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Rozpoczynamy kolejny Adwent 
w  naszym  życiu,  a  tym  samym  ko-
lejny  rok  liturgiczny.  Podobnie  jak 
w  zeszłym  roku,  również  ten  rok 
liturgiczny  będziemy  przeżywać 
pod  hasłem:  „Jesteśmy napełnieni 
Duchem Świętym”.  Z  tej  racji  pra-
gnę  przytoczyć  cztery  główne  cele 
tego programu duszpasterskiego.

Cel  ewangelizacyjny  z  jednej 
strony akcentuje różne formy przepo-
wiadania:  głoszenie  Słowa  Bożego, 
katecheza,  czy  rekolekcje  ewangeli-
zacyjne  lub  kerygmatyczne.  Z  dru-
giej strony zauważono pilną potrzebę 
towarzyszenia wierzącym w  ich  od-
krywaniu  i  rozwijaniu darów Ducha 
Świętego, wysiłki formacyjne na róż-
nych  poziomach  życia  parafialnego 
oraz  „promowanie  środowisk  wzro-
stu i dojrzewania wiary”.

Cel  inicjacyjny  programu  pole-
gać ma m.in. na ukazywaniu związ-
ku między chrztem, bierzmowaniem 
i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia 
osobistego wyboru Jezusa Chrystusa 
i odkrywaniu przynależności do Ko-
ścioła.  Istotne w  tym kontekście ma 
być  wskazywanie  na  rolę  świadec-
twa osób świeckich jako przykładów 
osobistego przeżywania relacji z Bo-
giem.

Cel  formacyjny  ma  być  realizo-
wany przede wszystkim przez podej-
mowanie  duszpasterskich  wysiłków 
w  parafii  na  rzecz  dalszej  formacji 
osób  bierzmowanych  oraz  przybli-
żanie wiernym Kościoła jako wspól-
noty,  którą  kieruje  i  umacnia  Duch 
Święty.

Cel  społeczny  tego  programu 
duszpasterskiego  ma  być  widoczny 
poprzez ukazywanie wiernym darów 
Ducha Świętego w  różnych dziedzi-
nach troski o dobro wspólne: od pra-
cy  charytatywnej  po  życie  politycz-
ne, a także w ramach służby na rzecz 
wspólnoty parafialnej.

Niech zatem Duch Święty umac-
nia nas do dawania świadectwa o na-
szej wierze i miłości do Pana Boga.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru
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Drodzy bracia i siostry, dzień dobry
Zastanawialiśmy  się  już  nad  trzema  pierwszymi  da-

rami Ducha Świętego: mądrości,  rozumu  i  rady. Dzisiaj 
myślimy  o  tym,  co  czyni  Pan.  Nieustannie  przychodzi 
On do nas, aby nas wspierać w naszej słabości i czyni to 
za pomocą specjalnego daru: daru męstwa.

1. 
Jest  pewna  przypowieść  opowiedziana  przez  Jezusa. 

Siewca wyszedł siać, jednakże nie każde z rozrzucanych 
ziaren przynosi owoc. To, które padło na drogę, zostało 
wydziobane przez ptaki; to, które padło na grunt kamieni-
sty czy też ciernie wzeszło, ale szybko uschło, wysuszone 
przez słońce lub zagłuszone cierniami. Tylko to, które pa-
dło na ziemię żyzną mogło wzrosnąć i wydać plon (por. 
Mk 4,3–9; Mt 13,3–9; Łk 8,4–8). Zgodnie z tym, jak sam 
Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom sens tej przypowieści, 
ów siewca oznacza Ojca, który obficie sieje ziarno swego 
Słowa. Jednakże ziarno często napotyka na oschłość na-
szych serc  i  także wówczas, gdy  jest przyjęte grozi mu, 
że pozostanie bezowocne. Natomiast poprzez dar męstwa 
Duch Święty  uwalnia  glebę naszych  serc  od gnuśności, 
niepewności i wszelkich obaw, które mogłyby powstrzy-
mywać  Słowo  Boże,  tak,  aby mogło  ono  być wprowa-
dzane w życie w sposób autentyczny  i  radosny. Ten dar 
męstwa jest prawdziwą pomocą: daje nam moc i wyzwala 
nas od wielu przeszkód.

