Kard. Wyszyński: można pełnić ważne funkcje i dążyć do świętości cz. III
„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.
On uczył nas polskości
Prof. Jan Żaryn przytoczył myśl prymasa z września 1968 roku o symbiozie wartości religijnych i
narodowych. „Wezwał, by nikt nie gorszył się zestawieniem Polak-katolik” – referował historyk, wskazując, że
prymas widział w tym zestawieniu ochronę przed wynarodowieniem, prawosławianizacją i protestantyzacją.
Podkreślił, że ceni w Wyszyńskim brak poprawności politycznej, a jego słowa są wciąż aktualne.
– Wyszyński nie tylko nas przeniósł z I do II tysiąclecia, ale sam wcześniej zebrał polskie dziedzictwo.
Jego prymasostwo w programie Wielkiej Nowenny miało polegać na tym, by zespolić naród polski z całym
dziedzictwem, które poddano totalnej destrukcji, nie istniało w umysłach. Dla Wyszyńskiego ten zbiorowy
umysł był szalenie ważny. Był poddany krytyce nawet przez inteligencję polską.
Widzimy, że tu inteligencja polska w okresie komunizmu jest inna niż wcześniej, ukąszenie heglowskie
czy marksistowskie było tak mocne, że nie była w stanie udźwignąć dziedzictwa narodowego, kulturowego.
Prymas wiedział, że Kościół jest nosicielem dziedzictwa polskiego, które musiało być związane z
dziedzictwem polskiego katolicyzmu – mówił prof. Żaryn.
Wskazał, że prymas mógł tego wszystkiego dokonać nie tylko, że sam był po prostu wielki,
ale przyczyniły się do tego społeczne encykliki papieży, na tle których formowało się jego kapłaństwo.
Podkreślił istniejące w społecznej nauce Kościoła pojęcie solidaryzmu społecznego, z którego wyłoniła się
Solidarność.
Zaznaczył, że Jasna Góra jest obrazem związku między narodem i Kościołem, a prymasowi
zawdzięczamy polską wolę bycia w narodzie polskim – „on uczył nas polskości”.
Polak-katolik?
W trakcie dyskusji prof. Antoni Dudek stwierdził, że hasło „Polak-katolik”, podane najpierw przez
Dmowskiego, to schemat z czasów zaborów i dla niego nie jest przekonujący: „Ja wierzę w Kościół
powszechny. Wówczas może był ważny narodotwórczo, ale dziś ta zbitka nie jest aktualna” – powiedział,
wskazując też na wagę innych wyznań. – Polskość się zmienia, rzeczywistość XXI wieku jest inna, Kościół nie
może powtarzać schematów sprzed 100 lat – podkreślił.
„Wyszyńskiego nie da się odczytywać jako ideologa polskiego nacjonalizmu. On reagował na
diametralnie inne czasy, w których przyszło mu prowadzić Kościół” – stwierdził prof. Dudek.
Prof. Jan Żaryn, odpowiadając na polemiczny głos prof. Dudka, wskazał, że kluczem do zrozumienia jego
intencji jest słowo „polskość”. „Prymas Wyszyński w jakiejś mierze próbuje nam przekazać, jak to słowo
rozumieć. Nie ma obowiązku być Polakiem i można być katolikiem. Istnieje odwrotne pytanie – czy istnieć
może polskość bez katolicyzmu. Nie ma obowiązku bycia Polakiem, ale skoro bycie Polakiem i polskość
wybieramy, jaka jest jej definicja? Czy można z niej wygumkować polski katolicyzm?” – mówił.
Przypomniał, że hasło „Polak-katolik” występuje u bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. W zaborze
rosyjskim miało to ułatwić rusyfikatorom zdefiniowanie, przeciw komu występują. „Prawosławia używano w
carskiej Rosji, by zniszczyć polskość” – stwierdził historyk. Zauważył, że dla Dmowskiego w pracy „Kościół
naród państwo” katolicyzm jest sensem polskości, „dlatego protestanci, prawosławni czy wyznawcy religii
mojżeszowej mogą być Polakami, ale tylko gdy mają szacunek do tego dziedzictwa, a nie niszczą go. Dziś też
mamy do czynienia ze środowiskami, które niszczą ten katolicyzm. Gdy nie ma szacunku wobec polskiego
dziedzictwa i katolicyzmu, nie powinno być z naszej strony tolerancji” – powiedział prof. Żaryn.
Wiara dawała mu wolność
Dr Czaczkowska stwierdziła, że prymas świadomie po 1953 roku, proponując całemu narodowi – a nie
tylko wierzącym – program formacyjny, rzeczywiście był „interreksem” – „Upominał się o prawa człowieka,
nie tylko wierzących” – podkreśliła.
„Co do poprawności politycznej – bywało, że występowała. Warto zwrócić uwagę na całą geopolitykę,
którą on uwzględniał również w kazaniach. Zawsze miał z tyłu głowy np. zagrożenie ze strony Rosji” –
wskazała.
Zaznaczyła również rolę jego wiary, która dawała mu wolność do działania w realizacji programu
realizującego jego wizję. „Prymasowi zawdzięczamy również to, że pokazuje nam, że pełniąc różne ważne
funkcje w różnych czasach można jednocześnie dążyć do świętości” – powiedziała dr Czaczkowska.
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Wy jesteście światłem świata
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic
się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
Medytacja nad Słowem Bożym

