Kard. Wyszyński: można pełnić ważne funkcje i dążyć do świętości cz. II
„Dlaczego: Prymas Tysiąclecia?” – pod tym tytułem odbyła się 21 listopada 2019 r. w Domu
Arcybiskupów Warszawskich pierwsza debata z cyklu pt. „Myśląc z Wyszyńskim”. Wystąpienia i dyskusję
prof. dr hab. Antoniego Dudka, prof. dr hab. Jana Żaryna oraz dr Ewy Czaczkowskiej moderował bp Piotr
Jarecki.
„Non possumus”
Trzecią zasługą jest pokazywanie, że w dążeniu do mądrego kompromisu istnieje granica, po
przekroczeniu której nie ma kompromisu a kapitulacja i przekroczenie zasad. Np. rok 1953, gdy Rada
Państwa wydaje dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, i pada słynne „non possumus” prymasa
mówiącego, że rzeczy Bożych na ołtarzach cezara składać nie można. Tą granicą była bezpośrednia
ingerencja władz państwowych w życie Kościoła – mówił prelegent.
Jako inny przykład takiej granicy wskazując rozmowę z Gomułką, który wytykał prymasowi, iż
nazywa PRL ustrojem totalitarnym. Prymas podkreślił, odwołując się do ówczesnej Konstytucji, swoje
obywatelskie prawa do ocen ustroju i władz.
Prof. Dudek stwierdził, że przesłanie kard. Wyszyńskiego jest wciąż aktualne także w naszej
współczesnej sytuacji społecznej i politycznej: „w sytuacji konfliktu, a dziś taki mamy, potrzebna jest nauka
mądrego kompromisu. Nauczanie prymasa Wyszyńskiego jest potrzebne do pokonania bieżących
konfliktów w społeczeństwie”.
Wizja Kościoła
Dr Ewa Czaczkowska wskazała, że prymasowi zawdzięczamy oprócz tego, że był charyzmatycznym
przywódcą, to że miał wizję prowadzenia Kościoła, budowania więzi między Kościołem i narodem,
a także miał siłę do realizacji wizji, skonstruowania dla niej programu i realizowania go.
Zaznaczyła, że Kościół, jaki prymas zostawił, był silniejszy niż ten, który zastał, dzięki realizacji jego
programu. „Wybuch Solidarności nie byłby możliwy bez ponad 30 lat przywództwa Wyszyńskiego i jego
programu, odnawiającego moralność, wzmacniającego człowieka wewnętrznego i jego wolność, niezależną
od sytuacji politycznej, bez której to wolności nie ma możliwości walczenia o wolność zewnętrzną” –
powiedziała.
– Prymas postawił na katolicyzm ludowy i wszystkie formy z nim związane. Wiedział, że jeżeli
ma ostać się wiara i ma być tamą przeciw ateistycznej polityce systemu komunistycznego, musi to być wiara
prostego ludu, który nie ugnie się i w wierze jest w stanie nawet stać pod krzyżem i cierpieć – wskazała
biografka kard. Wyszyńskiego.
Ufał świeckim i kobietom
Dr Czaczkowska zauważyła, że prymas prowadził Kościół w Polsce w sposób
centralistyczny, wymagał jedności biskupów, miedzy biskupami a duchowieństwem i ludem, wymagał
wykonywania decyzji Konferencji Episkopatu Polski w diecezjach, co dziś obowiązkowe nie jest.
Jej zdaniem na ocalenie Kościoła w Polsce miał wpływ również opór prymasa na wizję wschodniej polityki
Stolicy Apostolskiej i przed 1953 rokiem i po 1958 roku – jego stanowisko sprawiło, że polski Kościół
wystrzegł się ingerencji państwa w nominacje biskupów.Prymasowi zawdzięczamy udział w budowaniu lobby, które doprowadziło do wyboru Karola
Wojtyły na papieża. Również jego duża rola była w scalaniu ziem zachodnich i wschodnich w Polsce,
opieka o ludność, utworzenie całej polskiej administracyjnej struktury kościelnej. Warta uwagi jest jego rola
w tworzeniu słynnego listu biskupów polskich do niemieckich – powiedziała, dodając, że wielki autorytet
prymasostwa, za którym widać dziś czasem tęsknotę, jest dziełem, kard. Wyszyńskiego.
Wskazała również, że on potrafił ufać świeckim i kobietom; sam przyznawał, że paniom z tzw.
ósemek zawdzięcza swój program milenijny.
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Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy
Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy
Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić
z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw
wyszły zamysły serc wielu”.
Medytacja nad Słowem Bożym
Ofiarowanie Jezusa w świątyni to nie tylko wypełnienie nakazu Prawa. To też wypełnienie nakazu serca:
można rzec – przykazania miłości wobec dziecka. Maryja przecież dobrze wiedziała, że jako matka nawet
najbardziej zatroskana o swojego syna, nie będzie w stanie zapewnić Mu pełnego bezpieczeństwa i właściwej
opieki przez całe Jego życie. To może uczynić tylko Bóg, prawdziwy Ojciec.
Czy ja jako matka lub ojciec ofiarowuję (zawierzam) swoje dzieci Bogu z tą intencją?
W scenę ofiarowania Jezusa w świątyni wpisane są dwie postaci: starca Symeona i prorokini Anny.
Symeon, kierowany Bożym natchnieniem, przyszedł do świątyni, by ujrzeć Mesjasza, bo Bóg obiecał mu, iż nie
umrze, dopóki się z nim nie spotka. To on przepowiedział Maryi, że Jezus dla wielu będzie „znakiem sprzeciwu”
i wskutek tego jej matczyne serce przebije miecz boleści – siedmiu boleści, jak to symbolicznie ujmują teksty
biblijne.
W scenie widzimy też prorokinię Annę, która liczyła już 84 rok życia, z czego 7 lat żyła z mężem. Z tego
wynika, że pozostałe 77 lat jej życia upłynęło w samotności, a właściwie – w szczególnej zażyłej łączności z
Bogiem, któremu służyła w postach i modlitwach dniem i nocą, nie opuszczając niemal świątyni. Być może jest
to ukryta pochwała życia w bezżenności dla Królestwa niebieskiego (77 lat), co wydawało się być nawet większą
wartością niż piękno i pełnia życia w małżeństwie (symboliczne 7 lat).
Te dwie starsze osoby, Symeon i Anna, prawe i pobożne, wyczulone na Boże natchnienia i służące Bogu,
mogą stać się dobrym pretekstem do postawienia sobie pytania: na ile ja – jako osoba starsza wiekiem –
rozpoznaję w moim życiu przychodzącego do mnie Jezusa i na ile jestem Jego świadkiem wobec najbliższych?
ks. Wojciech Michniewicz

