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NA BOŻE NARODZENIE
I NOWY ROK
Czasy w których przychodzi nam żyć, coraz bardziej naznaczone są rozłamami i głębokimi podziałami.
Te zjawiska dotyczą nie tylko całych społeczeństw czy
narodów, ale także wspólnot, a nawet rodzin. Słyszy się
tu i ówdzie, jak to wiele dzisiaj jest nieporozumień w
małżeństwach i rodzinach, wspólnotach i grupach.
I do takiego świata przychodzi Jezus, który tak
bardzo pragnie nauczyć nas przykazania miłości: Będziesz miłował Pana Boga swego (…), a bliźniego swego jak siebie samego. Nasz Pan pragnie nas nauczyć miłości, która będzie otwarta i współczująca, pełna szacunku i zrozumienia. Pewnie dlatego, chcąc nam o tych zasadniczych sprawach przypomnieć, nasi Biskupi proponują najbliższe trzy lata programu duszpasterskiego
oprzeć o temat Sakramentu Eucharystii. Hasło, jakie
nam będzie przyświecało, to Eucharystia daje życie.
Mówiąc najprościej – Eucharystia czyli pobożne
przeżywanie obecności Jezusa w tym sakramencie najmocniej uczy człowieka szacunku i miłości do bliźniego.
To Eucharystia uczy nas, jak budować jedność i wspólnotę. Pozbawiając się tego sakramentu człowiek ma potężne problemy, ażeby zbudować poprawną więź z drugą
osobą.
Pragnę zatem życzyć moim Współbraciom w kapłaństwie, Siostrom zakonnym, Członkom grup i wspólnot parafialnych, wszystkim Parafianom, a zwłaszcza
Wiernym chorym, samotnym, starszym i potrzebującym,
aby spotkali się nie tylko w ten czas Świąt Narodzenia
Pańskiego, ale przez cały nowy 2020 rok z ludźmi, którzy na co dzień żyją tym wielkim Jezusowym przykazaniem – przykazaniem miłości. Uczmy się tego przykazania od samego Jezusa, który do nas przychodzi, aby być
Bogiem z nami. Dzielmy się tym przykazaniem ze
wszystkimi bez jakichkolwiek wyjątków i uczyńmy naszymi słowa, które wypowiedział Jezus właśnie w Wieczerniku: aby byli jedno.
Zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku 2020.
ks. proboszcz Jacek Kuziel CM

Na zdjęciu malowidło we wnętrzu
Kościoła Pasterzy w Betlejem:
Anioł oznajmia pasterzom nowinę
o narodzeniu Mesjasza
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ZEBRANIE
RADY PARAFIALNEJ
W czwartek, 5 grudnia, o godz. 19.30 w Sali Parafialnej rozpoczęło się spotkanie nowo wybranych
członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej (która została wybrana na okres trzech lat): z 22 powołanych członków nowej Rady nie stawił się tylko jeden.
Po powitaniu przez ks. proboszcza Jacka Kuziela i
słowie wstępnym – nastąpiło przedstawienie się wszystkich osób. Po czym przystąpiono do wyborów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza nowej
Rady. Przewodniczącym Rady został wybrany p. Hieronim Zych (w pierwszym głosowaniu), wiceprzewodniczącą – p. Marzena Rychlicka (w trzecim głosowaniu), a sekretarzem – p. Adam Markowski (w pierwszym głosowaniu).
Następnie Adam Markowski przedstawił krótko
zadania Rady Parafialnej w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici i odczytał protokół z ostatniego zebrania Rady.
Ks. Proboszcz obszernie omówił aktualny stan parafii. Zwrócił uwagę na ważne wydarzenie, jakim było
otwarcie nowej kaplicy pw. św. Bernadetty Soubirous.
Na terenie parafii znajduje się ogólnopolskie centrum
Kursów Alpha, które służy dziełu nowej ewangelizacji.
Działają też nowe grupy – m.in. Góra Oliwna, małżonkowie uczestniczą w Spotkaniach Małżeńskich czy działalności Domowego Kościoła (Oazy Rodzin – 6 kręgów), istnieją cztery wspólnoty neokatechumenalne.
Ks. Proboszcz wskazał na czekające nas ważne
wydarzenia: „opłatek” dla grup parafialnych w niedzielę
5 stycznia, odpust parafialny we wtorek 11 lutego z
udziałem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, Rok Cudownego Medalika, zaplanowany z racji 190. rocznicy objawień Matki Bożej przy rue du Bac w Paryżu.
Zebrani bardzo pozytywnie ocenili przeprowadzone ostatnio rekolekcje adwentowe (poświęcone postaci ks. Dolindo Ruotolo i jego przesłaniu). Podkreślono, że sakramenty są u nas przyjmowane także przez ludzi spoza parafii, którzy cenią sobie nasz kościół.
Ks. asystent Bogdan Markowski przedstawił działalność duszpasterską parafii: przywołał statystykę dotyczącą chrztów, sakramentu bierzmowania, pierwszej
Komunii, ślubów, sakramentu chorych i pogrzebów, i
omówił wynikające z niej wnioski. Potwierdził spadek
uczestników niedzielnych Mszy Świętych w naszym kościele: liczenie wiernych w jedną z niedziel wykazało
4.076 osób uczestniczących w Eucharystii i jedynie
1.509 osób przystępujących do Komunii św.
Ks. Wojciech Kałamarz (ekonom parafii) obszernie omówił stan materialny parafii i plany remontowe.
Podał, że zgłosiła się jedna osoba, która w części sfinansuje przygotowanie nowego konfesjonału.

