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Biblia – Księga na nowo odkrywana!

Kim byli „Trzej Królowie”?!
6 stycznia w Kościele Katolickim obchodzimy
uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną
powszechnie Dniem Trzech Króli. Wtedy też
w naszych Kościołach pojawiają się przy żłóbku
trzy postacie ubrane w bogate, orientalne stroje,
które niosą w swoich rękach królewskie dary dla
nowo
narodzonego
Króla
Wszechświata.
W niniejszym artykule chciejmy przyjrzeć się, co
mówi nam przekaz biblijny o owych Trzech
Królach, a co w ciągu wieków „dopowiedziała”
nam o nich tradycja.
W Mt 2,1-12 czytamy o bardzo jasnej
i zjawiskowej gwieździe, która pojawiła się na
Wschodzie i ukazała się nad Jerozolimą,
a następnie skierowała się w stronę Betlejem. Tam
zatrzymała się nad domem, w którym było
Niemowlę ze swymi rodzicami. W ślad za nią
przybyli tam „Mędrcy ze Wschodu” (tak określa
ich Ewangelia). Ciekawostką jest fakt, że
Ewangelista Mateusz nie mówi nam wcale ilu ich
było (najprawdopodobniej wydedukowano to
z liczby darów dla Dzieciątka), jak mieli na imię,
że któryś z nich miał być czarnoskóry, czy też że
byli królami i przyjechali na wielbłądach. Skąd
więc tyle o nich „wiemy”?
Zacznijmy od kwestii imion. Jak już
powiedzieliśmy Biblia nic nie wspomina
o imionach owych „Mędrców ze Wschodu”. Skąd
więc je znamy? Pojawiają się w tzw. ewangeliach
apokryficznych,
tzn.
tekstach
wyrosłych
z pobożności ludowej pierwszych chrześcijan (od
II w. po Chr.), którzy chcieli uzupełnić sobie
„luki” w Ewangeliach kanonicznych (tzn. Mt, Mk,
Łk i J). Jak w współczesnych legendach czy
plotkach, tak też i w owych apokryfach znajdujemy pewne ziarenka prawdy historycznej, tylko że
osnute w folklorystycznej fantazji. W apokryfie
noszącym nazwę „Ewangelia Hebrajczyków”,
pochodzącym z II w. po Chr. mowa jest o tłumie
magów, na których czele stoją trzej przywódcy
o imionach „Gaspare, Melchiorre i Baldassarre”.
W 1985 r. na zachód od delty Nilu odkryto osiedle
koptyjskich mnichów. Na ścianie jednego
z tamtejszych domów znaleziono napis „Kacper,
Melchior i Baltazar”, który archeolodzy datują na
przełom VII i VIII w. po Chr. Znalezisko te jest
więc świadkiem rozpowszechniania się tradycji
o imionach owych „Mędrców ze Wschodu”. Choć
sama liczba „trzech”, jak już wspomniałem,
wnioskowana jest najprawdopodobniej z ilości
ofiarowanych Dziecięciu darów, to znajduje ona
swe potwierdzenie m.in. w apokryfie „Ewangelii
Pseudo-Mateusza”.

