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Opis Chrztu Pana Jezusa naj-
szczegó³owiej zrelacjonowa³ nam
�w. Mateusz: �Wtedy przyszed³ Je-
zus z Galilei nad Jordan do Jana,
¿eby przyj¹æ chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywa³ Go, mó-
wi¹c: «To ja potrzebujê chrztu od
Ciebie, a Ty przychodzisz do
mnie?». Jezus mu odpowiedzia³:
«Pozwól teraz, bo tak godzi siê
nam wype³niæ wszystko, co spra-
wiedliwe». Wtedy Mu ust¹pi³. A
gdy Jezus ochrzczony zosta³, na-
tychmiast wyszed³ z wody. A oto
otworzy³y Mu siê niebiosa i ujrza³
Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego jak
go³êbicê i przychodz¹cego na Nie-
go. A g³os z nieba mówi³: «Ten jest
mój Syn umi³owany, w którym
mam upodobanie»".

Epizod ten z ¿ycia Pana Jezusa musi byæ szczególnej
wagi, skoro Ko�ció³ wyró¿ni³ go osobnym �wiêtem. Sk³ada
siê na to kilka czynników. Od tego uroczystego aktu Chry-
stus Pan rozpocz¹³ swoj¹ misjê nauczycielsk¹. Mia³ wtedy
trzydzie�ci lat, gdy¿ dopiero od tego wieku zwyczaj ¿ydow-
ski pozwala³ wystêpowaæ publicznie przed ludem i nauczaæ.
Uwa¿ano, ¿e od trzydziestu lat rozpoczyna siê pe³nia doj-
rza³o�ci mêskiej. Mówimy o mê¿czyznach, gdy¿ kobiety ni-
gdy nie mia³y prawa zabieraæ g³osu publicznie. Misjê Chry-
stusa Pana potwierdzi³ z nieba Bóg Ojciec, daj¹c Mu �wia-
dectwo, ¿e jest On faktycznie Synem Bo¿ym i ma prawo
jako taki przemawiaæ w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swoje-
go z t¹ misj¹ wysy³a.

Mamy te¿ pierwsze w historii �wiata pojawienie siê w
postaci widzialnej ca³ej Trójcy �wiêtej: Bóg Ojciec przema-
wia. Syn Bo¿y jest w postaci ludzkiej, a Duch �wiêty poja-
wia siê nad Nim w postaci go³êbicy (epifania trynitarna).

�w. Jan Aposto³ podaje nam nawet miejsce, gdzie mia³
byæ Pan Jezus ochrzczony: �Dzia³o siê to w Betanii po dru-
giej stronie Jordanu, gdzie Pan udziela³ chrztu". Jako dawn¹
Betaniê Zajordañsk¹ (by³a bowiem tak¿e Betania Przedjor-
dañska w oddaleniu od Jerozolimy ok. 3 km, gdzie mieszka³
£azarz z Mari¹ i Mart¹) wskazuje siê dzisiejsze Chirbet el
Medesz, gdzie znajduje siê potok, wp³ywaj¹cy do Jordanu,
maj¹cy wodê nawet w upalne lata. Tu wed³ug biblistów mia³
siê ukrywaæ kiedy� �w. Eliasz. Tu mia³ osiemset lat po nim
wyst¹piæ Eliasz II, Jan Chrzciciel. W pobli¿u Jordan jest
bardzo p³ytki, tak ¿e têdy w³a�nie prowadzi³ szlak ze wscho-

NIEDZIELA CHRZTU PAÑSKIEGO

du na zachód. Wykorzysta³ tê dogodn¹ sytuacjê brodu �w.
Jan, aby zwiastowaæ Mesjasza i przygotowaæ na Jego przyj-
�cie serca ludzkie.

