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Wszyscy chyba lubią Święta Bożego Narodze-

nia. Niewielu jest takich – przynajmniej w narodzie 

polskim, co tych świąt z radością nie przeżywa. Są to 

bodaj jedyne święta w roku z tak wielką niecierpliwo-

ścią wyczekiwane, spowite w bogatą szatę tradycji. Co 

my tak najbardziej lubimy w Świętach Bożego Naro-

dzenia? Chciałbym, abyśmy sobie to uświadomili. 

Na pewno tym, co wyróżnia te dni od innych w 

roku, jest ich bardzo specyficzna atmosfera, niepowta-

rzalny klimat wytworzony przez szereg czynników. 

Zimowa aura, skrzypiący pod nogami śnieg, szczypią-

cy w policzki mróz, udekorowane sklepy, kolorowe 

światła, poprzebierani ludzie, a w domu barwna cho-

inka, prezenty, wigilijny stół, biały opłatek, tradycyjne 

potrawy, sianko pod obrusem, wystrojona rodzina za-

siadająca do stołu, śpiew kolęd. Wszystko wokół jak-

by zatrzymuje się w rytm powolnego tempa większo-

ści kolęd, w takt tańczących świateł choinkowych 

lampek, skrzących się w różnobarwnych bańkach. 

Wszystko to tworzy przepiękną atmosferę, klimat, do 

którego każdy z nas cały rok tęskni. 

Ale co to wszystko ma wspólnego z Bożym Na-

rodzeniem?! Kiedy wczytamy się w Ewangelię, to 

niewiele z tych naszych ulubionych rzeczy tam znaj-

dziemy. Na jakie my więc Boże Narodzenie czekamy? 

Na to, o którym opowiada Ewangelia – czy też na to, 

które wytworzyła tradycja w oparciu o różnego rodza-

ju zwyczaje kulturowe?  

Opis ewangeliczny jest bardzo prosty, nie za-

wiera żadnych choinek, lampek, baniek, Santa Clau-

sów. Opis ten jest bardzo surowy – skupiony na tym 

co istotne: Kiedy tam przebywali – czytamy w Ewan-

gelii wg św. Łukasza – nadszedł dla Maryi czas roz-

wiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owi-

nęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 

dla nich miejsca w gospodzie.  

Z przeżywaniem Bożego Narodzenia jest trochę 

tak, jak ze śpiewaniem kolęd. Spośród wszystkich na-

rodów mamy najbogatszą tradycję kolędową. Otóż ko-

lędy można śpiewać przeróżnie, tak jak i różnie można 

przeżywać święta. 

 

Wraz z Maryją i Józefem jesteśmy przed żłób-
kiem, przed Jezusem, który rodzi się jako chleb 
dla mojego życia. Kontemplując Jego pokorną i 
nieskończoną miłość, powiedzmy Mu po prostu 
„dziękuję”; dziękuję, ponieważ uczyniłeś to 
wszystko dla mnie. 

papież Franciszek 

Drodzy Czytelnicy! 
Niech takie pokorne dziękczynienie dokonuje 
się w Waszym życiu w czasie Świąt i każdego 
dnia nowego roku 

REDAKCJA   
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Rodzina Wincentyńska – jak podano w listopadowym 
numerze naszego pisma – rozpoczęła Nowennę przed Jubile-
uszem 200. rocznicy objawień Cudownego Medalika. Rodzi-
na św. Wincentego a Paulo w Polsce czuje się szczególnie zo-
bowiązana do podjęcia takiej inicjatywy, ponieważ wniosła ona 
ważny wkład w szerzenie kultu Cudownego Medalika w świecie: 
to w Polsce, a nie we Francji, miejscu objawień, powstało w 
1905 roku z inicjatywy ks. Franciszka Domaradzkiego, kapłana 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Stowarzyszenie Cudowne-
go Medalika, które po czterech latach stało się stowarzysze-
niem międzynarodowym. Po II wojnie światowej Stowarzyszenie 
w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych: zostało 
rozwiązane przez władze komunistyczne. W roku 1980 powsta-
ła myśl wskrzeszenia Stowarzyszenia Cudownego Medalika 
pod nową nazwą: Apostolat Maryjny. Założycielem i pierw-
szym dyrektorem Apostolatu Maryjnego został ks. Teofil Her-
mann, kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy. To wszystko 
zobowiązuje nas do kontynuowania chlubnej tradycji i podjęcia 
przygotowania i organizacji zbliżającego się Jubileuszu.  

Szerzenie kultu Niepokalanej oraz treści obecnych na 
Cudownym Medaliku jest odpowiedzią na życzenie Maryi wyra-
żone względem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (i pośrednio 
względem Zgromadzenia Księży Misjonarzy). Jest to też okazja 
do promowania charyzmatu wincentyńskiego: liczymy na odro-
dzenie wspólnot wincentyńskich oraz na duchowy wzrost tych, 
do których dotrzemy z głoszonym orędziem.  

