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Bóg siê rodzi...

A w moim sercu?
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„Oto wielka tajemnica wiary”

W NUMERZE

Dla cz³owieka wierz¹cego ¿ycie
ma najg³êbszy sens. Nie jest po to,
by umrzeæ, ale jest po to, by zjednoczyæ siê z Bogiem w szczêœliwej
wiecznoœci. Przed ka¿dym z nas
otwiera siê wiêc wieczna perspektywa, perspektywa ¿ycia, które siê
nie koñczy, choæ siê zmienia. Drog¹,
któr¹ idziemy ku Bogu jest Jezus
Chrystus, prawdziwy Syn Bo¿y. On
to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy. Przez to z³¹czy³ siê z ka¿dym
z nas przez tê sam¹ naturê ludzk¹.
Dlatego jest nam tak bliski. Dlatego z tak¹ czu³oœci¹ i pietyzmem prze¿ywamy co roku
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Cieszymy siê we wspólnocie rodzinnej i koœcielnej.
Zawsze wzruszaj¹ nas polskie jase³ka z Maryj¹ i Józefem, Herodem i trzema
Królami, pasterzami i anio³ami. W centrum jest Betlejem, miasto króla Dawida, przepowiedziane jako
miejsce narodzin Mesjasza.
Betlejem w jêzyku hebrajskim oznacza „dom
chleba”. Maryja sk³ada
Nowonarodzonego w ¿³obie. Œw. Augustyn objaœnia,
¿e ¿³ób jest miejscem,
gdzie zwierzêta znajduj¹
pokarm. W ¿³obie le¿y Ten,
który nazwie siebie samego chlebem danym z nieba
- prawdziwym pokarmem, którego cz³owiek potrzebuje do podtrzymania swego cz³owieczeñstwa.
Ten pokarm zapewnia cz³owiekowi w³aœciwe, wieczne ¿ycie. Dlatego ¿³ób wskazuje na stó³ Pañski,
na o³tarz, z którego zaproszony
cz³owiek otrzymuje chleb od Boga.
Od pocz¹tku Adwentu prze¿ywamy nowy rok duszpasterski pod

has³em: „Oto wielka tajemnica
wiary”. Koœció³ wskazuje nam na
obecnoœæ ¿ywego Chrystusa pod
postaciami eucharystycznymi
chleba i wina. To jest niepojêta rzeczywistoœæ, gdy Bóg w Osobie
swego Syna karmi nas swoim
¿yciem, samym sob¹. Mówi o tym
Jezus: „kto Mnie spo¿ywa, bêdzie
¿y³ na wieki”. Ten, który rodzi siê
w stajence i zostaje z³o¿ony
w ¿³obie, stanie siê Pokarmem na
¿ycie wieczne.
Drodzy Parafianie, Drodzy
Czytelnicy naszej parafialnej ga-

ludzi g³odnych mi³oœci, zainteresowania, rozmowy, wspó³czucia, bliskoœci z innymi. Ostatecznie jest
to g³ód Boga. Cz³owiek nakarmiony Bogiem tworzy piêkne i wielkie rzeczy. Zg³odnia³y - tylko myœli o g³odzie. Na o³tarzu jest
„Maleñka Mi³oœæ”, która bliska
jest nam jak nikt inny, mi³osierna
i wspó³czuj¹ca, obdarzaj¹ca
i przyjmuj¹ca nas. ¯yczê, byœcie
nie umierali z g³odu Boga, byœcie
w Jezusie Eucharystycznym odnajdywali Tego, kto nasyci i zaspokoi wszelkie pragnienia. ¯yczê

zetki! ¯yczê, by Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia przynios³y têsknotê za
¿yciem, które trwa na zawsze.
Byœcie zatêsknili za Chlebem
¯ywym i by ta têsknota prowadzi³a Was do o³tarza w naszym domu
Bo¿ym. Cz³owiek nakarmiony
mo¿e tworzyæ wielkie rzeczy; cz³owiek g³odny myœli tylko o tym,
gdzie móg³by siê najeœæ. Tylu dziœ

równie¿ „smacznego” przy œwi¹tecznym stole.
Zdrowych, pogodnych, szczêœliwych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
w gronie bliskich i przyjació³ oraz
b³ogos³awionych dni w Nowym
Roku ¿yczê,
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

,,Przepis” na Wigiliê…
Po adwentowym czasie
przygotowania, po bardzo wymagaj¹cym maratonie po sklepowych korytarzach, po upragnionym oczekiwaniu na
przyjazd najbli¿szych, po skorzystaniu z sakramentu pokuty
i pojednania, przychodzi czas,
aby razem zasi¹œæ do wigilijnego sto³u. Wspania³e potrawy,
zebrana przy stole rodzina, Pismo Œwiête, op³atek, œwiece,
choinka…, ale mo¿e pojawiæ siê
pytanie: od czego zacz¹æ? Od
op³atka? Od kolêdy? Od fragmentu z Biblii?
Gdyby jednak ktoœ potrzebowa³
wskazówek lub mia³ w¹tpliwoœci,
to ten krótki artyku³ mo¿e byæ pomocny. A zatem, przejdŸmy do sedna sprawy:

Propozycja przebiegu Wigilii
w naszych domach:
1. Zapalenie œwiecy (albo œwiate³
na choince) - ojciec rodziny lub matka,
albo najstarsze dziecko zapala œwiecê
Caritas (lub inn¹) na stole, a nastêpnie
œwiece lub œwiat³a na choince.
2. Czytanie Ewangelii
(£k 2,1-14) - przy œwietle zapalonej œwiecy ktoœ z rodziny odczytuje fragment Ewangelii (wczeœniej
przygotowaæ czytanie).
3. Œpiew kolêdy: Wœród nocnej ciszy.
4. Modlitwa:
Bo¿e, nasz Ojcze, w tej uroczystej
godzinie wychwalamy Ciê i dziê-

kujemy za noc - dzisiaj wspominan¹ - w której pos³a³eœ nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
5. £amanie siê op³atkiem ojciec rodziny sk³ada wszystkim
¿yczenia.
6. Spo¿ywanie wieczerzy w atmosferze ¿yczliwoœci i rodzinnej mi³oœci spo¿ywa siê potrawy
wed³ug lokalnej tradycji.
7. Œpiew kolêd - kiedy rodzinna uczta wigilijna dobiega koñca,
œwi¹teczny nastrój podtrzymujemy
œpiewaniem kolêd.
8. Pasterka - przy choince,
w nastroju religijnym, spêdza siê
czas oczekiwania
na Pasterkê ucztê œwi¹teczn¹
ca³ej rodziny parafialnej.
Istot¹ czasu
œwi¹tecznego
jest radoœæ z narodzenia Pañskiego
oraz
wspólnie i rodzinnie spêdzony
czas: rozmowy,
¿yczenia, przebaczenie sobie urazów, wspólnie
œpiewane kolêd,
udzia³ w pasterce… Bóg zaprasza nas, abyœmy
byli dla siebie dobrymi i serdecznymi nie tylko na
œwiêta, ale zawsze. Czy chcê
przyj¹æ to zaproszenie?
Oprac. ks. M.
S³awiñski
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„Przyszed³ Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Ksi¹¿e Pokoju…” (Iz 9,5)
Jak wys³owiæ to, co wydarzy³o
siê przed wiekami w stajence betlejemskiej? Jakimi s³owami oddaæ
przyjœcie zapowiadanego przez
proroków Mesjasza? Czy nasze
umys³y i serca zdolne s¹, aby poj¹æ to wszystko, co wydarzy³o siê
wtedy „wœród nocnej ciszy?” To
wtedy przyszed³ na ziemiê EMMANUEL, oczekiwany, wytêskniony MESJASZ. Prorok Izajasz
z wielkim przejêciem opisuje Tego,
który przyszed³. A jest to „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Ksi¹¿e Pokoju…” (Iz 9,5). Prorok obdarowa³
Go czterema tytu³ami, aby oddaæ
jego naturê i przymioty: m¹droœæ,
boskoœæ, wszechmoc i pokojowe usposobienie. W tych s³owach zawiera siê pos³annictwo
Mesjasza, naszego Zbawiciela. To
Jego przyjœcie jest pe³ne radoœci,
ale jednoczeœnie wype³nione zbawczym trudem. Dobrze tê myœl oddaje œw. Pawe³ w Liœcie do Tytusa: „Ukaza³a siê ³aska Boga, która
niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyœmy wyrzek³szy siê bezbo¿noœci i ¿¹dz
œwiatowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobo¿nie ¿yli na tym œwiecie…” (Tt 2,11-14). Przyjœcie Jezusa na œwiat jest ³ask¹, wielkim
darem dla ka¿dego z nas. Jezus
przychodzi, aby nas zbawiæ, wyzwoliæ z niewoli grzechów. To
przejaw niepojêtej mi³oœci Boga do
ka¿dego z nas, ludzi. To zachêta
do tego, abyœmy ¿yli zgodnie z zasadami wiary, aby osi¹gn¹æ zbawienie. Autor tego Listu, œw.
Pawe³, poucza Tytusa, a nas zachêca, a mo¿e bardziej informuje
i poucza, a nawet mo¿emy to odebraæ jako upomnienie, abyœmy nie
zeszli z dróg wiod¹cych do zbawienia. Œw. Pawe³ bêdzie zachêca³,
abyœmy pragnêli dobra, a ¿ycie
swoje opierali na fundamencie
wiary. O ¿yw¹ wiarê apeluje równie¿ œw. Jakub w swoim Liœcie,

