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Życzymy, życzymy... 

30 listopada swoje imieniny obchodzi  

ks. Andrzej. Z tej okazji życzymy Mu 
przede wszystkim obfitości darów  

Ducha Świętego, błogosławieństwa  
Bożego w pracy duszpasterskiej oraz 

wierności Chrystusowi na wzór  
świętego Patrona.  

Szczęść Boże! 

Słowo na niedzielę  
Rozważa ks. Rafał Działak 

27 listopada 2011 r. — I niedziela adwentu, rok B, Ewangelia wg św. Marka 13,33-37  

„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33) 

Szukamy „świętego spokoju”, przemęczeni i zabiegani. Ten spokój, czyli pokój, jest jednak owocem 

otwarcia. Zwykła bezczynność nie napełni nas pokojem. Chociaż cisza jest pierwszym krokiem w kie-

runku modlitwy. Otwarcie oznacza czuwanie na Boga, który nadchodzi, a On jest pokojem.  

Adwent to przygotowanie na przyjęcie Jezusa. Nie jest to przygotowanie do świąt, chyba że chcemy 

świętować Jego przyjście. Przygotujmy dla Jezusa nasze serca, niech On przyjdzie i narodzi się w nas  

i w rodzinach, czyli pośród nas. 

4 grudnia 2011 r. — II niedziela adwentu, rok B, Ewangelia wg św. Marka 1,1-8  

„Ja chrzciłem was wodą, On was chrzcić będzie Duchem Świętym” (Mk 1,8) 

Chrzcić to dosłownie zanurzać. Jan ogłaszał bliskie nadejście Mesjasza i Jego Królestwa oraz koniecz-

ność przygotowania się na to wydarzenie. Ludzie przychodzili nad Jordan wyznawać swoje grzechy,  

a Jan ich zanurzał w wodzie, na znak oczyszczenia. Nie tylko obmywał polewając wodą, ale ludzi zanu-

rzał, czyli chrzcił, by cali zostali obmyci z brudu grzechu.  

Wystąpienie Jana to tylko przygotowanie. Ktoś mocniejszy dopiero nadchodzi. On też będzie chrzcić, 

czyli zanurzać. Ale nie w wodzie, ale w Duchu Świętym. Jeśli potrafimy zobaczyć naszą pychę, egoizm, 

smutek, chciwość i oskarżanie innych, to potrzeba nawrócenia, aby skończyć z życiem, które jest pie-

kłem dla nas i rodziny. Ale wyciąć zło to za mało. Jezus nadchodzi, aby zanurzyć nas w Duchu Świę-

tym. Jezus chce wrzucić nas do oceanu Miłości w Bogu. To może być nasza codzienność. To nie z nas, 

ale z Ducha Świętego są: pokój, miłość i radość. Szczęście idzie do Ciebie. Bóg idzie za mną… 

Środa 30 listopada  

Święto św. Andrzeja Apostoła  

Sobota 3 grudnia  

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana  

Wtorek 6 grudnia  

Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa  

Środa 7 grudnia 

Wspomnienie św.  Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła  

Czwartek 8 grudnia  

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Z kalendarza liturgicznego 



Str. 2 

się jakby owalny obraz, gdzie widniały słowa, 
wypisane złotymi literami: O Maryjo bez grzechu 
poczęta, módl się 
za nami, którzy się 
do Ciebie ucieka-
my. I dał się sły-
szeć głos: Postaraj 
się o wybicie Me-
dalika na ten wzór. 
Wszystkie osoby, 
które będą go 
nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla 
tych, którzy będą go nosić z ufnością. W jednej 
chwili wydało mi się, że obraz się odwrócił. 
Zobaczyłam drugą stronę Medalika: litera „M” 
z krzyżem powyżej, niżej dwa serca, jedno 
otoczone koroną, a drugie przebite mieczem, 
wokół było dwanaście gwiazd.” Tak wyglądała 
wizja młodej zakonnicy, która zapoczątkowała 
ogromny ruch „Cudownych medalików” no-
szonych ze szczególną czcią podczas wojny  
i zarazy. Do 1900 roku rozprowadzono ich 
ponad 100 milionów. Wraz z medalikami rósł 
kult Niepokalanego Poczęcia. 

„Dozwól mi chwalić Cię…” 

Propagatorem Cudownego Medalika stał się 
św. Maksymilian M. Kolbe, który w 1917 roku 
16 października założył stowarzyszenie Rycer-
stwo Niepokalanej, którego znakiem  
(cd. na str. 3) 

W trosce o życie duchowe i poczęte 
8 grudnia bieżącego roku będziemy święto-

wać 150 rocznicę zatwierdzenia dogmatu  
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny. Według tego dokumentu Ma-
rię z Nazaretu od chwili jej poczęcia nie do-
tknęły skutki grzechu pierworodnego. Poczęta 
przez Joachima i św. Annę w sposób ludzki, ale 
i cudowny (w łasce uświęcającej) została 
uchroniona od jakichkolwiek moralnych skut-
ków grzechu Adama i Ewy. 

Cudowny Medalik 

Decydującym czasem dla wprowadzenia 
dogmatu były wizje zakonnicy (nowicjuszki 
zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia) – późniejszej 
świętej Katarzyny Laboure, które miały miej-
sce w Paryżu 27 listopada 1830 r. 