Podajemy do wiadomości wiernych, że Nasz Dziennik 
będzie regularnie prezentował informacje o objawieniu i No-
wennie, przez najbliższe 108 miesięcy, czyli do listopada roku 
2030: każdego 27 dnia miesiąca będą ukazywały się treści 
związane w dwoma wspomnianymi wydarzeniami. Tam też bę-
dzie miejsce na świadectwa o łaskach doznanych w okresie 
Nowenny (informacje o doznanych łaskach można przekazywać 
do nas lub bezpośrednio do redakcji Naszego Dziennika).    

Duchowym centrum świętowania Jubileuszu w Polsce 
– jak podano w listopadowym numerze naszego pisma – ma 
być sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Meda-
lik w Zakopanem-Olczy. Właśnie tam odbyła się uroczysta in-
auguracja Nowenny: w sobotę 27 listopada, w dniu parafialnego 
odpustu, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył wizytator Polskiej 
Prowincji Księży Misjonarzy – ks. Paweł Holc CM, który wygłosił 
także okolicznościową homilię (tekst jest zamieszczony obok).  

Nasz kościół parafialny w II niedzielę adwentu – 5 
grudnia – stał się kościołem stacyjnym Jubileuszu w roku 
2021-2022. Z tej racji gościliśmy Siostry Miłosierdzia św. Win-
centego i ks. Macieja Kuczaka CM z Tarnowa, który wygłosił 
okolicznościowe słowo.   

KSIĘŻA MISJONARZE  
PARAFII NMP Z LOURDES W KRAKOWIE 

 

Łatwo zaobserwować, że w ostatnim czasie za 

śpiewanie kolęd wzięło się wielu artystów i pseudoarty-

stów. Kolędowanie stało się okazją do zarobku, do pro-

mocji własnej osoby. Można spotkać kolędy 

w wykonaniu ludzi o raczej wątpliwej reputacji moral-

nej, czyniących ze świętego wydarzenia w Betlejem – 

czysto emocjonalną grę, zabawę w przebierańców ckli-

wie nucących miłe melodie. Są to wykonania bardzo na 

zewnątrz, bez uwewnętrznienia, czasami aż nieprzy-

zwoite, zwłaszcza, gdy płyną z ust osób o wątpliwym 

autorytecie moralnym. W wykonaniu tych ludzi są to 

tylko wzruszające dźwięki, często interesująco brzmiące 

– niestety puste w środku. 

Świętowanie Bożego Narodzenie nie polega tylko 

na zewnętrzności: na klimacie, atmosferze, na ckliwych 

emocjach. To wszystko może towarzyszyć, podprowa-

dzić nas do prawdziwego przezywania Tajemnicy Wcie-

lenia, ale nie może tego zastąpić, bo inaczej te dni będą 

puste i na dłuższą metę nikogo nie usatysfakcjonują, nie 

napełnią, tak jak zresztą nikogo nie satysfakcjonuje to 

wszystko, co w środku jest puste.  

W kolędach, poza piękną melodią, zawarte są czę-

sto bardzo głębokie myśli. Taka kolęda będzie w środku 

pełna, gdy przeniknie umysł śpiewającego, jego wiarę, 

gdy spowoduje, że zatopimy się w potędze zdarzenia, o 

którym mówi tekst, gdy poruszy nasze wnętrze, spowo-

duje pewnego rodzaju nawrócenie. Śpiewanie więc ko-

lędy nie może być tylko zwykłą fonacją, artykułowa-

niem słów na odpowiednich wysokościach. Nie powinno 

się to sprowadzać do emocjonalnego zachwytu czy roz-

czulania się. W śpiewie kolęd chodzi o coś bardziej we-

wnętrznego: o mocniejsze, głębsze przeżycie wydarzenia 

Narodzenia Boga. 

Jak więc przeżywać święta Bożego Narodzenia? 

Trzeba sobie uświadomić, że specyficzny klimat, atmos-

fera, nastrój towarzyszący tym świętom to dopiero po-

czątek. Jaka powinna być nasza postawa? Uczmy się jej 

od Maryi i Józefa. Gdy pasterze odnaleźli Maryję, Józefa 

i Niemowlę leżące w żłobie, opowiedzieli o tym, co im 

zostało objawione. Wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się 

temu, co im pasterze opowiadali. Co robiła Maryja? Ma-

ryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu.  

Nie możemy w te święta pozostawać tylko w ra-

dosnym, miłym klimacie. Nie możemy tylko jak wszy-

scy: dziwić się temu wydarzeniu. Powinniśmy w sercu, w 

naszym wnętrzu, w naszym środku – rozważać to wyda-

rzenie. Miejmy zatem czas w te dni, aby gdzieś w ciszy 

pochylić się nad Tajemnicą Wcielonego Boga, czy to w 

domu, czy podczas nawiedzania kościołów i oglądania 

szopek. Miejmy takie momenty, kiedy zstąpimy do na-

szego środka, do tej świątyni, do której w sakramencie 

pojednania i Eucharystii przyszedł Bóg. 

Tam, głęboko w sercu, wtuleni w kochającego nas 

Boga, tak jak Maryja – rozważajmy o przedziwnej Bo-

żej miłości, objawionej w betlejemskim żłóbku.  

