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Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie świętem Trzech Króli, jest 
bardzo ważna w Kościele Świętym. Jej status wynika z samej natury i celu 
Objawienia. Chrystus bowiem nie dokonał działa zbawienia poza nami, to znaczy 
przez swoją męczeńską śmierć na Krzyżu uwolnił nas od grzechów, otworzył nam 
drogę do nieba i wszyscy ludzie automatycznie w tym zbawieniu mają udział. 
Zbawienie polega bowiem na udziale w życiu Bożym. Zatem, aby go mieć należy 
przyjąć objawiającego się Chrystusa, przyjąć wiarę, poznać Boga i pokochać Go. 
Przez Objawienie Tajemnica Boga, wewnętrzne życie Trójcy Świętej, staje się nam 
dostępne.
Przyjmując wiarę nie tylko poznajemy jej  prawdy, ale mamy rzeczywisty udział w 
poznaniu Boga, a  przez Miłość nadprzyrodzoną mamy udział w Jego wewnętrznym 
życiu. Dlatego w Ewangelii według św. Jana - Chrystus mówi: „A to jest życie wieczne: 
aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa” (J 17, 3). A zatem potencjalnymi adresatami Objawienia są wszyscy 
ludzie, gdyż wszyscy są przeznaczeni do życia wiecznego. Niestety, współcześnie 
coraz częściej słyszymy, że nie każdy człowiek musi poznać Chrystusa, aby być 
zbawionym. Konieczne jest więc przypominanie o doniosłości i tajemnicy tego święta.
Przeżywając tę uroczystość, skupiamy się przede wszystkim na ewangelicznej 
scenie pokłonu trzech mędrców ze Wschodu. Tradycyjnie akcentowała ona jednak 
trzy różne wydarzenia,  a mianowicie:  Chrzest  Pański  oraz cud  dokonany podczas

O. Jan Strumiłowski: Prawdziwe przyjcie Syna Bożego do naszego życia. Uroczystość...
Danuta Wywiał: Wspomnienia o zmarłym papieżu Benedykcie XVI
Obraz męki Chrystusowej we Mszy św.
Danuta Wywiał: Wydarzenia w bazylice
   Spotkanie ze św. Mikołajem
   Spotkanie opłatkowe wspólnot
   Boże Narodzenie
   Msza św. na zakończenie roku
   Bożonarodzeniowe kolędowanie
Kalendarium wydarzeń
Informacje parafialne

Prawdziwe przyjście

Syna Bożego
 do naszego życia. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego.



3

wesela w Kanie Galilejskiej. Wszystkie 
one odkrywają nam pewne tajemnice 
związane z Objawieniem Pańskim.
Pokłon mędrców (Pismo św. nie podaje 
nam ich liczby, dopiero Tradycja, wiążąc 
to z darami złożonymi Zbawicielowi, za-
powiedzianymi przez proroka Izajasza, 
mówi, że było ich trzech) jest opowieścią 
o tym, że adresatami Objawienia są 
poganie, czyli ci, którzy nigdy nie słyszeli 
o Zbawicielu, ale przybyli pokłonić się 
nowonarodzonemu Królowi, wiedzeni 
gwiazdą. Tradycja widziała w tym prze-
dziwnym wydarzeniu odblask katolickiej 
nauki o Objawieniu przez dzieło stworze-
nia. Wiemy, że Bóg w pełni Objawił się w 
Chrystusie poprzez Jego wcielenie. Syn 
jest Słowem Ojca, jest obecnością Boga 
pośród ludzi. Jednak Księga Mądrości 
oraz List św. Pawła do Rzymian mówią 
nam, że z samego piękna i porządku 
stworzonego świata każdy człowiek 
może poznać istnienie Boga, co również 
potwierdza nam uroczyście Sobór 
Watykański I, ogłaszając jako dogmat 
prawdę, że światłem naturalnego rozumu 
też poznajemy Boga. O objawieniu 
odczytywanym z księgi przyrody piszą już 
ojcowie Kościoła. Święty Justyn na 
przykład twierdził, że po całym świecie 
rozsiane są ziarna Prawdy. Wypada 
dodać, że w ten sposób uświadamiamy 
sobie tylko istnienie Boga, natomiast nie 
poznajemy Jego wewnętrznej Tajemnicy 
– nie wiemy, kim On naprawdę jest. Owa 
prawda nie ma także mocy zbawczej. W 
naturze bowiem nie odnajdujemy same-
go Boga, a jedynie Jego odblask. Błędne 
jest zatem twierdzenie, że we wszystkim 
jest obecny Bóg. Owszem, On jest 
wszechobecny, ale stworzony świat nie 
jest sakramentem dającym nam udział w 
Jego miłości. Stworzenie mówi nam tylko 
o istnieniu Boga, podobnie jak blask księ-
życa o istnieniu źródła tego blasku, 
którym jest słońce.

Taką jedynie zależność widzimy w 
opowieści o mędrcach ze Wschodu. Idą 
wiedzeni gwiazdą. Ta jednak nie jest 
Bogiem i Zbawicielem, nie daje również 
przystępu do Zbawiciela, ale wiedzie ku 
spotkaniu z Nim. Zachwyt nad światem 
stworzonym, życie zgodne z naturą, a 
nawet z prawem naturalnym, nie jedno-
czy nas z Bogiem i nie daje zbawienia, ale 
przysposabia ludzki umysł i wolę na 
przyjęcie Prawdy objawionej w Chrystu-
sie oraz na przyjęcie samego Pana. 
Zatem każdy człowiek powinien szukać 
Boga. Świat jest znakiem wskazującym 
na Stwórcę. Błędem jest więc mnie-
manie, że jeśli ktoś żyje zgodnie z naturą, 
to jest blisko Boga. Wtedy jest blisko 
Bożego stworzenia. Prowadzi to do 
rozwoju naturalnej religijności, która 
domaga się wypełnienia prawdziwym 
życiem Bożym, co dokonuje się tylko w 
Kościele. Błędne jest również twierdze-
nie, że plemiona pierwotne poprzez swą 
bliskość naturze mogą nas czegoś 
nauczyć o Bogu. Światło odbite przez 
powierzchnię księżyca nigdy nie będzie 
mogło powiedzieć więcej o naturze 
słońca niż samo słońce.
Drugie, wspomniane już wydarzenie to 
Chrzest Chrystusa w Jordanie. Adresa-
tami Objawienia są Żydzi wyczekujący na 
Mesjasza. W Jordanie Chrystus objawia 
się wobec Narodu Wybranego (jest prze-
cież spełnieniem proroctw Starego Pra-
wa). Przekonywanie, że judaizm ma być 
alternatywną drogą do zbawienia, dlate-
go Żydom nie powinniśmy głosić Chrystu-
sa, lecz oni sami mają dbać jedynie o 
pielęgnowanie religii swoich przodków – 
jest całkowicie błędne. Judaizm przecież 
to nie samo Prawo mojżeszowe, wycze-
kujące poprzez składanie ofiary na przyj-
ście Mesjasza. Bez oczekiwania Mesja-
sza judaizm staje się pozbawiony celu, a 
przecież innego Mesjasza już nie będzie.
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Zatem spełnieniem Starego Testamentu 
jest tylko Chrystus. Ofiary nie były celem 
samym w sobie, lecz zaledwie cieniem i 
zapowiedzią jedynej doskonałej Ofiary 
Chrystusa. Podobnie ma się rzecz z Pra-
wem. Owszem, treść przymierza zawar-
tego między Izraelem a Bogiem na Syna-
ju mówi, że każdy, kto będzie zachowy-
wał Prawo dostąpi zbawienia. Problem 
tkwi tylko w tym, że bez udziału w życiu 
Bożym - bez przyjęcia Chrystusa - nikt nie 
jest w stanie wypełnić nakazów Prawa, a 
kto by przekroczył choćby tylko jeden 
nakaz (jak wskazuje na to św. Paweł w 
Liście do Rzymian), ten łamie całe Prawo. 
Natomiast uświęcenie, wszczepienie w 
Chrystusa, które daje nam przystęp do 
życia Bożego, sprawia, że człowiek staje 
się w Nim zdolny do wypełnienia przyka-
zań Bożych. Zatem drugą grupą, dla 
której przyjęcie Objawienia jest koniecz-
ne, są Żydzi.
Trzecie wydarzenie uroczystości Obja-
wienia Pańskiego to cud w Kanie Galilej-
skiej, stanowiący objawienie mesjańskiej 
godności Chrystusa wobec swoich ucz-
niów. Można się tu zastanawiać, po co to 
nastąpiło, przecież uczniowie to chrześ-
cijanie, którzy już uwierzyli i zostali 
włączeni w Jego Mistyczne Ciało (Koś-
ciół). Wyraża się tu jednak prawda, że nie 
wystarczy formalnie być uczniem i nale-
żeć do Kościoła. Chrześcijaństwo nie jest 
martwą skorupą zbudowaną z obrzędów i 
reguł, lecz nowy sposób życia. Dlatego 
do zbawienia nie wystarczy formalna 
przynależność do Kościoła. Należy także 
spełniać polecenie wyrażone przez 
Maryję: „Zróbcie wszystko, co powie wam 
mój Syn”. Sam cud mówi nam również o 
dynamice życia chrześcijańskiego. Przy-
jęcie Objawienia nie jest tylko czymś 
zewnętrznym, ale przemieniającym. Kie-
dy uczestniczymy w życiu Kościoła, wów-
czas to, co naturalne (woda)  przemienia

