a koñczy Nieszporami niedzieli Zmartwychwstania.
5. Okres wielkanocny 9 IV — 28 V 2023;
Trwa piêædziesi¹t dni, od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego w³¹cznie. Pierwsze
osiem dni tego okresu tworzy tzw. oktawê Wielkanocy. Jest to osiem dni prze¿ywanych tak, jak Wielkanoc.
6. Okres zwyk³y;
Jest to ca³y pozosta³y czas w roku.
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Bronis³aw Kopernik, Jan Su³kowski, Zbigniew Galczak, Józef Borucki,

Andrzej Tarnawski, Kazimierz Lewicki, W³odzimierz Ró¿alski, Halina

Kurpiewska, Krzysztof Stawryszko, Józef Milewski, Zdzis³aw Pomaski,

Zenon Hutnikiewicz, Jacek Kwietniewski, Eugenia Rudziñska, Adam

Ch³opecki, Mieczys³aw Zieliñski, Zbigniew Dajes, Renata Jasiñska,

Janina Starzyñska, Piotr Ginko, Zbigniew Cha³upniczak, Krzysztof

Ma³kowski, Anna Zarzycka, Zygfryd Lisius, Henryk Jakóbczak, Edward

Wilke, Andrzej Pietrzak, Teresa Poleszak, Janusz Ch¹dzyñski, Stefania

Robak, Micha³ Konarzewski, Marianna Paduch, Lidia Szymaniak,

Tadeusz Zakrzewski, Kamila Chomicz-Soko³owska, Henryk Kartyœ,

Adelajda Wysocka, Józef Kamiñski, Janina £azarska, Janina Kaduk,

Kazimierz Dr¹¿ek, Joanna Piosik, Iwona Sulikowska, Marian Michiej,

Stanis³awa Derwich, Danuta Chorchiel, Roman Borucki, Teresa Leyk,

Jadwiga Hendzelewska, Adelajda Wysocka, Hubert Jaworowski, Jan

Jurczuk, Roman Paruszewski, Stanis³aw Sadowski, Edward Neubauer,

Ryszard Kulpaczyñski, Krystyna Maækowska, Bogumi³a Ryszka, Jan

¯ukowski,  Lech Borowiecki, Stanis³awa Czy¿ewska, Joanna Sza³ach,

Wies³awa Cyrzan, Maryla Twardziak, Krystyna Najmowicz, Krzysztof

Misztal, Kazimiera Habkowska, Ryszard Rogulski, Antonina Karpowicz,

Stefan Stencel, Ma³gorzata Kêdzierska, Jadwiga Rogula, Ma³gorzata

Weso³owska, Regina Bargie³, Maria Englert, Miros³aw Fularczyk, Irena

Maria Krupiczojæ, Przemys³aw Szurpicki, Roman Ukleia, Tomasz Cisek,

Halina Che³kowska, Alicja M³ynek, W³adys³awa Spycha³a, Jadwiga

Kosobudzka, Jadwiga Nalaskowska, Jacek Bochenek, Aldona Ozga,

Andrzej Piotrowski, Danuta Kozdroñ, Stefan Glinka, Wanda Molenda,

Czes³aw Serwinowski, Franciszka Wielewska, Marian Szymaniak, Piotr

Hinc, Teresa Okoniewska, Roman Knitter, Zdzis³awa Bednarek, Janina

Kubiak, Janina ¯ywicka, Wies³aw Chojnowski, Kamila Kochanowska,

Teresa Lubiñska,  Jaros³aw Jankowski,  Marianna Juszczak, Stanis³awa

Korwel, Kazimierz Prych³a, Gerard Mi¹skowski, Stanis³aw Kluczyñski,

Maria Skroñska, Zbigniew Mirynowski.

W ostatnim roku odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im daæ, Panie...



Dom na Skale4

Gregorianka, czyli 30 mszy œwiêtych

 w intencji zmar³ych

 Sk¹d wziê³a siê ta tradycja?
Wœród ró¿nych rodzajów modlitwy w intencji zmar-

³ych bardzo popularne s¹ tak¿e tzw. gregorianki. Jak
zrodzi³a siê tradycja mszy gregoriañskich? Co warto
wiedzieæ, zamawiaj¹c gregoriankê w czyjejœ intencji?

Swoj¹ nazwê msze gregoriañskie zawdziêczaj¹ –
podobnie jak chora³ gregoriañski – papie¿owi Grze-
gorzowi Wielkiemu. Wi¹¿e siê z tym ciekawa historia –
sam papie¿ opisuje j¹ w swoich „Dialogach”.

Zanim jeszcze zosta³ papie¿em, by³ opatem w klasz-
torze benedyktynów. Swego czasu zmar³ tam jeden
z mnichów - Justus -  który przy okazji swojej œmierci
zasia³ niema³e zgorszenie. Tu¿ przed œmierci¹ wyzna³,
¿e ukry³ przed wspólnot¹ zakonn¹
3 z³ote monety. By³o to niezgod-
ne z regu³¹ zakonu, która jasno
wskazywa³a, ¿e bracia nie mogli
posiadaæ ¿adnej swojej osobistej
w³asnoœci.

Skuteczna pomoc zmar³e-
mu

Kiedy Justus zmar³, pochowa-
no go w ukryciu, w niepoœwiêco-
nej ziemi, z dala od wspó³braci.
Opat klasztoru – przysz³y papie¿
Grzegorz – mia³ z tego powodu
ogromne wyrzuty sumienia.
Zacz¹³, jak pisze w „Dialogach”
„litowaæ siê w duchu nad zmar-
³ym bratem i myœleæ z g³êbokim
smutkiem o jego katuszach i szu-
kaæ jakiegoœ œrodka, aby mu po-
móc”. Postanowi³ w intencji zmar-
³ego mnicha odprawiæ dzieñ po
dniu 30 mszy œwiêtych.

W ostatnim dniu tej euchary-
stycznej modlitwy jednemu ze
wspó³braci ukaza³ siê sam zmar-
³y Justus i powiedzia³, ¿e zosta³ uwolniony od kary.
Zdziwiony mnich opowiedzia³ o tym pozosta³ym za-
konnikom – sam zaœ nic nie wiedzia³ o odprawianych
przez opata trzydziestu mszach œw. Okaza³o siê, ¿e ta
modlitwa pozwoli³a Justusowi trafiæ do nieba.

Œw. Grzegorz wprowadza duszê do nieba
Tê historiê przedstawia na jednym ze swoich ob-

razów „Msza œw. Grzegorza” -  Giovanni Battista Cre-
spi. Widzimy tu dusze oczyszczaj¹ce siê z grzechów
w czyœæcu, na twarzach niektórych z nich dostrzec
mo¿na wyraz cierpienia. S¹ jednak i tacy, którzy
z zadziwieniem spogl¹daj¹ w górê, zw³aszcza, ¿e do
takiego spojrzenia zachêcaj¹ ukazani na obrazie anio-
³owie.

W górze, w najjaœniejszej czêœci obrazu widaæ szczê-
œliw¹ duszê, która w³aœnie wchodzi do nieba – widaæ
obok niego wstêgê z napisem g³osz¹cym, ¿e przecho-
dzi on ze œmierci do ¿ycia. To w³aœnie ów mnich, za
którego papie¿ Grzegorz Wielki zdecydowa³ siê odpra-
wiæ 30 mszy œwiêtych. Samego Grzegorza mo¿na do-
strzec przy sprawowaniu mszy œwiêtej w lewej czêœci
obrazu.

Tradycja, któr¹ podtrzymali wierni
Wiadomoœæ o 30 mszach œw. rozesz³a siê bardzo

szybko, wierni zaczêli o nie prosiæ kap³anów. W XVI
wieku gregorianki zosta³y uznane przez Sobór Trydenc-
ki jako bardzo wartoœciowe. W 1884 roku natomiast

Œwiêta Kongregacja Odpustów
oœwiadczy³a, ¿e ufnoœæ ¿ywiona
przez wiernych odnoœnie wielkiej
wartoœci 30 Mszy gregoriañskich
jest pobo¿na i rozumna. Sto lat
póŸniej, 24 lutego 1967, opubli-
kowano dok³adne wytyczne doty-
cz¹ce sprawowania mszy grego-
riañskich. Zawarto je w Deklaracji
Kongregacji Soboru – dziœ Kon-
gregacji ds. Duchowieñstwa.

Msza gregoriañska – zasa-
dy

Po pierwsze, mszê œw. grego-
riañsk¹ mo¿na odprawiaæ tylko za
jedn¹ osobê – nie ma mo¿liwoœci
odprawiania „zbiorowych” grego-
rianek. Po drugie – msze œw. gre-
goriañskie odprawia siê tylko
w intencji osób zmar³ych. Po trze-
cie – powinny byæ one odprawia-
ne dok³adnie przez 30 dni. Dodat-
kowo bardzo wa¿na jest „sta³a ci¹-
g³oœæ w odprawianiu mszy œw.”.
Jeœli zajd¹ nieprzewidziane prze-

szkody, np. choroba kap³ana lub koniecznoœæ odpra-
wienia mszy œw. w innej intencji (np. z powodu udzie-
lania sakramentu ma³¿eñstwa albo pogrzebu), dobrze
wiedzieæ, ¿e ci¹g³oœæ ta nie zostaje przerwana, a cykl
jedynie ulega przesuniêciu.

Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e msze gregoriañskie mo¿-
na sprawowaæ ca³y rok, nie tylko w listopadzie – mie-
si¹cu szczególnej pamiêci o zmar³ych. Nie musi te¿ ich
odprawiaæ codziennie jeden i ten sam kap³an oraz nie
musz¹ byæ one sprawowane w jednym miejscu przez
30 kolejnych dni, co wiêcej – nie musz¹ odbywaæ siê
one w parafii, z której pochodzi³a osoba zmar³a,
i w której mia³ miejsce pogrzeb.
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Czym s¹ odpusty? Czy mo¿na ofiarowaæ je
za konkretnego zmar³ego? Ile mo¿na ich “zdo-
byæ” za samego siebie?

Mamy ci¹gle problem z rozumieniem odpustów. Co
to jest ta wina i kara, która jest usuwana? Jak rozpo-
znaæ, ¿e uzyskaliœmy odpust? Co o odpustach musimy
wiedzieæ?

Œw. Pawe³ VI, papie¿, w poœwiêconej tej kwestii
konstytucji apostolskiej z 1967 r. „Indulgentiarum do-
ctrina” nazywa odpust „darowaniem wobec Boga kary
doczesnej za grzechy, zg³adzone ju¿ co do winy. Dostê-
puje go chrzeœcijanin odpowiednio usposobiony i pod
pewnymi, okreœlonymi warunkami za poœrednictwem
Koœcio³a, który jako szafarz owoców odkupienia rozda-
je i prawomocnie przydziela zadoœæuczynienia ze skarb-
ca zas³ug Chrystusa i Œwiêtych”.

Spróbujmy wiêc wyjaœniæ, czym jest owa kara
doczesna, która jest darowana wskutek odpu-
stu.

Z win¹ i kar¹ jest trochê jak z krzywd¹ i jej skutkami.
Gdy st³ukê s¹siadowi wazon, mogê go przeprosiæ i uzy-
skaæ jego przebaczenie, ale wazon nadal bêdzie znisz-
czony. Muszê go odkupiæ. To samo z naszymi grzecha-
mi, wszystkie nios¹ jakieœ z³e konsekwencje, które po-
zostaj¹ nawet pomimo odpuszczenia ich w sakramen-
cie spowiedzi œwiêtej. Niektóre skutki grzechu da siê
naprawiæ – i do tego jesteœmy zobowi¹zani, z niektóry-
mi mo¿e byæ problem. Zw³aszcza, jeœli ktoœ umiera choæ
nie zd¹¿y³ zadoœæuczyniæ za swoje grzechy. Wyjaœnij-
my jeszcze, ¿e winê g³adzi Bóg, a karê mo¿e darowaæ
lub skróciæ Koœció³ (który jest – pamiêtajmy – Cia³em
Chrystusa, gdzie G³ow¹ jest Syn Bo¿y, a reszt¹ cia³a –
ludzie).

I odpust zupe³ny g³adzi od razu wszystkie te
kary?

 Wierz¹c w Bo¿e Mi³osierdzie i we w³adzê duchow¹
Koœcio³a, uwa¿amy ¿e jeden odpust zupe³ny mo¿e jed-
nemu zmar³emu wymazaæ wszystkie jego kary.

Czy odpust mo¿na ofiarowywaæ za konkretn¹
osobê, na przyk³ad za nasz¹ zmar³¹ babciê, czy
wujka?

Tutaj znowu nie ma w nauce Koœcio³a konkretnej
odpowiedzi, ale skoro nie ma wskazówki, ¿e mo¿na taki
odpust „dedykowaæ” imiennie, to raczej nie powinno
siê tego robiæ. Choæ ze wzglêdów emocjonalnych zro-
zumia³e jest, ¿e takie konkretne intencje wzbudzamy.
Koœció³ ma wolnoœæ udzielania darów duchowych zgod-
nie z wol¹ Boga i potrzeb¹, która jest ponad nami.
Zreszt¹ pamiêtajmy, ¿e uzyskuj¹c odpust, zdobywamy
dobro dla Koœcio³a, którym Koœció³ bêdzie dyspono-
wa³. Trochê jak ofiarodawca, który wspiera fundacjê
i nie wskazuje do kogo konkretnie ma byæ skierowana
pomoc. Skoro Koœció³ pozwala nam ofiarowywaæ od-
pusty „za zmar³ych”, to po prostu to robimy. Dostan¹
je ci, którzy wed³ug Pana Boga ich potrzebuj¹. Gdyby-
œmy to my decydowali, mog³oby siê zdarzyæ, ¿e ofiaro-

wujemy odpust za kogoœ, kto go nie potrzebuje (bo ju¿
jest zbawiony, albo niestety potêpiony).  Zarz¹dzanie
owocami naszych dobrych uczynków, naszych ofiaro-
wanych odpustów, zostawiamy Panu Bogu. Pan najle-
piej wie, kto ich najpierw potrzebuje.