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 
 

JUBILEUSZ 200. ROCZNICY 
OBJAWIEŃ 

CUDOWNEGO MEDALIKA 

INAUGURACJA 
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Chrystusa. Tak również trzeba odczytywać przesłanie 

tego szczególnego ZNAKU, jakim jest Cudowny Me-

dalik. Nie jest to jakiś talizman, amulet, ale przede 

wszystkim znak zaufania do Maryi, a poprzez Maryję 

do Chrystusa. Dlatego nawet, jeśli ktoś przekazuje Cu-

downy Medalik osobie niewierzącej czy słabo wierzą-

cej (na przykład w tajemnicy zaszywa medalik w jej 

ubraniu), to sam medalik nie działa automatycznie; 

osoba, która go przekazuje, zobowiązuje się do modli-

twy w intencji obdarowanego oraz do zaufania i zawie-

rzenia w jego imieniu Jezusowi i Maryi.  

Przejdźmy teraz do dzisiejszej Ewangelii. Znamy 

ją doskonale, ale chciałbym zachęcić wszystkich do od-

czytania jej w głębszym znaczeniu. Na pierwszy rzut oka 

wydawałoby się, że wszystko jest całkiem proste: oto 

odbywa się wesele, w pewnym momencie brakuje wina, 

Maryja to zauważa, mówi do sług: Zróbcie wszystko co-

kolwiek wam powie; przy okazji jeszcze troszkę strofuje 

Pana Jezusa, no może nie tyle strofuje, co zachęca, żeby 

skorzystał ze swojej mocy mesjańskiej.  

Musimy jednak pamiętać, że Ewangelia według 

św. Jana jest pełna głębokich treści i do tej głębi Boże-

go przekazu trzeba dotrzeć. Cud w Kanie Galilejskiej 

jest pierwszym, jaki uczynił Pan Jezus podczas swej 

publicznej działalności: taki to początek znaków…, od 

tego wszystko się zaczęło. Co więcej, ten cud dokonał 

się za wstawiennictwem Maryi, tak jak przez Jej osobę 

Słowo Boże stało się Ciałem, Syn Boży stał się czło-

wiekiem. Dokonało się to przy Jej aktywnym udziale 

przez wypowiedziane: „fiat”. Tym samym Maryja jest 

obecna w najistotniejszych, najważniejszych momen-

tach historii zbawienia: wtedy, kiedy Bóg staje się 

człowiekiem; kiedy rozpoczyna się publiczna działal-

ność Pana Jezusa; kiedy Jezus umiera na krzyżu. Ona 

też tam jest, w sposób aktywny uczestniczy w dziele 

odkupienia.  

Drodzy Siostry i Bracia, mieszkańcy Olczy i Za-

kopanego, pielgrzymi, członkowie Rodziny Wincen-

tyńskiej, czciciele Matki Bożej! 

Rozpoczynamy dziś uroczyście w Sanktuarium 

Najświętszej Maryi Panny Objawiającej Cudowny 

Medalik Nowennę, czyli 9-letnie przygotowanie do 

200. rocznicy objawień maryjnych przy rue du Bac w 

Paryżu. Chcemy dziś gorąco podziękować Maryi, że 

jako Rodzina Wincentyńska dostąpiliśmy Jej szcze-

gólnej łaski wybrania. Jednocześnie pragniemy przez 

te kolejne 9 lat  jeszcze mocniej ożywić nasze zaufa-

nie do Matki Najświętszej i czynnie zaangażować się 

w propagowanie orędzia Cudownego Medalika, tak by 

ten Jej szczególny ZNAK dotarł do tych, którzy o nim 

jeszcze nie słyszeli lub nie korzystają z łask, jakie z 

niego płyną.  

Wizje, jakich dostąpiła siostra miłosierdzia, św. 

Katarzyna Labouré, otworzyły bezpośrednią drogę do 

ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Tym 

samym objawienia w Paryżu, dogmat ogłoszony przez 

papieża Piusa IX w 1854 roku i cztery lata później ob-

jawienia maryjne w Lourdes – to, można rzec, „droga” 

Niepokalanej, która w ten sposób pragnęła ukazać Ko-

ściołowi i całemu światu tę niezwykłą tajemnicę, a za-

razem przywilej. Wskazuje na to także Cudowny Me-

dalik: Maryja jest Niepokalanie Poczęta. 

Przy czym wszystkie objawienia maryjne osta-

tecznie odnoszą się do osoby Pana Jezusa, zgodnie ze 

słowami Matki Bożej z dzisiejszej ewangelii: Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam powie. Jest to obecne także 

w objawieniach w Paryżu: Maryja mówi niewiele, ale 

– podobnie jak uczyni to w Lourdes – wskazuje na 

O PEŁNĄ WYMOWĘ ZNAKU 

Na zdjęciu:  

W czasie  
uroczystości  
odpustowych  

w Sanktuarium  
Matki Bożej  

od Cudownego  
Medalika  

w Zakopanem 
-Olczy 
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Swoisty pamiętnik z czasów pandemii, którym ma 

być ów zapis wspomnień, nie będzie zapisem suchych 

faktów, choć na nich się będzie opierał. Nie będzie mą-

drościową przestrogą, zaleceniem czy nauką. Będzie oso-

bistym odniesieniem do mijającego i trwającego nadal 

czasu pandemii. 