„[Najświętsza Panna] stała w jedwabnej sukni 
w kolorze jutrzenki. Stopy jej spoczywały na 
kuli ziemskiej, której widziałam zaledwie poło-
wę, oczy wzniesione ku niebu. Jej postać była 
niezwykle piękna, nie umiałabym Jej opisać. 
Nagle zauważyłam na Jej palcach pierścienie 
wysadzane klejnotami, które rzucały  promie-
nie, jedne piękniejsze od drugich. Nie potrafię 
wyrazić tego, czego doświadczyłam i co wi-
działam: piękna i niezwykłego blasku promieni. 
Głos wewnętrzny mówił mi: Te promienie to 
symbole łask, jakie udzielam osobom, które mnie  
o nie proszą. Dziecko moje lubię udzielać łask. 
Następnie wokół Najświętszej Panny utworzył 

Rozpoczynamy dziś Adwent - czas radosne-
go oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Ma on 
nas przygotować nie tylko do obchodzenia 
Świąt Bożego Narodzenia, ale raczej do naro-
dzenia się Boga w naszych sercach, a przede 
wszystkim do osobistego spotkania z Nim 
twarzą w twarz. Dokona się ono w momen-
cie naszej śmierci lub w chwili powtórnego 
przyjścia Chrystusa, jeśli dzień ten nadejdzie  
w czasie naszego ziemskiego życia. Abyśmy 
rzeczywiście radośnie mogli go oczekiwać, 
konieczne jest trwanie w stanie łaski uświęca-
jącej. Proponujemy więc przypomnienie kilku 
podstawowych prawd na temat grzechu 
śmiertelnego, który tej łaski nas pozbawia. 

Grzech śmiertelny jest radykalną możliwo-
ścią wolności ludzkiej. Niszczy on miłość  
w sercu człowieka, odwraca go od Boga. Jeśli 
nie zostanie wynagrodzony przez żal i Boże 
przebaczenie, powoduje wykluczenie z Króle-
stwa Chrystusa i wieczną śmierć w piekle. 
Nasza wolność ma bowiem moc dokonywa-
nia wyborów nieodwracalnych, na zawsze. 

Aby grzech był śmiertelny, muszą być speł-
nione jednocześnie trzy warunki: ciężka 
materia, pełna świadomość rozumu oraz peł-
ne przyzwolenie woli. Jeżeli brakuje chociaż 
jednego z tych elementów, a nawet części 
jednego z nich, np. pełnego przyzwolenia – nie 
ma grzechu śmiertelnego. 

Ciężka materia grzechu to poważne 
przekroczenie prawa Bożego określonego 
przez dziesięć przykazań. Najczęściej dochodzi 
do niego przez: 
 wszelkie uprawianie i korzystanie z zabobo-

nów, magii, wróżbiarstwa, spirytyzmu i okul-
tyzmu, 

 odczynianie uroków, 
 kierowanie się przesądami, 
 zaprzeczanie istnieniu Boga lub wątpienie  

o istnieniu Boga albo jakiejkolwiek prawdy 
wiary nauczanej przez Kościół, 

 bluźnienie Bogu, Najświętszej Maryi Pannie 
albo świętym, poprzez wypowiadanie – 
również w myśli – obraźliwych słów i wyra-
żeń, 

 opuszczanie Mszy świętej w niedzielę albo  
w święto nakazane bez żadnej poważnej 
przyczyny, 

 traktowanie w bardzo obraźliwy sposób 
własnych rodziców lub przełożonych, 

 zabicie lub poważne zranienie człowieka, 
 bezpośrednie spowodowanie aborcji 

(dotyczy wszystkich osób mających bezpo-

średni wpływ na zabicie dziecka), 
 popełnianie aktów nieczystych: w samotno-

ści (masturbacja) albo z innymi (nierząd, 
cudzołóstwo, akty homoseksualne i wszel-
kie inne rodzaje nieczystości), 

 zapobieganie w jakikolwiek sposób poczęciu 
przy spełnianiu aktu małżeńskiego i przed-
miotowe traktowanie współmałżonka 

 przyzwalanie na nieczyste myśli lub pragnie-
nia we wszystkim, czego zakazuje szóste 
przykazanie, 

 kradzież cudzych przedmiotów lub dóbr  
o znacznej wartości (dotyczy także mienia 
wspólnego) albo wyłudzanie ich przy pomo-
cy oszustw i krętactw, 

 oszustwa podatkowe na znaczną sumę, 
 wyrządzenie poważnej szkody fizycznej lub 

moralnej innemu człowiekowi przy pomocy 
oszczerstwa lub kłamstwa, 

 popełnianie poważnych zaniedbań w spełnia-
niu własnych obowiązków, 

 przyjmowanie sakramentu żywych: bierz-
mowania, Eucharystii, namaszczenia cho-
rych, kapłaństwa i małżeństwa w stanie grze-
chu śmiertelnego lub bez właściwej intencji  
i czci Chrystusa, 

 zażywanie narkotyków albo upijanie się 
(nadużywanie alkoholu powoduje znaczną 
utratę władz umysłowych) 

 lekceważące przemilczenie podczas spowie-
dzi jakiegoś grzechu ciężkiego, 

 gorszenie bliźniego poważnymi czynami lub 
postawami. 

