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Niech ten œwi¹teczny czas Przyjœcia Syna Bo¿ego obfituje
w dobre myœli i pragnienia. Dajmy siê porwaæ Anio³om aby
ulecieæ do gwiazd i stamt¹d czerpaæ oczarowanie piêknem,
aby z Bogiem przemieniæ œwiat.

Niech Narodzony Bóg, który przyj¹³ postaæ cz³owieka, aby
poznaæ trud codziennoœci i iœæ ludzk¹ drog¹, wiedzie nas do
poznania prawdy, nadziei i wiary. Niech Jego b³ogos³awieñ-
stwo dodaje nam si³ na ka¿dy dzieñ Nowego 2016 Roku, aby
stawa³ siê lepszy, piêkniejszy  i milszy poprzez nasze dobre
myœli i uczynki.

– Duszpasterze wraz z Redakcj¹
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Cicha noc, œwiêta noc,
O gwiazdo Betlejemska, PójdŸ-
my wszyscy do stajenki, Gdy siê
Chrystus rodzi czy Oj maluœki,
maluœki, maluœki… Wszystkim
znane s¹ te tytu³y pieœni, które
kojarz¹ siê z piêknym czasem
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wystar-
czy us³yszeæ lub zanuciæ dowolne
kolêdy, a ich pierwsze s³owa lub
dŸwiêki wywo³uj¹ w nas najpiêk-
niejsze wspomnienia, radosne sko-
jarzenia z dzieciñstwem, uroczyst¹
atmosfer¹ pasterki, najcudowniej-
szymi chwilami spêdzanymi wraz
z rodzin¹ przy wigilijnym stole
oraz kolêdowaniem.

Dzisiejsze kolêdy to pieœni œpie-
wane w okresie œwi¹tecznym o na-
rodzinach Jezusa Chrystusa,
o okolicznoœciach, emocjach
i uczuciach, które towarzysz¹ temu
wydarzeniu.

Termin kolêda wywodzi siê naj-
prawdopodobniej od ³aciñskiego
calendae i oznacza³ w dos³ownym
t³umaczeniu „pierwszy dzieñ mie-
si¹ca”. Dawni S³owianie nazywa-

HEJ KOLÊDA, KOLÊDA!!!
Gdzie s³yszysz œpiew, tam idŸ tam dobre serca maj¹.
Ÿli ludzie – wierzaj mi, ci – nigdy nie œpiewaj¹.

J. W. Goethe

li tak pierwszy dzieñ roku (pier-
wotnie uto¿samiany z przypada-
j¹cym na przesilenie zimowe
Œwiêtem Godowym). Wraz
z umacnianiem siê chrzeœcijañ-
stwa, pogañskie zwyczaje œwiêto-
wania „narodzin S³oñca” i chodze-
nia po domach z kolêd¹ (czyli
¿yczeniowo-winszuj¹c¹ pieœni¹
powitaln¹ na czeœæ gospodarzy) zo-
sta³y przeniesione na dni pomiê-
dzy 25 grudnia, a 6 stycznia i stop-
niowo zwi¹zane z narodzinami
Chrystusa. Utrzymano zwyczaj ko-
lêdowania, ale zmieni³ siê jego
adresat – od teraz by³o to ju¿ tyl-
ko Dzieci¹tko Jezus.

Pochodzenie samych pieœni
wi¹¿e siê z jednej strony ze œre-
dniowieczn¹ hymnografi¹ (zwane
tu by³y kantyczkami, rotu³ami lub
symfoniami), a z drugiej strony –
z misteriami dla ogó³u, form¹ or-
ganizowanych inscenizacji na te-
maty biblijne. Autorzy kolêd po-
cz¹tkowo motywy do swojej twór-
czoœci czerpali wy³¹cznie z Ewan-
gelii œwiêtych Mateusza i £ukasza.

Wraz z up³ywem czasu wykorzy-
stywali równie¿ elementy typowe
dla kultury ludowej oraz w¹tki
apokryficzne (nie wystêpuj¹ce
w Ewangeliach np. wó³ i osio³
ogrzewaj¹ce zziêbniêtego Jezuska,
czy œwiêty Józef ³ataj¹cy dziury w
stajence).

Kiedy pod koniec œredniowie-
cza wiêkszoœæ chrzeœcijan nie ro-
zumia³a jêzyka ³aciñskiego, który
by³ jêzykiem liturgicznym Koœcio-
³a, w naturalny sposób powstawa-
³y ró¿ne formy pobo¿noœci ludo-
wej, a wœród nich modlitwy i œpie-
wy religijne w jêzykach poszcze-
gólnych narodów. Œwiêty Franci-
szek z Asy¿u zorganizowa³
w 1223 r. w Greccio, ma³ej wio-
sce po³o¿onej 80 km na pó³noc
od Rzymu, szopkê z okazji œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Wkrótce ten
zwyczaj rozpowszechni³ siê naj-
pierw na terytorium Umbrii, a na-
stêpnie za spraw¹ Franciszkanów
w ca³ym Koœciele. Modlitwa ludu
przy ¿³óbku w naturalny sposób
rodzi³a zapotrzebowanie na pro-
ste œpiewy, które potem nazwa-
no kolêdami i pastora³kami. Naj-
lepsze z nich wêdrowa³y po Eu-
ropie t³umaczone na inne jêzy-
ki. Tradycja g³osi, ¿e to w³aœnie
œwiêty Franciszek zapocz¹tkowa³
tradycjê „ko³ysania Dzieci¹tka”
(u nas zwanego jase³kami) i usta-
wiania szopek w koœcio³ach.

Najstarsze polskie kolêdy
(z XV i XVI w.) czêsto by³y t³u-
maczeniami b¹dŸ parafrazami
utworów ³aciñskich, niemieckich
czy czeskich. W rêkopisach na
terenie Polski zachowa³o siê 11
oryginalnych, polskich tekstów
pieœni na Bo¿e Narodzenie z XV
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i pocz¹tku XVI w. S¹ one zapisa-
ne miêdzy kazaniami, modlitwa-
mi czy wyk³adami teologicznymi.
Sk¹pa iloœæ informacji nie zawsze
pozwala okreœliæ dok³adn¹ datê
powstania danej kolêdy. Niezna-
ni s¹ równie¿ autorzy, którzy two-
rzyli z potrzeby serca, na wiêksz¹
chwa³ê Bo¿¹.

Najstarsze znane nam dziœ pol-
skie kolêdy pochodz¹ z XV wie-
ku. Do 1424 r. nie posiadamy
¿adnych przekazów polskich pie-
œni na Bo¿e Narodzenie. Z tego
roku pochodzi najstarszy zapis tek-
stu kolêdy w jêzyku polskim:
Zdrow b¹dŸ krolu anielski. Znaj-
dowa³ siê on w rêkopisie pocho-
dz¹cym z biblioteki wikariuszy wi-
œlickich, a wzbogacaj¹cym zbiory
Biblioteki Za³uskich w Petersbur-
gu. Tekst tej kolêdy znalaz³ i po
raz pierwszy opublikowa³ na po-
cz¹tku XX w. A. Brückner. Nie-
stety manuskrypt zagin¹³ w Peters-
burgu w czasie II wojny œwiato-
wej. Zdrow b¹dŸ krolu anielski
by³a kolêd¹ ¿ywotn¹, popularn¹,
parafrazowan¹ muzycznie i lite-
racko w repertuarze œredniowiecz-
nym.

