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W numerze:
Ewangelie
świąteczne
Sługa Boży

Po pewnym czasie nieobecności naszej gazetki powoli ruszamy dalej, aby poznawać życie kościoła,
parafii, siebie samych jako ludzi wierzących.
ADWENT
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1 grudnia - I Niedziela Adwentu
Potrzeba czujności w oczekiwaniu
na przyjście Chrystusa
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 24, 3744)
Jezus powiedział
do
swoich
uczniów:
«Jak było za
dni Noego,
tak będzie z
przyjściem
Syna Człowieczego.
Albowiem
jak w czasie
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż
do dnia, kiedy Noe wszedł do
arki, i nie spostrzegli się, aż
przyszedł potop i pochłonął
wszystkich, tak również będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi
zostawiony. Dwie będą mleć
na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. a to rozumiejcie:
Gdyby gospodarz wiedział, o
jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie

gotowi, bo o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

8 grudnia – II Niedziela Adwentu
Nawracajcie się, bo bliskie jest
królestwo niebieskie
Słowa Ewangelii według
świętego Mateusza. (Mt 3, 112)
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W owym czasie pojawił się Jan
Chrzciciel i głosił na Pustyni
Judzkiej te słowa:
«Nawracajcie się, bo bliskie jest
królestwo niebieskie». do niego to odnosi się słowo proroka
izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla
Niego prostujcie
ścieżki!»
Sam zaś Jan nosił
odzienie z sierści
wielbłądziej i pas
skórzany około
bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała
okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w
rzece Jordan, wyznając swoje
grzechy. a gdy widział, że
przychodziło do chrztu wielu
spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:
«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie
więc godny owoc nawrócenia,
a nie myślcie, że możecie sobie

mówić: „Abrahama mamy za
ojca”, bo powiadam wam, że z
tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już
siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i
wrzucone w ogień. Ja was
chrzczę wodą dla nawrócenia;
lecz Ten, który
idzie za mną,
mocniejszy jest
ode mnie; ja nie
jestem godzien
nosić Mu sandałów. on was
chrzcić będzie
Duchem Świętym i ogniem.
Ma on wiejadło
w ręku i oczyści
swój omłot:
pszenicę zbierze do spichlerza,
a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

15 grudnia – III Niedziela Adwentu
Na Chrystusie spełniają się proroctwa
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 11, 211)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o
czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem:
«Czy Ty jesteś Tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie
Janowi to, co słyszycie i na co

patrzycie: niewidomi wzrok
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni,
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony
jest ten, kto nie zwątpi we
Mnie».
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie:

«Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na
wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie
szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy
miękkie szaty noszą. Po co
więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam,
nawet więcej niż proroka. On
jest tym, o którym napisano:
„Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest
niż on».
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22 grudnia – IV Niedziela Adwentu
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 1, 1824)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi,
z Józefem, wpierw
nim zamieszkali
razem,
znalazła
się brzemienną za
sprawą
Ducha
Świętego. Mąż Jej,
Józef, który był
człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej
na zniesławienie,
zamierzał oddalić
Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł
Pański ukazał mu się we śnie i
rzekł: «Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z
Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczęło. Porodzi Syna,
któremu nadasz imię Jezus, on
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to
wszystko, aby się wypełniło
słowo Pańskie powiedziane
przez Proroka: «Oto dziewica
pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel»,
to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef
uczynił tak, jak mu polecił
Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Historia i znaczenie Adwentu
Adwent jes okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczy. Trwa cztery niedziele.
Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do
Narodzin Chrystusa, które
obchodzimy 25
grudnia.

gotowanie katechumenów do
przyjęcia sakramentów inicjacji
chrześcijańskiej, zwłaszcza
chrztu, którego udzielano 6
stycznia
(dzisiejsza uroczystość Obja-

Historia Adwentu
Słowo "adwent"
pochodzi od
łac. advenio przychodzić
(gr. epifaneia,
parusia - przyjście, objawienie).
Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie ok.
336 roku. Wyznaczona została
na dzień zimowego przesilenia
tj. 25 grudnia. W tym to dniu w
cywilnym kalendarzu rzymskim
obchodzono Dzień Narodzin
Słońca Niezwyciężonego (co
za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że przed 354
r. Boże Narodzenie pojawiło
się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św.
Damazego.
Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia adwentu pochodzą z Galii
(dzisiejsza Francja) i Hiszpanii.
Pierwotnym sensem było przy-