Czym s¹ odpusty cz¹stkowe?
Koœció³ naucza, ¿e odpust jest cz¹stkowy albo zu-

pe³ny, zale¿nie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej
nale¿nej za grzechy w czêœci czy w ca³oœci. Odpust cz¹st-
kowy to bardzo wa¿na sprawa, niedoceniana dziœ
w codziennoœci chrzeœcijañskiej. Zwróæmy uwagê, ¿e
ludzie najczêœciej „zbieraj¹” odpusty zupe³ne, a cz¹st-
kowe uwa¿aj¹ za niewarte uwagi. Natomiast odpust
cz¹stkowy jest ³atwy: nie ma tutaj g³ównej przeszkody,
jak¹ jest warunek wolnoœci od przywi¹zania do grze-
chu lekkiego.

Bêdzie on wtedy cz¹stkowy, co nie jest ¿adn¹ trage-
di¹.  Mo¿na go uzyskaæ o wiele czêœciej i pod ³atwiej-
szymi warunkami. Na przyk³ad: pobo¿nie robi¹c znak
krzy¿a œwiêtego, odmawiaj¹c akt strzelisty w trudach
¿ycia, przychodz¹c z pomoc¹ potrzebuj¹cym. Wystar-
czy zapragn¹æ wtedy odpustu cz¹stkowego i on ju¿ jest!
Nie trzeba nawet wype³niaæ innych warunków (spo-
wiedŸ, komunia, modlitwa w intencjach papieskich),
ale oczywiœcie trzeba byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej,
bo tylko w tym stanie w ogóle mo¿na uzyskiwaæ odpu-
sty. Nale¿y z tego korzystaæ, zw³aszcza w odniesieniu
do zmar³ych, a nie bazowaæ wy³¹cznie na odpustach
zupe³nych i mo¿e nawet siê zniechêcaæ. Lepiej pomóc
trochê ni¿ wcale. Gdy na przyk³ad jadê samochodem
i mijam przy drodze krzy¿ upamiêtniaj¹cy wypadek, za-
wsze robiê znak krzy¿a ofiarowuj¹c uzyskany tak od-
pust cz¹stkowy w intencji zmar³ych.

Ile dziennie odpustów zupe³nych mo¿emy za
zmar³ych ofiarowaæ?

Jeden. Kolejny bêdzie cz¹stkowy.
Aby wiêc uzyskaæ w „oktawie” Wszystkich Œwiê-

tych 8 odpustów zupe³nych za zmar³ych powinniœmy:
codziennie nawiedziæ pobo¿nie cmentarz z modlitw¹
za zmar³ych; byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej; przyj¹æ
8 razy komuniê œw., oraz 8 razy pomodliæ siê w inten-
cjach, w których modli siê Ojciec Œwiêty. Na przyk³ad
poprzez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaœ Maryjo.

A jeœli czujemy, ¿e daleko nam do nieprzy-
wi¹zania do grzechu?

To nie zwalniajmy siê z prawa do uzyskiwania od-
pustu cz¹stkowego! Mo¿na go zdobyæ ju¿ za odwiedze-
nie cmentarza i modlitwê za zmar³ych. Na to z naszej
strony licz¹ przede wszystkim ci, których groby odwie-
dzimy w pierwszych dniach listopada. Nic im nie przyj-
dzie z tego, ¿e postawimy im kwiatek, znicz, wymiecie-
my liœcie – oni gdyby mogli, to by wo³ali o jedno „Zdro-
waœ”, o choæby jeden cz¹stkowy odpust. Przecie¿ po
œmierci s¹ ju¿ bezradni, tylko nasza modlitwa mo¿e im
pomóc. To jest prawdziwy Koœció³ cierpi¹cy.

Odpusty: Lepiej pomóc trOdpusty: Lepiej pomóc trOdpusty: Lepiej pomóc trOdpusty: Lepiej pomóc trOdpusty: Lepiej pomóc trochê ni¿ wcaleochê ni¿ wcaleochê ni¿ wcaleochê ni¿ wcaleochê ni¿ wcale
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Pan i W³adca nie z tego œwiata

Uroczystoœæ Chrystusa Króla do liturgii ustanowi³
papie¿ Pius XI encyklik¹ „Quas Primas” z 11 grudnia
1925 r. na zakoñczenie roku jubileuszowego. Nakaza³
wtedy, aby we wszystkich koœcio³ach tego dnia po g³ów-
nym nabo¿eñstwie przed wystawionym Najœwiêtszym
Sakramentem odmówiæ litaniê do Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa oraz akt poœwiêcenia rodzaju ludzkiego Naj-
œwiêtszemu Sercu. Pocz¹tkowo uroczystoœæ obchodzo-
no w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika; reforma soboro-
wa przenios³a jej termin na ostatni¹ niedzielê roku litur-
gicznego.

Chocia¿ uroczystoœæ zosta³a
wprowadzona stosunkowo nie-
dawno (93 lata temu), to odniesie-
nie tytu³u królewskiego do Boga
by³o u¿ywane czêsto w Biblii dla
wyra¿enia tajemnicy Pana. Na kar-
tach Pisma Œwiêtego obraz króla
zasiadaj¹cego na tronie pierwszy
raz zjawia siê w pieœni Moj¿esza
i Miriam: „Pan jest królem na za-
wsze, na wieki!” (Wj 15,18). Idea
wiecznego królowania Boga po-
wraca wielokrotnie w innych ksiê-
gach. Jego panowanie trwa od nie-
pamiêtnych czasów ( Ps 74; 93).

W starotestamentowych Ksiê-
gach Sêdziów i Samuela królowa-
nie Pana nad swym ludem wyklu-
cza ludzk¹ w³adzê królewsk¹ jako
w³aœciw¹ formê sprawowania rz¹-
dów nad ludem Przymierza. Usta-
nowienie Saula, a potem Dawida
królem wymaga³o szczególnego
przyzwolenia Bo¿ego. Królewski dom Dawidowy nie
obala najwy¿szej w³adzy Boga, jest On nadal najwy¿-
szym W³adc¹, Panem ca³ej ludzkoœci i Królem Izraela.
Bóg panuje nad swoim ludem i nad w³adc¹ Izraela. Bi-
blijny obraz panowania Bo¿ego obejmuje swym zasiê-
giem wszystkie narody. Bóg sprawuje nad wszystkimi
suwerenn¹ w³adzê, a w czasach ostatecznych ludzie
oddadz¹ Mu czeœæ.

Psalm 93 piêknie chwali królowanie Boga: „Pan
króluje, oblók³ siê w majestat, Pan przywdzia³ potêgê
i ni¹ siê przepasa³: tak utwierdzi³ œwiat, ¿e siê nie za-
chwieje…” (w. 1). Podobnie Psalm 47 oraz Psalmy 96
— 99 s¹ piêknymi hymnami na czeœæ Boga — Króla.
Panowanie Boga obejmuje wszystkie si³y natury oraz
wszystkich bogów, których czcz¹ ludzie. Pan Bóg pa-
nuje w niebie, a Stary Testament wymienia Arkê Przy-
mierza jako tron Bo¿y (1 Sm 4,4; Ps 99,1). Prorok Iza-
jasz ukazuje Boga na wysokim i wynios³ym tronie
w otoczeniu serafinów oddaj¹cych Mu czeœæ. Prorok
Zachariasz g³osi, ¿e Bogu nale¿y siê chwa³a od wszyst-
kich narodów.

Nowy Testament ukazuje czêsto Pana Jezusa jako
króla. Ten obraz nawi¹zuje do przepowiedni króla z rodu
Dawida oraz pochodz¹cej ze Starego Testamentu idei
Mesjasza. Mesjasz - z jêzyka hebrajskiego - znaczy „na-
maszczony, pomazaniec”. Te okreœlenia zosta³y przejê-
te przez jêzyk grecki (messias), co po przet³umaczeniu
zosta³o odzwierciedlone w formie „christos”. Jezus
Chrystus, jak wykazuje Ewangelista Mateusz (1,1)
i Aposto³ Narodów w Liœcie do Rzymian (1, 3), jest
potomkiem Dawida. Jest wiêc królewskim pomazañ-

cem, jak wskazuj¹ na Niego liczne
proroctwa ze Starego Testamentu.

W Ewangeliach — Jezusa na-
zwano Synem Dawida, królem
¯ydów lub królem Izraela. Podczas
procesu s¹dowego przed Pi³atem
tych tytu³ów u¿ywaj¹ Jego wrogo-
wie — oskar¿yciele. Jezus potwier-
dzi³ wprost sw¹ królewsk¹ god-
noœæ odpowiadaj¹c na pytanie naj-
wy¿szego arcykap³ana: „Czy Ty
jesteœ Mesjasz, Syn B³ogos³awio-
nego?” (Mk 14,61). Jezus odpo-
wiedzia³ wtedy: „Ja Jestem [Me-
sjaszem]. Ujrzycie Syna Cz³owie-
czego siedz¹cego po prawicy
Wszechmocnego i nadchodz¹cego
z ob³okami niebieskimi”  (Mk
14,62).

Opis królewskiego panowania
Chrystusa osi¹ga swoje apogeum
w Ksiêdze Apokalipsy. Bóg przez
œw. Jana przedstawia Jezusa jako
Króla królów i Pana panów

(19,16; 17,14). Jezus Chrystus zajmuje w proroczej
wizji Nowego Testamentu miejsce nale¿ne Bogu w tek-
stach Starego Testamentu mówi¹cych o Jego panowa-
niu. Jezus Chrystus jest Królem narodów lub wieków.
Apokaliptyk ukazuje w wiêkszej czêœci swej ksiêgi zwy-
ciêstwo Boga nad mocami z³a.

W Nowym Testamencie, w osobie Jezusa Chrystu-
sa po³¹czone s¹ urzêdy proroka, kap³ana, sêdziego
i króla ze Starego Testamentu. Jezus jest królem wy-
wy¿szonym ponad wszystko i ponad wszystkich; przed
Nim zegnie siê ka¿de kolano, jak trafnie uj¹³ to œw. Pawe³
w Liœcie do Filipian ( 2,9-11).

W  Noweym  Testamencie, w którym jest o nim
mowa o królestwie niebieskim ponad 100 razy, najczê-
œciej w przypowieœciach. Niektóre przypowieœci s¹
przedstawione przez ró¿nych Ewangelistów. Za³o¿enie
Królestwa Bo¿ego opisuje Jezus w przypowieœci o za-
siewie i jego ró¿nych wynikach. To królestwo charakte-
ryzuje siê dynamizmem rozwoju. Ukazany jest on jako
zasiew rosn¹cy w³asn¹ si³¹ lub jako ziarno gorczycy czy
zaczyn chlebowy. Najwy¿sz¹ wartoœæ Królestwa Bo¿e-
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go przedstawiaj¹ przypowieœci o skarbie ukrytym w roli
i drogocennej perle, o wie¿y i wojnie. Pomimo zainau-
gurowania Królestwa Bo¿ego na ziemi, na œwiecie ist-
nieje z³o, co odzwierciedla przypowieœæ o chwaœcie oraz
o sieci zagarniaj¹cej ró¿ne ryby: dobre i z³e.

W Królestwie Bo¿ym obowi¹zuj¹ inne, nowe kryte-
ria oceny, w stosunku do ludzkich królestw. O tej no-
wej skali opowiadaj¹ przypowieœci o faryzeuszu i celni-
ku, o g³upim bogaczu, który zbudowa³ nowe spichle-
rze; bogaczu, który siê œwietnie bawi³ i o £azarzu; ro-
botnikach w winnicy, o dwu skreœlonych d³ugach (jaw-
nogrzesznica), zaginionej owcy, zagubionej drachmie
oraz o synu marnotrawnym. Cechy królestwa, które
mo¿na poznaæ z nauczania Jezusa budz¹ w niektórych
s³uchaczach zasadniczy opór. Kapitalnie przedstawia
to przypowieœæ o dziatwie na rynku, przypowieœæ
o synu marnotrawnym, przypowieœæ o wielkiej uczcie
i niegrzecznych zaproszonych, o nieurodzajnym drze-
wie figowym, o robotnikach ostatniej godziny i o prze-
wrotnych rolnikach - dzier¿awcach winnicy.

Dla Królestwa Bo¿ego potrzeba siê poœwiêciæ. Wzy-
wa nas do tego przypowieœæ o obrotnym (nieuczciwym)
rz¹dcy oraz o minach i talentach. Wobec takich wyma-
gañ Pan Jezus daje wskazówki w postaci nowego przy-
kazania, aby siê nie pogubiæ w drodze. Odzwierciedlaj¹ je
przypowieœci o nielitoœciwym wspó³s³udze i mi³osiernym
Samarytaninie. W Królestwie Bo¿ym obowi¹zuje modli-
twa, która czyni prawdziwymi synami. Przyk³adem ducha
modlitwy jest przypowieœæ o natrêtnym przyjacielu i uka-
zuj¹ca niesprawiedliwego sêdziego, który ugina siê wo-
bec wielkiej wytrwa³oœci ubogiej wdowy.

Królestwo Bo¿e ju¿ siê rozpoczê³o. Koœció³ jest —
jeszcze niedoskona³¹ — faz¹ jego realizacji. Kiedy na-
dejdzie Król, królestwo Bo¿e stanie siê w ca³ej pe³ni.
Do gotowoœci i czujnoœci na Jego przyjœcie wzywaj¹
nas przypowieœci o czujnym odŸwiernym, czujnym go-
spodarzu, s³udze wiernym i niewiernym, dziesiêciu pan-
nach i s³ugach nagrodzonych za czujnoœæ.

