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9 grudnia 2012 r. – II Niedziela Adwentu, rok C, Łk 3, 16

16 grudnia 2012 r. – III Niedziela Adwentu, rok C, Łk 3, 1018

• 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP • 13 grudnia wspomnienie św. Łucji dziewicy i męczennicy:
• 14 grudnia  wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

„I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Pismo Święte to Księga Życia dla każdego z nas. Bóg dociera do naszych serc
w każdym czasie i w każdym miejscu naszej codzienności. Słysząc dziś Słowa Boga
mamy rok 2012, w którym rządy sprawuje Bronisław Komorowski jako prezydent
Rzeczpospolitej Polski. W naszym mieście jest prezydent Zduńskiej Woli Piotr
Niedźwiecki. Urząd Piotra naszych czasów sprawuje Benedykt XVI, i właśnie w tych
okolicznościach Bóg do każdego z nas mówi: "odnów więź z Bogiem poprzez
sakramenty, napraw wszystkie zmarnowane wieczory bez modlitwy,
wyprostuj swoje relacje z drugim człowiekiem, pojednaj się z najbliższymi,
przeproś każdego kogo skrzywdziłeś, przebacz wszystkie niesprawiedliwe
oceny i zniewagi względem ciebie uczynione". Od tego zależy twoje zbawienie
na końcu czasu, a dziś w tym roku ponowne narodzenie się w tobie Miłości. Bóg ciebie
szuka i tęsknoty w tobie za wiecznością. Rekolekcje to twoja nowa i jedyna szansa
na życie i szczęście.

„Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!”.
BÓG ma wielką miłość do człowieka, dziś nazywa go Syjonem. Dlaczego?
Każdego kto przyjął Jego przykazania, miłuje jeszcze bardziej. Znalazł w jego sercu
swoje miejsce – Betlejem człowiecze – gdzie chce się narodzić i wzrastać. Skoro
nie brzydził się stajenką nie wzgardzi i twym sercem. Podjęcie decyzji o przestrzeganiu
przykazań – Prawa Bożego  to nie łatwa decyzja. Tylko jednak ta droga jest prosta,
wyrównana. Przestrzeganie przykazań może być trudne, zostaniemy zepchnięci
na margines tego świata, może wyłączą nas z zarządu tym światem, może będzie
trzeba uciekać do Egiptu – własnego domu czy pokoju. Ale włos z głowy nam nie
spadnie, przez swą wytrwałość ocalimy Życie. Na takiej drodze nie tylko spotkamy
Chrystusa, ale zobaczymy Go przychodzącego z wielką mocą w paruzji. On wtedy:
„pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.
Ten czas przed świętami Narodzenia Pańskiego wykorzystajmy na ugruntowanie relacji
z Bogiem przez sakramenty i modlitwę. Nie zmarnujmy czasu naszego nawiedzenia
przez Światłość Świata.
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6 grudnia Kościół obchodzi wspomnienie św. Mikołaja,
biskupa Miry. Prawdziwy święty Mikołaj ma jednak niewiele
wspólnego z jego dzisiejszym wizerunkiem. Dziś kojarzy nam
się głównie z prezentami, reniferem i saniami. A jaka jest prawda?
Czy wiemy o nim dostatecznie dużo, by wśród natłoku informacji
i wykorzystywania wizerunku Świętego do celów czysto
komercyjnych, nie zagubić się i dojść do wniosków tych, które
są wytworem kampanii marketingowej? Otóż, jest to postać
prawdziwa, a jego sława wzięła się z setek dobrych uczynków,
których dokonał, będąc biskupem Miry. Kim naprawdę był
św. Mikołaj i co ta postać symbolizuje?

Biskup Mikołaj urodził się ok. 270 r. w jednym z miast Azji
Mniejszej w zamożnej rodzinie, w której był jedynym dzieckiem.
Od młodości wyróżniał się pobożnością i chęcią pomagania bliźnim.
Wybrał stan kapłański i został biskupem Miry. Nie przechowały
się niemal żadne dokumenty na temat jego działalności, stąd
narosło wokół postaci Świętego wiele podań i legend. Dante
w swoim dziele wspomina postać biskupa Mikołaja, który wspomógł
swoim majątkiem trzy biedne panny, które nie mogły wyjść za mąż
z braku posagu. Osobistą interwencją uratował życie trzem
młodzieńcom skazanym przez cesarza Konstantyna na karę śmierci
za drobne wykroczenie. Dzięki jego modlitwie gwałtowny sztorm
przetrwali rybacy, cudem unikając pewnej śmierci. Wskrzesił też
trzech młodzieńców zamordowanych przez hotelarza za to,

że nie byli w stanie uiścić rachunku. Podczas
prześladowania chrześcijan za cesarza
Dioklecjana I trafił do więzienia, skąd wyszedł
po ukazaniu się edyktu mediolańskiego.