Znaczenie Adwentu
Adwent, jako
okres radosnego
i pobożnego
przygotowania
do dnia narodzin
Pana, obchodzi
się do dziś prawie w niezmiewienia Pańskiego). Biskupi
nionej formie. Nie jest to już
proponowali należyte przygo- jednak okres pokutny (jak kietowanie do obchodyś). Warto jednak powziąć
dów Narodzenia Pańskiestosowne postanowienia,
go poprzez ascezę, pokutę i
wzmacniające naszą wolę,
rezygnację z zabaw i uciech.
mając na względzie słowa PaW Rzymie Adwent wprowana: "uważajcie na siebie, aby
dzono dopiero w VI w. (trwał
wasze serca nie były ociężałe
on pierwotnie 6 tygodni), zaś
wskutek obżarstwa, pijaństwa i
od pontyfikatu św. pap. Grze- trosk doczesnych, żeby ten
gorza Wielkiego - już cztery
dzień nie przyszedł na was
tygodnie. Zyskał on ponadto,
znienacka; jak potrzask" Łk 21,
poza acetycznym przygotowa- 34. Ostrzeżenie to dotyczy
niem do Bożego Narodzenia; Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje
charakter eschatologiczny;
to idealnie do obżarstwa i trosk
czyli przygotowania do ostadoczesnych czasu przed Botecznego przyjścia Chrystusa żym Narodzeniem?
(paruzji). Potwierdza to też
fragment 1 prefacji adwentoOkres adwentu ma dwie częwej: "on przez pierwsze przyj- ści.
ście w ludzkiej naturze spełnił Adwent rozpoczyna się od I
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twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę
wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku
swej chwały, aby nam udzielić
obiecanych darów, których z
ufnością oczekujemy"

Nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się
przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego"

chęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: "abyśmy
poznając Boga w widzialnej
postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych". Mówi także o wyPierwsza część: od pierwszej mianie (podzieleniu) przez
Niedzieli Adwentu aż do 16
Chrystusa losu ludzkiego;
grudnia przygotować ma nas
przyjścia w cielesnej postaci.
na paruzję - ostateczne przyj- Oto Boże Narodzenie staje się
ście Chrystusa u końcu czawielkim podniesieniem natury
sów (Ap 22, 20). W
Liturgii Słowa powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej prefacji adwentowej słyszymy: "Jego
zapowiadali wszyscy
prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan
Chrzciel zwiastował
jego przyjście i ogłosił
Jego obecność wśród
ludu". Wszystkie proroctwa
ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo
Starego Testamentu zapowia- siebie uniżył, rodząc się jako
dają więc przyjście Mesjasza. dziecko - o ileż wywyższył godSpełnia się oczekiwanie Ludu ność człowieka!
Wybranego.
Okres Adwentu ma podwójny
Druga część Adwentu to już charakter. Jest okresem przybezpośrednie przygotowanie
gotowania do uroczystości Nado uroczystości Narodzenia
rodzenia Pańskiego, przez któPańskiego. Przebiega ona od ry
wspominamy
pierwsze
16 do 24 grudnia; każdy dzień przyjście Syna Bożego do luposiada swoją własną antyfo- dzi. Równocześnie jest okrenę, podkreślającą charakter
sem, w którym przez wspozbliżającego się Przyjścia. W
mnienie pierwszego przyjścia
liturgii Mszy św. doniośle
Chrystusa kieruje się dusze ku
brzmią słowa ostatniego proro- oczekiwaniu Jego powtórnego
ka Starego testamentu; Jana
przyjścia na końcu czasów. Z
Chrzciciela: "Przygotujcie dro- obu tych względów Adwent
gę Panu, Jemu prostujcie
jest okresem radosnego i pościeżki" (Mk 1, 3). Liturgia za- bożnego oczekiwania
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Charakterystyczną cechą II
części Adwentu są odmawiane
codziennie antyfony, oparte o
obrazy i symbole biblijne, które
weszły do liturgii adwentowej
od IX w. Są to tzw. antyfony
"O", bowiem każda z nich rozpoczyna się od wyrazu na
"O" (O Sapienitia, O Adonai, O
Radix Jesse, O Clavis David,
O oriens, O Rex gentium, O
Emmanuel). W
takiej kolejności
uszeregował je
Amalariusz. W
odnowionej liturgii znalazły one
swoje
miejsce
jako wersety w
aklamacji Alleluja przed Ewangelią.
Trzecia Niedziela Adwentu zwana niedzielą
Gaudete: Radości (w liturgii
używamy różowego koloru
szat), jest podkreśleniem radosnego charakteru oczekiwania
na Chrystusa. Oczekiwania aktywnego, czynnego, z postawą
czuwania, a nie "z rękami w
kieszeni". "Niech biodra wasze
będą przepasane, a w rękach
waszych niech płoną pochodnie" Łk 12, 35, mówi Chrystus.
I to jest postawa czuwania!
Gotowość do ruszenia w drogę, z płonącymi pochodniami,
by oświecały drogę. Stąd zewnętrzną oznaką naszego czuwania są lampiony, które zapalamy w czasie Mszy roratnich;
poświęconych czci NMP.

