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Pokój temu domowi! - WIZYTA DUSZPASTERSKA
Samo s³owo „kolêda” wywodzi siê z ³aciñskiego okreœlenia 

„calendae”, czyli pierwszy dzieñ miesi¹ca. Kolêd¹ nazywa siê 
wywodz¹cy siê ze œredniowiecza zwyczaj nawiedzania w celach 
duszpasterskich przez ksiê¿y swoich parafian w okresie Bo¿ego 
Narodzenia.

Z dziejów kolêdy duszpasterskiej
Du¿y wp³yw na odnowê praktyki kolêdy duszpasterskiej mia³ biskup 

krakowski Bernard Maciejowski, póŸniejszy prymas. Wyda³ on w roku 
1601 list pasterski do proboszczów zwany „Pastoraln¹”. Warto 
wiedzieæ, ¿e Maciejowski w redagowaniu swojego listu korzysta³ 
z listu pasterskiego biskupa wileñskiego Jerzego Radziwi³³a, 
og³oszonego w roku 1593. Niektórzy nawet twierdz¹, ¿e „Pastoralna” Maciejowskiego jest 
swoist¹ „przeróbk¹” listu Radziwi³³a. List Maciejowskiego by³ czêsto polecany przez biskupów 
innych diecezji swoim kap³anom, a wiêc i jego wskazania co do kolêdy duszpasterskiej.

Wspó³czesna kolêda duszpasterska
Odbywanie kolêdy jest obowi¹zkiem proboszcza i mog¹ go w tym wspomagaæ jego 

wspó³pracownicy — wikariusze lub inni zaproszeni kap³ani. Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 
1983 (kan. 529 § 1) mówi przede wszystkim o obowi¹zku proboszcza, mianowicie „powinien 
on staraæ siê poznawaæ wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzaæ rodziny, 
uczestniczyæ w troskach wiernych, zw³aszcza niepokojach i smutku oraz umacniaj¹c ich 
w Panu, jak równie¿ — jeœli w czymœ nie domagaj¹ — roztropnie ich koryguj¹c. Gor¹c¹ mi³oœci¹ 
wspiera chorych, zw³aszcza bliskich œmierci, wzmacniaj¹c troskliwie sakramentami i polecaj¹c 
ich dusze Bogu. Szczególn¹ trosk¹ otacza biednych, cierpi¹cych, samotnych, wygnañców, 
a tak¿e prze¿ywaj¹cych ró¿ne trudnoœci. Stara siê wreszcie o to, by ma³¿onkowie otrzymali 
pomoc do wype³niania w³asnych obowi¹zków oraz popiera wzrost ¿ycia chrzeœcijañskiego 
w rodzinach”. Na ogó³ sposób kolêdowania jest wspólny poszczególnym diecezjom. Czasami 
zachodz¹ pewne ró¿nice. I tak np. na Œl¹sku kap³ana, przybywaj¹cego z wizyt¹ duszpastersk¹ w 
imieniu Chrystusa, poprzedzaj¹ ministranci ze œpiewem kolêd lub pieœni zwi¹zanych z innym 
okresem roku liturgicznego. Kap³an po pozdrowieniu domowników gromadzi siê wraz nimi 
przed krzy¿em lub obrazem przyozdobionym kwiatami i przy zapalonych œwiecach, po czym 
odmawia modlitwy, w których prosi o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla rodziny, zdrowie, 
pomyœlnoœæ, o ochronê rodziny przed z³em i innymi niebezpieczeñstwami, o umocnienie 
wiary, nadziei i mi³oœci, umocnienie w smutkach i cierpieniach. Po modlitwie domownicy 
ca³uj¹ krzy¿ podany przez kap³ana, a nastêpnie on poœwiêca mieszkañców i ich mieszkanie. Po 
modlitwie ma zwykle miejsce krótka rozmowa na temat spraw religijnych, wychowawczych 
i parafialnych. Daje to sposobnoœæ do nawi¹zania g³êbszego kontaktu z duszpasterzem 
i zwi¹zaniem kolêdowanych ze wspólnot¹ parafialn¹ (Cz. Podleski).
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 3, 13-17).