Zmarł 6 grudnia między 345 a 352 r., został pochowany
w Mirze. W 1087 r. jego ciało wywieźli stamtąd włoscy kupcy
i przewieźli do Włoch, z obawy przez Turkami, którzy zajęli Azję
Mniejszą. Doczesne szczątki świętego pochowano w Bari, w bazylice
wystawionej ku jego czci. W bazylice znajduje się też słynący łaskami
obraz świętego Mikołaja. Od średniowiecza był to bardzo "popularny"
Święty. Świadczy o tym liczba kościołów pod jego wezwaniem:
w samym Rzymie było ich kilkanaście! Również w Polsce istnieje
wiele świątyń pod tym wezwaniem. O popularności św. Mikołaja
świadczy też częste nadawanie tego imienia dzieciom, a wielu z nich
to sławni Polacy, np. Mikołaj Kopernik, Mikołaj Trąba, Mikołaj
SępSarzyński, Mikołaj Radziwiłł.

W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa
(łacińskim bądź greckim) z chlebem, trojgiem dzieci, aniołem, trzema
jabłkami, trzema złotymi kulami, pastorałem, księgą lub sakiewką
z pieniędzmi.

Jest patronem: bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, więźniów,
kupców, marynarzy, rybaków, młynarzy, sędziów, notariuszy, panien,
piekarzy, pielgrzymów, podróżnych, studentów.

na podstawie: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/
Opracowała Alicja Kluska

Już od kilku dni przeżywamy adwent (z łac. adventus
 przyjście, przybycie), czyli okres w roku liturgicznym, który
rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia
Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości
Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni
i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi
pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent możemy przedstawić jako wielką wigilię Kościoła
chrześcijańskiego przygotowującego się do swego spotkania
z Chrystusem. To oczekiwanie posiada podwójny wymiar – jako
przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego, będące jednocześnie
jednak wyrazem tego prawdziwego, najważniejszego czekania:
oczekiwania na Jego ostateczne Przyjście. Są one przeniknięte
duchem radości i nadziei płynącej z wiary. Trudno je oddzielić
od siebie, przeplatają się bowiem nawzajem, a Liturgia zwraca uwagę
na jeden lub drugi ich aspekt. Adwent skłania także do zastanowienia
się nad tajemnicą śmierci. Chrześcijanie, rozumiejąc ją jako granicę
między życiem teraźniejszym a życiem przyszłym, muszą odważnie
podejmować tematy eschatologiczne jako jedne z najistotniejszych.
Adwent ma odnowić nasze spojrzenie eschatologiczne w sensie
ponownego zaznaczenia najważniejszych wartości i przypomnieć rolę

chrześcijańskiego Kościoła w świecie. Jest spojrzeniem na całą
historię świata oczami człowieka wierzącego. Ma ponownie
odbudować radość i nadzieję opartą na wierze.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego
przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres
od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie); 2.czasu
bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia
Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa
na ziemię. Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu
części jest czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie
to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem. O charakterze
tych dwóch okresów świadczą nie tylko czytania liturgiczne, ale też
pieśni. Analizując drugi okres adwentu, czyli będąc już w ostatnich
jego dniach przygotowujemy się bezpośrednio do uroczystości
Narodzenia Pańskiego, do świętowania i przeżywania na nowo
narodzin Pan Jezusa  wydarzenia, od którego zaczęła się nowa era
w dziejach świata. Jak je przeżyć, jaką przyjąć postawę? Najlepsze,
autentyczne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia
to przygotowanie wraz z Maryją i na Jej wzór. Patrzeć na Nią,
na Jej postawę, czerpać od Niej pozytywne impulsy, aby wyjść



3
na spotkanie Przychodzącego.

II prefacja adwentowa mówi: „Dziewica Matka oczekiwała
z wielką miłością...”. Niepokalana, miłująca Boga niepodzielną
miłością Maryja, Matka Boża jest najważniejszym przewodnikiem
adwentowym. Dlatego winna być w centrum naszego oczekiwania
i przygotowania. Maryja jest przewodniczką po drogach całego
Adwentu, ale jego czwarta niedziela w sposób wyjątkowy na Niej
skupia naszą uwagę. Pokorna Służebnica Pańska, poddana
we wszystkim Bogu, uległa wobec Jego planów zachowywała
i rozważała wszystkie Jego słowa. Tylko Ona mogła przeczuć Boże
drogi. Tylko Jej serce mogło niejako widzieć prawdziwe oblicze Boga,
który jest Miłością  Jego pokorę, ubóstwo i zależność w całej potędze
majestatu Miłości.