SYMBOLE ADWENTU
ratami. Nazwa ta pochodzi od
pierwszych słów pieśni na wejŚwieca jest symbolem chrześciście: Rorate coeli, desuper...
janina. Wosk wyobraża ciało,
(Niebiosa spuśćcie rosę...). Roknot - duszę, a płomień - świasa z nieba wyobraża łaskę, któtło Ducha Świętego płonące w
rą przyniósł Zbawiciel. Jak nieduszy człowieka.
możliwe jest życie na ziemi bez
Świeca roratnia jest dodatkową
wody, tak niemożliwe jest życie
świecą, którą zapalamy
podczas Rorat. Jest ona
symbolem Najświętszej
Maryi Panny, która niesie
Wieniec adwentowy
ludziom Chrystusa W niektórych regionach nasze- Światłość prawdziwą. W
kościołach umieszcza się
go kraju przyjął się zwyczaj
święcenia wieńca adwentowe- ją na prezbiterium obok
go. Wykonywany on jest z gałą- ołtarza lub przy ołtarzu
Matki Bożej. Biała lub
zek iglastych, ze świerku lub
sosny. Następnie umieszczone niebieska kokarda, którą
jest przepasana roratka
są w nim cztery świece, które
przypominają cztery niedziele mówi o niepokalanym
adwentowe. Świece zapalane są poczęciu Najświętszej
Maryi Panny. Zielona gapodczas wspólnej modlitwy,
Adwentowych spotkań lub po- łązka przypomina proroctwo:
Adwent rozpoczyna nowy
rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem
na Boże Narodzenie, na
przyjście Chrystusa. Adwent
to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Świeca roratnia

"Wyrośnie
różdżka z
pnia Jessego,
wypuści się
odrośl z jego
korzeni. I
spocznie na
niej Duch
Pański..." (Iz
11, 1-2). Ta
starotestasiłków. W pierwszym tygodniu mentalna przepowiednia mówi
adwentu zapala się jedną świe- o Maryi, na którą zstąpił Duch
Święty i ukształtował w Niej
cę, w drugim dwie, w trzecim
ciało Jezusa Chrystusa. Jesse
trzy, a w czwartym wszystkie
cztery. Wieniec wyobraża jed- był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.
ność rodziny, która duchowo
przygotowuje się na przeżycie Roraty
świąt Bożego Narodzenia.
W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Ro6

i rozwój duchowy bez łaski.
Msza św. roratnia odprawiana
jest przed świtem jako znak, że
na świecie panowały ciemności
grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na
Roraty niektórzy przychodzą ze
świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je
podczas Mszy św. i wędrować z
tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła
św. Kinga, żona Bolesława
Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na
Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy

św. do ołtarza podchodził król. praktykuje się po wsiach grę na obwieszcza rychłe przyjście SyNiósł on pięknie ozdobioną
ligawkach smętnych melodii
na Bożego i głos trąby św. Miświecę i umieszczał
chała na Sąd Pański.
ją na lichtarzu, który
Zwyczaj gry na ligawstał pośrodku ołtarza
kach jest dość rozpoMatki Bożej. Po nim
wszechniony na tereprzynosili świece
przedstawiciele
nach nadbużańskim. W
wszystkich stanów i
niektórych regionach
zapalając je mówili:
grano na tym instru"Gotów jestem na
mencie przez cały Adsąd Boży". W ten
went, co też niektórzy
sposób wyrażali oni
swoją gotowość i
nazywali
oczekiwanie na
"otrembywaniem Adprzyjście Pana.
wentu". Gdy instrument
przed wschodem słońca. Ten
Adwentowe zwyczaje
ten stawiano nad rzeką, stazwyczaj gry na ligawkach zwią- wem, lub przy studni, wówczas
Z czasem Adwentu wiąże się
zany jest z Roratami. Gra przy- była najlepsza słyszalność.
szereg zwyczajów. W lubelpomina ludziom koniec świata,
skiem, na Mazowszu i Podlasiu

GRUPY
PARAFIALNE:

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym Msza św. w ostatnią niedzielę
miesiąca o godz. 8.00
oraz modlitwa po mszy.