kiedy pisze: „Bracia moi! Jaki z tego po¿ytek, jeœli ktoœ mówi, ¿e wierzy, a nie potwierdza tego czynami? Czy taka wiara mo¿e go
zbawiæ? (…) Tak wiêc wiara, która nie jest potwierdzona czynami
martwa jest sama w sobie”
(2,14.17).
Tej nocy i dzisiejszej uroczystoœci prze¿ywamy przyjœcie EMMANUELA, Mesjasza, Zbawiciela, który jest „Bogiem z nami”. Trzeba te¿
zapytaæ: czy ja jestem z Bogiem?
Jakie miejsce w moim ¿yciu zajmuje Jezus? Kim dla mnie jest Jezus?
Dziœ wybrzmiewaj¹ s³owa zachêcaj¹ce nas do wielkiej radoœci. W trzeci¹ Niedzielê Adwentu us³yszeliœmy zachêtê do
radoœci, bo „Pan jest blisko!”
A dziœ ten czas oczekiwania, owa
bliskoœæ sta³a siê faktem: „Zwiastujê wam radoœæ wielk¹, dziœ
narodzi³ siê nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus”.
Bóg w swojej m¹droœci posy³a
na œwiat swojego Syna, aby i nas
uczyæ m¹droœci. Ta m¹droœæ zawiera siê w s³owach przestrogi, abyœmy „wyrzekli siê bezbo¿noœci”.
Czym jest owa „bezbo¿noœæ?” Ju¿
samo s³owo wszystko t³umaczy: to
¿ycie bez Boga, ¿ycie wbrew Bogu,
¿ycie u³o¿one po swojemu, ¿ycie
wed³ug swojego scenariusza. Œw.
Pawe³ wzywa do zerwania z bezbo¿nym stylem ¿ycia.
Nie spotka Jezusa ten, kto ulega „¿¹dzom œwiatowym”. Co to
znaczy? „¯¹dze œwiatowe”, to
zasady grzeszne, które proponuje
œwiat. To w chwili przyjêcia chrztu
œwiêtego zobowi¹zaliœmy siê przez
naszych rodziców i chrzestnych do
wyrzeczenia siê „wszelkiego grzechu”. Doroœliœmy, poszliœmy
w wielki œwiat, a po zobowi¹zaniach chrzcielnych co pozosta³o?
Co pozosta³o po przyjêciu sakramentu bierzmowania? Czy jesteœmy dojrza³ymi chrzeœcijanami?
Czy na co dzieñ dajemy œwiadec-

two wiary? ¯ycie domaga siê nieustannego potwierdzania przynale¿noœci do Pana Boga, do wiary
i Koœcio³a. Czy tak jest?
Œw. Pawe³ jako troskliwy wychowawca zachêca nas, abyœmy
„rozumnie i sprawiedliwie, i pobo¿nie ¿yli na tym œwiecie”. Mo¿na
to potraktowaæ jako zasady dobrego, bezkonfliktowego wychowania
domowego i spo³ecznego. ¯yæ „rozumnie”, to ¿yæ m¹drze, maj¹c jakiœ
cel i zadanie do wykonania, to niewzruszone zasady, których trzeba
siê trzymaæ, umiejêtnie przewiduj¹c skutki swojego postêpowania,
to umiejêtnoœæ przewidywania
i wyci¹gania wniosków ze swoich
pora¿ek czy niepowodzeñ.
¯yæ „sprawiedliwie”, to postêpowaæ „w duchu Chrystusowej
wiernoœci Bogu i Jego woli”
(ks. S. Harêzga). To ma szczególne odniesienie do ludzi, do naszych
bliŸnich, aby ich w³aœciwie oceniaæ,
gdy¿ „cz³owiek patrzy na to, co
widoczne dla oczu, Bóg natomiast
patrzy na serce”. My nie wiemy
co kryje siê we wnêtrzu cz³owieka, który jest wielk¹ tajemnic¹.
Œw. Pawe³ dziœ zachêca nas,
a w³aœciwie to przypomina, abyœmy ¿yli „pobo¿nie”, to znaczy
zgodnie z zasadami Ewangelii.
Wzór ¿ycia zgodnego z nauk¹ Jezusa przekazan¹ nam w Ewangelii ukazuj¹ œwiêci. Nieraz ich droga do Pana Boga by³a d³uga
i pokrêtna, ale to tylko mo¿e nas
upewniæ, ¿e do Boga zawsze mo¿na wróciæ, ¿e Jezus stale na nas
czeka. On stoi u drzwi naszego
serca i … czeka, aby Go wpuœciæ.
Có¿ mamy czyniæ? Co nam
pozostaje? Otworzyæ swoje serce
na „Mi³oœæ Maleñk¹” i wo³aæ:
„M¹droœci Przedwieczna, moje
serce tak bardzo chcia³oby siê
otworzyæ przed Tob¹! – nawet
gdyby mia³o siê rozpaœæ na tysiêczne kawa³ki. Rozkoszy mojego serca, chcia³bym Ciê zawrzeæ w uœci-
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sku i trwaæ ka¿dego dnia przy Tobie, w mi³oœci nie znaj¹cej koñca,
ku Twojej wy³¹cznej chwale.
Prawdziwie szczêœliwy jest cz³owiek, do którego tak w³aœnie przychodzisz z mi³oœci¹ uprzedzaj¹c¹,

wach: „£atwiej by³oby cofn¹æ minione dni i przywróciæ do ¿ycia
wszystkie zwiêdle kwiaty; ³atwiej
zebraæ wszystkie krople deszczu,
ni¿ zmierzyæ Moj¹ mi³oœæ ku tobie
i ku wszystkim ludziom” (s. 72).

nie daj¹c mu wytchnienia, dopóki
nie zacznie szukaæ spoczynku wy³¹cznie w Tobie” – modli siê mistyk, b³. Henryk Suzo. Prosi, „daj
mi siê lepiej poznaæ”1. Wielu œwiêtych wo³a³o o g³êbsze, pe³niejsze
poznanie Boga. „M¹droœæ Przedwieczna” w ujêciu b³. Henryka
Suzo, jest urzekaj¹ca. Ukazuje on
Boga jako Mi³oœæ, która nigdy siê
nie wyczerpuje, która jest nieskoñczona, która stale „objawia siê
w swym blasku”, tak jak „piêkna
ró¿a – w zapachu”, jak „buchaj¹cy ogieñ – w swym ¿arze”(s. 66).
Ów traktat o „M¹droœci Przedwiecznej”, to rodzaj dialogu jaki prowadzi s³uga z t¹¿ „M¹droœci¹
Przedwieczn¹”. Podkreœla „œwietlane Bóstwo” i „czcigodne cz³owieczeñstwo”, „wiernoœæ i czu³oœæ” (s. 69). Uderza w najdelikatniejsze i najczulsze struny naszej
duszy i wra¿liwoœci umys³u. Owa
„M¹droœæ Przedwieczna” zachêca nas, aby nasze serca by³y wolne od rzeczy przemijaj¹cych, ale
zd¹¿a³y do naœladowania Jezusa.
Mi³oœæ Bo¿a objawiaj¹ca siê
w Osobie Jezusa Chrystusa, jest
niewypowiedziana, niewyobra¿alna, co b³. Henryk ujmuje w s³o-