Gdy zaczynam przypominać sobie i wspominać 

siebie samego z czasu pandemii – to przychodzą na myśl 

takie obrazy: medialne doniesienia z Włoch, moment za-

mknięcia szkół, puste ulice miast, a następnie wysyp sze-

roko pojętej twórczości w mediach, zwłaszcza społeczno-

ściowych. Nade wszystko samotna modlitwa papieża 

Franciszka na placu św. Piotra oraz ogromne pragnienie 

spotkań na żywo, połączone z niezgodą na zamianę ich na 

spotkania zdalne. 

Moja perspektywa nie jest krakowska, ponieważ 

czas pandemii spędziłem w Ignacowie, naszej misjonar-

skiej parafii na Mazowszu. Perspektywa o tyle ważna, że 

przestrzeń malowniczo położonej wioski zmienia optykę 

patrzenia. 

Zacznę od doniesień medialnych, które płynęły z 

Włoch. To pierwszy moment, kiedy zdałem sobie sprawę, 

że nie jest dobrze. Że dzieje się coś czego nie znam, że 

medialne doniesienia jeszcze nigdy nie były tworzone i 

podawane w takim stylu. To obudziło we mnie pewną 

ciekawość i zainteresowanie. Nie zdawałem sobie jednak 

sprawy, jak bardzo szybko doniesienia z południa Europy 

– będą doniesieniami z całej Europy i świata. Szybkość 

przepływu informacji, ich niezbędność w naszym XXI-

wiecznym życiu tylko wydaje się prozaiczna i oczywista. 

Zapewne wirusolodzy, lekarze, osoby zaznajomione z sy-

tuacjami zagrożenia epidemicznego już wtedy potrafili 

mniej lub bardziej dokładnie zdiagnozować i odczytać to, 

co większość, w tym ja sam, odbieraliśmy jako informa-

cje płynące z niektórych obszarów Włoch. Najciekawsze 

jest to, jak dziś traktujemy tę komunikację, czy dzięki 

pandemii czujemy się bliżej drugiego człowieka. Czy 

świadomość, że świat jest globalną wioską – i piszę to w 

najbardziej pozytywnym znaczeniu, jaki mogę sobie wy-

obrazić – daje nam świadomość zainteresowania, zbliże-

nia i troski z innymi?  

Dobre doświadczenie pandemii: świadomość, że 

każdy skrawek ziemi i każdy ludzki los oparte są na lęku 

przed nieznanym zagrożeniem i chęcią godnego życia. 

Moment zamknięcia szkół dla uczniów, nauczycieli i 

pracowników szkoły był przeżyciem jedynym w swoim ro-

dzaju. Moje doświadczenie: wspólne apele organizowane w 

środku dnia, z przekazaniem informacji o ostatnim „normal-

nym” dniu w szkole. Radość, zrozumiała i spontaniczna, u 

starszych dzieci i młodzieży – bo nie będą musieli chodzić 

do szkoły, i dodatkowe tłumaczenie, i troska o najmłodszych 

nierozumiejących sytuacji i słowa „pandemia”. 

W tym kontekście także woda i wino niosą w sobie 

głęboką symbolikę. Woda jest czymś zwyczajnym, po-

wszednim, oczywiście koniecznym do życia, ale nie ma 

ona w sobie żadnej wyjątkowości. Natomiast wino jest 

czymś szlachetnym, czymś nadzwyczajnym. Ponadto wino 

symbolizuje Bóstwo, a woda – człowieczeństwo Pana Je-

zusa. Podczas każdej Mszy Świętej, kiedy kapłan nalewa 

do kielicha wino, a potem odrobinę wody, wypowiada sło-

wa: daj nam Boże przez to misterium wody i wina uczestni-

czyć w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeń-

stwo. Chrystus przyjął nasze człowieczeństwo, abyśmy 

mogli uczestniczyć w Jego Bóstwie. Dokonuje się tu nie-

zwykła wymiana. Jak powie św. Ireneusz, wziął na Siebie 

to, co nasze, a oddał nam to, co Jego. Dlatego wino jest też 

symbolem wiary, relacji z Bogiem, zawierzenia Bogu, 

symbolem rzeczywistości niebieskiej, natomiast woda w 

tym Janowym obrazie przedstawia to, co doczesne.  

Zwróćmy też uwagę na słowa, które wypowiada 

gospodarz wesela. Przywołał on pana młodego i powie-

dział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wi-

no, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś do-

bre wino aż do tej pory. Tak może być również z życiem 

duchowym: gdy człowiek odkryje Bożą obecność, to ona 

niesie go jak na skrzydłach. Człowiek staje się „winem”, 

„szlachetną duszą”. Ale bywa, że z czasem słabnie w 

swym duchowym zapale: troski doczesne, problemy, róż-

ne kłopoty czy w ogóle życie tak go przytłaczają, że Pan 

Bóg schodzi gdzieś na drugi plan. Bywa i tak, że gdzieś 

pojawia się przyzwyczajenie, rutyna, zmęczenie, znużenie 

tym wszystkim, a tymczasem trzeba zachować „dobre wi-

no”. Stajemy się nim, gdy dotyka nas łaska Chrystusa, za 

Jego sprawą, przez pośrednictwo Maryi. Wtedy „woda 

codzienności” przemienia się w nas w „wino świętości i 

wieczności”. I to wino nie może skwaśnieć, nie może stać 

się takim byle jakim napojem, z jakiejś podrzędnej 

karczmy czy z jakiegoś szynku. Mamy być „dobrym wi-

nem” z najlepszej francuskiej czy włoskiej restauracji.  