Z okazji uroczystoœci ku czci Chrystusa Króla spoj-
rzeliœmy na samego Chrystusa i na Jego Królestwo.
W dobie powszechnej demokratyzacji; w epoce, gdy
ju¿ królestwa ziemskie mo¿na policzyæ na palcach —
odwo³aliœmy siê nieco do biblijnej idei królowania Boga,
która w nauczaniu Chrystusa otrzyma³a swój definityw-
ny kszta³t, staj¹c siê synonimem zbawienia cz³owieka.
Docieraj¹c bowiem w liturgii do koñca roku, trzeba
spojrzeæ na rzeczy ostateczne, na cel ludzkiego ¿ycia,
którym jest wieczne zbawienie.

Uroczystoœæ ta ma nam uœwiadomiæ, ¿e Chrystus jest
Królem ca³ego stworzenia - wszechœwiata. Jego pano-
wanie nie wynika z jakichœ dokonañ, z wybrania czy
z wywalczenia tej godnoœci. On jest Królem, bo jest Bo-
giem-Cz³owiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem.
Z tego w³aœnie tytu³u ma absolutn¹ w³adzê. Bóg nie
tylko stworzy³ œwiat, ale ci¹gle go stwarza i nim w³ada.
Królestwo Jezusa jest czymœ zupe³nie innym od wszyst-
kich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich naro-
dów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono ju¿
istnieje w Koœciele, choæ jeszcze nie zosta³o do koñca
wype³nione. Dlatego w³aœnie w codziennej modlitwie,
któr¹ zostawi³ nam sam Chrystus, wo³amy z nadziej¹:

PrzyjdŸ królestwo Twoje!

Wszystkich Panów pragn¹cych do³¹czyæ do Rycerzy Kolumba
zapraszamy w trzeci¹ œrodê miesi¹ca o godz. 19.00

do domu katechetycznego.
Nie bójcie siê, jesteœcie potrzebni

Je¿eli nie jest Ci obojêtny los Twojej Rodziny,
Parafii, Ojczyzny;

cenisz wielk¹ wartoœæ ¯ycia,
które obecnie jest coraz bardziej zagro¿one;

chcesz wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za swoj¹ Rodzinê,
chcesz wspieraæ ludzi m³odych,

którzy wkrótce stanowiæ bêd¹ nowe pokolenie;
chcesz dzia³aæ charytatywnie i pomagaæ ludziom bêd¹cym w potrzebie;

przez swoje dobre czyny chcesz daæ œwiadectwo Twojej wiary;
masz odwagê stan¹æ w obronie prawdy i godnoœci cz³owieka;

chcesz dobrze wykorzystaæ talenty otrzymane od Boga,
zostañ Rycerzem Kolumba.
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Adwent czas oczekiwania

 Przed nami kolejny adwent — wyj¹tkowy czas, któ-
ry powinien nam przypominaæ, ¿e ca³e ¿ycie cz³owie-
ka to czekanie  na spotkanie z Bogiem. W wierze chrze-
œcijañskiej piêkne jest to, ¿e jest ona pe³na ufnoœci. Wie-
rzymy, ¿e przez ca³¹ nasz¹ historiê idzie Pan, ¿e kiedyœ
zbierze wszystkie nasze oczekiwania, troski, zamiary
i plany, a wtedy znajdziemy odpowiedzi na wszystkie
nasze pytania i w¹tpliwoœci. Z Bogiem bowiem ka¿da
chwila jest wartoœci¹ sam¹ w sobie. On jest nasz¹ obecn¹
i ostatni¹ nadziej¹.

Pierwsze œlady obchodzenia adwentu spotykamy
w IV w. miêdzy innymi w liturgii galijskiej i hiszpañ-
skiej. Z pewnoœci¹ adwent nie istnia³, dopóki nie usta-
lono sta³ej daty œwi¹t Narodzenia Pañskiego. Zosta³a
ona wyznaczona dopiero w II po³owie IV wieku.
W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do
obchodu Narodzenia Pañskiego (choæ nie jest ono okre-
œlane mianem adwentu) po-
chodz¹ z roku 380. Kanon
4 synodu w Saragossie, któ-
ry odby³ siê w tym roku, po-
leca wiernym, aby od dnia
17 XII do Epifanii (6 stycz-
nia) gorliwie gromadzili siê
w koœciele, nie opuszczaj¹c
ani jednego dnia. W tradycji
gallikañskiej adwent mia³
charakter pokutny i ascetycz-
ny (post, abstynencja, sku-
pienie), co wspomina œw. Hilary (zm.  367r.). W V w.
biskup Tours, Perpetuus, wprowadzi³ w Galii obowi¹-
zek postu w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w okresie od
dnia œw. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pañ-
skiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia
Pañskiego zosta³ wprowadzony dopiero w drugiej po-
³owie VI wieku. Adwent mia³ tu charakter liturgiczne-
go przygotowania na radosne œwiêta, ze œpiewem: Al-
leluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem
czytañ i formularzy, bez praktyk pokutnych. Od cza-
sów œw. Grzegorza Wielkiego (590-604 r.) adwent
w Rzymie obejmowa³ ju¿ 4 tygodnie. By³ to czas bez-
poœredniego, liturgicznego przygotowania na obchód
pami¹tki historycznego przyjœcia Jezusa. Na pocz¹tku
IX w. adwent nabiera tak¿e charakteru eschatologicz-
nego - staje siê czasem przygotowania na ostateczne
przyjœcie Chrystusa. W wyniku po³¹czenia tradycji gal-
likañskiej i rzymskiej ukszta³towa³ siê adwent, jaki prze-
¿ywamy do dziœ  liturgicznie rzymski, a ascetycznie gal-
likañski (kolor fioletowy, bez Gloria).  W XIII w. znany
on by³ ju¿ w ca³ym Koœciele, do czego przyczyni³y siê
nowe zakony, zw³aszcza franciszkanie.

Teksty liturgiczne adwentu ukazuj¹ postacie Stare-
go i Nowego Testamentu, przez których ¿ycie i dzia³al-
noœæ Bóg zapowiada³ i przygotowywa³ œwiat na przyj-
œcie Jego Syna: Maryjê, Jana Chrzciciela, Izajasza. Ad-
went to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Pa-

nem i przygotowania siê do niego przez pokutê i oczysz-
czenie. Dlatego Koœció³ zachêca do udzia³u w rekolek-
cjach, przyst¹pienia do sakramentu pokuty i pojedna-
nia. Równoczeœnie jest okresem, w którym przez wspo-
mnienie pierwszego przyjœcia Chrystusa kieruje siê
dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjœcia na
koñcu czasów. Z obu tych wzglêdów adwent jest okre-
sem pobo¿nego i radosnego oczekiwania.

W czasie ca³ego adwentu, poza niedzielami
i uroczystoœci¹ Niepokalanego Poczêcia NMP (8 grud-
nia), odprawiane s¹ roraty. Ta bardzo dawna tradycja
jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to msze  œw.
ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny, odprawiane wcze-
snym rankiem. Ich nazwa pochodzi od ³aciñskich s³ów
pieœni czêsto œpiewanej na ich pocz¹tku  Rorate caeli
desuper (Spuœæcie rosê, niebiosa). W czasie rorat przy
o³tarzu znajduje siê dodatkowa, ozdobna œwieca — ro-

ratka, która symbolizuje
obecnoœæ Maryi. Eucharystia
rozpoczyna siê przy zgaszo-
nych œwiat³ach; zapalaj¹ siê
one dopiero podczas uroczy-
stego hymnu „Chwa³a na
wysokoœci Bogu”. Jest to je-
den z nielicznych przypad-
ków w roku liturgicznym, kie-
dy hymn ten œpiewa siê ka¿-
dego dnia (chocia¿ wy³¹cz-
nie podczas rorat).

W okresie adwentu bardzo wa¿nym symbolem litur-
gicznym jest œwiat³o — Chrystus (Œwiat³oœæ œwiata) ob-
jawia siê, przychodzi do swoich i przynosi œwiat³o swojej
nauki. W liturgii element œwiat³a wyra¿a siê przez rorat-
ni¹ œwiecê i lampiony adwentowe.

Zasadniczo roraty odprawiane s¹ wczeœnie rano. Ce-
lebrowane o tej porze s¹ symbolem, ¿e przez Wcielenie
przysz³a na œwiat Œwiat³oœæ prawdziwa, wzesz³o „S³oñ-
ce sprawiedliwoœci”. W wielu przypadkach jednak, aby
umo¿liwiæ dzieciom szkolnym i m³odzie¿y uczestnictwo
w roratach, mo¿na je odprawiaæ tak¿e wieczorem. Przed
rozpoczêciem mszy roratniej wnêtrze koœcio³a pozosta-
je wygaszone. Pal¹ siê tylko œwiece o³tarzowe, roratka
oraz lampiony.

W Polsce najstarsze wzmianki o roratach siêgaj¹ XIII
wieku. Pocz¹tkowo by³y zwi¹zane ze œrodowiskiem
cysterskim na Œl¹sku, ale od XIV wieku roraty by³y prak-
tycznie znane w ca³ej Polsce.

II niedziela adwentu jest nazywana Niedziel¹ Ró¿ow¹
lub — z ³aciny — Niedziel¹ GAUDETE. Nazwa ta po-
chodzi od s³ów antyfony na wejœcie: „Gaudete in Do-
mino”, czyli „Radujcie siê w Panu”. Szaty liturgiczne
mog¹ byæ — wyj¹tkowo — koloru ró¿owego, a nie, jak
w pozosta³e niedziele adwentu, fioletowe. Teksty litur-
gii tej niedzieli przepe³nione s¹ radoœci¹ z zapowiada-
nego przyjœcia Chrystusa i z odkupienia, jakie przyno-
si.
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W ADWENCIE W NASZYM KOŒCIELEW ADWENCIE W NASZYM KOŒCIELEW ADWENCIE W NASZYM KOŒCIELEW ADWENCIE W NASZYM KOŒCIELEW ADWENCIE W NASZYM KOŒCIELE
Godzinki o Niepokalanym PoczêciuGodzinki o Niepokalanym PoczêciuGodzinki o Niepokalanym PoczêciuGodzinki o Niepokalanym PoczêciuGodzinki o Niepokalanym Poczêciu

NMP o godz. 06.10.NMP o godz. 06.10.NMP o godz. 06.10.NMP o godz. 06.10.NMP o godz. 06.10.
Roraty codziennie o godz. 06.30.Roraty codziennie o godz. 06.30.Roraty codziennie o godz. 06.30.Roraty codziennie o godz. 06.30.Roraty codziennie o godz. 06.30.

Dzieci zapraszamyDzieci zapraszamyDzieci zapraszamyDzieci zapraszamyDzieci zapraszamy
we wtorki i w pi¹tkiwe wtorki i w pi¹tkiwe wtorki i w pi¹tkiwe wtorki i w pi¹tkiwe wtorki i w pi¹tki

o godz. 17.00;o godz. 17.00;o godz. 17.00;o godz. 17.00;o godz. 17.00;
m³odzie¿ w pi¹tki o godz. 19.30.m³odzie¿ w pi¹tki o godz. 19.30.m³odzie¿ w pi¹tki o godz. 19.30.m³odzie¿ w pi¹tki o godz. 19.30.m³odzie¿ w pi¹tki o godz. 19.30.

Rekolekcje Adwentowe
11 – 14 grudnia 2022 r.

Niedziela, 11 grudnia 2022 r.
godz. 7.00, 8.00,  12.30, 18.00 — msza œwiêta

 z kazaniem dla doros³ych;
godz. 09.30 — msza œwiêta z kazaniem dla m³odzie¿y;

godz. 11.00 — msza œwiêta z kazaniem dla dzieci.

Poniedzia³ek, wtorek, œroda
godz. 9.00 i 18.00 — msza œwiêta z kazaniem

dla doros³ych;
godz. 16.30 — spotkanie dla dzieci;

godz. 19.30 — spotkanie dla m³odzie¿y.

SpowiedŸ œw.:
œroda  — godz. 8.30 – 9.15; 16.00 – 19.30

ZAPRASZAMY!
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Blisko Ewangelii

Bóg pos³a³ anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Naza-
ret, do Dziewicy poœlubionej mê¿owi imieniem Józef z rodu Dawida;
a Dziewicy by³o na imiê Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: „B¹dŸ
pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ miêdzy
niewiastami”.Ona zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby
znaczyæ to pozdrowienie.Lecz anio³ rzek³ do Niej: „Nie bój siê, Mary-
jo, znalaz³aœ bowiem ³askê u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i bêdzie nazwany Sy-
nem Najwy¿szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
bêdzie koñca”.Na to Maryja rzek³a do anio³a: „Jak¿e siê to stanie,
skoro nie znam mê¿a?”Anio³ Jej odpowiedzia³: „Duch Œwiêty zst¹pi
na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿ Œwiête, które
siê narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym. A oto równie¿ krewna
Twoja, El¿bieta, poczê³a w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym
miesi¹cu ta, która uchodzi za niep³odn¹. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemo¿liwego”. Na to rzek³a Maryja: „Oto Ja s³u¿ebnica Pañ-
ska, niech Mi siê stanie wed³ug Twego s³owa!” Wtedy odszed³ od
Niej anio³.

Maryla

Zwiastowanie oznacza coœ zapowiedzieæ, oznajmiæ, przekazaæ coœ, ale to nie
wszystko. To wezwanie do dzia³ania, do przyjêcia postawy, do wspó³pracy.  Tak¿e
zaproszenie do przyjêcia skutków i konsekwencji mojej zgody. Zwiastowaæ —
FIAT – niech siê stanie, niech mi siê stanie. Bóg przyzywa cz³owieka do dzie³a
zbawienia. Miriam z Nazaretu jest poproszona do misji: bêdziesz matk¹ Syna
Bo¿ego. Archanio³ Gabriel, przynosi Maryi orêdzie o Mesjaszu, Bo¿e zaprosze-
nie do dania œwiadectwa ca³¹ sob¹ i nieustann¹ obecnoœci¹ w ¿yciu Jezusa
a nastêpnie Koœcio³a. Opieka jest szczególnie widoczna w chwilach skompliko-
wanych i traumatycznych dla: œwiata, Polski, Koœcio³a, ale równie¿ obecna
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, w trudnym czasie ¿ycia, podczas choroby, nieszczê-
œcia, czy w dramacie codziennoœci.

