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8 stycznia 2012 r. — Święto Chrztu Pańskiego, Ewangelia wg św. Marka 1,6b-11 

Chrzest Pana Jezusa ma doniosłe znaczenie w Jego życiu. Był on jakby dniem Jego konsekracji i namaszczenia 
Duchem Świętym do publicznej misji. Bóg Ojciec dał Jezusowi świadectwo, że jest Jego Synem umiłowanym. 
W treść tajemnicy dzisiejszego święta pięknie wprowadza nas św. Grzegorz z Nazjanzu (+390): „Chrystus daje się 
oświecić (ochrzcić)... I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto 
Jezus przychodzi, aby uświęcić samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama pogrzebać  
w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu. (…) Jezus wychodzi z wody, jakby wyciągając z sobą i podnosząc  
pogrążony świat. I widzi, że to niebo, które Adam 
niegdyś zamknął przed sobą i przed nami, nie prze-
dziela, ale otwiera... Z nieba zstępuje świadectwo. 
Stamtąd bowiem przybył Ten, o którym świadectwo 
miało być dane”. 

Chrzest Pana Jezusa jest zapowiedzią i symbolem 
także naszego Chrztu i wszystkich jego dobro-
dziejstw. Nowa teologia sakramentowi Chrztu świę-
tego nadaje poczesne miejsce, nawiązując do pier-
wotnej tradycji patrystycznej. Odpowiednie miejsce 
otrzymał ten Sakrament także we współczesnej 
katechezie. 

Pamiątką wielkiej chwili naszego Chrztu świętego 
jest imię, jakie wówczas otrzymujemy. Życzeniem 
Kościoła jest, by to imię było chrześcijańskie, wy-
różniające dziecię Boże od dziecka ziemi. Chodzi 
także o to, by dziecko miało patrona, który by roz-
taczał nad nim szczególną opiekę, a także by mło-
dy chrześcijanin miał wzór i ideał do naśladowania. 

Święty Michale Archaniele, 
wspomagaj nas w walce,  
a przeciw niegodziwości  
i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go 
Bóg pogromić raczył,  
pokornie o to prosimy, a Ty,  
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne  
złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

Modlitwa  
do św. Michała  
Archanioła 

1 stycznia 2012 r. — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Ewangelia wg św. Łukasza 2,16-21  

Nie bierzemy często pod uwagę, iż jest ktoś, kto pragnie nam pokazać najlepszą drogę naszego życia. Czasami 
zapominamy, iż Bóg ma Swój plan. 

Boży plan jest planem Miłości. Bóg realizując go zszedł na ziemię, przybrawszy postać człowieka. Wybrał Maryję  
na Rodzicielkę Syna, a zarazem Boga, bo wiedział dobrze, że podda się Ona Jego woli, nie będzie protestować, 
wręcz przyjmie ten dar jako cel swojego życia. Czy rozważając tajemnicę Słowa Wcielonego odkrywamy plan Boga 
odnośnie do naszego własnego zbawienia?  

Plan Boży zakładał, by Macierzyństwo Maryi stało się dla Niej celem, życiem, obowiązkiem i miłością. Została  
nie tylko Matką Boga, ale zarazem całego Kościoła, a to podwójna odpowiedzialność. Zdając sobie z tego sprawę, 
słysząc wszystko, o czym wokół mówiono, „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim  
sercu”. (Łk 2, 19). Stała się Matką KAŻDEGO z nas, bez wyjątku. Dlatego możemy się zwracać do niej z wszystki-
mi sprawami, które nas bolą, męczą, przerażają, ale i z tymi, które nas cieszą, radują, pochłaniają. To Ona zapro-
wadzi nas do Swego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, a przez Niego do Domu Ojca, drogą, którą nieustannie 
oświeca Duch Święty. 
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Dlaczego jest kilka wersji 
modlitwy do św. Michała 
Archanioła? 

Po tym przeżyciu Leon XIII udał się 
pośpiesznie do swego biura i ułożył 
modlitwę, którą nakazał biskupom  
i kapłanom odmawiać po Mszy Świę-
tej. Sam wielokrotnie odmawiał ją w 
ciągu dnia. 