Dlatego to dzisiejsze święto Cudownego Medalika 

jest oczywiście wielkim dziękczynieniem za dar, jaki 

otrzymała cała Rodzina Wincentyńska przez objawienia w 

Paryżu. Ale jest także wielką zachętą, wołaniem o to, by-

śmy nieustannie ożywiali w sobie życie wiary, nasze zau-

fanie do Chrystusa i do Maryi, byśmy ciągle powracali do 

pierwotnej miłości. Chodzi o to, by otrząsnąć się z tego 

wszystkiego, co nie pozwala nam żyć pełnią chrześcijań-

skiego życia i pełnią powołania; z tego wszystkiego, co 

nas ściąga z nieba na ziemię, co psuje smak „wina”, któ-

rym mamy być.  

Prośmy Maryję, by ZNAK, który nam pozostawiła, 

o tym nam właśnie przypominał: mamy stawać się każde-

go dnia „dobrym winem” – bo to jest zadanie na całe ży-

cie! – autentycznymi uczniami Chrystusa, autentycznymi 

synami i córkami Maryi, którzy tylko w Chrystusie pokła-

dają nadzieję, którzy tak jak Jan Paweł II każdego dnia ca-

łym swoim życiem mówią: „cały jestem Twój”, „cała je-

stem Twoja”. Amen. 

ks. wizytator Paweł Holc CM 

(homilia wygłoszona w Zakopanem-Olczy) 

PANDEMIA, KTÓRA 
WYZWALA DOBRO 
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Na zdjęciu: 

Papież Franciszek na pustym placu 
Świętego Piotra w marcu 2020 roku 

Ostatnie wspomnienie pochodzi z października 

2020 roku. Tak zwany drugi lockdown. Moment niezgody 

na zamknięcie. Jakby poprzedni czas zaznajomienia się z 

wirusem dał ludziom impuls do przezwyciężenia strachu i 

obawy. Nie głupiego, nieodpowiedzialnego, ale świado-

mego, w przestrzeni bezpieczeństwa, ale jednak zaspoko-

jenia, czy może lepiej powrotu do doświadczenia spotka-

nia na żywo. Powrotu, nie li tylko do werbalności, lecz 

sensoryczności spotkań z drugim człowiekiem. 

 

Nie przypominam sobie, bym wcześniej mógł 

uczestniczyć w czymś, co miałoby tak globalny społecz-

nie charakter. Moje pokolenie nie ma takich bezpośred-

nich odniesień, być może znalazłbym historycznie zna-

ne, lecz to tylko doświadczenie zapożyczone. Dlaczego 

ten moment był wyjątkowy? Ponieważ, w porównaniu 

do poprzedniego wspomnienia, to było namacalne i bez-

pośrednie. Wspólne, ale także indywidualne. Rozmowy 

z poszczególnymi uczniami i nauczycielami. Chwila re-

fleksji nad tym, co robić, jak się zachować… Jak zacząć 

zmieniać swoje przyzwyczajenia pracy i obowiązków. 

Wtedy niesamowicie dziwne i nieodgadnione. Dziś 

przepracowane i oczywiste.  

Dobre doświadczenie: szkoła jako organizm wza-

jemnego zaufania. Dzieci – nauczycieli – rodziców. 

Puste ulice miast. Miasta pustych ulic. Ulice pu-

stych miast. Pojechałem, by to zobaczyć. Czy zrobiło to 

na mnie wrażenie? Zapewne jak na każdym, kto wybrał 

się, by zobaczyć to „inne”. Najlepiej poradzili z tym so-

bie artyści wizualni i chwała im za to. Być może dziś, 

jeszcze nie w pełni, lecz za kilkanaście, kilkadziesiąt lat 

będziemy, będą im za to wdzięczni nasi następcy. 

Dobre doświadczenie: umiejętność patrzenia na 

świat nowymi oczami. 

O rozkwicie naszej kreatywności i nowościach 

dostrzeżonych w mediach i mediach społecznościowych 

powstaną opasłe tomiszcze dzieł naukowych i popular-

nonaukowych. Dla mnie to czas spotkania z człowie-

kiem. Czas dostrzeżenia, a jakże, z nudów, szerokiej 

gamy działalności nas ludzi. I możliwość, bez ruszania 

się z własnej kanapy, krzesła, łóżka, odkrycia jak piękny 

jest człowiek i świat, który tworzy. Porozumienie bez 

spotkania na żywo, wspólne inicjatywy podejmowane i 

tworzone zdalnie. Tęsknota i czas zamknięte w pudełku 

zwanym komputerem czy telefonem dobrze wykorzy-

stane. Iluż ja nowych rzeczy się nauczyłem i dowiedzia-

łem podczas pandemii. Ilu „poznałem” wybitnych i cie-

kawych ludzi. Ile inicjatyw dobra społecznie zaangażo-

wanych odkryłem.  

