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Drodzy Parafianie! Drodzy czytelnicy!
W tym roku Święta Bożego Narodzenia będą inne od wszystkich, które dotąd przeżywaliśmy. Ograniczenia sanitarne w czasie pandemii koronawirusa, kryzys Kościoła, spowodowały wiele
problemów. Sytuacje się zmieniają, ale to, co jest niezmienne,
to miłość Pana Boga i Jego łaskawość. Pragniemy w każdej sytuacji życiowej i społecznej wierzyć w miłość i pomoc Ojca Niebieskiego. Jezus przyszedł przecież na świat, do każdego człowieka,
aby zbawić, aby wyzwolić z wszelkiego zła. Trudne doświadczenia to czas próby wiary. W takim momencie się znajdujemy.
Pragniemy odnawiać naszą wiarę w Jezusa Zbawiciela, pogłębiać naszą relację z Bogiem. Zawsze grozi nam w naszym życiu,
że pozostaniemy na uczuciach, czy na powierzchni przeżywania
Bożego Narodzenia. Ważniejsza może być dla nas tradycja niż
wiara w Jezusa, który narodził się dla nas i ciągle pragnie rodzić
się w naszych sercach. Zachęcam wszystkich, aby uczynić wysiłek duchowy w odnowie wiary. Jak to czynić? Przede wszystkim
warto skorzystać z sakramentu pokuty, Eucharystii i rozmodlić się, wpatrując się z wiarą w żłóbek
betlejemski.
Na Boże Narodzenie 2020 roku i cały Rok Pański 2021 roku życzę wszystkim parafianom i czytelnikom naszego czasopisma odnowy wiary, aby pomogła nam ona z Jezusem przetrwać trudne czasy.
W jedności duchowej i modlitewnej
Ks. Proboszcz Krzysztof Skowroński

Drodzy Parafianie!