Przejdźmy więc do kwestii ich rasy, tzn.
koloru skóry. Wspomniany już apokryf
„Ewangelia Hebrajczyków” mówi nam o „magach,
których kolor skóry jest ciemniejszy”. Podobnie też
wyraża się o nich inny apokryf „Dzieciństwo
Zbawiciela”: „wydają się być obcymi, ponieważ
(…) ich kolor skóry jest ciemniejszy”. Przyszłe
wieki będą więc próbowały odnaleźć w tych
postaciach całe spektrum kolorów różnych ras,
upatrując w jednym „białego”, w drugim „żółtego”
a w trzecim „czarnoskórego”. Oznacza to, że nasi
przodkowie chcieli nam po prostu powiedzieć, że
do Jezusa mają dostęp wszyscy, bez względu na
swoje pochodzenie.
Także w Ewangelii nie ma wzmianki, że
mieliby być królami, choć poniekąd wzmianka
o darach jakie przynieśli „złoto, kadzidło i mirra”
pozwala nam się domyślać, że byli bogaci, a więc
pewnie mieli też władzę. Ponadto kiedy czytamy
u Mateusza o darach, które przynieśli, to nasze
myśli wędrują ku Psalmowi 72,10: „Królowi
Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby
i Saby złożą daninę” i w ten sposób Mędrcy ze
Wschodu stają się w naszych oczach monarchami.
Ów Psalm 72 rozszerza nam dodatkowo
pochodzenie naszych królów, aż po krańce
ówcześnie znanego świata na Zachodzie. Tarszisz
to port Tertessos w Hiszpani, a więc tradycja widzi
w nich władców trzech znanych wtedy kontynentów: Afryki, Azji i Europy, którzy kłaniają się
Jezusowi, a przyjeżdżają do Niego na jednoi dwugarbnych wielbłądach. Znajdujemy tego
potwierdzenie także w mistycznych wizjach Marii
Valtorty, która opisała nam bogaty orszak, a w nim
trzech możnych, królów, posiadających sługi,
a jadących na dromaderach i wielbłądach,
Widzimy, jak z upływem kolejnych wieków,
pod wpływem ludzkiej potrzeby uplastycznienia
sobie obrazu „Mędrców ze Wschodu” z Ewangelii
wg św. Mateusza, stopniowo rozszerzała się nam
„wiedza” – tradycja o znanych nam dzisiaj Trzech
Królach, którzy kilka dni po Narodzinach
Dzieciątka Jezus mieli przybyć z bogatymi darami
do „stajenki”. Nikt z nas nie jest zobowiązany do
dawania wiary temu, co nie znajduje miejsca
w powszechnym się Objawieniu Boga człowiekowi, a więc w Piśmie Świętym i Tradycji przez duże
„T” (Uroczystemu Nauczaniu Kościoła np.
dogmatom naszej wiary). Niemniej możemy być
również pewni, że pewna prawda historyczna, choć
trudna mimo wszystko do ustalenia, skrywa się
w opowiadaniach i legendach (tradycji przez małe
„t”), które dotarły do nas, a które pochodzą już od
pierwszych pokoleń chrześcijan przełomu I i II w.
po Chr. Bez tej tradycji, nie byłoby przy
bożonarodzeniowym żłóbku znanych nam Trzech
Króli.
dk. Adrian Kurczewski
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Działalność Jubilatki Krystyny Domańskiej-Maćkowiak
w naszej parafii
Z działaniem prof. Krystyny Domańskiej
bliżej zapoznałam się, gdy z Jej inicjatywy po
rekolekcjach ewangelizacyjnych powstała
wspólnota Ruchu Światło – Życie. Pani
Krystyna jest bardzo zakorzeniona w tym
ruchu, miała bezpośredni i osobisty kontakt
z jego założycielem śp. ks. Franciszkiem
Blachnickim. Brała udział w wielu oazach
organizowanych w różnych miejscach,
głównie w górach: Krościenku i Zakopanym.
Na oazach była bardzo aktywna między
innymi w organizowaniu agap i tzw.
pogodnych wieczorów, ale również, a może
przede wszystkim w czynnym udziale
w sprawowanej tam Mszy św. Na oazie jest
normalnością, aby czynnie uczestniczyć
w czytaniu
lekcji,
niesieniu
darów,
otrzymywały nagrody ufundowane przez radę
w modlitwie powszechnej często układanej
osiedla, z którą pani prof. współpracowała.
przez uczestników oraz śpiewie - tego uczył
W tym roku odbyło się rodzinne kolędowanie
ks. Blachnicki. Gdy w naszej parafii powstała
w salce parafialnej. Wspólnie z s. Urszulanką
grupa Ruchu Światło - Życie, to z tej właśnie
oraz ks. wikariuszem, który akompaniował na
grupy wyłonił się zespół chóralny, prowadzopianinie pani prof. sprawiła, że panowała
ny przez panią prof., który w tym roku będzie
prawdziwie rodzinna atmosfera. Jubilatka
obchodził swoje 29-lecie istnienia. Zmieniła
działa nie tylko w kierunku muzycznym.
się jednak ilość osób śpiewających. Kiedyś był
Pracowała również w grupie synodalnej, która
to dość duży chór a obecnie tylko mały zespół,
przerodziła się z czasem w Akcję Katolicką,
który trwa jednak śpiewając w parafii dzięki
której pani prof. jest czynnym członkiem od
prowadzeniu pani prof. Ponieważ Jubilatka
początku jej powstania. W ramach Akcji
rozkochana jest w „góralskich klimatach”,
Katolickiej odbyły się spotkania, na których
chór kilkakrotnie czy zimą czy latem wspólnie
przybliżane są rozważania chrzcielne, przygowyjeżdżał do Zakopanego, gdzie było wiele