się w życie nadprzyrodzone - w samego 
Boga i owoc Jego miłości (wino).
Zatem Objawienie to prawdziwe przyjście 
Syna Bożego do naszego życia. Prawdzi-
wa obecność. Prawdziwe spotkanie i 
odkrycie Tajemnicy Boga oraz włączenie 
nas w nią. Do tego pięknego, prawdzi-
wego życia powołani są wszyscy. Głosić, 
że ktoś nie musi poznać Chrystusa, to 
stwierdzić, że istnieje jeszcze jakaś inna 
droga zbawienia, albo inne zbawienie niż 
życie w jedynym i prawdziwym Bogu. Ale 
przecież nie ma i nie będzie innego 
zbawienia niż to, które zostało nam dane 
w Chrystusie. Zatem życie zgodne z 
naturą lub też religia mojżeszowa nie są 
substytutami tego zbawienia lub 
alternatywnymi drogami do niego. One są 
zaledwie zapowiedzią i przygotowaniem 
pełni Objawienia w Chrystusie.
Zaniechać głoszenia Chrystusa wobec 
kogoś może oznaczać tylko dwie rzeczy: 
albo nie rozumiemy, czym jest zbawienie, 
albo nie kochamy każdego człowieka i nie 
chcemy obdarzyć go blaskiem chwały, 
która nam w Chrystusie została ukazana. 
I w jednym, i w drugim przypadku jest to 
fatalny błąd! A może wskazuje, że jeszcze 
sami tak naprawdę prawdziwego Obja-
wienia nie przyjęliśmy?

o. Jan Strumiłowski OCist
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Zbyt wcześnie jest kilka godzin po śmierci Papieża kreślić bilans jego życia i 
pontyfikatu. Na to przyjdzie czas. Sądzę jednak, iż jest kilka spraw, o których należy 
powiedzieć. Myślę, że trzeba podkreślić przede wszystkim to, że w swoim życiu Józef 
Ratzinger zdobył się na wielki zwrot. Nie jest dla nikogo tajemnicą, iż podczas Soboru 
Watykańskiego II należał do grona rzeczników dużych zmian, a samo to, że był 
doradcą teologicznym kardynała Fringsa (z Kolonii), mówi bardzo wiele. 
Przypomnijmy, że ów hierarcha na samym początku obrad wystąpił przeciwko 
przedłożonym przez Kurię Rzymską schematom konstytucji soborowych – i 
pociągnął za sobą większość. Ks. Ratzinger, widząc niewyobrażalny przewrót w 
Kościele po Soborze, stał się mężnym obrońcą wiary. Nie chciał służyć idei liberalnej 
teologii, jak wielu z grona ekspertów (tzw. periti) w służbie ojcom soborowym. Każdy, 
kto weźmie do ręki choćby tylko jego książkę „Duch Liturgii”, nie będzie miał 
wątpliwości co do tego, jak bardzo zawarte w niej idee sprawowania kultu 
katolickiego pozostają zwrócone przeciw rewolucji liturgicznej. Nie każdemu było 
dane osiągnąć takie przewartościowanie stanowiska w wielkich sprawach Kościoła i 
wiary. Benedykt XVI za sprawą dekretu motu proprio Summorum Pontificum uwolnił 
spod restrykcji Mszę wszechczasów. I nawet jeśli później dekret ten obalono i nie 
ustają usiłowania, aby to dzieło zmarłego Papieża zniweczyć – będzie już ciężko 
powrócić do sytuacji sprzed 7 lipca 2007 r. Opór trwa. Środowiskom walczącym o 
Tradycję Benedykt XVI dał doniosły dokument pontyfikalny, na który nie zdobyli się 
jego posoborowi poprzednicy i na który będzie można się powoływać. Papież 
otworzył szeroko dostęp do źródeł łaski, które daje Najświętsza Ofiara sprawowana 
tak jak skodyfikował jej obrzędy św. Pius V. 
Dużą zasługą papieża Benedykta XVI pozostaje wspólne z kard. Robertem Sarah 
wydanie książki „Z głębi naszych serc”(już po abdykacji), stanowiącej obronę 
kapłańskiego celibatu. Miało to wielkie znaczenie, bo zanosiło się na groźny 
przewrót. Oczywiście nie wiemy, co przyniesie tzw. droga synodalna, ale gdyby nie ta

Papież emeryt Benedykt XVI odszedł do Pana w 
watykańskim klasztorze „Mater Ecclesiae” w 
sobotę 31 grudnia o godzinie 9.34. Został 
pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, 
gdzie wcześniej, do czasu beatyfikacji, 
spoczywał Jan Paweł II. Ostatnie jego słowa, tuż 
przed śmiercią, brzmiały – „Jezu kocham Cię”. 
Oto wspomnienia i opinie ludzi, którzy mieli z 
nim osobisty kontakt lub wysoko go cenili.