W ożywionej dyskusji m.in. poruszono sprawę
sprzedaży prasy katolickiej, tematyki podejmowanej w
gazetce parafialnej, problem zawartości ogłoszeń parafialnych i inne.
Zebranie zakończyła przed godz. 22.00 wspólna
modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.
Adam Markowski, sekretarz Rady

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT:
FAKTY, INFORMACJE
I KOMENTARZE RÓŻNE

POLICJA NIE DO DZIECI?
28 października po udzieleniu 13-letniemu chłopcu
komunii świętej jeden z duchownych zauważył, że dziecko
wyjęło hostię z ust i schowało ją do kieszeni – tak zaczyna
się tekst w wiadomej gazecie. Księża wezwali policję.
Będziemy teraz mieli policję religijną? – pyta w tytule
(lekko przerażona?) Blanka Rogowska (zob. GW z
dnia 4 listopada 2019 r.).
Rzecz miała miejsce w Bełchatowie. W informacjach prasowych powtarzano, że chłopak chciał
uciec, został więc zatrzymany przez księdza, wezwano policję i matkę chłopca, ten tłumaczył się mętnie,
bo… bólem zęba. Zaraz odezwali się obrońcy chłopca. Wyplucie hostii to nie jest przestępstwo – mówił jeden. Takie zachowanie Pana Jezusa skrzywdzić nie może
– przekonywał… ks. Lemański (dodam: jasne, jeśli
tak podejdziemy do tematu, to nawet podpalenie kościoła Pana Jezusa skrzywdzić nie może). A jednocześnie obrońcy chłopca przekonywali, że… księża
popełnili przestępstwo: doszło do bezprawnego pozbawienia wolności chłopca, za co grozi nawet 12 lat więzienia! Wezwana policja powinna aresztować wzywających ją księży?
Jednocześnie pojawił się skandaliczny komentarz Tomasza Sekielskiego, dziennikarza i autora głośnego filmu „Tylko nie mów nikomu”: 6 miesięcy od
premiery Tylko Nie Mów Nikomu. NIKT, dosłownie NIKT z
Kościoła nie zgłosił chęci kontaktu/ pomocy/ zadośćuczynienia ŻADNEJ Z OFIAR, które opowiedziały w filmie swoją
historię. Nie znalazł się nawet jeden duchowny – napisał
Sekielski. A teraz ścigają dziecko wypluwające opłatek…
Polski Kościół AD 2019… Gdzie my k…. żyjemy? Czy dobrze zrozumiałem: w Bełchatowie chłopak nie zrobił
nic złego z tej racji, że ja – jako ksiądz – nie zgłosiłem panu Sekielskiemu chęci zadośćuczynienia jednej
z ofiar, które wypowiadają się w jego filmie? Jeśli
jest w tym jakaś logika, to dla mnie jest niepojęta.
Czy w Bełchatowie doszło do przestępstwa? Na
pewno w prawie państwowym nie ma pojęcia „profanacji Eucharystii”, ale…
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W Kodeksie Prawa Kanonicznego – które obowiązuje tak duchownych, jak i świeckich katolików – znajdujemy kanon 1367: Kto postacie konsekrowane porzuca albo w
celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy
Apostolskiej; duchowny może być ponadto ukarany inną karą,
nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego. Czy znaczy
to, że nie było sprawy i księża nie powinni zatrzymywać
chłopaka, który wynosił z kościoła konsekrowaną hostię?
Oceńmy sami.
A może nie należało wzywać policji? To kogo należało wezwać, jeśli nie policję? Bo chłopak na pewno zachował się karygodnie i podle, nawet jeżeli nie był tego w
pełni świadomy.
A może do małoletnich nie należy wzywać policji?
Znana mi jest konkretna sytuacja, w której mama wezwała policję do własnego dziecka. Wszystko zaczęło się od
zatrzymania przez mamę telefonu 14-letniego syna, ten
bowiem dla tegoż gadżetu zaniedbał wszelkie obowiązki
w domu i szkole, a na wielokrotne upomnienia mamy zupełnie nie reagował. Syn, doprowadzony do furii, w ramach odwetu zabrał i schował mamie jej telefon. Mama
więc zagroziła wezwaniem policji – i zrobiła to! Policjant
okazał się doskonały w wyznaczonej mu roli: chłopak, raczej w lekkim szoku, po pouczeniu i ostrzeżeniu ze strony
policjanta czym prędzej oddał mamie jej telefon i… stał
się wobec mamy zdecydowanie bardziej spolegliwy. Czy
mama źle zrobiła, że wezwała policję?
A może to tylko do małoletnich w kościele nie należy wzywać policji? W tym samym czasie – na początku
listopada – podano w mediach, że jeden z księży parafii
Św. Mikołaja w Mosinie (powiat poznański) został pobity
w niedzielę wieczorem na terenie kościoła. Po wieczornej
Mszy Świętej ksiądz miał zwrócić uwagę grupie niewłaściwie zachowujących się nastolatków (RMF FM podało,
że mieli oni załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, pić
alkohol i palić papierosy w kruchcie). Przez jednego z
nich kapłan został uderzony. Policja złapała już sprawcę pobicia i jego towarzyszy. To czternastolatkowie – podano. Zostali
już odpytani przez policję i przyznali się do zarzucanych im występków. Czy ksiądz źle zrobił, że wezwał policję?
Zakończę nieco prześmiewczo. Jeżeli do nastolatków, zwłaszcza na terenie kościoła czy parafii nie powinno się wzywać policji – to może właściwą rzeczą byłoby
powołanie policji religijnej? W końcu ktoś jednak powinien bronić i księży, i wiernych, i dóbr tak duchowych,
jak i materialnych także na terenie katolickich parafii. A
skoro nie policja?