towujące do obchodów 1050 rocznicy Chrztu
radości, odpoczynku, ale też był śpiew
Polski. Wszystkie te spotkania zainicjowała
chóralny, a przede wszystkim wspólna
pani prof., która jest pełna pomysłów,
modlitwa m.in. brewiarzowa. Chór to jedna
a rozpoczęte inicjatywy zawsze doprowadza
z form działalności w parafii pani prof. Idąc po
do końca.
tej linii muzycznej, jest organizatorką
Dziękując za to czynne działanie
Koncertów Świętomarcińskich, na które
w parafii, pozostaj e życzyć darów
zaprasza świetnie śpiewające chóry oraz
Ducha św., a także zdrowia i sił na
rozmaite zespoły muzyczne. Tych koncertów
dalsze lata.
było już ponad 130. Jest też organizatorką
E.S.
„Małych Festiwali Kolędowych” dzieci, które
Drogiej Jubilatce
Pani Prof. Krystynie Domańskiej-Maćkowiak
z okazji 80. Urodzin
dziękując za posługę w naszej wspól nocie par afialnej,
w szczególnoś ci za wkład pracy w t worzeniu pisma parafialnego
życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Przenajświętszej,
zdrowia, nie ustającej pogody ducha i radoś ci na dalsze lata życia.
Redakcja „Świętomar cińskiego Słowa”
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Boże Narodzenie
Świętowanie Bożego Narodzenia każdy z nas
rozpoczął zapewne w gronie rodzinnym, w domu.
To właśnie tam, po wielu przygotowaniach,
zasiedliśmy do wigilijnej wieczerzy. W tym
uroczystym momencie składaliśmy sobie życzenia,
dzieliliśmy się opłatkiem, spożywaliśmy wieczerzę
i obdarowywaliśmy się prezentami. A wszystko to
w atmosferze radości z przyjścia Pana Jezusa na
ziemię.
Pierwszym świątecznym akcentem w naszej
parafii był odprawiony w wigilijny wieczór Apel
Jasnogórski, na który do groty Matki Bożej
przybyła grupa parafian. Apel poprowadził ksiądz
Proboszcz. On też zaintonował kolędę „Wśród
nocnej ciszy”, złożył wszystkim życzenia i
zachęcił wszystkich do składania sobie życzeń
nawzajem, przełamując się opłatkiem. Na ten
piękny moment do groty dotarł również
ks. Szymon, który akurat wrócił ze swojego
rodzinnego domu.
Pasterka rozpoczęła się o północy. Przed tą
uroczystą Mszą św. mogliśmy wysłuchać pięknego
komentarza, przygotowanego i odczytanego przez
p. Renatę Ereńską. Komentarz ten wprowadził nas
w tajemnicę uroczystości Bożego Narodzenia
i wyjaśnił, skąd w ogóle wziął się zwyczaj
odprawiania pasterki.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz Proboszcz,
a koncelebrowali ją ks. Kazimierz i ks. Szymon.
Przy ołtarzu zgromadziła się też duża grupa
ministrantów. Na początku ks. Proboszcz zachęcił
wszystkich do wspólnej modlitwy, przypominając,
ze stajemy wobec przekraczającej nasze
rozumienie tajemnicy wcielenia Syna Bożego.
Homilię wygłosił ks. Szymon. Zapytał w niej
każdego z obecnych na pasterce, co zrobiłby,
gdyby z tej Mszy świętej miał wyjść z dzieckiem
i zaopiekować się nim. Zaznaczył, że każdy z nas
ze świątyni ma wyjść z Jezusem, na nowo przyjąć
Go do swojego życia i służyć mu, wypełniając
uczynki miłosierdzia wobec bliźnich.
Pięknym, symbolicznym wyrazem tego
zabrania Jezusa do swojego życia był prezent,
który sprawili wszystkim s. Małgorzata i
ks. Szymon. Każdy uczestnik pasterki, po komunii
św. otrzymał małą figurkę Dzieciątka Jezus. Z nią
miał wrócić do domu i ona miała mu przypominać
o istocie świąt Bożego Narodzenia.
Radość z przyjścia Zbawiciela na świat
towarzyszyła nam także w drugie Święto, a także
w Niedzielę Świętej Rodziny.
Niech ta radość, wynikająca z bliskości
Jezusa, towarzyszy nam w każdym dniu
Nowego Roku!
ks. Szymon
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Tymi słowami ks. Jana Twardowskiego
Siostra
Małgorzata
USJK
rozpoczęła
„Rodzinne śpiewanie kolęd” w dniu
27 grudnia 2015 roku. Śpiewanie to zgromadziło w salce konferencyjnej tych, którzy czuli
potrzebę wspólnego kolędowania Małemu
Dziecięciu i spędzeniu czasu we wspólnocie
parafialnej. Przy pianinie akompaniował
ks. Szymon, ciekawie improwizując wstępy
i zakończenia, oraz ozdabiając pasażami
melodie. Wspólne śpiewanie radosnymi
głosami ubogaciły solowe występy kilkorga
odważnych dzieci i gimnazjalistów. Natomiast
dyrygentka naszego parafialnego zespołu
śpiewaczego
wspominała
w
barwnej
opowieści kolędowanie z kard. Karolem
Wojtyłą u Sióstr Urszulanek na Jaszczurówce
w Zakopanem. Był też poczęstunek z darów
przyniesionych przez rodziców i przez Siostrę.
Po swoich zajęciach wstąpił też do nas ks.
Proboszcz, który ubogacił ten wieczór
wspomnieniami kolędowymi z czasów
seminaryjnych i zakończył słowami życzeń.
Wszyscy wracali do domów, uskrzydleni
pięknymi melodiami polskich kolęd.
KDM