Wspomnienia o zmarłym

papieżu Benedykcie XVI

Marek Kornat
– prof. zw. nauk humanistycznych Instytutu Historii 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
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interwencja mogło być bardzo źle. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Benedykt XVI 
podczas swych krótkich rządów napotykał na znaczący opór Kościoła, z czego nie 
mógł nie zdawać sobie sprawy. Jego decyzje były podważane, modyfikowane i 
zmieniane. Weźmy pod uwagę tylko jeden przykład. Chodzi mi o kategoryczny zakaz 
udzielania święceń prezbiteriatu mężczyznom homoseksualnym. Ten wspaniały i 
jakże konieczny krok został jednak niebawem osłabiony zarządzeniami 
modyfikującymi jego postanowienia. Owa kategoryczność pierwotnego dekretu 
komuś się nie podobała – w konferencjach episkopatów i samej Kurii Rzymskiej.
Sprawa najcięższa to oczywiście złożenie urzędu papieskiego. Kościołowi nie dało 
ono owoców. Spowodowało raczej wielkie powikłania. Gdyby po roku 2013 
kontynuowany był kurs Benedykta XVI – wielu z nich udałoby się zapewne uniknąć. 
Wielokrotnie już miałem sposobność mówić publicznie, że decyzję Papieża o 
ustąpieniu z urzędu uważam za kanonicznie ważną i wszelkie komentarze idące w 
przeciwnym kierunku mnie nie przekonują. Ale nie znamy okoliczności tej decyzji. 
Pozostanie ona tajemnicą papieża Benedykta. Jego wyjaśnienia w tej sprawie były 
niezmiernie lakoniczne.
Myślę też o latach zmarłego Papieża po ustąpieniu z urzędu Namiestnika 
Chrystusowego. Każde jego słowo – które do nas dotarło – było wyjątkowo cenne. 
Tytułem przykładu pozwolę sobie tylko wspomnieć stwierdzenie o 
„koncyliarności”(układności) jako zasadniczym kryterium nominacji biskupich po 
Soborze, albo myśl, że „koncepcja «małżeństwa homoseksualnego» stoi w 
sprzeczności ze wszystkimi następującymi po sobie kulturami ludzkości” i niesie 
rewolucję. Jestem przekonany, że Benedykt XVI z wielką troską patrzył na to 
wszystko, co się dzieje w Kościele. Zasadniczo nie zabierał głosu publicznie, choć 
uczynił kilka wyjątków. Wystrzegał się komentowania działań swego następcy. Nie 
pora, aby dzisiaj oceniać tę taktykę. Z pewnością za mało wiemy o Papieżu „ukrytym 
dla świata”, jak sam siebie nazwał w roku 2013. 
Jeszcze jedno wypada powiedzieć. Znakiem Opatrzności było to, że Benedykt XVI 
pozostawał tak długo z nami. Chrystus Pan odwołał go z tego świata w wieku ponad 
95 lat. Tkwi w tym jakiś znak czasu. Tak, jakby Pan chciał nam coś przez to 
powiedzieć… Swoim życiem Benedykt XVI wyrażał to wszystko co najlepsze w 
Kościele: głęboką teologię i miłość do liturgii. Zmagania o Kościół trwają.

Marek Jurek
były marszałek Sejmu i eurodeputowany oraz założyciel Prawicy Rzeczypospolitej
Umarł jeden z moich mistrzów duchowych. Benedykt XVI był prorokiem, w 
podwójnym sensie tego słowa. Głosił z mocą prawdę otrzymaną od Boga, pisząc 
„wiara nie jest niczym przeze mnie wymyślonym, tylko czymś, co otrzymałem z 
zewnątrz, nie mogę dowolnie rozporządzać jej słowem ani go zmieniać”. Tę prawdę 
przypominał tym mocniej, im bardziej była ignorowana lub negowana. Był też 
prorokiem w znaczeniu głębszego widzenia rzeczywistości, wykorzystania 
perspektywy duchowej dla ujawnienia tendencji nadchodzącego czasu. Dlatego 
właśnie już w połowie lat 80., u szczytu posoborowego tryumfalizmu, wykonując 
jeden z najwyższych urzędów w Kościele, przestrzegał przed postępującym 
zanikiem chrześcijaństwa i dekompozycją katolicyzmu. Jego stwierdzenie, że
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Był to jeden z najwybitniejszych teologów żyjących w XX wieku. Zostawił po sobie 
ogromną spuściznę teologiczną. Najsłynniejsza jego książka dotyczy Jezusa 
Chrystusa. Był wiernym współpracownikiem Jana Pawła II, ale miał też odwagę nie 
zgadzać się z nim. Kiedy został jego następcą, kontynuował tę samą linię, jeżeli 
chodzi o rozwój Kościoła, natomiast podjął się bardzo
ważnego dzieła oczyszczenia Kościoła. Przejdzie do historii jako Papież, który 
jednoznacznie zaczął mówić i przestrzegać przed bardzo niebezpiecznymi 
zjawiskami wewnątrz Kościoła - zwłaszcza gdy chodziło o skandale obyczajowe, w 
tym pedofilię. Nie bał się odwołać ze stanowiska wielu biskupów, którzy 
sprzeniewierzyli się w swojej posłudze. W Polsce podjął decyzję o odsunięciu abp. 
Stanisława Wielgusa w Warszawie, co świadczy o jego niezłomnej postawie. Wizja 
Kościoła Benedykta XVI była niezwykle ciekawa. Już kilkadziesiąt lat temu, jeszcze 
jako młody ksiądz, Ratzinger przestrzegał przed zjawiskami, które obserwujemy 
dzisiaj. Twierdził, że za 50 lat Kościół przeżyje ogromne wstrząsy, będzie wiele 
negatywnych zjawisk, ale zwyciężą małe wspólnoty i środowiska wierne Ewangelii. 
Jego wypowiedź sprawdza się obecnie. Przestrzegał, że Kościół nie powinien 
wiązać się z żadną partią polityczną i korzystać z przywilejów. To przestroga 
Benedykta XVI, której polski Kościół nie wziął pod uwagę. Brałem udział w Mszach 
św., które odprawiał Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski. Zapamiętałem 
dwie rzeczy. Z jednej strony ogromny intelekt, ale z drugiej duża skromność i pokora. 
Nie szukał poklasku, nawet w obecności kamer czuł się nieswojo. To nie był człowiek, 
który chciał błyszczeć w mediach.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 

„chrześcijanie znowu są w mniejszości, i to jeszcze bardziej, niż u schyłku 
starożytności”, wielu brało za retoryczną przesadę, tymczasem okazało się to bardzo 
trafnym rozpoznaniem dynamiki dechrystianizacji Zachodu. Był też jak prorocy 
bardzo nierozumiany. Jednym z wielkich gestów Benedykta XVI (niezrozumianych, 
nawet w Kościele) była jego prośba, aby podczas Mszy papieskich sprawowanych 
przez niego na Placu Św. Piotra, Komunia św. była przyjmowana w postawie 
klęczącej i do ust, co wynika z tradycyjnej formy czci dla Najświętszego Sakramentu. 
Choć uznać go należy za najwybitniejszego współczesnego teologa i choć tyle razy 
publicznie bronił Prawdy przeciw obiegowym opiniom – za jego pontyfikatu nie było w 
księgarniach książek o nim. Trzeba jednak przyznać, że jego interwencję jak książka 
„Raport o stanie wiary” z 1985 roku czy Motu proprio gwarantujące prawa tradycyjnej 
liturgii, wywoływały entuzjastyczny i widoczny po dziś dzień odzew. Ale już jego 
wspaniałe gesty, jak chrzest jednego z najwybitniejszych muzułmańskich 
intelektualistów w Europie, Cristiano Magdi Allama, w Wigilię Paschalną 2008 roku, 
nie budziły wzruszeń i aplauzu. Nie żyjemy w czasach, gdy ewangelizacja i walka o 
Prawdę Ewangelii budzą entuzjazm. Joseph Ratzinger przez kilkadziesiąt lat mówił o 
tym, iż przyjdzie niebawem czas, że katolicyzm stanie się kontrkulturą i będziemy 
mniejszością. Nie wolno nam jednak zamykać się w getcie. Musimy mieć odwagę do 
znoszenia prześladowań za wyznawaną wiarę. 
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 Abp Mokrzycki 