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia obchodzimy w szczególnych warunkach, przez co – jak mogłoby się wydawać – może być
nam trudniej „przeżyć” je tak jak zawsze, tradycyjnie: przy stole
pełnym gości, na spotkaniach opłatkowych czy przy kolędowaniu.
Ta sytuacja, jakkolwiek niełatwa, może jednak stać się dla nas okazją do zastanowienia się nad tym, co jest naprawdę ważne.
Niniejszym numerem chcemy pomóc Parafianom w zwróceniu
uwagi na to, co najistotniejsze. Skłonić do refleksji nad znaczeniem
symboli, znaków, obrzędów, do których jesteśmy przyzwyczajeni,
by spojrzeć na nie na nowo i uświadomić sobie ich rolę w naszym
życiu duchowym.
Niech te Święta, właśnie przez swoją niecodzienną oprawę, pozwolą nam w pełni zobaczyć Tego,
który przychodzi na świat i wśród tradycji – jakkolwiek pięknych i potrzebnych – dostrzec przede
wszystkim żywego Jezusa. Tego właśnie wszystkim serdecznie życzymy.
W imieniu redakcji
Maciej Waraczewski
redaktor naczelny
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Formy pobożności
ludowej
a sprawowanie
Najświętszej Ofiary
Eucharystii
Liturgia w pojęciu chrześcijańskim oznacza,
że Lud Boży uczestniczy w ,,dziele Bożym”.
To poprzez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel
i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia (KKK 1069). Ten krótki urywek
z Katechizmu Kościoła Katolickiego podaje
wiele informacji dotyczących zagadnienia różnego rodzaju nabożeństw, a także Mszy świętej.
Pojęcie liturgii głównie odnosimy do celebracji
sakramentów. Celebracja Eucharystii jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego.
Wszystkie inne sakramenty wiążą się ze świętą
Eucharystią i do niej zmierzają, bo to w Eucharystii mamy obecnego naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa (KKK 1324). Jeżeli tak
spojrzymy na Mszę świętą, to automatycznie
możemy uporządkować sobie myślenie na temat różnego rodzaju nabożeństw, jako form pobożności ludowej.
Nabożeństwa dotyczące kultu Boga lub świętych są podporządkowane Eucharystii. To Eucharystia, jej celebrowanie i przyjmowanie ma
wpływ na nasze zbawienie. Natomiast różnego
rodzaju dodatki mają na celu wzmożenie naszej osobistej pobożności, nie doprowadzą nas
jednak do życia wiecznego. Jeżeli ktoś porzuci
Mszę świętą i komunię, na rzecz jakiejś, nawet
pięknej, modlitwy, to wybierze o wiele mniejszą
wartość. One jak najbardziej mogą nam pomóc
przybliżyć się do tajemnicy Boga, ważne jednak,
żeby nie przesłoniły nam Boskiej Liturgii.
Bardzo dobrze wartość Mszy i innych celebracji
liturgicznych (inne sakramenty, Liturgia Gou źródeł
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dzin) widać w powszechności. Wiele z nabożeństw nie wykracza poza naszą kulturę, nasze
środowisko, w przeciwieństwie do Eucharystii
czy Liturgii Godzin, które są obecne na całym
świecie, wszędzie tak samo, choć w różnych językach, sprawowane i którym nie zagraża czas.
Wiele nabożeństw się zdewaluowało czy utraciło swoją popularność. Msza święta jest obecna
w Kościele od początku, od Chrystusa, i będzie
w Kościele trwać. Pobożność ludowa pojawiła
się później, jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie, jakie mieli ludzie z konkretnych
miejsc i środowisk.
Kościół od początku trwał przy celebrowaniu
Eucharystii, jako głównego źródła czerpania łaski potrzebnej do zbawienia. Dodawał
do tego także inne formy, jednak zawsze podporządkowane liturgii eucharystycznej. Dlatego nie trzeba rezygnować z nabożeństw, jednak
nie mogą one być nadrzędne wobec Mszy, będącej wartością największą. Pobożność ludowa,
jako nieobowiązkowa, nie jest wyznacznikiem
świętości, ale wielu pomaga w drodze do zbawienia. Dlatego nie należy z niej rezygnować,
pamiętając równocześnie o hierarchii, aby nie
zatracić rzeczy najważniejszych: sakramentów
Kościoła.
ks. dk. Krzysztof Dopierała
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Pokazując dzieciom wiarę
Zapytani, czym jest wiara, automatycznie odpowiemy, że wiara
jest doświadczeniem Boga, relacją
z Nim i podążaniem za Jego głosem
w pełnym zaufaniu. Jeśli chcielibyśmy być bardziej precyzyjni, to odwołamy się do Katechizmu Kościoła
Katolickiego, w którym znajdujemy taką definicję: Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który
mu się objawia i udziela, przynosząc
równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia (KKK 26), zaś niewyczerpanym źródłem, do którego
powinniśmy się nieustannie odnosić
jest Pismo Święte, w którym chociażby w Liście do Hebrajczyków
czytamy: Wiara jest poręką tych dóbr,
których się spodziewamy, dowodem
tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr11, 1).
Przeszukując źródła naukowe, moglibyśmy natrafić na jeszcze wiele
innych definicji, wyjaśnień, cytatów.
Oczywiście wszystko to jest potrzebne, ale pytając o wiarę za każdym razem możemy uzyskać inną
odpowiedź. Dla każdego katolika
wiara ma inne znaczenie, inny wymiar, może mieć różną intensywność
i w innych aspektach się wyrażać,
wspólny jest tylko (a nawet aż) punkt
odniesienia.
Dla nas – dorosłych, ukształtowanych katolików – wiara jest sprawą oczywistą, składa się na naszą
codzienność i porządkuje nam życie. Trudności pojawiają się wraz
z przyjściem na świat dzieci. Bo jak
mądrze i odpowiedzialnie wprowadzić małego człowieka w coś tak
nieoczywistego i trudnego jak wiara w Boga? Nie ma na to jednego
sprawdzonego sposobu, każdy rodzic własnym przykładem, trochę
metodą prób i błędów powoli wprowadza dziecko w świat religii, wiary
i relacji z Bogiem. Trudno jest mi się
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wypowiadać za wszystkich rodziców,
zmagających się z tym wymiarem
życia, ale chętnie opowiem o moim
doświadczeniu przekazywania wiary,
jako mamy trójki dzieci.
Od początku naszego rodzicielstwa
było dla nas jasne, że chcemy naszym
dzieciom pokazywać wiarę żywą,
prawdziwą. Nie opowiadać o niej,
tylko ukazywać życie z Bogiem jako
ogromny dar, który należy pielęgnować. Jak to wygląda w praktyce? Przede
wszystkim dzieci od samego początku
uczestniczyły z nami w mszach świętych, czasem wytrzymały całą, czasem
nie. Na miarę ich wieku tłumaczymy,
co się dokonuje na ołtarzu, na co muszą w danej chwili zwrócić uwagę. Nasi
Synowie są już po wczesnej komunii
świętej, co daje im możliwość lepszego
rozumienia Eucharystii. Często przed
mszą dostają od taty specjalne zadanie
np. zwróćcie uwagę, o jakimi ptaku
mówi dzisiejsza ewangelia. To bardzo
rozbudza ich ciekawość. Nieraz dzieci widziały nas czytających czytanie
czy modlitwę powszechną, służącego
do mszy tatę – to także pokazuje im,
że nasze (a także ich) zaangażowanie
ma znaczenia i jest ważne. W naszym
domu od samego początku modlimy się z dziećmi. Przede wszystkim
jest to wieczorna modlitwa, która
przez te 9 lat naszego rodzicielstwa
mocno ewoluowała. Uczymy dzieci
dziękczynienia, chcemy, by wiedziały,
komu wszystko zawdzięczają. Czasem naszą modlitwą jest Ojcze Nasz
i Zdrowaś Maryjo, czasem jest to radosne dziękowanie (nasz średni syn
mając 4 lata dziękował za każdą zabawkę, którą w czasie modlitwy napotkał jego wzrok), ale modlimy się
też śpiewem, na różańcu, odmawiamy
nieszpory, czytamy o świętych czy tak
jak teraz, w adwencie, czytamy książkę wprowadzającą nas w oczekiwanie na narodzenie Jezusa. A czasem,
gdy brakuje nam już sił, to po prostu

