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25 stycznia
Nawrócenie �w. Paw³a Aposto³a

Szawe³ urodzi³ siê w Tarsie w Cylicji (obec-
nie Turcja) oko³o 5-10 roku po Chrystusie. Pocho-
dzi³ z ¿ydowskiej rodziny silnie przywi¹zanej do
tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwo-
leni. Szawe³ odziedziczy³ po nich obywatelstwo
rzymskie. Uczy³ siê rzemios³a - tkania p³ótna na-
miotowego. Pó�niej przyby³ do Jerozolimy, aby stu-
diowaæ Torê. By³ uczniem Gamaliela.

Gorliwo�æ w strze¿eniu tradycji religijnej
sprawi³a, ¿e maj¹c oko³o 25 lat sta³ siê zdecydo-
wanym przeciwnikiem i prze�ladowc¹ Ko�cio³a.
Uczestniczy³ jako �wiadek w kamienowaniu �w.
Szczepana. Oko³o 35 roku z w³asnej woli uda³ siê
z listami polecaj¹cymi do Damaszku, aby tam �ci-
gaæ chrze�cijan. Jak podaj¹ Dzieje Apostolskie, u
bram miasta ol�ni³a go nagle �wiat³o�æ z nieba. A
gdy upad³ na ziemiê, us³ysza³ g³os: «Szawle, Szaw-
le, dlaczego Mnie prze�ladujesz?» - «Kto jeste�,
Panie?» - powiedzia³. A On: «Jestem Jezus, które-
go ty prze�ladujesz. Wstañ i wejd� do miasta, tam
ci powiedz¹, co masz czyniæ».

Po tym nag³ym, niespodziewanym i cudow-
nym nawróceniu przyj¹³ chrzest i zmieni³ imiê na
Pawe³. Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz
krótkim pobycie w Jerozolimie odby³ trzy misyjne
podró¿e: pierwsz¹ - w latach 44-49: Cypr-Galacja,
razem z Barnab¹ i Markiem; drug¹ w latach 50-53:
Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Ty-
moteuszem i Sylasem; trzeci¹ w latach 53-58: Efez-
Macedonia-Korynt-Jerozolima.

Sw. Pawe³, nazywany Aposto³em Narodów,
jest autorem 13 listów do gmin chrze�cijañskich,
w³¹czonych do ksi¹g Nowego Testamentu. W Pa-
lestynie Pawe³ zosta³ aresztowany i by³ przes³u-
chiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa
lata przebywa³ w wiêzieniu w Cezarei. Gdy odwo³a³
siê do cesarza, zosta³ deportowany drog¹ morsk¹
do Rzymu. Dwa lata przebywa³ w wiêzieniu o do�æ
³agodnym regulaminie. Uwolniony, uda³ siê do Efe-
zu, Hiszpanii i na Kretê. W Efezie albo w Troadzie
aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie ocze-
kiwa³ na zakoñczenie procesu oraz wyrok. Zgin¹³
�mierci¹ mêczeñsk¹ przez �ciêcie mieczem w tym
samym roku co �w. Piotr Aposto³ (67 r.).

W Rzymie w IV wieku szcz¹tki Paw³a Apo-
sto³a z³o¿ono w grobowcu, nad którym wybudowa-
no bazylikê �w. Paw³a za Murami. Jest patronem
licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza,
Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu,
Saragossy oraz marynarzy, powro�ników, tkaczy.

W ikonografii �w. Pawe³ przedstawiany jest
w d³ugiej tunice i p³aszczu. Jego atrybutami s¹:
baranek, koñ, ko�æ s³oniowa, miecz. Jego wspo-
mnienie jako Aposto³a obchodzimy 29 czerwca.

Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów,
a mi³o�ci bym nie mia³,
sta³bym siê jak mied� brzêcz¹ca albo cymba³ brzmi¹cy.
Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania
i zna³ wszystkie tajemnice,
i posiada³ wszelk¹ wiedzê
i wiarê tak¹, tak i¿bym góry przenosi³,
a mi³o�ci bym nie mia³ - by³bym niczym.
I gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ majêtno�æ moj¹,
a cia³o wystawi³ na spalenie,
lecz mi³o�ci bym nie mia³ - nic bym nie zyska³.
Mi³o�æ cierpliwa jest, ³askawa jest.
Mi³o�æ nie zazdro�ci, nie szuka poklasku,
nie unosi siê pych¹;
nie dopuszcza siê bezwstydu, nie szuka swego,
nie unosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego;
nie cieszy siê z niesprawiedliwo�ci,
lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pok³ada nadziejê, wszystko przetrzyma.
Mi³o�æ nigdy nie ustaje...

�w. Pawe³, 1 List do Koryntian 13, 1-8a
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Z okresem Bo¿ego Narodzenia wi¹¿e siê wiele piêknych tradycji: ³ama-
nie siê op³atkiem, wieczerza wigilijna, Msza �w. o pó³nocy, czyli popularna
pasterka, choinka, �piewanie kolêd. Brak którego� z tych elementów nie-
w¹tpliwie zubo¿y³by �wiêta. Szczególnie piêknym zwyczajem, pomagaj¹-
cym nam kontemplowaæ prawdê wiary o przyj�ciu na �wiat Zbawiciela, jest
KOLÊDOWANIE. Wprawdzie �piew pie�ni o tematyce bo¿onarodzeniowej
nie jest wy³¹cznie polsk¹ tradycj¹, jednak w naszym kraju zwyczaj ten ma
szczególny koloryt, a kolêdy �piewane nad Wis³¹ odró¿niaj¹ siê od innych
klimatem ciep³a, rado�ci, rysem swojsko�ci.

S³owo kolêda posiada starorzymsk¹ genezê � calendae, to nazwa
pierwszego dnia miesi¹ca. Staro¿ytni Rzymianie uroczy�cie obchodzili ka-
lendy styczniowe. W tym dniu sk³adali sobie nawzajem ¿yczenia. Z kolei
nasi przodkowie s³owem �kolêda� nazywali przede wszystkim doroczn¹ wi-
zytê duszpastersk¹ kap³anów u wiernych. Podobnie rzecz siê mia³a z cho-
dzeniem po domach przebierañców sk³adaj¹cych ¿yczenia. �piewane przez
nich pie�ni, jak te¿ otrzymywane od gospodarzy podarki, tak¿e okre�lano t¹
nazw¹. Natomiast pie�ni ko�cielne o tematyce bo¿onarodzeniowej sta³y siê
�kolêdami� pod koniec XVI wieku. Wcze�niej, ale tak¿e przez pewien czas
potem, nazywano je kantyczkami, rotu³ami, symfoniami lub po prostu pie-
�niami.

Zdrów b¹d�, Królu Anielski
Polska szczyci siê bogat¹ tradycj¹ kolêdow¹ i ogromnym zbiorem

tego typu pie�ni. Badacze szacuj¹, ¿e jest ich oko³o 800. Podobn¹ liczb¹
pie�ni bo¿onarodzeniowych mo¿e siê pochwaliæ chyba jedynie Francja.

Miejscem, w którym w szczególny sposób dbano o kultywowanie �pie-
wu o tematyce bo¿onarodzeniowej, by³y klasztory, zw³aszcza franciszkañ-
skie i karmelitañskie. Pocz¹tkowo nasi zakonnicy (i zakonnice) wykorzysty-
wali utwory obce. Szybko jednak zaczê³y powstawaæ tak¿e pie�ni rodzime.
Za najstarsz¹ zachowan¹ polsk¹ kolêdê uwa¿a siê pochodz¹c¹ z 1424 roku
pie�ñ: Zdrów b¹d�, Królu Anielski.