Rycerstwo Niepokalanej (II niedziela
miesiąca po Mszy św. wieczornej);
Ruch Rodzin Nazaretańskich
(Ostatnia sobota miesiąca Adoracja o
7.30
i Msza św. o 9.00 );
Żywy Różaniec (I sobota miesiąca
Msza św.
o godz. 8.30);
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci - Apostolstwo Dobrej Śmierci (II wtorek miesiąca Różaniec
o 17.30 i Msza św.
o 18.00);
Ministranci (każda sobota o godz.
9.00);
Schola parafialna (każda sobota o godz.
10.00);
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Jan Chrzciciel
prorok Adwentu
Każdego roku podczas Adwentu, Kościół ze szczególną uwagą wsłuchuje się w wołanie św.
Jana Chrzciciela. Ten wyjątkowy człowiek, świadek, prorok i
prekursor zostaje posłany,
„aby zaświadczyć o światłości” (por. J 1, 1 nn). Jego orędzie i osoba stają się szczególnie wyraźne, kiedy pielgrzymując po Ziemi Świętej, odwiedzamy kościoły w Ain Kerem i dotykamy śladów życia tego największego z proroków epoki
Starego Testamentu.
W kościele Zachariasza znajduje
się grota, która według
starożytnej tradycji jest
pozostałością domu Zachariasza. Tam przyszedł
na świat Jan Chrzciciel.
Na umieszczonej w posadzce groty rozecie widnieje napis „Tu narodził
się poprzednik Chrystusa”. Kościół Nawiedzenia
św. Elżbiety zdobi fresk
przedstawiający rzeź
Niewiniątek. Wśród
dzieci, których życie po narodzinach Jezusa zawisło na włosku,
był również jego kuzyn i rówieśnik - Jan. Artysta, nawiązując do
apokryficznych wyobrażeń, pokazuje cudowne ocalenie Elżbiety i
jej syna. Pamiątką cudu ma być
fragment wapiennej skały przechowywany za specjalną kratą.
Wyraźne wgłębienie w kształcie
leżącego niemowlęcia ma potwierdzać legendę, według której
matka i jej dziecko przeczekali

zagrożenie ukryci we wnętrzu
skały.
Ci, których ciekawość świata i
obiektywne możliwości skłonią do
przekroczenia granicy izraelskojordańskiej, będą mogli odwiedzić
miejsce, w którym Jan Chrzciciel
męczeństwem potwierdził swoje
przywiązanie do prawdy. Na
wschód od Morza Martwego
wznosi się częściowo sztucznie
usypane wzgórze, na którym widnieją ruiny Macherontu. Była to
potężna twierdza wzniesiona
przez Heroda Wielkiego. Wraz z
Herodionem i Masadą tworzyła

łańcuch fortec, który miał osłaniać jego panowanie przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Po śmierci Heroda Wielkiego w 4 r. przed Chrystusem zgodnie z jego wolą państwo zostało
podzielone między jego trzech synów. Galileę i tereny po przeciwnej stronie Jordanu i Morza Martwego otrzymał Herod Antypas.
Ain Kerem, Pustynia Judzka, Jordan i Macheront wyznaczają geograficzne ramy życia Jana Chrzci8