błogosławimy dzieci, robiąc na czole
znak krzyża, mówiąc: Niech Cię Pan
błogosławi i strzeże. Swoją drogą akurat to błogosławienie mocno pokazuje, jak bardzo dzieci nas obserwują
i naśladują: nasza Córka mając niecałe
2 latka podchodziła do nas i też nam
błogosławiła.
Trudno w tym miejscu wymienić
wszystkie aspekty naszego wychowywania w wierze katolickiej. Jednak
na jednym elemencie pozwolę sobie
skupić się bardziej: jako że właśnie
zakończyliśmy adwent, czas oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa
chciałabym pokazać jak w naszym
domu wyglądają takie przygotowania. Przede wszystkim opowiadamy
dzieciom na co, a właściwie na kogo
tak naprawdę czekamy, ukazujemy
im jak ważną rolę Bóg powierzył
Maryi, odpowiadamy na ich pytania
i sami im je zadajemy. Niesamowite, jak wiele można się dowiedzieć
od własnych dzieci. Od kilku lat
tworzymy kalendarz adwentowy,
w którym oprócz zadań typowo
rodzinnych są też takie związane
z wiarą (pójdziemy razem na adoracje, pośpiewamy pieśni adwentowe,
na modlitwie rozważymy dzisiejszą
ewangelię). To niezwykłe, jak dzieci
czekają na kolejne zadania i z jaką
radością podchodzą do ich realizacji.
Co roku, w miarę możliwości, przynajmniej raz w trakcie adwentu byliśmy na roratach, zamieniając trud
wstawania w radość ofiarowania go
Panu Bogu. Nigdy nie zmuszaliśmy
dzieci do chodzenia na roraty, jednak
wolność jaką im zostawialiśmy w tej
kwestii sprawiała, że chętniej wstawali na roraty o 6:00 niż na niedzielną mszę świętą o 9:00.
Od zawsze zwracaliśmy uwagę dzieci
na fakt, że w świętach Bożego Narodzenia nie są najważniejsze prezenty,
choinka, i dwanaście potraw na stole,
że te rzeczy, choć miłe, są tylko dou źródeł
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datkami i nie wpływają na jakość naszych świąt i nasze przeżywanie wiary w tym szczególnym czasie. Bardzo
nam zależy, by zauważali oni potrzeby
innych ludzi, a nie tylko skupiali się
na własnych przyjemnościach. Dlatego też od zeszłego roku wspólnie, całą