Modlitwa powstała w języku łaciń-
skim i dlatego powstał problem róż-
nych tłumaczeń na język polski, co 
sprawiło, że w użyciu są przynamniej  
3 wersje. W naszej parafii od kilkuna-
stu już lat odmawiamy ją w intencji 
Kościoła. Niestety posoborowa refor-
ma liturgiczna wyeliminowała tę modli-
twę, ponieważ nie stanowi integralnej 
części Mszy świętej. Nie znaczy to 
jednak, że należało jej zaniechać.  

Ponadto w związku z atakami na 
Ojca świętego Benedykta XVI, ks. Bi-
skup Wiesław Mering polecił w naszej 
diecezji trzy lata temu odmawianie jej 
w intencji papieża i Kościoła. Na str. 1. 
podajemy do odmawiania tekst modli-

13 października 1884 r. Papież Leon 
XIII doświadczył szczególnego przeży-
cia mistycznego. W czasie dziękczy-
nienia po Mszy Świętej popadł na krót-
ko w ekstazę, w czasie której usłyszał 
w pobliżu Tabernakulum dialog szata-
na z Chrystusem. Gardłowym głosem 
pełnym złości szatan krzyczał:  

 Mogę zniszczyć Twój Kościół!  
Łagodnym głosem Jezus odpowie-

dział:  
 Potrafisz? Więc próbuj.  
 Ale do tego potrzeba mi więcej cza-

su i władzy!  
 Ile czasu i władzy potrzebujesz?  
 Od 75 do 100 lat i większą władzę 

nad tymi, którzy mi służą.  
 Będziesz miał ten czas i władzę. 

Które stulecie wybierasz?  
 To nadchodzące [XX w.]  

Jezus odpowiedział:  
 Więc próbuj, jeśli potrafisz.  

twy do św. Michała Archanioła, który 
został umieszczony w Obrzędzie eg-
zorcyzmów. Jest to tekst zatwierdzony 
przez Stolicę Apostolską i nieco różni 
się od modlitwy, którą się posługuje-
my, np. zamiast „Niech mu rozkaże, 
Bóg…”, powinno być: „Niech go pogro-
mi Bóg…”. Dlatego zasadne jest nau-
czenie się modlitwy, wyrażającej jasno 
i konkretnie to, o co prosimy, dzięki 
czemu będzie po prostu skuteczną 
obroną. 

 

ks. Rafał Działak 

Temat tegorocznego programu 
duszpasterskiego brzmi: „Kościół na-
szym domem”. Najprościej, chodzi  
o większe zadomowienie wiernych  
w Kościele i o większe udomowienie 
Kościoła. Tym razem chcemy nau-
czyć się - w oparciu o Słowo Boże - 
praktyki ewangelijnego braterstwa 
między ludźmi, bo przecież w każdej 
wspólnocie, szczególnie zaś we 
wspólnocie religijnej, musi być ducho-
we zespolenie. Pragniemy odnowić w 
duchu Ewangelii relacje między pa-
sterzami, prezbiterami, diakonami, 
osobami życia konsekrowanego  
i wiernymi świeckimi. Wiemy też, że 
każda rana może się zagoić, jeśli 
otworzy się serce na środki zbawie-

nia. Chcemy tworzyć lub ożywiać  
w naszych wspólnotach struktury ko-
munijne (Parafialne Rady Duszpa-
sterskie, Parafialne Rady Ekonomicz-
ne, Rady Społeczne przy biskupie 
diecezji), jako narzędzie dane Kościo-
łowi po to, by wszyscy, którzy do 
Niego należą brali odpowiedzial-
ność za Jego autentyczny kształt  

i byli świadomi tego, że przekaz 
wiary jest misją całej wspólnoty 
wierzących. Odpowiedzialność tę 
można ponosić jedynie wtedy, kie-
dy uznajemy, szanujemy i kocha-
my Kościół. Stwarza ona możliwość 
pełniejszego realizowania  przez 
wiernych ich powołań, darów, talen-
tów i charyzmatów. Całe to bogactwo 
ma służyć budowaniu tu i teraz Króle-
stwa Bożego (…) 

Podejmijmy z otwartym sercem  
i gorliwością propozycje tegoroczne-
go programu duszpasterskiego. Do-
stosujmy je do poziomu diecezji, two-
rząc diecezjalne programy, a następ-
nie programy parafialne, otwarte na 
trzy podstawowe funkcje Kościoła - 
Martyrię, Liturgię i Diakonię (…) 

Sprawę realizacji nowego programu 
zawierzam wstawiennictwu Niepoka-
lanej Matki Kościoła. Ufnie proszę 
także bł. Jana Pawła II o wstawien-
nictwo, wierząc, że droga, którą nam 
wskazał, jest najwłaściwszą dla Ko-
ścioła naszych czasów. 