Dobre doświadczenie pozornej bezczynności. 

Na pandemię wirusa chciejmy odpowiedzieć po-

wszechną modlitwą, współczuciem i czułością. Pozo-

stańmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej 

samotne i doświadczone odczuły naszą bliskość.* Słowa 

papieża Franciszka zapowiadające jego samotną modli-

twę i rozważanie fragmentu Ewangelii opowiadającego 

o uciszeniu burzy na jeziorze, dotyczące czasu, w któ-

rym znalazł się świat i ludzie. To dla mnie wydarzenie 

graniczne. Łączy ono, dla mnie, wszystkie odniesienia 

emocji, treści i doświadczeń opisanych wcześniej. Me-

dialność wydarzenia połączona z samotną obecnością 

papieża – nie w wymiarze samotności jednostki, lecz in-

dywidualności. Tam wszystko było idealnie dostrojone. 

Czas, miejsce, kadry, ujęcia, idealny timing, nawet po-

goda się spisała… I piękno i moc słów rozważania. 

Rozważanie tak przejmujące, szczere, nie ckliwe, a 

chwytające za serce. Powaga autentyzmu. Prawda chwi-

li. Nie jestem w stanie opisać tego szczegółowo – to trze-

ba zobaczyć. Nagrania i tekst do znalezienia, nota bene, 

dzięki dobrobytowi medialnemu, w necie.  

Pan rzuca nam wyzwanie i w czasie burzy zaprasza 

nas do rozbudzenia i uaktywnienia solidarności i nadziei 

zdolnych nadać trwałość, wsparcie i znaczenie tym godzi-

nom, w których wszystko wydaje się tonąć. Pan budzi się, 

aby rozbudzić i ożywić naszą wiarę paschalną. Mamy ko-

twicę: w Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni. Mamy ster: w 

Jego krzyżu zostaliśmy odkupieni. Mamy nadzieję: w Jego 

krzyżu zostaliśmy uzdrowieni i ogarnięci, aby nic i nikt 

nas nie oddzielił od Jego odkupieńczej miłości. Pośród 

izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spo-

tkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny 

posłuchajmy wieści, która nas zbawia: On zmartwych-

wstał i żyje obok nas. Pan nas wzywa ze swego krzyża do 

odkrycia na nowo życia, które nas czeka, do spojrzenia na 

tych, którzy nas potrzebują, aby umocnić, rozpoznać i po-

budzić łaskę, która jest w nas. Nie gaśmy knotka o nikłym 

płomieniu (por. Iz 42, 3), który nigdy nie słabnie, i po-

zwólmy, aby na nowo rozpalił nadzieję.* 

Dobre doświadczenie: jak dobrze, że jesteśmy Ko-

ściołem. 
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Siostry Matki Bożej z Syjonu zapraszają w roku 
2021/2022 na cykl spotkań o korzeniach chrześcijań-
stwa i podstawach judaizmu oraz na spotkania biblijne.  

Spotkania prowadzi siostra Anna Bodzińska NDS. 

W roku akademickim 2021/2022 spotkania o ko-
rzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu odby-
wać się będą w dwóch grupach, tylko on-line, na platformie 
internetowej ZOOM: 

• grupa zaawansowana, raz w miesiącu w czwartki     
o godz. 18.00-19.30; 

• grupa początkująca, raz w miesiącu, w piątki             
o godz. 18.00-19.30. 

Terminy spotkań będą podane na stronie zgromadze-
nia: www.sion.pl. Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać 
informacje – proszę pisać do: sion.siostry@gmail.com. 

Spotkania biblijne 2021/2022 otwarte są dla tych 
wszystkich, którzy szukają duchowej przestrzeni i biblijnej 
refleksji oraz pragną pogłębić swoją intelektualną znajo-
mość Pisma Świętego tak w tradycji chrześcijańskiej jak i 
żydowskiej. Spotykamy się w środy, dwa razy w miesiącu, 
modląc się, czytając i studiując teksty biblijne przypadające 
na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym 
zaczerpniętym z tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, oraz 
po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Te-
stamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem 
Bożym. 

Przed spotkaniem, zachęcamy do przeczytania tekstów 
biblijnych z liturgii najbliższej niedzieli. 

W roku akademickim 2021/2022, za względu na pan-
demię, spotkania prowadzone są przez internet.  Aby otrzy-
mać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji – proszę 
pisać do: sion.siostry@gmail.com. 

 

SPOTKANIA U SIÓSTR 
MATKI BOŻEJ Z SYJONU 

Dobre doświadczenie: zdalność pozwala na wie-

le, wyzwala kreatywność, lecz nie zastąpi spotkania w 

bliskości. 

Wspominam i wspominać będę czas pandemii 

jako czas nowości. Starcia się ze złem i cierpieniem tak 

wielu. Będę także, a może przede wszystkim, wspomi-

nał ten czas jako doświadczenie dobra. Doświadczenie 

piękna człowieka w relacji z drugim człowiekiem, do-

brodziejstw technologii XXI wieku, a przede wszyst-

kim dobroci Boga… podobnie jak uczniowie doświad-

czymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. 