ciela. Każdego roku w Adwencie
staje przed nami ten człowiek w
płaszczu z wielbłądziej sierści,
przepasany pasem, mieszkający
na pustyni i odżywiający się szarańczą i miodem. W miejscu jego
narodzin widnieje napis Hic precursor Domini natus est (Tu narodził się Poprzednik Pana). Cała
tożsamość tego człowieka znajduje wyjaśnienie w osobie i dziele
Jezusa Chrystusa.
„Czy ty jesteś Eliaszem?” - pytano
Jana Chrzciciela. Dziwne pytanie
- zważywszy, że prorok Eliasz żył
ponad osiemset lat przed Janem.
Eliasz był prorokiem,
który działał w bardzo
trudnym dla Izraela okresie. Kraj cieszył się potęgą ekonomiczną i bogactwem, ale władcy oraz lud
odstąpili od wiary w Boga
Jedynego. Eliasz przez
całe swoje życie walczył o
serca swoich braci, by powrócili do wiary swoich
przodków. Staczał pojedynki z kapłanami obcych bóstw,
odważnie wskazywał władcom ich
błędy i wiarołomstwo. Z tego powodu został uchodźcą. Często
bronił Izraelitów przed nimi samymi, przed ich zachłannością,
konsumpcjonizmem, obojętnością religijną i przekonaniem, że
to człowiek jest jedynym panem
historii. Żydzi wierzyli i nadal
wierzą, że Eliasz, który w tajemniczy sposób został zabrany do nieba, przychodzi w najważniejszych

i najbardziej krytycznych momentach w życiu narodu i jednostek. Eliasz przychodzi podczas
ceremonii obrzezania (czyli
Przymierza), przychodzi podczas
obchodów Święta Paschy i ma
przyjść tuż przed nadejściem
Mesjasza. Eliasz jest tym, który
sprawi, że w sercach synów
znów zagości wiara i sprawiedliwość ich ojców.
Kiedy Nowy Testament nazywa
Jana Chrzciciela Eliaszem, to oczywiście nie
chodzi tu o jakąś reinkarnację ani o cudowny powrót na ziemię
postaci sprzed wieków,
ale o osobę, która spełni funkcję Eliasza i nauczając w jego duchu,
przygotuje Izrael na
przyjście Mesjasza.
Jan głosi swoje przesłanie nie tylko słowami, ale całym sobą. Zazwyczaj prorok jest postrzegany jako postać
niezwykle surowa i
ascetyczna. Ale czy
ktoś zapowiadający Jezusa może
się aż tak bardzo od Niego różnić? Jan przecież głosił Dobrą
Nowinę - Ewangelię o tym, że
mimo różnych draństw, jakich
możemy się dopuścić, i rzeczywiście dopuszczamy, Bóg pozostawił jeszcze dla nas możliwość
zmiany tej sytuacji. Innymi słowy jest możliwość UŁASKAWIENIA. To przesłanie stało się treścią całej osoby Chrzciciela, którego hebrajskie imię Johanan
oznacza „Jahwe ułaskawił”.
Płaszcz z sierści, w który ubrany
jest Jan, to znak jego funkcji
prorockiej. Wraz ze swoim
płaszczem Eliasz przekazał godność prorocką swemu następcy

Elizeuszowi. Jan jest ubrany dokładnie tak, jak ubrany był prorok Eliasz (por. 2 Krl 1, 7). Pas
dokoła bioder to znak gotowości
do wyruszenia tam, gdzie skieruje go Pan. Jan, przebywając na
pustyni, żywi się szarańczą i
miodem, tak jak Izrael na pustyni był żywiony manną i przepiórkami.
Współcześni Janowi mieszkańcy
Ziemi Świętej musieli uważać Go
za niezwykłą
postać,
gdyż
pytali,
czy jest
Eliaszem, a
może
Mesjaszem.
Jan nie
mógł
przyznać, że
jest
Eliaszem,
dopóki nie nadszedł Ten, któremu nie był godzien rozwiązać
rzemieni u sandałów. Według
tradycji żydowskiej, jeżeli człowiek przez pewien czas rozwiązywał rzemyki u sandałów swego
pana, to mógł być uważany za
kupionego niewolnika. Inna tradycja mówi, że ani uczeń mistrzowi, ani hebrajski niewolnik
swemu panu nie będzie rozwiązywał ani wkładał sandałów.
Wielkość Jana Chrzciciela polega między innymi na tym, że
miał świadomość pełnienia
funkcji służebnej wobec Jezusa,
swego kuzyna z Nazaretu.
Gdy Jan został uwięziony przez
Heroda Antypasa (syna tego He9