 Inne dużej wagi grzechy to te, które wyrzą-
dzają wielką krzywdę, czy w inny sposób są 
bardzo znaczące. 
Pełna świadomość rozumu polega na 

rozeznaniu, że to, co się popełnia lub to, czego 
się zaniedbuje, jest poważnie zabronione. Czyli 
– postępuje się wbrew własnemu sumieniu. 

Pełne przyzwolenie woli to rozmyślne 
uczynienie tego, o czym wyraźnie wiadomo, 
że jest poważnym złem. 

 

Źródło: M. Raimondo, „Spowiedź sakramentalna” 

Jezus przychodzi, by uczynić cię wolnym... 

Tegoroczny Adwent rozpoczyna Rok Duszpasterski obchodzony 
pod hasłem: „Kościół naszym domem”. Kościół to chrześcijanie sku-
pieni wokół Pana Jezusa i wraz z Nim zmierzający ku Ojcu. Bardzo 
ważne jest to właściwe rozumienie Kościoła: nie organizacji społecz-
nej, duchowieństwa, Episkopatu, ale nas wszystkich, którzy w wolny 
sposób wybieramy Chrystusa za największą wartość naszego życia.  

Tym bardziej jesteśmy Kościołem, im bliżej nam do naszego Pana, 
im wierniejsi jesteśmy Jego nauce, Ewangelii, im bardziej Chrystus jest 
nam drogi, aż do oddania życia - jak to robią chrześcijanie Sudanu, 
Pakistanu, Indii, Iraku, i tylu innych państw świata. Podczas niedawno 
odbytej duszpasterskiej podróży do Kazachstanu widziałem świadec-
two chrześcijan, którzy płacili najwyższą cenę za wierność Chrystu-

sowi i Kościołowi. Szkoda, że w Polsce poja-
wiają się pokusy tworzenia dwóch Kościołów: 
jednego mądrzejszego i pozbawionego niepew-
ności, oraz drugiego - biedniejszego, prostsze-
go, ale może jeszcze bardziej wiernego Panu. 
Szkoda - bo „czyż Chrystus jest podzielony”? 
Różni ludzie i różne talenty współistnieją  
w Kościele i są sobie wzajemnie nieodzowni! Może ten rok refleksji 
nad Kościołem-Domem zbliży nas wzajemnie do siebie?! Módlmy się 
o to i nad taką jednością pracujmy - świadomie ją wybierając. 
 

+ Wiesław Mering, Biskup Włocławski 

List pasterski na rozpoczęcie Adwentu (fragment) 
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Płacą czy nie płacą?... 

mu. Duchowni, którzy osiągają przychody  
z działalności duszpasterskiej, są płatnikami 
podatku zryczałtowanego. Księża wikariusze  
i proboszczowie zostali potraktowani przez 
państwo podobnie jak osoby fizyczne, które 
prowadzą pozarolniczą działalność gospodar-
czą. Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie 
na każdy rok podatkowy przez urząd skarbo-
wy właściwy dla miejsca wykonywania funkcji 
o charakterze duszpasterskim. Statystyczny 
proboszcz płaci obecnie 344 zł, a wikary 259 zł 
kwartalnie. W skali roku wynosi to co naj-
mniej 35 mln zł podatku dochodowego. Co 
ciekawe, księża płacą podatek od liczby miesz-
kańców parafii, a nie od faktycznej liczby wier-
nych. W przypadku wykonywania pracy na 
etacie np. katechety, nauczyciela, wykładowcy, 
pomocy medycznej płacą następny podatek 
jak wszyscy pracownicy. Tylko z pensji osób 
duchownych zatrudnionych w szkołach z po-
datku PIT w 2009 r. wpłynęło do budżetu 69 
mln zł. Duchowni, jak każdy obywatel, płacą 
również VAT zawarty w cenach towarów  

W dobie dyskusji o opodatkowaniu Kościo-
ła katolickiego warto pogłębić swoją wiedzę na 
ten temat, by nie powtarzać  bez zastanowie-
nia krzywdzących opinii, wygłaszanych przez 
osoby nierzetelnie informujące społeczeństwo 
w tym temacie. Otóż nie jest prawdą, że Ko-
ściół katolicki w Polsce i jego duchowni nie 
płacą podatków. Tak się składa, że Kościół to 
również wierni i każdy wierny jest podwój-
nym podatnikiem. Płaci podatek jak każdy 
obywatel oraz jako wspólnota wiernych.  

Należne prawa... 