Ówczesne pie�ni bo¿onarodzeniowe utrzymane by³y przewa¿nie
w powa¿nym tonie, a ich tre�æ nie wybiega³a znacz¹co poza przekaz ewan-
geliczny. Przyk³adem mo¿e byæ �piewana do dzi� XVI-wieczna kolêda pt.
Anio³ pasterzom mówi³. W drugiej po³owie tego stulecia tre�æ tych pie�ni
zaczêto wzbogacaæ o w¹tki �wieckie, zapo¿yczone z apokryfów i widowisk
jase³kowych. Sprzyja³ temu kultywowany w �rodowiskach klasztornych zwy-
czaj po³¹czonego ze �piewem ko³ysania figurki Dzieci¹tka Jezus. Intymny
nastrój obcowania z Bo¿¹ Dziecin¹ sk³ania³ do uk³adania tekstów bardziej
osobistych. Kolêdy-ko³ysanki na trwa³e zadomowi³y siê w tradycji polskiej.
Szczególnie rozpowszechni³y siê w epoce baroku. Wówczas powsta³y m.in.
takie utwory jak: Gdy �liczna Panna Syna ko³ysa³a czy Lulaj¿e Jezuniu.

Przybie¿eli do Betlejem pasterze
W wiekach XVII i XVIII, czyli w okresie

najwiêkszego rozkwitu kolêdy polskiej, po-
wsta³a nieomal zupe³nie �wiecka odmiana tej
pie�ni, od charakterystycznego dla niej moty-
wu pasterzy wêdruj¹cych do Betlejem nazwa-
na pastora³k¹. Przedstawicielk¹ tego podga-
tunku, popularn¹ zreszt¹ do dzi�, jest m.in.
pochodz¹ca ze zbioru kolêd Jana ¯abczyca
(1630) pie�ñ Przybie¿eli do Betlejem paste-
rze. Pastora³ki w jeszcze wiêkszym zakresie
ni¿ dot¹d wprowadzi³y do pie�ni opiewaj¹cych
przyj�cie na �wiat Zbawiciela elementy rodzi-
me. Betlejemska grota sta³a siê star¹, drew-
nian¹ stajenk¹, szop¹ jakich do niedawna
pe³no by³o na polskiej ziemi. W jej wnêtrzu
Maryja troskliwie owija³a ma³ego Jezusa w pie-
luszki, by os³oniæ go przed ch³odem polskiej
przecie¿, a nie palestyñskiej, grudniowej nocy.
Zbawiciela grza³y oddechem obecne w szo-
pie zwierzêta - wó³ i osio³, jak to siê dzieje w
datowanej na XVII wiek pie�ni Nowy rok bie¿y.

Bóg siê rodzi, moc truchleje
Dzi� twórcy kolêd pozostaj¹ dla nas za-

zwyczaj anonimowi. Znamy zaledwie kilka
nazwisk. S¹ to poeci o uznanej randze. Fran-
ciszek Karpiñski napisa³ piêkn¹, �piewan¹
obecnie w rytmie poloneza, kolêdê: Bóg siê
rodzi moc truchleje. Z kolei Teofil Lenartowicz
w inspirowanej folklorem krakowskim Szopce
(wydanej drukiem w 1849 r.) umie�ci³ wiersz
Mizerna, cicha stajenka licha, który wkrótce
zdoby³ ogromn¹ popularno�æ jako kolêda.
Z kolei autorstwo s³ów pie�ni W ¿³obie le¿y
przypisuje siê mistrzowi mowy polskiej, wy-
bitnemu kaznodziei, ks. Piotrowi Skardze.

Kolêdy to per³y kultury polskiej, bliskie
sercu ka¿dego Polaka. Kultywujmy tradycjê
ich rodzinnego �piewania co roku od 24 grud-
nia do 2 lutego.Zosta³o ju¿ niewiele czasu
w tym roku! Adam Kowalik



By³ najchêtniej cytowanym wspó³czesnym
poet¹. Awers �Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szyb-
ko odchodz¹� znaj¹ chyba wszyscy.