rodziną robimy prezenty dla innych.
Dzieci widząc swój trud i radość obdarowanego dostrzegają, co tak naprawdę się liczy.
W tym roku wszystko trochę stanęło
na głowie, nasza rzeczywistość mocno się zmieniła i nawet nadchodzące

święta będą w tym roku inne. Jednak
to, co się nie zmieniło, to fakt, że wierzymy w Boga i nawet w pandemicznej rzeczywistości możemy naszą wiarę umacniać i umacniać w niej nasze
dzieci.
Zosia Jazdon

Szopka pełna tajemnic wiary
Odkąd „Słowo Boże stało się ciałem,
a więc dokonało najwyższej aprobaty
religijnej tego, co widzialne” ( Joseph
Ratzinger) naszą wiarę budować
może to, co słyszymy, i to, co widzimy. Dotyczy to w najwyższym stopniu
liturgii, która przez materialne znaki
ukazuje nam Niepojętą Miłość, samego Jezusa. Jednak uwierzyć w Nią,
poznać, zobaczyć możemy jedynie
sercem. Drogą do tego poznania jest
piękno, nieodłącznie związane z liturgią, piękno znaków, paramentów,
muzyki, sztuki, architektury, deko-
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racji, tła, które towarzyszy uobecnianiu Chrystusa – Pierwowzoru
piękna. Piękno, na które odpowiadamy jak najczulszy barometr, może
nas prowadzić do Jezusa, zachwycać,
podnosić, pocieszać. Jezus posługuje
się pięknem, aby wyrazić nam swoją
miłość.
W tym świątecznym czasie, pełnym
symboli i wzruszeń, piękno i liturgia,
tradycja i wiara szczególnie splatają się
ze sobą. W dostojnej świątyni pojawia
się szopka, siano spada na wyczyszczoną posadzkę, wół i osioł, wielbłądy