W Maryi, wybranej od początku na Matkę Syna Bożego,
skupia się wszystko to, co najlepsze w stworzeniu i w całym Ludzie
Bożym. Ona jest pełna łaski, jak powiedział Archanioł Gabriel
w imieniu Boga. W Niej miłość Boga działała bez przeszkód. Była
na nią całkowicie otwarta, bo była cała Boża, cała zanurzona
w Miłości, pokorna, uboga i zależna od Tego, który jest godzien
wszelkiej chwały i czci z naszej strony. Otwartość serca na Bożą
mądrość i miłość ma cechować nas zawsze, a szczególnie
w ostatnich dniach przygotowania do Uroczystości Narodzenia
Pańskiego. Ufność w Bożą dobroć, prosta pewność Jego miłości
do nas i prawdziwa pokora to postawy najwłaściwsze na ostatnie
dni Adwentu.

Przez ostatnie siedem dni Adwentu, nasze przedświąteczne
skupienie koncentruje się już tylko na historycznym przyjściu
Mesjasza w Betlejem. Aramejskie „Maranatha” (zwrot ten oznacza,
zależnie od podziału na wyrazy: „Pan nasz nadchodzi”
lub „Przyjdź, Panie nasz!”, co jest bardziej prawdopodobne),
które do tej pory oddawało klimat wołania Kościoła o przyjście Pana
na końcu czasów, zmienia się w łacińskie „Veni!”, wyśpiewywane

w tzw. Wielkich antyfonach, zwanych także Antyfonami "O". Adwent
powinien się rozpocząć najpierw w ludzkich wnętrzach, trwać
w naszych umysłach i sercach, ujawniać we wszystkich naszych
czynach i wszędzie, gdzie jesteśmy: w fabrykach i biurach,
na uczelniach i ulicach. Po nas powinno się bez trudu rozpoznać,
że zaczął się Adwent i że nasze istnienie jest przywoływaniem
Chrystusa, modlitewnym przyzywaniem Go, żeby był wśród nas,
przygotowujących drogi na Jego nowe wejście w nasz świat. Taka też
jest nasza powinność chrześcijańska i taka misja w świecie  ludzi,
którzy żyją Chrystusem i obwieszczają Chrystusa. Nie wolno nam
się upodobnić do nietrwałego plakatu, który można łatwo zedrzeći
zamazać, zalepić innym plakatem, o innych treściach.

Adwent jest zaproszeniem do czuwania i nawrócenia,
ale przede wszystkim oznacza on radosne oczekiwanie. Nawet post,
czuwanie, modlitwę przeżywamy w duchu radosnego oczekiwania
na Kogoś, kto przychodzi i odmienia nasz los. W oczekiwaniu rośnie
nadzieja jak światło rozświetlające ciemności. Jan Chrzciciel staje
się głosem wołającym, zapowiadającym przyjście Oblubieńca.
Oczekiwanie dokonuje się także w milczeniu jak w życiu Józefa,
ponieważ tylko poprzez milczenie można wejść w tajemnicę. Podobnie
Maryja poprzez przyjęcie łaski, poprzez swoje fiat, które wyraża Jej
posłuszeństwo, uczy nas posłuszeństwa Słowu w wierze. Poprzez
przyjście Boga w Jezusie staliśmy się dziećmi Bożymi, dziećmi
Zmartwychwstania i nosimy w sobie Ducha Świętego. Otrzymaliśmy
nowe życie i możemy powiedzieć, że weszliśmy
w proces przebóstwienia przez Ducha Świętego. Ale mamy
też wielkie zadanie przebóstwiania historii. Refleksja, medytacja
nad tajemnicą Boga i człowieka mogą pomóc nam w uświadomieniu
sobie tego, co już się w nas dokonało.
Bóg narodzi się znów w miejscu niepozornym, zaskakującym, ubogim.
Oby nim było nasze serce, nasze życie, życie naszych rodzin, parafii.

ks. Przemysław Duczmański

W liście apostolskim „Porta fidei” papież
Benedykt XVI napisał: ”Sądzę,
że inauguracja Roku Wiary w związku
z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru
Watykańskiego II może być dobrą okazją,
aby zrozumieć teksty pozostawione przez
ojców soborowych, które zdaniem bł. Jana
Pawła II „nie tracą wartości ani blasku.
Konieczne jest, aby były należycie
odczytywane, poznawane i przyswajane
jako miarodajne i normatywne teksty
Magisterium, należące do Tradycji Kościoła”
(PF 5). Idąc więc za wskazaniami obecnego
papieża oraz za myślą bł. Jana Pawła II
chcemy przyjrzeć się dokumentom
soborowym.