Wypada jeszcze zadaæ sobie pytanie, dlaczego Chry-
stus Pan chcia³ przyj¹æ z r¹k Jana chrzest pokuty? Prze-
cie¿ sam nie mia³ ani skazy grzechu. Kiedy zdecydowa³ siê
przyj¹æ na siebie ogrom grzechów �wiata, w konsekwencji
przed swoim publicznym wyst¹pieniem chcia³ przyj¹æ to sym-
boliczne oczyszczenie, zanim je faktycznie nie uskuteczni³
na drzewie krzy¿a. Chrzest, którego udziela³ �w. Jan, by³
zapewne przez zanurzenie. Tê formê przyj¹³ tak¿e Chrystus
przy swoim Chrzcie. Ko�ció³ Wschodni do dnia dzisiejszego
tê formê zachowa³. Ko�ció³ Zachodni ze wzglêdów praktycz-
nych od �redniowiecza wprowadzi³ Chrzest przez polewa-
nie. Istot¹ bowiem Chrztu �wiêtego jest zetkniêcie katechu-
mena z wod¹, która jest materi¹ konieczn¹ i znakiem ³aski
u�wiêcaj¹cej.

Rytualne obmywania by³y znane w staro¿ytno�ci u wielu
ludów. By³ to zewnêtrzny znak wewnêtrznej odmiany, ¿alu
za pope³nione grzechy i gotowo�ci zado�æuczynienia za nie.
By³ to krzyk têsknoty duszy, aby Bóg w swoim mi³osierdziu
oczy�ci³ j¹ z win, jak woda oczyszcza cia³o z brudu zewnêtrz-
nego, materialnego.  A wiêc panowa³o ju¿ wtedy przekona-
nie, ¿e cz³owiek rodzi siê w jakiej� winie, któr¹ trzeba ob-
myæ. W �wi¹tyni w Der-el-Bahri mo¿na do dnia dzisiejszego
ogl¹daæ plastycznie przedstawion¹ scenê rytualnych obmyæ.
Zachowany jest on powszechnie do dnia dzisiejszego w In-
diach, gdzie do miasta �wiêtego Benares udaj¹ siê w celach
rytualnych k¹pieli w Gangesie miliony wiernych bramiñskich.
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BÓG JEST PRAWD¥. KTO SZUKA PRAWDY,
TEN SZUKA BOGA, CHOÆBY NAWET
O TYM NIE WIEDZIA£.

MÊDRCY �WIATA,
MONARCHOWIE

Spo�ród Ewangelistów jedynie
�wiêty Mateusz wspomina o Mêdrcach-
Magach, zmierzaj¹cych na spotkanie z
Panem Jezusem. Nie mamy na ich te-
mat wielu informacji. Jedna z tradycji
mówi, ¿e prawdopodobnie pochodzili z
ludu Medów, z klanu Magnus w staro-
¿ytnym Babilonie (obecnie Irak). Mogli
byæ kap³anami, astronomami albo astro-
logami, którzy w gwiazdach doszukiwa-
li siê znaku przyj�cia Mesjasza. I wie-
dzeni w³a�nie przez gwiazdê wyruszyli
w drogê do Betlejem, które na podsta-
wie proroctwa z Ksiêgi Micheasza uzna-
wali za miejsce Jego narodzin.

Trzej Królowie - którym tradycja z
VIII wieku nada³a imiona Kacper, Mel-
chior, Baltazar - w drodze do Betlejem
wst¹pili na dwór króla Heroda. Ten, us³y-
szawszy nowinê o narodzeniu Króla
¯ydowskiego, widzia³ w Nim rywala, któ-
ry odbierze Mu w³adzê. Dlatego posta-
nowi³ Go zg³adziæ.

�w. Mateusz nie okre�la dok³ad-
nie miejsca pochodzenia Trzech Mêdr-
ców, zaznacza jedynie, ¿e przybyli ze
Wschodu. W czasach Ewangelisty tym
mianem okre�lano m.in. Arabiê, Babilo-
niê, Persjê. Pó�niejsza tradycja przypi-
sa³a jednemu z Magów pochodzenie
afrykañskie.

Zagadkê stanowi tak¿e ich liczba.
Pobo¿no�æ ludowa ze wzglêdu na licz-
bê darów ustali³a, ¿e by³o ich trzech.
Warto jednak¿e wspomnieæ, i¿ malowi-
d³a z II i III wieku przedstawiaj¹ dwóch,
czterech, a nawet sze�ciu Mêdrców
sk³adaj¹cych pok³on Jezusowi. W tra-
dycji ormiañskiej i syryjskiej jest ich
nawet dwunastu.