Kwestia opodatkowania Kościoła katolickie-
go i duchowieństwa, uwarunkowana misją  
i zadaniami Kościoła, jest uregulowana praw-
nie. Należy wiedzieć, że dopiero 17 maja 1989 
r. została wydana Ustawa o stosunku do Ko-
ścioła katolickiego w PRL, która uznała osobo-
wość prawną Kościoła katolickiego i jego jed-
nostek organizacyjnych (wcześniej tej osobo-
wości odmawiano), przyznano Kościołowi  
i jego jednostkom organizacyjnym prawo na-
bywania, posiadania i zbywania mienia rucho-
mego i nieruchomego, nabywania i zbywania 
innych praw oraz zarządzania swoim mająt-
kiem. Zostało to potwierdzone art. 23 Kon-
kordatu z 1993 r. To spowodowało, że Ko-
ściół i osoby duchowne stały się pełnoprawny-
mi, nie dyskryminowanymi  podmiotami 
prawnymi w rzeczywistości państwa demo-
kratycznego.  

...ale i kosztowne zobowiązania 

W dalszej konsekwencji Kościół katolicki tak 
jak inne instytucje podlega prawu podatkowe-

i usług, wszelkie akcyzy, składki na ZUS. Jeżeli 
instytucje, czyli parafie, kurie, klasztory prowa-
dzą działalność gospodarczą, muszą ją zareje-
strować i zapłacić wszystkie podatki obowią-
zujące z tego tytułu. Kościelne osoby prawne 
nie płacą podatku dochodowego od dywiden-
dy, ale w podobnej sytuacji są np. ochotnicza 
straż pożarna czy kluby sportowe działające 
jako instytucje na rzecz społeczeństwa. Ko-
ścielne osoby prawne zwolnione są z podatku 
od nieruchomości w przypadku, gdy nieru-
chomość przeznaczona jest na kult religijny lub 
cele edukacyjne (szkoły, seminaria, klasztory, 
kurie i zabytki). Natomiast za użytki rolne  
i lasy Kościół płaci takie same podatki jak każdy 
właściciel.  

Ponadto księża ponoszą koszty związane  
z funkcjonowaniem diecezji. Chodzi o utrzy-
manie instytucji niezbędnych do normalnego 
życia Kościoła lokalnego, przede wszystkim 
Kurii diecezjalnej, Seminarium Duchownego, 
Sądu Biskupiego, Domów Księży Emerytów 
czy Katedry. Część kosztów ponoszą parafie, 
a część każdy z księży. Dlatego utrzymanie 
Kościoła diecezjalnego spoczywa nieporówny-
walnie bardziej na kapłanach niż na wiernych.  

Bezcenna i bezinteresowna pomoc 

Kościół katolicki to nie tylko kwestia wiary  
i edukacji, to także działalność charytatywna. 
Wprawdzie podlega ona ulgom i zwolnie-
niom, jednak jej wielkość jest nie do oszaco-
wania. Wkład Kościoła do budżetu to nie 
tylko płacone podatki, ale również prowadze-
nie różnych instytucji wypełniających zadania 
państwa. Świeccy katolicy i instytucje kościelne 
finansują kilkaset przedszkoli i ok. 600 szkół dla 
kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Olbrzymi jest 
wkład Kościoła w pomoc potrzebującym  
i najuboższym, co wydatnie wspomaga system 
państwowej pomocy społecznej. Caritas  
w 2010 r. przekazała osobom potrzebującym 
pomoc materialną o wartości 500 mln zł. Cari-
tas prowadzi 9 tys. punktów pomocy, w któ-
rych na zasadzie wolontariatu pracuje 100 tys. 
Polaków. Obok Caritas działają setki ośrod-
ków pomocy. Same zakony, instytuty życia 
konsekrowanego i stowarzyszenia prowadzą 
w Polsce 450 placówek opiekuńczo-
leczniczych. Są to domy samotnej matki, 
ośrodki pomocy rodzinom, domy dziecka, 
ośrodki wychowawcze, placówki dla upośle-
dzonych dzieci i dorosłych, domy starców, 
placówki dla osób uzależnionych, hospicja, 
ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne, przychodnie, 
schroniska dla bezdomnych, noclegownie  
i kuchnie dla ubogich.  

Warto wiedzieć o kosztach, które Kościół 
ponosi, ponieważ jest to kolejny konkretny 
argument w dyskusji, która często oparta jest 
na uprzedzeniach nakręcających emocje. 
Ostatecznie zamiast faktów, padają podejrze-
nia i pomówienia, że są w Polsce „święte kro-
wy”. Tymczasem Kościół katolicki jest zobo-
wiązany do zachowywania prawa, w tym do 
płacenia podatków. 

 

Ks. Rafał Działak 
Siostra Honorata Klimowicz          

Źródło: artykuł Jacka Jakubiaka, eKai.pl     

(cd. ze str. 2) 
zewnętrznym był ten oto Medalik, a celem 
stowarzyszenia nawracanie heretyków, a prze-
de wszystkim masonów na wiarę katolicką.  
Św. Maksymilian często uciekał się do pomocy 
Cudownego Medalika, m.in. w przypadku, gdy 
umierający człowiek odmawiał sakramentu 
pokuty – obdarowywał taką osobę medalikiem 
i modlił się za nią, po niedługim czasie umierają-
cy sam prosił ojca Maksymiliana o spowiedź. 
Od najmłodszych lat był uczony przez matkę 
szczególnego nabożeństwa do Niepokalanej. 
W swoich „Pismach” pisze tak:  

„Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. 
Dozwól, bym własnym kosztem Ciebie chwalił. 
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył,  
pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł. 
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł”.  
Dla Rycerzy Niepokalanej 8 grudnia jest 

wielkim świętem, gdyż wtedy przyjmują  
w swoje szeregi nowych członków oraz odna-
wiają swoje rycerskie ślubowania. 