Na początek przyjrzymy

się Konstytucji o Liturgii Świętej. „To,że Sobór
Watykański II rozpoczął swoje prace
od obrad nad świętą liturgią, obserwatorowi
z zewnątrz może się wydawać zwykłym
przypadkiem. Jeśli jednak wnikniemy w tę
kwestię głębiej, stwierdzimy, że w tym fakcie
wyraziło się duchowe oblicze Soboru.
Konstytucja o Liturgii Świętej, od swych
pierwszych słów nazwana, stała się niejako
wizytówką wielkiego zgromadzenia Kościoła
i została umieszczona na czele całego zbioru
tekstów, w których sformułowano poglądy
i intencje Soboru. I rzeczywiście, także
w powszechnym świadomości Kościoła
reforma liturgiczna jest właściwym owocem
tamtych lat” – tak o tym dokumencie napisał
20 stycznia 2002r. kard. Joseph Ratzinger

(obecny papież Benedykt XVI) w słowie
wstępnym do wydania polskiego swojej
książki „Duch liturgii”.

Najbardziej istotna wartość
tej Konstytucji leży w ukazaniu teologicznych
podstaw liturgii Kościoła. Główne podstawy
teologii liturgii można sprowadzić
do następujących stwierdzeń:
1. Liturgia jest kontynuacją dziejów
zbawienia Ojcowie Soboru piszą, że to dzieło
zbawienia i kultu, zapowiedziane
i przygotowane w ST, a w momencie przez
Boga wybranym zrealizowane w Chrystusie,
miało być z woli Chrystusa kontynuowane
przez Kościół. W tym celu Chrystus posłany
przez Ojca przekazuje swe posłannictwo
Apostołom, czyniąc ich fundamentem
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8 grudnia 1854 r. Papież Pius IX Bullą Ineffabilis Deus
ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Papież orzeka
w niej, że w żadnej chwili swego życia Maryja nie pozostawała
pod władzą grzechu, i że ze względu na przewidzianą
zbawczą śmierć Chrystusa otrzymała od Boga wyjątkowy
przywilej zachowania od grzechu pierworodnego. Dusza
świętej Dziewicy Maryi już w akcie stworzenia i połączenia
z ciałem była obdarowana Łaską Ducha Świętego, gdyż
wyrwał Ją Bóg z przekleństwa grzechu, aby przygotować
godne mieszkanie swojemu Synowi.

Prawda ta jest powszechnie znana i ogłoszona jako
dogmat wiary. Wprowadzić w życie dogmat o Niepokalanym
Poczęciu – to zadanie Rycerstwa Niepokalanej, czyli tych,
którzy ofiarują się Niepokalanej bezgranicznie. Jak mówił
św. Maksymilian…. „Niepokalana oto nasz ideał. Samemu
do Niej się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić by Ona
opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła
i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym
sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie, byli Jej sługą,
dzieckiem i z miłości niewolnikiem, rzeczą i własnością i pod
każdą nazwą, jaką tylko miłość ku Niej wymyśliła i wymyślić
zdoła – Jej być pod każdym względem i to na całe życie
i śmierć i wieczność”.
Rycerstwo Niepokalanej to całość życia katolickiego w nowej
formie polegającej na łączności z Niepokalaną
Wszechpośredniczką łask u swojego Syna Jezusa. Cel
i program Rycerstwa wyraża hasło „Zdobyć cały świat dla
Chrystusa przez Niepokalaną”. Celem MI jest promieniować
na otoczenie, zdobywać dla Niej dusze, by przed Nią także
serca bliźnich się otworzyły, by zakrólowała Ona w sercach

wszystkich ludzi. Pod opieką
i za pośrednictwem Niepokalanej,
pobudzić wszystkich chrześcijan
świeckich i duchownych i nie tylko
do oddawania się Jej na służbę
w misji, którą pełni jako Matka Kościoła.