Do koñca XV w. nie posiada-
my wcale przekazów melodii ko-
lêd, ale mo¿emy podaæ nastêpu-
j¹ce tytu³y: Sta³aæ siê rzecz wiel-
mi dziwna oraz Chrystus nam siê
narodzi³. Najstarszy zapis tekstu
i melodii pochodzi z pocz¹tków
XVI w. Znajduje siê on w gradu-
ale (ksiêdze liturgicznej, zawiera-
j¹cej wszystkie œpiewy mszalne)
z Muzeum Diecezjalnego w Tar-
nowie pomiêdzy ³aciñskimi œpie-
wami liturgicznymi. Nie zachowa³
siê ¿aden samodzielny zbiór pol-
skich pieœni religijnych a¿ do po-
³owy XVI w. Wiemy, ¿e istnia³
tzw. Kancjona³ Przeworszczyka,
ale zagin¹³.

Podnios³e i uroczyste, pierwsze
utwory znacznie ró¿ni³y siê od
póŸniejszych kolêd. W okresie re-
nesansu rozbudowano warstwê

narracyjn¹ pieœni oraz zaczêto
stopniowo odchodziæ od tradycyj-
nych w¹tków i melodii.

Wynalazek druku J. Gutenber-
ga przyczyni³ siê w du¿ej mierze
do mo¿liwoœci rozpowszechniania
tak¿e œpiewów. Do koñca XVI w.
mamy ju¿ ponad 180 utworów li-
terackich przeznaczonych na
Bo¿e Narodzenie, w tym prawie
sto wraz z melodiami. Przy wielu
innych znajduj¹ siê adnotacje, na
jak¹ melodiê je œpiewaæ.

Kolejne stulecia by³y czasem
powstawania nowych kolêd. Wiel-
ka ich iloœæ pojawi³a siê w epoce
baroku, czyli w XVII w. To w³a-
œnie z tego okresu pochodzi wiêk-
szoœæ œpiewanych dzisiaj pieœni.
W ich tekstach znajdziemy coraz
wiêcej w¹tków realistycznych
i obyczajowych. Autorzy kolêd
wzbogacaj¹ je czêsto o sceny
z ¿ycia pasterzy, nastrojowe ko-
³ysanki œpiewane Dzieci¹tku oraz
obrazy sarmackiego przepychu
i adoracji Króla. Mamy tutaj do
czynienia z przemieszaniem sty-
lów i konwencji, magicznoœæ prze-
plata siê z realizmem, a w¹tki
o pogañskiej proweniencji s¹sia-
duj¹ z fragmentami Ewangelii.
Wtedy te¿ pojawia siê nowy gatu-
nek kolêdy – pastora³ka – prze-
znaczona do œpiewania w domach
i na koncertach. Jest luŸno zwi¹-
zana z motywami zwiastowania
pasterzom Dobrej Nowiny, ich
drogami do Betlejem oraz pok³o-
nu u Chrystusowego ¿³óbka. ¯ar-
tobliwym, ujmuj¹cym prostot¹
i czêsto wzruszaj¹cym tekstom
przypisywano melodie popular-
nych wówczas tañców: poloneza,
mazurka czy kujawiaka.

Z 1722 roku pochodzi najcen-
niejszy rêkopiœmienny zbiór kolêd
zwany Kantyczk¹ Chybiñskiego
(od nazwiska muzykologa, który
ten materia³ odkry³, opracowa³
i opublikowa³ 80 lat temu). Zna-
czenie tego zbioru bierze siê za-
równo ze wzglêdu na liczbê za-

wartych w nim utworów (350),
jak i bogactwo muzyczno-literac-
kie. Potem dopiero ks. Marcin
Mioduszewski w po³owie XIX w.
opracowa³ i wyda³ drukiem Kolê-
dy i pastora³ki, równie obszerny
zbiór œpiewów na Bo¿e Narodze-
nie. Uwzglêdnia w nim nowe
utwory, a pomija starsze, które
wysz³y z praktycznego u¿ycia.
Dzisiejsze œpiewniki w du¿ej mie-
rze opieraj¹ siê na wyborze pie-
œni z XIX-wiecznych wydañ
ks. Mioduszewskiego, uzupe³nio-
ne o utwory powsta³e póŸniej.

Porównanie liczby œpiewów na
Bo¿e Narodzenie z liczb¹ pieœni
przeznaczonych na inne okresy
liturgiczne wskazuje, ¿e kolêdy
by³y najbardziej rozpowszechnio-
ne wœród polskich œpiewów ko-
œcielnych. Tak pozostaje do dziœ.
W repertuarze wiêkszoœci œpiew-
ników liczbie kolêd dorównuj¹ tyl-
ko pieœni maryjne.

Dziœ œpiewanie kolêd niestety
zanika. Co prawda w koœcio³ach
g³oœno, radoœnie, a czasem nastro-
jowo wybrzmiewaj¹ dŸwiêki ko-
lêd, ale w domach okazji bywa
coraz mniej – nawet przy wiecze-
rzy wigilijnej czêsto brakuje ocho-
ty, cierpliwoœci, prym wiedzie po-
œpiech, aby odpakowaæ prezenty.
Szkoda… Tym bardziej, ¿e skle-
py przeœcigaj¹ siê, aby nas  obda-
rzyæ stosown¹ p³yt¹, czy œpiewni-
kiem z kolêdami. Oczywiœcie –
wszystko po to, aby nam u³atwiæ
i umiliæ piêkny czas wspólnego ko-
lêdowania. A mo¿e odwa¿ymy siê
poœpiewaæ razem z kolêdnikami,
którzy jak co roku zapukaj¹ do
naszych drzwi z ¿yczeniami i ko-
lêd¹? Kto bêdzie znaæ wiêcej
zwrotek? Przecie¿ wszyscy znamy
powiedzenie: Kto œpiewa, ten
dwa razy siê modli.

Opracowa³a
El¿bieta Hoffmann-Guzik
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List biskupów polskich do bi-
skupów niemieckich na zakoñcze-
nie II Soboru Watykañskiego
(1965 r.) wywo³a³ bardzo zró¿ni-
cowane reakcje w Polsce. Biskupi
spotkali siê z krytyk¹ wszêdzie, na-
wet wœród w³asnego duchowieñ-
stwa. W³adze komunistyczne od-
s¹dza³y biskupów od czci i wiary,
zarzucaj¹c im „uprawianie waty-
kañskiej polityki”. Dzisiaj patrz¹c
z perspektywy 50 lat na stosunki
polsko-niemieckie widaæ jedno-
znacznie, ¿e biskupi mieli jednak
racjê.