W obronie nienarodzonych 

Za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi 
Panny modlimy się także podejmując Ducho-
wą Adopcję Dziecka Poczętego. Natchnienie 
dla Duchowej Adopcji, pod wpływem Obja-
wień Matki Bożej z Fatimy, otrzymał nieznany 
autor z Ruchu Błękitnej Armii, który ideę no-
wej inicjatywy streścił w krótkiej modlitwie 
„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki 
Maryi…” Ulotkę z tą modlitwą znalazł dr Pa-

weł Milczarek, wykładowca filozofii chrześcijań-
skiej, w kruchcie katolickiej katedry w Londy-
nie. Dostrzegł w niej twórczą realizację jednej 
z zasad św. Tomasza z Akwinu, z której wyni-
ka, że „zaangażowanie w społeczne dzieło przy-
nosi większe efekty, gdy odnosi się do konkretnych 
osób i samo jest osobistym zobowiązaniem”. Po-
mysł oraz tekst modlitwy opublikował  
w styczniowym numerze „Rycerza Niepokala-
nej” z 1987 roku, opatrując go zachęcającym 
komentarzem i krótkimi zasadami ideowymi 
nowej inicjatywy.  

Czym jest Duchowa Adopcja? 

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa 
Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego 
Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna 
dziecka po urodzeniu, ale adopcja duchowa 
dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w 
łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą 
jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybrane-
go przez Boga, Dawcę Życia. Trwa przez  
9 miesięcy, czyli okres wzrostu dziecka w łonie 
matki. Zadaniem Duchowej Adopcji jest od-
wodzić od zamiaru popełnienia aborcji lub 
niszczących ludzkie zarodki praktyk „in vitro”. 

W naszej parafii odnowienie przyrze-
czeń Duchowej Adopcji odbędzie się w 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. 

 

Opracowała Marta Cieślak 
Źródło: Św. Maksymilian, „Pisma” t. II 

www.kosciol.pl 
www.duchowaadopcja.com.pl 



Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych  
w środę 30 listopada o godz. 19.00 

w Ośrodku św. Maksymiliana. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, którą  

uwielbiamy Boga. A Bóg w swojej hojności przychodzi nam  
z pomocą i łaską. 
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o życiu biskupa Miry przyczyniły się 
do jego beatyfikacji i na zawsze roz-
sławiły jego imię jako orędownika 
biednych i potrzebujących pomocy. 
Niewiele osób wie, że św. Mikołaj 
jest także patronem marynarzy. Pod-
czas jego pielgrzymki do Jerozolimy 
na morzu rozpętała się potężna bu-
rza. Wokół biskupa zgromadziła się 
cała załoga prosząc o wstawiennic-
two do Boga, który wysłuchał mo-
dlitw i statek ocalał.  

W świecie chrześcijańskim kult 
świętego Mikołaja zaczął szybko się 

rozpowszechn iać. 
Świadczy o tym 
przede wszystkim 
liczba kościołów, 
które nazywano jego 
imieniem. W samym 
Rzymie jest ich jede-
naście, w Polsce 

327. Popularyzację wizerunku świę-
tego Mikołaja zawdzięczamy Holen-
drom, gdyż był  patronem Amsterda-
mu i otaczano go tam szczególną 
czcią. Przedstawiany jako stary czło-
wiek w szatach biskupa, który jeździł 
na ośle. Od XVI wieku wyobrażano 
go sobie przypływającego statkiem 
zza Oceanu i jeżdżącego na białym 
koniu.  

Zwyczaj obdarowywania się pre-

Nie latał saniami zaprzęgniętymi  
w renifery. Nie miał też czerwonego 
stroju i czapki. Święty Mikołaj był 
biskupem Miry i w ikonografii przed-
stawiany jest w infule na głowie  
i z pastorałem w ręku. W rocznicę 
jego śmierci, 6 grudnia, obchodzimy 
Mikołajki - dzień obdarowywania się 
prezentami.  

Biskup Miry urodził się w Patarze 
na terenie obecnej Turcji około 270 
roku. Od najmłodszych lat Mikołaj 
był bardzo pobożny i chętnie poma-
gał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, 
że jego rodzice byli 
zamożnymi ludźmi. 
Pewnego dnia dowie-
dział się, że jeden  
z mieszkańców Patary 
popadł w biedę. Wy-
chowywał on trzy cór-
ki, które z braku pie-
niędzy nie mogłyby wyjść za mąż. 
Mikołaj wrzucił im przez okno sa-
kiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je 
przed biedą. Gdy został biskupem 
zasłynął wśród wiernych jako dobro-
czyńca i gorliwy duszpasterz. Urato-
wał przed śmiercią trzech drobnych 
złodziejaszków, upraszając w Kon-
stantynopolu cesarza Konstantyna I 
Wielkiego o darowanie im życia. Te  
i wiele innych cudownych historii  

zentami przyjął 
s ię  szybko,  
6 grudnia 1804 
roku urządzono 
pierwsze Miko-
łajki. Wzmianki 
o tej tradycji w 
Polsce można 
znaleźć w tek-
stach z XVIII 
wieku. Ówcze-
sne podarki były 
skromniejsze od dzis iejszych. 
Grzeczne dzieci dostawały jabłka, 
orzechy, pierniki i drewniane krzyży-
ki. Jednak w miarę upływu czasu Mi-
kołajki nie były już kojarzone  
z rocznicą śmierci świętego, tylko ze 
starszym panem w czerwonym stro-
ju. Ten bajkowy wizerunek świętego 
Mikołaja narodził się w Stanach Zjed-
noczonych w latach 30 ubiegłego 
wieku i przetrwał do dzisiaj. 