JĘZYK NIENAWIŚCI, JĘZYK MIŁOŚCI?
W ostatnią sobotę listopada łódzka Szkoła Filmowa
zaplanowała spotkanie z reżyserem Romanem Polańskim.
Co wywołało protest studentów, którzy podpisali petycję
z żądaniem odwołania spotkania. Spotkanie z panem Polańskim na terenie Szkoły byłoby lekceważące wobec wszystkich
osób, które doświadczyły przemocowych zachowań seksualnych – napisano w petycji. Przypomnijmy: Roman Polański z oskarżeniami o napaści seksualne mierzy się ponad

3

40 lat, w tym z oskarżeniami o gwałty, i ma zasądzony wyrok za seks z nieletnią. Protest młodych poparł redaktor naczelny Dziennika Polskiego: trzeba zwrócić uwagę, że w Polsce coraz częściej artyści mają dość udawania, że wobec twórcy
„Chinatown” należy stosować inne kryteria niż do księży czy biskupów molestujących dzieci oraz kleryków. A co na to wiadoma gazeta? Podkreśliła słowa prof. Mariusza Grzegorzka,
rektora Szkoły Filmowej: Wyrażanie oburzenia przez nas, społeczność Alma Mater Romana Polańskiego, wydaje mi się aktem
skrajnie niestosownym. Bo Polański jest „najwybitniejszym
żyjącym polskim reżyserem” (jak podała na wstępie wiadoma gazeta)? Bo to „wybitny twórca, zdobywca Oskara”?
Bo „od karania za przestępstwa są sądy, nie uczelnie”? Dlatego należy traktować go z rewerencją i pobłażliwie? Czyli
odmiennie, aniżeli traktuje się innych oskarżonych o molestowanie i pedofilię (a zwłaszcza biskupów i księży)? Rzeczywiście, podwójna moralność ma się dobrze, także wśród
profesorów i dziennikarzy (zob. DP i GW z dnia 29 listopada 2019 r.).
We wcześniejszym numerze wiadomej gazety najpierw przeczytałem, że 24-latek „odpowie za hajlowanie”:
5 stycznia 2019 roku w Krakowie Orszak Trzech Króli
(czyli raczej radosny marsz rodziców i dzieci) spotkał się z
antykatolicką demonstracją („przeciwko biernej postawie
duchownych w sprawie pedofilii”), która wywołała złość
uczestników? osób postronnych? („falę agresji krakowian”), zaś wspomniany młodzian stanął naprzeciwko demonstrujących, zaczął odmawiać „Ojcze nasz” i jednocześnie… hajlował. Co nagrał fotoreporter wiadomej gazety,
prokuratura sięgnęła po oskarżenie o „propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści”, za co – jak napisano –
grozi do „dwóch lat więzienia”. Ale kilka stron dalej wiadoma gazeta poinformowała (z uznaniem), że po dwóch latach procesu uniewinniono osoby, które uniemożliwiały Jarosławowi Kaczyńskiemu wjazd na Wawel dla nawiedzenia grobu brata. Informacja została okraszona cytatami zawierającymi nienawistne oskarżenia wobec tegoż Kaczyńskiego (m.in. „przez swoją żądzę władzy przyczynił się do
strasznej katastrofy”) i zdjęciem demonstrujących przed
limuzyną z wypisanym życzeniem: „Idź do diabła”. Redakcja uznała, że „hajlujący” nawołuje do nienawiści, ale w
wypowiedziach i hasłach „uniewinnionych” już żadnej nienawiści nie zauważyła? Rzeczywiście, podwójne standardy
w mediach mają się dobrze (zob. GW z dnia 31 października – 1 listopada 2019 r.).
W niedzielę Chrystusa Króla na ul. Franciszkańskiej
spotkały się dwa zgromadzenia. Katolicy stanęli w obronie
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego: modlili się na różańcu w jego intencji i w intencji zebranych tam jego przeciwników. Jak podano w mediach – przeciwnicy Metropolity
mieli ze sobą kartki z napisami „Miłuj bliźniego jak siebie
samego” i „Stop nienawiści”, a głos przez megafon…