Śpiewanie kolęd w salce parafialnej
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Historia chrześcijan w Efezie – cz. 1
Miasto Efez ulokowane zostało na
wybrzeżu Morza Jońskiego. Swoją świetność
zawdzięcza już Fenicjanom, którzy na wiele
lat przed przybyciem tam osadników z Grecji
w XI w. przed Chr. uczynili z niego dobrze
prosperujący ośrodek handlowo-politycznokulturalny. Emigranci greccy zastali rozbudowane miasto, położone na ustalonych już
szlakach komunikacyjnych z rozwijającym się
portem. Na długo przed przybyciem Rzymian
i utworzeniem nowej prowincji imperium –
Azji Mniejszej, Efez przodował już pośród
wszystkich miast Azji Mniejszej i był jej
faktyczną stolicą. Dlatego też Rzymianie,
podbijając ten obszar właśnie w tym mieście
wyznaczyli siedzibę prokonsulowi.
Efez oprócz stolicy polityczno-handlowej
Azji Mniejszej, był także pierwszym
ośrodkiem kultu religijnego na tamtym
obszarze, a w całym świecie starożytnym był
trzecim co do wielkości napływu pielgrzymów
miastem, zaraz po Jerozolimie i Atenach.
Zawdzięczał to słynnej w całym basenie
Morza Śródziemnego świątyni Artemidy
(Diany). Uchodziła ona w tamtejszym świecie
za jeden z siedmiu cudów świata. Swymi
rozmiarami czterokrotnie przewyższała ateński
Partenon. Import, eksport, sprzedaż i kupno
oraz wydatki tysięcy napływających pielgrzymów uczyniły z Efezjan ludzi próżnych,
rozmiłowanych w bogactwie i luksusach,
a także okultyzmie.
Zazwyczaj główne informacje na temat
początków wspólnoty chrześcijan w miastach,
do których pisał święty Paweł czerpiemy
z Dziejów Apostolskich, archeologii oraz
z samego listu Apostoła, który kierował do
danej gminy. W przypadku wspólnoty
w Efezie ograniczeni jesteśmy wyłącznie do
informacji z pierwszych dwóch źródeł.
W liście św. Pawła od Efezjan zauważa się
brak jakichkolwiek odniesień się Apostoła
Narodów do konkretnej sytuacji danego
Kościoła. Wobec tego faktu, jak i również
braku w najstarszych odpisach tekstu
oryginalnego owego listu wzmianki o jego
adresatach, bibliści wysuwają hipotezę, że
znany nam dzisiaj list do Efezjan nie był
skierowany tylko do chrześcijan w Efezie
(stolicy ówczesnej prowincji rzymskiej
o nazwie Azja Mniejsza), ale do szerszego