Dwa wymiary działalności – horyzontalny, ukierunkowany ku bliźnim,
i wertykalny, skierowany ku Bogu – odzwierciedlają tożsamość wyznawców Jezusa
Chrystusa. Różniąc się od innych ludzi, mają stanowić „sól ziemi” i „światło
świata”. Gdyby było inaczej, przestaliby być potrzebni. Powinni być jak miasto
położone na górze i lampa na świeczniku. Te dwa obrazy podkreślają wartość
świadectwa czytelnego dla innych: jest ono najbardziej przekonującym
i pociągającym probierzem wiarygodności Ewangelii.
Dwie perspektywy – wrażliwość na potrzeby bliźnich i wierność Bogu, który
objawił siebie w Jezusie Chrystusie – łączą się w jednym poleceniu, które
w gruncie rzeczy streszcza przykazanie miłości Boga i bliźniego: „Tak niech wasze
światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie”.
Godnym pochwały i pięknym zwyczajem dojrzałych chrześcijan, sięgającym
czasów starożytności, jest zapamiętywanie wybranych słów Jezusa, w których
wyraża się istota Jego nauczania. Zbierane w tzw. florilegia, czyli „bukieciki”,
stanowią bezcenny pokarm duchowy. Utwierdzają nas w wierności Ewangelii
i przypominają powinności, którym należy sprostać.

ks. prof. Waldemar Chrostowski

Intencje mszalne
Dzień
08.02.2020
Sobota

Godz.

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencja

1700

+ Alojzy Słupianek

800

+ Filomena Marzec

09.02.2020
V Niedziela
Zwykła

1000

W int. Joanny i Daniela z ok. rocznicy ślubu

1200

10.02.2020
Poniedziałek

800

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

1700

+ Florentyna Pater i zm. z rodz. Szwarc

800

+ Zdzisław Knowski

1200

W int. Chorych

1700

+ Ryszard Morawik

800

+ Henryk Grzeszczyk

1700

+ Zbigniew Kronkowski

800

+ Zofia Lipkowska

1700

+ Marek Janiak

800

+ Zdzisław Knowski
1) + Edward Pietrzak
2) + Sabina Daniuk (10 r. śm.)
+ Zbigniew Szygenda
1) + Krystyna, Zygmunt, Ryszard Skrzetuszewscy
2) + Ewa Wiatrowska
Chrzest: Zuzanna Karwańska
+ Marian Serba i jego rodzice i rodzeństwo
1) + Janina, Antoni, Henryk, Roman Dębowscy
2) + Filip Janus
1) + Józef, Prakseda, Karol, Leszek Mikuła, Kazimierz Nowicki
2) + Regina, Teodora, Tadeusz Skoczylas
Chrzest: Zenon Stróżyk
Helena, Nikodem Plucińscy, Jadwiga Trepińska, Jerzy Pilipczuk, Józef
Maziarz
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Od 3 lutego 2020 roku nowa siedziba Kancelarii i zmiany godzin urzędowania

8.

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

9.

Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego.
Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z
Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się
ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym.
Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do
zbawienia.
We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka
Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do
modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie
centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc
szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i
chorych. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych i udzieleniem
Sakramentu Chorych, będziemy sprawowali o godz. 12.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim
chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.
W tym tygodniu patronują nam:
 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu
benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły
benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
 14 II – św. Cyryl (826-869), mnich, i św. Metody (między 815 a 820-885) biskup, rodzeni bracia,
apostołowie Słowian działający w IX wieku; w 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich
współpatronami Europy.
 14 II – św. Walenty (III wiek), biskup i męczennik, orędownik podczas ciężkich chorób, czczony
również jako patron zakochanych.
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.
Od 3 lutego 2020 r., w związku z wyburzeniem i budową nowego domu parafialnego zmieniła się
siedziba Kancelarii Parafialnej i Administracji Cmentarzy oraz godzin urzędowania. Szczegóły w
biuletynie i na tablicy ogłoszeń.
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.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. Dzisiaj – w 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.

11.

Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

12.

Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia. Szczęść Boże.

11.02.2020
Wtorek
12.02.2020
Środa
13.02.2020
Czwartek
14.02.2020
Piątek
15.02.2020
Sobota

1700

1700
800
1700
800

16.02.2020
VI Niedziela
Zwykła

1000
1200
1700
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