grzmiał do odmawiających różaniec: „Jesteście hipokrytami, jesteście obrzydliwi, i gwarantujemy, że Jędraszewski
skończy w więzieniu, bo my do tego doprowadzimy”. Głos
miłujący bliźniego? Cóż – podwójne standardy nie tylko w
mediach mają się dobrze...
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FIKSACJE KSIĘŻY, FIKSACJE ŚWIECKICH
W wiadomej gazecie wywiad z Karoliną KorwinPiotrowską (zob. GW z dnia 23-24 listopada 2019 r.),
współautorką #Wrzenia – zapisu jej rozmów z ks. Grzegorzem Kramerem SJ. Czytam: Pytam Kramera o zafiksowanie
księży na seksie, bo dla mnie to chore. Tak jakby tylko ta sfera życia definiowała nas jako ludzi: żyjesz w czystości – jesteś święta,
uprawiasz seks – idź do piekła. Księża zafiksowani na seksie?
Mówi to kobieta, która pisze o sobie (chwali się?): Nie chodzę do kościoła od 13 lat. Żyję całe życie w partnerskich, heteroseksualnych związkach, czyli uprawiam seks bez ślubu. Kto tu
jest zafiksowany na seksie? I skąd u niej tyle wiedzy o „fiksacjach” księży, skoro od lat nie chodzi do kościoła? Ale
tak jest zwykle: o kazaniach księży mają najwięcej do powiedzenia ci, którzy dawno w kościele nie byli, o ojcu Rydzyku debatują ci, którzy Radia Maryja nie słuchają, a o
bogactwie księży najwięcej mają do powiedzenia osoby,
którzy od dawna nie ofiarowały nawet złotówki.
I dalej w rzeczonym wywiadzie: Grzesiek mi na to,
że jako księdza nie obchodzi go, kto z kim śpi, a jako proboszcz
ma świadomość, że czystość przedmałżeńska to mrzonka.
Czyli: ks. Kramer nie jest zainteresowany poziomem morale małżonków w jego parafii? I odpuszcza sobie młodzież, bo ta niezdolna jest do sprostania wymogom
Ewangelii? Owszem, dla wielu młodych czystość przedmałżeńska to mrzonka, ale znałem i znam młodych, którzy czystość przedmałżeńską cenili sobie i cenią. Znałem i
znam! Chociaż nie jestem proboszczem… Chyba że Karolina Korwin-Piotrowska przeinaczyła wypowiedź ks.
Kramera.
O PRZEMOCY WOBEC KOBIET
W listopadzie br. pojawiły się porażające wiadomości na temat przemocy wobec kobiet… Nie, nie w Polsce,
ale w Europie Zachodniej. Podano, że od początku roku we
Francji 137 kobiet zostało zabitych przez byłych lub aktualnych partnerów (każdego roku średnio ginęło 213 kobiet).
A w sąsiedniej Belgii w ostatnich trzech latach około 100
kobiet zostało zabitych przez mężczyzn. Z kolei w Holandii
80% kobiet miało do czynienia z molestowaniem na ulicy,
a policja w ubiegłym roku zarejestrowała prawie 9 tysięcy
przestępstw seksualnych. Ale w wymienionych krajach
energicznie przystąpiono do przeciwdziałania przemocy:
we Francji i Belgii odbyły się wielotysięczne demonstracje
uliczne, a w Holandii… 200 budynków podświetlono na
pomarańczowo.
Ciekawe, bo z medialnych przekazów w wiadomej
prasie zawsze wynikało, że siedliskiem przemocy wobec
kobiet są patriarchalne, tradycyjne, katolickie rodziny (czytaj: rodziny w Polsce). Powyższe dane chyba jednak nie potwierdzają tej narracji? Pewnie dlatego w Dzienniku Polskim można było przeczytać komentarz nieco prześmiewczy – że kolor pomarańczowy w Holandii należy zmienić
na barwy… biało-czerwone: jak dowodzą statystyki, w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz ich molestowania na ulicach są to kolory znacznie bardziej skuteczne… (zob.
Dziennik Polski z dnia 29 listopada 2019 r.).
ks. Bogdan Markowski CM