Czy Mêdrcy byli bogaci? Z pewno-
�ci¹. O ich zamo¿no�ci �wiadcz¹ dary,

jakie przynie�li Dzieci¹tku. Warto�æ
kadzid³a i mirry by³a wówczas porów-
nywalna z warto�ci¹ z³ota.

Symbolika zwi¹zana z darami
Trzech Króli jest bardzo wymowna.
Sk³adaj¹c kadzid³o wyznali tym samym
wiarê w Jezusa Mesjasza, który jest
Prawdziwym Bogiem. Ofiarowuj¹c Mu
mirrê, uznali, ¿e jest Prawdziwym Cz³o-
wiekiem (mirra jest wonn¹ ¿ywic¹; ole-
jek z niej u¿ywany by³ do namaszcza-
nia cia³ zmar³ych). Z kolei sk³adaj¹c
Jezusowi z³oto, oddali Mu ho³d jako
Prawdziwemu Królowi -Panu Wszech-
�wiata. Sama Gwiazda Betlejemska
wskazuje natomiast drogê do Chrystu-
sa i zarazem symbolizuje wiarê.

W �redniowiecznym kalendarzu
�wiêtych, opracowanym w Kolegium w
Kolonii, mo¿emy przeczytaæ:

 Po licznych problemach Trzej
Mêdrcy, niezwykle zmêczeni, spotkali
siê w Sewie (Sebasta w Armenii) w roku
54 n.e., by �wiêtowaæ Bo¿e Narodze-
nie. Zmarli zaraz po Mszy - �wiêty Mel-
chior w wieku 116 lat w dniu 11 stycz-
nia, �wiêty Baltazar 6 stycznia w wieku
112 lat, a �wiêty Kacper  11 stycznia w
wieku 109 lat. Trzej Królowie czczeni
s¹ jako patroni podró¿uj¹cych, pielgrzy-
mów, handlowców, w³a�cicieli gospód
oraz ku�nierzy.

Od XII wieku tradycja Trzech Króli
zwi¹zana jest z niemieck¹ Koloni¹.
Pewne jest, ¿e w roku 1164 arcybiskup
koloñski Rainald z Dassel przywióz³ nad
Ren jako zdobycz z podbitego Mediola-
nu szcz¹tki, czczone tam jako relikwie
Trzech Króli. O tym, jak wcze�niej do-
sta³y siê one do Italii, wiadomo z dzie-
jów ¿ycia biskupa Eustorgiusza. We-
d³ug tego dokumentu, relikwie Trzech

Króli mia³a znale�æ w IV wieku w Jero-
zolimie matka cesarza Konstantyna, �w.
Helena. Pó�niej znalaz³y siê w Konstan-
tynopolu,  a w IX wieku zosta³y przewie-
zione do ko�cio³a w Mediolanie. Wed³ug
innych �róde³ mediolañczycy do 1158
roku nie wiedzieli o posiadanym przez
siebie skarbie. Dowiedzieli siê o ich
pochodzeniu dopiero wówczas, gdy z
powodu oblê¿enia miasta przez wojska
cesarza musieli zabraæ relikwie z po³o-
¿onego u jego bram ko�cio³a. Od dzie-
wiêciu stuleci spoczywaj¹ one w wyko-
nanym przez Miko³aja z Verdun (+12o5)
przepiêknym Relikwiarzu Trzech Króli,
który stanowi zasadnicz¹ czê�æ o³tarza
g³ównego w katedrze pw. �w. Piotra i
Naj�wiêtszej Maryi Panny w Kolonii.