Maryja przyjmuje zwiastowanie, wezwanie od Boga i zaprasza ciebie. Mówi
do ciebie i daje przyk³ad. Poproœ Boga do siebie, przyjmij Jego zaproszenie,
a On przyjdzie i ciebie poprowadzi do Siebie. Wiara to nie tylko œwiatopogl¹d,
do którego jesteœmy przekonani, ale przez ni¹ Bóg wchodzi w nasze ¿ycie. Wia-
ra to Jego dar, uzdalniaj¹cy do spotkania i zjednoczenia z Nim. ¯yæ wiar¹ to
znaczy otwieraæ serce na czynn¹ obecnoœæ Boga i na Jego przes³anie. Pozwól-
my Bogu dzia³aæ w naszym ¿yciu.

Czy wierzysz, ¿e Bóg jest z tob¹? Czy wierzysz, ¿e ma dla Ciebie ciekawe
obietnice, które chce w twoim ¿yciu zrealizowaæ? Czy odpowiesz Mu FIAT?
Czy wierzysz, ¿e da³ ci swego anio³a stró¿a, aby zaprowadzi³ ciebie przed obli-
cze Najwy¿szego?



11Dom na Skale

Jezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieci

 rys. Marta K.

Pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret do niewiasty poœlubionej mê¿owi, imie-
niem Józef; a Dziewicy by³o na imiê Maryja.
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Czas na Bibliê
¿yj s³owem boga

W tym roku w czasie adwentu czy-
tamy Ksiêgê proroka Izajasza. Jest to
jedna z najd³u¿szych ksi¹g Starego
Testamentu , zawiera 66 rozdzia³ów
i dzieli siê na 3 czêœci. Kim by³ Iza-
jasz i co o nim wiemy? Myœlê , ¿e ten
artyku³ przybli¿y nam sylwetkê pro-
roka. Jeszcze wyjaœnienie s³owa „pro-

rok”. W kulturze masowej, wspó³czesnej jest to osoba
przepowiadaj¹ca przysz³oœæ. Natomiast w ujêciu staro-
¿ytnego Izraela prorok to cz³owiek bêd¹cy w kontakcie
z Bogiem,  bêd¹cy jego „ustami” na ziemi, wys³annik
Boga. Prorocy odgrywali wa¿n¹ rolê w historii biblij-
nej. To oni byli odpowiedzialni za przekazywanie infor-
macji od Boga. Oznacza³o to czêsto podawanie Bo¿ej
oceny stanu œwiata i ujawnianie, co Bóg zrobi teraz lub
w przysz³oœci, aby ten stan rzeczy
naprawiæ. Prorok przemawia³ z au-
torytetem Bo¿ym i zaczyna³ swe
przes³anie od zwrotu: „to mówi
Pan...”. Ludzie musieli rozró¿niæ
prawdziwego proroka od fa³szywe-
go. Prawdziwego proroka zawsze
powo³ywa³ Bóg. „Od trzody bo-
wiem wzi¹³ mnie Pan i rzek³ do
mnie Pan: „IdŸ, prorokuj do naro-
du mego, izraelskiego” (Am 7, 15).

Izajasz ¿y³ w latach 755 – 701
p. n. e. jego imiê t³umaczymy: hebr.
Jeszajahu „Jahwe jest zbawieniem”. Pochodzi³ z ary-
stokratycznej rodziny, prawdopodobnie spokrewnionej
z rodem królewskim. By³ wykszta³cony, uzdolniony li-
teracko, poet¹, cz³owiekiem znaj¹cym siê na polityce.
W wieku oko³o 20 lat wezwany przez Boga do g³osze-
nia Jego s³owa.

Pewnego wieczora Izajasz modli³ siê w œwi¹tyni.
Nagle w miejscu, gdzie znajdowa³a siê Arka Przymie-
rza, zobaczy³ olbrzymi cieñ ludzki. Wiedzia³, ¿e w tym
pomieszczeniu, zwanym Miejscem Najœwiêtszym, prze-
bywa Bóg. Przekonany, ¿e widzi samego Jahwe, choæ
w ukrytej postaci, odruchowo zas³oni³ twarz. Zd¹¿y³ jesz-
cze tylko dostrzec dwóch serafinów, którzy stali po bo-
kach tajemniczej Postaci. Ze œwi¹tyni unosi³ siê zapach
dymu kadzielnic i Izajasz mia³ wra¿enie, ¿e ziemia za-
czê³a drgaæ pod jego stopami. Wykrzykn¹³ wiêc prze-
ra¿ony: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mê-
¿em o nieczystych wargach i mieszkam wœród ludu
o nieczystych wargach, a oczy moje ogl¹da³y Króla, Pana
Zastêpów! Na te s³owa ze œwi¹tyni uniós³ siê jeden
z serafinów, wzi¹³ roz¿arzony wêgiel z o³tarza i symbo-
licznie dotkn¹³ jego warg, mówi¹c: Oto dotknê³o to
twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zg³adzony twój
grzech. Równoczeœnie us³ysza³ skierowane do siebie
s³owa wypowiedziane przez Boga: Kogo mam pos³aæ?
Kto by Nam poszed³? Zerwawszy siê z klêczek z zapa-

³em zawo³a³: Oto ja, poœlij mnie. IdŸ, mów do tego ludu
– odezwa³ siê G³os i doda³: Zatwardzia³e jest serce tego
ludu, uszami na darmo s³uchali, swoje oczy zamknêli,
by nie widzieli oczami, nie s³yszeli uszami, sercem nie
pojêli i nie nawrócili siê, bym ich uzdrowi³. Przera¿ony
Izajasz zrozumia³, ¿e Jahwe posy³a go do g³oszenia s³o-
wa, którego Izraelici nie bêd¹ chcieli s³uchaæ. Ca³a hi-
storia jest opisana w rozdziale 6 Ksiêgi Izajasza.

Pierwszy okres dzia³alnoœci proroka to czas od jego
powo³ania do wojny syro-efraimskiej (736-733). Za-
chêca wówczas do bezgranicznej ufnoœci do Boga za-
miast pok³adania nadziei w zabiegach dyplomatycz-
nych. W jego mowach dostrzega siê groŸby wobec
dworu królewskiego i karcenie za panosz¹ce siê tam
wystêpki moralne (por. Iz 3,12- 15). Przepowiadanie
to okaza³o siê bezskuteczne, poniewa¿ Achaz odmówi³

podporz¹dkowania siê s³owu
Boga. Izajasz wycofa³ siê wtedy
z dzia³alnoœci publicznej a¿ do
œmierci króla.   Drugi okres dzia³al-
noœci przypada na pocz¹tek pano-
wania króla Ezechiasza. Izajasz przy-
stêpuje do dzia³ania w obliczu no-
wego niebezpieczeñstwa gro¿¹ce-
go królestwu. Król przez zawieranie
przymierzy politycznych próbuje
uniezale¿niæ siê od Asyrii, co wy-
wo³uje sprzeciw proroka. Trzeci
okres dzia³alnoœci Izajasza zaczyna

siê w r. 705 p.n.e., kiedy to Ezechiasz zrywa na dobre
z polityk¹ neutralnoœci i opowiada siê po stronie koali-
cji antyasyryjskiej pod przewodnictwem Egiptu. Pogl¹-
dy proroka na ten stan rzeczy odzwierciedlaj¹ rozdzia³y
28-31 Ksiêgi Izajasza.

Dzia³alnoœæ proroka i jego nauczanie realizuje siê
w trzech wymiarach. Wystêpuje on bowiem jako dusz-
pasterz i kaznodzieja, pisarz i natchniony poeta oraz
teolog i prorok mesjañski. Wymiar duszpastersko-ka-
znodziejski jego nauczania obejmuje zagadnienia etycz-
ne, religijne i polityczne. Prorok walczy o podniesienie
poziomu moralnego w spo³eczeñstwie, szczególnie
w sferach rz¹dz¹cych. Wœród zagadnieñ etycznych na
pierwszy plan wysuwa siê walka z ba³wochwalstwem,
synkretyzmem religijnym i czysto zewnêtrznym kultem
bez prawdziwej wiary i pobo¿noœci. Powszechne by³y
akty niesprawiedliwoœci i wyzysku, szerzy³o siê pijañ-
stwo i z³odziejstwo, a rz¹dz¹cych charakteryzowa³a py-
cha i zarozumia³oœæ. Dlatego nawet ofiary sk³adane
w œwi¹tyni Bogu Jahwe nie tylko by³y bezwartoœciowe,
ale ob³udne i obra¿a³y Boga. Izajasz jednak nie ograni-
czy³ siê do ostrych s³ów nagany. Pokazywa³, jak postê-
powaæ, aby Bóg przebaczy³ pope³nione winy. „Obmyj-
cie siê, czyœci b¹dŸcie! Usuñcie z³o uczynków waszych

�
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SZKSZKSZKSZKSZKO£A MODLITWYO£A MODLITWYO£A MODLITWYO£A MODLITWYO£A MODLITWY
modlitwy adwmodlitwy adwmodlitwy adwmodlitwy adwmodlitwy adwentoentoentoentoentowwwwweeeee

JEZU CHRYSTE, który jesteœ drog¹, prawd¹
i ¿yciem. Wo³am do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwy¿-
szego, Ciebie anio³ Gabriel zwiastowa³ Maryi Dziewi-
cy: przyb¹dŸ i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu,
Ty jesteœ Œwiêtym Boga, Twoj¹ obecnoœci¹ rozrado-
wa³ siê Jan Chrzciciel w ³onie El¿biety, daj ca³emu œwia-
tu radoœæ zbawienia: przyb¹dŸ i króluj na wieki nad
swoim ludem. Jezu, Zbawicielu, anio³ objawi³ Twoje
imiê Józefowi, mê¿owi sprawiedliwemu: przyb¹dŸ
i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, Œwiat³oœci
œwiata, Ciebie oczekiwa³ Symeon
i wszyscy sprawiedliwi: przyb¹dŸ i kró-
luj na wieki nad swoim ludem. Jezu,
Wschodzie, który nigdy siê nie koñ-
czysz, Ciebie zapowiedzia³ Zachariasz
jako przychodz¹cego z wysoka, przy-
b¹dŸ i oœwieæ tych, którzy trwaj¹ w nie-
znajomoœci Ciebie. Amen.

MODLITWA PROŒBY
„Przygotujcie drogê Panu, prostuj-

cie dla Niego œcie¿ki”  Panie, prosimy Ciebie o owoc-
ne prze¿ycie adwentu. Niech czas ten stanie siê oso-
bist¹ têsknot¹ za Twoj¹ bliskoœci¹, by odkryæ, ¿e to TY
jesteœ najwa¿niejszy. Kieruj¹c siê s³owami Ewangelisty
pragniemy prostowaæ œcie¿ki naszego ¿ycia i poprzez
adwentowe postanowienia zbli¿aæ siê do mi³oœci No-
wonarodzonego Chrystusa. Amen.

MODLITWA UWIELBIENIA
Panie, uwielbiamy Ciê w tym czasie radosnego ocze-

kiwania na Twoje przyjœcie. Wielbimy Ciê w tym, ¿e
dajesz nam kolejn¹ szansê na nawrócenie, na zatrzyma-

nie siê w biegu ¿ycia codziennego. Dziêki temu mo¿e-
my przygotowaæ swoje serce na Twoje przyjœcie. Uwiel-
biamy Ciê Panie w tym, ¿e przyj¹³eœ Cia³o z Maryi Dzie-
wicy i sta³eœ siê cz³owiekiem . Dajesz nam siebie w ubo-
gim, ma³ym Dziecku, abyœmy ³atwiej mogli dostrzec
piêkno i ogrom Twojej mi³oœci. Uwielbiamy Ciê
w Twoim narodzeniu, dziêki któremu otworzy³eœ nam
drogê do zbawienia. Uwielbiamy Ciê w tym, ¿e jesteœ
dla nas Œwiat³oœci¹ rozœwietlaj¹c¹ mroki nocy naszego
cz³owieczeñstwa. Amen.

ADWENTOWA MODLITWA
W adwentowym czekaniu
gdy przycich³ œwiat ca³y:
uwielbiam Ciê, Jezu,
Panie godzien chwa³y.

Uwielbiam Ciê: w myœli,
w modlitwie i w œpiewie.
Oddajê Ci, Jezu,
dziœ samego siebie.

Chcê Ci przygotowaæ
w sercu swoim drogê,
bo têskniê za Tob¹,
mym Panem i Bogiem.

Zobacz - adwentowe p³on¹
dla Ciebie lampiony.
PrzyjdŸ wiêc Panie Jezu
i b¹dŸ uwielbiony!

sprzed moich oczu! [...] Choæby wasze grzechy by³y jak szkar³at, jak œnieg wybielej¹ choæby czerwone jak purpu-
ra, stan¹ siê jak we³na”. (Iz 1, 10. 16-20)

 W zakresie zagadnieñ politycznych Izajasz podkreœla zasadê teokracji i próbuje w tym wymiarze wywieraæ
wp³yw na królów judzkich. Doradza królowi politykê neutralnoœci, nieprowokowania Asyrii i nieliczenia na po-
moc Egiptu.

 Izajasz zapowiada³ przyjœcie Mesjasza i odkupienie grzechów. Prorokowa³, i¿ narodzi siê On z Dziewicy
i zginie œmierci¹ mêczeñsk¹, bêd¹c Zbawicielem ludzkoœci. Poni¿ej kilka takich cytatów:

Iz 7,14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna,i nazwie Go imieniem Emmanuel.
Iz, 53,4 Lecz On siê obarczy³ naszym cierpieniem, On dŸwiga³ nasze boleœci,a myœmy Go za skazañca uznali,

ch³ostanego przez Boga i zdeptanego.
Iz 53,7-8  Drêczono Go, lecz sam siê da³ gnêbiæ, nawet nie otworzy³ ust swoich. Jak baranek na rzeŸ prowa-

dzony, jak owca niema wobec strzyg¹cych j¹, tak On nie otworzy³ ust swoich. Po udrêce i s¹dzie zosta³ usuniêty;
a kto siê przejmuje Jego losem? Tak! Zg³adzono Go z krainy ¿yj¹cych; za grzechy mego ludu zosta³ zbity na
œmieræ.