Papież Jan Paweł II nazywa Niepokalaną, znakiem
Bożego adwentu i ludzkiej nadziei. W istocie dzień
Niepokalanego Poczęcia jest zapowiedzią prawdy, że Bóg
narodzi się jako człowiek. Maryja jako Jego Matka – powie
papież – jest świtem pierwszego adwentu, gwiazdą zaranną,
która poprzedza przyjście Mesjasza. Podobnie jak gwiazda
zaranna na sklepieniu nieba zapowiada rychły wschód słońca
tak też wcielenie Syna Bożego „ słońca wschodzącego
z wysoka” poprzedzone jest Niepokalanym Poczęciem Maryi
Panny. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
swoje święto obchodzą Rycerze Niepokalanej – nasze święto
w pełnym tego słowa znaczeniu, są to bowiem imieniny Bożej
i naszej Matki – dzień szczególnych łask dla Jej Rycerzy
dla wszystkich, którzy zaciągnęli się pod Jej sztandar. Niechaj
w tym dniu każdy z nas z czystym sercem przystąpi do stołu
Pańskiego, bo tylko dusza czysta jest gotowa na przyjęcie łaski,
które Przenajświętsze Serce Jezusa przez ręce Niepokalanej
Pani i Królowej hojnie rozdaje.
O Maryjo bez grzechu poczęta  módl się za nami, którzy
się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie
nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

założonego przez siebie Kościoła (KL 6).
2. Liturgia jest działaniem całego Kościoła
Sobór naucza, że liturgia przyczynia
się do wyrażenia i ujawnienia misterium
Chrystusa i natury prawdziwego Kościoła
(KL 2). Bosko – ludzka stuktura Kościoła,
będąca kontynuacją tajemnicy Wcielenia,
znajduje swe wierne odzwierciedlenie
w liturgii. W liturgii znajduje również swe
uzewnętrznienie stuktura Kościoła jako
społeczności hierarchicznie zróżnicowanej,
jako Ciała Mistycznego, w którym wielość
i różnorodność funkcji spełnianych przez
członki służy dobru całości (zob. KL 26).
3.Liturgia jest działaniem Chrystusa
i Kościoła wykonywanym pod osłoną
znaków.

Uświęcenie Kościoła i kult Boga
dokonuje się „w Chrystusie” na drodze, która
jest przedłużeniem tajemnicy wcielenia:
poprzez znaki widzialne. Można dlatego
określić całą liturgię w myśl Konstytucji jako
zespół znaków widzialnych i skutecznych
uświęcenia, jakiego Kościół dostępuje
od Boga „w Chrystusie”, oraz kultu jaki
Kościół „w Chrystusie” oddaje Bogu.
4. Liturgia jest aktualizacją kapłańskiego
urzędu Chrystusa

W dokumencie czytamy,
że Chrystus Kapłan przez swą wieloraką
obecność w Kościele, a zwłaszcza
w czynnościach liturgicznych (KL7)
kontynuuje wykonywanie swego urzędu
kapłańskiego, w którym organicznie łączy

się zstępujący nurt uświęcenia (nurt
soteriologiczny) oraz wstępujący nurt kultu
całkowitego i publicznego (nurt latreutyczny).
Liturgia nie jest więc tylko kultem. Jest raczej
dokonywaną za pośrednictwem Chrystusa
świętą wymianą i dialogiem między Bogiem,
który zbawia i uświęca, a człowiekiem, który
odpowiada na działanie Boga aktami kultu
i całym życiem przez Boga uświęconym.

Niech te myśli stanąsię
zaproszeniem dla każdego z nas do tego,
aby sięgnąć do Konstytucji o Liturgii Świętej
i wczytywać się w ten tekst, aby zgłębiać
nauczanie Magisterium Kościoła, aby ono
służyło pogłębianiu naszej osobistej relacji
z Chrystusem.
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Drogie dzieci słowo „Adwent” oznacza „przyjście”. Można
je rozumieć dwojako: jako przyjście Jezusa Chrystusa do nas
i przyjście nas do Jezusa Chrystusa, aby oczekiwać, czuwać na Jego
przyjście. Już kolejny raz w życiu rozpoczynamy czterotygodniowe
przygotowanie na przeżycie Uroczystości Bożego Narodzenia. Przed
nami najpiękniejszy czas uwielbiany chyba przez wszystkie dzieci,
młodzież, a myślę że i dorosłych – bo przecież każdy z nas był kiedyś
dzieckiem. I chociaż święta te, dzieciom bardziej kojarzą się
z ubieraniem choinki, różnokolorowymi światełkami, ozdobami,
św.Mikołajem, potrawami wigilijnymi , sprzątaniem , pieczeniem ciast,
to jednak najważniejsze w tym wszystkim jest nasze adwentowe
przygotowanie, które w Bazylice rozpoczęło się 1 grudnia uroczystymi
nieszporami. Poproście rodziców albo dziadków, aby wam wyjaśnili
co to są nieszpory. W czasie adwentu szczególną rolę odgrywają
Mszę św. roratnie. Myślę, że wiecie co to są Roraty? To Msze święte
o Najświętszej Maryi Pannie odprawiane w dni zwykłe adwentu.
Słowo „Rorate” to słowo z adwentowej pieśni „Niebiosa rosę spuście
nam z góry”. Liturgia Mszy św. roratniej ma swój uroczysty charakter,
rozpoczyna się w ciemnościach , dzieci z wykonanymi przez siebie
zapalonymi lampionami w procesji z kapłanem i ministrantami idą
do ołtarza przy śpiewie pieśni adwentowych np. Archanioł Boży
Gabriel, Niebiosa rosę spuście nam z góry, Oto idzie mój Bóg czy
innych, które mówią o tęsknocie za Panem Jezusem. By dobrze
się przygotować się do Uroczystości Bożego Narodzenia,
potrzebujemy dużo Bożego światła. Charakterystycznym elementem
rorat jest wieniec adwentowy z czterema świecami zapalonymi
stopniowo na początku każdego tygodnia Adwentu, a także zapalenie