Apeluje, aby Jezusa godnie
przyj¹æ w swojej duszy, w swoim
sercu. Ujmuje to w s³owach pe³nych prostoty i zrozumienia: „Wielki b³¹d pope³nia ten, kto Króla nad
królami chce goœciæ w obskurnej
karczmie lub odes³aæ Go do komórki lokaja. Ten, kto swego znakomitego goœcia chce godnie
przyj¹æ, musi byæ ca³kowicie oderwany od wszystkich stworzeñ”
(s. 81 n). To apel skierowany do
nas, apel o czyste serce, o spokojne sumienie.
Boleje ten¿e mistyk œredniowieczny, ¿e Jezus jest za ma³o kochany, ¿e zosta³ zaburzony porz¹dek praw ustanowiony przez Boga,
¿e przez to zosta³o wykrzywione
czy znieprawione serce cz³owieka, przez co zrobi³o siê zamieszanie, bo wiele rzeczy odci¹ga cz³owieka od spraw duchowych,
nierzadko w sercu panuje niepokój, bo górê bior¹ zmys³y wprowadzaj¹ce zamêt. Powoduje to brak
skromnoœci, wiele zuchwa³oœci,
oziêb³oœci i brak troski o rozwój
¿ycia duchowego. Nasz B³ogos³awiony u¿ywa wiele terminów zaczerpniêtych z ¿ycia przyrody, aby
lepiej oddaæ istotê rzeczy: „podob-

nie jak szron majowy powoduje
usychanie i wiêdniêcie szlachetnych kwiatów, tak mi³oœæ do rzeczy przemijaj¹cych niszczy wszelki
zapa³ do rzeczy Bo¿ych i ³amie
duchow¹ dyscyplinê” (s. 84).
Jak¿e mocne s¹ jego s³owa,
które wk³ada w usta M¹droœci
Przedwiecznej: „Ale szkoda nie do
powetowania pojawia siê dopiero
wtedy, kiedy z³o, stawszy siê nawykiem, zaczyna uchodziæ za wewnêtrzn¹ uczciwoœæ i niszczy skrycie wszelk¹ duchow¹ radoœæ. Jest
ono tym bardziej szkodliwe, im
mniej siê takim wydaje. Ile obsypanych licznymi cennymi darami
szlachetnych wonnych ogrodów,
które by³y niczym raj niebieski
i ulubione mieszkanie Boga, z winy
mi³oœci ku rzeczom przemijaj¹cym
– chwastem zaros³o. W miejscach,
gdzie ros³y niegdyœ ró¿e i lilie, widaæ teraz same ciernie, pokrzywy
i osty…” (s. 85).
Mocne s³owa. Niektórym mo¿e
siê nawet wydawaæ, ¿e nie przystaj¹ do Bo¿ego Narodzenia, do
przyjœcia na œwiat „Maleñkiej Mi³oœci”. Dawniej czêœciej u¿ywano
s³ów mocnych, aby wstrz¹sn¹æ
cz³owiekiem, wiêc ów S³uga, mówi:
„Panie, te s³owa przenikaj¹ a¿
do g³êbi i trzeba by serca z kamienia, ¿eby siê nimi nie wzruszy³o.
S¹ jednak serca tak delikatne, ¿e
bardziej porusza je mi³oœæ ni¿ bojaŸñ” (s. 85).
Bo¿e Narodzenie, to czas na
wzruszenia, czas na poruszenie
serca, czas wgl¹du w swoje wnêtrze, czas zaproszenia Jezusa do
siebie. Pamiêtajmy, mi³oœæ Boga
w stosunku do nas jest „przepastna”, mówi M¹droœæ Przedwieczna. Jak bliski ów B³ogos³awiony
jest duchowoœci œw. Faustyny.
Mi³oœæ Bo¿a otwarta jest dla ka¿dego, zdolna „uwolniæ od ciê¿kiego jarzma grzechów, stworzyæ
(…) serce wolne, czyste i u³adzone, sumienie niesplamione i niewinne” (s. 88).
Tak do spraw duchowych podchodzili œwiêci. Niech to dla nas
bêdzie równie¿ jak¹œ czyteln¹
wskazówk¹.
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„Uda³ siê tak¿e Józef […] do
miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem…” (£k 2,4)
„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteœ wœród plemion
judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten,
który bêdzie w³ada³ w Izraelu,
a pochodzenie Jego od pocz¹tku,
od dni wiecznoœci. Przeto [Pan]
wyda ich a¿ do czasu, kiedy porodzi maj¹ca porodziæ” Mi 5,1-2).
Niewielka mieœcina, Betlejem,
znane jest bardzo szeroko. Tam
bowiem narodzi³ siê Mesjasz, Zbawiciel, o którym wieœcili prorocy,
a Micheasz wskaza³ to miejsce.
W œwi¹tecznej Ewangelii us³yszeliœmy okolicznoœci narodzin Jezusa. One stale s¹ przejmuj¹ce i mocno wpisuj¹ce siê w nasz¹
œwiadomoœæ. Zostawmy spory, dociekania, kiedy dok³adnie to by³o,
bo bibliœci, historycy, ju¿ wszystko
opowiedzieli. Pierwsz¹ wzmiankê
o obchodach uroczystoœci Bo¿ego
Narodzenia znajdujemy w roku
336, w dniu 25 grudnia. Przyjœcie
Jezusa by³o wielce oczekiwane.
Prorocy wypatrywali wzejœcia
„S³oñca
Sprawiedliwoœci”
(Ml 3,20), „Wschodz¹cego S³oñca” (£k 1,78), „Œwiat³oœci œwiata”
(J 8,12), a¿ przysz³a „Œwiat³oœæ
prawdziwa, która oœwieca ka¿dego cz³owieka przychodz¹cego na
œwiat” (J 1,9). Owo „Œwiat³o” by³o
tak oczekiwane, aby mog³o rozœwietliæ mroki grzechu, mroki duchowego zniewolenia. To, co przekaza³ nam g³ównie œw. £ukasz
Ewangelista, jest wzruszaj¹ce, roztkliwiaj¹ce, pe³ne wspó³czucia dla
Matki, która w takich warunkach,
bo stajennych, pasterskich, rodzi
Jezusa. Tak wielkie wydarzenie
zbawcze i zarazem dziejowe, dokonuje siê w maleñkiej, niewiele
znacz¹cej mieœcinie. Dziœ pewnie
media obwieœci³yby ten fakt lotem
b³yskawicy. Pad³oby zapewne wiele g³osów krytyki na fatalny stan
s³u¿by zdrowia, na nieludzkie warunki porodu, a który odby³ siê ca³kiem normalnie: „Kiedy tam przebywali, nadszed³ dla Maryi czas
rozwi¹zania. Porodzi³a swego pier-

worodnego Syna, owinê³a Go
w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie,
gdy¿ nie by³o dla nich miejsca
w gospodzie” – us³yszeliœmy
w Ewangelii (£k 2,1-14). Zauwa¿my jednak: jak wiele treœci
kryje siê w tych s³owach, ile¿ prze¿yæ, doœwiadczeñ mo¿na wydobyæ
z tego faktu.
Co nam mo¿e dziœ powiedzieæ
ten Fragment Ewangelii, bowiem
przed jej odczytaniem us³yszeliœmy
s³owa anio³a wypowiedziane do
pasterzy: „Zwiastujê wam radoœæ
wielk¹, dziœ narodzi³ siê nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus”
(£k 2,10-11).
DZIŒ! – to s³owo klucz. Ono
otwiera przed nami pytanie o szacunek do ludzkiego ¿ycia. Dziœ
bowiem tyle ma³¿eñstw oczekuje
na poczêcie i narodziny swojego
dziecka. Dziœ te¿ s³yszymy, ¿e
„ma³¿eñstwa” jednop³ciowe domagaj¹ siê adopcji dzieci! Czy dziœ
mamy siê z tego cieszyæ? Czy
mamy siê cieszyæ, ¿e zosta³ naruszony ³ad Bo¿y w ¿yciu cz³owieka? Bóg przecie¿ stworzy³ mê¿czyznê i kobietê. Ich obdarowa³
mo¿liwoœci¹ narodzin dziecka i jego
wychowania. Nie mo¿na ingerowaæ do tego stopnia w ³ad ustanowiony przez Boga. Dziecko nie
mo¿e mieæ dwie mamy czy dwóch
tatusiów. Jest problem: jak je zapisaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego?
Ka¿dego roku, w dniu 25 marca, w Uroczystoœæ Zwiastowania
Pañskiego, obchodzimy Dzieñ
Œwiêtoœci ¯ycia. Najczêœciej raz
w miesi¹cu Akcja katolicka zachêca do modlitwy w obronie poczêtego ¿ycia. Spo³eczeñstwo jest
uœwiadomione czym jest ¿ycie
ludzkie. To nie jest „zlepek komórek”, jak nieraz mo¿na us³yszeæ od
tych, którzy opowiadaj¹ siê za
aborcj¹. Wiemy jaki rwetes wywo³a³a wystawa zorganizowana
przed naszym koœcio³em, za co jej
organizatorzy zostali zawezwani
przed s¹d! Zwolennicy aborcji
orzekli, ¿e jest zbyt drastyczna.
Rodzi siê pytanie: czy mo¿na zabijaæ cz³owieka nienarodzonego
w majestacie prawa, ale z dala od