Iz 53,5 Lecz On by³ przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spad³a Nañ ch³osta zbawienna dla
nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Iz 61,1-2  Duch Pana Boga nade mn¹, bo Pan mnie namaœci³. Pos³a³ mnie, by g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim,
by opatrywaæ rany serc z³amanych, by zapowiadaæ wyzwolenie jeñcom i wiêŸniom swobodê; aby obwieszczaæ
rok ³aski Pañskiej, i dzieñ pomsty naszego Boga; aby pocieszaæ wszystkich zasmuconych,

Maryla
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Z czasem adwentu nieod³acznie wi¹¿e sie kalendarz adwentowy. Sk³ada siê on z (najczêœciej) 24 ponumero-
wanych okienek lub drzwiczek, za którymi mieœci siê symbol zwi¹zany z narodzinami Jezusa, np. ilustracja lub
fragment tekstu z Biblii czy czekoladka kszta³tem przypominaj¹ca okres bo¿onarodzeniowy. Pocz¹tki siêgaj¹
podobno 1851 roku. Kalendarz adwentowy mia³ wzmacniaæ radoœæ z oczekiwania na Bo¿e Narodzenie. Ju¿
wtedy ka¿dego dnia wieszano w domach obrazek dotycz¹cy œwi¹t i przyjœcia na œwiat Jezusa. Innym wariantem
by³o zapalanie codziennie jednej z 24 œwieczek lub skreœlanie jednej z 24 kresek narysowanych kred¹ na drzwiach.
W domach katolickich najczêœciej wk³adano po jednym ŸdŸble s³omy do szopki a¿ do Wigilii.

Pierwsze drukowane kalendarze adwentowe pojawi³y siê w 1902 r. w Hamburgu i by³y w kszta³cie zegara
z cyframi od 13 do 24 (po 20 latach wprowadzono 24 cyfry). W 1903 r. w Monachium powsta³a równie¿
drukowana wersja: 24 obrazki do wyciêcia i specjalny arkusz z okienkami do naklejania.

Z powstaniem s³odkiego kalendarza adwentowego wi¹¿e siê historia pewnego drukarza Gerharda Langa.
Jako ma³y ch³opiec nie móg³ siê doczekaæ Wigilii. Ci¹gle zamêcza³ mamê pytaniami: „kiedy?, czy to ju¿ dziœ?”.
Zniecierpliwiona mama narysowa³a na kartonie 24 cyfry i doszy³a do nich „Wibele”- rodzaj pod³u¿nych biszkop-
tów. Ma³y Gerhard móg³ zjadaæ jedno ciastko ka¿dego dnia. Kiedy dorós³, w 1930 r., rozpocz¹³ produkcjê
kalendarzy z czekoladkami w œrodku.

Na poni¿szym rysunku kalendarza adwentowego codziennie wpisz daty pod anio³kami. 24 XII zaœwieci gwiazda
betlejemska.

DROGIE  DZIECI!

ZADANIE 1

Pocz¹tek nowego roku liturgicznego rozpoczyna sie wraz z I niedziel¹ adwentu. Ten  okres
maj¹cy 4 niedziele ma nas przygotowaæ do Uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia. Czas adwen-
tu jest bardzo piêkny, bowiem gromadzimy siê na roratach. Roraty poprzedza procesja
z lampionami. Postarajcie siê wykonaæ je samodzielnie lub przy pomocy rodziców, rodzeñ-
stwa albo dziadków.
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przygotowa³a Maryla

ZADANIE 2

Wpisz odpowiedzi i odczytaj ukryte has³o.

1. Miasto, w którym archanio³ zwiastowa³ Maryi narodzenie Jezusa.
2. Jedna z trzech cnót.
3. Zapada po zmroku.
4. Trzecia Osoba Trójcy œwiêtej to... Œwiêty.
5. Imiê Archanio³a, który zwiastowa³ narodziny Jezusa.
6. Przeciwieñstwo s³owa „tak”.
7. Z jakiego rodu pochodzi³ œw. Józef?
8. Cecha cz³owieka, który nie boi soiê niebezpieczeñstw.
9. Œwieci na niebie.
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KRZY¯ÓWKA
Poziomo:
1) groŸny tlenek wêgla  3) trzecia osoba Trójcy Œwiêtej  5) podró¿ po oceanie  6) pleciony z wikliny

7) pierœcieñ z herbem  10) imiê Kubicy lub Lewandowskiego  13) pies myœliwski  14) szerokoœæ lub d³ugoœæ
16) zwolnienie od obowi¹zuj¹cych przepisów prawa koœcielnego  20) sprzeda¿ ksi¹¿ek pod go³ym niebem
24) odosobnienie pacjenta chorego zakaŸnie  25) ozdoba przypinana tañcz¹cym na balu

Pionowo:
1) jeden z sakramentów chrzeœcijañskich  2) graniczy z Europ¹  4) p³asz-czyzna pochy³a  8) skrzydlaty lew

z g³ow¹ or³a  9) biblijny raj  11) król Itaki, bra³ udzia³ w wojnie trojañskiej  12) autor powieœci  15) Œwiêta... –
Jezus Chrystus, Najœwiêtsza Maryja Panna i œwiêty Józef  17) osoba bezkrytycz-nie naœladuj¹ca sposób bycia,
gusta i pogl¹dy innych  18) czêœæ wyœcigu kolarskiego  19) roœlina oleista  21) solenizant z 5 czerwca
22) dooko³a  Watykanu  23) dziewczynka z Zielonego Wzgórza
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OCZEKIWANIE
Patrzê na kolebkê pust¹,
i czekam na Ciebie dziecinê.
Miejsce jest przygotowane,
oczekujê na Twe narodzenie

Przede mn¹ zielony wieniec,
a na nim œwiece stoj¹ cztery,
znak mi³oœci, wiary, nadziei,
symbole nadejœcia oœwiecenia.

Ja, mam wielki pokój w sercu.
Czekam na odnowê z nadziej¹,
¿e ciemnoœæ, która przede mn¹,
Bo¿¹ rozjaœnisz Œwiat³oœci¹.

Zdzis³awa Kwiatkowska

PRZEDŒWI¥TECZNIE
Cz³owiek w swojej naturze d¹¿y wci¹¿ ku lepszemu
wszystko wokó³ upiêksza czêsto sam nie wie czemu
a te jego dzia³ania jeœli korzyœæ przynosz¹
i efekty z rozkosz¹
Innym ludziom – niech czyni jak to robi³ Zbawiciel
na zap³atê nie czeka³ wstaj¹c czêsto o œwicie
i wyrusza³ nauczaæ ca³e rzesze w krainach
¿eby lud nie zagin¹³

W czasie nauk u¿ywa³ przepowiedni m¹droœci
daj¹c dobre przyk³ady a tym samym zagoœci³
w zrozumieniu prostego cz³owieka na wylot
a ten cieszy³ siê chwil¹

Ka¿de s³owo radoœci¹ by³o tak przesycone
i gdy pad³o na glebê – siê stawa³o kanonem
do tej pory w przekazach znajdujemy je wszêdzie
dobro maj¹c na wzglêdzie

Tak te¿ jest i z Adwentem – (z ³aciñskiego adventus
znaczy przyjœcie po prostu) – no i przyszed³ sam Jezus
do nas tutaj na Ziemiê bo Go pos³a³ Bóg Ojciec
by lud zbawiæ i ostrzec

Przed kolejn¹ rocznic¹ Narodzenia Bo¿ego
trwa radosne czekanie w pobo¿noœci na Niego
a tê radoœæ podkreœla z modlitewnym wo³aniem
p³omieñ œwiecy swym drganiem

Takich œwiec mamy cztery na kolejne niedziele
p³on¹ swym przeznaczeniem – czy to ma³o czy wiele

Pierwsza p³onie Nadziej¹ druga Pokój na œwiecie
rozsiewa a ta trzecia z Radoœci¹ jak dzieciê
p³onie bo wie ¿e po niej Mi³oœæ przyjdzie na zawsze
gdy Syn Bo¿y tu zajrzy

Cztery œwiece w Adwencie p³on¹ dzisiaj i w Polsce
wzorem z Niemiec przyjêtym o ubogich to w trosce
by rozjaœniaæ codziennie pobo¿noœci¹ ich ¿ycie
Pastor Wichern nie skrycie
Ale ca³kiem na jawie rozweseli³ œwietlice
uwitymi wieñcami i p³omieniem ze œwiecy
nastrój tworz¹c dla dzieci.

Maria Szafran

GOTUJMY  DROGÊ  PANU…
Gotujmy drogê Panu, prostujmy œcie¿ki Jego,
Obmyjmy dusze z grzechu, by godnie przyj¹æ Tego,
Na którego ludzkoœæ przez wieki czeka³a,
I z wielkim utêsknieniem w Niebo spogl¹da³a.

Przed wieki prorocy wieszczyli przyjœcie na ziemiê Pana,
My tak¿e dziœ czekamy na ³askê, co ma byæ nam dana,
I dziœ jak dawniej prosimy Ciê Panie,
O, racz skróciæ têsknotê i oczekiwanie,

Spuœæ deszcz rosy na ziemiê, niechaj nas odnowi
I przyniesie pokój Swojemu ludowi.

Teresa  Zajewska

NADZIEJA
Cicha noc, niebios moc
i nadzieja w lampionie.
Mi³oœci czas, otuli nas,
radoœci¹ serce zap³onie.

RORATY
W adwentowym lampionie
niesionym na roraty,
œwiat³o nadziei p³onie
jak kiedyœ przed laty.

Budz¹ siê wspomnienia
i radoœæ w sercu gra,
na czeœæ Bo¿ego Narodzenia
p³ynie weso³a kolêda.

Tradycj¹ jest czekanie
na ten wielki cud
i wspólne kolêd œpiewanie
w Betlejem narodzi³ siê Bóg.

Wznieœmy lampiony w górê
niech zap³onie nadzieja,
œpiewajmy wszyscy chórem
wyczekuj¹c Bo¿ego Narodzenia.

El¿bieta Nowak
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„Najpiêkniejsz¹ rzecz¹ jak¹ mo¿e-
my doœwiadczyæ jest tajemniczoœæ. Jest
ona prawdziwym Ÿród³em wszelkiej
sztuki i nauki”.

Albert Einstein

Renesans albo Odrodzenie (z franc.
Renaissance, co znaczy ponowne na-

rodzenie), to okres w kulturze europejskiej maj¹cy Ÿró-
d³o we W³oszech pocz¹wszy od IV w. do Polski dotar³
w XVI w. Odrodzenie jawi siê sprzeciwem surowym
obyczajom Œredniowiecza. Nastêpuje rozkwit nauki
i sztuki, których centrum zainteresowania jest cz³owiek
i jego uduchowienie. We wszystkich dziedzinach ¿ycia
naczelnym has³em, to g³oszenie idei wolnoœci, w na-
wi¹zaniu do staro¿ytnych idea³ów
wiod¹cych przez wyspy Grecji,
œwi¹tynie, pa³ace Wenecji, przez
kulturê œródziemnomorsk¹.

15 IV w 1452 roku w Anchia-
no we W³oszech przychodzi na
œwiat Leonardo da Vinci. By³ nie-
œlubnym dzieckiem m³odej dziew-
czyny Catariny i m³odzieñca przy-
sz³ego notariusza Piera da Vinci.
Pierwsze piêæ lat ma³y Leonardo
spêdzi³ w domu matki. Nastêpne
lata pod opiek¹ ojca, który kilka-
krotnie siê ¿eni³, st¹d Leonardo
mia³ 12 przyrodniego rodzeñstwa,
z którym nie utrzymywa³ przyja-
znych kontaktów. Z dzieciñstwa za-
pamiêta³ pewn¹ jaskiniê tajemn¹,
co póŸniej mia³o odbicie w jego malarstwie i zdumie-
waj¹ce – przelatuj¹c¹ nad jego ko³ysk¹ kaniê. Potem
ten ptak bêdzie przedmiotem badañ naukowych Leonar-
da. Ubolewa³, ¿e pochodzenie nie pozwala mu kszta³-
ciæ siê na Uniwersytecie. Powie: „[…]. Uczeni prze-
chodz¹ obok dumni, pompatyczni przyozdobieni
w owoce pracy nieswojej, lecz innych, mnie nie po-
zwalaj¹c zebraæ owoców mej w³asnej”, mo¿na rzec ¿ali³
siê. Dziêki znajomoœci ojca z malarzem rzeŸbiarzem An-
drea del Verrochcio, ku wielkiemu zadowoleniu zosta³
jego uczniem. I tak zaczyna siê okres florencki (1452-
1481), który sta³ siê „kolebk¹” rozwoju geniuszu talen-
tów Leonarda. Jak widaæ nazwisko otrzyma³ po ojcu.
W pewnym okresie ¿ycia m³ody Leonardo i jego znajo-
mi prze¿yli nieprzyjemny epizod, zostali pos¹dzeni
o niemoralne kontakty, sprawa zosta³a umorzona, zo-
stali uniewinnieni. Owo prze¿ycie wp³ynê³o na ostro¿-
noœæ zwierzeñ z jego prywatnego ¿ycia. Zawirowania
¿yciowe, fascynacje artysty maj¹ miejsce w obszarze ma-
larstwa, rzeŸby i ...wynalazków. Leonardo daje siê po-