Stosunki polsko-niemieckie na
przestrzeni dziejów siêgaj¹c a¿ do
pocz¹tków pañstwowoœci polskiej
nie by³y ³atwe. Wspólne s¹siedz-
two czêœciej obci¹¿one by³o woj-
nami, konfliktami, wzajemnymi
antagonizmami ni¿ spokojn¹,
¿yczliw¹ wspó³prac¹. Niew¹tpli-
wie by³o to historycznie patrz¹c
s¹siedztwo trudne, gdzie emocje,
ambicje i uprzedzenia czêsto bra-
³y górê nad umiejêtnoœci¹ zawie-
rania porozumieñ i kompromisów.

Idea
Pomys³odawc¹ napisania spe-

cjalnego orêdzia do biskupów nie-
mieckich, orêdzia popieranego
przez ca³y Episkopat Polski, by³
arcybiskup Boles³aw Kominek,
ówczesny administrator apostolski
we Wroc³awiu, w 1972 roku mia-
nowany metropolit¹ wroc³awskim,
nastêpnie kardyna³em. Zna³ on
dobrze problem stosunków polsko-
niemieckich, pochodzi³ on bowiem
z Radlina, z Górnego Œl¹ska, gdzie
urodzi³ siê w roku 1903, a wiêc
jeszcze w czasach zaborów. Stu-
diowa³ on na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim, a nastêpnie w Insty-
tucie Katolickim w Pary¿u. Œwiê-

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie dzisiaj
50-lecie „Orêdzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”

cenia kap³añskie przyj¹³ w roku
1927. Du¿¹ czêœæ swojej ówcze-
snej pracy duszpasterskiej poœwiê-
ci³ na budowaniu pojednania miê-
dzy spo³ecznoœciami polsk¹ i nie-
mieck¹, jako ¿e na Œl¹sku ten pro-
blem by³ szczególnie ¿ywy.

W 1945 roku zosta³ mianowa-
ny administratorem apostolskim
(tymczasowym rz¹dc¹) w Opolu.
W roku 1951 zosta³ zmuszony
przez w³adze komunistyczne do
opuszczenia miasta. Œwiêcenia
biskupie otrzyma³ potajemnie 10
paŸdziernika 1954 roku. Udzieli³
mu ich w swojej prywatnej kapli-
cy biskup przemyski Franciszek
Barda. Mianowany zosta³ wcze-
œniej przez papie¿a Piusa XII tym-
czasowym rz¹dc¹ archidiecezji
wroc³awskiej z prawami biskupa
rezydencjalnego.
W paŸdzierniku
1956 zosta³ on na
fali panuj¹cej wów-
czas w kraju odwil-
¿y dopuszczony
w koñcu do objêcia
wyznaczonego mu
urzêdu. W grudniu
zosta³ mianowany
specjalnym delega-
tem Prymasa Polski.

Jak ju¿ wspo-
mniano by³ on inicjatorem i g³ów-
nym redaktorem tego listu. List
w wersji oryginalnej by³ napisany
przez niego po niemiecku, jako
¿e abp Kominek p³ynnie pos³ugi-
wa³ siê tym jêzykiem. W redakcji
orêdzia wspó³pracowa³o z nim kil-
ku innych biskupów szczególnie
dobrze znaj¹cy problem skompli-
kowanych stosunków polsko-nie-
mieckich. Byli to: abp Karol Woj-
ty³a, metropolita krakowski, abp
Antoni Baraniak, metropolita po-

znañski a tak¿e inni biskupi ze Œl¹-
ska i Ziem Zachodnich.

List po wstêpnych grzeczno-
œciowych zwrotach i oficjalnym
zaproszeniu na uroczystoœci mile-
nijne w 1966 roku, zawiera skró-
tow¹, ale wyczerpuj¹c¹ analizê
historyczn¹ stosunków polsko-nie-
mieckich.

Reakcje na orêdzie
Biskupi polscy wyci¹gaj¹c rêce

do swoich wspó³braci z Niemiec
dobrze rozumieli, ¿e to na nich
jako na stronie bardziej poszko-
dowanej spoczywa koniecznoœæ
uczynienia pierwszego kroku.
I krok ten uczynili, œwiadomi re-
akcji w³adz pañstwa komunistycz-
nego, którego byli obywatelami.
Z prze- konaniem, ¿e ich de-

cyzja wywrze d³ugofa-
lowy wp³yw na stosun-
ki wzajemne. Szcze-
gólnie wa¿ne znacze-
nie mia³a myœl zawar-
ta pod sam koniec li-
stu „Przebaczamy
i prosimy o przebacze-
nie” dos³owne t³uma-
czenie z jêzyka nie-
mieckiego („Wir ver-
geben und bitten um
Vergebung”) to:

„udzielamy przebaczenia i prosi-
my o nie”.

W Polsce rz¹dzonej przez dok-
trynersk¹ ekipê W³adys³awa Go-
mu³ki sformu³owanie to zosta³o
uznane niemal¿e za zdradê naro-
dow¹. Oskar¿ono biskupów o pro-
wadzenie watykañskiej (koœcielnej)
polityki, nielicz¹cej siê tak jak to
ówczeœnie rozumiano z polsk¹
racj¹ stanu. W³adze komunistycz-
ne uzna³y „Orêdzie” za wyst¹pie-
nie polityczne, uwa¿a³y ¿e Episko-
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pat Polski zabra³ g³os w sprawach
polityki zagranicznej pañstwa do
czego nie by³ upowa¿niony. Ko-
muniœci uwa¿ali ¿e biskupi nie maj¹
prawa wybaczaæ Niemcom tego,
co oni zrobili Polakom, ani tym
bardziej prosiæ Niemców o wyba-
czenie.

Trzeba w tym miejscu zazna-
czyæ, ¿e do stanowiska w³adz pañ-
stwowych do³¹czy³a siê, i to doœæ
aktywnie siê anga¿uj¹c, czêœæ in-
telektualistów polskich, ludzi kul-
tury i nauki. Organizowane by³y
„spontaniczne” wiece potêpiaj¹ce
wyst¹pienie biskupów polskich.

W Niemczech Zachodnich do-
kument wywo³a³ pozytywne, choæ
nie entuzjastyczne przyjêcie. Epi-
skopat Niemiec pod przywódz-
twem kardyna³ów Dopfnera
i Fringsa, zaproszenie na udzia³
w uroczystoœciach milenijnych
przyj¹³, ale wstrzyma³ siê od dzia-
³añ o charakterze politycznym
(np. zajêcia stanowiska na temat
granicy na Odrze i Nysie £u¿yc-
kiej).

Ale prze³om we wzajemnych
kontaktach zosta³ dokonany. Sto-
sunki polsko-niemieckie mia³y od
bardzo d³ugiego czasu szansê wejœæ
na zupe³nie nowe tory. Nawi¹za-
ny zosta³ dialog, najpierw na
p³aszczyŸnie koœcielnej, który na-
stêpnie uzyska³ prze³o¿enie poli-
tyczne.