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne
Dzień
01.02.2020
Sobota

Godz.

Intencja

1700

+ Jerzy Janaszek (10 r. śm.), zm. z rodziców i zm. rodzeństwo
+ Lucjan Łapiński

02.02.2020
IV Niedziela
Zwykła

800
1000

+ Jarosław Orczykowski

1200

+ Maria, Ludwik, Paweł Lewandowscy

1700

+ Marta, Bolesław Pampuch

03.02.2020
Poniedziałek

800

+ Zbigniew Kronkowski

1700

+ Aureliusz Marek

800

+ Ryszard Morawik

1700

+ Weronika Walery

800

800

+ Edward Woźny
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zuzi z ok. 18 – tych urodzin
+ Andrzej Betański

1700

+ Alojzy Słupianek

800

800

+ Zdzisław Knowski
+ Aleksandra, Zygmunt, Jadwiga Omiszkiewicz, Jan, Jadwiga
Łukaszewscy i zm. z rodziny
+ Zbigniew Kronkowski

1700

+ Alojzy Słupianek

800

+ Filomena Marzec

1000

W int. Joanny i Daniela z ok. rocznicy ślubu

1200

+ Helena Kubiak
+ Regina, Czesław Kaszyńscy, Franciszek, Kazimiera Ulrych, Stefan,
Łucja Zasada

04.02.2020
Wtorek
05.02.2020
Środa
06.02.2020
Czwartek
07.02.2020
Piątek
08.02.2020
Sobota
09.02.2020
V Niedziela
Zwykła

1700

1700

1700

Od 3 lutego 2020 roku nowa siedziba Kancelarii i zmiany godzin urzędowania

- ul. 3 Maja 16 -

Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek - piątek - 10.00 - 12.00
ks. Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i środy - 18.00 - 19.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek - 9.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek - 9.00 - 15.00
piątek - 9.00 - 17.00
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W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego,
w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w
Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej.
Niekiedy dzień ten nazywano także świętem Symeona. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła
Dzieciątko w ręce świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i
łączono je z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu
świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas
świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.
W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i Anny. Dlatego
dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku. Sędziwi Symeon i Anna pokazują nam, że u
schyłku życia można dostrzec sprawy, których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi
nauczycielami trudnej i zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata.
Jutro, 3 lutego br. o godz. 18.00, w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie
odbędzie się debata otwierająca cykl spotkań przygotowujących nas do beatyfikacji Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego. Wstęp wolny.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek, zwłaszcza
podczas modlitwy różańcowej o godz. 16.30, podziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosić
będziemy Dobrego Pasterza o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty
parafialnej.
W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego
świata. O godz. 16.45 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Członkowie Żywego Różańca modlą się w miesiącu lutym w intencji chorych i cierpiących oraz
pracowników służby zdrowia.
Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną, w czwartek o g. 16.30 różaniec
w int. Powołań kapłańskich, a w sobotę rano Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
W tym tygodniu patronują nam:
 5 II – św. Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko
rozszerzył się na cały Kościół.
 6 II – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.
Pragnę poinformować, że organizujemy wyjazd kulturalny do Bydgoszczy:
- na musical pt. Bulwar Zachodzącego Słońca w Operze Nova, w niedzielę 21 czerwca 2020 roku o
godz. 18.00, wyjazd o godz. 13.30, koszt biletu i przejazdu 85 zł. Zapisy w zakrystii.
Od 3 lutego 2020 r., w związku z wyburzeniem i budową nowego domu parafialnego zmienia się
siedziba Kancelarii Parafialnej i Administracji Cmentarzy oraz godzin urzędowania. Szczegóły w
biuletynie i na tablicy ogłoszeń. W tym tygodniu, w związku z urlopem ks. Proboszcza, biuro parafialne
czynne tylko przed południem.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. W przyszłą – drugą niedzielę miesiąca – ofiary z
przeznaczeniem na fundusz remontowo-budowlany, a w sposób szczególny na nowe organy.
W każdą niedzielę po Mszy św. w zakrystii można zamawiać intencje mszalne.
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Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
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Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia. Szczęść Boże.
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