2. 
Istnieją chwile trudne i sytuacje skrajne, w których dar 

męstwa  przejawia  się  w  sposób  niezwykły,  wzorcowy. 
Dzieje się tak w przypadku tych, którzy stoją w obliczu 
doświadczeń szczególnie trudnych i bolesnych, wstrząsa-
jących ich życiem oraz ich bliskich. Kościół jaśnieje świa-

dectwem wielu braci i sióstr, którzy nie wahali się oddać 
swego życia, aby dochować wierności Bogu i jego Ewan-
gelii. Także i dziś nie brakuje chrześcijan, którzy w wielu 
częściach  świata nadal  żyją  swoją wiarą  i o niej  świad-
czą, z głębokim przekonaniem i pokojem ducha, i trwają 
w niej, także wówczas, gdy wiedzą, że może to pociągać 
za sobą bardzo wysoką cenę. Budzi to w nas zawsze głę-
bokie wzruszenie  i nie sposób tego wyjaśnić po ludzku, 
a jedynie działaniem Ducha Świętego, wlewającego mę-
stwo i ufność nawet w najtrudniejszych okolicznościach 
naszego życia.

Wszyscy znamy ludzi, którzy przeżyli trudne sytuacje, 
wiele cierpień. Pomyślmy o osobach, które znoszą życie 
trudne,  walczą  by  utrzymać  rodzinę,  wychować  dzieci, 
ale pomaga im w tym duch męstwa. Wielu jest tych, któ-
rych  imion  nie  znamy,  a  którzy  przynoszą  zaszczyt  na-
szemu ludowi, Kościołowi, gdyż są dzielni troszcząc się 
o rozwój swojego życia, swej rodziny, pracy, swojej wia-
ry. Ci nasi bracia i siostry są świętymi, świętymi dnia po-
wszedniego, świętymi ukrytymi pośród nas. Mają właśnie 
dar  męstwa,  by  rozwijać  swój  obowiązek  osób,  ojców 
i matek, braci  i  sióstr, obywateli.  Jest  ich bardzo wielu. 
Dziękujmy Panu za tych chrześcijan żyjących świętością 
ukrytą, ale jest w nich Duch, który prowadzi ich naprzód. 
Warto pomyśleć o tych ludziach: jeśli oni to czynią, jeśli 
mogą to czynić, to czemu nie ja? I warto prosić Pana, aby 
nas obdarzył darem męstwa.

3. 
Nie należy myśleć, że dar męstwa jest konieczny tyl-

ko w niektórych okazjach czy  sytuacjach  szczególnych. 
Dar ten powinien stanowić zasadniczą cechę naszego ży-
cia chrześcijańskiego w zwyczajności naszego życia po-
wszedniego. Jak powiedziałem, każdego dnia w naszym 
życiu powszednim powinniśmy być mocni, potrzebujemy 
męstwa, by rozwijać nasze życie, rodzinę, wiarę. Święty 
Paweł Apostoł  powiedział  słowa,  które  warto  usłyszeć: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”(Flp 4,13). 
Kiedy przychodzi zwyczajne życie,  trudności, pamiętaj-
my o tych słowach: „Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia”. Pan daje moc zawsze, nigdy nie odmawia. Pan 
nigdy nie doświadcza nas ponad  to,  co możemy znieść. 
On  jest  zawsze z nami.  „Wszystko mogę w Tym, który 
mnie umacnia”.

Drodzy przyjaciele, czasami może nam grozić poku-
sa  ogarnięcia  lenistwem  lub  co  gorsza  przygnębieniem, 
zwłaszcza w obliczu trudów i doświadczeń życia. W tych 
przypadkach nie traćmy ducha, lecz przyzywajmy Ducha 
Świętego, aby wraz z darem męstwa zechciał dodać nam 
otuchy  i przekazać naszemu życiu  i pójściu za  Jezusem 
nową moc i entuzjazm. Dziękuję.

Katecheza Ojca św. Franciszka wygłoszona  
na Placu św. Piotra w Watykanie w dniu 14 maja 2014 r.