Benedykt XVI sprawiał, że zachwycaliśmy się Bogiem i otwieraliśmy nasze serca dla 
Jezusa. Zależało mu na tym, żeby cały świat Go poznał i odkrył rolę, jaką pełni w życiu 
każdego człowieka. Nauczanie J. Ratzingera pozwalało dojrzeć w swym życiu Boga 
bliskiego i na Nim budować swoją przyszłość i świat. Był to człowiek bardzo skromny, 
odpowiedzialny, sumienny i pracowity, bardzo delikatny i życzliwy. Jeśli o coś zapytał 
nawiązywało się z nim od razu bliską więź, mimo jego nieśmiałości. Potem miałem to 
szczęście być jego drugim sekretarzem. Miał głęboką wiarę. Przed każdym 
spotkaniem szedł do kaplicy i modlił się. Nigdy nie tracił czasu, cechowała go wielka 
pracowitość. Umiał również odpoczywać, lubił spacery po Ogrodach Watykańskich. 
Ojciec Święty Benedykt XVI miał możliwość poznać Kościół w Polsce i naród polski 
poprzez liczne pielgrzymki, które przybywały podczas pontyfikatu Jana Pawła II do 
Rzymu. W sposób szczególny poznał nasz naród podczas pielgrzymki apostolskiej 
do Polski. Kiedyś powiedział do mnie: „widzę, że Polacy naprawdę są wierzącymi 
ludźmi, bo ten sam entuzjazm, który okazywali Janowi Pawłowi II, okazują także 
mnie”. To było dla mnie bardzo wzruszające. Papież Benedykt XVI miał wielki 
szacunek do św. Jana Pawła II. Kiedyś spacerowaliśmy po tarasie i zatrzymaliśmy 
się przy kapliczce Matki Boskiej Fatimskiej. Zauważył, że trzeba wymienić Jej 
różaniec, bo już spłowiał. Powiedział wtedy, że chciałby ukoronować tę figurę jako 
znak wdzięczności za ocalenie życia jego poprzednikowi. Było to dla mnie 
wzruszające. Później, w symboliczny sposób, prywatnie dokonał tej koronacji.

– od 2018 r. zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy. 

Moje spotkania z Benedyktem XVI były krótkie, ale bardzo dobre i owocne. To 
człowiek bardzo otwarty, skromny, wrażliwy i delikatny. Mogłem się od niego uczyć 
sposobu myślenia, widzieć jak analizuje teksty, udziela uwag i rad. Najwięcej czasu 
spędziliśmy razem, gdy papież Benedykt przygotowywał pielgrzymkę do Polski, 
której motto brzmiało - „Trwajcie mocni w wierze”. Ojciec Święty cenił naród polski i 
Kościół w Polsce za przeżywanie wiary, co manifestowało się zwłaszcza podczas 
pontyfikatu Jana Pawła II. Uważał to za wielkie bogactwo. Mówił jednak, że po latach 
może ulec zmianie. Starał się więc Polakom przypomnieć, a nawet prosić wprost (np. 
podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach), by trwali w wierze, którą dotąd 
zachowali, oraz dawali jej świadectwo wśród narodów Europy i świata.

Ks. Paweł Ptasznik
– od 1996 r. Kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu

Poznałem rozważnego, bardzo mądrego i potrafiącego głęboko analizować 
rzeczywistość teologa i intelektualistę. Pierwszy z nim wywiad rzekę pt. „Sól ziemi” 
uważam za dar. Odpowiedział na wszystkie moje pytania, które osobiście bardzo 
mnie obchodziły. Osobowość Ratzingera ukształtowana była przez wpływ 
katolickiej tradycji i dziedzictwa Bawarii, doświadczenie przeciwstawiania się 
ateistycznej dyktaturze, a przede wszystkim przez pobożność jego rodziców - nie 
tylko matki, ale przede wszystkim ojca. Wyjaśniał mi, jak podążać, kierując się 
wiarą w codziennym życiu. Nie była to wiara płytka, ale mocno osadzona w ro-

Peter Seewald -  dziennikarz, pisarz, autor biografii papieża emeryta
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 Bp Athansius Schneider - biskup pomocniczy Astany (Kazachstan)

Z chwilą śmierci papieża Benedykta XVI wielu katolików poczuło, że stracili jasny i 
bezpieczny punkt odniesienia dla swojej wiary. Mają wrażenie, że zostali teraz 
sierotami. Był to Papież, który w centrum swojego życia osobistego i życia Kościoła 
umiejscowił nadprzyrodzoną wizję wiary i trwałą ważność świętej Tradycji Kościoła, 
będącej wraz z Pismem Świętym źródłem i filarem naszej wiary. W tym sensie 
najdonioślejszym i najbardziej pożytecznym aktem jego pontyfikatu było motu 
proprio Summorum Pontificum z całkowitym przywróceniem tradycyjnej liturgii 
łacińskiej we wszystkich jej przejawach: Mszy św., Sakramentach i wszystkich 
innych świętych obrzędach. Ten papieski akt zapisze się w historii jako epokowy. 
Papież Benedykt XVI oświadcza w nim, że tradycyjny obrzęd Mszy św. nigdy nie 
został zniesiony i zawsze powinien pozostać w Kościele, ponieważ to, co było święte 
dla naszych przodków i świętych, musi być również święte dla nas i przyszłych 
pokoleń. W czasie, który nastąpił po Soborze Watykańskim II, kiedy w Kościele 
zapanował niemal powszechny ruch radykalnego odrzucenia tysiącletniego obrzędu 
liturgicznego Mszy św., a tym samym zerwania z samą zasadą Tradycji, pontyfikat 
Benedykta XVI ma wartość choćby dlatego, że wydał motu proprio Summorum 
Pontificum, które zapoczątkowało proces leczenia rany w ciele Kościoła, 
spowodowanej postawą odrzucenia i nienawiści wobec czcigodnej i tysiącletniej 
reguły modlitwy Kościoła. Papież Benedykt XVI w swoim duchowym testamencie 
pozostawił nam między innymi następujące istotne, krótkie zdania, które uważam za 
najważniejsze: Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść! Doświadczamy w 
życiu Kościoła naszych czasów procesu rozwadniania wiary katolickiej i 
dostosowywania jej do ducha heretyków, innowierców i apostatów za pomocą 
zwodniczej i przyjemnie brzmiącej nazwy „synodalność” oraz nadużywania kano-