Pamiętajmy! 6 grudnia myślmy 
przede wszystkim o tym, żeby zrobić 
coś dobrego dla drugiej osoby, żeby 
ta potrzeba rodziła się z serca, a nie  
z kolorowych wystaw i mody na Mi-
kołajki.  

 

opracowała Alicja Kluska 
Źródło: 

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3  

Czy św. Mikołaj latał saniami zaprzęgniętymi w renifery? 

Wpłać i pomóż! 
 

Jeśli chcesz wspierać tworzenie systemu pom-
nażania dobra, w którym konkretny człowiek 
pomaga konkretnemu człowiekowi. 

 

Zgłoś się i zostań wolontariuszem! 
 

Jeśli nie boisz się wejść w świat biedy i chcesz 
odnaleźć w swoim otoczeniu ludzi w trudnej 
sytuacji.  

 

Wybierz rodzinę i zostań darczyńcą! 
 

Jeśli chcesz pomóc rodzinie, która z niezawi-
nionych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji 
i przygotować paczkę odpowiadającą jej potrze-
bom.  

Wejdź na stronę www.szlachetnapacz- 
ka.pl i wybierz rodzinę. Tyle wystarczy, by 
zmienić czyjeś życie! 

 

Opracowała Alicja Kluska  
na podstawie strony www.szlachetnapaczka.pl 

„Jesteście bardzo 
potrzebni!" - tymi 
słowami Przewodni-
czący Parlamentu Eu-
ropejskiego zachęca, 
by włączyć się w pro-
jekt SZLACHETNA 
PACZKA. 
W sobotę 19 listopada 
rozpoczęła się jedena-
sta już edycja Szlachet-

nej Paczki, czyli kolejna odsłona walki z biedą.  
Hasło jej brzmi "Do przerwy 0:3". Do tej 

pory dla wielu najbardziej potrzebujących rodzin 
wynik „meczu ich życia” wynosił 0:3. Dziś wiele  
z nich dostanie szansę, by „odwrócić losy spotka-
nia”. Dzięki wsparciu ze strony Darczyńców, 
czyli osób, które przygotują dla nich paczki, będą 
mogli poczuć, że nie są sami i zrozumieć, że mo-
gą wygrać z biedą i wykluczeniem społecznym. 
Nie zapominajmy aby w dzisiejszym zmaterializo-
wanym świecie umieć się wzajemnie obdarowy-
wać wielorakim dobrem; darem serca, darem 
troski wzajemnej, darem  myśli i czynu.  

Każdy z nas może zaangażować się w tą 
szlachetną akcję i wybrać najbardziej do-
godny z proponowanych sposobów!  

Dobro pomnaża się, gdy jest dzielone 

,,ŚWIĘTY MIKOŁAJ  
- PATRON DARU 
CZŁOWIEKA DLA  
CZŁOWIEKA’’ 

Jan Paweł II 

„Wielu ludzi  
w Polsce  

przegrywa.  
Chcemy w tym  

roku tak patrzeć na 
biedę, że to nie jest 
na całe życie. Teraz 
ogłaszamy przerwę! 

Szlachetna Paczka 
to jest coś takiego, 

jak działanie całego 
sztabu, który  

pomaga zawodni-
kom w przerwie, 

aby w drugiej poło-
wie wygrali”. 

ks. Jacek Stryczek,  
prezes stowarzyszenia 

„Wiosna”, organizatora 
akcji Szlachetna Paczka 



Rady św. Maksymiliana 
By zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości... 
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czona ani wszystkie razem nie są w stanie dać zadośću-
czynienia nieskończonego. Bóg, i tylko nieskończony Bóg 
może nieskończenie zadośćuczynić. 

I dzieje się rzecz niepojęta. Bóg zniża się do stworze-
nia, staje się człowiekiem, by go odkupić i nauczyć poko-
ry, cichości, posłuszeństwa, prawdy.(…)  

Gdy czas przyjścia Chrystusa się wypełnił stwarza Bóg 
(…) Dziewicę Niepokalaną, łaską Ją napełnia i w Niej 
zamieszkuje… 

 

Maksymilian Kolbe  
 

*** 
 

Ile już razy Bóg czekał na nasze zaproszenie, ile razy 
odchodził smutny? A przecież przynosi nam wolność, 
pokój, pojednanie i najcenniejszy dar – Miłość, bez której 
człowiek po prostu umiera. 