roda, który dopuścił się rzezi
dzieci w Judei), już z więzienia
wysłał do Jezusa swoich uczniów
z pytaniem: „Czy Ty jesteś Tym,
który ma przyjść, czy też innego
mamy oczekiwać?” (Łk 7, 19).
Najwyraźniej Jezus nie do końca
przystawał do jego wyobrażeń o
Mesjaszu. W obliczu zbliżającej
się śmierci pytanie Jana Chrzciciela ma jeszcze inny sens: Kim
ja jestem? Jaki sens ma moja
działalność? Czy jestem Eliaszem? Człowiek nigdy nie będzie
wiedział, kim jest, dopóki nie
otrzyma odpowiedzi na pytanie,
kim jest Jezus. Dopiero pewność
obecności Mesjasza pozwoli Janowi powiedzieć: „Trzeba, by On
wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30).
Osoba Jana dość nieoczekiwanie
pojawia się w hymnie o Logosie
w czwartej Ewangelii (J 1, 6). W
tej pieśni o relacji kosmosu,
ludzkości i Boga nagle pojawia
się Jan, konkretny człowiek,
świadek światłości. Jego świadectwo skierowane jest do
wszystkich ludzi. Jan jest pierwszym człowiekiem, który poznał
światłość i daje o niej świadectwo. On wskazał Jezusa swoim
uczniom, nazywając Go Barankiem Bożym. Wiedział, że krew
Mesjasza przyniesie zbawienie.
Dzięki jego świadectwu uczniowie rozpoznali w Jezusie oczekiwanego Mesjasza (por. J 1, 29
nn).
Misja Jana Chrzciciela przed
dwoma tysiącami lat nie zakończyła się sukcesem, ale jak Żydzi
wierzą w obecność Eliasza w
przełomowych momentach życia, tak my wierzymy, że podczas
każdego Adwentu głośniejsze
staje się wołanie „Prostujcie drogę Pańską”.

SŁUGA BOŻY
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Stefan Wyszyński, Sługa Boży
urodził się 3 sierpnia 1901 r. w
Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu
Mazowsza i Podlasia. Od 1920 r.
kształcił się w Wyższym
Seminarium Duchownym we Włocławku. 3
sierpnia 1924 r. z rąk bp
Wojciecha Owczarka
przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925 –
1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa
Kanonicznego, a także
Wydziale Prawa i Nauk
Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa
do szkoły. Rok później
został profesorem prawa
kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym
we Włocławku. Działał też w redakacji „Ateneum Kapłańskiego” (od 1932 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego), a także na
Uniwersytecie Robotniczym i w
solidacji mariańskiej.
Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed gestapo
(przed wojną w swoich publikacjach zdecydowanie przeciwstawiał się nazizmowi). Podczas Powstania Warszawskiego był kape-

lanem zgrupowania AK
„Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie
zaangażował się w prace nad po-

nownym otwarciem seminarium.
Jeszcze w 1945 r. został jego rektorem, a także redaktorem czasopisma „Ład Boży”. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na
Jasnej Górze 12 maja 1946 r., z
rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo
(Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po śmierci kardynała Hlonda,
został podniesiony do godności
arcybiskupa metropolity war10

szawsko – gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r.
otrzymał kapelusz kardynalski
(którego nie mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne
odmówiły mu wydania paszportu).
14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła zawarł porozumienie z władzami PRL. W zamian za potępienie wciąż walczących oddziałów
partyzanckich oraz uznanie nowej
granicy zachodniej uzyskał zgodę
na naukę religii w szkołach i działalność KUL. Ugoda trwała krótko.
Już 25 września 1953 r. prymas
został aresztowany. Do jesieni
1956 r. przebywał w kolejnych
miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim (do 12 października 1953 r.), Stoczku Warmińskim (do 6 października 1954 r.),
Prudniku Śląskim (do 26 października 1955 r.) oraz Komańczy (do
28 października 1956 r.). Podczas
pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów
Narodu Polskiego, pomyślanych
jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza z czasów
Potopu szwedzkiego. Ponieważ
kardynał Wyszyński wciąż był więziony, tekst ślubów odczytał bp
Michał Klepacz 26 sierpnia 1956
r., w obecności blisko miliona

pielgrzymów, przybyłych na Jasną
Górę.
Po odzyskaniu wolności prymas,
w latach 1957 – 1966 prowadził
Wielką Nowennę, która miała
przygotować naród na obchody
Tysiąclecia Chrztu Polski. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r.
Aktem Oddania Narodu Matce
Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów
polskich i biskupów niemieckich,
co spotkało się z ostrą reakcją
władz komunistycznych.
Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na
ręce papieża Pawła VI memoriał
Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.
Prośba ta została spełniona 21
listopada 1964 r.
Wobec napiętej sytuacji polityczno – społecznej w naszym
kraju prymas Wyszyński podejmował starania mające na celu
łagodzenie konfliktów na linii rząd
– opozycja. W latach 1980 – 1981
pełnił rolę pośrednika w negocja-