znaæ wœród ksi¹¿¹t florenckich jako artysta i dla nich
maluje. Z tego okresu pochodz¹ miêdzy innymi takie
obrazy jak „Chrzest Chrystusa” jako wspólne dzie³o Ver-
rochicio i Leonarda, „Ho³d Trzech Króli”, „Zwiasto-
wanie” z pejza¿em w tle, „Œwiêty Hieronim na pusty-
ni”. Jednym z pierwszych dzie³ malarza jest „Rysunek
krajobrazu” - realistyczny pejza¿ ulubiony temat mistrza;
w ujêciu widaæ bagniste tereny, spowite mg³¹ zarysy
ska³, opary pustynnych terenów nad Jordanem. Warsz-
taty pod kierunkiem Verrochcoia trwa³y dopóty, dopó-
ki mistrz stwierdzi³, ¿e go uczeñ przewy¿sza, rzuci³ wiêc
pêdzel i odda³ siê rzeŸbie. Obok malarstwa Leonardo
szkicowa³ projekty mechanizmów wojennych, æwiczy³
grê na lutni i œpiew. Interesowa³ siê przyrod¹ w ca³ej
okaza³oœci, a szczególnie ptakami, które darzy³ sympa-

ti¹, bêd¹c z tego powodu wegeta-
rianinem, uwiêzione kupowa³, aby
je uwolniæ, z zainteresowaniem
naukowym œledzi³ ich lot. A to do-
piero pocz¹tek rozwoju  osobowo-
œci naszego bohatera, nie tylko
malarza, rzeŸbiarza, ale te¿ wyna-
lazcy. W owych czasach papier by³
drogi, rysowano na drewnie rysi-
kiem z metalow¹ koñcówk¹. Przed-
tem wiêc zg³êbia³ wiedzê miêdzy
innymi o topoli, orzechu czy gru-
szy. Kolejne wtajemniczenie to ma-
larstwo olejne, a nastêpnie sztuka
odlewnicza. M³ody Leonardo za-
rabia ju¿ niewielkie sumy. Pod pa-
nowaniem  Wawrzyñca Wspania-
³ego (ok. 1472r.) Florencja stoi

wspania³ymi szko³ami malarskimi (40 szkó³), warszta-
tami z³otniczymi, grawerskimi i snycerskimi (sztuka rzeŸ-
bienia w drewnie i w kamieniu). Madonny s¹ tematem
wiod¹cym okresu m³odzieñczego artysty. Jednym
z obrazów „Madonna  Benois” przedstawia Maryjê, jako
radosn¹, czu³¹ dziewczynkê, bawi¹c¹ siê z dzieci¹tkiem.
Dzieci¹tko Jezus trzyma w rêku kwiat z passiflory
o kszta³cie krzy¿yka. To ujêcie artysty symbolizuje ra-
doœæ i ból, krzy¿yk z passiflory symbolizuje cierpienie.
Inny obraz, podobno pierwsza samodzielna praca Le-
onarda, w poszukiwaniu takich walorów jak œwiat³o,
cieñ  barwa to „Madonna z goŸdzikiem” - Maryja trzy-
ma kwiat, a dzieci¹tko o smutnej twarzyczce próbuje
go dotkn¹æ. GoŸdzik jest symbolem przysz³ej mêki. Po-
dobny temat podj¹³ Rafael, ale Leonardo przewy¿sza
artystê ekspresj¹ gestów, dramatyzmem, ogólnie g³ê-
bi¹ psychologiczn¹, tak charakterystyczn¹, rozpozna-
waln¹ dla dzie³ Leonarda da Vinci; tzw. „wymowa cia-
³a”. Leonardo wprowadza motywy roœlinne, pejza¿e jako
t³o obrazu. Ciekawe s¹ losy obrazu œw. Hieronima wg

Leonardo da Vinci

prawdziwy cz³owiek renesansu cz.I

Leonardo da Vinci
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pewnego przekazu: kiedyœ z obrazu wyciêto kawa³ek
przedstawiaj¹cy twarz œwiêtego, aby sprzedaæ, przy-
padkiem odnaleziono ten fragment z twarz¹, przybity
do… sto³ka szewskiego, a odnaleziony zosta³ przez
pewnego kardyna³a wuja Napoleona.

Okres mediolañski na dworze ksiêcia Ludwi-
ka Moro (1482-1499)

Mistrz Leonardo czuj¹c siê ambasadorem kultury
florenckiej udaje siê do ksiêstwa Mediolanu. Swój przy-
jazd poprzedza listem, w którym
oferuje ksiêciu Ludwikowi swoj¹
przydatnoœæ. Leonardo na dworze
Ludwika zajmuje siê dziedzin¹ bar-
dziej badawczo-naukow¹, jeœli tak
mo¿na rzec (posuwaj¹c siê czasem
do fantastyki), w zakresie mecha-
niki, hydrotechniki, skupia swoje
dociekania w zakresie geometrii.
Odkry³, ¿e ko³o i kwadrat s¹ pod-
staw¹ wszelkich konstrukcji. Jeœli
chodzi o l¿ejsze zainteresowania to
projektuje kostiumy, uk³ada… re-
busy, gry towarzyskie. Na zamku
zosta³ przyjêty z sympati¹, dziêki
og³adzie, dobrym manierom no
i wyj¹tkowemu talentowi na miarê
wszech czasów. Jako architekt zaj¹³
siê odnow¹ zamku, co nie przeszka-
dza³o, ¿eby wynalaz³ machiny wo-
jenne, œmiercionoœne moŸdzierze
oraz jako budowniczy mostów i for-
tyfikacji. Jako ciekawostka w dwor-
skiej bibliotece natkn¹³ siê na rêkopis Polaka Witelo-
na, traktuj¹cy o perspektywie, tak wa¿nej w malarstwie.
Cz³owiek, który szkicuje projekty studni, urz¹dzeñ grzej-
nych, zajmuje siê osuszaniem terenów jako geodeta,
ma pomys³ na fresk – malowid³o na mokrym tynku,
farbami zmieszanymi z wod¹. Otrzymuje bowiem za-
mówienie, aby uœwietniæ œcianê klasztoru przy koœcie-
le Santa Maria w Mediolanie. I oto powstaje arcydzie-
³o „Ostatnia Wieczerza”, „eucharystyczny dramat”,

w chwili zdrady Jezusa przez Judasza. Malowid³o pod-
dano pracom konserwatorskim, przywracaj¹c pierwot-
ny wygl¹d – kolory, grê œwiat³ocieniem, usuniêto doma-
lowania. Obraz Leonarda da Vinci uderza niezwyk³o-
œci¹ postaci aposto³ów, mistrz unika „manekinowatych”
przesadnych ruchów. Na fresku ka¿dy z aposto³ów re-
aguje na s³owa Chrystusa – inny gest, inny wyraz twa-
rzy, smutni jakby przeczuwali mêkê Pañsk¹. Ka¿de wni-
kliwe spojrzenie na dzie³o artysty pobudza ludzk¹ wy-
obraŸniê. Pasje ¿yciowe artysty siêgaj¹ niekiedy zenitu;
pocz¹wszy od filozofii po matematykê, od geometrii po

optykê, geografiê, astronomiê, ko-
smos, in¿ynieriê wojskow¹, geolo-
giê, botanikê, wreszcie anatomiê –
analizê ludzkiego cia³a, co ma od-
bicie w jego malarstwie i rzeŸbie.
Z obrazów mistrza, którego kunszt
artystyczny jest niepowtarzalny,
emanuje oddech, ruch, uczucio-
woœæ. Sceny powinny mieæ cechy
prawdopodobieñstwa – mawia³.
Poœród form malarstwa Leonarda
istotn¹ rolê odgrywal portret. Ka¿-
dy chyba z czytelników zachwyca³
siê portretem „Damy z gronosta-
jem”. Gronostaj jest symbolem
„dziewictwa i przenikliwoœci umy-
s³u”. Na obrazie widnieje piêkna
dama o dostojnej twarzy bez ero-
tycznych uniesieñ. Obraz mo¿na-
zobaczyæ w Muzeum Czartoryskich
w Krakowie. Jeszcze ekspresyjny
portret „Muzyka”  trzymaj¹cego
w rêku kartkê z nutami, oczekuj¹-

cego w ciszy, napiêciu na pierwsze dŸwiêki muzyki.
Na dworze Ludwika Moro - Sforzy. mistrz mia³

komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Matka Ca-
terina odwiedzi³a syna i zamieszka³a z nim do œmierci.
Niepewny sytuacji politycznej z Francj¹ opuszcza Me-
diolan i wraca do Florencji, na krótko przedtem udaje
siê do Wenecji.

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
Danuta Skupna

œwiêty Hieronim na pustyni

Chór parafialny „Laudate Dominum”

zaprasza do swojego grona, aby œpiewaæ na chwa³ê Bo¿¹,
ubogacaæ liturgiê i nasz¹ modlitwê.

Próby chóru odbywaj¹ siê
w poniedzia³ki i czwartki o godz. 18.00,

w domu parafialnym, na piêtrze.
Nowi œpiewacy s¹ pilnie potrzebni, warunkuje to istnienie

naszego chóru.
Odwa¿my siê i przyjdŸmy.
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Z kraju i ze œwiata
PAPIE¯ FRANCISZEK NA „ANIO£ PAÑSKI”

ZACHÊCA DO AKTÓW STRZELISTYCH –
SMS-ÓW DO PANA BOGA

Franciszek zachêci³ do praktykowania aktów strzeli-
stych – bardzo krótkich modlitw, powtarzanych w ci¹-
gu dnia. Porówna³ je do sms-ów, wysy³anych do osób,
które kochamy. W rozwa¿aniu poprzedzaj¹cym modli-
twê „Anio³ Pañski”, któr¹ odmówi³ z wiernymi zgro-
madzonymi na placu œw. Piotra, Ojciec Œwiêty zwróci³
uwagê, ¿e „czêsto skupiamy siê na wielu rzeczach pil-
nych, ale niepotrzebnych, zajmujemy siê i martwimy
wieloma sprawami drugorzêdnymi”, a „zaniedbujemy
to, co najwa¿niejsze i pozwalamy, aby nasza mi³oœæ do
Boga oziêb³a”.

Lekarstwem „na rozpalenie wiary, która sta³a siê let-
ni¹”, jest modlitwa. Musi to byæ jednak „modlitwa nie-
ustanna”. Potrzebujemy „czasu poœwiêconego Bogu,
aby móg³ On wkroczyæ w nasz czas; sta³ych chwil,
w których otwieramy Jemu nasze serca, aby móg³ ob-
darzaæ nas ka¿dego dnia mi³oœci¹, pokojem, radoœci¹,
si³¹, nadziej¹; to znaczy karmiæ nasz¹ wiarê”.

- Z pomoc¹ mo¿e nam przyjœæ m¹dra praktyka du-
chowa, chocia¿ jeœli dziœ ona nieco zapomniana, a któr¹
dobrze znaj¹ osoby starsze, zw³aszcza babcie: praktyka
tak zwanych aktów strzelistych – wskaza³ Franciszek,
dodaj¹c, ¿e „nazwa jest trochê przestarza³a, ale treœæ
dobra”. Wyjaœni³, ¿e chodzi o „bardzo krótkie modli-
twy, ³atwe do zapamiêtania, które mo¿emy powtarzaæ
czêsto w ci¹gu dnia, w trakcie ró¿nych czynnoœci, aby
«dostroiæ siê» do Pana”.

- Zaraz po przebudzeniu mo¿emy powiedzieæ: „Pa-
nie, dziêkujê Ci i ofiarowujê Tobie ten dzieñ”. Potem,
przed jak¹œ czynnoœci¹, mo¿emy powtarzaæ: „PrzyjdŸ,
Duchu Œwiêty”. A miêdzy jedn¹ rzecz¹ a drug¹ mo¿e-
my modliæ siê w nastêpuj¹cy sposób: „Jezu, ufam To-
bie i mi³ujê Ciebie” – proponowa³ papie¿.

Porówna³ to do wysy³ania sms-ów do osób, które
kochamy. – Czyñmy to równie¿ z Panem, aby serce by³o
z Nim stale z³¹czone. I nie zapominajmy o czytaniu Jego
odpowiedzi. Gdzie je znajdziemy? W Ewangelii, któr¹
trzeba trzymaæ pod rêk¹ i otwieraæ ka¿dego dnia, aby
otrzymaæ skierowane do nas S³owo ¿ycia – zachêci³
Franciszek

„PROROK” – FILM O KARD. STEFANIE
WYSZYÑSKIM W KINACH OD 11 LISTOPA-
DA  

Film ukazuje ¿ycie Prymasa oraz kulisy akcji w³adz
komunistycznych, które chcia³y zniszczyæ Koœció³, jego
duchowego przywódcê i doprowadziæ do ateizacji Pol-
ski. – Kardyna³ Wyszyñski to postaæ idealna, niez³om-
na i czysta. Jeden cz³owiek, który stan¹³ naprzeciw ca-
³ej machiny walki z Koœcio³em. Warto pokazaæ jego hi-
storiê ca³emu œwiatu, ale tak¿e to, ¿e by³ osob¹ ciep³¹,

z serwisu KAI

sympatyczn¹, potrafi³ s³uchaæ ludzi. Na tym tle poja-
wiaj¹ siê jeszcze inne barwy: determinacja, bezkompro-
misowoœæ i gotowoœæ do wziêcia odpowiedzialnoœci za
trudne decyzje, a do takich niew¹tpliwie nale¿a³o
w ogóle pertraktowanie z w³adz¹ komunistyczn¹ – opo-
wiada S³awomir Grzymkowski (kardyna³ Wyszyñski).

Twórcy filmu, dziêki Instytutowi Pamiêci Narodo-
wej, dotarli do stenogramów historycznych kazañ Wy-
szyñskiego i rozmów Prymasa z przedstawicielami
w³adz komunistycznych, w tym z W³adys³awem Go-
mu³k¹ (w tej roli Adam Ferency) i Józefem Cyrankiewi-
czem (Marcin Troñski). – Dziêki zebranym materia³om
obraz jest bardzo autentyczny, u³atwia towarzyszenie
Prymasowi i pozosta³ym bohaterom na tle wa¿nych
wydarzeñ historycznych, takich jak obchody milenijne
czy wydarzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 roku oraz
w ¿yciu codziennym, pe³nym nie tylko trosk, ale tak¿e
humoru – dodaje re¿yser.