Bezpoœrednim skutkiem poli-
tycznym wymiany listów (na list
polskich biskupów, biskupi nie-
mieccy odpowiedzieli w³asnym),
by³a wizyta w Polsce kanclerza
Willy Brandta, w grudniu 1970
roku. Podczas tej wizyty zawarty
zosta³ Traktat, na mocy którego
Niemcy Zachodnie zobowi¹za³y siê
uznaæ nienaruszalnoœæ granicy na
Odrze i Nysie £u¿yckiej (jednak¿e
nie dotyczy³o to sytuacji po ewen-
tualnym zjednoczeniu Niemiec)
i tym samym uznaæ zmiany tery-
torialne, które zasz³y w Europie
po 1945 roku. Mia³o to ogrom-

ne znaczenie polityczne a zara-
zem otworzy³o drogê do rozsze-
rzenia kontaktów miêdzy obu kra-
jami. Polska i Niemcy Zachodnie
pozostaj¹c w przeciwstawnych so-
bie blokach: politycznych i mili-
tarnych potrafi³y siê porozumieæ
w kwestii dla obu pañstw kluczo-
wej. Dla rz¹du niemieckiego za-
warcie tego uk³adu wymaga³o
przekonania opozycji wewnêtrz-
nej, szczególnie œrodowisk skupio-
nych wokó³ „Zwi¹zku Wypêdzo-
nych”, kontestuj¹cych dzia³ania
rz¹du w tej sprawie. Przez ca³y
czas po 1945 roku panowa³o
w tych œrodowiskach przekona-
nie ¿e utrata Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych ma tylko przejœcio-
wy charakter. Wielu Niemców
myœla³o, ¿e zmiana granicy pol-
sko-niemieckiej jest tylko na
„chwilê”. Nie rozumieli, ¿e zmia-
na granic Polski, przesuniêcie ich
na zachód jest konsekwencj¹
przegranej wojny, a decyzje w tej
sprawie podjê³a nie Polska,
a zwyciêskie mocarstwa: USA,
ZSRR i Wielka Brytania na kon-
ferencjach w Ja³cie (luty 1945)
i Poczdamie (czerwiec-sierpieñ
1945).

Konsekwencje orêdzia
Orêdzie polskich biskupów do

biskupów niemieckich mia³o wie-
lorakie konsekwencje. Konse-
kwencje te mia³y charakter: reli-
gijny, spo³eczny i równie¿, a mo¿e
szczególnie polityczny. Wyst¹pie-
nie Episkopatu Polski spowodo-
wa³o przede wszystkim ocieple-
nie atmosfery we wzajemnych
kontaktach, przyczyni³o siê do
lepszego poznania nowych poko-
leñ Polaków i Niemców, którzy
nie znali z autopsji straszliwych
doœwiadczeñ epoki nazistowskiej
czy te¿ drugiej wojny œwiatowej.
Lepsze wzajemne poznanie i od-
budowa normalnych relacji, to
by³y pierwsze pozytywne skutki
Listu. Biskupi niemieccy uczest-

niczyli w milenijnych obchodach
w 1966 roku w Polsce. Mia³y one
wyj¹tkowy charakter, przypomnia-
³y œwiatu o chrzeœcijañskich korze-
niach narodu polskiego, pomimo
niekiedy brutalnej indoktrynacji
komunistycznej. Re¿im W³adys³a-
wa Gomu³ki zupe³nie siê skompro-
mitowa³ organizuj¹c konkurencyj-
ne obchody Tysi¹clecia Pañstwa
Polskiego. A niewpuszczenie do
Polski na uroczystoœci milenijne
bardzo sprzyjaj¹cego naszemu kra-
jowi papie¿a Paw³a VI (pomimo
dwukrotnie podejmowanych prób),
by³o szczytem arogancji i politycz-
nej g³upoty.

Ocieplenie stosunków polsko-
niemieckich umo¿liwi³o to równie¿
unormowanie sytuacji prawnej
Koœcio³a Katolickiego w Polsce na
Ziemiach Zachodnich i Pó³noc-
nych. Papie¿ Pawe³ VI specjaln¹
bull¹ z 28 czerwca 1972 roku
ustanowi³ sta³¹ polsk¹ administra-
cjê koœcieln¹ na tych ziemiach, co
nie by³o mo¿liwe wczeœniej na sku-
tek braku porozumienia politycz-
nego miêdzy Polsk¹ a Niemcami.
Pierwszym polskim metropolit¹
wroc³awskim mianowany zosta³
arcybiskup Boles³aw Kominek, ini-
cjator i g³ówny autor Orêdzia, któ-
ry w roku nastêpnym zosta³ kar-
dyna³em.

Rozpocz¹³ siê nowy proces, któ-
ry trwa w dalszym ci¹gu, ale hi-
storyczny prze³om zosta³ dokona-
ny. Zdolnoœæ przewidywania i m¹-
droœæ polityczna autorów Listu,
przynosi skutki dzisiaj i bêdzie
przynosiæ dalej, je¿eli bêdzie ist-
nia³a wola polityczna w obu pañ-
stwach.

S³owa „Wir vergeben und bit-
ten um Vergebung” sta³y siê syno-
nimem zmiany, zmiany id¹cej we
w³aœciwym kierunku. Oznaczaj¹
one, ¿e mo¿na budowaæ lepsz¹
przysz³oœæ, pamiêtaj¹c o trudnej
historii i wyci¹gaj¹c z niej w³aœci-
we wnioski.

Wojciech W¹s
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W sprawach pilnych – o ka¿dej
porze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
na miesi¹c styczeñ

Ogólna:
Aby szczery dialog miêdzy

ludŸmi wyznaj¹cymi ró¿ne reli-
gie przyniós³ owoce pokoju
i sprawiedliwoœci.

Misyjna:
Aby poprzez dialog i mi³oœæ

bratersk¹, dziêki ³asce Ducha
Œwiêtego, zosta³y przezwyciê-
¿one podzia³y wœród chrzeœci-
jan.

Drodzy m³odzi,
doszliœmy do ostatniego etapu

naszego pielgrzymowania do Kra-
kowa, gdzie w lipcu bêdziemy
wspólnie œwiêtowali XXXI Œwiato-
wy Dzieñ M³odzie¿y. Podczas naszej
d³ugiej i wymagaj¹cej drogi, pro-
wadz¹ nas s³owa Jezusa, pochodz¹-
ce z Kazania na Górze. W roku, któ-
ry jest przed nami, pragniemy za-
inspirowaæ siê s³owami: „B³ogos³a-
wieni mi³osierni, albowiem oni mi-
³osierdzia dost¹pi¹” (Mt 5,7).

1. Jubileusz Mi³osierdzia
Wraz z tym tematem, Œwiatowy

Dzieñ M³odzie¿y Kraków 2016 wpi-
suje siê w Rok Œwiêty Mi³osierdzia,
staj¹c siê prawdziwym Jubileuszem
M³odych w wymiarze œwiatowym.