Jezus przyszed³ z Galilei nad Jordan do Jana, ¿eby przyj¹æ chrzest od niego. Lecz Jan 
powstrzymywa³ Go, mówi¹c: «To ja potrzebujê chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 
do mnie?». Jezus mu odpowiedzia³: «Pozwól teraz, bo tak godzi siê nam wype³niæ 
wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ust¹pi³. A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, natychmiast 
wyszed³ z wody. A oto otworzy³y Mu siê niebiosa i ujrza³ Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego 
jak go³êbicê i przychodz¹cego na Niego. A g³os z nieba mówi³: «Ten jest mój Syn 
umi³owany, w którym mam upodobanie».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KIEDY ZOSTA£EM OCHRZCZONY?

Chrzest Jezusa nad Jordanem jest objawieniem siê Trójcy Œwiêtej. 
Chrystus, przyjmuj¹c go, uni¿y³ siê jako s³uga i baranek. Przyj¹³ na 
siebie grzech œwiata. Chrzest z r¹k Jana jest w pewnym sensie 
pierwsz¹ stacj¹ drogi krzy¿owej Jezusa, która przez œmieræ zaprowadzi 
Go do chwa³y zmartwychwstania.

Prawie ka¿dy z nas wie, kiedy siê urodzi³, natomiast niewielu pamiêta 
i œwiêtuje datê przyjêcia chrztu œwiêtego. W perspektywie wiary i 
zbawienia dla ucznia Jezusa data chrztu powinna mieæ znaczenie 
wiêksze ni¿ data urodzin. Przez chrzest rodzimy siê dla Boga, 
otrzymujemy Jego ³askê, zg³adzony jest nam grzech pierworodny. Przez 
chrzest zostajemy w³¹czeni w paschalne misterium Chrystusa, czyli 
tajemnicze Jego przejœcie z tego œwiata do domu Ojca. Przez chrzest 

stajemy siê cz³onkami Jego wspólnoty, czyli Koœcio³a.
Dialog Jezusa z Janem Chrzcicielem uœwiadamia nam, ¿e Chrystus nie potrzebowa³ obmycia wod¹ 

i chrztu nawrócenia, bo by³ Bogiem. Przyj¹³ On ludzk¹ naturê i by³ we wszystkim podobny do 
cz³owieka oprócz grzechu. Stawszy siê S³ug¹, przyj¹³ chrzest z mi³oœci do Ojca i do stworzeñ. Uœwiêci³ 
obrzêd i ustanowi³ sakrament jako widzialny znak niewidzialnej ³aski. 

W œwiêto Chrztu Pañskiego warto podziêkowaæ rodzicom i chrzestnym za przekazanie 
najcenniejszego daru – wiary. Wraz z przyjêtym chrztem rozpoczê³a siê nasza przyjaŸñ z Bogiem, 
który jest mi³oœci¹ i nadaje ¿yciu sens. Rodzice i chrzestni powinni te¿ zapytaæ samych siebie, czy 
powierzony ich trosce cz³onek Koœcio³a „jest mi³y Bogu, boi siê Pana i postêpuje sprawiedliwie”? (II 
czytanie).

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ o wyj¹tkowej roli matek: bez nich nasze spo³eczeñstwo by³oby zimne i bezlitosne 
(...) „Maryja jest niewiast¹, która potrafi zachowywaæ, to znaczy chroniæ, strzec w swoim sercu przejœcia 

Boga w ¿yciu Jego ludu. Ze swego ³ona nauczy³a siê s³uchaæ bicia serca swego Syna, a to J¹ nauczy³o na ca³e ¿ycie 
odkrywaæ pulsowanie Boga w dziejach. Nauczy³a siê byæ matk¹, a ucz¹c siê tego da³a Jezusowi piêkne 
doœwiadczenie czucia siê Synem.” (...)