10 lat temu, 18 stycznia 2006 r.
zmar³ ks. Jan Twardowski

    Uda³o siê, jako� wyskoczy³o mi z g³owy to zdanie -
mówi³ ks. Jan. Spotykam je w nekrologach. Czêsto bez
mojego nazwiska, ale i tak siê cieszê, bo najwa¿niejsze
jest to, co napisa³em, a nie, ¿e to ja napisa³em. Trzeba
siê pospieszyæ z kochaniem innych nie tylko dlatego, ¿e
grozi nam rozstanie z kim� bliskim z powodu �mierci,
lecz dlatego ¿e ludzie odchodz¹ od siebie, gdy ¿ycie jest
w pe³nym biegu. Zmieniaj¹ partnerów, opuszczaj¹ rodzi-
ny, skazuj¹ bliskich na samotno�æ. Byæ mo¿e dochodzi
do tych rozstañ, bo w³a�nie spó�nili�my siê z okazaniem
uczuæ, nie do�æ kochali�my, nie dali�my odczuæ bliskiej
osobie, ¿e jest wyj¹tkowa�.

Ks. Jan Twardowski urodzi³ siê 1 czerwca 1915 r.
w Warszawie. Wiersze pisa³ �od zawsze�, ale w latach
50. sam poeta unika³ ich publikowania. Twórczo�æ ukry³
g³êboko w sferze prywatno�ci. Po latach odniós³ siê do
tamtej epoki w wierszu �Teraz�:
Ty co �wiecisz w oczach jak w Ostrej Bramie
nie zapominaj, ¿e pisz¹c wiersze by³em ci wierny
w czasach Stalina.

Dopiero w roku 1959 dziêki staraniom Jerzego Za-
wieyskiego ukaza³ siê pierwszy powojenny tomik poety
�Wiersze�, opublikowany nak³adem Wydawnictwa Pallo-
tynów. Potem cenzura zrobi³a swoje i przez d³ugie lata
utwory ksiêdza nie by³y oficjalnie publikowane.

Kiedy w roku 1970 w Znaku ukaza³y siê �Znaki
ufno�ci�, a osiem lat pó�niej �Niebieskie okulary�, ks. Jan
to komentowa³: �Mogê powiedzieæ, ¿e jako poeta jestem
nastolatkiem�, a by³ ju¿ wtedy dobrze po piêædziesi¹tce.

Prawdziwa s³awa przysz³a do ksiêdza-poety po sie-
demdziesi¹tce. Ju¿ w po³owie lat 80. co niedziela w ko-
�ciele Wizytek ustawia³a siê d³uga kolejka ludzi, którzy
prosili o rozmowê, spowied�, pieni¹dze, wsparcie ducho-
we, recenzjê wierszy. Dostawa³ setki listów, telefon dzwo-
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ni³ bez przerwy. Ks. Twardowski stara³ siê nie odprawiaæ nikogo,
uwa¿a³, ¿e nie ma spotkañ przypadkowych, a ka¿dy cz³owiek
przychodzi od Boga. Zaczyna³o brakowaæ mu czasu na pisanie
wierszy, a w latach 90. ludzi zabiegaj¹cych o uwagê i czas ksiê-
dza-poety mia³o byæ jeszcze wiêcej.

Bo w ¿yciu - mówi³ ks. Twardowski - najwa¿niejsze jest
samo ¿ycie.  A zaraz potem mi³o�æ. Naprawdê chodzi o mi³o�æ.
Pragniemy jej od urodzin po �mieræ. Niezale¿nie, czy jeste�my
m³odzieñcami czy lud�mi starszymi, niezale¿nie od wieku chce-
my byæ kochani i dawaæ mi³o�æ. Ró¿ne bywaj¹ jej rodzaje:
mi³o�æ do Boga, m³odych zakochanych, matki do dziecka, dziadka
do wnuczka, profesora do uczniów. S¹ nie tylko cierpienia m³ode-
go, ale i starego Wertera. Cz³owiek czu³by siê oszukany, gdyby
mi³o�ci nie zazna³. Niektórzy siê dziwili, dlaczego stary ksi¹dz
pisze o mi³o�ci. Ale to by³ mój temat. I teraz, gdy piszê ju¿ mniej,
sam lubiê te wiersze czytaæ -dodawa³.