Dary Ducha Świętego
Dar Męstwa
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Mimo  wielkiego  kryzysu  czasu 
wojny, na wiosnę 1918  roku karme-
lici krakowscy (za przeoratu o. Kazi-
mierza Wiśniewskiego) własnym na-
kładem wydali  dzieło  o  wyjątkowej 
wartości.  Jest  to  dwutomowe  dzieło 
Z przeszłości karmelitów na Litwie 
i Rusi napisane  pod  pseudonimem 
Wołyniak,  pod  którym  skrywa  się 
historyk  Jan  Marek  Giżycki.  Tak 
jak  wskazuje  jego  pseudonim  uro-
dził  się  na Wołyniu  w  Michniowce 
w  1844  roku.  Po  studiach  w  1870 
rozpoczął  pracę  w  gimnazjum 
w Dorpacie, a od 1878 – w Mitawie. 
Już  wówczas  rozpoczął  studia  nad 
dziejami  szkół  polskich,  szczegól-
nie  klasztornych.  Następnie  zajmo-
wał  się do dziejami zakonów na Li-
twie  i Rusi,  korzystając  z  archiwów 
klasztornych i szkolnych, nieraz bar-
dzo  trudno  dostępnych  i  zaniedba-
nych.  Miał  bardzo  bogaty  dorobek 
naukowy. Zajmował się bazylianami, 
karmelitankami  bosymi,  trynitarza-
mi, dominikanami, karmelitami, kar-
melitami bosymi, misjonarzami, pija-
rami,  jezuitami. W 1895  roku został 
ze względu na swoje zainteresowania 
i  publikacje  zwolniony  „z  wilczym 
biletem”  z  pracy,  a  następnie wyda-
lony z Imperium Rosyjskiego. Przez 
pewien  czas  zajmował  się  wycho-
waniem młodego Witolda  Czartory-
skiego,  towarzysząc  mu  w  wyjeź-
dzie za granicę, po czym, przed 1900 
osiadł  w Krakowie. W  czasie  Spisu 
Krakowa  w  1910  roku  notowany 
był wraz z rodziną jako mieszkaniec 
domu przy ul. Krupniczej 9.

Mając  ogromne  doświadczenie 
w  pracach  nad  klasztorami wschod-
niej  części  dawnej  Rzeczypospolitej 
i  posiadając  własne  duże  archiwum 
akt podjął się dzieła napisania historii 
karmelitów na Litwie i Rusi. W naj-

większym  stopniu  opierał  się  o  ar-
chiwa  klasztorów  Karmelitów  kra-
kowskiego  na  Piasku  i  we  Lwowie. 
Posiłkował  się  również  rękopisami 
z  Biblioteki  Jagiellońskiej, Muzeum 
XX. Czartoryskich,  ze  zbiorów  pry-
watnych  Wincentego  Mienickiego 
w  Selihorach  w  Połockiem,  archi-

wum  Zygmunta  Luby-Radzmińskie-
go, zbiorów bernardyna o. Czesława 
Bogdalskiego,  archiwum  kolegium 
rzymsko katolickiego w Petersburgu 
oraz relacjach. Użył do pracy również 
dostępną mu szeroką literaturę tema-
tu. Materiały  zgromadzone w  rzym-
skim  archiwum  generalnym  karme-

Stulecie edycji 
Wołyniaka
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litów dostarczył, a raczej z własnych 
odpisów  udostępnił  mu  karmelita, 
o. dr Serapion Opielka. 