NA TERENIE PARAFII KATOLICKICH
W POLSCE ZNAJDUJE SIÊ 34 TYS. ZABYT-
KÓW SAKRALNYCH

Na terenie parafii katolickich w Polsce jest prawie
34 tys. zabytków sakralnych, w tym 8,5 tys. koœcio³ów,
7 tys. krzy¿y przydro¿nych i 6 tys. kapliczek, ale tak¿e
prawie 2 tys. dzwonnic a nawet ok. 250 zabytkowych
kostnic. Najnowsze dane o nieruchomych zabytkach
parafialnych w naszym kraju przynosi raport GUS „Kul-
tura i dziedzictwo narodowe w 2021 r.”.

Publikacja przygotowana przez G³ówny Urz¹d Sta-
tystyczny przedstawia wybrane informacje o dzia³alno-
œci podmiotów w obszarze kultury i dziedzictwa naro-
dowego w Polsce oraz wskaŸniki dotycz¹ce uczestnic-
twa w przedsiêwziêciach kulturalnych.

CHRZEŒCIJANIE NA CELOWNIKU
Co najmniej 50 mln osób rocznie pada na œwiecie

ofiar¹ handlu ludŸmi wg szacunków papieskiego sto-
warzyszenia Pomoc Koœcio³owi w Potrzebie (PKwP)
oraz dzia³aj¹cej w Kenii Fundacji HAART. Ofiarami
przestêpców padaj¹ g³ównie kobiety i dzieci, po czym
zmuszane s¹ do prostytucji. Z kolei mê¿czyzn wykorzy-
stuje siê do pracy niewolniczej. Najbardziej wstrz¹sa-
j¹c¹ stron¹ tego procederu jest „porywanie osób i sprze-
dawanie ich na organy”. Wed³ug PKwP a¿ 20 proc.
przeszczepów na œwiecie wykonuje siê z organów po-
zyskanych w sposób nielegalny. Proceder ten wzrasta
wraz z ruchami migracyjnymi. – Handel ludŸmi trzeba
œciœle ³¹czyæ z przeœladowaniem chrzeœcijan. W³aœnie
wyznawcy Chrystusa s¹ najczêœciej ofiarami tego typu
przestêpstw – twierdzi Beata Kempa, europos³anka
z Solidarnej Polski.
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Stocznia kojarzy siê w naszym mie-
œcie oczywiœcie z Solidarnoœci¹.
A przecie¿ historia terenów stocznio-
wych liczy ponad 150 lat. Dlatego wy-
bieramy siê dziœ do Europejskiego Cen-
trum Solidarnoœci, gdzie w lipcu tego
roku otwarto wystawê czasow¹
„STOCZNIA. Cz³owiek. Przemys³.

Miasto”  czynna do 30 IX 2023.
Stocznia to ludzie
Okazuje siê, ¿e dwa piêtra wystawy sta³ej w ECS to

za ma³o, by opowiedzieæ o tym niezwyk³ym miejscu,
jakim by³a i jest w Gdañsku stocznia. Dlatego te¿ ze-
spó³ pracowników ECS, którego koordynatork¹ by³a
dr Magdalena Starêga poœwiêci³ jej najwiêksz¹ w histo-
rii instytucji wystawê czasow¹. Powstawa³a dwa lata,
a zajmuje 470 metrów kwa-
dratowych. Umiejscowiona
na parterze budynku sta³a
siê symbolicznym funda-
mentem wystawy sta³ej.
Wchodz¹c na ekspozycjê
niejako przenosimy siê do
stoczni. Specjalne konstruk-
cje zbudowane ze stali i bla-
chy oddaj¹ klimat zak³adu
przemys³owego. Wystawa
nie ma narzuconego kierun-
ku zwiedzania. Nie opowia-
da historii chronologicznie,
a tematycznie. I choæ stocz-
nia to statki, tutaj ustêpuj¹
one miejsca ludziom.
W okresie powojennym
w Stoczni Gdañskiej praco-
wa³o ponad 140 tysiêcy
osób. Dlatego te¿ Cz³owiek
jest g³ównym bohaterem tej
wystawy.

W górê m³oty!
Teksty piosenek, czy

wierszy zapisane nad g³o-
wami zwiedzaj¹cych oddaj¹
emocje minionych dni. „Marsz stoczniowców” powsta³
na pocz¹tku lat 50-tych XX wieku. W³adze kreowa³y
wtedy obraz pracowników stoczni na wzorowych ro-
botników oddanych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Na uroczystoœciach œpiewano: My, stoczniowcy dziœ
w zwartym szyku/ Budujemy Polskê na Ba³tyku/ Z na-
szych hal w rytm szumi¹cych fal/ S³ychaæ jak hartuj¹,
kuj¹ tward¹ stal. Wœród eksponatów zobaczymy mun-
dur stoczniowca z pierwszych lat dzia³alnoœci Stoczni
Gdañskiej, którego noszenie jednak siê nie przyjê³o. Pod-
nios³e s³owa marszu kontrastuj¹ z tekstem Jacka Kacz-

marskiego, zapisanym w czêœci wystawy opowiadaj¹-
cej o tragediach. W 1961 roku na statku m/s Konop-
nicka wybuch³ po¿ar. W maszynowni uwiêzieni zostali
stoczniowcy, a jedyn¹ szans¹ na ich uratowanie by³o
wypalenie w statku dziury. Dyrektor stoczni czeka³ na
zgodê z Warszawy, statek za 3 dni mia³ ju¿ byæ ukoñ-
czony... I s³yszeliœmy jak m³oty o stal wal¹,/ Coraz wol-
niej, jakby z czasem zwleka³ czas,/ Oni bij¹ tam na alarm,
¿e siê ¿ywym ogniem pal¹,/ My stoimy, i nie robi nic
nikt z nas. Po¿ar i nieskuteczna akcja ratunkowa po-
zbawi³y ¿ycia 22 osoby.

Mroki wojny
Wystawa przybli¿a równie¿ historiê stoczni przed

1945 rokiem. Pocztówka „Trzy muchy za jednym za-
machem” to propagandowe niemieckie ukazanie zato-
pienia trzech brytyjskich kr¹¿owników, do którego do-

sz³o 22.09.1914 roku.
Przypomina, ¿e w gdañ-
skich stoczniach wyprodu-
kowano do 1918 roku 46
œmiercionoœnych U-Bo-
otów. Najs³ynniejszy z nich
to U-20, który 7.05.1915
roku zatopi³ liniowiec „Lu-
sitaniê”. Œmieræ ponios³o
1198 osób, wœród nich
128 obywateli Stanów
Zjednoczonych. Zbrodnia
uchodzi za jedn¹ z przyczyn
przyst¹pienia USA do
I wojny œwiatowej. Na wy-
stawie zobaczymy bucik
dziewczynki, któr¹ urato-
wano z ton¹cej „Lusitanii”.

Odczarowanie stoczni
Koñcz¹c zwiedzanie

zwróæmy uwagê, ¿e okna
budynku celowo nie zosta-
³y zaciemnione. Pomiêdzy
obrazami wspó³czesnych
artystów, monitorami z fil-
mami, pochylniami ze zdjê-
ciami mo¿emy spojrzeæ na

tereny postoczniowe. Twórcy wystawy oddali na ko-
niec g³os artystom, którzy w ostatnich latach intensyw-
nie zmieniaj¹ obraz stoczni, dbaj¹c o uratowanie klima-
tu i dziedzictwa tego magicznego zak¹tka miasta. Na
wyœwietlaczach czytamy ich krótkie wypowiedzi. „Lu-
dzie nie przypuszczali, ¿e mo¿na tu wejœæ”- mówi Ar-
kadiusz Hronowski, pomys³odawca Ulicy Elektryków.
Zachêcam wiêc, by po opuszczeniu wystawy wyruszyæ
na osobiste spotkanie z histori¹.

Marta Szag¿dowicz
artyku³ ukaza³ siê w piœmie „Pomerania”

Stocznia
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APEL JASNOGÓRSKI:
 we wszystkie dni maja

i paŸdziernika
o godz. 21.00,

 ka¿dego 15-go dnia
miesi¹ca o godz. 21.00

DNI FATIMSKIE
13-go dnia ka¿dego

miesi¹ca po mszy œwiêtej
o godz. 18.00 nabo¿eñstwo

ró¿añcowe (od V do X)
po³aczone z procesj¹
z figur¹ Matki Bo¿ej.

Przez ca³y rok w ka¿dy
pierwszy poniedzia³ek
miesi¹ca msza œwiêta

za zmar³ych
polecanych w wypominkach

i za zmar³ych z ostatniego
miesi¹ca

DNI EUCHARYSTYCZNE
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA
Msza œw. i nabo¿eñstwo za powo³anych i o powo³ania do s³u¿by Bo¿ej
— godz. 18.00
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA
Okazja do spowiedzi œwiêtej w godz.:
6.30 — 7.15; 16.00 — 17.00; 17.45 — 18.15; 19.00 —19.30. Msza
œwiêta i nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00
Dodatkowe msze œwiête o godz. 17.00 dla dzieci i 19.30 dla m³odzie¿y
PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA
Odwiedziny chorych z pos³ug¹ sakramentaln¹ od godz. 9.00.
Msza œw., nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej i œw. Maksymiliana Kolbe
o godz. 18.00

KANCELARIA
PARAFIALNA

CZYNNA
poniedzia³ek i œroda

16.00 — 18.00
sobota

10.00 — 12.00

MSZE ŒWIÊTE

niedziela
7.00; 8.00; 9.30;

11.00, 12.30; 18.00;

dni powszednie
6.30; 7.00 i 18.00

Okazja do spowiedzi œwiêtej, 15 minut przed ka¿d¹ msz¹ œwiêt¹.

GRUPY I WSPÓLNOTY

Akcja Katolicka - 1. œroda miesi¹ca, godz. 19.00;
Chór parafialny „Laudate Dominum” - poniedzia³ki i czwartki,
godz. 18.00;
Franciszkañski Zakon Œwieckich - 3. sobota m-ca, godz. 16.00;
Koœcielna S³u¿ba Mê¿czyzn (KSM) „Semper Fidelis” -
3 wtorek m-ca, godz. 19.00;
Krêgi Rodzin - 3. poniedzia³ek  m-ca, godz. 18.00 (msza œw.
w koœciele);
Liturgiczna S³u¿ba O³tarza (ministranci i lektorzy) - m³odsi
ministranci: czwartek godz. 17.00, starsi ministranci: czwartek godz.
19.00;
Redakcja „Dom na Skale” - ostatni pi¹tek m-ca, godz. 19.00;
Rycerstwo Niepokalanej (doroœli) - 2. œroda m-ca, godz. 16.00;
Rycerze Kolumba - 3. œroda miesiaca godz. 19.00
Schola dzieciêca „Templum Domini” - niedziela, godz. 10.40;
Wspólnota Mi³osierdzia Bo¿ego - 3. czwartek m-ca, godz. 17.00;
Zespó³ Charytatywny „Caritas” - 2. poniedzia³ek m-ca, godz.
19.00 (w domu parafialnym);
¯ywy Ró¿aniec - 1. sobota m-ca, godz. 18.00 (w koœciele).

ADORACJA
NAJŒWIÊTSZEGO

SAKRAMENTU

15-go dnia miesi¹ca,
zakoñczona

Apelem Jasnogórskim
oraz

w ka¿d¹ œrodê
po mszy œw. wieczornej

do godz. 20.00.
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„Drodzy ministranci i lektorzy! Jesteœcie prawdziwie aposto³ami Pana
Jezusa, zaniesiecie owoce dobroci i s³u¿by do ka¿dego œrodowiska
swego ¿ycia: do rodziny, szko³y i na czas wolny. B¹dŸcie zawsze przy-
jació³mi Jezusa Chrystusa!”  papie¿ Benedykt XVI

Prezesem Liturgicznej Slu¿by O³tarza w naszej parafii jest Grzegorz Dobrowolski.
Oto jego wypowiedz dlaczego jest lektorem: Jestem lektorem bo:
-  Przybli¿a mnie to do Boga;
- Jest dla mnie zaszczytem czytaæ S³owo Bo¿e i s³u¿yæ przy o³tarzu;
- Dziêki temu pozna³em sporo przyjació³.

Natomiast vice prezesem jest Antoni Grygiel.
„S³u¿ê przy o³tarzu, bo chcia³bym byæ bli¿ej Boga oraz pog³êbiaæ swoj¹ wiarê. Ten

czas spêdzony tutaj pozwala mi innaczej patrzeæ na ¿ycie. Jestem lektorem, poniewa¿
chcê czytaæ innym S³owo Bo¿e, chcê siê anga¿owaæ w Koœció³. Dziêki tej pos³udze
mogê pomagaæ innym oraz pozna³em fajnych kolegów.”

Chcesz zostaæ ministrantem albo lektorem? Czekamy na Ciebie!!!
Zbiórki dla ministrantów m³odszych w czwartki o 17.00, a dla ministrantów starszych w czwartki
19.00 po mszy œw. wieczornej.
Opiekunem Liturgicznej S³u¿by O³tarza jest ks. Wojciech.
PrzyjdŸ i zobacz, ¿e warto!

Mile widziane tak¿e OSOBY DOROS£E bez wzglêdu na wiek (panie i panowie), maj¹ce w sercu
pragnienie czytania s³owa Bo¿ego podczas liturgii w koœciele.