MODLITWA
ZA OJCZYZNĘ I KRAKÓW
W czytanym we wrześniu liście metropolita krakowski – arcybiskup Marek Jędraszewski pisał m.in.:
W tym roku przeżywamy dwa wielkie wydarzenia związane z osobą Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego.
Pierwszym z nich jest czterdziesta rocznica jego I Pielgrzymki
do Ojczyzny, jaka miała miejsce w dniach od 2 do 10 czerwca
1979 roku. Natomiast drugim wydarzeniem jest zbliżająca się
setna rocznica jego urodzin, której obchody już się w naszej Archidiecezji rozpoczęły uroczystym koncertem w Centrum Jana
Pawła II na Białych Morzach w Krakowie w 99. rocznicę jego
urodzin i międzynarodową konferencją naukową zorganizowaną na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. […]
Odzyskanie przez Polskę suwerenności na początku
lat dziewięćdziesiątych minionego wieku nie oznacza jednak,
że raz na zawsze skończyły się nasze zmagania o autentyczną wolność. Ona zawsze jest darem, z którym nierozerwalnie
łączy się konieczność kolejnych zmagań o jej ocalenie i zachowanie. […]
W tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna
jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest
nam również wielka modlitwa – za siebie, za nasze rodziny,
za nasz polski naród, za Kościół, za Europę. Kształt tej modlitwy wyraził św. Jan Paweł II w swoim biskupim, a następnie
papieskim zawołaniu: „Totus Tuus”. Był on „cały dla Maryi” –
a przez to „cały dla Chrystusa”. Tym samym wyznaczył on nam
duchową drogę, którą winniśmy zdążać: przez Maryję
do Chrystusa – aby uzyskać bezcenny pokój serca i na co
dzień żyć nadzieją osiągnięcia życia wiecznego. […]
W związku z tym bardzo proszę, aby rozpoczynające się
niebawem nabożeństwa październikowe stały się naszą jedną
wielką modlitwą różańcową w intencji naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Równocześnie zarządzam, by od 1 listopada br. aż do końca 2020 roku we wszystkich kościołach
i kaplicach publicznych, pół godziny przed wieczorną Mszą
Świętą odbywała się cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec której należy odmówić jedną dziesiątkę różańca
i litanię do św. Jana Pawła II. Niech ta szczególna modlitwa,
zanoszona do Boga w 100-lecie jego urodzin, stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za dar Karola Wojtyły – św.
Jana Pawła II Wielkiego, a jednocześnie naszą serdeczną
prośbą, aby nieustannie wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim jego sercu Krakowem i całą Archidiecezją
Krakowską.
Odpowiadając na apel ks. Arcybiskupa Metropolity – od niedzieli do piątku zapraszamy do wspólnej
modlitwy przed Chrystusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie: od niedzieli do środy i w piątek po Mszy św. o godz. 18.30, a w czwartek – po Mszy
św. o godz. 9.00; adoracja będzie się kończyła jedną
dziesiątką różańca i litanią do św. Jana Pawła II przed
Mszą św. o godz. 20.00 (a w czwartki przed Mszą św. o
godz. 18.30).
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KOLĘDA:
DAWNY ZWYCZAJ
W 1902 roku, w Warszawie ukazał się III tom
Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera. W nim,
pod hasłem Kolęda, możemy przeczytać m.in.: Jest
dawny zwyczaj, że proboszcz lub wikary od Nowego Roku do Wielkiego postu nawiedza „po kolędzie” domy
wszystkich parafjan, ogłaszając zwykle w niedzielę z
ambony, kiedy do której wsi przybędzie. Towarzyszy mu
organista z dzwonkiem i chłopiec z kobiałką a dawniej
kilku uczniów ze szkółki parafjalnej, śpiewających po
domach kolędy. Pleban winszuje w każdej chacie Nowego roku, wgląda w pożycie rodziny, w porządek domowy,
wysłuchuje dzieci pacierza i katechizmu. Synod prowincjonalny gnieźnieński z r. 1628 przepisuje księżom, aby
na kolędzie grzeszników napominali, każdego do pełnienia obowiązków i przyzwoitości nakłaniali, nieszczęśliwych pocieszali. Po wsiach dawano księdzu do kobiałki
noszonej przez jednego z chłopców: sery, jaja, grzyby
suszone, orzechy, len, kokosze lub coś innego w tym rodzaju. Kolędę taką zwano po łacinie Columbatio i stąd
Bandtkie w dziele Jus Polonicum rozumie ją jako daninę
z gołębi, nam się jednak zdaje, że ta nazwa wzięta jest ze
starej łaciny i zwyczajów rzymskich, a nie z domniemanego ofiarowywania gołębi, o które w Polsce było trudniej niż o ser, jajko, grzyb, orzech. Bodzanta, biskup krakowski (zmarły w r. 1389), nakazał duchowieństwu, aby
kolędy od parafjan poniewolnie nie wymagali, lecz kto
co da (Vol. leg., r. 1433, t. I, f. 101). Inni biskupi i prałaci zabraniali organistom, kantorom, bakałarzom i uczniom szkoły parafjalnej chodzić po kolędzie do Żydów.
Gdy ksiądz, chodzący po kolędzie, wychodził z czyjego
domu, dziewczęta ubiegały się do stołka, na którym siedział, w przekonaniu, że ta, co pierwsza usiądzie, tego
roku zamąż pójdzie. O Kolędzie jako nawiedzaniu parafjan przez proboszcza całą rozprawę księdza S. Ch.
pomieściła Encyklopedja kościelna (t. X, str. 499).
Skoro zalecenia co do kolędy jako wizyty duszpasterskiej księdza u parafian, oraz składanej przy tej okazji ofiary – sięgają XIV wieku, zaiste dawny to zwyczaj,
może nawet i jeden z najstarszych, jakie towarzyszą w
Polsce obchodom świąt Bożego Narodzenia. W mediach
często słyszymy, iż wielu Polaków, także na obczyźnie –
stara się zachować tradycje bożonarodzeniowe: jarskie
dania wigilijne, nadobowiązkowy post w Wigilię, pasterkę, choinkę, śpiew kolęd i pastorałek, okolicznościowe życzenia, prezenty. Szkoda, że do tego zestawu –
coraz rzadziej Polacy zaliczają także dawny zwyczaj
wizyty duszpasterskiej księdza...
Niestety, z roku na rok obserwujemy duży spadek
przyjmujących księdza „po kolędzie”. Jedną z przyczyn
tego zjawiska jest starzenie się parafian i związane z tym
procesem – umieranie. Mieszkania po zmarłych w części
są wynajmowane, inne stoją puste. Najmujący nie czują