specjalnej świecy „Roratki” ozdobionej niebieską wstęgą. Świeca
ta znajduje się przy ołtarzu jedynie w adwencie, symbolizuje
Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie, z uwagi na udział dzieci
i młodzieży, roraty odprawia się często wieczorem. Msze św. roratnie
w Bazylice będą celebrowane o godz. 18:00, dla dzieci w poniedziałki,
środy i piątki. Prosimy, aby dzieci przynosiły ze sobą lampiony, a także
serduszka z wypisanym dobrym uczynkiem adwentowym oraz
imieniem, nazwiskiem i klasą. Każde serduszko na koniec Mszy św.
weźmie udział w losowaniu figurek Matki Bożej , którą szczęśliwiec
będzie mógł zabrać do swojego domu, aby z całą rodziną pomodlić
się przed Niepokalaną. Figurkę Matki Bożej przynosimy na kolejne
roraty do Kościoła.

Uwaga! Konkurs!
Dzieci na roraty będą mogły przynosić zrobione przez siebie

własnoręczne ozdoby choinkowe, aby najpiękniejsze zawisły
na choince przy żłóbku Pana Jezusa. W tym roku w czasie rorat
proponujemy dzieciom planszę przedstawiającą Moją Bożą rodzinę
z wybranymi postaciami z historii zbawienia. Dzieci będą mogły
umieszczać na niej naklejki poznawanych w adwencie postaci, które
otrzymają za udział w roratach. Na planszy umieszczony jest dąb
będący odwołaniem do drzewa życia, które rosło w ogrodzie Eden.
Jest on symbolem chrześcijaństwa, wieczności. Ostatnim obrazkiem
do wklejenia będzie zdjęcie najbliższej rodziny dziecka. Roraty
dla dzieci zakończymy 21 grudnia o godz. 18:00, wtedy najgorliwsi
otrzymują nagrody niespodzianki. Zapraszamy dzieci z rodzicami
do udziału w tegorocznych roratach.

13 grudnia 1981 roku, z soboty
na niedzielę na terenie całego kraju, został
wprowadzony stan wojenny. W Polsce działała
„Solidarność”, a wraz z nią pojawiły się wielkie
marzenia, że zapanuje zmiana życia na lepsze,
że rządy będą mądre i sprawiedliwe, a w swoim
kraju będziemy czuli się prawdziwie wolni. Miałem
wtedy trzydzieści pięć lat, pracowałem w Spółdzielni
Meblarskiej, a powstanie Związku Zawodowego
„Solidarność” to był prawdziwy zryw
do przeprowadzenia gruntownych zmian.
W naszym zakładzie pracowało wówczas 110
pracowników, z nich do „Solidarności” przystąpiło
108 członków załogi. Jedynie Prezes i żona członka
KC PZPR, z wiadomych powodów nie byli
zainteresowani zapowiadającymi się zmianami.

W mroźny ranek, w niedzielę 13 grudnia,
telewizyjne wystąpienie generała Jaruzelskiego
wprowadziło totalny zamęt w myśleniu. Słuchając
kolejny raz komunikatu zaczęło do mnie docierać
co tak naprawdę się stało.