KATOLICKI TELEFON ZAUFANIA „NADZIEJA”

s³u¿y wszystkim, którzy:

♦ zagubili sens ¿ycia i pragn¹ go odnaleŸæ;
♦ oddalili siê od Boga i jest im z tym Ÿle;
♦ pragn¹ pog³êbiæ swoje ¿ycie religijne;

♦ maj¹ pytania dotycz¹ce wiary i moralnoœci;
♦ s¹ w kryzysie ma³¿eñskim, rodzicielskim i szukaj¹ pomocy;

♦ nie potrafi¹ sobie poradziæ z problemami w ¿yciu osobistym czy rodzinnym;
♦ czuj¹ siê osamotnieni i niepotrzebni;

ZADZWOÑ

58 380 21 41
DY¯URUJEMY CODZIENNIE, oprócz niedziel i œwi¹t

w godz. 17.00 – 21.00
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1 paŸdziernika – rozpoczêliœmy miesi¹c ró¿añcowy i apelowy w naszej parafii; studentów oraz pracowni-
ków uczelni wy¿szych otaczaliœmy naszymi modlitwami, ¿ycz¹c im œwiat³a Ducha Œwiêtego na kolejny rok akade-
micki;

2 paŸdziernika – prze¿ywaliœmy wspomnienie œwiêtych Anio³ów Stró¿ów;
od 1-9 paŸdziernika – odby³a siê dziewiêciodniowa Nowenna ku czci œw. Maksymiliana, przygotowuj¹ca

nas do Uroczystoœci Odpustowej;
10 paŸdziernika – odchodziliœmy nasz¹ parafialn¹ Uroczystoœæ – Odpust w 40. rocznicê kanonizacji nasze-

go patrona; uroczystoœci przewodniczy³ J.E. ks. biskup Wies³aw Szlachetka;
13 paŸdziernika –  dzieñ fatimski - wieczorem modliliœmy siê ró¿añcem uczestnicz¹c w procesji fatimskiej;
14 paŸdziernika – obchodziliœmy Dzieñ Edukacji Narodowej; grono pedagogiczne i wszystkich uczniów

ogarnialiœmy w tym dniu nasz¹ modlitw¹ ró¿añcow¹;
15 paŸdziernika – dzieñ dziecka utraconego, po mszy œwiêtej wieczornej adorowaliœmy Jezusa Euchary-

stycznego do godziny Apelu Jasnogórskiego;
16 paŸdziernika – wspominaliœmy 44. rocznice wyboru œw. Jana Paw³a II na Stolicê Piotrow¹; w ramach

obchodów Dnia Papieskiego odbywa³a siê zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej m³odzie¿y z nieza-
mo¿nych i ubogich rodzin; zebrano kwotê 1938 PLN;

Odby³ siê tak¿e koncert Cappeli Gedanensis „Blask prawdy” z okazji Dnia Papieskiego i 40-lecia kanonizacji
œw. Maksymiliana;

17 paŸdziernika –  odby³a siê XX rocznica poœwiêcenia naszego parafialnego koœcio³a, którego w 2002
roku dokona³ ks. abp Tadeusz Goc³owski;

19 paŸdziernika - obchodziliœmy 38. rocznicê mêczeñskiej œmierci b³. ks. Jerzego Popie³uszki; kap³ana
i mêczennika, którego biografia i dzia³alnoœæ duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charaktery-
stycznym rysem by³o przypominanie i realizowanie myœli z Listu do Rzymian: „Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o
dobrem zwyciê¿aj!” (Rz 12, 21); by³ to równie¿ Narodowy Dzieñ Pamiêci Duchownych Niez³omnych;

23 paŸdziernika – XXX niedziela zwyk³a w ca³ym Koœciele by³a poœwiêcona sprawie misji. Modliliœmy siê
w intencji misji i misjonarzy zakonnych, i œwieckich; wielkie dzie³o misyjne wspieraliœmy sk³adaj¹c ofiary na tacê;

28 paŸdziernika – œwiêto œwiêtych Aposto³ów: Szymona i Judy Tadeusza; dzieñ imienin ks. abpa Tadeusza
Wojdy, Metropolity Gdañskiego; pamiêtaliœmy w modlitwie za Niego: „Módlmy siê za ks. abpa Tadeusza, by
³aska i mi³oœæ Bo¿a pozwala³y Mu wiernie wype³niaæ apostolsk¹ pos³ugê, a radoœæ, dobroæ, modlitwa i ludzka
¿yczliwoœæ towarzyszy³y Mu ka¿dego dnia”;

1 listopada – prze¿ywaliœmy Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych; dzieñ który mia³ uzmys³owiæ nam, ¿e wszy-
scy jesteœmy powo³ani do nieba, a œwiêci ¿yj¹ tak¿e poœród nas; nawet wpatruj¹c siê w mogi³y naszych najbli¿-
szych, mamy pewnoœæ, ¿e nie idziemy ku œmierci, ale ku pe³ni ¿ycia w Chrystusie zmartwychwsta³ym; On nie jest
Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych;

2 listopada  - obchodziliœmy Dzieñ Zaduszny, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych; wspominali-
œmy wszystkich naszych bliskich odmawiaj¹c dzisiaj i przez najbli¿sze dni ró¿aniec z wypominkami;

4 listopada – I pi¹tek miesi¹ca z okazj¹ do spowiedzi œw.;
5 listopada – I sobota miesi¹ca, kap³an odwiedzi³ chorych z pos³ug¹ sakramentaln¹;
9 listopada -  œwiêto Rocznicy Poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej, która jest katedr¹ biskupa Rzymu – papie-

¿a; by³a to wspania³a okazja, aby w modlitwie powierzaæ osobê i pos³ugê Ojca Œwiêtego; pamiêtaliœmy o czê-
stych apelach papie¿a Franciszka prosz¹cego o modlitwê za niego;

11 listopada – obchodziliœmy Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci; modliliœmy siê za naszych Rodaków, któ-
rzy walczyli o wolnoœæ naszego kraju i w jego obronie; Eucharystia w intencji Ojczyzny by³a o godz. 18.00;

13 listopada  – Dzieñ fatimski z ró¿añcem po mszy œw. wieczornej;
14 listopada – z woli papie¿a Franciszka kolejny Œwiatowy Dzieñ Ubogich;
15 listopada - po mszy œwiêtej wieczornej odby³a siê adoracja przed Najœwiêtszym Sakramentem zakoñczo-

na Apelem Jasnogórskim;
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20 listopada – w liturgii Koœcio³a Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata; patronalne œwiêto
Akcji Katolickiej;

22 listopada - œw. Cecylia, patronka muzyki koœcielnej, czyli wszystkich œpiewaj¹cych – chórzystów, organi-
stów i zespo³ów muzycznych;

Chór parafialny „Laudate Dominum” zaprasza do swojego grona, aby œpiewaæ na chwa³ê Bo¿¹,
ubogacaæ liturgiê i nasz¹ modlitwê. Próby chóru odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i czwartki o godz.
18.00, w domu parafialnym, na piêtrze. Nowi œpiewacy s¹ pilnie potrzebni, warunkuje to istnienie
naszego chóru. Odwa¿my siê i przyjdŸmy.

27 listopada – I niedziela adwentu NOWY ROK LITURGICZNY I DUSZPASTERSKI; EUCHA-
RYSTIA jest g³ównym tematem programu duszpasterskiego trwaj¹cego trzy lata; tematem obecnego Nowego
Roku (2022-2023): „Wierzê w Koœció³ Chrystusowy”;

30 listopada – œwiêto œw. Andrzeja Aposto³a;
1, 2, 3 grudnia – dni eucharystyczne, I czwartek, pi¹tek i sobota miesi¹ca;
4 grudnia –  II niedziela adwentu; dzieñ modlitwy i pomocy Koœcio³owi na Wschodzie;
6 grudnia - wspomnienie œw. Miko³aja biskupa;
8 grudnia – Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia N.M.P.; Pan Bóg, wybieraj¹c Maryjê na Matkê swego

Syna, zachowa³ J¹ od grzechu pierworodnego oraz jakiegokolwiek grzechu osobistego; bêdziemy prosiæ tego
dnia nasz¹ Najlepsz¹ Matkê o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zw³aszcza o wytrwa³oœæ dla
nas w walce z grzechami;

Od 12.00 do 13.00 GODZINA £ASKI (adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ciszy);
11 grudnia - III niedziela adwentu nazywamy Gaudete – „Radujcie siê!”, (niedziela ró¿owa), w tym dniu

kap³an mo¿e w³o¿yæ szaty liturgiczne koloru ró¿owego, maj¹ce oznaczaæ radoœæ z przyjœcia Chrystusa i daru
odkupienia; nazwa tej niedzieli pochodzi od s³ów antyfony na wejœcie: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie siê
zawsze w Panu”; pocz¹tek ADWENTOWYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH (11 do 14 grudnia);

13 grudnia - 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego (trwa³ do 22 VII 1983 r.). Trudno ustaliæ do-
k³adn¹ liczbê ofiar, ale przyjmuje siê, ¿e zginêlo ok. 100 osób, a kilkaset zostalo rannych. W Gdañsku w tym
czasie zginêli: Antoni Browarczyk, Piotr Sadowski, Wac³aw Kamiñski, Jan Samsonowicz. Nie wiadomo ile osób
zmar³o z powodu niemo¿noœci wezwania karetki do chorego (nie dzia³a³y telefony) czy pobicia przez ZOMO. Nie
zapominajmy, ¿e bestialskie katowania („bijcie tak, by nie zostawiæ œladów”), porwania, zastraszania ci¹gnê³o siê
do 1989 roku.

15 grudnia - po mszy œwiêtej wieczornej adoracja Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie; modlitwy
zakoñczymy Apelem Jasnogórskim;

16 -17 grudnia –  52. rocznica Wydarzeñ Grudniowych na Wybrze¿u;
18 grudnia – pocz¹tek II czêœci adwentu – adwent mocny (œcis³y) bezpoœrednio przygotowuj¹cy nas na

Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego; to równie¿ 86. rocznica urodzin Ojca œwiêtego Franciszka, pamiêtajmy
w modlitwach o dostojnym Jubilacie;

18 grudnia – IV niedziela adwentu czêsto nazywamy j¹ niedziel¹ Maryjn¹;
24 grudnia - Wigilia Bo¿ego Narodzenia;
Zadbajmy o tradycyjn¹, chrzeœcijañsk¹ oprawê wieczerzy wigilijnej. Niech to bêdzie okazja do pojednania

i wyci¹gniêcia przyjaznej d³oni do kogoœ z bliskich, znajomych czy w s¹siedztwie; niech wigilijnej wieczerzy
towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Œwiêtego o narodzeniu Chrystusa, ³amanie siê op³atkiem
oraz œpiew kolêd; nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu i zachowajmy wstrzemiêŸliwoœæ od potraw miê-
snych, choæ post ten nie jest ju¿ obowi¹zkowy;

Msza œwiêta wigilijna z udzia³em dzieci o godz. 16.00 (nie zwalnia nas ona z udzia³u we mszy œw. 25.12).
Uroczysta Pasterka o godz. 24.00 (zwalnia nas ona z udzia³u we mszy œw. 25.12);

Zbli¿a siê zima! Pamiêtajmy o naszych
„braciach mniejszych”  i  dokarmiajmy

zwierzêta .
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ZMARLICHRZTY

Non nobis, Domine, sed nomini Tuae da gloria
(Nie dla nas Panie, lecz dla chwa³y Twego imienia)

DOM na SKALE - miesiêcznik. Kolegium redakcyjne: ks. Piotr Toczek,
 Ewa Kopernik- Ambroziak - redaktor naczelna, Maryla Bertrand - sk³ad.

Adres redakcji: Parafia œw. Maksymiliana Kolbego ul. Otwarta 1,
80 —169  Gdañsk, tel.58 302-09-84; fax 58 302-47-05;

e-mail: kolbe@diecezja.gda.pl; redakcjadns@wp.pl:
www.kolbe.diecezja.gda.pl ; Millenium nr 4411602202 00000000 50690369
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nades³anych artyku³ów.

Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie...

Kiedy Bóg chcia³ stworzyæ ryby przemówi³ do morza.
Kiedy Bóg chcia³ stworzyæ drzewa przemówi³ do ziemi.
Ale gdy Bóg chcia³ stworzyæ cz³owieka zwróci³ siê do Siebie. Wtedy Bóg powiedzia³: „Uczyñmy cz³owie-

ka na nasz obraz i podobieñstwo” (Rdz 1, 26).
Jeœli wyjmiesz rybê z wody zdechnie, a kiedy usuniesz drzewo z ziemi ono równie¿ obumrze. Podobnie

gdy cz³owiek jest od³¹czony od Boga umiera. Bóg jest naszym naturalnym œrodowiskiem, zostaliœmy stworze-
ni do ¿ycia w jego obecnoœci. Musimy byæ z Nim po³¹czeni, bo tylko w Nim istnieje ¿ycie. Pozostañmy
w kontakcie z Bogiem. Pamiêtajmy ¿e woda bez ryb jest zawsze wod¹, ale ryby bez wody gin¹. Ziemia bez
drzewa to wci¹¿ ziemia, ale drzewo bez gleby usycha. Bóg bez cz³owieka jest nadal Bogiem, ale cz³owiek
bez Boga jest niczym.

+ Kazimierz Prych³a l. 90;
+ Teresa Okoniewska l. 79;
+ Aldona Ozga l. 75;
+ Lech Borowiecki l. 87;
+ Kazimiera Habkowska l. 90;
+ Maria Englert;
+ Stefan Glinka l. 81;
+ Janina ¯ywicka l. 79;
+ Zdzis³awa Bednarek l. 73;
+ Wies³aw Chojnowski l. 66;
+ Kamila Kochanowska l. 48;
+ Roman Knitter l. 90;
+ Wanda Molenda l. 82;
+ Teresa Lubiñska l. 73;
+ Jaros³aw Jankowski l. 45;
+ Janina Kubiak l. 95;
+ Marianna Juszczak l. 88;
+ Stanis³awa Korwel l. 92;
+ Piotr Hinc l. 55;
+ Gerard Mi¹skowski l.81;
+ Maria Skro}ska l.91;
+ Stanis³aw Kluczyñski l. 76;
+ Zbigniew Mirynowski l. 76.

Laura Aleksandra Lendzionek
Pola Karolina Falandysz
Micha³ Zielkowski
Michalina Zwierzyñska
Kornelia Kopeæ
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KRONIKA FOTOGRAFICZNA

ró¿aniec dzieci

Koncert Capelli Gedanesis z okazji kanonizacji œw. Maksymiliana i Dnia Papieskiego.
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