ludzkich oczu? ¯ycie ludzkie jest
œwiête, nienaruszalne.
Dziœ uœwiadamiamy sobie, ¿e
jest to dzieñ, który przeszed³ do
historii ludzkoœci, bowiem Maryja,
prosta dziewczyna ¿ydowska, zgodzi³a siê zostaæ Matk¹ Zbawiciela, od którego liczy siê czas! Czy
w ci¹gu tych ju¿ ponad dwu tysiêcy lat zdarzy³o siê na ziemi coœ
bardziej znacz¹cego, jak narodzenie Jezusa, który pocz¹³ siê z Maryi Dziewicy za spraw¹ Ducha
Œwiêtego? Nic takiego siê nie wydarzy³o! To punkt kulminacyjny
dziejów cz³owieka. Dlatego te¿
dzieñ ten nie mo¿e przejœæ tak prosto, cicho i niezauwa¿alnie.
Maryja jest jedyn¹, wyj¹tkow¹
Kobiet¹ i Pann¹ jednoczeœnie,
pe³n¹ rozwagi i odpowiedzialnoœci
za raz podjête decyzje. Ona uczy
szacunku dla ludzkiego ¿ycia, które jest niepowtarzalne od chwili
poczêcia a¿ do naturalnej œmierci.
To jest tak wa¿ne, zw³aszcza dziœ,
kiedy to karze siê obroñców ¿ycia,
kiedy prowadzi siê ich przed s¹dy
i wydaje wyroki zgodnie z polityczn¹ poprawnoœci¹, œwiatowym
lobby. Dziœ skazuje siê ludzi za to,
¿e aborcjê nazywaj¹ zabójstwem.
Kilka lat temu polski s¹d orzek³, ¿e
u¿ywanie takiego okreœlenia, jak
„zabijanie poczêtego ¿ycia” jest
przemawianiem „jêzykiem nienawiœci”! A wiêc nie wolno rzeczy
nazywaæ po imieniu! Gdzie jest
wolnoœæ s³owa? To ograniczanie
prawa ludzi broni¹cych ¿ycia od
momentu poczêcia do naturalnej
œmierci. Co – wed³ug s¹du – jest
¿yciem? Czy to, co biega, krzyczy,
wymachuje rêkami? Nie u¿ywajmy zamienników na ukazywanie
prawdy: aborcja jest dzieciobójstwem i nie jest to mowa nienawiœci, ale mowa prawdy. Do czego
zmierza œwiat, który nie szanuje
¿ycia od chwili poczêcia do naturalnej œmierci? Czy s¹dy wydaj¹ce takie wyroki staj¹ w obronie
ludzkiego ¿ycia?
Nauka Koœcio³a w kwestii
ochrony ¿ycia jest jednoznaczna.
Jan Pawe³ II w Encyklice „Evan-
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gelium vitae” – „O wartoœci i nienaruszalnoœci ¿ycia ludzkiego”,
bardzo jasno wyra¿a siê na temat
wartoœci ¿ycia, jak i jego unicestwiania: „Nie powinno to dziwiæ,
poniewa¿ zabójstwo ludzkiej istoty, która jest obrazem Bo¿ym, stanowi grzech szczególnie ciê¿ki.
Tylko Bóg jest Panem ¿ycia! Jednak¿e wobec licznych i czêsto dramatycznych przypadków, jakie
zdarzaj¹ siê w ¿yciu indywidualnym i spo³ecznym, refleksja ludzi
wierz¹cych zmierza³a zawsze do
pe³niejszego i g³êbszego zrozumienia tego, czego przykazanie Bo¿e
zabrania i co nakazuje” (n. 55).
Nasz œwiêty Rodak na Stolicy
Piotrowej przytacza³ tak¿e s³owa
Deklaracji o eutanazji Iura et bona,
gdzie mo¿na przeczytaæ:
„Nic i nikt nie mo¿e daæ prawa
do zabicia niewinnej istoty ludzkiej,
czy to jest embrion czy p³ód, dziecko czy doros³y, cz³owiek stary, nieuleczalnie chory czy umieraj¹cy.
Ponadto nikt nie mo¿e siê domagaæ, aby pope³niono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub
wobec innej osoby powierzonej
jego pieczy, nie mo¿e te¿ bezpoœrednio ani poœrednio wyraziæ na
to zgody. ¯adna w³adza nie ma
prawa do tego zmuszaæ ani na to
przyzwalaæ” (n. 57).
Przytaczam naukê Koœcio³a, bo
stale toczy siê batalia o ¿ycie,
a w ostatnim czasie nawet nabiera na sile. Nasta³y dziwne czasy,
które nie sprzyjaj¹ ochronie ¿ycia.
Obok wielu stowarzyszeñ, ruchów
opowiadaj¹cych siê za ¿yciem,
bywa i tak, ¿e na niektórych uniwersytetach nie wolno mówiæ, ani
nie wolno wyg³aszaæ prelekcji, wyk³adów, na temat ochrony ¿ycia od
chwili poczêcia do naturalnej
œmierci. Jest to jawna cenzura, ideologiczny dyktat. Wolno wyg³aszaæ
referaty o treœci i nachyleniu lewicowym, ale nie wolno mówiæ jak
wielkim darem jest ¿ycie ludzkie,
jak trzeba je chroniæ.
Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia mówi nam, jak wielk¹ wartoœæ
ma ¿ycie ludzkie, jak wielk¹ wartoœæ ma rodzina, gdzie jest m¹¿

i ¿ona, ojciec i matka. Dziœ trzeba
wo³aæ: „Wybierajcie ¿ycie, abyœcie
¿yli” (Pwt 30,19). Bywa, ¿e „miêdzynarodowe instytucje prowadz¹
politykê, która ignoruje albo wrêcz
walczy z kobiec¹ to¿samoœci¹,
macierzyñstwem, rodzin¹ i ma³¿eñstwem rozumianym oczywiœcie
jako zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety”. W macierzyñstwie nikt nie
zast¹pi kobiety!
O co walcz¹ te kobiety: najproœciej mówi¹c o normalnoœæ, o dowartoœciowanie macierzyñstwa,
odkrywanie istoty kobiecoœci, postuluj¹ uznanie pracy w domu na
rzecz rodziny, za zajêcie takie samo,
jak ka¿da inna praca. Walcz¹ o to,
co mo¿e wydawaæ siê doœæ dziwne, aby nie zmazywaæ ró¿nic miêdzy mê¿czyzna a kobiet¹, wskazuj¹
na wartoœæ ma³¿eñstwa i rodziny w
rozumieniu tradycyjnym. Wskazuj¹
jak feminizm oparty na ideologii
gender, niszczy kobiety. Nikt nie
zast¹pi kobiety jako matki w rodzinie! „Trzeba pokazaæ, jak wielkimi
bohaterkami s¹ kobiety, które s¹
¿onami, matkami, prowadz¹ dom,
a do tego jeszcze pracuj¹ zawodowo” . Czy w tym jest coœ z³ego?
W ostatnich latach przykro by³o
patrzeæ na tzw. manify feministyczne, gdzie jest tyle wulgaryzmów, tyle s³ów poni¿aj¹cych godnoœæ kobiety! Jak w takiej sytuacji
zdobyæ siê na szacunek dla kobiety? Kobiety najpierw musz¹ szanowaæ same siebie, a tego nie widaæ w tych¿e manifach i napisach
na wielu transparentach.
Modli³ siê Jan Pawe³ II:
„O Maryjo,
jutrzenko nowego œwiata,
Matko ¿yj¹cych,
Tobie zawierzamy sprawê
¿ycia:
spójrz, o Matko, na
niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala siê
przyjœæ na œwiat,
ubogich, którzy zmagaj¹ siê
z trudnoœciami ¿ycia,
mê¿czyzn i kobiet – ofiary
nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych
przez obojêtnoœæ

albo fa³szyw¹ litoœæ.
Spraw, aby wszyscy
wierz¹cy w Twojego
Syna
potrafili otwarcie
i z mi³oœci¹ g³osiæ
ludziom naszej epoki
Ewangeliê ¿ycia.
Wyjednaj im ³askê przyjêcia
jej
jako zawsze nowego daru,
radoœæ wys³awiania jej
z wdziêcznoœci¹
w ca³ym ¿yciu
oraz odwagê czynnego
i wytrwa³ego
œwiadczenia o niej,
aby mogli budowaæ,
wraz ze wszystkimi ludŸmi
dobrej woli,
cywilizacjê prawdy i mi³oœci
na czeœæ i chwa³ê Boga
Stwórcy,
który mi³uje ¿ycie” (n. 105).
Zakoñczê fragmentem piêknej
piosenki do tekstu Wojciecha M³ynarskiego, a œpiewanej przez Edytê Geppert, „Och, ¿ycie kocham
ciê nad ¿ycie”:
„Uparcie i skrycie
och ¿ycie kocham ciê
kocham ciê
kocham ciê nad ¿ycie
W ka¿d¹ pogodê
potrafi¹ dostrzec oczy moje
m³ode
niebezpieczn¹ tw¹ urodê
Kocham ciê ¿ycie
poznawaæ pragnê ciê
pragnê ciê
pragnê ciê w zachwycie
choæ barwy œciemniasz
wierzê w œwiate³ko które
rozprasza mrok”.