Zderzenie
z rzeczywistością
przyszło szybko
oraz zmieniło

życie wielu osób, min. wyłączono komunikację
telefoniczną oraz wprowadzono godzinę
policyjną. Opór i sprzeciw społeczeństwa
przybierał na sile i miał różne formy. Pamiętam,
że wielu artystów odmawiało występów
w mediach państwowych. Zwykli ludzie
bojkotowali stan wojenny na różne sposoby,
np. przez strajki czy roznoszenie ulotek.
Przypominając tamten czas, chciałbym wrócić
do wspomnień przeżyć zwykłego człowieka
w małym mieście Zduńska Wola. Zbliżały
się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 1982
Rok. Zapanowała niepewność co dalej będzie?
Jak się poruszać – wszystkie wcześniejsze
plany wyjazdów były niemożliwe. Aby wrócić
od znajomych po godz. 23ej
z Placu Wolności na ulicę Dąbrowskiego,
musiałem przeskakiwać z bramy do bramy
i skakać przez płot na boisku szkolnym, gdyż
przy ul. Dąbrowskiego mieściła się Komenda
MO. W zakładzie pracy zaczął funkcjonować

Komisarz wojskowy, który przejął kontrolę,
a na spotkaniach wmawiał ludziom,
że to WRONa ocaliła naród i teraz zrobi
porządek w kraju. Prezes korzystając
z okazji zawiesił działalność związku
„Solidarność” i nadużywając swojej władzy
zawiesił bezprawnie działanie Rady
Spółdzielni, jako organu nadzorującego
pracę Zarządu Spółdzielni. Z dużym
ryzykiem wiązały się też wyjazdy do Zapolic,
Rembieszowa, czy Strońska po mięso, jajka,
masło, itp. by przeżyć. Brak kontaktu
z rodziną w Polsce i za granicą powodował
przypływy niepewności. Ludzie stali
się małomówni, zastraszeni, co będzie
dalej? Oparcie znajdowaliśmy w Kościele.
Pocieszeniem były dla nas dochodzące
informacje, że Ojciec Święty Jan Paweł II
jest z nami, że popiera „Solidarność” .

Na zakończenie tych wspomnień
chciałbym przytoczyć jedno z wielu haseł
wypisywanych na ścianach domów
w Zduńskiej Woli „ORŁA – WRONa
nie pokona”.



W roku 1919 ojciec Maksymilian otrzymał stopień doktora
teologii. Skończyła się nauka. Chciał wracać do Polski, ale upalne lato
rzymskie i ostatnie egzaminy nadszarpnęły jego zdrowie.
W przeddzień wyjazdu zapukał do drzwi ojca rektora.
– Może bym jeszcze został we Włoszech – poprosił pokornie. Dojrzał
zdziwiony wzrok. – Dlaczego? – Nie czuję się na siłach jechać w taką
podróż. Do Polski nie ma jeszcze ustalonej komunikacji. – To trudno,
jakoś ojciec dojedzie. Nie jest tak źle. Ależ naturalnie. Jeśli taka wola
przełożonych, pojedzie bez zwłoki. W dwa dni później żegnała
go na dworcu nieliczna gromadka przyjaciół. Dwóch młodych rycerzy
Niepokalana zabrała już do nieba, reszta rozjeżdżała się w różne
strony, aby szerzyć Jej cześć.

Ze wzruszeniem żegnał ich słowami: „Laudetur Iesus
Christus et Maria!” Patrzył chwilę na Wieczne Miasto, w którym
spędził najlepsze lata młodości, i nagle zatęsknił do Ojczyzny.
W pociągu był tłok, jakiś młody Włoch ustąpił mu miejsca przy oknie,
więc ojciec Maksymilian zaszył się w kąt i po cichu odmawiał różaniec.
W Bolonii trzeba się było przesiadać. Nikt mu nie umiał powiedzieć,
kiedy będzie pociąg w stronę Polski. O bezpośrednim połączeniu
nie było mowy. Wzruszali ramionami:  Gdzie ta Polska?