Byæ mo¿e niektórzy z was zadaj¹
sobie pytanie: czym jest ów Rok
Jubileuszowy obchodzony w Koœcie-
le? Tekst biblijny z 25. rozdzia³u
Ksiêgi Kap³añskiej pomaga nam
zrozumieæ, co oznacza³ „jubileusz”
dla ludu Izraela: co piêædziesi¹t lat
¯ydzi s³yszeli rozbrzmiewaj¹cy
dŸwiêk rogu (jobel), który zwo³ywa³
ich (jobil) do obchodów roku œwiê-
tego, jako czasu pojednania (jobal)
dla wszystkich. W tym czasie nale-
¿a³o odbudowaæ, oparte na darmo-
woœci, dobre relacje z Bogiem, bliŸ-
nim i ca³ym stworzeniem. Zachê-
cano wiêc, miêdzy innymi, do da-
rowania d³ugów, pomagania ¿yj¹-
cym w nêdzy, naprawiania relacji
miêdzyludzkich i uwalniania niewol-
ników.

2. Mi³osierni jak Ojciec
Has³em tego Nadzwyczajnego

Jubileuszu s¹ s³owa „Mi³osierni, jak
Ojciec” (por. Misericordiae Vultus,
13), zapowiadaj¹ce równie¿ temat
najbli¿szego Œwiatowego Dnia M³o-
dzie¿y. Spróbujmy zatem lepiej zro-

B³ogos³awieni mi³osierni,

Orêdzie Papie¿a Franciszka
na XXXI Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y (fragmenty)

zumieæ, co oznacza Bo¿e Mi³osier-
dzie.

Stary Testament, mówi¹c o mi-
³osierdziu, pos³uguje siê ró¿nymi ter-
minami, spoœród których najbardziej
znacz¹ce, to hesed i rahamim.
Pierwszy, odnosz¹cy siê do Boga,
wyra¿a Jego niestrudzon¹ wiernoœæ
Przymierzu ze Swoim ludem, który
mi³uje i któremu przebacza na wie-
ki. Drugi termin, rahamim, który
mo¿na przet³umaczyæ jako „wnêtrz-
noœci”, odwo³uje siê do matczyne-
go ³ona, pozwalaj¹c nam rozumieæ
mi³oœæ Boga do swojego ludu na wzór
mi³oœci matki do swego dziecka.
Tak, jak przedstawia to prorok Iza-
jasz: „Czy¿ mo¿e niewiasta zapo-
mnieæ o swoim niemowlêciu, ta,
która kocha syna swego ³ona?
A nawet gdyby ona zapomnia³a, Ja
nie zapomnê o tobie” (Iz 49,15).
Ten rodzaj mi³oœci sprawia, ¿e znaj-
dujemy w sobie miejsce dla innych,
wspó³odczuwamy, cierpimy i radu-
jemy siê z bliŸnimi.

A czy ty, drogi ch³opcze, droga
dziewczyno, poczu³eœ kiedykolwiek
na sobie to spojrzenie pe³ne nie-
skoñczonej mi³oœci, która, pomimo
wszystkich twoich grzechów, ogra-
niczeñ, upadków, wci¹¿ ci ufa
i z nadziej¹ patrzy na twoje istnie-
nie? Czy jesteœ œwiadomy, jak wiel-
ka jest twoja wartoœæ w planie Boga,
który z mi³oœci odda³ ci wszystko?
Jak naucza œw. Pawe³ „Bóg zaœ oka-
zuje nam swoj¹ mi³oœæ [w³aœnie]
przez to, ¿e Chrystus umar³ za nas,
gdyœmy byli jeszcze grzesznikami”
(Rz 5,8). Ale czy naprawdê rozu-
miemy potêgê tych s³ów?

Wiem, jak drogi jest wam wszyst-
kim krzy¿ Œwiatowych Dni M³odzie-
¿y – dar œw. Jana Paw³a II – który,
pocz¹wszy od 1984 roku, towarzy-
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Ialbowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5,7)
szy wszystkim waszym miêdzynaro-
dowym spotkaniom. Ile¿ przemian,
ile¿ prawdziwych nawróceñ w ¿yciu
wielu m³odych ludzi zrodzi³o siê w³a-
œnie ze spotkania z tym prostym
krzy¿em! Byæ mo¿e zadawaliœcie so-
bie pytanie: sk¹d bierze siê ta nad-
zwyczajna moc krzy¿a? Oto odpo-
wiedŸ: krzy¿ jest najbardziej wymow-
nym znakiem Mi³osierdzia Boga!
Jest potwierdzeniem, ¿e miar¹ mi-
³oœci Boga wobec ludzkoœci jest mi-
³oœæ bez miary! Na krzy¿u mo¿emy
dotkn¹æ Mi³osierdzia Boga i daæ siê
dotkn¹æ Jego Mi³osierdziu! Przypo-
mnijmy sobie historiê dwóch ³otrów
ukrzy¿owanych obok Jezusa: jeden
z nich jest zarozumia³y, nie uznaje
siebie za grzesznika, drwi z Jezusa.
Drugi natomiast uznaje swoj¹ winê,
zwraca siê do Pana i mówi: „Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa”. Jezus spogl¹-
da na niego z nieskoñczonym mi³o-
sierdziem i odpowiada mu: „Dziœ
ze Mn¹ bêdziesz w raju” (por. £k
23,32.39-43). Z którym z nich
dwóch siê uto¿samiamy? Z tym,
który jest zarozumia³y i nie uznaje
w³asnych win? Czy raczej z tym, któ-
ry przyznaje, ¿e potrzebuje Bo¿ego
Mi³osierdzia i b³aga o nie ca³ym ser-
cem? W Chrystusie, który odda³ za
nas na krzy¿u swoje ¿ycie, zawsze

odnajdziemy bezwarunkow¹ mi³oœæ,
która uznaje nasze ¿ycie za dobro
i zawsze daje nam mo¿liwoœæ roz-
poczêcia na nowo.

3. Nadzwyczajna radoœæ by-
cia narzêdziem Bo¿ego Mi³o-
sierdzia

S³owo Bo¿e uczy nas, ¿e „wiêcej
szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli
w braniu” (Dz 20,35). W³aœnie
z tego powodu pi¹te b³ogos³awieñ-
stwo nazywa szczêœliwymi tych, któ-
rzy s¹ mi³osierni. Wiemy, ¿e Pan
umi³owa³ nas jako pierwszy. Ale je-
steœmy prawdziwie b³ogos³awieni,
szczêœliwi, jeœli wejdziemy w tê lo-
gikê Boskiego daru, logikê mi³oœci
darmowej, jeœli odkryjemy, ¿e Bóg
nieskoñczenie nas pokocha³ po to,
aby uczyniæ nas zdolnymi do kocha-
nia jak On: bez miary. Jak mówi
œw. Jan: „Umi³owani, mi³ujmy siê
wzajemnie, poniewa¿ mi³oœæ jest
z Boga, a ka¿dy, kto mi³uje, naro-
dzi³ siê z Boga i zna Boga. Kto nie
mi³uje, nie zna Boga, bo Bóg jest
mi³oœci¹. (…) W tym przejawia siê
mi³oœæ, ¿e nie my umi³owaliœmy
Boga, ale ¿e On sam nas umi³owa³
i pos³a³ Syna swojego jako ofiarê
przeb³agaln¹ za nasze grzechy. Umi-
³owani, jeœli Bóg tak nas umi³owa³,
to i my winniœmy siê wzajemnie
mi³owaæ” (1 J 4,7-11).