Ks. Andrzej Skiba
1

Henryk Suzo, ksiêga m¹droœci
przedwiecznej, prze³o¿y³ Wies³aw
Szymona OP, Wydawnictwo „W
drodze”, Poznañ 1983, s. 64 n.
Tytu³ napisany ma³ymi literami,
choæ autor, niemiecki mistyk, odnosi siê do Boga jako M¹droœci
Przedwiecznej.
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Istota Bo¿ego Narodzenia…
Bo¿e Narodzenie to jedno z najwa¿niejszych Œwi¹t religijnych.
Jest to szczególny czas, poprzedzony Adwentem, do którego wszyscy siê przygotowujemy. Jednak
warto zastanowiæ siê nad tym
czym dla nas jest Bo¿e Narodzenie i ten œwi¹teczny czas: spotkaniem z Chrystusem, a mo¿e tylko
mi³ym spêdzeniem czasu w gronie
rodziny i przyjació³ albo zwyczajnie czasem wolnym od pracy i codziennych obowi¹zków? Czy aby
na pewno zdajemy sobie sprawê
z tego wielkiego wydarzenia jakim
jest narodzenie Jezusa, co ono
oznacza i jak¹ tajemnicê zawiera?
Czy jesteœmy gotowi przyj¹æ Chrystusa do naszego serca i ¿ycia i pod¹¿aæ za Nim? Ka¿dy z nas powinien zatrzymaæ siê na chwilê,
zastanowiæ i zg³êbiæ prawdê o Bo¿ym Narodzeniu.
Narodzenie Jezusa
(Jednorodzonego Syna
Bo¿ego) jest niezaprzeczalnym faktem potwierdzonym przez Ÿród³a historyczne. Bóg
uczyni³ dla nas coœ wielkiego, pokaza³ jak bardzo
wa¿ny jest dla Niego
cz³owiek. Bóg sta³ siê
prawdziwym cz³owiekiem po to aby nas zbawiæ, a tym samym dokona³ zwyciêstwa nas
szatanem. Zjednoczenie
Boga z cz³owiekiem pokazuje Jego bezinteresown¹ mi³oœæ do nas.
Jezus ¿y³ wœród ludzi
i doœwiadcza³ tego wszystkiego co
my, czyli g³odu, bólu, cierpienia, itd.
Przyj¹³ nasz¹ ludzk¹ ograniczonoœæ, a Jego Bóstwo pozosta³o
w ukryciu. Mi³oœæ oznacza wolnoœæ i nie ma mowy o przymusie,
dlatego Bóg da³ cz³owiekowi wolnoœæ wyboru. Nie jesteœmy w stanie wszystkiego poj¹æ i ogarn¹æ rozumem, ale wystarczy Mu zaufaæ,
uwierzyæ i przyj¹æ Jego naukê.

Pamiêtajmy, ¿e wszyscy, bez
wzglêdu na pochodzenie, kolor skóry czy status spo³eczny, jesteœmy
ukochanymi dzieæmi Boga.
Bo¿e Narodzenie to czas pokoju, pojednania i wzajemnej ¿yczliwoœci. Po raz pierwszy œwiêtowano narodzenie Chrystusa
w Betlejem w IV wieku. Mia³o to
miejsce po wybudowaniu bazyliki
Narodzenia Pañskiego. Wówczas
w Wigiliê tego Œwiêta, o pó³nocy,
odprawiono Mszê Œw. zwan¹ „Pasterk¹”. Nazwa pochodzi od pasterzy, którzy jako pierwsi oddali
ho³d nowonarodzonemu Jezusowi.
Nasza polska tradycja zwi¹zana z obchodzeniem Wigilii i Bo¿ego Narodzenia, w przeciwieñstwie
do niektórych krajów, jest bardzo
bogata. 24 grudnia wieczorem, kiedy pierwsza gwiazda pojawi siê na

umieszczania zarówno w koœciele
jak i w domach. Motyw choinki
pochodzi od rajskiego drzewa. Ju¿
w œredniowieczu popularne by³y
przedstawienia, w których wystêpowa³y postaci Adama i Ewy.
Jedn¹ z dekoracji scenicznych
obowi¹zkowo by³o drzewo. Pierwsza choinka w Polsce pojawi³a siê
w Gdañsku w 1698 roku. Jednak
na dobre zaczêto kultywowaæ ten
zwyczaj dekorowania choinki
i umieszczania jej w wystroju œwi¹tecznym dopiero w XIX wieku.
Nieod³¹cznym elementem Œwi¹t jest
symboliczna szopka. Jej geneza wi¹¿e siê z jase³kami, które zapocz¹tkowa³ œw. Franciszek z Asy¿u.
Niezwykle istotne jest pozostawienie wolnego miejsca przy stole
wigilijnym. To miejsce oznacza
przede wszystkim obecnoœæ Chry-

niebie, ca³a rodzina zbiera siê
wokó³ wigilijnego sto³u i rozpoczyna wieczerzê od modlitwy, dzielenia siê op³atkiem i sk³adania sobie
¿yczeñ. Jest to typowo polski zwyczaj, a op³atek jest „chlebem pokoju i nieba” (C.K.Norwid). Zwyczaj ³amania siê op³atkiem
pochodzi z XVIII wieku.
Jednym z symboli œwi¹tecznych jest choinka, która jest

stusa. Przeznaczone jest dla niespodziewanego goœcia, ale tak¿e symbolizuje pamiêæ o bliskich, którzy s¹
daleko lub odeszli do wiecznoœci.

Teresa Perko³up
(Ÿród³o: Internet oraz gazeta
„Mi³ujcie siê”)
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101. Rocznica powstania
II Pu³ku Strzelców Podhalañskich
W niedzielê, 8 grudnia 2019 r.
o godzinie 14.00 w koœciele pw.
Przemienienia Pañskiego sprawowana by³a Msza Œwiêta z okazji
101. rocznicy powstania II Pu³ku
Strzelców Podhalañskich. Przy
okazji uroczystoœci, na Placu Harcerskim zosta³a ods³oniêta i poœwiêcona pami¹tkowa tablica,
upamiêtniaj¹ca 22. Dywizjê Piechoty Górskiej.

œwiêcenia sztandaru dokona³ biskup przemyski – dziœ œwiêty –
Józef Sebastian Pelczar.
W okresie miêdzywojennym
dowódcami 2. PSP byli: p³k Jerzy Dobrodzicki (1918-1919), p³k
Stanis³aw Wróblewski (19191920), p³k Gustaw Truskolaski
(1920-1922), p³k Franciszek Stutzman (1922-1927), pp³k Euge-

niusz Zuger (1927-1930), p³k Janusz Sêp-D³u¿niakiewicz (1930-1932),
p³k Karol Swinarski (1932-1935),
pp³k Karol Lenczowski (19351936), p³k Zygmunt Cšadek
(1936-1938) i pp³k Stefan Szlaszewski (1938-1939).

(Ÿród³o: www.muzeum.sanok.pl)

Pocz¹tki 2. PSP siêgaj¹ jesieni
1918 r., kiedy formowa³y siê pierwsze jednostki Wojska Polskiego.
Pierwszym organizatorem i dowódc¹ pu³ku zosta³ p³k Jerzy Kazimierz Dobrodzicki. Jeszcze
w dniu powstania I batalion zosta³
przetransportowany do Sanoka,
sk¹d ju¿ 11 grudnia 1918 r. „podhalanie” wyruszyli na front ukraiñski. W czerwcu 1919 r. I batalion spotka³ siê z nowym,
nieznanym dotychczas przeciwnikiem – Armi¹ Czerwon¹. Wszystkie trzy bataliony 2. PSP po³¹czy³y siê 25 kwietnia 1920 r. pod
S³awecznem i w sk³adzie I Brygady Górskiej rozpoczê³y swój udzia³
w wielkiej ofensywie przeciwko
Armii Czerwonej na Ukrainie.
2. PSP wkroczy³ do stolicy Ukrainy i obsadzi³ pó³nocne przedmieœcia, utrzymuj¹c swoje pozycje
przez miesi¹c, czyli do nakazania
odwrotu. 2. PSP wzi¹³ równie¿
udzia³ w polskiej kontrofensywie
znad Wieprza rozpoczêtej 16 sierpnia 1920 r. Chlubn¹ kartê zapisa³
w bitwie nad Niemnem, zdobywaj¹c m.in. Grodno. 6 grudnia 1920 r.
pu³k powróci³ do Sanoka i stacjonowa³ tu a¿ do wybuchu II wojny
œwiatowej. Wkrótce po przybyciu
z frontu ustanowiono œwiêto pu³kowe – obrano dzieñ 23 wrzeœnia
(data bitwy pod KuŸnic¹
w 1920 r.). Sztandar pu³k otrzyma³
15 lipca 1923 r. w czasie uroczystoœci na sanockich B³oniach. Po-
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Wigilijna paczuszka –
wspomnienie o Prymasie Tysi¹clecia
„Taki bia³y kawa³ek chleba,
kruchy jak niæ ³¹cz¹ca ludzi, ten
tajemniczy symbol nieba, odleg³e wspomnienia obudzi³...”
(„Op³atek” - Adam Kiwacki)
Maria Okoñska, autorka wspomnieñ o pierwszych œwiêtach Bo¿ego Narodzenia uwiêzionego Prymasa Tysi¹clecia, by³a polsk¹
polonistk¹ i psychologiem. Uczestniczy³a w Powstaniu Warszawskim pod ps. Emmanuela. Za³o¿y³a Instytut Prymasa Wyszyñskiego
w Warszawie. Od 1942 roku by³a
blisk¹ wspó³pracownic¹ Ks. Stefana Wyszyñskiego. W 1948 r. UB
aresztowa³o j¹ za dzia³alnoœæ duszpastersk¹ i organizowanie obozów
wakacyjnych dla dziewcz¹t z ca³ej Polski. Po interwencji biskupa
Wyszyñskiego zosta³a wypuszczona po czterech miesi¹cach. Wraz
z Mari¹ Wantowsk¹ i Janin¹ Michalsk¹ odwiedza³a uwiêzionego
Prymasa Polski w Komañczy ostatnim miejscu odosobnienia.
By³a jedynym œwiadkiem sk³adania przez Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego Jasnogórskich Œlubów
Narodu, które powsta³y w Komañczy. W 2016 roku, œwiêtowano 60
rocznicê ich powstania i uwolnienia z internowania z Komañczy
S³ugi Bo¿ego Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Maria Okoñska
jest autork¹ ksi¹¿ek: „Wspomnienie z Powstania Warszawskiego”,
„Z misj¹ do Komañczy”, „Przez
Maryjê wszystko dla Boga. Wspomnienia 1920-1948”. Pisa³a tak¿e
artyku³y do TK „Niedziela”, z którego pochodzi to wspomnienie. Za
dzia³alnoœæ patriotyczno-religijn¹
zosta³a odznaczona Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. Zmar³a w 2013 r. w Czêstochowie, prze¿ywszy 93 lata.
Jej wspomnienie o œwiêtach
uwiêzionego Prymasa Tysi¹clecia
jest bardzo ciekawe i wartoœcio-