Pracę  rozpoczął  najprawdopo-
dobniej w sierpniu 1916 roku. Wów-
czas  księgi  rachunkowe  zanotowały 
po raz pierwszy wypłatę honorarium 
na  rzecz  przyszłego  dzieła  prof. Gi-
życkiego.  Wtedy  również  zanoto-
wano  wydatki  na  naprawę maszyny 
do pisania i transport dokumentów 
historycznych,  co  może  wiązać  się 
z  rozpoczęciem  badań  nad  dziejami 
karmelitów.  Dostarczenie  autorowi 
materiałów do domu nie było czymś 
wyjątkowym, zaś doświadczenie pro-
fesora Giżyckiego, gwarantowało od-
powiednią  opiekę  nad  powierzonym 
zbiorem.  Zaopatrzony  w  archiwalia 
i  dobrze  przygotowany  merytorycz-
nie mógł w odpowiednio usystematy-
zowany sposób zająć się  tak ogrom-
nym  tematem,  jakim  było  ponad 
50  klasztorów  karmelitańskich.  Nie 
było to pierwsze krytyczne dzieło do-
tyczące  karmelitów.  Jednak  wydane 
we Lwowie w 1846 r. dzieło karme-
lity o. Ignacego Chodynickiego (Wia-
domość historyczna o fundacjach 
klasztorów zakonu karmelitańskiego 
niegdyś w Polsce i Litwie...),  mimo 
ogromnej  erudycji  autora,  zawierało 
wiele nieścisłości i pomyłek. Spowo-
dowane  było  to  pionierskością  jego 
badań, a także dopiero co powstającą 
metodologią badań historycznych.

Dwutomowa  książka  Wołyniaka 
pełna  jest  liczb  i  nazwisk.  Obfituje 
w  nieskończoną  ilość  szczegółów. 
Analizowane  są  inwentarze, kształty 
kościołów i klasztorów oraz ich wy-
posażenie. Zakres badań objął klasz-
tory i siedziby karmelitów: Annopol, 
Bar,  Białynicze,  Bielsk,  Bohusław, 
Brześć  Litewski,  Chołopiennicze, 
Chwałojnie, Czausy, Czeryków, Do-
rohostaje, Horodyszcze, Iskrość, Isz-
czołna, Kiejdany, Kisielin, Kniażyce, 
Koleśniki,  Kroże,  Krupczyce,  Lida, 
Linków, Łabuń, Łuck, Mazyki, Mińsk 
Litewski,  Mohylów,  Monasterek, 
Mścisław,  Niełojowicze,  Nieświcz, 
Olewsk,  Orsza,  Ostróg,  Pompinay, 
Radoml,  Rosienie,  Skopiszki,  Sło-
bódka,  Stajki,  Stańków,  Stobychwa, 
Szemiotowszczyzna, Taboryszki, To-
porzyszcze, Uszomierz, dwa klaszto-

ry  Wilna,  Zasław,  Zaświrz,  Żeladź, 
Żołudek.  Ponadto  opisuje  siedziby 
klasztorów karmelitanek (dawnej ob-
serwy) w Dubnie i Wilejce. 

To  wydawnictwo  liczące  ponad 
500  stron  zawiera  istotne wiadomo-
ści  na  temat  funkcjonowania  klasz-
torów wschodnich. Dowiadujemy się 
z  nich  zarówno  o  samych  konwen-
tach,  ich  składzie  personalnym,  za-
wartości  bibliotek,  jak  i  o  pracy  za-
konników, przede wszystkim na polu 
edukacyjnym.  Zasługą  Giżyckiego 
jest zgromadzenie i opracowanie nie-
istniejących  w  archiwum  klasztor-
nym  materiałów  dotyczących  szkół 
prowadzonych  przez  karmelitów  w 
Chwałojniach, Krożach i Rosieniach 
(skasowane ukazem z 1832 r.). Szko-
ły  chwałojnickie  (szkoła  powiato-
wa  i gimnazjum) przeznaczone były 
mniej więcej na 200 uczniów. Autor 
skrzętnie  zapisuje  informacje  o  na-
uczycielach, wykładanych przedmio-
tach,  warunkach  materialnych  tych 
szkół. Wiele  także  dowiadujemy  się 
o  warunkach  utrzymania  samych 
klasztorów,  ich  posiadłościach,  po-
winnościach  ludności  we  wsiach 
należących  do  poszczególnych 
klasztorów,  etc.  Podaje  bardzo waż-
ne  informacje  o  podziałach  prowin-
cji,  prowincjałach  i  kasatach,  cytuje 
liczne  dokumenty.  Zajmuje  się  przy 
okazji  badań  także  poszczególnymi 
zakonnikami,  np.  prostuje  nazwisko 
bohaterskiego karmelity – duchowe-
go  przywódcy  barskiego,  o.  Marka 
(nie  Jandołowicza,  ale  Jandowicza). 
Dla  oddania  pracy  jej  walorów  na-
ukowych  umieścił  liczne  odsyłacze, 
a  także  bogaty  ponad  stustronicowy 
indeks miejscowości i nazwisk.