zumie, dająca siłę, by sprzeciwiać się różnym pokusom. Wyrażała się w częstym 
uczestniczeniu w Mszach św. i zaangażowaniu w życie Kościoła. Pobożność ojca 
dawała mu siłę do wewnętrznego sprzeciwu wobec ateistycznej dyktatury 
narodowego socjalizmu. Doświadczenia z okresu totalitaryzmu nauczyły go, że w 
dziejach świata wciąż pojawiają się epoki i teorie, które nie tylko są wyzwaniem dla 
chrześcijaństwa, ale też wręcz zmuszają do jego obrony. Z młodości wyniósł także 
przekonanie, że Kościół instytucjonalny swoją siłę wywodzi przede wszystkim z 
wiary swych wiernych. To stało się później centralnym przesłaniem całej 
kapłańskiej działalności. Mistrzem duchowym był św. Augustyn z Hippony. – 
Młodego Ratzingera fascynowała ta złożona osobowość, spory ze światem i 
oddanie Bogu. O nim myślał, gdy - mając 19 lat - wstępował do seminarium 
duchownego. Dzieło św. Augustyna otwierało przed nim nowe horyzonty. Był to 
ktoś żywy, bliski i aktualny, zdolny odpowiedzieć na wszystkie nurtujące go 
osobiste problemy i wyzwania czasu. Traktował go wręcz jak przyjaciela i 
przewodnika na drodze budowy Bożego dzieła. Peter Seewald porównuje 
Benedykta XVI do wielkiego Ojca Kościoła. Tak jak myśl św. Augustyna 
naznaczyła dzieje teologii i filozofii, począwszy od średniowiecza do dzisiaj, tak 
dziełem Ratzingera będziemy żyli przez następne wieki.
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Kard. Raymond Leo Burke
– amerykański duchowny, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej

nicznej instytucji synodu. Taka sytuacja wywołuje zniechęcenie u wszystkich 
prawdziwych katolików. Papież Benedykt był silny w wierze. Jako prawdziwy 
wielbiciel nieprzemijającego piękna i solidności tradycyjnego obrzędu Mszy św., 
dawał pierwszeństwo modlitwie, wizji nadprzyrodzonej i wieczności. To dziedzictwo, 
dzięki interwencji Bożej Opatrzności, która nigdy nie opuszcza swojego Kościoła, 
przezwycięży obecny ogromny zamęt w doktrynie wiary, przezwycięży postępującą 
apostazję, zwłaszcza wśród światowej i niewierzącej kasty teologów, którzy są 
nowymi uczonymi w Piśmie, oraz postępującą apostazję niemałej liczby wysokich 
rangą hierarchów jako  nowych saduceuszy. Papież Benedykt XVI pozwolił jasno 
rozbłysnąć swej dewizie biskupiej „Cooperatores veritatis”, czyli „współpracownicy 
Prawdy”. Pragnie poprzez swe motto powiedzieć każdemu wiernemu katolikowi, 
kapłanowi, biskupowi, kardynałowi, a także papieżowi Franciszkowi: tak naprawdę 
liczy się niezachwiana wierność prawdzie katolickiej, niezmiennej i czcigodnej 
Tradycji liturgicznej Kościoła oraz prymat Boga i wieczności. Oby Bóg przyjął 
modlitwy i cierpienia duchowe ofiarowane Mu przez papieża Benedykta XVI w 
okresie jego pustelniczego życia i oby dał w przyszłości Kościołowi prawdziwie 
katolickich i prawdziwie apostolskich biskupów i papieży. Albowiem, jak powiedział 
Święty Paweł, „Nie możemy niczego dokonać przeciwko Prawdzie, lecz [wszystko] 
dla Prawdy”

Benedykt XVI był wyjątkowo utalentowanym nauczycielem wiary katolickiej. Jego 
śmierć jest wielką stratą dla całego Kościoła Świętego. Byłem zawsze pod 
wrażeniem jego nadzwyczajnej inteligencji i wiedzy, idących w parze z pokorą na 
wzór Chrystusa. Służył szczerze w myśl natchnionych słów swego biskupiego motto, 
jako jeden ze współpracowników prawdy naszego Pana. Jego nauczanie dotyczące 
świętej liturgii, zawarte w książce „Duch Liturgii”, pozostanie trwałym i żywym 
dziedzictwem. Sprzeciwiał się w niej nowoczesnym nurtom degenerującym katolicką 
Mszę św. i bronił tradycyjnego nauczania o kulcie Bożym. 

Kard. Gerhard Müller - prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017
Zmarły Papież senior był człowiekiem wielkiej wrażliwości, humoru i pokory, który 
posiadł głęboką mądrość jako uczestnik Bożej miłości. Na wszystkich zajmowanych 
stanowiskach i we wszystkich swoich zadaniach był wielkim myślicielem i osobiście 
wierzącym chrześcijaninem. Jest prawdziwym doktorem Kościoła na dzisiejsze 
czasy. Cenna jego spuścizna teologiczna to książki: „Wprowadzenie w 
chrześcijaństwo”, „Eschatologia: śmierć i życie wieczne” oraz trylogia „Jezus z 
Nazaretu”, przeznaczone dla szerokiej rzeszy wykształconych czytelników. 
Dostępne są jego liczne homilie, podnoszące na duchu i umacniające wiarę. Spośród 
encyklik Benedykta XVI wyróżniam pierwszą z nich, „Deus caritas est”, ponieważ 
właśnie w niej suma i kulminacja samoobjawienia się Trójjedynego Boga w Jego 
istocie oraz relacja Trzech Osób Boskich zostają ukazane współczesnemu
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 człowiekowi na najwyższym poziomie Magisterium Kościoła.

Abp Charles Chaput – były arcybiskup Filadelfii
Istotę tego wielkiego człowieka zawsze będą oddawać dwa zestawienia: wiara i 
rozum, realizm i nadzieja. Benedykt XVI wiedział, że bez dyscypliny wiary rozum 
degraduje się do narzędzia władzy; a bez dyscypliny rozumu wiara staje się zbiorem 
pustych dewocji. Rozumiał też, że optymizm nie jest nadzieją. Chrześcijanie 
potrzebują zdrowego, a często również surowego realizmu wobec świata i ludzkiej 
natury, ale także ostatecznej ufności w zbawczą miłość Boga do ludzkości. 
Przyznaję, że będzie mi brakowało wpływu Benedykta XVI na Kościół, który 
utrzymywał się nawet po jego przejściu na emeryturę. Jego cicha obecność dawała 
mi pewność, że jego nauczanie jest wciąż żywe w naszych burzliwych czasach. 
Teraz, gdy go już nie ma, niektórym będzie łatwiej zaprzeczać lub ignorować je. 
Będzie mi więc brakowało pociechy z jego żywej obecności w Kościele. Benedykt był 
najbardziej inteligentną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Przejawiało się to 
zarówno w jego rozumowaniu, jak i sposobie wyrażania. Dlatego głosu i świadectwa 
Benedykta XVI zabraknie w życiu Kościoła, zwłaszcza że znamy jego obecną 
intelektualną kondycję.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie tekstów: 

Kard. Gerhard Müller: Benedykt XVI to prawdziwy doktor Kościoła na dzisiejsze czasy
Prof. Marek Kornat: było zapewne jakimś znakiem Opatrzności, 

że Benedykt XVI pozostawał tak długo z nami na tym świecie
Trwałe i żywe dziedzictwo – kard. Raymond Burke o nauczaniu Benedykta XVI na temat liturgii

Abp Charles Chaput: Kościołowi będzie brakować wpływu Benedykta XVI
Bp Athanasius Schneider: Dziedzictwo pontyfikatu papieża Benedykta XVI

Ks. Paweł Ptasznik: Benedykt XVI chciał, by Polacy dali świadectwo wiary narodom Europy
Ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleski: Benedykt XVI jednoznacznie walczył z pedofilią w Kościele

Marek Jurek: Prawda była (i jest) kluczowym tematem teologii Benedykta XVI. 
Marek Jurek: Benedykt XVI był wielkim nauczycielem nonkonformizmu katolickiego

Marek Jurek: W ilu polskich katedrach uszanowano prośbę papieża?
Abp Mieczysław Mokrzycki o Benedykcie XVI: czynił Boga bliskim

Abp Mieczysław Mokrzycki: Benedykt XVI cenił wiarę Polaków
Peter Seewald porównuje Benedykta XVI do Ojca Kościoła św. Augustyna

Mokrzycki Polacy: Benedykt XVI dostrzegał wiarę Polaków

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w każdą niedzielę prosi o 
szczególną modlitwę w swojej intencji. Odmawiajmy każdego dnia tę modlitwę.

Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym 
Pasterzem naszym Franciszkiem i prowadź go w Swej łaskawości po drodze 
zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą 
mocą wypełniał.  Amen 
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Obraz Męki Chrystusowej we Mszy św.
K A N O N    R ZY M S K I

Za: „Eucharystia źródłem człowieczeństwa”, za zezwoleniem
władzy duchownej, Wydawnictwo APOSTOLICUM.

KAPŁAN
1 Idzie do ołtarza.
2 Rozpoczyna Mszę Św. 
3 Przystępuje do ołtarza i całuje go.
4 Idzie na miejsce przewodniczenia.
5 Antyfona na wejście.
6 Panie zmiłuj się nad nami.

7 Pierwsze czytanie.
8 Modlitwa przed Ewangelią.
9 Mówi: Pan z wami.
10 Czyta Ewangelię.

11 Odkrywa kielich.
12 Ofiaruje chleb i wino. 
13 Przykrywa kielich.
14 Umywa ręce. 
15 Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą
      ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący.
16 Wezwania przed prefacją.
17 Prefacja i Święty

18 Wspomnienie żyjących.
19 Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia. 
20 Błogosławi Ofiarę chleba i wina.
21 Podnosi Hostię.
22 Podnosi Kielich. 
23 Aklamacja.
24 Wspomnienie zmarłych.
25 Odmawia: Ojcze nasz.

26 Łamie Hostię.
27 Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha.
28 Mówi: „Baranku Boży…”
29 Przyjmuje Komunię Św.
30 Czyści kielich.
31 Przykrywa kielich.
32 Antyfona na Komunię.
33 Odmawia modlitwę po Komunii.

34 Mówi ostatni raz: „Pan z wami”.
35 Mówi: „Idźcie, Ofiara spełniona”.

CHRYSTUS
Idzie na Górę Oliwną.
Rozpoczyna się modlić.
Zdradzony pocałunkiem Judasza.
Pojmany i zaprowadzony do Annasza.
Przed Annaszem fałszywie oskarżony.
Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się
Go trzykrotnie.
Prowadzony do Piłata.
Prowadzony do Heroda i wyszydzony.
Spojrzał na Piotra – nawraca go.
Na powrót prowadzony do Piłata
i przed nim oskarżony.
Haniebnie obnażony.
Okrutnie ubiczowany.
Cierniem ukoronowany.
Niewinnym uznany przez Piłata.
Piłat ukazuje Jezusa ludowi
i mówi: „Oto człowiek”.
Opluty i wyszydzony.
Uznany gorszym od mordercy Barabasza
i skazany na śmierć.
Niesie krzyż na górę Kalwarię.
Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.
Przybity do krzyża.
Wywyższony na Krzyżu.
Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.
Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.
Modli się na krzyżu za ludzi.
Wypowiada na krzyżu 7 Słów: „Boże mój,
Boże mój, czemuś mnie opuścił”
Oddaje Bogu Ducha – umiera.
Zstępuje do Otchłani.
Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
Złożony do grobu.
Namaszczony przez pobożne kobiety.
Powstaje z martwych.
Ukazuje się Matce swej i uczniom.
Objawia się uczniom swym i naucza ich
jeszcze przez 40 dni.
Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili
Ewangelię.
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Spotkania ze św. Mikołajem 

Tradycyjnie św. Mikołaj zagościł w naszej bazylice we wtorek 6 grudnia pod koniec 
Mszy św. roratnej dla dzieci. Już wcześniej, staraniem Siostry katechetki oraz 
członków Akcji Katolickiej, parafialna schola, a także dzieci i młodzież biorące udział 
w niedzielnej Mszy św. obdarowane zostały drobnymi upominkami i słodyczami. 
Spotkanie uczestniczących w Roratach ze św. Mikołajem, ze względu na Mszę św. 
sprawowaną przy głównym ołtarzu, miało miejsce w kaplicy św. Aleksandra. 
Świętego bardzo interesował przeżywany przez dzieci okres Adwentu, Rorat oraz 
przygotowania w ich rodzinach do świąt Bożego Narodzenia. Za ich gorliwość i 
starania, aby się podobać Chrystusowi, Święty obdarował je słodyczami.

Spotkanie opłatkowe wspólnot 

W tym roku wcześniej niż w po-
przednie lata, bo już w niedzielę 
10 grudnia odbyło się spotkanie 
opłatkowe członków wspólnot 
działających przy naszej parafii. 
Rozpoczęło je tradycyjnie od-
czytaniem fragmentu Ewangelii 
wg św. Mateusza o narodzeniu 
Zbawiciela. Następnie pro-
boszcz parafii ks. kan. Andrzej 
Stasiak złożył wszystkim uczest-
nikom życzenia świąteczne, a po 
nich składali je sobie nawzajem 
wszyscy zebrani. Spotkanie 
przygotowały panie z Żywego

Boże Narodzenie

Różańca. Na stole nie zabrakło potraw wigilijnych i słodkich wypieków, a w sercach 
uczestników życzliwości, radości ze spotkania i rozmów. Nie było jednak wspólnego 
śpiewania kolęd, ponieważ czas ku temu jeszcze nie nadszedł. Wieczór kolęd dla 
wspólnot działających przy bazylice odbył się 14 stycznia.

Zdjęcie: Zbigniew Dzieciątkowski

Cały okres Adwentu był przygotowaniem do tego jedynego w roku uroczystego dnia, 
jakim jest Boże Narodzenie. W sobotę - po pojawieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdki - rozpoczęła się w większości polskich rodzin wyjątkowo podniośle 
celebrowana wieczerza wigilijna, z potrawami podawanymi jedynie w ten szczególny 
wieczór. Rozpoczynała się odczytaniem fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa.
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Składano sobie nawzajem ży-
czenia, okazując miłość, życzli-
wość i radość ze wspólnego 
spotkania. Pamiętano także o 
osobach nieobecnych lub blis-
kich zmarłych, pozostawiając dla 
nich przygotowane nakrycie, by 
w ten sposób okazać im pamięć. 
Dbano, aby w ten wieczór nikt nie 
pozostawał sam, lecz spędzał go 
z rodziną, nawet jeżeli nie z 
własną to zaprzyjaźnioną. Był to 
również czas obdarowywania 
siebie nawzajem prezentami.