 

+ Abp Stanisław Gądecki 
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa 

Konferencji Episkopatu Polski 

Papież  
Leon XIII 

Kościół Kościół Kościół    
naszym domemnaszym domemnaszym domem   
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Krótka historia magii 

Magia w starożytności dzieliła się na 
czarnoksięstwo, magię właściwą, która 
miała być rzekomo dobra i farmakeję, 
która była sztuką przyrządzania mikstur 
magicznych. Te terminy Grecy wzięli  
z Persji, co wyrażało pragnienie wiedzy  
i mądrości, która miała przyjść ze 
Wschodu. Wykształciły się dwa rodzaje 
magii: ludowa i uczona. Ta druga była 
traktowana jako wyższa forma wiedzy  
i mądrości, dlatego korzystano z usług 
magów, którzy stanowili zastęp dorad-
ców na dworach królewskich - co zostało 
wspomniane w Księdze Wyjścia, gdy 
Mojżesz rozmawiał z faraonem.  
W I wieku przed Chrystusem przez około 
200 lat następuje rozwój magii i jej profe-
sjonalizacja, powstaje także zawód  
maga.  

Magowie, Mędrcy czy Królowie? 

Ze Wschodu (czyli z Persji) przybyli do 
Jerozolimy Magowie (gr. magoi), a nie 
Mędrcy. Magia nie jest żadną uczono-
ścią i chociaż uważano ją za wyższą 
formę wiedzy, to jednak jest ona irracjo-
nalna. A zatem jest demoniczną głupotą, 
a nie mądrością i źródłem poznania. 
Magowie zobaczyli nie tyle gwiazdę na 
wschodzie, co gwiazdę wschodzącą, 
która jest zauważalna i porusza się po 
niebie. Czyniąc swoje obrzędy spogląda-
li w niebo. Szukali przyczyn utraty siły 
magii i odnaleźli ją w Jezusie. Orygenes 
stwierdził, że gdy narodził się Chrystus, 
magia osłabła. Pojawienie się nowej 
gwiazdy oznaczało zmiany w świecie 
boskim i pojawienie się nowego boga, 
gdyż dla magów ciała niebieskie były 
bogami. Zatem Magowie widząc nową 
gwiazdę, która idzie do żłóbka, kłaniali 
się Jezusowi, uznając Jego wyższość  
i moc. 

Św. Grzegorz z Nazjanzu pisał, że  
z przyjściem Chrystusa upadła magia  
i astrologia, ponieważ objawił się Pan  
i Stwórca gwiazd, które przestały być 
bogami. Objawienie Pańskie jest za-
tem świętem antymagicznym. W mo-
mencie Narodzenia Chrystusa zaklęcia  
i czary, przez które przywoływano złe 
moce, przestały działać. Magowie zrozu-
mieli swoją bezsilność, a wpatrując się  

w niebo, gdzie w ciałach niebieskich 
widzieli wspomniane bóstwa, udali się  
w drogę, aby przekonać się kto jest 
sprawcą upadku magii. 

Legenda, że jeden z Magów pochodził 
z murzyńskiej Afryki, wywodzi się za-
pewne z proroctwa Psalmu 72: „Królowie 
Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie 
Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą 
mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie 
narody będą mu służyły (…) Przeto bę-
dzie żył i dadzą mu złoto z Saby…” 
Przez królestwo Saby rozumiano Abisy-
nię. Na podstawie tego także tekstu po-
wstała tradycja, że Magowie byli królami. 
Tak zresztą przedstawiani są w ikono-
grafii, natomiast na pewno są magami, 
co wynika z samego przekazu Ewangeli-
stów. 

Kiedy Magowie przybyli do Bożej 
Dzieciny? 