Prace  nad  książką  zakończono 
zapewne przed grudniem 1917 roku. 
Z  tego  bowiem  czasu  pochodzi 
umieszczony  we  wstępie  komen-
tarz  znanego  publicysty  Francisz-
ka  Rawity  Gawrońskiego.  Prace 
przygotowawcze  (skład  w  księgar-
ni  G.  Gebethnera,  druk  u  L.  An-
czyca)  odbywały  się  co  najmniej 
od  października  1917  r.  (zapłacono 
883,75  koron),  a  ostatecznie  roz-
liczono  się  w  marcu  1918  płacąc 
1552,80 koron. Wypłaty honorarium 
autorskiego dla prof. Giżyckiego roz-

łożone zostały w wypłatach miesięcz-
nych  i  trwały do  sierpnia 1918  roku 
(ponad  3100  koron).  Rozłożone 
wynagrodzenie  na  raty  było  pewnie 
w tym czasie jednym z głównych do-
chodów  profesora.  Jak  pisał  biograf 
Giżyckiego,  żył  on  bardzo  trudnych 
warunkach  materialnych.  Sytuacja 
pogorszyła  się  wraz  ze  złamaniem 
nogi  i  niemożliwością  korzystania 
z  archiwów przez  dwa  lata. Był  au-
torem ponad stu prac historycznych. 
Zmarł  27  VI  1925  r.  w  Krakowie. 
Spuścizna  rękopiśmienna  profesora, 
księgozbiór,  listy i kolekcja materia-
łów  źródłowych  została  przekazana 
do  wielu  instytucji  naukowych.  Nie 
wszystkie zachowały się do naszych 
czasów  ze  względu  na  zniszczenia 
w czasie II wojny światowej. Dzieło 
prof.  Giżyckiego  jest  często  wyko-
rzystywane przez badaczy i pozosta-
je  do  dzisiaj  jedynym  tak  szerokim 
opracowaniem  na  temat  karmelitów 
na Litwie i Rusi.

Szymon Sułecki

Ogłoszenie

Wydział Pedagogiczny Akade-
mii Ignatianum w Krakowie 
organizuje Korespondencyj-
ny Kurs Biblijny. Celem kur-
su jest ułatwienie poznania 
i rozumienia ksiąg Pisma 
Świętego. W kursie może 
brać udział każdy zaintere-
sowany Pismem Świętym. 
Kurs prowadzony jest w wer-
sji tradycyjnej (papierowej) 
oraz elektronicznej. Infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie internetowej: 
www.kursbiblijny.deon.pl 
oraz pod poniższym adresem 
e-mail oraz adresem poczto-
wym.

kkb.biuro@gmail.com
albo: ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”
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2 grudnia
Łk 21, 25–28. 34–36
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 
narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Lu-
dzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażają-
cych ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wte-
dy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą 
i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha 
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.Uwa-
żajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek ob-
żarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł 
na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszyst-
kich, którzy mieszkają na całej ziemi.Czuwajcie więc i módl-
cie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkie-
go, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Czuwać to znaczy być gotowym. Każdy człowiek w pewnym mo-
mencie swojego życia zatrzyma się i zakończy swoją ziemską wę-
drówkę. Ten moment będzie końcem, a zarazem początkiem tego 
na co tak bardzo czekamy jako Chrześcijanie. Jednak, aby to przej-
ście mogło być „płynne” w wieczność, każdy z nas musi być świa-
domy, że należy być gotowym na spotkanie z Bogiem na każdym 
etapie naszego ziemskiego życia. 

8 grudnia
Łk 1, 26–38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Na-
zaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej 
i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosła-
wiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te sło-
wa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował 
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie koń-
ca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego sło-
wa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Pełne zaufanie Bogu i oddanie Mu swojego życia to klucz Chrze-
ścijaństwa. Wiara wymaga od nas całkowitego zawierzenia Stwór-
cy. Wiara przekracza ziemskie rozumowanie rzeczywistości i nie-
zwykle ważną role odgrywa tu zaufanie Bogu. Maryja jest wzorem 
dla  nasz wierzących pokazując  swoją  postawą gotowość  do wy-
pełnienia misji, mającej wymiar  ponadczasowy  i wpływ  na  całą 
historię zbawienia.