Na zdjęciu:
stół w mieszkaniu przygotowanym
na przyjęcie księdza
się zazwyczaj związani z naszą parafią, przynajmniej jeśli
chodzi o przyjęcie księdza w swym tymczasowym mieszkaniu. Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Kodeksem
Prawa Kanonicznego należymy do tej parafii, na terenie
której mieszkamy, a nie na terenie której jesteśmy zameldowani! Działa to też w sytuacji odwrotnej, gdy ktoś
jest zameldowany w naszej parafii, a mieszka gdzie indziej. Wówczas, w myśl prawa kościelnego – nie jest już
niestety naszym parafianinem. Smutnym jest fakt, gdy ktoś
w ubiegłych latach przyjmował księdza, a nagle przestał,
oraz gdy młode małżeństwa, po zawarciu związku sakramentalnego, z sobie jedynie znanych powodów – nie
przyjmują księdza. Oczywiście jedną z przyczyn nieobecności parafian podczas kolędy są godziny pracy. Dawniej
były zmianowe, dzisiaj praca często wypełnia cały dzień.
Stąd pewnie wiele nieobecności, które są jednak czymś innym, niż wcześniej opisane przypadki, gdy ktoś otwiera
drzwi i sobie księdza po prostu nie życzy.
Bezpowrotnie minęły czasy, gdy panowała swego
rodzaju presja otoczenia. Wówczas przyjmowali księdza
prawie wszyscy, a ci którzy nie przyjęli, byli od razu na językach innych. Dzisiaj sąsiad może jeszcze orientuje się
kto mieszka obok, ale już nie wie kto nad nim, lub pod nim
zajmuje mieszkanie. Może jeszcze starych mieszkańców
kojarzy, ale już tych nowych… Presja znikła, i wraz z nią
wydawać by się mogło, że powinny zniknąć tzw. trudne
rozmowy, gdy ktoś nie chciał przyjąć, a musiał… i o czym
tu gadać? Niestety, nadal są sytuacje, że przyjmują księdza
także ludzie kompletnie nie zorientowani ani w życiu parafii, ani Kościoła, ani szerzej – w tematyce chrześcijańskiej
w ogóle…
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Sam wychowałem się mieszkając w bloku i pamiętam to wyczekiwanie na przyjście księdza. Wiedzieliśmy na bieżąco, w którym mieszkaniu ksiądz aktualnie
przebywa. Mieszkanie było wysprzątane, rodzina świątecznie ubrana, stół nakryty białym obrusem, na nim
krzyżyk, zapalone dwie świece, talerzyk z wodą święconą, kropidło, Pismo Święte i zeszyty do religii mój i mojego rodzeństwa. W domach jednorodzinnych ksiądz był
dodatkowo odprowadzany przez gospodarzy do następnego domu, w którym podejmowali księdza kolejni ludzie. Było elegancko, z kulturą, szacunkiem do osoby
duchownej. W Krakowie „po kolędzie” chodzę od 2001
roku i rzeczywiście czasem zdarzy mi się, iż kultura oraz
elegancja znana mi z rodzinnych stron, występuje także
w krakowskich rodzinach. Niestety, spotykam sytuacje,
w których gospodarze są zupełnie zaskoczeni wizytą
księdza, a co z tym się wiąże – zupełnie nieprzygotowani. W domkach jednorodzinnych zaś, nie tylko nikt nie
odprowadza ani nie podejmuje przychodzącego, ale nawet czasem nie oświetli dojścia do domu, co w ubiegłym
roku przypłaciłem przykrym wypadkiem…
W notce Z. Glogera można przeczytać także, o
czym rozmawiano podczas wizyt duszpasterskich. Dzisiaj, bardziej niż na napominaniu, księża skupiają się na
zachęcie, by uregulować sprawy życiowe, jeśli nie są
uregulowane. Rozmowa jest też okazją do zadania pytań
dotyczących życia parafii, sytuacji Kościoła w Polsce, a
może i jakichś wątpliwości związanych z nauką Kościoła. Można też przekazać pochwały oraz uwagi, które
później na zebraniu pokolędowym są wspólnie przez
księży omawiane. Wizyta księdza jest także związana ze
wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem mieszkańców oraz domu lub mieszkania. Jest swego rodzaju
przyznaniem się do wyznawanej wiary, jest jedną z mierzalnych danych, czy ktoś jest praktykującym katolikiem, czy nim nie jest.
Z. Gloger opisuje, iż z okazji wizyty księdza gospodarze składali ofiary. Pamiętam, gdy mój stryjek,
opiekując się w latach 80-tych XX wieku kilkoma parafiami na południe od Dukli, opowiadał, że na kolędzie
dostawał od ludzi kury, sery i jajka. Ludzie dzielili się
tym, co mieli. Nietrudno się domyśleć, że taka postać
daru była problematyczna, tym bardziej, że zwielokrotniona proporcjonalnie do ilości odwiedzonych osób…
Bardziej praktyczną formą jest ofiara pieniężna, którą
elegancko jest Księdzu po prostu wręczyć, jeśli się ma
takie życzenie. Czasem spotykam się z przygotowaną na
stole kopertą, której jednak nigdy sam nie zabieram, jeśli
mi jej ktoś nie wręczy.
Wizyta księdza jest nie tylko zapowiadana z ambony, ale w naszej parafii jej plan jest drukowany w parafialnej gazetce oraz zamieszczony na internetowej
stronie. Jeśli tylko komuś na tym zależy, to ma możliwość wiedzieć z dużym wyprzedzeniem, kiedy ksiądz
zapuka do drzwi jego domu. Zawsze też można zadzwonić na telefon dyżurny w parafii. Bezpośrednio przed
wizytą, księdza zapowiadają ministranci lub krucjatki.