Jan Twardowski urodzi³ siê w rodzinie Jana i Anieli Kom-
derskich. G³êboka pobo¿no�æ obojga rodziców by³a wzorem dla
czwórki rodzeñstwa. W³a�nie matka jest jedn¹ z najpiêkniejszych
postaci w tej poezji. Pojawia siê dyskretnie, ale niesie ze sob¹
wiele serdecznych uczuæ i nostalgiczne wspomnienia:
i widzê wreszcie moj¹ matkê w nie spalonym domu
przyszywa guzik co siê gubi³ stale.
Ile trzeba przej�æ nieba ¿eby j¹ odnale�æ.

Twórczo�æ ks. Twardowskiego to przede wszystkim wiel-
ka poezja religijna: wiersze nienarzucaj¹ce siê, a trafiaj¹ce pro-
sto w serce. Nikt wra¿liwiej ni¿ on nie ukaza³ piêkna Ewangelii
i dobroci Boga. Nikt delikatniej ni¿ on nie potrafi³ mówiæ z niewie-
rz¹cymi. Ks. Twardowski lubi³ niewierz¹cych, znajdowa³ w³a�ci-
wy jêzyk w rozmowie z nimi. W poezji zapewnia³:
nie przyszed³em pana nawracaæ (�)
po prostu usi¹dê przy panu i zwierzê swój sekret
¿e ja, ksi¹dz, wierzê Panu Bogu jak dziecko.

Ksi¹dz Jan zawsze chêtnie wyje¿d¿a³ na wakacje na wie�.
Jako dziecko spêdza³ je w Druchowie, maj¹tku stryja, potem
bêd¹c kap³anem na lato przenosi³ siê do Lipkowa. Przyroda
zawsze by³a jego wielk¹ mi³o�ci¹ i sta³ym tematem wierszy.
Ksi¹dz chêtnie czytywa³ ksi¹¿ki przyrodnicze, zbiera³ zielniki.
�Przyroda to pami¹tka raju" - mówi³ ks. Jan. - "Ludzie sami ska-
zali siê na wygnanie z raju. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzi� niszcz¹c
przyrodê w dalszym ci¹gu opuszczamy raj�.

Ostatnie wakacje ks. Jan spêdzi³ w podwarszawskim
Aninie pod opiek¹ dr Aldony Kraus. Lubi³ przebywaæ na s³onecz-
nym tarasie i spogl¹daæ na otaczaj¹ce dom wysokie sosny. Opa-
lony, w d¿insowej koszuli nie wygl¹da³ na swoje 90 lat. �Przewle-
k³a m³odo�æ, oto co mi siê przydarzy³o� - mówi³ ks. Jan.

Ks. Twardowski zosta³ pochowany w krypcie zas³u¿onych
w sanktuarium Opatrzno�ci Bo¿ej w Wilanowie. W setn¹ roczni-
cê urodzin ks. Twardowskiego Senat przyj¹³ uchwa³ê, w której
zwróci³ siê do uczelni, szkó³, organizacji spo³ecznych i mediów
z apelem o upowszechnianie twórczo�ci ksiêdza. �Niech pogod-
na, nieraz ¿artobliwa, ¿yczliwa i m¹dra liryka warszawskiego
kap³ana stanie siê jednym ze �róde³ dumy z narodowej, polskiej
kultury� - podkre�lono w uchwale�. za: www.wpolityce.pl
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PONIEDZIA£EK  25.01.2016
  8.00
18.00 + Tomasz Goliasz (greg.)