Bo Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszyst-

kiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi 

On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie ni-

gdy nie umiera.* 

ks. Konrad Jaworecki CM 

* wszystkie cytaty pochodzą z rozważania papieża 

Franciszka z dnia 27 marca 2020 roku 

 
 

 

Znam bardzo wielu ludzi, którzy chodzą do na-

szego kościoła na Msze Święte niedzielne, a niektórzy 

nawet w dzień powszedni. Przez uczestnictwo w li-

turgii są związani z Kościołem – to dobre i tak być 

powinno. Ale… 

Zastanawiam się, dlaczego w każdym tygodniu 

w naszej zakrystii pozostaje niezakupionych kilka-

dziesiąt czasopism katolickich. Są to: Gość Niedziel-

ny, Niedziela, a ostatnio wspaniały miesięcznik dla 

dzieci Staś.  

Ks. Bogdan stara się w każdą niedzielę w ogło-

szeniach o tym przypominać, a czasopisma leżą i leżą. 

Każdego tygodnia nie uda się sprzedać wszystkich cza-

sopism (chociaż liczba egzemplarzy nie jest wielka). 

Czy ludziom chodzącym do kościoła prasa kato-

licka nie jest potrzebna? Czy wystarcza im tylko prasa 

świecka czy środki elektroniczne ze swoistą oceną i 

bardzo często nieprawdziwą informacją o Kościele? 

To jest problem do refleksji dla każdego wie-

rzącego. Bo tak naprawdę: kto ma prasę katolicką 

czytać?  

Obserwator    

PRASA KATOLICKA: 
DLA KOGO? 

MYŚL MIESIĄCA 

Ostatecznie ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie: 
tych, którzy mówią Bogu «bądź wola Twoja», i tych, 
do których Bóg powie na końcu «bądź wola twoja».  

Clive Staples Lewis 

 

http://www.sion.pl/
http://gmail.com/
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03.01.2022, poniedziałek: 

ulica Królewska – numery parzyste  

04.01.2022, wtorek: 

ulica Królewska – numery nieparzyste  

05.01.2022, środa: 

ulica Kijowska 

06.01.2022, czwartek:  kolędy nie będzie! 

07.01.2022, piątek: 

ulica Chocimska 

08.01.2022, sobota: 

ulica Skarbińskiego 

09.01.2022, niedziela:  kolędy nie będzie! 

10.01.2022, poniedziałek: 

ulica Armii Krajowej 

11.01.2022, wtorek: 

ulice Młodej Polski, Niedziałkowskiego,   

Szlachtowskiego, Warmijska, Żelechowskiego 

12.01.2022, środa: 

ulica Piastowska 

13.01.2022, czwartek: 

ulice Jadwigi z Łobzowa, Chmiela, Staszczyka 

14.01.2022, piątek: 

ulice Beniowskiego, Chodowieckiego,  
Cichy Kącik, Goetla, Domeyki, Olimpijska, 
Radwańskiego, Reymonta 

PRZERWA:  CZAS SZKOLNYCH FERII ZIMOWYCH 

31.01.2022, poniedziałek: 

ulice Czarnowiejska, Kawiory, Miechowska   

01.02.2022, wtorek:   

ulica Krzywy Zaułek 

02.02.2022, środa: 

ulica Rydla 

03.02.2022, czwartek:   

ulice Kazimierza Wielkiego, Rolnicza  

04.02.2022, piątek:   

ulice Obopólna, Staffa 

05.02.2022, sobota:   

ulica Lea 

06.02.2022, niedziela:  kolędy nie będzie! 

 

07.02.2022, poniedziałek: 

ulice Altanowa, Smoluchowskiego 

08.02.2022, wtorek: 

ulice Bronowicka, Kadecka, Nowowiejska 

09.02.2022, środa: 

ulice Galla, Gramatyka, Toruńska, Urzędnicza 

10.02.2022, czwartek:   

ulice Buszka 27 i 27A, Nawojki, Ogrodniczek, 
Spokojna 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2022 

KOLĘDA, ALE JAKA? 

Jak będzie wyglądała wizyta duszpasterska w domach 
parafian A.D. 2022? Zapewne wszyscy jesteśmy spragnieni 
powrotu do normalności, także w przebiegu dorocznej «kolędy». 
Nie do końca będzie to możliwe, ale w tym roku proponujemy 
naszym Parafianom powrót do «kolędy» tradycyjnej, czyli sprzed 
pandemii. Dlatego księżom będą towarzyszyli (na ile będzie to 
możliwe) chłopcy i dziewczęta ze służby liturgicznej, którzy za-
pukają do domów Parafian. 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie wszy-
scy Parafianie będą mogli przyjąć kapłana. Rozumiemy zwłaszcza 
obawy osób starszych, związane z trwającą pandemią i możliwo-
ścią zakażenia się koronawirusem (nawet jeżeli wszyscy duszpa-
sterze przyjęli już szczepionkę na COVID-19, większość także 
dawkę trzecią, przypominającą). Takie osoby starsze zdecydują 
same, po konsultacji z rodziną, czy zechcą przyjąć kapłana. Bar-
dzo prosimy, aby zgłosić w kancelarii parafialnej osoby, które 
chciałyby przyjąć księdza, ale w tym roku nie będą mogły tego 
uczynić: od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00—18.00.  