grona wspólnot chrześcijańskich na tamtym
obszarze. Wyjaśniałoby to brak konkretnych
wskazówek oraz pozdrowień dla efeskich
chrześcijan, tym bardziej, że Apostoł właśnie
w Efezie ewangelizował aż 3 lata. Był to jego
najdłuższy pobyt w stosunku do wszystkich
miast, które odwiedził podczas swych wypraw
misyjnych.
Św. Paweł pierwszy raz zawitał w Efezie
w czasie swej drugiej wyprawy misyjnej (zob.
Dz 18,19nn). Nie był to jednak długi pobyt.
Zdążył jedynie nawiedzić tamtejszą synagogę i
nauczać. W mieście zastał już zalążki rodzącej
się gminy chrześcijańskiej. Paweł już jako
doświadczony Apostoł (koniec II wyprawy
misyjnej) wiedział, że tamtejszym Żydom
musi pokazać chrześcijaństwo od jak
najlepszej strony. W swej nauce więc nie
poruszał
tematów
prowokacyjnych.
Zaowocowało to tym, że Żydzi byli nim
zachwyceni i prosili, aby pozostał dłużej. On
jednak musiał udać się do Jerozolimy. Płynące
z nim dotychczas małżeństwo Pryscylla i
Akwila pozostało w Efezie przygotowując
grunt pod ponowne przybycie Pawła (zob. Dz
18,18-21).
Swą właściwą działalność ewangelizacyjną
w Efezie Paweł podjął podczas swej trzeciej
podróży misyjnej (zob. Dz 19,1nn). Wcześniej
otrzymał od Pryscylly i Akwili informacje, że
do miasta przybył niejaki Żyd Apollos
z Aleksandrii „człowiek uczony i znający
świetnie Pisma”. Jego poglądy religijne
oscylowały między judaizmem a chrześcijaństwem. Nauczał on w Efezie o potrzebie
przyjęcia chrztu, do którego wzywał Jan
Chrzciciel. „Znał on już drogę Pańską,
przemawiał z wielkim zapałem i nauczał
dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa” ale miał
braki. Wspomniane małżeństwo zrozumiało,
że Apollosowi brakowało całościowej wiedzy
o Jezusie. „Gdy go Pryscylla i Akwila
usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu
dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć
do Achai, bracia napisali list do uczniów
z poleceniem, aby go przyjęli”. Apollos
popłynął do Koryntu, gdzie „pomagał bardzo
za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie
uchylał twierdzenia Żydów, wykazując
publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem”
(zob. Dz 18,24-28).
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Gdy Paweł przybył do Efezu, zastał
w mieście grupę dwunastu tzw. „joannitów”,
żyjących dawną nauką, którą głosił Apollos.
Paweł wyjaśnił im najpierw na czym polegał
chrzest janowy, a potem osobiście ochrzcił ich
w imię Jezusa Chrystusa (zob. Dz 19,1-7).
Dalej Paweł udawał się jak to miał w zwyczaju
do miejscowej synagogi. Nauczał tamtejszych
Żydów przygotowując grunt pod właściwe
objawienie im Jezusa jako Mesjasza. Najpierw
ukazywał im starotestamentalne zapowiedzi,
mówiące o przyszłym Mesjaszu, prostując
myślenie o jego domniemanym politycznym
zaangażowaniu. Domyślamy się, że mówił
także o wolności od grzechu, religijno-