i owce pod złoconym żyrandolem nikogo specjalnie nie dziwią.
Swoje spojrzenie kieruję na gwiazdę.
Ona wspaniale symbolizuje pojęcie
piękna. Jaśnieje, zachwyca, pobudza
do działania, do wędrówki ku Betlejem. Nie zatrzymuje uwagi na sobie,
wskazuje na Jezusa. Hans von Baltazar,
współczesny teolog, pisze, że „piękno
jako niepojęty blask otacza podwójną gwiazdę prawdy i dobra oraz ich
nierozerwalne odniesienie do siebie”.
Prawda i dobro, zjednoczone ze sobą,
rozświetlają mrok betlejemskiej nocy,
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mrok naszego życia swoim niewymownym pięknem.
Każdy z żłóbkowych artefaktów może
być dla nas przedmiotem pokornej
kontemplacji, z dekoracyjnego rekwizytu stawać się czymś więcej – pretekstem do spotkania z Nowonarodzonym, który realnie rodzi się na ołtarzu,
ale mówi do nas także przez inne znaki
jako Stwórca i Ten, który nas kocha.
Św. Józef trzyma latarnię. Światło
jego wiary poddanej próbie nie zgasło.
Może warto poszukać razem z nim
światła w swoich wątpliwościach, pokusach, rozterkach, rozczarowaniach,
które mogą paradoksalnie prowadzić
do umocnienia naszej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
Osioł zajmuje uprzywilejowaną pozycję u boku Króla, o której marzyć
będzie później matka synów Zebedeusza. Bóg wszystkie osły dopuszcza
do bliskości z Sobą. Na niejednym
zabytkowym obrazie o tematyce Bożego Narodzenia, oprawionym w złotą ramę, wielkie uszy osła obok królewskich koron i anielskich nimbów
pochylają się przed Nowonarodzo-

6
u źródeł 2020 12.indd 6

nym. Czyż osioł nie może być dobrym pretekstem do rozważań nad
pokorą Jezusa? Czyż nie powinien
sprowokować do rachunku sumienia
nad pychą, która próbuje przekonać
mnie, że z moim uporem, wadami,
przeciętnością nie mam co się pchać
blisko Jezusa?
Dalekie światła zatłoczonego Betlejem mogą mnie skłonić do refleksji
nad tym, że nie w hałasie, komforcie,
stabilizacji rodzi się dla mnie Jezus.
Że przychodzi do mnie w mojej samotności, wyobcowaniu, odrzuceniu,
biedzie. Że wszelkie bolesne odczucie
braku może mnie do Niego zbliżyć.
Nasza tradycyjna szopka jest pełna tajemnic wiary. Możemy pozostać tylko na poziomie doznań estetycznych
zawłaszczonych przez tzw. świeckie
święta. Możemy wejść głębiej, czyniąc z naszego zamyślenia preludium
do przeżywania Eucharystii – gdzie
historia staje się teraźniejszością zanurzając nas w wieczność. Możemy
też odkryć, że liturgia to coś więcej
niż kult, że to nasze życie, które toczy się także poza kościołem.