we nie tylko dla m³odszego pokolenia. Jak bardzo musia³a t¹ sytuacjê prze¿yæ, skoro u schy³ku swojego ¿ycia zapragnê³a o tym
napisaæ: „Ojciec Stefan Kardyna³
Wyszyñski by³ ju¿ w wiêzieniu kilka miesiêcy, aresztowany 25
wrzeœnia 1953 r. Zbli¿a³ siê okres
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Z ca³ego serca zapragnê³am wys³aæ
Ojcu od nas - jego duchowych
córek z Instytutu Prymasowskiego - ma³¹ paczuszkê, która sprawi³aby mu radoœæ. Oczywiœcie, nie
wiedzia³yœmy, gdzie Ojciec by³ wiêziony. Chodzi³y wieœci, ¿e przebywa w Stoczku Warmiñskim, ale nie
by³o to pewne. Mog³am uczyniæ to
przez szefow¹ Urzêdu Bezpieczeñstwa, maj¹c¹ niesamowit¹
wprost w³adzê, przewy¿szaj¹c¹
nawet w³adzê ministra Radkiewicza. Pozna³am j¹, gdy przebywa³am w wiêzieniu w 1948 r. - to ona
wyda³a rozkaz mojego aresztowania. Podczas uwiêzienia mia³am
z ni¹ bardzo d³ug¹ i zasadnicz¹ rozmowê. Gdy wychodzi³am z jej pokoju,
okaza³a mi niezwyk³¹ wprost
serdecznoœæ
i udostêpni³a
osobisty, zastrze¿ony telefon. Da³a
mi prawo korzystania
z tego telefonu w razie potrzeby. W³aœnie teraz, kiedy chcia³am
wys³aæ paczuszkê dla wiêzionego
Ojca, uwa¿a³am, ¿e zachodzi taka
potrzeba.
Uda³am siê do Urzêdu Bezpieczeñstwa na ulicê Koszykow¹,
gdzie kiedyœ by³am wiêziona. Zastrze¿ony telefon zadzia³a³ natychmiast. Zosta³ przys³any pu³kownik,
który zaprowadzi³ mnie na górê, do
pokoju znajomej z UB. By³a wyraŸnie zaskoczona moim przyby-

ciem. Na pocz¹tku powiedzia³am
wprost: - Zrobiliœcie najwiêksze
g³upstwo, aresztuj¹c Prymasa, który nawet o was, komunistach oraz
pracownikach Urzêdu Bezpieczeñstwa, wyra¿a³ siê z umiarkowanym zrozumieniem. £agodzi³
nienawiœæ ludzi, którzy mówili
o was tylko Ÿle - stwierdzi³am. I w³aœnie takiego cz³owieka aresztowaliœcie. - No, trudno, sta³o siê powiedzia³a, wyraŸnie wstrz¹œniêta i zak³opotana. - Ale czym mogê
pani s³u¿yæ? - wreszcie zapyta³a.
- Pragnê wys³aæ do wiêzionego
Ojca ma³¹ paczuszkê, a nie wiem
gdzie on przebywa. - A co w niej
bêdzie? - zapyta³a. Zaczê³am wyliczaæ: ma³a figurka Dzieci¹tka
Jezus w gipsowym ¿³óbku, Hostia
do Mszy œw., op³atek wigilijny, kilkanaœcie ziarenek pszenicy oraz
krótki list.
Pani z UB odpowiedzia³a zdecydowanie: - Zgadzam siê na
wszystko z wyj¹tkiem listu; nie
wiadomo, czy list zostanie przes³a-

ny... Specjalny wys³annik dorêczy
osobiœcie paczuszkê Ksiêdzu Prymasowi. Proszê jak najszybciej j¹
przynieœæ. Zapewniam, ¿e bêdzie
dorêczona Ksiêdzu Prymasowi.
Podziêkowa³am i wysz³am szybko,
aby szykowaæ wigilijny prezent dla
naszego Ojca. Za dwa dni - we-
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d³ug umowy z pani¹ z UB - przywioz³am paczuszkê do Urzêdu
Bezpieczeñstwa, z listem bardzo
oglêdnie napisanym. Szefowa UB
przyjê³a mnie natychmiast i oœwiadczy³a, ¿e paczka bêdzie dorêczona jeszcze przed dniem wigilijnym.
O liœcie nie wspomnia³a. Przedstawi³a mi jakiegoœ pana, elegancko
ubranego, mówi¹c, ¿e w³aœnie ten
pan osobiœcie dorêczy paczuszkê
Ksiêdzu Prymasowi. Uczyni to
bardzo szybko, bo czasu jest ma³o.
A jak by³o w miejscu, gdzie
przebywa³ uwiêziony Ojciec - dowiedzia³yœmy siê póŸniej, gdy mog³yœmy siê ju¿ z Ojcem widywaæ
w Komañczy, w czwartym i ostatnim miejscu uwiêzienia. Ojciec
o tym mówi³ i zapisa³ to w swoim
dzienniku: „Pro memoria”. Nadszed³ dzieñ wigilijny. Od samego
rana Ojciec i wspó³wiêŸniowie,
s. Leonia i ks. Stanis³aw Skorodecki byli ogromnie radoœni; przecie¿
Chrystus rodzi siê raz jeszcze dla
ca³ego œwiata i dla ka¿dego z nas.
Có¿ wobec tego znaczy wiêzienie,
odosobnienie, samotnoœæ, œwiadomoœæ ogromnej niesprawiedliwoœci i wyrz¹dzonej im krzywdy... To
wszystko nic, bo przecie¿ „Bóg siê
rodzi, moc truchleje...” Z tej œwi¹tecznej zadumy wyrwa³o ich mocne pukanie do drzwi prymasowskiego pokoju. Wszed³ m³ody,

elegancko ubrany mê¿czyzna i lekko sk³oniwszy siê Ksiêdzu Prymasowi, po³o¿y³ na stole ma³¹ paczuszkê. - To od pani Marii
Okoñskiej - powiedzia³ po prostu
i sk³oni³ siê raz jeszcze. Dopiero
gdy wyszed³, Ojciec podszed³ do
sto³u i wzi¹³ do rêki dorêczon¹ paczuszkê. Potem mówi³ nam, ¿e dobrze wiedzia³, i¿ to jest Dzieci¹tko
Jezus, bo czu³, ¿e Ono na pewno
dziœ przyjdzie.
W g³êbokim skupieniu rozwin¹³
paczuszkê, ujrza³ Dzieci¹tko,
Hostiê i ziarenka pszenicy. Dobre mia³ przeczucie. Musia³ to
prze¿yæ sam w milczeniu, a po chwili
poprosi³ siostrê
i ksiêdza, aby pokazaæ Bo¿¹ Dziecinê, której im
tak brakowa³o.
Radoœæ by³a
nieopisana:
Teraz dopiero
bêd¹ prawdziwe œwiêta
Bo¿ego Narodzenia!
Ma³y Jezus,
mimo drutów kolczastych, którymi by³y

owiniête wszystkie drzewa w ogrodzie, mimo
murów wiêziennych
i wszelkich przeszkód,
dotar³ na czas, nie opóŸni³ siê. Potem by³o dzielenie siê op³atkiem, wieczerza wigilijna i kolêdy,
kolêdy - a¿ do utraty
tchu!... Mimo wiêzienia ile¿ radoœci!... Jak nieskoñczenie dobry jest
Bóg. Jak dobre i wdziêczne Bogu za wszystko
by³o wielkie serce Prymasa Tysi¹clecia!
Z pobliskiego koœcio³a,
gdzie odprawia³a siê o pó³nocy Pasterka, dochodzi³y s³owa: „coœ siê narodzi³ tej nocy,
byœ nas wyrwa³ z czarta mocy...”
Literatura:
TK „Niedziela” nr 51-52/2003
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38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego –
zapaliæ œwiat³o wolnoœci…
13 grudnia 2019 r. w 38. rocznicê wprowadzenia stanu wojennego modliliœmy siê podczas Mszy
Œwiêtej o godzinie 18.00 w intencji ofiar stanu wojennego. Mszy
Œwiêtej przewodniczy³ ks. pra³at
dr Andrzej Skiba w koncelebrze
z kap³anami naszej parafii: ks. Waldemarem Gawronem i ks. Mateuszem S³awiñskim. Wspólna modlitwa zgromadzi³a w naszym
koœciele œrodowiska patriotyczne,
przedstawicieli lokalnych w³adz,
parafian i mieszkañców Sanoka.
Po zakoñczonej Eucharystii, pod
tablic¹ „Solidarnoœci” umiejscowion¹ przed koœcio³em z³o¿ono
kwiaty i wi¹zanki.