moralnej doskonałości czy warunkach
przynależności do Królestwa Bożego. Tak
przezornie zyskiwał sobie Paweł coraz
większe grono zwolenników, nauczając
w synagodze aż przez trzy miesiące. Kiedy zaś
zaczął mówić otwarcie, że to Jezus z Nazaretu
jest owym zapowiadanym Mesjaszem, wtedy
został zmuszony do opuszczenia synagogi, ale
nie sam! W ślad za nim poszli jego słuchacze.
Dzieje Apostolskie nie podają nam jednak
choćby ich przypuszczalnej liczby (zob. Dz
19,8-9). W ten sposób w Efezie narodziła się
właściwa gmina chrześcijańska.
dk. Adrian Kurczewski

Roraty

kobiety: Rut, Noemi, Judytę, Elżbietę,
i oczywiście tę jedyną, najważniejszą Maryję.
Każda z tych postaci uczyła nas innej cechy.
Dowiedzieliśmy się, że potrzebna jest cierpliwość, otwartość, praworządność, pomysłowość, Strażnikom przydaje się też muzykalność a także ciekawość, zamiast bycia
ciekawskim. Te wszystkie osoby przeżywały
różne zdarzenia. Niektóre były nam dobrze
znane, o innych słyszeliśmy rzadziej i zadziwiały swoją historią i postawą. Opowiadanie
o losach i postawach bohaterów starotestamentowych budziły niemałe zainteresowanie.
Czasem w trakcie kazania dawały się słyszeć
odgłosy współczucia czy wręcz zdziwienia, że
Pan Bóg w taki sposób powoływał i uzdalniał
do wykonania swoich planów.
Również dla dorosłych skierowana była
zachęta, aby zapoznali się z konkretną księgą
Starego Testamentu i przybliżyli dzieje
bohatera dnia. Któregoś dnia ks. Szymon
zwrócił sie do obecnych słowami: ,,każdy
otrzymuje zadanie wykonania dobrego
uczynku, które niniejszym na was nakładam”.
To proste polecenie przyniosło pewnie więcej
dzieciom.
zakłopotania
dorosłym
niż
Uświadomiło, że Adwent, to nie jest czas na
przeczekanie do świąt, tylko konkretny
wysiłek pracy nad sobą, nauki, rozpoznania,
Dzieci które spełniły dobre uczynki
zapisywały je na serduszkach i składały
w koszyczku. Losowano dwie karteczki a ich
autorzy otrzymywali figurkę Maryi na jeden
dzień do domu. Tak Matka Boża przychodziła
w gości pomagając przygotować serca na
narodzenie jej Syna.
Renata Ereńska

Minione lata przyzwyczaiły nas do
pewnego stereotypu w prowadzeniu Mszy
roratnich. To dzieci przychodziły z lampionami i głównie do ich poziomu dostosowane
były kazania. Tegoroczny Adwent nieco
łaskawszy okazał się również dla dorosłych.
Nowym akcentem były przygotowane przy
wejściu świece, które każdy, kto chciał
i poczuwał się do włączenia w tą formę
przeżywania symbolu światła, mógł ze sobą
zabrać do ławki. Całe wnętrze kościoła było
ciemne, rozjaśniały je tylko płomienie świec
i lampionów.
Światło ma nam oświetlać drogi, po
których idziemy, abyśmy zauważyć mogli
wszelkie niebezpieczeństwa i pułapki. Światło
to także znak czuwania. Kto śpi ten światła nie
potrzebuje. Jeśli je zapala to znaczy, że
potrzebne jest do pracy, do poszukania czegoś,
rozpoznania, do czytania, nauki. Oświetla
drogę nam albo komuś, by do nas trafił.
Płomień świec trzymanych w dłoniach
oznacza, że mamy podążać za światłem,
i w świetle, którym jest Jezus Chrystus.
Roraty odbywały się po hasłem ,,Strażnicy
Światła”. Strażnik, to ktoś komu powierzono
ważne zadanie pilnowania, czujnego przyglądania się, a nawet aktywnego działania, by ta
powierzona rzecz lub sprawa nie uległa
zniszczeniu.
Poznawaliśmy postaci z Pisma świętego,
które posiadały pozytywne cechy charakterryzujące strażnika. Przedstawił się nam:
Mojżesz, Izajasz, Dawid, Daniel, Jonasz, Noe,
Hiob, Eliasz, Samuel, Tobiasz, Zachariasz,
Józef. Spotkaliśmy też bardzo dzielne i mężne
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Koncert Adwentowy
W niedzielę 20 grudnia
2015 r. czworo studentów
Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
poznańskiej Akademii Muzycznej, w założonym przez siebie zespole MODUS QUARTET
w składzie: Aleksandra Pałka – sopran, Edyta
Muchowiecka - alt, Mariusz Koliński - tenor
i Damian Kacner - bas, ubogaciło wielce
ostatnie dni Adwentu przepięknie wykonanymi motetami adwentowymi największych
mistrzów muzyki renesansowej i barokowej.
Piękno ich występu wynikało nie tylko
z profesjonalizmu muzycznego, ale głównie
z przekazu ducha zawartego w kompozycjach,
w myśl słów kard. Josepha Ratzingera: Każda
sztuka jest oddechem duszy artysty. Jeśli
wykonanie dzieła muzycznego odzwierciedla
duszę artysty tj. twórcy i wykonawcy, to
przeradza się w formę i łączy ziemię z niebem.
Bez przesady można powiedzieć, że słuchacze
wykonanych kompozycji de Victorii, H. L.
Hasslera, de, Mortales’a, Wacława z Szamotuł
i opracowania z Kancjonału Staniątek i innych
naprawdę czuli się jak w niebie. Artyści
„zmuszeni” do bisu, zostali zaproszeni do
wykonania utworów pasyjnych w marcu 2016
roku.