Od wieków w tym dniu, z szacunku do mającego narodzić się Bożego Dziecięcia, w 
rodzinach i w otoczeniu obowiązkowo zawieszano wszelkie spory i kłótnie (tego 
świętego czasu nie uszanowali Rosjanie, pomimo obiecywanego rozejmu). To 
wieczór śpiewanych w gronie rodzinnym ulubionych kolęd i pastorałek. Obraz 
wspólnych chwil przeżywanych przez dzieci w gronie rodziców, rodzeństwa i 
dziadków utrwala się w pamięci na całe życie i jest wzorcem przekazywanym na 
dalsze pokolenia. Po wieczerzy wspólnie udawano się do świątyni na Pasterkę, jak 
uczynili to pasterze w noc betlejemską, idąc za Gwiazdą do stajenki z narodzonym 
Jezusem, Jego Matką i Józefem. Od kilku lat w naszej bazylice Pasterka odbywa się 
w dwóch terminach. Na wcześniejszą (o godz. 21.00) przyszły rodziny z mniejszymi 
dziećmi oraz osoby starsze i samotne, a o północy reszta wiernych.
Wnętrze bazyliki powitało wchodzących ciemnością (symbol ciemności, jaka 
towarzyszyła ludzkości przed przyjściem na świat Zbawiciela), światło ogarniało 
jedynie ołtarz i szopkę betlejemską. Mszę św. rozpoczęło procesyjne wejście służby 
liturgicznej z zapalonymi świecami oraz kapłanów. Procesja udała się do szopki, 
gdzie Ksiądz Proboszcz umieścił przyniesioną figurę Dzieciątka Jezus, a następnie 
do ołtarza. Na ten znak zabłysły wszystkie światła zwiastujące ludziom narodzenie 
światłości - Syna Bożego – i zabrzmiała kolęda „Wśród nocnej ciszy” przy wtórze 
organów. W świątecznych homiliach usłyszeliśmy, że odwieczne Słowo za sprawą 
Ducha Świętego w ciele Maryi Dziewicy stało się Synem Bożym, a przez Niego 
przyszła na świat miłość, przez którą Bóg mówi do człowieka. Narodzony Boży Syn, 
poprzez Golgotę objawił się nam w Eucharystii. Tak więc żłóbek, Krzyż i Eucharystia 
stanowią mądrość człowieka, a ta prawda - choć niepojęta ludzkim umysłem - musi 
być przyjęta przez wiarę. Uwierzmy Słowu (bez zakłamań i uszczupleń), które stało 
się Ciałem. Słowo zawarte w Ewangeliach należy przyjmować ze świadomością, że 
jest Słowem Boga, którego się nie poprawia i nie dokonuje żadnych korekt; ale się 
wierzy. Czas narodzenia Chrystusa pokazuje odwieczną tęsknotę człowieka do 
poznania w pełni sensu swego życia. Chrystus jest jak promień słońca rozświetlający 
ciemności poszukiwań ludzkiego umysłu i serca. Dzięki światłu, pochodzącemu z 
groty betlejemskiej, dostrzegamy inny wymiar życia człowieka. Wcielenie Syna 
Bożego uświadamia, że Bóg jest zawsze z człowiekiem, nie wypuszczając z rąk

Zdjęcie: Dariusz Nowak
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swego stworzenia. Na tym opiera się ludzka nadzieja i odpowiedzialność za własne 
życie. Historia Kościoła ukazuje wielu ludzi, jak np.: św. Matka Teresa z Kalkuty, św. 
Brat Albert Chmielowski, św. Maksymilian M. Kolbe, przez których objawiła się moc 
Bożej miłości działającej przez człowieka. Źródłem ich gorliwego apostolstwa była 
wiara w miłość Boga, która ogarnia człowieka bez reszty. Ich życie to jednocześnie 
droga niezmiernie trudna, ale świadectwo, jakie dali, pokazuje, że stali się żywym 
wcieleniem Chrystusowej nauki o miłości. Uwierzmy zatem Bożej miłości do nas i 
przyjmijmy jej moc.

Msza św. na zakończenie roku 
Był to czas dziękczynienia Bogu za każde dobro, jakie wydarzyło się w tym roku. 
Dziękujmy Bogu, bo to od niego pochodzą otrzymane laski i dary naszego ducha. 
Dziękujmy także za przykre i smutne wydarzenia. Być może są one skutkiem 
naszych błędów, ale uzmysłowione dają nam siłę do powstawania i mądrość, aby ich 
nie powielać. Zakończenie roku to dobry czas na podsumowania. Wypada się 
zastanowić, co było dobre, a co nie przyniosło nam chluby, kogo skrzywdziliśmy, aby 
przeprosić i wynagrodzić. To także szansa na zmiany w życiu - w swoim małżeństwie, 
w rodzinie, w miejscu pracy. W Nowym Roku życzymy sobie przede wszystkim 
szczęścia, a jego pełnię może dać tylko bliskość i jedność z Bogiem. Nie wstydźmy 
się posłuszeństwa Ewangelii, nie marnujmy czasu, gdy działa w nas i przez nas Boża 
łaska. Składane życzenia będą wówczas szczere i prawdziwe. W głoszonym kazaniu 
Ksiądz Proboszcz dokonał także podsumowania tego, co działo się w tym roku. 
Dziękował Bogu przede wszystkim za konsekrację ołtarza, a także za powolny 
powrót do aktywności wspólnot działających przy bazylice. Na zakończenie Mszy św. 
złożył wszystkim obecnym życzenia pomyślności, spełnienia oczekiwań, opieki Matki 
Bożej, a także potrzebnych łask oraz darów Bożych, abyśmy wszyscy wzrastali w 
duchu i wierności Bogu.

Bożonarodzeniowe kolędowanie
6 stycznia 2023

W piątek 6 stycznia, w Święto Objawienia 
Bożego, już po raz 12 w naszej bazylice 
wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta, pod 
kierownictwem Ireneusza Dustera, z 
koncertem kolęd i pastorałek. Powstała w 
1999 r. na bazie Dąbrowskiej Fabryki 
Maszyn Elektrycznych DAMEL. Obecnie 
liczy około 45. muzyków w różnym prze-
dziale wiekowym. Orkiestra, od momentu 
powołania, działa przy Pałacu Kultury 
Zagłębia. Wraz z nią wystąpiły solistki: 
Izabela Grzyb i Alicja Kulik z tercetu Swing Sisters, działającym od maja 2020 r. 
również przy PKZ (trzecia „Muzyczna Siostra” Anna Nocoń nie wystąpiła z powodu 
choroby). W koncercie w ich wykonaniu usłyszeliśmy znane standardy, jak: „Biały
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śnieg i ty” (kompozycja Piotra Rubika), 
„Jingle bell rock”, „Zimowa kraina cza-
rów” (Winter Wonderland), „Kiedy zima 
się zaczyna” (Let is snow), pastorałkę 
„Przekażmy sobie znak pokoju”, a także 
znane kolędy: „Mędrcy świata”, „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki” i inne śpiewane ze 
słuchaczami koncertu. Wraz z orkiestrą 
wystąpiło również dwóch solistów in-
strumentalistów: Oliwia Baran wykonała 
na saksofonie altowym kolędę „Jezus 
malusieńki” oraz Martyna Pajaj na 
klarnecie „O gwiazdo betlejemska”. 
Koncert bardzo interesująco prowadził 
ks. Tomasz Zmarzły, przypominając ge-
nezę powstania niektórych kolęd, historię 
zwyczaju budowania betlejemskich szo-
pek, a także swoim zwyczajem cytując 
dwa wiersze ks. Jana Twardowskiego o 
Bożym Narodzeniu. Na zakończenie kus-
tosz bazyliki ks. kan. Andrzej Stasiak 
podziękował wykonawcom za piękne 
wykonanie utworów oraz Zbigniewowi Cofór, organizatorowi koncertu, zapraszając 
artystów w przyszłym roku. 
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W niedzielę 8 stycznia z koncertem kolęd 
i pastorałek wystąpiła duża 20-osobowa 
grupa Wychowanków Dąbrowskiego 
Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twór-
czej, pracujących pod kierunkiem pani 
Aleksandry Stano. Był to równie piękny 
występ młodych utalentowanych osób. 
Młodzież z tego ośrodka koncertuje w ba-
zylice wraz z Miejską Orkiestrą Dętą już 
od 2011 r., choć zapewne w innym skła-
dzie. Serdecznie dziękujemy artystom
i życzymy dalszego pięknego rozwoju.