9 grudnia
Łk 3, 1–6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy 
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Ga-
lilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz 

tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfa-
sza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, 
na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił 
chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisa-
ne w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pu-
styni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! 
Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrów-
nane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gład-
kimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Jan Chrzciciel odegrał niezwykłą rolę w historii zbawienia. Da-
wał  świadectwo  innym  ludziom,  aby  Ci  uwierzyli  w  nadejście 
Mesjasza. Jan chrzcił wodą czym zapowiadał przyjście Chrystu-
sa, który miał nadejść z chrztem w Duchu Świętym, który uświę-
ca i umacnia.

16 grudnia
Łk 3, 10–18
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy 
czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się 
podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo 
czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli 
do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im powiedział: 
«Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». 
Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im od-
powiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie 
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». Gdy więc 
lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych 
sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił 
do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sanda-
łów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on 
wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbie-
rze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele 
też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Jan był człowiekiem niezwykle pokornym i głębokiej wiary. Pro-
wadził  życie  ascetyczne,  nie  zabiegając  o  przyjemności  życia 
codziennego. Wszystko,  co  robił,  było  autentyczne,  a  przy  tym 
wszystkim  był  świadomy  swojej  misji.  Jan  był  „głosem”,  który 
przygotowywał  drogę  dla  Jezusa w  sposób  skuteczny,  ponieważ 
ludzie chcieli go  słuchać  i przyjmować chrzest. Aby móc dawać 
tyle „dobra duchowego” co Jan, człowiek musi pozwolić Bogu wy-
pełnić swoje życie. Skierować swoje myślenie i działanie w Jego 
kierunku.  Żeby  jednak  móc  przekazywać  Boga  innym,  musimy 
uczyć się odrywać od codzienności i zabiegania za światem mate-
rialnym. Kluczem do sukcesu jest nabranie dystansu do problemów 
życia codziennego, modlitwa i kontemplacja Boga w swoim sercu.

23 grudnia
Łk 1, 39–45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry 
do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zacharia-
sza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowie-
nie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty 
napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: 
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdro-
wienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzie-
ciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Dla Boga  nie ma  rzeczy  niemożliwych. Często w naszym  życiu 
przychodzą wydarzenia, których nie potrafimy zaakceptować, któ-
re są trudne dla nas do zrozumienia jako ludzi, a nawet nas przera-

Komentarze biblijne
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stają. Najważniejsza w takich chwilach jest wiara w Boga, zaufa-
nie, że to co się dzieje w naszym życiu jest elementem Boskiego 
planu zbawienia. Życie ziemskie jest tylko etapem przygotowaw-
czym do życia wiecznego. 

24 grudnia – Wigilia
(Łk 2, 1–14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis 
odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Po-
dążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego mia-
sta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nad-
szedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodne-
go Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przeby-
wali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 
Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd 
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich 
anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Da-
wida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte 
w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, 
w których sobie upodobał».

Narodziny dziecka są najbardziej niezwykłym wydarzeniem w ży-
ciu jego rodziców. W narodzinach kryje się cała tajemnica życia. 
Nowy  człowiek  przychodzi  na  świat  i  zaczyna w nim po  prostu 
żyć. Narodziny Jezusa to przełomowy moment w historii ludzko-
ści. Bóg „schodzi” do naszego poziomu i w ludzkim ciele przycho-
dzi na świat. Rodzi się Bóg-Człowiek, który narodził się dla nas 
wszystkich,  by  nas  uczuć  i  przede wszystkim  zbawić.  Przez  na-
rodziny  Jezusa  stajemy się dziećmi Boga oraz częścią  tajemnicy 
Bożego planu,
którego rozum ludzi nie jest w stanie pojąć.