Zrozumienie słuchanej muzyki przybliżył
nam
prowadzący
adwentowy
koncert
ks. diakon Adrian.
KDM
W piątek , 8 stycznia odbył się koncert kolędowy zespołu „CANTANTI”
pod dyrekcją Michała Sergiusza Miejerzewskiego – w ramach Poznańskiego kolędowania
organizowanego przez Urząd Miasta Poznania.

NIEKTÓRE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZYSKIWANIA ODPUSTÓW c. dalszy
ZWYCZAJNE WARUNKI ZYSKIWANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
1. SAKRAMENTALNA SPOWIEDŹ
Nie można uzyskać odpustu zupełnego bez odbycia sakramentalnej spowiedzi. Rodzi się pytanie: Kiedy
należy odprawić daną spowiedź? Spełnienie tego warunku może mieć miejsce na kilka dni przed lub po
wypełnieniu dzieła odpustowego. Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina papieża Pawła VI nie
określa ściśle terminu, lecz kładzie nacisk na moralne, wewnętrzne usposobienie wiernego zyskującego
odpust. A zatem, im bliższa jest spowiedź, tym większe przeświadczenie uzyskania odpustu zupełnego,
ponieważ w takim stanie ducha są bardziej zaangażowane wewnętrzne władze człowieka. Istnieje zasada, iż
po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać więcej aniżeli jeden odpust zupełny. Trzeba tutaj
zaznaczyć, że spowiedź wielkanocna, do której wierny jest zobowiązany na podstawie przykazania
kościelnego, może stanowić wypełnienie omawianego warunku.
2. KOMUNIA EUCHARYSTYCZNA
Dla spełnienia tego warunku nie wystarcza Komunia duchowa. Czymś nieodzownym jest przyjęcie
Chrystusa obecnego w Eucharystii. Wykonanie tego warunku ma coś wspólnego z poprzednim,
a mianowicie można go wypełnić na kilka dni przed lub po dokonaniu dzieła odpustowego. Jednakże
Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina zachęca i zaleca, aby Komunię świętą przyjąć w dniu,
w którym ma być spełniony czyn odpustowy, gdyż to ułatwia wytworzenie właściwej dyspozycji
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wewnętrznej prowadzącej do uzyskania odpustu zupełnego. Omawiany warunek w odniesieniu do spowiedzi
sakramentalnej zawiera istotną różnicę, która polega na tym, iż po jednej Komunii Eucharystycznej można
uzyskać tylko jeden odpust zupełny. W tym momencie należy zwrócić uwagę na kanon 917 KPK z 1983 r.,
w którym prawodawca dopuszcza dwukrotne przyjęcie Komunii świętej tego samego dnia; czy w takiej
sytuacji można zyskać kolejny odpust zupełny? Odpowiedź na postawiony problem musi być negatywna,
ponieważ w Konstytucji Apostolskiej Indulgenttarum doctrina papieża Pawła VI istnieje ogólna zasada,
iż odpust zupełny można uzyskać tylko raz dziennie. Zachodzi jednak wyjątek dotyczący wiernego, który
znalazł się w godzinie śmierci. W takiej sytuacji może on uzyskać odpust zupełny nawet wtedy, gdyby już
wcześniej tego samego dnia uzyskał inny odpust zupełny.
3. MODLITWA W INTENCJACH OJCA ŚWIĘTEGO
Poszczególne warunki, które są tutaj omawiane posiadają pewne cechy wspólne, a jednocześnie różniące je
między sobą. I tak, omawiany warunek ma wspólne to, iż można go wypełnić przed lub po dokonaniu czynu
odpustowego. Lecz przy tym warunku, jakim jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego zaleca się, aby miała
ona miejsce w dniu wypełniania dzieła odpustowego. Należy za każdym razem odmówić modlitwę
w intencjach Ojca Świętego, aby uzyskać odpust zupełny. Przy wypełnianiu tego warunku trzeba mieć na
uwadze to, iż modlitwę tę trzeba odmówić nie w intencji Ojca Świętego, np. o zdrowie dla niego, ale należy
ją odmówić w intencjach, jakie papież wyznacza i podaje do publicznej wiadomości, a które dotyczą spraw
leżących na sercu zwierzchnikowi Kościoła. Przede wszystkim będą to intencje ogólne i szczegółowe mające
na uwadze dobro Kościoła, np. sprawy związane z misjami na świecie, o pokój dla świata. Wierny nie musi
znać treści konkretnej intencji papieskiej, lecz wystarcza ogólne wzbudzenie intencji, że chce modlić się
w wyznaczonych intencjach papieskich. Modlitwę tę należy odmówić ustnie. Oczywiście należy pamiętać
o uwagach poczynionych w punkcie mówiącym o zyskaniu jakiegokolwiek odpustu w odniesieniu do
niemych lub odmawiania modlitwy na przemian. Papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej
Indulgentiarum doctrina rozwiązał problem długości modlitwy w intencjach Ojca Świętego w sposób
przykładowy, a z drugiej strony pozostawia swobodę wyboru modlitwy, która odpowiada pobożności
wiernego, mającego zamiar uzyskać odpust zupełny. Sposób przykładowy polega na tym, że spełnia się ten
warunek przez odmówienie jednego Ojcze nasz i jednego Zdrowaś Maryjo. Natomiast dowolność wyboru
innej modlitwy przez wiernego ma na celu podkreślenie szacunku i czci, jaką on żywi wobec papieża.
Jednocześnie swoboda wyboru modlitwy ma na uwadze to, aby ona odpowiadała jego wewnętrznej
potrzebie. Wspomniana Konstytucja nie poczyniła żadnej wzmianki dotyczącej miejsca odmówienia
modlitwy. A zatem może być ona odmówiona w Kościele, jak i w domu, czy innym godnym miejscu. Przy
tym warunku należy poruszyć kwestię dotyczącą sytuacji, jaka ma miejsce po śmierci jednego, a przed
wyborem następnego papieża. Wydaje się, że podczas wakansu Stolicy Apostolskiej nie może być
zawieszona możliwość zyskiwania odpustów zupełnych. Stąd należy modlić się w intencjach papieskich,
jakie zostały wyznaczone przez zmarłego papieża, a które z pewnością podejmie nowo wybrany papież, np.
intencje misyjne.
4. WYKLUCZENIE JAKIEGOKOLWIEK PRZYWIĄZANIA DO GRZECHU
Na czym polega dopełnienie tego warunku, który nosi nazwę: „Wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania
do grzechu”, nawet powszedniego, aby uzyskać odpust zupełny? Udzielenie odpowiedzi na postawiony
problem nie należy do łatwych, ponieważ mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością niewymierną, której
nie można przedstawić za pomocą liczb. Jedno jest oczywiste, a mianowicie, chodzi o zdecydowane
nastawienie umysłu i woli na wykonanie woli Bożej w najbardziej szczegółowych nakazach, a z drugiej
strony umiłowanie tej woli przy jednoczesnym odwróceniu się od grzechu, czyli od wszystkich
nieuporządkowanych powikłań ze światem, z drugim człowiekiem i sobą samym. Chodzi głównie
o wykluczenie formalnej skłonności do zła moralnego mającego chociażby cień lekkiej winy. Czymś bardzo
wskazanym byłoby znajdować się w takim stanie ducha przez cały okres dopełniania warunków połączonych
z uzyskaniem odpustu zupełnego. Nie znaczy to jednak, że nie istnieje minimum. Tym minimum będzie
zaistnienie takiego stanu w końcowym etapie wypełniania warunków odpustowych. Łatwo zauważyć, iż
spełnienie tego warunku sprawia najwięcej trudności, gdyż domaga się wielkiej samodyscypliny
wewnętrznej chrześcijanina. Lecz trzeba pamiętać, iż odpust to darowanie kary doczesnej za grzechy już
odpuszczone co do winy, Ślad najdrobniejszego przywiązania do grzechu, staje się przeszkodą do uzyskania
odpustu zupełnego. Pomimo, że jest to niełatwy warunek do spełnienia, to mimo wszystko jest on
wykonalny. Tym bardziej należy podejmować starania związane z wypełnieniem tego warunku, ponieważ
Konstytucja Apostolska o odpustach poucza nas, iż w przypadku braku dopełnienia warunków związanych
z zyskiwaniem odpustu zupełnego, wierny zdobędzie odpust cząstkowy.
UWAGA! W następnym numerach pisma ciąg dalszy o odpustach.
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Śp. O. Jan Góra Dominikanin –
największy duszpasterz młodzieży dzisiejszych czasów
Odszedł niespodziewanie, 21 grudnia 2015 roku podczas sprawowania wieczornej Eucharystii.
Któż nie znał o. Jana Góry, duszpasterza akademickiego, rekolekcjonisty, twórcy ośrodków
duszpasterskich w Hermanicach i na Jamnej, pomysłodawcy i organizatora spotkań Młodzieży Lednica
2000, tak żywo przekazującego Żywe Słowo Boże. Świętej pamięci o. Góra, będąc świadkiem Jezusa
Chrystusa, człowiekiem głębokiej wiary oraz pełnym miłości duszpasterzem, swoje liczne talenty
i uzdolnienia wykorzystywał w dynamicznym zaangażowaniu na rzecz duchowego dobra ludzi młodych. Całe
swoje kapłańskie oraz zakonne życie poświęcił służbie Bogu i Kościołowi (Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański Przewodniczący KEP).
Pogrzeb odbył się 30 grudnia 2015 roku na Lednicy w wymiarze wspaniałości życia o. Jana Góry;
przejście konduktu pod Rybą na Polach Lednickich - Wybór Chrystusa, prowadzony przez Prymasa Polski
Abpa Wojciecha Polaka.