8 stycznia 2023

Wspomnienie MB z Lourdes. Msza św. za chorych
Peregrynacja obrazu MB Solidarności
Peregrynacja obrazu MB Solidarności
Pielgrzymka Amazonek
Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych Diecezji i Okręgu 
Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Pielgrzymka Harcerzy Okręgu Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka Rodziny Żywego Różańca
I Komunia św. Szkoły Katolickiej
XVII Pielgrzymka Mężczyzn
I Komunia św. Szkół Podstawowych

11 lutego godz. 11.00
25 lutego godz. 17.45
26 lutego godz. 17.45 
12 marca godz. 12.00 
19 marca godz. 12.00

25 marca godz. 18.00
23 kwietnia godz.12.00
29 kwietnia godz. 10.00

14 maja godz. 12.00
21 maja godz. 12.00

28 maja godz. 10.30 i 12.00

https://www.facebook.com/moptdg



Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

od poniedziałku do soboty

godz.:
Msza dla młodzieży;
Msza dla dzieci;
;
(z wyjątkiem m-cy VII-VIII)

(w m-cach V-IX)

 7.00;
  9.00 
10.30 
12.00
16.00 
18.00; 20.00 

niedziela

godz.: 7.00; 7.30; 18.00;

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

w każdą środę po Mszy św. 
o godz. 18.00

Pierwsze Soboty Miesiąca
Wynagradzające Niepoka-
lanemu Sercu Maryi
od maja do października
od godz.18.00godz.  - nabożeństwo

do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli 
i Honorowej Straży Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa

15.00

zawsze przed i w czasie Mszy św.

stałe adresy oraz indywidualne 
zgłoszenia w kancelarii lub 
zakrystii na każde życzenie ro-
dziny chorego

Msze św. odprawiane za zmar-
łego (zmarłych) w następują-
cych po sobie 30. dniach bez 
przerwy. Na mocy przywileju 
papieskiego z Mszami złączo-
ny jest odpust zupełny.

w pierwszy czwartek mie-
siąca podczas Mszy św. 
o godz. 18.00

w każdy piątek godz. 18.00

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00 

godz.  każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

18.00,

w czwartą niedzielę miesiąca
o godz. 15.00

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH 
(GŁUCHONIEMYCH)

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana

Sakrament chrztu przyjęli

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen

Remigiusz Wojciech Kukawski,
Adam Wojciech Pyszczek-Malek,
Zuzanna Wioleta Sobczyk,

Oliwier Łukasz Latosiński,
Kuba Witold Wejschof,
Piotr Daniel Weischof,

Igor Marcin Marzec,
Jakub Dominik Czapla.

Marian Jakubowski [lat 83],
Bożena Marianna Karkos [lat 89],
Zofia Jakubska [lat 90],
Barbara Zenona Morawiec [lat 94],
Jolanta Maria Sojka [lat 58],
Marian Strojecki [lat 75],
Bronisław Maciej Kowaliszyn [lat 72],

Stanisław Rogala [lat 85],
Maria Jacoszek [lat 71],
Leszek Bednarek [lat 86],
Stanisław Wnuk [lat 83],
Janina Dydak [lat 101],
Maria Piekorz [lat 73],
Jerzy Gawlikowski [lat 71]



sale parafialne,
przy ul. Królowej Jadwigi 15

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

piekun:

ministranci młodsi, starsi i lektorzy

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

piekun:

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

piekun:

Narzeczeni zgłaszają się w kan-
celarii parafialnej 3 miesiące 
przed terminem zawarcia 
związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty:

dowód osobisty,
aktualna metryka chrztu św. 
(wydana nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem ślubu),
świadectwo katechizacji z ukoń-
czenia szkoły średniej,
świadectwo przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania i Komunii świętej.

Wdowcy dostarczają akt zgonu 
współmałżonka.
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukoń-
czyli 18. roku życia,  zgłaszają 
się z rodzicami. Narzeczeni u-
czestniczą w naukach przedmał-
żeńskich, które odbywają się 
w naszej parafii. Dostarczają za-
świadczenie o wygłoszonych 
zapowiedziach w swoich para-
fiach. W tygodniu poprzedzają-
cym ślub narzeczeni zgłaszają 
się w kancelarii w celu podpisa-
nia aktu ślubu.

Chrzest odbywa się podczas 
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą 
pierwszą i trzecią niedzielę mie-
siąca oraz w pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy. Rodzice zgłaszają swo-
je dziecko w tygodniu poprze-
dzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:

W każdy piątek poprzedzający 
niedzielę chrztu o godz. 19.00 
odbywa się katecheza, w której 
uczestniczą rodzice dziecka i ro-
dzice chrzestni. Rodzice chrzest-
ni wg prawa kanonicznego po-
winni być osobami wierzącymi, 
praktykującymi, mieć ukończony 
16. rok życia i przyjęty sakrament 
bierzmowania. Rodzice chrzest-
ni podpisują akt chrztu w zakrystii 
bazyliki w dniu chrztu, pół godzi-
ny przed rozpoczęciem Mszy 
św., tzn. o 11.30. Rodzice przy-
gotowują białą szatę i świecę 
chrzcielną.

akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzest-
nych (jeśli nie pochodzą z naszej 
parafii).

Zaprasza rencistów i emerytów z tere-
nu naszej gminy. Osobom samotnym, 
schorowanym, mającym trudności w 
prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go oferują: wyżywienie, zajęcia rekre-
acyjne, zajęcia usprawniające, pomoc 
w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poru-
szaniem się zapewniają transport do 
placówki.

W zamian otrzymuje się: posiłek, miej-
sce do spania, możliwość uprania o-
dzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możli-
wość skorzystania z zajęć terapeutycz-
nych uniezależnienia od alkoholu.

czynna codziennie
od 
w okresie zimowym
od 

19.00 do 7.00,

16.00 do 8.00.

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31

czynna: każdy poniedziałek
miesiąca 16.00-17.30

Poradnia prowadzi zapisy na spotkania.

Aby skorzystać z noclegu, 
należy być  trzeźwym.

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93

11.00 - 12.00
10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30

czynna od poniedziałku do piątku

w soboty

32 262 27 16;   692 464 93010.00-12.00; 15.00-17.30

czynna od poniedziałku do piątku

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy wtorek miesiąca,
godz.17.00, adoracja, Msza św,
spotkanie

piekun:

PRE-KANA
 PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA

 PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.
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ks. kan. Andrzej Stasiak

Organista Wojciech Podsiadło

ks. Dariusz Stopa
ks. Tomasz Zmarzły

Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak 
każdy czwartek godz. 19.00

Opiekun: ks. Tomasz Zmarzły

Opiekunowie:
Siostra Joanna (SP10)
Ks. Dariusz Stopa (SP7)

,

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
sobota godz. 10.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy piątek godz. 19.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy wtorek godz. 19.00

Opiekun: 
w każdym miesiącu wg określonego
harmonogramu

W KANCELARII

PUNKT WYMIANY ODZIEŻY I SPRZĘTÓW
oddawanie: Księgarnia parafialna
wydawanie: IV czwartek miesiąca

Organista Wojciech Podsiadło



Ks. kan. Andrzej Stasiak, Danuta Wywiał 
i Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Królowej Jadwigi 17 

Ks. Tomasz Zmarzły, 