cjach pomiędzy władzą, a
„Solidarnością”.
Prymas Polski
Stefan kardynał
Wyszyński zmarł
28 maja 1981 r. w
Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat,
z których 57 przeżył jako kapłan.
Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie,
a pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.
Przez dziesięciolecia swojej posługi prymas Wyszyński zdołał
przeprowadzić polski Kościół
przez niezwykle trudne dla jego
funkcjonowania lata komunizmu.
Najlepszym świadectwem szacunku, na jaki zasługuje ta niezwykła
postać jest hołd, jaki oddał jej Jan
Paweł II podczas inauguracji swojego pontyfikatu, 22 października
1978 r.: Nie byłoby na stolicy tego
Papieża – Polaka (...) gdyby nie
było Twojej wiary nie cofającej się
przed więzieniem i cierpieniem,
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Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce
Kościoła, gdyby nie
było Jasnej Góry i
tego całego okresu
dziejów Kościoła w
Ojczyźnie naszej,
który jest związany
z Twoim biskupim i
prymasowskim posługiwaniem.
W uznaniu zasług
Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 6
lutego 2001 zakończony został
proces beatyfikacyjny. Dokumenty zebrane w ciągu 12 lat jego
trwania przez Trybunał Beatyfikacyjny zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacji.
Sługa Boży kard. Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca
2020 r. w Warszawie na Pl. Piłsudskiego – poinformował kard.
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podczas briefingu 21
października w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Świeca Caritas
budzi wrażliwość
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na lepszy
los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W
ramach 26. edycji akcji
Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec,
które zapłoną na wigilijnych stołach. Środki
zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone na wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie
dzieci w rehabilitacji i
leczeniu. Idea świątecznej świecy
Caritas rozpowszechnia się rów-

nież poza granicami naszego kraju. Dzięki ofiarności Polaków, biorących udział w ubiegłorocznej
edycji akcji, udało się odbudować
szkołę w syryjskim mieście
Aleppo, zniszczoną na skutek
działań wojennych. W tym roku część środków zostanie
przeznaczona
na pomoc dla
dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane
przez Caritas w 1994 r. Co roku,
podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej
Polsce. Od blisko 20 lat akcja ma
charakter ekumeniczny. Obecnie
jest prowadzona przez Caritas
wspólnie z Diakonią Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła EwangelickoReformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia
Eleos. Od początku nawiązuje do
idei pustego miejsca przy stole.
Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają
ci, którzy nas potrzebują.

II Synod Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej
Biskup Edward Dajczak
ogłosił terminy sesji II Synodu Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej i zarządził
przeprowadzenie wyborów
ich uczestników, czyli członków synodu.

świeccy, którzy albo sprawują różne funkcje w Kościele diecezjalnym, albo zostaną wybrani jako przedstawiciele tych grup, albo będą
wskazani przez biskupa.

synodalnymi. Po przegłosowaniu uchwały zostaną
przekazane biskupowi diecezjalnemu.

Pierwsza, inauguracyjna sesja synodalna odbędzie się
Podczas sesji synodalnych
w sobotę, 22 lutego 2020 roPo zasięgnięciu opinii Komi- zostaną przedstawione i
sji głównej, biskup poinfor- przedyskutowane projekty ku w Wyższym Seminamował o tym w specjalnym uchwał, które będą owocem rium Duchownym w Koszalinie.
piśmie, które podpisał 23
prac komisji synodalnych
września 2019 roku.
połączonych z
Sesje synodalne są zasadni- konsultaczym i właściwie ostatnim
cjami z paetapem synodu. Wezmą w rafialnymi
nich udział kapłani, osoby
zespołami
konsekrowane i wierni
12
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KOŚCIÓŁ ŚW. JACKA

Dane Parafii:
Parafia pw. Św. Jacka w Słupsku
(Kościół przy ul. Dominikańskiej 3)
ul. Św. Ojca Pio 3 76-200 Słupsk
tel. 59 842-23-43
e-mail: parafia@swjacek.net.pl
Kancelaria parafialna czynna:
wtorek i czwartek
16:30 - 17:30
Konto parafii
Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-0000-0265-4920

Porządek Mszy Św.
Niedziela
8:00, 9:30, 11:00 - msza dla dzieci, 12:30 i
18:00.
Dni powszednie
7:00 i 18:00
Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą,
a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00
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