Po śmierci Ojca Góry, na stronie Lednicy pojawił się błyskawicznie napis. ▼
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Któż by nie chciał zobaczyć św. Mikołaja?
A przede wszystkim - otrzymać od niego choćby małego prezentu?
W tym roku liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja wypadło w niedzielę, więc
tym bardziej wszystkie dzieci spodziewały się go w czasie niedzielnej Mszy św.
Tymczasem okazało się, że Święty zostawił ks. Szymonowi wiadomość do odczytania
w ramach listów duszpasterskich, ale specjalnie dla dzieci. W liście zapewniał, że…
rodzice mogą teraz spokojnie słuchać ważnego kazania ks. Proboszcza o tym, co czeka
nas w nowym roku liturgicznym, w Roku Miłosierdzia i 1050 rocznicy chrztu Polski,
a dzieci w tym czasie zaprosił do wędrówki jego śladami na zewnątrz kościoła.
Razem z opiekunami dzieci wyruszyły za
wskazówkami św. Mikołaja - czyli najpierw pod
dzwonnicę. Tam ukryta była kartka z zachętą do
wymyślenia komuś drobnej niespodzianki, którą
dzieci mogłyby zrobić jeszcze dziś, na wzór tego,
jak to czynił św. Mikołaj. W drugim piśmie św.
Mikołaj dziękował dzieciom za uczestnictwo
w roratach i zachęcał do wierności w kolejne dni.
Kiedy przy grocie dzieci czytały ostatni list,
dowiadując się jaka jest różnica w stroju św.
Mikołaja i Dziadka Mroza, by mogły dobrze
pokolorować jego podobiznę, sam Święty zszedł
ze stopni plebanii! Wtedy radość na twarzach
dzieci wybuchła ze zdwojoną siłą. Mikołaj
rozmawiał z nimi, wyjaśniał i oczywiście każdego
obdarował słodkim prezentem!

▼ A potem było jeszcze wspólne zdjęcie :)
s. Małgorzata Ślęzak USJ

W grudniu 2015 roku

INFORMACJE
Msze św. w naszym kościele
niedziele i święta:
00
30
00
30
00
8 , 9 , 11 , 12 , 18
00

dni powszednie: 8 , 18

Sakrament małżeństwa
zawarli

00

Filip Szwęch ♥ Paulina Szczęsna

Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Nabożeństwo do Św. Antoniego
30

wtorek 8

Odeszli do Pana

Nabożeństwo maryjne
30

sobota 8

Nabożeństwo Wynagradzające
00

pierwsza sobota miesiąca 9

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci
pierwszy poniedziałek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

1.
2.
3.
4.
5.

Mariusz Majewski
Krystyna Kuhe
Barbara Sternicka
Wanda Łuczak
Eugeniusz Goliński

lat 43
lat 85
lat 63
lat 83
lat 83

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Koronka do Miłosierdzia Bożego
pierwszy piątek miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

ZAPRASZAMY

Żywy Różaniec

na Świętomarciński koncert kolędowy

trzecia niedziela miesiąca
00
po Mszy św. o godz. 8

Kancelaria parafialna

00

00

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9 - 11
00
00
czwartek: 17 - 18

Chóry i zespoły instrumentalne Zespołu Szkół
Muzycznych pry ul. Głogowskiej
kierownictwo artystyczne – Laura Stieler
PIĄTEK 15 STYCZNIA 2015 GODZ. 18.45

Parafialny Oddział „CARITAS”
00

00

wtorek: 10 - 11
00
00
czwartek: 16 - 17

Legion Maryi
30

wtorek: 18

Akcja Katolicka

45

trzeci poniedziałek 18

Eucharystyczny Ruch Młodych
00

sobota 11

Grupa Biblijna
30

drugi wtorek 18

Al. Anon

00

00

poniedziałek 9 -11

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,
Ministranci w różnych terminach
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Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania
przyjętych tekstów.
Adres redakcji: ul. Św. Marcin 13,
Parafialna strona internetowa www.swmarcin.d2.pl

MODLITWA JUBIL EUSZOWA
Boże nasz Ojcze,
w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas
i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu
Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony,
w naszej historii, teraz i na wieki wieków.
Amen