Wykonują oni bardzo praktyczne zadanie zapukania do
każdych drzwi, nawet do takich mieszkań, w których nigdy nie przyjmowano księdza. Gdy na przykład w jednym
z bloków jest 120 mieszkań, a przyjmują ludzie mieszkający tylko w 10 mieszkaniach, łatwo wyobrazić sobie, jak
wielką pomocą są ministranci i krucjatki. Wchodzą oni
wraz z księdzem do mieszkania i wraz z gospodarzami
modlą się w ich intencji, po czym wychodzą, by nie krępować rozmowy oraz by powiadamiać kolejnych mieszkańców. Także ministrantom gospodarze wręczają dary.
Często są to słodycze, owoce, a także pieniądze zbierane
do skarbonek, przeznaczone na wyjazdy wakacyjnoferyjne, rekolekcje, dni skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza. Regularnie na łamach gazetki możemy czytać relacje
z tych wyjazdów.
Jeśli chodzi o termin kolędy. W niektórych parafiach wizyta duszpasterska rozpoczyna się tuż po Bożym
Narodzeniu. Ponieważ jednak Oktawa Bożego Narodzenia
jest czasem, w którym niektórzy parafianie wyjeżdżają z
Krakowa, lub podejmują u siebie swoje rodziny przyjeżdżające na święta np. zza granicy, dlatego rozpoczynamy
odwiedziny dopiero po Nowym Roku. Zresztą – jak wynika z notki Z. Glogera – rozpoczęcie kolędy po Nowym
Roku jest zgodne z wielowiekową tradycją. Ponieważ ferie
zimowe dzieci w naszym województwie wypadają czasem
w styczniu, z tego powodu w niektórych latach jesteśmy
zmuszeni na dwa tygodnie przerwać kolędę. Nie tylko po
to, by mieć możliwość podczas wizyty spotkania się z
uczniami szkół, którzy w czasie ferii wyjeżdżają na zasłużony odpoczynek, ale także po to, by móc liczyć na nieocenioną pomoc ministrantów, lektorów i krucjatek podczas
duszpasterskich odwiedzin. Od czasu do czasu chodzimy
więc „po kolędzie” po 2 lutego, a więc po okresie, w którym śpiewa się kolędy. Nie przekraczamy jednak czasu,
który podaje Z. Gloger, a więc nie chodzimy dłużej jak do
Środy Popielcowej.
Godziny, w których odwiedzamy parafian także są
optymalne, choć dla pracujących – za wczesne, zaś dla
starszych osób i mających małe dzieci – za późne. Gdy sobie pomyślę, że są parafie, w których ksiądz chodzi „po
kolędzie” cały dzień, od rana do późnych godzin wieczornych, to ze zdziwieniem słucham uwagi o godzinie 19.00:
a czemu tak późno. Trzeba nam wiedzieć, że z powodów
opisanych wyżej, niemal każdego roku następuje łączenie
rejonów. Niegdyś, w danym bloku chodziło trzech księży,
potem dwóch, a teraz jeden i tego jednego przyjmuje mniej
ludzi, niż kiedyś jednego z owych trzech. Być może niedługo jeden ksiądz będzie chodził do dwóch takich bloków, do których kiedyś chodziło razem sześciu księży…
Stąd godziny nie będą takie, do których ktoś się przyzwyczaił, ale zawsze w czasie przyzwoitym, tj. w tygodniu
między 16.30 a 21.00.
Bywa, że na kolędzie lepiej się poznajemy, powstają
bliższe relacje między księżmi a parafianami, które przekładają się także na pozostałe miesiące roku kalendarzowego. Oby ten aspekt „dawnego zwyczaju” przeważał i
był coraz powszechniejszy.
ks. Wojciech Kałamarz CM
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PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2020
Data