Oto głos papieża Benedykta XVI:
„Liturgia bierze zawsze swój początek
w Bogu, ale jednocześnie wchodząc
w historię świata, staje się również
bliska ludziom. Piękno przynależy
też do istoty chrześcijańskiego kultu,
który przekracza samo działanie liturgiczne i obejmuje porządek całego
ludzkiego życia. A kult ten nie jest
nigdy pustym rytuałem, obrzędemwydmuszką, ale relacją z Bogiem,
przylgnięciem do Chrystusa, tak
wspólnotowym (Kościoła), jak i osobistym (poszczególnego człowieka)”.
Piękne nasze tradycje mogą, tak jak
uczestnictwo we Mszy św. i innych
sakramentach, mieć ten sam cel – budowanie więzi z Jezusem, także Tym
obecnym w moim bliźnim, w moim
domu. Wszystko zależy od nas, jak
bardzo pozwolimy porwać się pasji
odczytywania znaków Bożej miłości
rozsianych wokół nas w ludziach,
w tradycjach, przyrodzie, historii,
sztuce, pięknie, których zrozumienia
uczy nas liturgia.
Aleksandra Kołaczyk
u źródeł
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Ile jest „biura”
w biurze parafialnym?
Każdy w pewnym momencie swojego życia zetknie się z tym miejscem
– prosząc o sakrament ślubu, chrztu
dziecka albo o pogrzeb kogoś bliskiego z rodziny.
„Biuro parafialne” – już sama nazwa cechuje to miejsce jako instytucję urzędową. Niestety powoduje
to, że wiele osób ma pewne obawy,
żeby tu przyjść. W pewnym zakresie
swoich obowiązków praca w biurze parafialnym obejmuje zadania
urzędowe, warto jednak spojrzeć
też z drugiej strony. Do biura parafialnego przychodzimy, prosząc
o sakrament – chrztu, I Komunii,
bierzmowania, ślubu. Skoro proszę
o sakrament, to chcę w swojej drodze
życia iść z Panem Jezusem. Pragnę
Go zaprosić, by błogosławił w życiu
małżeńskim, by towarzyszył dziecku
przez całe życiu lub proszę o modlitwę, by Pan Bóg w Swoim wielkim
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miłosierdziu przyjął dusze zmarłych
do chwały Nieba.
Pięknym gestem jest również modlitwa. Przy zgłoszeniu pogrzebu, ksiądz
przed rozpoczęciem wszystkich formalności, proponuje wspólną modlitwę. Taki prosty gest sprawia, że zmartwiona rodzina otrzymuje duchowe
wsparcie. Jest to dar, którego w żadnym
innym urzędzie nie otrzymamy.
Pracując w biurze parafialnym, trzeba
się wykazywać bardzo dużą empatią.
Znamienne stają się tutaj słowa św.
Pawła: „Weselcie się z tymi, którzy
się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą”.
Trzeba wykazać się wyrozumiałością
dla osoby, która czuje się zagubiona
z powodu natłoku spraw związanych z pogrzebem kogoś bliskiego, a po chwili cieszyć z rodzicami,
którzy chcą przynieść swoje dziecko
do chrztu świętego.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie
każda osoba przychodząca do biura parafialnego jest ugruntowana
w wierze. Przychodzą również osoby
pogubione, czasem obrażone na Kościół, złe na Pana Boga za to, jak ich
doświadcza. Wtedy staje się to przestrzeń wyjścia do takiej „zagubionej owieczki”. Można poświęcić jej
czas, wysłuchać, porozmawiać. Staje się to przestrzenią do spotkania
z drugim człowiekiem i początkiem
do nawiązania relacji.
W naszej parafii w biurze parafialnym
pracuje p. Jadwiga oraz p. Marta. Zawsze w godzinach pracy jest również
możliwość kontaktu z księdzem lub
diakonem. Wszyscy są tam po to, by
nam pomóc, więc z uśmiechem i bez
obawy możemy się tam udać, pamiętając, że jesteśmy wspólnotą jednego
Kościoła.
Agata Dziwirek
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Z życia parafii

WYDARZENIA
Wrzesień

Październik

•• 5.09 na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się
spotkanie oraz wspólny grill ministrantów.

•• W bibliotece parafialnej została przygotowana wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II oraz Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu.
•• 11.10 obchodziliśmy Dzień Papieski. Z tej okazji po
wszystkich Mszach św. były rozprowadzane kremówki.

•• 13.09 na Mszy św. o godz. 17.00 ministranci z klas 8
przyjęli alby.
•• 16.10 obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Dziecka
Utraconego. Wspólna modlitwa obejmowała osieroconych rodziców, a także tych, którzy proszą o potomstwo. Modlitwa rozpoczęła się od Adoracji Najświętszego Sakramentu, a następnie został wspólnie
odmówiony Różaniec.

•• 18.09 miał miejsce odpust parafialny. Homilię na Mszy
św. o godz. 18.30 wygłosił ks. Waldemar Kasprzak,
proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Poznaniu.

Listopad
•• 11.11 o godz.9.30 w naszej parafii została Msza św.
za Ojczyznę. Mszę św. sprawował i homilię wygłosił
ks. Proboszcz.
•• 30.11 na rozpoczęcie Adwentu odbyliśmy 12-godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy św.
Michała Archanioła
Wydaje zespół redakcyjny przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu: ks. Radosław Rakowski (opieka duszpasterska), Maciej Waraczewski (red. naczelny), Agata Dziwirek, Lechosław Szymański, Joanna Wawrzyniak, Piotr Kowalski.
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