Z pewnością po ofiarowaniu w świąty-
ni. Według relacji Ewangelisty o tym, że 
Herod kazał wymordować dzieci do 
dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli 
do Betlejem, kiedy Chrystus miał co naj-
mniej kilka miesięcy, a może nawet po-
nad rok. Magowie nie zastali Jezusa  
w stajni, gdyż po dokonaniu spisu ludno-
ści, zarządzonego przez cesarza Augu-
sta, któremu także państwo Heroda pod-
legało, Józef wynajął skromne mieszka-
nie w Betlejem. Św. Mateusz pisze wy-
raźnie, że gwiazda stanęła nad 
„domem”. Było w nim jednak bardzo 
ubogo. A jednak Mędrcy „upadli przed 
Nim na twarz i oddali Mu pokłon”. Pada-
no na twarz w owych czasach tylko 
przed władcami, albo w świątyni przed 
bóstwami. Magowie byli przekonani, że 
Dziecię jest przyszłym królem Izraela. 
Pytają bowiem króla Heroda: „Gdzie  
jest nowo narodzony król żydowski? Uj-
rzeliśmy bowiem Jego wschodzącą 
gwiazdę”. 

Złoto – Kadzidło – i Mirra 
Tylko jedno nie ulega wątpliwości. 

Przybyli goście ofiarowali Jezusowi mir-
rę, kadzidło i złoto. Kadzidło i mirra były 
wówczas darami na wagę złota, a więc 
niezwykle drogocennymi. Wątpliwości 
nie budzi też interpretacja znaczenia 
symbolicznego tych darów. Już Beda 

Czcigodny określił je na po-
czątku VIII wieku tak, jak tłu-
maczy to się współcześnie. 
Złoto symbolizowało coś co 
jest piękne, chwalebne, war-
tościowe. Oznaczało godność 
Jezusa jako króla. Kadzidło 
używane było w świątyniach 
podczas składania ofiar jako 
symbol modlitwy. Oznaczało, 
że Jezus jest Bogiem. Mirra 
to balsam, którym namasz-
czano zmarłych, a dodany do 
wina wzmacniał je. Taki napój 

podawano skazańcom. To zapowiedź 
męki Pana i Jego pogrzebu. 

Jezus otrzymał więc złoto jako król, 
kadzidło jako Bóg i mirrę jako człowiek. 

Co to znaczy K+M+B=2012? 

Przybyłych do Jezusa astrologów 
„królami” jako pierwszy nazwał Cezary  
z Arles, żyjący na przełomie V i VI wieku. 
Ich imiona pojawiły się jednak dopiero 
we wczesnym średniowieczu: Kasper 
(lub Kacper), Melchior i Baltazar są jed-
nak imionami zupełnie przypadkowymi  
i w żaden sposób nie są potwierdzone. 
Myliłby się jednak ten, kto uważa, że od 
czasu „poznania” imion magów, na 
drzwiach domostw zaczęto wypisywać 
ich pierwsze litery. Ten zwyczaj jest spo-
lszczoną wersją (imię Kacper po łacinie 
pisane jest przez C) pięknego rozwinię-
cia skrótu CMB - Christus Mansionem 
Benedicat, tłumaczonego jako „Chrystus 
mieszkanie błogosławi”. Zrozumienie 
istoty sprawy pozwala odczytać treść 
tego matematycznego równania z trze-
ma niewiadomymi (K+M+B=2012). Zwy-
czaj ten powstał stosunkowo późno, bo 
dopiero na przełomie XVI i XVII wieku, 
kiedy to w kościołach zaczęto święcić 
złoto i kadzidło, a później także kredę, 
którą na odrzwiach domostw pisano 
wcześniej wspomniane trzy literki. 

Chrystus się objawił 

Zbierając wszystko, co było powiedzia-
ne, możemy stwierdzić, że niezwykłymi 
gośćmi w Betlejem byli Magowie, czyli 
mędrcy w dziedzinie astrologii. Pocho-
dzili z Persji, a przywiodła ich do Chry-
stusa cudowna gwiazda. Nie jest wyklu-
czone, że otrzymali także nadprzyrodzo-
ne oświecenie. Byli to pierwsi poganie. 
Dlatego Kościół oficjalnie nazywa tę uro-
czystość Objawieniem Pańskim. Bowiem 
Mesjasz objawił się także poganom. 

Odwracając myśl wstępną, widząc 
obecną ekspansję magii, zabobonu  
i okultyzmu należy powiedzieć, że tam 
gdzie zniknie krzyż, tam pojawia się  
i umacnia magia i działają czary, dla 
których źródłem mocy jest zły duch. Dla-
tego wybierzmy Chrystusa, niech jaśnie-
je nam Jego Krzyż, abyśmy zwyciężali 
mocą Boga. 