Dzień

Ulica

07.01.2020

Wtorek

Krzywy Zaułek, Rydla

08.01.2020

Środa

Galla, Miechowska, Nawojki, Toruńska

09.01.2020

Czwartek

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

10.01.2020

Piątek

Jadwigi z Łobzowa, Staffa, Staszczyka

11.01.2020

Sobota

Czarnowiejska, Obopólna, Rolnicza

12.01.2020

NIEDZIELA

«Kolędy» nie będzie!

13.01.2020

Poniedziałek

Gramatyka, Lea numery parzyste

14.01.2020

Wtorek

Lea, numery nieparzyste

15.01.2020

Środa

Nowowiejska,
KOLĘDA AKADEMICKA

16.01.2020

Czwartek

Bronowicka, Kadecka, Kawiory, Urzędnicza,
KOLĘDA AKADEMICKA

17.01.2020

Piątek

Armii Krajowej, Chmiela

18.01.2020

Sobota

Piastowska, Altanowa

19.01.2020

NIEDZIELA

«Kolędy» nie będzie!

20.01.2020

Poniedziałek

Młodej Polski, Niedziałkowskiego,
Szlachtowskiego, Warmijska, Żelechowskiego

21.01.2020

Wtorek

Kazimierza Wielkiego, Smoluchowskiego

22.01.2020

Środa

Chocimska

23.01.2020

Czwartek

Skarbińskiego

24.01.2020

Piątek

Kijowska numery parzyste, Ogrodniczek, Spokojna

25.01.2020

Sobota

Królewska

26.01.2020

NIEDZIELA

Buszka 27 i 27A, Kijowska numery nieparzyste,
KOLĘDA DODATKOWA

Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 16.30,
a w soboty i w niedzielę o godz. 15.30
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INFORMACJE
PARAFIALNE

MSZE ŚW. W NIEDZIELE:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci),
12.30, 15.00, 16.30, 18.30,
20.00 (studenci);
w kaplicy akademickiej:

11.00 – dzieci przedszkolne
(z wyjątkiem 5 i 26 stycznia)

MSZE ŚW. W TYGODNIU:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
18.30, 20.00 (z wyjątkiem sobót)
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
w tygodniu:
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)
w niedziele:
pół godziny przed Mszą św.
KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku:
w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00
(w dniach 2 i 3 stycznia czynna tylko
po południu)

Tzw. kurs przedmałżeński
w styczniu NIE ODBĘDZIE SIĘ!

Katolicka Poradnia Rodzinna:
poniedziałki, godz. 18.00÷19.00;
środy, godz. 18.15÷19.15

Klub Parafialny
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00÷16.00

Dyżur Stowarzyszenia Miłosierdzia:
poniedziałki, w godz. 15.00÷18.00
czwartki, w godz. 9.00÷12.00

NUMERY TELEFONÓW
kancelaria:
zakrystia:
dyżurny:

12-622-59-21;
12-622-59-27;
12-622-59-19

wezwanie do umierającego:
880-479-042
NR KONTA PARAFII:
Bank PEKAO S.A.
04 1240 1431 1111 0000 1045 8488

Kalendarium duszpasterskie

STYCZEŃ
1 (środa):

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Dziś przypada 53. 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 (czwartek): Pierwszy czwartek miesiąca: dzień modlitwy o nowe
powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o świętość kapłanów.
3 (piątek):
Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach chorych – od godz. 9.00 (chyba że inaczej ustalono
z księdzem); dodatkowa Msza św. z udziałem dzieci – o
godz. 16.30.
4 (sobota):
Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00.
5 (niedziela): 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim.
Spotkanie opłatkowe grup i wspólnot parafialnych –
po Mszy św. o godz. 16.30 w sali akademickiej.
6 (poniedziałek): 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 (wtorek):
Początek wizyty duszpasterskiej w domach parafian
(«kolędy») – od godz. 16.30 (patrz: s. 7).
12 (niedziela): Święto Chrztu Pańskiego.
Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego.
18 (sobota):
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
19 (niedziela): 2. niedziela zwykła.
Dzień imienin ks. Mariusza Czajkowskiego.
25 (sobota):
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
Rocznica założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy:
uroczysta Msza Święta o godz. 18.30.
Początek ferii zimowych w szkołach krakowskich.
26 (niedziela): 3. niedziela zwykła.

Bezpłatne porady prawne (w Domu Katolickim): numer telefonu 734-177-015;
bezpłatne porady prawne w Bibliotece Żywego Różańca
w czwartki w godz. 17.00-18.00;
porady psychoterapeuty (w Domu Katolickim): numer telefonu 501-642-275
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