Stan wojenny zosta³ wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie ca³ej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na polecenie
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. By³ niezgodny z Konsty-

tucj¹ PRL. W trakcie jego trwania z r¹k milicji oraz SB zginê³o kilkadziesi¹t osób. Zosta³ zawieszony 31 grudnia 1982 roku,
a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.
(•ród³o: www.gov.pl)

Kampania ,,Zapal œwiat³o wolnoœci”
13 grudnia o godz. 19:30 symboliczne œwiece zap³onê³y dla uczczenia pamiêci osób, które w tê grudniow¹ noc 1981 roku zap³aci³y
wysok¹ cenê za przywi¹zanie do
idea³ów niepodleg³oœci i demokracji.
Kampania „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Œwiat³o Wolnoœci”
to nawi¹zanie do gestu solidarnoœci, jaki wobec Polaków ¿yj¹cych
w czasie stanu wojennego wykonali t³umnie mieszkañcy wolnego
œwiata. Prezydent USA Ronald
Reagan wezwa³ wówczas do postawienia w oknach symbolicznych
œwiate³. Niech p³omieñ milionów
œwiec w amerykañskich domach
bêdzie œwiadectwem, ¿e œwiat³a
wolnoœci nie uda siê zgasiæ –
zwróci³ siê do Amerykanów w bo¿onarodzeniowym orêdziu Reagan.
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia
1981 roku œwiece zap³onê³y zarówno w oknach Bia³ego Domu,
jak i Pa³acu Apostolskiego w Watykanie. W podobny sposób swój
sprzeciw wobec brutalnej polityki
komunistycznych w³adz wyra¿ali
Polacy w kraju.
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CEL DOSKONA£Y
Czego robimy w ¿yciu wiele?
Osi¹gamy ró¿ne cele.
Wœród wielu celów,
Które ¿ycie nasze bêd¹ dominowa³y –
Jest jeden najwa¿niejszy, cel doskona³y.
Kto (co) jest tym celem? - Pan Bóg
Wspania³y!
Celem naczelnym wszelkiej naszej d¹¿noœci,
Jest zbli¿aæ siê ci¹gle do Jego doskona³oœci.
Mo¿e przed czasem stworzenia,
By³a potrzeba (czymœ z kimœ) podzielenia?
By by³o mo¿liwe podzielenie,
Konieczne by³o œwiata stworzenie…
Bez MI£OŒCI, mimo (technicznych)
mo¿liwoœci –
Nie powsta³by œwiat s³u¿¹cy ludzkoœci!

Na œwiecie stworzyæ byty (duchy i ludzi) ni¿ej
postawione,
By istniej¹c do Bo¿ej doskona³oœci, mog³y
d¹¿yæ one.
To jest jedyna droga, by mieæ udzia³
w szczêœliwoœci Boga.
Tak prowadz¹c swe postepowanie,
Musz¹ mieæ WIARÊ, ¿e tak siê stanie.
To jest wszystkich najwiêksze marzenie –
Niech maj¹ NADZIEJÊ na jego spe³nienie!
On cnoty Ma doskona³e,
Jak wszystko co od Niego pochodzi.
Z ich powodem œwiat ¿yje i siê narodzi³.
D¹¿¹c do celu najwy¿szego,
Za wzór miejmy cnoty Jego.
Poœród ¿yciowych wa¿nych celów wielu,
Pamiêtajmy o doskona³ym Bo¿ym celu!
K. Zarzyka

Noc
Kiedy ju¿ siê czas naznaczy³
Gdyœ pierwszy raz œwiat zobaczy³
Zza matczynej skromnej szaty
Pola kry³y mrozu kwiaty
Có¿ ¿e stajnia - ¿e uboga
Ch³odno pusto cisza wroga

Przecie¿ jesteœ Bóg Zbawienia
Wiêc ³zy Matki w gwiazdy zmieniasz
Uœmiech puchu pokry³ grotê
Œwiat³o gwiazd skrzy na kamieniach
W garstce s³omy jakby z³otej
Le¿y Dziecko - Bóg zbawienia
Jolanta Kenar
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INTENCJE MSZALNE
23 grudnia 2019 – 12 stycznia 2020
PONIEDZIA£EK – 23.12.2019
600 1. + Roman Hryma – od rodziny Borczyk
2. + Robert, ++ z rodziny Soko³owskich i Januszczaków – od ¿ony z dzieæmi
700 + Stanis³aw, 7 rocznica œmierci, Katarzyna
730 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Bart³omiej Prajsnar – od ojca chrzestnego z rodzin¹
1800 1. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
2. + Franciszka Skoczo³ek – od rodziny Adamowskich
WTOREK – 24.12.2019 – WIGILIA
600 1. ++ z rodziny Podulków, Raczyñskich i Polañskich
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
700 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Bart³omiej Prajsnar – od ojca chrzestnego z rodzin¹
3. + Lidia, Eugeniusz Szurlej
730 1. + Ks. Adam Sudo³ – z okazji Imienin
2. + Krystyna, 11 rocznica œmierci
BO¯E NARODZENIE – 25.12.2019
000 1. ++ z rodziny Przepiórów, Malców, + szwagier Kazimierz, + swatowa Wanda
2. + W³odzimierz, Romana, Jan, Aniela – od córek
3. O zdrowie, b³ogos³awieñstwo Bo¿e, dary Ducha
Œwiêtego i opiekê MB Fatimskiej dla ks. opiekuna Ró¿
Ró¿añcowych oraz ksiê¿y pracuj¹cych w naszej parafii – od Ró¿y œw. Jana Paw³a II
4. W 18 rocznicê urodzin Mateusza – z podziêkowaniem Panu Bogu i Matce Bo¿ej za dotychczasowe
³aski i u progu doros³ego ¿ycia proœba o b³ogos³awieñstwo Bo¿e i potrzebne ³aski – od rodziny
5. ++ z rodzin: Szuba – + Jan, Józef, + Józef Rachowicz
630 Za parafian
800 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
930 + Julian Sternik
11 00 + W³adys³aw Adamski – od ¿ony, syna i córki
z rodzin¹
1230 + Aleksandra, Zygmunt Drwiêga
1600 Dziêkczynna za ¿yczliwych ludzi spotkanych na drodze ¿ycia
1800 + Bart³omiej Prajsnar – od kuzynów: Moniki, Darka
i Iwony
ŒWIÊTO ŒW. SZCZEPANA – 26.12.2019
630 + Bart³omiej Prajsnar – od Joanny i Zbigniewa Paszko
800 + Stanis³aw Kocaj (greg.)
930 + Felicja Dobosz (greg.)
1100 + Roman Harajda – od kole¿anek i kolegów z klasy z
I LO w Sanoku
1230 Dziêkczynno-b³agalna za 59 lat ma³¿eñstwa Bronis³awy i Mieczys³awa
1600 + Roman Hryma – od Jadwigi Mazur z rodzin¹ z ul.
Tysi¹clecia
1800 + Stanis³aw Niemiec, 5 rocznica œmierci – od ¿ony
PI¥TEK – 27.12.2019
600 + Roman Hryma – od Jana Koz³owskiego z rodzin¹
700 + Bart³omiej Prajsnar – od rodziny Krzy¿aniaków
730 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Jan Jasiñski