Uroczysto�æ Objawienia Pañskie-
go (Epifania), zwana tak¿e �wiêtem
Trzech Króli obchodzona jest 6 stycz-
nia. To jedno z najstarszych �wi¹t chrze-
�cijañskich, siêga swoimi korzeniami III
wieku. Pocz¹tkowo tajemnice Bo¿ego
Narodzenia i Objawienia siê ludzko�ci
Zbawiciela obchodzono razem. Dopiero
od IV stulecia na Zachodzie obchody
tych dwóch .�wi¹t rozdzielono. W litur-
gii Ko�cio³a Zachodniego akcent po³o-
¿ono szczególnie na objawienie siê
Chrystusa jako prawdziwego i oczeki-
wanego Zbawiciela poganom w osobach
trzech Mêdrców (Króli) i st¹d ten dzieñ
jest powszechnie okre�lany jako �wiê-
to Trzech Króli. W tradycji polskiej od
XVIII wieku istnieje w tym dniu piêkny
zwyczaj znaczenia drzwi wej�ciowych
kred¹. Po powrocie z Mszy �wiêtej wier-
ni kropi¹ swoje mieszkania wod¹ �wiê-
con¹, nastêpnie okadzaj¹ je (by zazna-
czyæ, ¿e s¹ one miejscem modlitwy), a
gospodarz kre�li na drzwiach inicja³y
Trzech Króli oddzielone od siebie krzy-
¿ykami: K+M+B (Kacper, Melchior, Bal-
tazar) i bie¿¹cy rok. Wed³ug innej tra-
dycji, inicja³y te s¹ pierwszymi literami
³aciñskiego b³ogos³awieñstwa: Christus
mansionem benedicat (C+M+B), to zna-
czy: Niech Chrystus b³ogos³awi temu
domowi.

Dlaczego znaczymy drzwi kred¹?
Jak wiadomo, próg naszego domu sta-
nowi swoist¹ granicê naszego domowe-
go Ko�cio³a, a jednocze�nie jest ³¹czni-
kiem ze �wiatem. Znacz¹c drzwi �wiê-
tymi imionami, krzy¿ykami, czy b³ogo-
s³awieñstwem, wyra¿amy pragnienie,
aby w naszych progach go�ci³y tylko
dobro i b³ogos³awieñstwo.

za: Przymierze z Maryj¹ nr 85



Po Bo¿ym Narodzeniu i po Nowym
Roku rozpoczyna siê czas wizyt dusz-
pasterskich w naszych domach, czyli
tak zwanej kolêdy. Jedni wyczekuj¹ wi-
zyty ksiêdza z rado�ci¹, dla innych to
przykry obowi¹zek, jeszcze inni
twierdz¹, ¿e to tylko zbiórka pieniêdzy
lub strata czasu. S¹ i tacy, którzy boj¹
siê ksiêdza jak ognia (swoj¹ drog¹, cie-
kawe dlaczego?). Nieprzypadkowo ko-
lêda odbywa siê po �wiêtach Bo¿ego
Narodzenia, kiedy to wspominamy
przyj�cie Boga na ziemiê. Okres Bo¿e-
go Narodzenia jest czasem pog³êbienia
wiêzów z Bogiem, z rodzin¹, jak rów-
nie¿ z parafi¹. Kolêda jest oficjaln¹ wi-
zyt¹ duszpastersk¹, dlatego przyjêcie
kap³ana w naszych domach jest wyra-
zem naszej wiary i przywi¹zania do Ko-
�cio³a i duszpasterzy.

Czym jest kolêda i jak j¹ rozu-
mieæ? Przede wszystkim obejmuje ona
wspólne dziêkczynienie za otrzymane
³aski, pro�bê o b³ogos³awieñstwo w no-
wym roku. Modlitewne spotkanie kolê-
dowe stanowi wyznanie wiary rodziny,
które powinno zgromadziæ wszystkich
domowników. St¹d niezrozumia³ym by-
³oby na przyk³ad pozostawanie niektó-
rych w s¹siednim pokoju albo ogl¹da-
nie w tym czasie telewizji (niestety, to
nie s¹ rzadkie przypadki). Niektórzy
s¹dz¹, ¿e najwa¿niejszym elementem
wizyty powinna byæ rozmowa ksiêdza z
przyjmuj¹cymi go parafianami. Innym
wydaje siê, ¿e kolêda to jaka� ko�ciel-
na wizytacja, kontrola. Tymczasem wi-
zyta duszpasterska jest przede wszyst-
kim spotkaniem modlitewnym. Ksi¹dz
przychodzi, by pob³ogos³awiæ rodzinie
na nowy rok i wspólnie z ni¹ siê pomo-
dliæ. Dlatego, np. we W³oszech, to wy-
darzenie nazywane jest b³ogos³awie-
niem domów i rodzin. Tam katolicy z
rado�ci¹ oczekuj¹ wizyty swojego ka-
p³ana, aby wspólnie modliæ siê o Bo¿e
b³ogos³awieñstwo dla domu i dla rodzi-
ny w nowym roku. Dla nich to wielkie
wydarzenie.