 

Ks. Rafał Działak 

„Tam, gdzie stanie  
znak Krzyża, osłabnie i zniknie  
magia i nie będą działać czary” 

Św. Atanazy z Aleksandrii 

AntymagiczneAntymagiczneAntymagiczne   
świętoświętoświęto   



Spotkanie modlitewne dla młodzieży i dorosłych  
w środę 11 stycznia 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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w Komitecie Intelektualistów i Działa-
czy Katolickich. Obie formacje były 
inspirowane przez bezpiekę, która 
posiadała tam swoją rozległą agentu-
rę. Głównym ich zadaniem było rozsa-
dzanie Kościoła od środka. Tym me-
chanizmem posługiwały się władze 
zarówno w czasach stalinowskich, jak  
i później, kiedy w 1959 r. „księży pa-
triotów” zorganizowano w Zrzeszenie 
Katolików „Caritas” (ZKC). 

Uważna lektura budżetu Funduszu 
Kościelnego w całym okresie jego 
działalności pokazuje, że głównie to 
środowisko, stanowiące zaledwie nie-
wielki margines polskiego duchowień-
stwa (w latach 50. obejmowało ok. 160 
księży), było w czasach PRL głównym 
beneficjentem dotacji i wypłat ze środ-
ków Funduszu Kościelnego. W latach 
1950–1989 przeważająca część bu-
dżetu Funduszu, przypadająca na 
wsparcie dla Kościoła katolickiego, 
przeznaczona była wyłącznie dla du-
chownych zrzeszonych w ZBoWiD 
albo (ZKC). I to im płacono świadcze-
nia socjalne, emerytury, a także wypła-
cano stałe wynagrodzenie w postaci 
tzw. diety zryczałtowanej. W latach 
1960–1979 wydatki na ZKC stanowiły 
ponad 30 proc. całości budżetu Fun-
duszu, natomiast w latach 1980–1989 
wzrosły do połowy jego środków bu-
dżetowych. Ta kwota systematycznie 
zwiększała się, aby w 1989 r. osiągnąć 
ponad 70 proc. budżetu Funduszu 
Kościelnego, co oznacza, że w stanie 
wojennym nastąpiła intensyfikacja 
działań mających na celu rozbicie du-
chowieństwa katolickiego. Co ciekawe, 

Fundusz przez cały czas wspierał 
oprócz księży „politycznie pozytyw-
nych” także osoby, które zrezygnowały 
z kapłaństwa. Mogły liczyć nie tylko na 
zapomogę, ale także pomoc w uzyska-
niu mieszkania. 

Sprawiedliwy podział? 

Ważnym elementem strategii wypłat 
realizowanych przez Fundusz było 
wspieranie Kościołów mniejszościo-
wych z ostentacyjnym wręcz pomija-
niem wniosków Kościoła katolickiego. 

Tak na przykład z pozycji dotowania 
remontów obiektów kościelnych, dofi-
nansowywano głównie wnioski Kościo-
ła polskokatolickiego oraz Kościoła 
prawosławnego, który w ten sposób 
zdobywał środki na adaptację świątyń 
przejętych po unitach. W latach 50. ub. 
wieku właśnie Kościół prawosławny 
był głównym beneficjentem dotacji na 
remonty świątyń. Także Kościół ewan-
gelicko-augsburski otrzymywał w tym 
czasie więcej środków na remonty 
aniżeli Kościół katolicki, pomimo tego, 
że to wierni tego Kościoła stanowili 
zdecydowaną większość obywateli 
państwa polskiego. Ta dyskryminująca 
katolików praktyka utrzymywała się do 
końca istnienia Funduszu. Nie ulega 
wątpliwości, że w czasach PRL środki 
Funduszu Kościelnego nie dość, że 
były znacznie zaniżone, to, wbrew 
ustawowym celom, były narzędziem 
walki z Kościołem katolickim. A straty 
poniesione w tamtym okresie przez 
Kościół nigdy nie zostały zrekompen-
sowane. 

Czyż można mówić, że to Fundusz 
Kościelny? Fakty pokazują, że był 
to raczej fundusz antykościelny.  

 

Opracowała Alicja Kluska  
na podstawie artykułu Andrzeja Grajewskiego  

,,Fundusz Antykościelny’’ (GN 43/2011) 

Ostatnio dużo słyszymy w mediach na temat Funduszu Kościelnego. 
Przyjrzyjmy się więc jego funkcjonowaniu w PRL, a zwłaszcza zobowią-
zaniom, jakie państwo zaciągnęło wobec Kościoła katolickiego i z któ-
rych nigdy się nie wywiązało. 