25 grudnia
J 1, 1–18
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 
Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim 
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciem-
ności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się czło-
wiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwie-
rzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, 
aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świe-
cie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyję-
li. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się 
stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy 
ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 
narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo 
i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: 
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy 
– łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośred-
nictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chry-

stusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który 
jest w łonie ojca, o Nim pouczył.

Narodziny Jezusa to przełomowy moment w historii świata. Bóg 
schodzi do nas w osobie swojego umiłowanego Syna aby dać zba-
wienie  każdemu  człowiekowi.  Jezus  przychodzi  do  nas  wszyst-
kich, tych wierzących jak również niewierzących. Boże miłosier-
dzie  przerasta  nasze  ludzkie  rozumowanie.  Jego  plan  zbawienia 
może być nie do końca jasny dla nas ludzi żyjących tu w ziemskiej 
rzeczywistości.  Słowo,  które  stało  się  ciałem  to  Jezus Chrystus, 
który  jest  najwłaściwszą  droga  do  zbawienia  i  życia  wiecznego 
z Bogiem Ojcem.

26 grudnia
Mt 10, 17–22
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na bacz-
ności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych 
synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników 
i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im 
i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani 
co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam pod-
dane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz 
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda bra-
ta na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom 
i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszyst-
kich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony’.

Wiara w Boga nie jest prosta. Wiele chrześcijan każdego dnia od-
daje swoje życie, właśnie ze względu na wiarę w Jezusa. Nie wie-
my, co Bóg dla nas przygotował w naszej przyszłości, ale musimy 
być świadomi, że pewnego dnia może powiedzieć „sprawdzam”. 
Sprawdzianem  może  być  trudna  sytuacja,  choroba,  cierpienie 
a nawet prześladowania. Musimy uczyć się oddawać swoje życie 
Bogu, a w trudnych chwilach po prostu mu zaufać, a Bóg umocni 
nas Duchem Świętym.

30 grudnia
Łk 2, 41–52
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. 
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody 
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przy-
puszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali 
Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili 
do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli 
Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłu-
chiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słu-
chali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Nie-
go: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bó-
lem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Cze-
mu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 
w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli 
tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Naza-
retu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie 
te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Bóg  ofiarował  się  nam  z  czystej  miłości  do  człowieka.  Ten  akt 
jest uwieńczony na krzyżu, gdzie Jezus umiera za każdego z nas 
dla zbawienia świata. Człowiek nie żyje tylko dla świata, ale przede 
wszystkim dla Boga, w którym powinniśmy widzieć cel w każdym 
dniu naszej ziemskiej wędrówki.

KAMIL RĄCZKOWSKI
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Drogie Dzieci!

Pamiętam  jak  niedawno  pisa-
łem  do  Was  o  rozpoczyna-

jącym  się  roku  szkolnym,  a  tu  już 
mamy  grudzień.  Zima  nadchodzi, 
nadchodzą  też  święta Bożego Naro-
dzenia,  ale  zanim  nadejdą,  to  trze-
ba  się  do  nich  przygotować.  Takim 
czasem przygotowania jest Adwent. 

Jak  co  roku  zapraszamy  Was 
na  roraty  dla  dzieci  we  wtorki 
o godz. 17.15. Roraty to Msze Święte, 
które  mają  za  zadanie  przypomnieć 
nam na co, a raczej na kogo tak wła-
ściwie czekamy. Bo Boże Narodzenie 
to przede wszystkim radość z tego, że 
Pan Jezus jest z nami i wszystkie inne 
rzeczy – spotkania z rodziną, smacz-
ne  potrawy  czy  prezenty  mają  nam 
o Panu Jezusie przypominać – bo to 
Jego urodziny! Tak czy inaczej wiem 
dobrze,  że  na  prezenty  każde  dziec-

ko  czeka  z  niecierpliwością.  A  czy 
wiecie, że jest taki święty, który sły-
nie z rozdawania prezentów? No tak 
oczywiście,  że  wiecie,  że  to  święty 
biskup  Mikołaj.  Teraz,  jak  wiemy, 
ma  swoje  mieszkanie  w  niebie,  ale 
kiedyś  żył  na  ziemi  i  naprawdę  sta-
rał się każdemu dać coś co było mu 
potrzebne,  albo  po  prostu  sprawiało 
radość.  Teraz  Święty  Mikołaj  nad-
zoruje z nieba, czy aby na pewno Ci, 