Niemiecka i polska tradycja ka¿e
z okazji kolêdy pisaæ po�wiêcon¹ kred¹
na drzwiach b³ogos³awionych domów
�C+M+B� i datê roczn¹. Owe trzy litery
nie oznaczaj¹, jak zwyk³o siê uwa¿aæ,
tradycyjnych imion trzech króli, lecz s¹
skrótem od ³aciñskiego Christus Man-
sionem Benedicat (lub polskiego: Chry-
stus Mieszkanie B³ogos³awi).

W Ko�ciele wizyta duszpasterska
to nie tylko b³ogos³awieñstwo, ale spo-
tkanie kap³ana z parafianami. Podczas
kolêdy najwa¿niejsza jest obustronna
serdeczno�æ i oczywi�cie wra¿liwo�æ
religijna. Kolêda jest doskona³¹ okazj¹
ku temu, aby lepiej siê poznaæ, aby prze-
³amaæ anonimowo�æ, aby wymieniæ
swoje uwagi czy spostrze¿enia dotycz¹-
ce ¿ycia parafialnego, czy te¿ ¿ycia
konkretnej rodziny. Jest okazj¹ do tego,
aby porozmawiaæ o w¹tpliwo�ciach,
odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹-
cych wiary i ¿ycia religijnego. Czasem
trzeba te¿ upomnieæ. Wielu ludzi potrze-
buje kontaktu ze swoim ksiêdzem. Jed-
nak nie zawsze jest okazja, aby siê
spotkaæ, porozmawiaæ. Praca, zajêcia
domowe, wychowywanie dzieci. To
wszystko sprawia, ¿e nie zawsze znaj-
duj¹ na to czas. Wielu ludzi po prostu
krêpuje siê �zawracaæ ksiêdzu g³owê
swoimi sprawami�. Jest te¿ wielu ludzi
samotnych, chorych, dla których wizy-
ta ksiêdza jest wielkim wydarzeniem,
czekaj¹ na ni¹ ca³y rok. Przy okazji
kolêdy kap³an poznaje równie¿ warunki
¿ycia ludzi, za których jest odpowiedzial-
ny, ich k³opoty, zmartwienia, ale równie¿
i rado�ci. Taka wizyta jest okazj¹ do
tego, aby zachêciæ do wiêkszej gorliwo-
�ci, do wiêkszego zaanga¿owania siê
w ¿ycie parafii, a mo¿e do podjêcia kon-

kretnych decyzji ¿yciowych, do uregu-
lowania sytuacji rodzinnej, ma³¿eñskiej.
Jest to wiêc wydarzenie wa¿ne dla ca-
³ej rodziny. Jedyne w roku.

Nie lekcewa¿my tego i je¿eli jest
to mo¿liwe, niech w czasie kolêdy wszy-
scy domownicy bêd¹ obecni w domu.
Jak siê do tego spotkania przygotowaæ?
Tak jak na przyjêcie wa¿nego go�cia,
bo przecie¿ przychodzi nie tylko kap³an,
ale i Jezus Chrystus ze swoim b³ogo-
s³awieñstwem. My�lê, ¿e przygotowa-
nie do kolêdy mo¿e mieæ podwójny cha-
rakter. Duchowy - przez udzia³ w modli-
twie. I zewnêtrzny - stó³ nakryty bia³ym
obrusem, krzy¿, �wiece, Pismo �wiête,
przygotowana woda �wiêcona.