WTOREK  26.01.2016
  8.00 + Tomasz Goliasz (greg.)
 18.00  + Jan Pociej w 11 rocz. �mierci

�RODA 27.01.2016
  8.00 1) + Tomasz Goliasz (greg.)

2) Za zmar³ych z rodziny
Szczawiñskich

 18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 28.01.2016

  8.00 + Tomasz Goliasz (greg.)
18.00 ++ Konstancja, Aleksander

Flaszyñscy
PI¥TEK 29.01.2016

  8.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia

++ Wanda Sizistie, Kamila
Augustyñska

18.00  1) + Tomasz Goliasz (greg.)
2) Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�ba o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
dla Kazimierza Ozga w 90 rocz.
urodzin

SOBOTA 30.01.2016
  8.00 ++ Henryk Stylo w 7 rocz. �mierci,

Jadwiga, Barbara, Henryk
Owczarczyk

18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Moniki
i Piotra Dutka w 6 rocz. �lubu

NIEDZIELA 31.01.2016
  8.00 ++ Helena, W³adys³aw Patryn
  9.30 + Tomasz Goliasz (greg)
11.00 ++ Tadeusz, Daria Zieliñscy
12.00 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla dr

Marianny Pawlickiej i ca³ej Jej r
rodziny

13.00 ++ Janina Szmyd w 22 rocz.
�mierci, Tadeusz Szmyd w 4 rocz.
�mierci

18.00  ++ Stanis³aw, Stanis³awa Fedyna

INTENCJE MSZY �W.
25.01.2016 - 31.01.2016
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VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥

 1. B³ogos³awiony, który siê nie gorszy (jak przet³umaczy³ ks. Jakub Wujek),
to znaczy nie oburza siê na to, ¿e Bóg nie jest taki, jakim Go sobie wyobra¿amy.

 
2. Bóg da³ cz³owiekowi woln¹ wolê, wiêc nie mo¿e nikogo zmuszaæ do mi³o-

�ci, Jego trzeba wybraæ. To jest paradoks: Wszechmog¹cy, który wszystkiego nie
mo¿e. Przychodzi i prosi o mi³o�æ.

 
3. Do ko�cio³a przychodz¹ bardzo ró¿ni ludzie, rzemie�lnik, robotnik, profe-

sor, artysta. Na koncercie w filharmonii siedz¹ ci, którzy siê dobrali, którzy kochaj¹
muzykê. W ko�ciele obok rze�nika stoi docent. Jak do nich wszystkich przemó-
wiæ? To nie jest proste, naprawdê.

 
4. Ka¿de ma³¿eñstwo przypomina trzy zakony: na pocz¹tku franciszkanów,

radosnych, zapatrzonych w przyrodê; z czasem - mocnych w s³owach i argumen-
towaniu dominikanów; po latach ju¿ tylko kamedu³ów, przestrzegaj¹cych regu³y
milczenia.

 
5. Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹.
 
6. W ko�ciele trzeba siê od czasu do czasu u�miechaæ.
 
7. Wiara to jest ci¹g³e szukanie, ci¹g³e w¹tpliwo�ci, wiara nie oznacza ka-

miennego spokoju, braku rozdarcia. W tym tak¿e jest podobna do mi³o�ci. Nawet
wiara prosta nie istnieje bez niepokoju.

 
8. ̄ eby poznaæ Jezusa trzeba ruszyæ siê z miejsca i szukaæ ludzi, w których

On mieszka.
 
9. Dlaczego pisze siê wiersze - dlatego, ¿e temu kto je pisze wydaje siê, ¿e

ma co� bardzo wa¿nego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak wa¿ne-
go, ¿e trzeba to ocaliæ i zapisaæ.

 
10. Anio³ nie zrozumie, nie wisia³ na krzy¿u i mi³o�æ zna za ³atw¹, skoro nie

ma cia³a.

Cytaty z twórczo�ci
ks. Jana Twardowskiego