1800 1. + Helena, 2 rocznica œmierci, Stanis³aw Borek
2. + Franciszka Skoczo³ek – od brata z rodzin¹
SOBOTA – 28.12.2019
600 + Bart³omiej Prajsnar – od rodziny Krzy¿aniaków
700 + Magdalena Kaczmarska, 17 rocznica œmierci – od
mamy
730 1. + Felicja Dobosz (greg.)
2. + Roman Hryma – od siostry Stanis³awy i rodziny
z Tarnowa
1800 1. + Adam, ++ z rodziny Adamskich i Zubli
2. + Stanis³aw Kocaj (greg.)
NIEDZIELA – 29.12.2019
630 Za parafian
800 + Stanis³aw Kocaj (greg.)
930 + Roman Hryma – od rodziny Zgodów
1100 + Bart³omiej Prajsnar – od rodziny Krzy¿aniaków
1230 + Felicja Dobosz (greg.)
1600 + Józefa, Stanis³aw NiedŸwieccy, + Antoni, Iwona
NiedŸwieccy, + Bronis³aw, Maria Mazur, + Zygmunt
Koszyk – od córki Barbary
1800 + Danuta Popowicz – od kuzynów: Ryszarda i Stanis³awa Florko
PONIEDZIA£EK – 30.12.2019
630 + Stanis³aw Kocaj (zakoñczenie greg.)
700 1. + Bart³omiej Prajsnar – od rodziny Nowak z Karlikowa
2. + Artur Drwiêga, + Lucyna, Andrzej Drwiêgowie –
od rodziny Koczerów
730 1. + Felicja Dobosz (zakoñczenie greg.)
2. + Roman Hryma – od s¹siadów z ul. Konopnickiej
1800 1. + ks. Eugeniusz Raczkowski
2. + ks. Adam Sudo³, 75 rocznica œwiêceñ kap³añskich
WTOREK – 31.12.2019
630 + Maria Leœniak – S³ugocka – od s¹siadki
700 + Bart³omiej Prajsnar – od Wojtka z rodzin¹ i przyjació³ z Karlikowa
730 1. + Stanis³aw Futyma
2. + Stanis³aw, Edward
3. Mieczys³aw, Maria, Marian Mrkowscy – od rodziny Niemców
1700 1. W intencji Jana i Witolda – o potrzebne ³aski
2. W intencji dziêkczynnej
Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi (Nowy
Rok) – 1.01.2020
630 Za parafian
800 + Bart³omiej Prajsnar – od Magdy Paluch z rodzin¹
930 + Franciszka Skoczo³ek – od chrzeœnic Kazimiery i
Marii
1100 + Roman Hryma – od s¹siadów z ul. Konopnickiej
1230 + ks. Stanis³aw Guzik (rozpoczêcie gregorianki)
1600 + Edward, Czes³awa
1800 + Wanda, Zenon (rozpoczêcie gregorianki)
CZWARTEK – 2.01.2020
630 + Bart³omiej Prajsnar – od Damiana i Anety z rodzin¹
700 + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
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18 00

1. + Maria Leœniak – S³ugocka – od rodziny Staruchów i Zimoniów
2. Dziêkczynna za otrzymane ³aski i narodziny wnuka, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³ogos³awieñstwo dla rodziny Soko³owskich
1. + Wanda, Zenon (greg.)
2. + Franciszka Skoczo³ek – od s¹siadów: rodziny Sokó³
3. + Ludmi³a, 11 rocznica œmierci

PI¥TEK – 3.01.2020
630 1. + Bart³omiej Prajsnar – od Roberta Paluch z dzieæmi i ca³¹ rodzin¹
2. + Krzysztof Balwierczak – od Doroty i Bogdana
Kindlarskich z rodzin¹
3. Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
700 1. W intencji pracownikow firmy BukSan £yko – o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
2. + Maria Leœniak – S³ugocka – od Anny i Mariusza
Ha³asik
730 + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
18 00 1. + Wanda, Zenon (greg.)
2. + Roman Hryma – od s¹siadów z ul. Konopnickiej
SOBOTA – 4.01.2020
630 + Bart³omiej Prajsnar – od rodziny Rakoczy
700 1. + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
2. + Maria Leœniak – S³ugocka – od pracowników
Szko³y Podstawowej w Grabownicy Starzeñskiej
3. + Edward Drwiêga – od Agaty Rzepka
730 + Franciszka Skoczo³ek – od rodziny Skoczo³ek z Zab³ociec
18 00 1. + Wanda, Zenon (greg.)
2. + Maria, Kazimierz, Marek, Ryszard, Stanis³aw, Janina
NIEDZIELA – 5.01.2020
630 Za parafian
800 + Bart³omiej Prajsnar – od rodziny Kamyków
930 1. + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
2. + Franciszka Skoczo³ek – od syna z rodzin¹
1100 + Tadeusz Leœniak, Franciszek Leœniak
12 30 1. + Czes³aw Cyganik
2. Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo,
opiekê Matki Bo¿ej i zdrowie dla Igora i ca³ej rodziny
16 00 W intencji ksiê¿y pracuj¹cych w naszej parafii,
a szczególnie ks. Romana, opiekuna Ró¿ Ró¿añcowych – o opiekê Maryi, Matki kap³anów, b³ogos³awieñstwo Bo¿e i zdrowie
18 00 + Wanda, Zenon (greg.)
PONIEDZIA£EK – 6.01.2020
630 Za parafian
800 + Bart³omiej Prajsnar – od pracowników S¹du Rejonowego w Sanoku
930 1. + Les³aw Wójcik, 1 rocznica œmierci
2. + Maria Benedyk, 3 rocznica œmierci
1100 W intencji Karola, podziêkowanie za zdan¹ maturê
i o dary Ducha Œwiêtego w dalszym kszta³ceniu
12 30 + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
16 00 Dziêkczynno-b³agalna z okazji 19 rocznicy œlubu Krystyny i Krzysztofa
18 00 + Wanda, Zenon (greg.)
WTOREK – 7.01.2020
630 1. + Franciszka Skoczo³ek – od kole¿anek z pracy
wnuczki ze sklepu nr 7

700
730
18 00

2. + Krzysztof Balwierczak – od cioci Agaty z rodzin¹
+ Bart³omiej Prajsnar – od pracowników S¹du Rejonowego w Sanoku
1. + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
2. + Zofia Adamska – od Salomei Adamczyk z Muszyny z rodzin¹
1. + Wanda, Zenon (greg.)
2. O zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla sióstr z Ró¿y
œw. Andrzeja Boboli

ŒRODA – 8.01.2020
630 1. + Franciszka Skoczo³ek – od naczelnika i pracowników Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Sanoka
2. + Karol
700 + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
730 1. + W³adys³aw, 16 rocznica œmierci
2. + Artur, 20 rocznica œmierci, + Mieczys³aw, 1 rocznica œmierci
18 00 1. + Wanda, Zenon (greg.)
2. + Andrzej Kêdzior – od ¿ony z córkami
CZWARTEK – 9.01.2020
630 + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
700 1. + Edward Drwiêga, 3 rocznica œmierci – od ¿ony
2. + Krzysztof Balwierczak – od babci Eli
730 1. + Zofia Adamska – od kole¿anek i kolegów z SANEPID-u w Sanoku
2. + Emilia, Mieczys³aw Indyk
18 00 1. + Wanda, Zenon (greg.)
2. + Franciszka Skoczo³ek – od Ma³gorzaty i Szymona Pietrzyckich
PI¥TEK – 10.01.2020
630 1. + Zofia Adamska – od Eli i Julka
2. + Tadeusz Mleczko – od Sanockiego Klubu £y¿wiarskiego „Górnik”
700 + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
730 1. + Józef Soko³owski, Helena, Pantaleon, Mieczys³aw Dani³o
2. + Krzysztof Balwierczak – od rodziny Garbaczów
18 00 1. + Wanda, Zenon (greg.)
2. + Andrzej Kêdzior – od ¿ony z córkami
SOBOTA – 11.01.2020
630 + Stanis³awa Lepianka
700 1. + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
2. + Lubos³awa, Czes³aw Czajka
730 1. + Franciszka Skoczo³ek – od pracowników Przedszkola Nr 3
2. + Krzysztof Balwierczak – od cioci Ewy
18 00 1. + Boles³awa, Mieczys³aw Wo³oszyn, + Jan Wodziñski
2. + Wanda, Zenon (greg.)
NIEDZIELA – 12.01.2020
630 Za parafian
800 + W³adys³awa, W³odzimierz Markarewicz
930 1. W intencji Dziadków – od ochronek
2. + Stefania, Robert, Krzysztof Strzeleccy
1100 + ks. Stanis³aw Guzik (greg.)
12 30 + Franciszka Skoczo³ek – od pracowników Przedszkola Nr 3
16 00 + Pawe³ Mokrzycki – od kole¿anek i kolegów z pracy
siostry Ani
18 00 + Wanda, Zenon (greg.)
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,,Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
przy wzejœciu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny,
najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie.
Ten bia³y kruchy op³atek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba.
Na ziemiê w noc wtulon¹, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braæmi siê znowu poczyñmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy siê op³atkiem, chlebem pokoju i nieba.”
Cyprian Kamil Norwid
Aby Nowonarodzony Chrystus obudzi³ w nas to, co jeszcze uœpione,
o¿ywi³ to, co ju¿ martwe,
niech œwiat³o Jego s³owa prowadzi nas przez ca³e ¿ycie do wiecznoœci.
Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i b³ogos³awionego Nowego Roku
¯ycz¹
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