Dziś możemy oficjalnie powiedzieć: 
aż dwie trzecie pieniędzy z Funduszu 
Kościelnego władze PRL wydawały na 
działalność skierowaną przeciwko Ko-
ściołowi katolickiemu. Ustawa z 1950 
r. zakładała: zabieramy wam ziemię, 
ale w zamian gwarantujemy podstawo-
we świadczenia socjalne. Dlatego inte-
gralną częścią nacjonalizacji gruntów 
kościelnych było powołanie Funduszu 
Kościelnego. Pierwotnie miał on stano-
wić masę majątkową tworzoną z do-
chodów nieruchomości ziemskich 
przejętych na mocy ustawy oraz z do-
tacji Rady Ministrów. W praktyce jed-
nak wyglądało to inaczej. Nawet nie 
oszacowano korzyści, jakie mogły być 
osiągane w wyniku gospodarowania 
dobrami ziemskimi. Nie sporządzono 
także spisu przejętej ziemi. Dzisiaj 
możemy mówić o szacunkowej liczbie 
155 tys. ha upaństwowionych dóbr na 
podstawie ustawy z 1950 r. oraz in-
nych aktów prawnych. Od początku 
Fundusz korzystał wyłącznie z dotacji 
przydzielanych przez Radę Ministrów  
i stanowiły one w latach 1950–1989 
ok. 0,01 proc. budżetu państwa, a tym 
samym środki Funduszu były znacznie 
zaniżane. 

Tylko dla wybranych 

Fundusz, zgodnie z ustawą, miał 
także łożyć na utrzymanie i odbudowę 
kościołów, udzielanie duchownym po-
mocy materialnej i lekarskiej oraz or-
ganizowanie dla nich domów wypo-
czynkowych. Miał także zapewniać 
ubezpieczenie chorobowe oraz inne 
działania o charakterze charytatywno-
opiekuńczym. Wszystkie te świadcze-
nia, zgodnie z ustawą, miały obejmo-
wać całość polskiego duchowieństwa, 
także katolickiego. Jednak praktyka 
była zupełnie inna. Zdecydowana 
większość kapłanów katolickich z Fun-
duszu w czasach PRL nie otrzymała 
nawet złotówki. Zawsze był to Fun-
dusz tylko dla wybranych, których na-
zywano duchowieństwem „politycznie 
pozytywnym”. Chodziło o księży zor-
ganizowanych od 1950 r. w Komisjach 
Księży przy ZBoWiD oraz działających 

Fundusz  
(anty)Kościelny 



Rady św. Maksymiliana 
Święta Boża Rodzicielka 

Do Ciebie  
Święty  
Józefie  
uciekamy się  
w naszych  
potrzebach… 

Od 1 grudnia - w kaplicy Matki Bożej, gromadzi już 
wielu wiernych czcicieli poświęcona 30 listopada, 
na Mszy świętej w intencji Rodzin, pięknie odnowio-
na figura Św. Józefa. 

Z inicjatywy ks. Proboszcza Dariusza Kalińskiego, 
który odnalazł na zapleczu zniszczoną figurę z XIX w., 
wykonaną w znanej pracowni rzeźbiarskiej S. Kozickie-
go - zrodziła się myśl rekonstrukcji uszkodzeń, odno-
wienia i pomalowania. Po wielu poszukiwaniach, pra-
cownia konserwatorska z Częstochowy - podjęła się 
tego trudnego zadania i po 2 miesiącach zakończyła 
szczęśliwie swoją pracę oddając figurę jak nową. 

Wpatrując się w sylwetkę św. Józefa widzimy jak lewą 
ręką zatrzymuje małego Jezusa, który wyciągając rącz-
ki jakby wyrywał się do przychodzących ludzi. Podziw 
budzi cała figura z wyrzeźbionymi szczegółami twarzy  
i szat oraz jej artystyczne pomalowanie.  