którzy  byli  grzeczni  nie  pozostają 
smutni.  Bo  największym  prezentem 
od  świętego  Mikołaja  jest  radość 
– a On już wie najlepiej z czego bę-
dziemy  się  cieszyć.  Mam  nadzieję, 
że spotkacie Świętego Mikołaja, albo 
przynajmniej  zobaczycie,  że  o  was 
nie  zapomniał. A Wy  nie  zapomnij-
cie o zadaniach. Na  rozwiązania za-
dań  czekam  do  13  grudnia  (można 
przynosić  je  w  niedziele  lub  na  ro-
raty), a losowanie będzie 18 grudnia 
na Mszy o godz. 11.00.  

Powodzenia!

2018.11.09 Zjazd młodych braci 2018.11.11 Adoracja z ok. 100 rocz. Niepodległości
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1 grudnia  –  Pierwsza  sobota miesią-
ca  –  Nabożeństwo  Wynagradzające 
po Mszy Świętej o godz. 16.30

4 grudnia  –  przyjęcie  do  Szkaplerza 
św.  z  rozdaniem medalików  dla  dzie-
ci przygotowujących się do I Komunii 
Świętej ze szkół: SP 7 i SP im. Micha-
łowskiego o godz. 17.15

9 grudnia  –  spotkanie  przed  sakra-
mentem Bierzmowania dla rocznika 2 
grupy 1 o godz. 14.00

9 grudnia – Kiermasz Świąteczny or-
ganizowany przez grupy młodzieżowe

10 grudnia  – Msza Święta  o  jedność 
w  Narodzie  za  wstawiennictwem  św. 
Jadwigi Andegaweńskiej o godz. 16.30

10 grudnia  –  spotkanie  przed  sakra-
mentem Bierzmowania  dla  rocznika  2 
grupy 2 o godz. 16.00

11 grudnia  –  spotkanie  przed  sakra-
mentem Bierzmowania  dla  rocznika  2 
grupy 3 o godz. 16.00

11 grudnia  –  przyjęcie  do  Szkaple-
rza św. z rozdaniem medalików dla dzie-
ci przygotowujących się do  I Komunii 
Świętej ze szkół: Muzycznej i ACADE-
MOS o godz. 17.15

12 grudnia  –  spotkanie  grupy  modli-
tewnej „Betania” o godz. 17.15

12 grudnia  –  Wieczór  Uwielbienia 
o godz. 19.00

12 grudnia –  spotkanie  przed  sakra-
mentem Bierzmowania  dla  rocznika  2 
grupy 4 o godz. 16.00

14–16 grudnia – Warsztaty Liturgiczne

16 grudnia – Kiermasz Świąteczny or-
ganizowany przez grupy młodzieżowe

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodze-
nia – Msza Święta Pasterska o północy

25 grudnia – Boże Narodzenie

26 grudnia  –  Święto  św.  Szczepana 
–  drugi  dzień  świąt Bożego Narodze-
nia – uroczysty chrzest dzieci na Mszy 
Świętej o godz. 13.00

29 grudnia – Spotkanie Świeckiej Ro-
dziny Karmelu

31 grudnia  –  Nabożeństwo  na  za-
kończenie  roku  kalendarzowego 
o godz. 18.30.

MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi
zapraszamy w soboty

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów
zapraszamy do zakrystii

w każdą niedzielę
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw
w Bazylice Karmelitów

Msze święte

niedziele:
6.00, 7.30, 9.00,

10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie:
6.00, 6.30,
7.00, 7.30,
8.00, 9.00,
12.00, 16.30,

19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30–11.00
wtorki: 18.00–20.00

środy i czwartki: 16.00–17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

8.00–12.30 i 14.00–17.30
soboty, niedziele i święta: nieczynna.

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych:
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

RORATY W ADWENCIE 

DLA DOROSŁYCH  
od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 

DLA MŁODZIEŻY  
w środy o godz. 6.00

DLA DZIECI  
we wtorki o godz. 17.15

Kalendarium Grudzień 2018