Do kancelarii parafialnej zapraszamy osoby, które są no-
wymi Parafianami – zwłaszcza zamieszkałych przy ul. Buszka 
27 i 27A oraz ul. Piastowskiej 34; przypominamy, że zgodnie z 
Kodeksem Prawa Kanonicznego należymy do tej parafii, na te-
renie której mieszkamy. Podobnie zapraszamy osoby, które od 
dawna, z różnych racji, nie przyjmowały «kolędy». To zapro-
szenie wynika z faktu, że młodzi towarzyszący księżom nie będą 
pukali do wszystkich drzwi: na terenie parafii są mieszkańcy, któ-
rzy wizyty księdza wyraźnie sobie nie życzą i nie życzą sobie, by 
ich niepokojono, podobnie jak są mieszkania, do których od wielu 
lat nie zaproszono kapłana.       

Bardzo prosimy, by przyjąć księdza w wyznaczonym dniu 
(tylko wyjątkowo kapłani odwiedzą wiernych w innym terminie). 
Wizyta duszpasterska będzie się rozpoczynała w dni robo-
cze o godz. 16.30, a w soboty o godz. 15.30.  

Z życzeniem radosnych Świąt Narodzenia Pana i błogo-
sławionego Nowego Roku 2022. 

ks. proboszcz Paweł Dobroszek CM 
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 

20.00 (studenci); 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

18.30, 20.00 (studenci); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w godzinach 6.30÷9.00, 

18.00÷19.00, 19.30÷20.00 
(od godz. 19.30 – z wyjątkiem sobót) 

w niedziele: 

pół godziny przed Mszą św. 
(nie ma spowiedzi w czasie Mszy św.) 

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do piątku  

tylko w godzinach 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński 
w styczniu nie odbędzie się! 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 
zainteresowane osoby zapisują się 
pod adresem www.ftrodzinie.pl 

Klub Parafialny 
czynny we wtorki i piątki  

w godz. 13.00÷17.00 

Dyżur s. Beaty Woźniak SM 

(dla pomocy ubogim i samotnym): 
pod nr. telefonu 606-583-782 

NUMERY TELEFONÓW: 

dyżurny:          12-622-59-19; 

kancelaria:     12-622-59-21 
                (w godzinach urzędowania); 

zakrystia:       12-622-59-27; 

wezwanie do umierającego:  

  880-479-042 

 

STYCZEŃ 
1 (sobota):   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

Dziś przypada 55. Światowy Dzień Pokoju. 

Można zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie 

lub śpiew w kościele hymnu O Stworzycielu, Duchu, 

przyjdź w celu uproszenia Bożej mocy na cały nowy rok. 

Składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II 

«Nie lękajcie się!». 

2 (niedziela):   2. niedziela po Narodzeniu Pańskim. 

Zmiana tajemnic różańcowych i noworoczne spotkanie 

grup parafialnych w kościele po Mszy Świętej o godz. 

16.30. 

3 (poniedziałek): Początek wizyty duszpasterskiej w domach parafian 

(patrz s. 7). 

5 (środa): Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00: 

nabożeństwo różańcowe, nowenna do Matki Bożej Nieu-

stającej Pomocy, Msza św. wotywna o Najśw. Maryi 

Pannie z Lourdes i błogosławieństwo eucharystyczne  

na sposób lurdzki.  

6 (czwartek): Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 

  Porządek Mszy Świętych – jak w każdą niedzielę. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem  

obowiązującym: każdy katolik jest zobowiązany  

do udziału we Mszy  Świętej. 

Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. 

Ofiary mszalne będą przeznaczone na cele misyjne. 

7 (piątek):  Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów  

w domach chorych – od godz. 9.00; dodatkowa Msza  

św. – o godz. 16.30. 

9 (niedziela):  Święto Chrztu Pańskiego. 

  Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. 

14 (piątek):  Zakończenie pierwszego etapu wizyty duszpasterskiej  

w domach parafian. 

16 (niedziela):  2. niedziela zwykła. 

17 (poniedziałek): XXV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 

18 (wtorek):   Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

19 (środa):  Dzień imienin ks. Mariusza Czajkowskiego. 

23 (niedziela):  3. niedziela zwykła. 

 25 (wtorek):   Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  

Rocznica założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy: 

uroczysta Msza Święta o godz. 18.30. 

26 (środa):  XXII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. 

28 (piątek):  Rocznica ingresu ks. abpa Marka Jędraszewskiego (2017). 

30 (niedziela):  4. niedziela zwykła. 

31 (poniedziałek): Początek drugiego etapu wizyty duszpasterskiej  

w domach parafian (patrz s. 7). 

Kalendarium duszpasterskie 
IINNFFOORRMMAACCJJEE    

PPAARRAAFFIIAALLNNEE  
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