Nie prześpijmy Adwentu - czasu, który jest przygoto-
waniem na przyjęcie Jezusa, by Jego przyjście nie zasko-
czyło nas nieprzygotowanych. Bóg uniżył się, by odkupić 
nasze winy, potrzebuje tylko zgody by napełnić nas po-
kojem i uczynić wolnymi. Jeśli sami jesteśmy zbyt słabi, 
prośmy Niepokalaną, „która uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Jej od Pana.” 

 

Małgorzata Kamińska 

Bóg zawsze jest – w przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości. W czasie powołał do bytu z niczego istoty du-
chowe, obdarzone rozumem i wolną wolą. Jako takie, 
dobrowolnie miały sobie wyznaczyć przyszłość – odbyć 
próbę wierności. Część, choć stworzenia, nicość sama  
z siebie, sobie przypisuje to, czym jest, i chce się stać 
równą Bogu własnymi siłami. Grzeszy pychą. W tejże 
chwili spotyka ją zasłużona kara – odrzucenie. Wiernych 
zaś, pokornie wyznających prawdę, że od Boga mają to, 
czym są i co mogą i przez Niego tylko, jako Źródło bytu, 
mogą coraz bardziej Go poznawać i kochać(…) Bóg 
uszczęśliwił w sobie, w niebie.  

I stworzył Bóg też istotę cielesną, i jej dał duszę obda-
rzoną rozumem i wolną wolą. I tej dał czas próby. Duch 
pyszny, z dopuszczenia Bożego, zazdroszcząc szczęścia 
tej istocie, podsuwa jej, by „stała się jako Bóg” własnymi 
siłami. Człowiek daje się zwieść, żądza pychy rodzi nie-
posłuszeństwo. Rozum jednak ludzki to już nie jasność 
poznawcza ducha, więc i wina mniejsza. Pan Bóg zatem 
nie wymierza kary wiecznej, ale skazuje na cierpienia  
i śmierć. 

Któż jednak zdoła zadośćuczynić Bożej sprawiedliwo-
ści? Wielkość obrazy mierzy się godnością obrażonego, 
którym jest nieskończony Bóg. Żadna więc istota skoń-

Odeszła do Pana i Niepokalanej,  

aby asystować św. Maksymilianowi… 

13 listopada bieżącego roku pożegnaliśmy Siostrę Barbarę 
Gruszczyńską – wieloletnią Rycerkę Milicji Niepokalanej, czci-
cielkę Niepokalanej i św. Maksymiliana. Siostra Barbara całym 
sercem angażowała się w szerzenie kultu Matki Najświętszej  
i św. Maksymiliana. Przez 27 lat służyła w asyście przy jego 
sztandarze. Zawsze skromna, wierna, choć nie była wolna od 
niepowodzeń, czy rozczarowań. Jej motto brzmiało: 
„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia – przez Niepo-
kalaną”.  

 

Basiu! Żegnamy Cię!  
„Ave Maryja” 

Rycerstwo Niepokalanej 

Zapraszamy do wspólnej modli-
twy o wolność dla osób uzależnio-
nych od alkoholu, narkotyków, in-
ternetu i wszystkiego, co zniewala 
psycho-fizycznie, w dniu 8 grudnia 
do kaplicy w Czechach na godz. 
17.00. Będzie możliwość przystąpie-
nia do Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka, która jest postem od alko-
holu połączonym z modlitwą. Wal-
cząc o to, by być wolnym w Chry-
stusie, podajmy innym dłoń wołając 
do Niepokalanej, aby wyprosiła nam 
łaskę wolności, dla większej miłości 
Pana Boga i człowieka.  

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, 
jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego 
i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu 
Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką 
niewolę, w której są uwikłane nasze serca. 

Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym 
braciom oczekującym objawienia się w nich wolności sy-
nów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, 
aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez 
przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wol-
ność w oddaniu się Chrystusowi, a przez Niego - Ojcu. 

W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od 
alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się 
od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać na-
szych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych 
siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę 
i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości 
ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. 

Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem 
w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. 

Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie błogo-
sławionym Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystu-
sa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, któ-
rej wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną 
i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się 
niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli 
posiadania siebie w dawaniu siebie. 

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą 
w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności 
i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudo-
wą ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. 

Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci 
kosztem ofiary z siebie. Amen. 

Żyć w wolności dziecka Bożego 



1. Rozpoczynamy okres Adwentu i Nowy Rok Liturgiczny. Adwent jest czasem przygotowania, do godnego spo-
tkania z Jezusem w świętach Bożego Narodzenia i w chwili śmierci. Adwentowe roraty, czyli czuwanie wraz z Mary-
ją przed narodzinami Zbawiciela, będą sprawowane w Bazylice, w dni powszednie o godz. 18.00 a w sobotę o godz. 
7.00. Roraty w kaplicy w Czechach będą odprawiane w środy i w piątki o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy do udziału  
w Roratach szczególnie w poniedziałki, środy i piątki. 

2. W tym roku rekolekcje adwentowe będziemy przeżywać w ramach odnowienia łaski Misji Świętych, któ-
re przeżywaliśmy w październiku 2010 roku. Do renowacji Misji Świętych zapraszamy w ostatnim tygodniu Adwentu, 
od niedzieli 18 grudnia do środy 21 grudnia. Prosimy o modlitwę w intencji renowacji Misji Świętych a także  
o przygotowanie czasu, aby uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. 