Tematem, który budzi najwiêcej
kontrowersji i komentarzy s¹ oczywi�cie
ofiary sk³adane przy okazji kolêdy. Ofia-
ra pieniê¿na nie jest warunkiem wizyty
duszpasterskiej, ale je¿eli kogo� staæ
na to, mo¿e z³o¿yæ ofiarê. Co siê dzieje
z pieniêdzmi, jakie ksi¹dz otrzymuje
podczas wizyty kolêdowej? Okre�laj¹ to
konkretne przepisy ustalane przez po-
szczególne diecezje. Czê�æ pieniêdzy
zostaje w parafii, czê�æ przekazywana
jest do kurii na programy realizowane
na poziomie ogólnodiecezjalnym, czê�æ
zostaje do dyspozycji ksiêdza. Bywa
jednak i tak, i to nierzadko, ¿e kap³an
wszystkie pieni¹dze zebrane w czasie
kolêdy wk³ada w renowacjê starego lub
budowê nowego ko�cio³a. P³aci z tych
pieniêdzy rachunki ko�cielne. Ksiê¿a
zakonnicy zobowi¹zani s¹ oddaæ
wszystkie datki swojemu prze³o¿onemu.
Aby unikn¹æ niepotrzebnych domys³ów,
najlepiej zastosowaæ biblijn¹ zasadê:
niech nie wie lewa twoja rêka, co czyni
prawa.

Hej,
kolêda, kolêda...
czyli wizyta
duszpasterska
w domu
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PONIEDZIA£EK  09.01.17
  8.00 + W³adys³awa
18.00 ++ Kazimierz, Wanda

Krzywdziakowie

WTOREK 10.01.2017
  8.00 + Danuta Jaromin (6 r.�m.)
18.00 O zdrowie, Bo¿e

b³ogos³awieñstwo i potrzebne
³aski dla pewnej rodziny

�RODA 11.01.2017
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 12.01.2017
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 + W³adys³aw Jab³oñski � intencja

od brata Mieczys³awa z rodzin¹

PI¥TEK 13.01.2017
OBJAWIENIE PAÑSKIE - TRZECH KRÓLI

  8.00 + Maria Wierzba (16 r.�m.) �
intencja od córki

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Franciszka (12 greg.)

SOBOTA 14.01.2017
  8.00
18.00

NIEDZIELA 15.01.2017
  8.00 + Franciszka (14 greg.)
  9.30 + Mieczys³aw Zêbala (1 r.�m.)
11.00 ++ Wac³awa, Teofil Puchalscy,

++ Maria, Franciszek Wilk
12.00 O opiekê Matki Bo¿ej i Bo¿e

b³ogos³awieñstwo dla £ukasza,
Anny i Katarzyny

13.00 + Jacek Golec (kolejna r.�m.)
18.00 ++ W³adys³aw, Emilia Jab³oñscy �

intencja od Heleny Fiksak
z dzieæmi

INTENCJE MSZY �W.
09.02.2017 - 15.01.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

To znaczy, je¿eli dajesz ofiarê, to nie komentuj potem tego, albo nie dawaj
wcale. Ka¿dy kto zrozumie istotê wizyty duszpasterskiej w swoim domu, bêdzie
jej oczekiwa³ z rado�ci¹ i wykorzysta ten czas dla w³asnego dobra i dobra swojej
rodziny. Oby spotkania kolêdowe zacie�nia³y kontakty ludzi z duszpasterzami, i
aby to przyczynia³o siê do naszego coraz wiêkszego zaanga¿owania w ¿ycie pa-
rafii.

Kolêda oczami ksiê¿y
Czas wizyt kolêdowych ksiê¿a opisuj¹ jako czas bardzo trudny, g³ównie ze

wzglêdu na zmêczenie fizyczne i psychiczne. Ksiê¿a nie maj¹ wtedy urlopów w
szko³ach, gdzie katechizuj¹, nie s¹ te¿ zwalniani ze swych obowi¹zków duszpa-
sterskich. Bywa, ¿e wracaj¹ do siebie, po ca³ym dniu na nogach, miêdzy godzin¹
20 a 22.