„Spo³eczeñstwo bez matek by³oby nie tylko spo³eczeñstwem zimnym, ale takim, które straci³o serce, które 
utraci³o «zmys³ rodzinny». Spo³eczeñstwo bez matek by³oby spo³eczeñstwem bez litoœci, które zostawi³o 
miejsce jedynie na wyrachowanie i spekulacjê. Poniewa¿ matki, nawet w najgorszych chwilach, potrafi¹ dawaæ 
œwiadectwo czu³oœci, bezwarunkowego poœwiêcenia, si³y nadziei. Wiele nauczy³em siê od tych matek, które 
maj¹c dzieci w wiêzieniu lub le¿¹ce na szpitalnym ³ó¿ku czy te¿ zniewolone narkotykami, mimo zimna 
czy upa³u, deszczu czy suszy nie poddaj¹ siê i stale walcz¹, aby daæ im to, co najlepsze. Albo te matki, które 
w obozach dla uchodŸców czy wrêcz w samym œrodku wojny potrafi¹ bez wahania obj¹æ i wspieraæ cierpienie 
swoich dzieci. Matki, które dos³ownie oddaj¹ ¿ycie, aby ¿adne z dzieci siê nie zatraci³o. Gdzie jest matka, 
tam jest jednoœæ, tam jest przynale¿noœæ, przynale¿noœæ dzieci”.           (01.01.2017)
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Pokój temu domowi! - WIZYTA DUSZPASTERSKA   (dokoñczenie ze strony 1)

Ksiêga liturgiczna 
Obrzêdy b³ogos³awieñstw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (Katowice 1994, I 34-43) 

przewiduje podczas kolêdy czytanie fragmentu Pisma Œwiêtego, odmówienie lub odœpiewanie 
psalmu, wspólne modlitwy wstawiennicze, pokropienie mieszkania wod¹ œwiêcon¹, 
a na zakoñczenie b³ogos³awieñstwo. Oczywiœcie, jak wy¿ej, nale¿y przygotowaæ siê do wizyty 
duszpasterskiej: stó³ nakryty obrusem, krzy¿ ze œwiecami, woda œwiêcona, kropid³o. Uczniowie 
zeszyty z katechizacji do wgl¹du duszpasterza. Naszym zwyczajem tak¿e na stole umieszcza siê 
ksiêgê Pisma Œwiêtego. Tradycyjnie z kolêda duszpastersk¹ jest zwi¹zana dobrowolna ofiara 
pieniê¿na sk³adana przez wiernych na potrzeby koœcio³a (parafii), jak równie¿ na utrzymanie 
duchowieñstwa. Wydaje siê, ¿e kolêda duszpasterska winna byæ dalej praktykowana. 
Tak nakazuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Jest ona nie³atwa dla kolêduj¹cych i czêsto 
kolêdowanych. Jednak¿e, jak to by³o w przesz³oœci i dzisiaj mo¿e przynieœæ wiele dobra, o¿ywiæ 
nasze wspólnoty parafialne, pozwoliæ bardziej siê poznaæ: duszpasterzom i wiernym, 
parafianom; staæ siê bardziej Koœcio³em. 

Wydarzy³o siê podczas kolêdy... 
Pañstwu N. pomyli³a siê data wizyty ksiêdza, wiêc na pukanie kap³ana otworzy³ tylko pan 

domu. Poniewa¿ zapewnia³, ¿e ¿ona za chwilê nadejdzie, a do wizyty s¹ w zasadzie 
przygotowani - psychicznie i duchowo, ksi¹dz zgodzi³ siê zaczekaæ i nawet ofiarowa³ sw¹ pomoc 
w szybkim przygotowaniu ³adnie wysprz¹tanego pokoju. Jaka¿ by³a konsternacja pani domu, 
która na to w³aœnie nadesz³a i stwierdzi³a, ¿e stó³ zosta³ nakryty... poszewk¹ na ko³drê.

*   *   *

Porz¹dek Kolêdy (09 - 16 stycznia 2017)

1. Poniedz.   – 09 stycznia – ul. Jednaczewska -  1 ksi¹dz
   ul. £ukasiñskiego (od 1,163) – 2 ksiê¿y od godz. 14
   ul. £ukasiñskiego (od nr 82) – 1 ksi¹dz od godz. 16