Ojciec Maksymilian chodził po peronie i rozglądał się. Wojna
poczyniła wszędzie spustoszenia. Na dworcu czekali jacyś jeńcy
zwolnieni z obozów. Byli wynędzniali i apatyczni. Niektórzy ranni – bez
nóg , bez rąk  przedstawiali żałosny widok. Między nimi krzątali
się sanitariusze w białych fartuchach. Potem zajechał pociąg.
Wygodne pulmanowskie wagony miały na dachach i na ścianach
wielki znak Czerwonego Krzyża. Między jeńcami zrobił się ruch.
Sanitariusze podzielili ich na grupy i wyznaczali miejsca, porządek
był wzorowy. – Dokąd jedziecie? – spytał ojciec Maksymilian
sanitariusza. – My na północ – odwozimy rannych z wojska
austriackiego. Jak to się nazywa?... Zaraz… zaraz… Krakau!
– Kraków?! – wykrzyknął ojciec Maksymilian . – Weźcie mnie z sobą.
Ja ze studiów wracam z Rzymu do Polski. – Może i weźmiemy. Niech
ksiądz idzie do komendanta pociągu. To jest lekarz. W parę minut
sprawa została załatwiona. W międzynarodowym pociągu
Czerwonego Krzyża dostał ojciec Maksymilian przedział z łóżkiem
do spania i zapewnione wyżywienie. Tylko nie wiadomo było, kiedy
zajadą. – Bo to jest specjalny pociąg – tłumaczył mu jakimś łamanym
językiem komendant. – Ojciec wie, jak to jest po wojnie: ani ładu,
ani składu na świecie. Nasza stara Europa jest jak rozbity garnek.
Dzięki Bogu, że się już ta zabawa z bombardowaniem skończyła.
Teraz mamy co robić. Dwanaście milionów inwalidów – to nie żarty,
proszę księdza. – Zmrużył oczy, jakby ciągle jeszcze nie mógł patrzeć
na to wszystko. Ojciec Maksymilian uścisnął mu rękę
i podziękował serdecznie. Była to dla niego wspaniała okazja.
Załadował rzeczy (przy czym sanitariusze pomogli
mu skwapliwie) i usiadł. Resztę zostawił Opatrzności. Ogarnęła
go niezmierna wdzięczność dla Niepokalanej i zaczął się modlić.

Podróż to była nie lada jaka. Kiedyś cały dzień pociąg
czekał na wolny przejazd. Poza tym luksus. Jechali pięć dni. Żadnych
rewizji na granicach, żadnego sprawdzania paszportów. Obsługa
kulturalna, troskliwa. Ojciec Maksymilian mógł nawet codziennie
odprawiać w wagonie Mszę św., na którą przychodził personel i jeńcy.
Przebierając w palcach ziarna różańca, patrzył na rozległe krajobrazy,
które mijali, i myślał, co tam zastanie w Polsce. Wiedział już, że ojciec
nie żyje. Jego samotna żołnierska mogiła zapadła gdzieś w lasy
miechowskie i nikt jej nie znajdzie. Już się nie zobaczą,
ale to wspomnienie jest czyste jak życie Juliusza Kolbego. – Gorzej
z Franusiem. Jak on mógł tak postąpić? Rzucił zakon, jeszcze
wyprowadził z niego konfratrów. Biedny Franuś. Ojciec Maksymilian
miał wielkie współczucie dla dusz zbłąkanych, wykolejonych przez
wojnę. Jakie to wszystko dziwne. Przez trzy lata nie miał żadnej
wiadomości od rodziny, a teraz wraca do wolnej Polski. Już przejechał
granicę. Za parę godzin zobaczy matkę…

Noc była, gdy stanął w Krakowie. Krótka noc lipcowa. Ojciec
Maksymilian zostawił rzeczy na stacji i szedł sam przez miasto.
Był wzruszony i nie mógł się oprzeć wspomnieniom. Minął Barbakan.
Tu po raz ostatni szedł z ojcem, potem wyrósł przed nim potężny
masyw kościoła Mariackiego i lekkie gzymsy Sukiennic. Świtało już.
29 lipca 1919 roku o godzinie piątej o. Maksymilian zapukał do Sióstr
Felicjanek i spytał, czy jest matka. Pani Maria Kolbowa nie wiedziała
nic o przyjeździe syna. Można sobie wyobrazić jej radość. Przybiegła
śpiesznie. – Mundzio, ojciec Maksymilian, ksiądz – mówiła na
przemian, witając go. Przecierała oczy, które zaszły łzami. To chyba
sen. – Że też doczekałam tej chwili – mówiła wzruszona. – Mamo,
czy można tu odprawić Mszę św.? – spytał wreszcie ojciec
Maksymilian. – Ależ tak. Poszli do kaplicy. Pani Maria uklękła
w ławce. Myśli jej wciąż uciekały do syna. Jak wygląda? Trochę
mizerny, jakby zmęczony. Ale wyrósł. To już nie młodzieniaszek.
Wojna wyżłobiła i na nim swoje piętno. On zaś skupił się w sobie
i zapomniał o wszystkim. Całą duszą dziękował Niepokalanej
i korzył się w poczuciu otrzymanych łask. (cdn)

Maria Kączkowska