Poruszeni przez Misje Święte oraz Rekolekcje ad-
wentowe prowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodzi-
ny staliśmy się bardziej otwarci na osoby Świętej Ro-
dziny. Święty Józef jest opiekunem rodzin, kapłanów  
i Kościoła. Jest patronem robotników, bezrobotnych, 
ojców, matek oczekujących potomstwa, panien szuka-
jących dobrego męża, tych, którzy tracą nadzieję i pa-
tronem dobrej śmierci. Jego opieka obejmuje ludzi dą-
żących do świętości pośród zwyczajnej codziennej  
pracy.  

Dziękujemy Panu Bogu za każdą Mszę św. w intencji 
rodzin odprawianą od roku w ostatnią środę miesiąca, 
za chorągiew Św. Rodziny i św. Józefa, oraz za odno-
wioną ostatnio figurę św. Józefa z Dzieciątkiem.  

 

Życzmy sobie, abyśmy w Nowym 2012 Roku codzien-
nie z wiarą wypowiadali błaganie:  

Jezu, Maryjo, Józefie!  
Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, 

ratujcie nas! 
 

Marian Kamiński 

 

Muzeum - Dom Urodzenia  
św. Maksymiliana Marii Kolbego 

 

Czynne od wtorku do niedzieli 

od 10.00 do 16.00 (MAJ - WRZESIEŃ) 

od 10.00 do 14.00 (PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ) 
 

Możliwość zwiedzenia Muzeum w innym terminie  

po uprzednim uzgodnieniu 

tel. 518 014 880  

tel. 518 014 879 

Parafia rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli 

 

Kancelaria parafialna 
 

Przed południem:  
Poniedziałek, środa, piątek 10.00 - 12.00  
Wtorek, czwartek, sobota 11.00 - 12.00 

Po południu: 
Poniedziałek - piątek 16.00 - 17.00 

Konferencja przedchrzcielna  
Piątek przed II i IV niedzielą miesiąca  
w kancelarii parafialnej o godz. 18.45  

Chrzty 
II i IV niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 9.00 

Poradnictwo rodzinne dla narzeczonych 
II i IV środa miesiąca godz. 17.00 w salce w podwórzu 

Poradnictwo dla małżonków - indywidualnie 

Str. 5 

Święta Matka Maryja nie dała Bóstwa Jezusowi Chrystusowi. 
Tylko Jego Ciało porodziła. Ale ten Jezus Chrystus jest praw-
dziwym Bogiem i zarazem prawdziwym człowiekiem, a ponie-
waż święta Matka Boża tego Boga – Człowieka poczęła i poro-
dziła, jest całkowicie Matką Bożą.(…) Wszędzie tam, gdzie jest 
początek życia, nie brak serca kochającej i troskliwie czuwają-
cej matki. Czyż nie powinniśmy odczuwać troskliwości Serca 
Maryi także i w życiu wiary, życiu nadprzyrodzonym, i w życiu 
łaski, życiu duchowym? Czy przez pośrednictwo duchowej 
Matki Maryi nie możemy otrzymać życia nadprzyrodzonego? 

 

Maksymilian Kolbe 
 

*** 
 

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczynamy nowy etap w naszym 
życiu. Robimy postanowienia, myślimy o pragnieniach serca. 
Dobrze, że Nowy Rok rozpoczyna uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki, możemy za Świętym Maksymilianem wołać:  
„O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy…” 

 

Małgorzata Kamińska  

Kurs przedmałżeński 
Piątek godz. 19.00 - parafia pw. św. Maksymiliana 



7 stycznia sobota 
Fabryczna, Sieradzka kamienice - strona  
parzysta, Plac Wolności, Wileńska, Tkacka, Prusa 

9 stycznia poniedziałek Getta Żydowskiego 21, 23, 24, 25, 30, 31 

10 stycznia wtorek Getta Żydowskiego 27, Krucza, Łódzka 4, 6, 8b, 14 

11 stycznia środa Łódzka 8, 12, 16, 18, 20, 50 

12 stycznia czwartek Łódzka 22, 46, 48, Sieradzka kamienice - strona nieparzysta 

13 stycznia piątek 
Plac Krakowski 4, 12, Wąska, Zakopiańska, Getta Żydowskiego  
od centrum do torów, Zachodnia domki, Wodna 

14 stycznia sobota 
Getta Żydowskiego od cmentarza do torów, Wolska, Opiesińska,  
Malinowa, Przytorze, Torowa, Klonowa, Stawowa, Tymienicka, 
Agrestowa 