Po objaœnieniu wam w skrócie
sposobu, w jaki Pan objawia wo-
bec nas swoje Mi³osierdzie, chcia³-
bym zasugerowaæ wam, jak, w kon-
kretny sposób, mo¿emy byæ narzê-
dziem tego samego Mi³osierdzia
wzglêdem naszych bliŸnich.

Zawsze lubiê ³¹czyæ ewangelicz-
ne b³ogos³awieñstwa z 25. rozdzia-
³em Ewangelii wg œw. Mateusza,
gdzie Jezus wymienia uczynki mi-
³osierdzia i mówi, ¿e to z nich zo-
staniemy os¹dzeni. Zapraszam was
zatem do ponownego odkrycia
uczynków mi³osierdzia wzglêdem
cia³a: g³odnych nakarmiæ, spragnio-
nych napoiæ, nagich przyodziaæ,

podró¿nych w dom przyj¹æ, wiêŸ-
niów pocieszaæ, chorych nawiedzaæ,
umar³ych grzebaæ. Nie zapominaj-
my równie¿ o uczynkach mi³osier-
nych wzglêdem duszy: grzesznych
upominaæ, nieumiejêtnych pouczaæ,
w¹tpi¹cym dobrze radziæ, strapio-
nych pocieszaæ, krzywdy cierpliwie
znosiæ, urazy chêtnie darowaæ, mo-
dliæ siê za ¿ywych i umar³ych. Jak
widzicie, mi³osierdzie nie jest „po-
staw¹ na pokaz”, nie jest te¿ zwy-
k³ym sentymentalizmem. Jest
sprawdzianem autentycznoœci naszej
postawy jako uczniów Jezusa, na-
szej wiarygodnoœci jako chrzeœcijan
we wspó³czesnym œwiecie.

Wam, m³odym, którzy jesteœcie
bardzo praktyczni, chcia³bym zapro-
ponowaæ, abyœcie przez pierwszych
siedem miesiêcy 2016 roku, wy-
bierali co miesi¹c jeden uczynek
mi³osierny wzglêdem cia³a i jeden
wzglêdem duszy, i realizowali je.

4. Kraków na nas czeka!
Zosta³o kilka miesiêcy do nasze-

go spotkania w Polsce. Kraków,
miasto œw. Jana Paw³a II i œw. Fau-
styny Kowalskiej, czeka na nas
z otwartymi ramionami i otwartym
sercem. Wierzê, ¿e Bo¿a Opatrz-
noœæ prowadzi³a nas do œwiêtowa-
nia Jubileuszu M³odych w³aœnie tam,
gdzie ¿y³o tych dwoje wielkich Apo-
sto³ów Mi³osierdzia naszych czasów.
Jan Pawe³ II przeczuwa³, ¿e nasta³
czas Mi³osierdzia.

Nieœcie p³omieñ mi³osiernej mi-
³oœci Chrystusa – o którym mówi³
œw. Jan Pawe³ II – w œrodowiska
waszego codziennego ¿ycia i a¿ na
krañce ziemi. W tej misji, towarzy-
szê wam moimi ¿yczeniami i mo-
dlitwami, i na tym ostatnim odcin-
ku drogi duchowych przygotowañ do
najbli¿szego ŒDM w Krakowie, za-
wierzam was wszystkich Dziewicy
Maryi, Matce Mi³osierdzia, b³ogo-
s³awi¹c wam z ca³ego serca.

Franciszek
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Wiele jest opowieœci o poszu-

kiwaczach z³ota, pere³ czy diamen-
tów. Tomasz – tak jak Edyta Ste-
in – by³ poszukiwaczem prawdy.
Tyle, ¿e wiele wieków wczeœniej.
Przeczyta³ tak¹ masê ksi¹¿ek, ¿e
uwa¿ano go za chodz¹c¹ encyklo-
pediê. A jego wyj¹tkowej wiedzy
towarzyszy³a wyj¹tkowa œwiêtoœæ.
Jak do niej doszed³? Wszystko za-
czê³o siê od tego, ¿e jego ojciec,
hrabia Akwinu, w³aœciciel wielkie-
go zamku w Królestwie Neapolu,
zapragn¹³, by jego syn zosta³
w przysz³oœci – uwaga – prze-
³o¿onym œwietnie prosperuj¹-
cego opactwa benedyktyñskie-
go na Monte Cassino. W tym
celu odda³ ch³opaka do tamtej-
szego klasztoru, kiedy ten mia³
– nie zgadniesz – piêæ lat! Czyli
tak, jakby do zerówki? Tak jak-
by. Tomasz uczy³ siê chêtnie
w zerówce, i przez nastêpne
lata, a¿ do matury, ale opatem
byæ nie chcia³. Mia³ dwadzie-
œcia lat i kr¹¿y³ po Neapolu,
gdy któregoœ dnia zetkn¹³ siê
z zakonem za³o¿onym przez
Dominika Guzmana. Wtedy
poczu³ siê nagle w swoim
¿ywiole! Wst¹pi³ wiêc do do-
minikanów, a zgorszona tym
faktem rodzina hrabiowska za-
czê³a oczywiœcie natychmiast
protestowaæ. Dlaczego? Ponie-
wa¿ dominikanie utrzymywali

Œw. Tomasz z Akwinu(1225-1274)
siê z tego, co u¿ebrali. Taki wstyd!
Trzymali go nawet w zamkowym
areszcie. Ale nic nie wskórali.
Studiowa³ potem w Rzymie i Ko-
lonii. Tam urzek³y go wyk³ady nie-
jakiego brata Alberta. Sta³ siê po
nich tak ma³omówny i zamyœlo-
ny, ¿e koledzy przezwali go „mil-
cz¹cym wo³em”. Brat Albert zga-
ni³ ich za to ostro: „Zobaczycie,
¿e tak wam jeszcze zaryczy przez
swoj¹ naukê, ¿e us³yszy go ca³y
œwiat!”. I faktycznie. Ju¿ wkrótce
– wyk³ada³ w paryskiej Sorbonie!

By³ wielkim myœlicielem, a jego
dzie³a nosz¹ do dzisiaj znak naj-
wy¿szej jakoœci. Czemu wiêc prze-
rwa³ pisanie ostatniego i nie wzi¹³
wiêcej pióra do rêki? Wszystko wy-
da³o mu siê marnoœci¹ po tym, jak
podczas odprawiania Mszy Œwiê-
tej ujrza³ nagle ukrzy¿owanego
Chrystusa. Mówiono, ¿e „miêdzy
uczonymi by³ najwiêkszym œwiê-
tym, a miedzy œwiêtymi najwiêk-
szym uczonym”. A zanim zosta³
og³oszony doktorem Koœcio³a,
otrzyma³ tytu³: Doctor Angelicus

– Anielski Doktor!
Twierdzi³, ¿e swoj¹ wiedzê

zawdziêcza w wiêkszym stop-
niu modlitwie i œwiat³u Bo¿ej
m¹droœci, ani¿eli studiom.
Gdy go pytano o radê, mówi³:
„Licz na tych, którzy nie za-
wodz¹: pierwszym jest Bóg,
drugim ty sam”. G³upotê na-
tomiast – bez ¿adnej litoœci –
nazywa³ grzechem. Potrafisz
to jakoœ uzasadniæ?