- W jedno popo³udnie mam w grafiku kilkana�cie, czasem kilkadziesi¹t ro-
dzin. Idê bez wzglêdu na mróz, �nie¿ycê czy go³oled�. Je�li w ka¿dym mieszka-
niu jestem 5-7 min, a to minimum, to proszê sobie obliczyæ czas. I tak codziennie
przez 3-4 tygodnie. Kiedy�, gdy na chwilê usiad³em na blokowym parapecie, mini-
stranci musieli mnie budziæ, bo zwyczajnie usn¹³em - relacjonuje ks. Andrzej z
diecezji krakowskiej. - Ale mimo to nie wyobra¿am sobie duszpasterzowania bez
kolêdy. To czêsto jedyna szansa na bli¿szy kontakt z lud�mi, których widuje siê
zazwyczaj na d³ugo�æ nawy, bo przestêpuj¹c z nogi na nogê, okupuj¹ wyj�cie z
ko�cio³a i nim dokoñczê zdanie: �Id�cie w pokoju Chrystusa...� - ju¿ ich nie ma. Z
takimi parafianami ucinam sobie po kolêdzie pogawêdkê.

- Pamiêtam, jak w ostatni dzieñ kolêdy, w ostatnim bloku, na ostatnim piê-
trze, zapuka³em do ostatnich drzwi. Kto� ze �rodka zawo³a³, ¿eby wej�æ. Drzwi siê
uchyli³y, a ja zobaczy³em przed sob¹ potwora. Naprawdê. Sinoblady gnom, jaki�
przygarbiony, z b³êdnym wzrokiem. W pó³mroku korytarza poczu³em na plecach
dreszcz. Po sekundzie zorientowa³em siê, ¿e patrzê w lustro... - opowiada ze
�miechem ks. Marek z Katowic.

- Ksiê¿a narzekaj¹ na przeci¹¿enia, ale nie zrezygnuj¹ z chodzenia po kolê-
dzie, bo podczas wizyty duszpasterskiej jak w soczewce mo¿na zobaczyæ, kim
s¹ powierzeni nam ludzie. Jak mo¿na do nich docieraæ, jak pomagaæ, jak sprostaæ
nowym wyzwaniom, bo czasy siê zmieniaj¹ i trzeba nad¹¿aæ. Widzi siê masê
niezawinionej biedy i bezradno�ci. Proszê mi wierzyæ, ¿e ani ja, ani ¿aden ze
znanych mi ksiê¿y nie bierze od takich ludzi datku. Wrêcz przeciwnie - czêsto
uruchamiamy potem ca³y caritasowski ³añcuch pomocy - dopowiada ks. Andrzej.

- Raz s³yszê, ¿e by³em za krótko, drugi raz, ¿e siê rozsiad³em i za bardzo
wypytywa³em, ¿e siê wtr¹cam. Ksi¹dz od progu czuje, czy jest mile widzianym,
oczekiwanym go�ciem, czy raczej chc¹ mieæ mnie z g³owy. Jak wieje ch³odem,
siedz¹ sztywno i odpowiadaj¹ mi monosylabami, to nie przeci¹gam wizyty. Nawet
ksi¹dz potrafi wyczuæ, ¿e jest intruzem (�miech). Czujemy, kiedy przyjmowani
jeste�my z obowi¹zku, bo �co ludzie powiedz¹� albo �bo babci by³oby przykro�. A
ile siê cz³owiek nas³ucha plot, k³amstw, oszczerstw i kalumnii... - mówi ks. Antoni
z podkrakowskiego miasteczka.

�p. ks. Marian Wiewiórowski, proboszcz z Gomulina w diecezji ³ódzkiej,
mawia³, ¿e �Niedziela� pomaga mu w wizycie kolêdowej. - Tam, gdzie ludzie czy-
taj¹ prasê katolick¹, kolêda wygl¹da zupe³nie inaczej - przekonywa³.

8 stycznia po mszy �w. wieczornej zapraszamy na wspólny
�Op³atek� wszystkich cz³onków grup parafialnych � Rodziny Ró¿añco-
wej, Caritasu, pracowników kuchni, Ko³a Rada Maryja, Krêgi Rodzin,
grupy modlitewnej �w. Józefa , lekarzy i nauczycieli �wiadcz¹cych
charytatywn¹ pomoc i Redakcji �Na Skale�. Op³atek bêdzie w naszej
Sali widowiskowej. Zapraszamy wszystkich, którzy swój czas po�wiê-
caj¹ dla budowania wspólnoty parafialnej.
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