2. Wtorek    – 10 stycznia  – Janowo I i II – 2 ksiê¿y
                                                  ul. Polna (od 4 i 98)  - 2 ksiê¿y
                                            ul. Wojska Polskiego 69 (blok przy Biedronce) – 1 ksi¹dz od godz. 15
3. Œroda      – 11 stycznia  –   ul. Staszica, Prosta - 1 ksi¹dz od godz. 9
                                                   ul. Browarna, Podleœna – 1 ksi¹dz
                                             ul. Pu³askiego (od 98 i od 1) – 2 ksiê¿y od godz. 14 i 15
                                                   ul. Wojska Polskiego 161B (1 i 31) – 2 ksiê¿y od godz. 15
4. Czwartek – 12 stycznia –   ul. Wojska Polskiego (od 12, 134, i 154) – 3 ksiê¿y od godz. 9
                                                   ul. Wojska Polskiego 161C (1 i 31) – 2 ksiê¿y od godz. 15

godz. 15
5. Pi¹tek      – 13 stycznia  – ul. Rzemieœlnicza – 1 ksi¹dz

godz. 14

6. Sobota    – 14 stycznia -  ul. Chabrowa, Kwiatowa, Ró¿ana, Kaktusowa
i Makowa – 4 ksiê¿y od godz. 9

7. Poniedz. – 16 stycznia – ul. Spokojna – 1, 7, 7A,B, 11A,B – 1 ksi¹dz
                                                   ul. Wyzwolenia (od 34) i Spacerowa – 1 ksi¹dz
                                                   ul. Wyzwolenia (od nr4), Ptasia, Radosna – 1 ksi¹dz
                                                   ul. Wyzwolenia (od nr 62), Zaciszna – 1 ksi¹dz
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyj¹³ 
chrzest, a tak¿e gdzie Bóg potwierdzi³, ¿e jest On Jego Synem, koñczy okres Narodzenia 
Pañskiego. Od jutra rozpoczyna siê tak zwany okres zwyk³y, per annum – w ci¹gu roku. 
Jednak w polskiej tradycji przed³u¿amy œpiewanie kolêd do 2 lutego, czyli do œwiêta 
Ofiarowania Pañskiego, zwanego u nas œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej, które 
bezpoœrednio wi¹¿e siê z Bo¿ym narodzeniem. Zapamiêtajmy dziœ s³owa samego Boga 
o Jezusie: „To jest Mój Syn Umi³owany, Jego s³uchajcie”.

2. Wspominaj¹c chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myœlimy tak¿e o naszym chrzcie, który 
jest pocz¹tkiem i fundamentem naszego chrzeœcijañskiego ¿ycia, czyli naszej przyjaŸni, 
wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliœmy godnoœæ przybranego 
dziecka Bo¿ego i dar Bo¿ej mi³oœci. Zostaliœmy te¿ w³¹czeni do wspólnoty Koœcio³a. 
Przyjêcie chrztu jest dla nas jednoczeœnie wielkim zobowi¹zaniem. Musimy bowiem 
pod¹¿aæ drog¹ coraz wiêkszego upodabniania siê do Chrystusa. Mamy kochaæ Go coraz 
wiêcej i uczyæ siê od Niego, jak kochaæ bliŸnich. Jeœli nasza komunia z Panem Bogiem 
bêdzie coraz doskonalsza, jako chrzeœcijanie bêdziemy stawaæ siê ludŸmi wyczulonymi 
na piêkno duchowe i moralne, rozmi³owanymi w tym, co szlachetne, wartoœciowe, 
prawdziwie wielkie. W naszej codziennoœci nie mo¿emy zadowoliæ siê bylejakoœci¹ 
i obojêtnoœci¹. Zatrzymajmy siê na moment przy chrzcielnicy, aby podziêkowaæ za dar 
dzieciêctwa Bo¿ego, ale tak¿e zdaæ sobie sprawê z naszej odpowiedzialnoœci 
za budowanie Koœcio³a na ziemi – po to jesteœmy pos³ani do œwiata.

3. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolêd¹. Niech bêdzie ona okazj¹ 
do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania siê, zbli¿enia i rozmowy o problemach 
nie tylko konkretnej rodziny, ale tak¿e o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kap³an 
przynosi do naszego domu Bo¿e b³ogos³awieñstwo. Skorzystajmy z tego wyj¹tkowego 
daru. 

4. W przysz³¹ niedzielê, 15 stycznia, bêdziemy obchodzili Œwiatowy Dzieñ Migranta 
i UchodŸcy.

Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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