Opowiadanie
pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

„Co siê w niebie œwiêci”
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KUPON – zagadka styczniowa

.....................................................................................................................................
imiê i nazwisko dziecka, wiek

.....................................................................................................................................
has³o

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 15 stycznia wrzuciæ do skrzynki.
Skrzynka na rozwi¹zania bêdzie wystawiona na stoliku po mszy œwiêtej na godzinê 1100 a w innym
terminie w zakrystii. Mo¿na tak¿e wys³aæ rozwi¹zanie na adres redakcji: gazetka-dla-wszystkich@wp.pl,
umieszczaj¹c w temacie „zagadka styczniowa” (termin: pi¹tek 15 stycznia).

Losowanie nagród w niedzielê 17 stycznia, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

ZAGADKA STYCZNIOWA
Przeczytaj tekst pastora³ki „Skrzypi mróz”, któr¹ bêdziesz œpiewaæ w styczniu podczas Mszy œw. Uzu-

pe³nij w wyrazach brakuj¹ce litery. Nastêpnie wypisz je w kolejnoœci ich wystêpowania, czyli: wszystkie *
utworz¹ pierwsze s³owo has³a, & drugie s³owo, # nastêpne, @ przedostatnie i na koñcu %.

Powstanie has³o, które wpisz na kupon konkursowy.
Powodzenia!

1. S&rzypi @róz, wi@lki m&óz
Wielki mr&z na ziemi (2x)
*rzej kró&owie jad¹, z³&to, mir*ê k³ad¹,
Hej #olêd#, ko@êda! (2x)

2. A komu¿ takiemu?
D*ie#i¹tku ma³*mu (2x)
@ó¿ to za Dzieci¹tko, musi %yæ #ani¹tko
@#* kolêda, kolêda! (2x)

3. Ten Jezus Malutk@
T@ Dzieci¹tko k#asne (2x)
Cichutkie, malutkie, jak s³oneczko jasne.
Hej kolêd%, ko%êda! (2x)

4. Pas%erze na li@ze,
Na skrzypeczkach gr%li (2x)
& tê stronê do szopy prêdko pr%yb&egali.
Hej kolêda, kolêda! (2x)

5. Pójdê j% do Ni&go,
Pop%oszê od Niego (2x)
„Daj nam Bo¿e Dzieciê pokój na tym œwiecie”.
Hej kolêda, kolêda! (2x)
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INTENCJE MSZALNE
1 stycznia, pi¹tek – uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi                                                                                     *

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Mieczys³awa PaŸdzior
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Mieczys³aw (m) PaŸdzior, z racji imienin
1200 + Mieczys³aw (m) ̄ urawiñski
1800 W intencji Cz³onkiñ Ró¿y Matki Bo¿ej Pocieszenia
2000 W intencji Parafian

2 stycznia, sobota – wspomnienie œw. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Koœcio³a                 *
900

1800

3 stycznia, niedziela – II niedziela po Narodzeniu Pañskim                                                                                               *
800

900 + Tadeusz Zaj¹c – 10 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Kacpra M³yñczyka w 20 rocznicê urodzin, z proœb¹ o potrzebne ³aski dla niego

  i rodziny
1200 + Krystyna Bagiñska
1800 W intencji Parafian
2000

4 stycznia, poniedzia³ek                                                                               *
900 + Mieczys³aw (m) PaŸdzior

5 stycznia, wtorek                                                                                        *
900

6 stycznia, œroda – uroczystoœæ Objawienia Pañskiego                              *
800

900 ++ Anna, Feliks Dworak
1000 Msza œwiêta zbiorowa: ++ Mieczys³aw (m), Jan, Janina, PaŸdzior
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Krystyny w 70 rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Stanis³aw (m) Zacharski; + Janusz Zacharski
2000

7 stycznia, czwartek                                                                                                                                                         *
900

8 stycznia, pi¹tek                                                                                                                                                               *
900

9 stycznia, sobota                                                                                                                                                               *
900

1800

10 stycznia, niedziela – œwiêto Chrztu Pañskiego                                                                                                    *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 + Petronela Ruszczyk – 17 rocznica œmierci; ++ z rodziny: Stanis³aw (m), Kazimierz (m), Stanis³awa (f), W³adys³aw (m),

Mariusz; ++ Stanis³awa (f), Jan, Wac³aw (m) Stachurscy; + Marian Z¹bek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Piotra i Jakuba z okazji urodzin, z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski
1200 W intencji Parafian
1800 + Lucjan Po³aczewski; + Stanis³awa (f) Najda; ++ Zofia, Jan Zbigniew (m), Jan Œwiderscy
2000

11 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900

12 stycznia, wtorek                                                                                                                                                                       *
900

13 stycznia, œroda                                                                                                                                                            *
900 ++ Rodzice: Jan, Helena, Lis; Antoni, Zofia Zuber, ++ Siostry: Maria Grabarek; Wanda Ziobrowska
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14 stycznia, czwartek                                                                                                                                                          *
900

15 stycznia, pi¹tek                                                                                                                                                           *
900

16 stycznia, sobota                                                                                                                                                              *
900

1800 + Wac³aw (m) Grzelec – 18 rocznica œmierci; + Tadeusz; ++ z rodziny Grzelec
17 stycznia, niedziela – II niedziela w ci¹gu roku                                                                                                           *

800 ++ Julia, Henryk, Helena, Janina, Józef (m) Gromadzcy, ++ Aniela, Feliksa (f), Stanis³aw (m) Napiórkowscy
900 + Józefa (f) – 14 rocznica œmierci; ++ Boles³aw (m), Wojciech Z¹bek
1000 Msza œwiêta zbiorowa: ++ Cecylia, Mieczys³aw (m) Tarasiewicz
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Anny Karpio w 8 rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Henryk (m) Godzwon – 3 rocznica œmierci; ++ z rodziny
2000

18 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                                      *
900

19 stycznia, wtorek – wspomnienie œw. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa                                                      *
900

20 stycznia, œroda                                                                                                                                                             *
900

21 stycznia, czwartek – œw. Agnieszki, dziewicy i mêczennicy                                                                                                            *
900

22 stycznia, pi¹tek                                                                                                                                                             *
900

23 stycznia, sobota                                                                                                                                                          *
900

1800 + Antoni Steckiewicz – 16 rocznica œmierci; ++ Rodzice
24 stycznia, niedziela – III niedziela w ci¹gu roku                                                                                                               *

800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Magdaleny w 22 rocznicê urodzin, z proœb¹ o dary Ducha Œwiêtego
900 + Edward Szyner; ++ z rodziny Szyner
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Agnieszki i Tomasza w 10 rocznicê œlubu
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Przemka Ruszczyka w 6 rocznicê urodzin oraz potrzebne ³aski dla Oli i Rodziców,

  intencja od Dziadków
2000

25 stycznia, poniedzia³ek – œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a                                                                                        *
900