3. Młodzież gimnazjalną zapraszamy dziś po mszy świętej o 10.30, na parafialną katechezę, w ramach przygotowania do 
Sakramentu Bierzmowania. 

4. Rycerstwo Niepokalanej zaprasza dziś na spotkanie o godz. 16.00, podsumowujące roczną działalność. Obecność obo-
wiązkowa. 

5. W środę swoje imieniny obchodzi ks. Andrzej Kasiorek, polecajmy ks. Andrzeja i wszystkich solenizantów tego tygo-
dnia, opiece ich Patronów i Matki Najświętszej. 

6. W ostatnią środę miesiąca, 30 listopada, zapraszamy na mszę świętą o godz. 18.00 i nabożeństwo w intencji 
rodzin, ze specjalnym błogosławieństwem i z obrzędem egzorcyzmowania wody dla rodzin oczekujących potomstwa 
oraz przeżywających problemy a także w intencji osób samotnych. 

7. W tym tygodniu przypada I Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania w piątek, od 
godz. 6.30 do 9.30 oraz od 15.30 do 18.30. O godz. 9.00 i 16.00 będą odprawione nabożeństwa Eucharystyczne. Na 
mszę świętą w kaplicy w Czechach zapraszamy o godz. 17.00. W sobotę zapraszamy na mszę świętą w języku łaciń-
skim i comiesięczne odnowienie duchowej adopcji dziecka poczętego, o godz. 7.00. Na tę liturgię przynosimy świece. 

8. W piątek 2 grudnia, Franciszkański Zakon Świeckich organizuje pielgrzymkę autokarową na dzień skupienia 
przy relikwiach bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Zapisy u brata Stanisława. 

9. Ogólnopolska Terenowa Integracja „Polskie 4x4.pl” zaprasza w najbliższą sobotę 3 grudnia na imprezę i możli-
wość przejażdżki w terenie. Dochód z organizowanej imprezy przeznaczony jest na świąteczną pomoc dla do-
mów dziecka i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Szczegóły znajdziemy na plakatach.  

10. W przyszłą niedzielę, przed świątynią będą zbierane ofiary do puszek, przeznaczone na potrzeby Kościoła na 
Wschodzie. 

11. Zachęcamy do nabywania świec wigilijnych przygotowanych przez Caritas. Przypominamy, że cały dochód ze sprze-
daży świec jest przeznaczony na pomoc dla osób potrzebujących pomocy. 

12. Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego a szczególnie teksty o czuwaniu adwentowym oraz nowego Głosu Maksy-
milianowego. Polecamy także Gościa Niedzielnego. 

13. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Czesław Jagieło, Irena Kwapisz. Rodzinom i przyjaciołom 
zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczy-
nek... 

14. Na rozpoczęty czas Adwentu życzymy wszystkim parafianom i gościom duchowej odnowy przez modlitwę oraz do-
brego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Szczęść Boże. 

 

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński - proboszcz 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

Niedziela, 27 listopada 2011 roku 

Uśmiechnij się! 

Głos Maksymilianowy — Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20, www.bazylika.dl.pl 

REDAKCJA: ks. R. Działak, M. i M. Kamińscy, D. Kaczmarek, M. Kubiak, H. Klimowicz, A. Kluska, K. Witek 

Ksiądz poinformował parafian, że  
w następnym tygodniu planuje wygłosić 
kazanie o grzechu kłamstwa. 

- Aby lepiej zrozumieć moje kazanie, 
proszę Was o przeczytanie rozdziału 17 
z Ewangelii wg św. Marka. 

Tydzień później podczas niedzielnej  
Mszy św., na kazaniu poprosił aby Ci 
wszyscy, którzy przeczytali ten rozdział, 
podnieśli rękę do góry. Wszyscy 
podnieśli rękę. Ksiądz się uśmiechnął  
i mówi:  
- Ewangelia wg św. Marka ma tylko 16 
rozdziałów... A teraz będę kontynuował 
kazanie o kłamstwie...  

Jezu, Maryjo, Józefie, 
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas! 
 

Już od roku spotykamy się na Mszy św. w intencji rodzin. Owoc misji 
prowadzonych przez Misjonarzy św. Rodziny rozwinie się przez na-
szą modlitwę za rodziny. Wszystko, co 
dzieje się w naszym życiu, odnosi się do 
relacji rodzinnych i panującej w naszym do-
mu atmosfery: zgody lub niezgody, miłości 
lub nienawiści, pokoju albo strachu. Dlate-
go w oczekiwaniu na renowację Misji para-
fialnych, która odbędzie się w dniach od 18 
do 21 grudnia, zapraszamy na kolejną Mszę 
św. z nabożeństwem w intencji rodzin  
w ostatnią środę miesiąca, czyli 30 listopa-
da, na godz. 18.00 do naszej Bazyliki. Jezus 
leczy choroby i słabości małżeństw i rodzin,  
a Maryja i Józef to nie tylko wzór, ale kon-
kretna pomoc, nie tylko duchowa... 