16 stycznia poniedziałek Przejazd 1, 3, 4, 5, Juliusza 

17 stycznia wtorek Łaska, Królewska 

18 stycznia środa 
Dworcowa, Słowiańska, Skłodowskiej, Dąbrowskiego, Kolbego, 
Dolna, Piwna, Główna 

19 stycznia czwartek kolęda uzupełniająca 

Wizyty duszpasterskieWizyty duszpasterskieWizyty duszpasterskie   

Uśmiechnij się!Uśmiechnij się!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 

1. Przeżywamy Niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia, w której czcimy świętą Bożą Rodzicielkę Maryję. U pro-
gu Nowego Roku, przez przyczynę Bogarodzicy, składamy wszystkim życzenia pokoju, obecności łaski Bożej w ser-
cach i wszelkiej pomyślności na co dzień. 

2. Już dziś serdecznie dziękujemy za ofiary, które będą składane z racji kolędy. W bieżącym roku przeznaczamy je 
między innymi na nowe wyposażenie liturgiczne Bazyliki a szczególnie zakrystii. 

3. W piątek 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Przypominamy, że w tym dniu 
jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Zapraszamy na mszę świętą do Bazyliki i do kaplicy w Cze-
chach, jak w niedzielę. Podczas mszy świętej będzie poświęcona kreda, którą oznaczymy drzwi naszych domów  
i mieszkań. Ofiary zbierane w tym dniu na tacę przeznaczamy na cele misyjne. 

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Trwajmy w łasce uświęcającej, którą przyjęliśmy 
przez spowiedź rekolekcyjną. Przypominamy, że do wypełnienia zasad Pierwszego Piątku konieczna jest Komunia 
święta wynagradzająca a nie sama spowiedź. Ponieważ w tym miesiącu Pierwszy Piątek przypada w Uroczystość 
Trzech Króli, przystępujemy jedynie do Komunii świętej wynagradzającej. W sobotę zapraszamy na mszę świętą  
w języku łacińskim i comiesięczne odnowienie duchowej adopcji dziecka poczętego, o godz. 7.00. Na tę litur-
gię przynosimy świece. 

5. W przyszłą niedzielę 8 stycznia, przeżywać będziemy święto Chrztu Pańskiego oraz 118 rocznicę urodzin  
i Chrztu naszego Patrona, św. Maksymiliana. Tą Uroczystością zamkniemy w naszym Sanktuarium Rok św. Mak-
symiliana. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem Pasterza Diecezji o godz. 12.00. 

6. W sobotę, 14 stycznia o godz. 16.30, zapraszamy Franciszkański Zakon Świeckich, Rycerstwo Niepokalanej, Koła 
Różańcowe, Koło Przyjaciół Telewizji Trwam i Radia Maryja, Kręgi Rodzin, Wspólnotę „AA”, chór, na wspólny opła-
tek w Ośrodku św. Maksymiliana. 

7. Za trzy tygodnie, we wtorek 24 stycznia, nasza parafia, kolejny już raz, stanie się diecezjalną stacją Tygodnia Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy na Eucharystię pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa  
o godz. 18.00, z kazaniem ks. Cezarego Jordana, proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli. 

8. W minionym tygodniu doczesną pielgrzymkę zakończyli: śp. Piotr Rubajczyk, Kazimierz Sadowski. Rodzinom i przy-
jaciołom zmarłych wyrażamy nasze współczucie. Polecajmy naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wiecz-
ny odpoczynek... 

9. Niech Jezus - Książę Pokoju, narodzony w Betlejem, przyniesie nam wszystkim i całemu światu, dar autentycznego 
pokoju. Szczęść Boże. 

Przygotował ks. dr Dariusz Kaliński - proboszcz 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne    
Niedziela, 1 stycznia 2012 roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki MaryiNiedziela, 1 stycznia 2012 roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki MaryiNiedziela, 1 stycznia 2012 roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi   

Żali się staruszka: 

 Księże, jak ja ciężko klęłam… 

 Dlaczego, babciu? 

 Bo nie mogłam znaleźć  
książeczki do nabożeństwa... 

Od poniedziałku do piątku kolę-
dę rozpoczynamy o godz. 15.00,  
w sobotę o godz. 9.00. 

*** 
W czasie kolędy dyżury księży  
w Kancelarii Parafialnej tylko  
w godzinach przedpołudnio-
wych. Po południu w sprawach 
niewymagających obecności 
kapłana przyjmuje Pani Maria. 