26 stycznia, wtorek – wspomnienie œw. Tymoteusza i Tytusa, biskupów                                                                                *
900

27 stycznia, œroda – wspomnienie b³. Jerzego Matulewicza, biskupa                                                                                                    *
900 ++ Wanda, Marcin Oczkowscy; ++ Rodzice, Dziadkowie, Rodzeñstwo

28 stycznia, czwartek – wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, kap³ana i doktora Koœcio³a                                                  *
900 ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
1800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Sylwii i jej rodziny

29 stycznia, pi¹tek                                                                                                                                                                *
900

30 stycznia, sobota                                                                                                                                                           *
900

1800 + Maria – 19 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Z¹bek; ++ z rodziny Z¹bek
31 stycznia, niedziela – IV niedziela w ci¹gu roku                                                                                                               *

800 W intencji moralnego i duchowego odrodzenia Ojczyzny
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Daniela Szyd³owskiego w 3 rocznicê urodzin i potrzebne ³aski dla niego i rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa: + Jan Wojtczak – 7 rocznica œmierci; ++ z rodzin Wojtczaków, Kanclerz i Tatarczyñskich
1100 W intencji Stasia w 2 rocznicê urodzin z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla niego, jego rodzeñstwa i rodziców oraz

  w intencji Wojciecha z okazji urodzin
1200 W intencji Parafian
1800

2000
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KRONIKA PARAFIALNA
W grudniu przez sakrament Chrztu œwiêtego
do wspólnoty parafialnej zosta³y przyjête dzieci:

Wanda Maria Frelek
Xavier Jakub Stodolnik
Iga Stanis³awa Kleczyk
Ignacy Xawery Kalemba
Pola Pa³asz

W grudniu zmar³

Jan Brzeziñski

Módlmy siê o Niebo dla niego.

Drodzy Siostry i Bracia!
Trwaj¹c w zadumie nad ubogim

¿³óbkiem, wpatrujemy siê w pogod-
ne twarze Dzieci¹tka Jezus, Maryi
i Józefa. W naszych domach prze-
¿ywamy tajemnicê Bo¿ego Narodze-
nia, która prowadzi ka¿dego cz³o-
wieka do podstawowego pytania
o mi³oœæ. Ojciec posy³a do nas swo-
jego Syna, aby zaœwiadczy³ o mi³o-
œci i g³osi³ Ewangeliê o Bogu boga-
tym w mi³osierdzie.

W obecnym roku prze¿ywaliœmy
jako Koœció³ XIV Zwyczajny Synod
Biskupów, którego temat brzmia³:
„Powo³anie i misja rodziny w Ko-
œciele i œwiecie wspó³czesnym”.
Refleksja synodalna prowadzi³a do
zg³êbienia tajemnicy ludzkiej mi³o-
œci wyra¿aj¹cej siê w ma³¿eñstwie
i rodzinie. Wdziêczni za to wyda-
rzenie, chcemy iœæ razem jako
wspólnota wierz¹cych i realizowaæ
powo³anie do œwiêtoœci, którym Bóg
nas obdarzy³. (...)

Mi³osierdzie mo¿emy czyniæ tyl-
ko w prawdzie. Dlatego przypomi-
namy, ¿e nauczanie Koœcio³a opar-
te na S³owie Bo¿ym i Tradycji od-
noœnie do osób rozwiedzionych
a ¿yj¹cych w nowych zwi¹zkach zo-
staje podtrzymane. Osoby te nie
mog¹ przyjmowaæ Komunii œw.,
poniewa¿ nie ¿yj¹ w zwi¹zku sakra-

RODZINA – SZKO£¥ MI£OSIERDZIA
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielê Œwiêtej Rodziny (fragmenty)

mentalnym. Niemo¿noœæ przyjmo-
wania sakramentu Eucharystii nie
ma charakteru wykluczaj¹cego czy
dyskryminuj¹cego, ale odzwiercie-
dla tylko obiektywn¹ sytuacjê tych
osób w Koœciele. Zachêcamy ich do
uczestniczenia we Mszy Œwiêtej, roz-
wa¿ania S³owa Bo¿ego, wytrwania
na modlitwie, w³¹czania siê w dzie-
³a mi³osierdzia i w pracê na rzecz
wspólnot parafialnych. Nikogo nie
potêpiamy, a jako ludzie wierz¹cy
chcemy prowadziæ do spotkania
z przebaczaj¹cym Chrystusem. Dla-
tego zapraszamy do modlitwy w in-
tencji ma³¿onków i dzieci, których
dotkn¹³ dramat rozpadu ma³¿eñ-
stwa, a tak¿e do ofiarowania im
naszego wsparcia. Przypominamy
rozwi¹zania zawarte w Familiaris
consortio i prosimy, aby wierni sto-
sowali siê do tych zaleceñ, w myœl
których do Komunii œw. nie mog¹
przyst¹piæ osoby rozwiedzione, ¿yj¹-
ce w nowym zwi¹zku, je¿eli nie otrzy-
ma³y stwierdzenia niewa¿noœci ma³-
¿eñstwa i nie zawar³y sakramental-
nego zwi¹zku ma³¿eñskiego.

W przypadku braku stwierdzenia
niewa¿noœci ma³¿eñstwa wierny pra-
gn¹cy przyst¹piæ do Komunii œw.,
powinien zerwaæ grzeszn¹ relacjê.
Owszem, istniej¹ sytuacje szczegól-
ne, kiedy po ludzku rozstanie wy-

daje siê niemo¿liwe, np. ze wzglê-
du na koniecznoœæ wychowania
dzieci z nowego zwi¹zku. W takich
przypadkach osoby po rozwodzie,
¿yj¹ce w nowym zwi¹zku, mog¹
przyj¹æ Komuniê œw. pod warun-
kiem, ¿e „postanawiaj¹ ¿yæ w pe³-
nej wstrzemiêŸliwoœci, czyli po-
wstrzymywaæ siê od aktów, które
przys³uguj¹ wy³¹cznie ma³¿onkom”
(Familiaris consortio, 84).

W dzisiejsze œwiêto dziêkujemy
wszystkim ma³¿eñstwom i rodzi-
nom, które pomimo trudnoœci
trwaj¹ przy Chrystusie i z wiar¹ po-
konuj¹ piêtrz¹ce siê przed nimi pro-
blemy. Chcemy zachêciæ ich, aby –
jak Œwiêta Rodzina z Nazaretu –
budowali swoje ¿ycie w oparciu
o dar z siebie i codziennie okazy-
wane mi³osierdzie. Jak s³yszeliœmy
we fragmencie Ewangelii wed³ug
œw. £ukasza, Jezus pos³uszny swo-
im rodzicom wzrasta³ w m¹droœci,
w latach, w ³asce u Boga i ludzi
(por. £k 2,52).

¯ycz¹c wszystkim rodzinom, aby
ten zbli¿aj¹cy siê Rok Pañski 2016
sta³ siê okazj¹ do autentycznego
duchowego wzrostu, z serca b³ogo-
s³awimy.

Podpisali: Pasterze
Koœcio³a katolickiego

w Polsce

Tekst ca³ego Listu znajduje siê na stronie http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/
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