
 

  

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. 
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.          
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wiel-
biąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. 
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, 
zanim się poczęło w łonie Matki. Łk 2, 16– 21 

nie tylko jako Matka Jezusa Zbawiciela, ale też ja-
ko Jego dobra uczennica oraz doskonały mędrzec, 
który usiłuje zgłębić i zrozumieć wielkie tajemnice 
Boże, ukryte w wydarzeniach dziejących się wokół 
niego. […] To właśnie Ona jako Matka mogła naj-
lepiej zaświadczyć, że Jej Syn poczęty za sprawą 
Ducha Świętego jest w swej istocie Synem Bożym. 
Dzięki temu […] wszyscy chrześcijanie mogą się 
od Niej uczyć, jak należy przyjmować słowo Boże: 
otwartym sercem, z wiarą i posłuszeństwem”.
 W 431 roku w Efezie Sobór przyznał Maryi 
chwalebny tytuł „Bożej Rodzicielki”, ponieważ 
„Święta Dziewica zrodziła według ciała Słowo Bo-
że, które stało się ciałem”. Maryja urodziła Boga, 
ale sama nie była Bogiem. Stała się natomiast 
„świątynią Boga”. II sobór watykański przypo-
mniał: „Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po 
Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Naj-
świętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajem-
nicach Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła 

           Z Maryją w Nowy Rok    
Kościół obchodzi dziś uroczystość Maryi, jako 
Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice 
dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odku-
pienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Ma-
ryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. W ten 
sposób z pomocą Świętej Bożej Rodzicielki roz-
poczynamy również kolejny rok naszego życia. 
„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
swego, zrodzonego z Niewiasty”. Maryja otrzy-
mała posłannictwo wydania na świat Jezusa, Zba-
wiciela wszystkich ludzi. Dzięki Niej Syn Boży 
stał się człowiekiem, naszym bratem. My zaś sta-
liśmy się dziećmi Bożymi.   
 Jak zaznacza św. Łukasz, Maryja po naro-
dzeniu Jezusa „zachowywała wszystkie te sprawy 
i rozważała je w swoim sercu”. Pełnym miłości 
sercem Maryja rozważała więc tajemnicę Jezusa. 
„Tym sposobem – jak zauważa ks. prof. Franci-
szek Mickiewicz, polski biblista – jawi się Ona 
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czci szczególnej. Już od najdawniejszych czasów 
Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczyt-
nym imieniem Bożej Rodzicielki” (KK 66).  
 To przez Maryję Bóg wszedł w czas, by go 
uświęcić. I to przez Nią obdarza nas swoim błogo-
sławieństwem, czyli pochylając się nad nami w 
swojej Opatrzności, pragnie naszego dobra. Rozpro-
mienione oblicze Boga, który pochyla się nad swo-
imi dziećmi, oznacza szczególną opiekę, obronę 
przed zagrożeniami, i obdarowanie potrzebnymi 
dobrami, tak duchowymi, jak i cielesnymi. W 
szczególny sposób otwieramy się na dobro, jakim 
jest pokój. Na całym świecie początek roku kalen-
darzowego jest okazją do modlitwy o pokój. U Izra-
elitów słowo „pokój” stawało się również rodzajem 
pozdrowienia, jak znane nam „szczęść Boże”. 

 Dziękujmy dziś Maryi także za to, że swą 
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży, a jako 
Matka Kościoła, oręduje za nami u Boga. 
„Zawierzajmy Jej siebie, aby kierowała naszymi kro-
kami w tym nowym czasie, który Pan nam daje, i 
aby pomagała nam być prawdziwymi przyjaciółmi 
Jej Syna, a tym samym również odważnymi budow-
niczymi Jego królestwa w świecie, królestwa światła 
i prawdy. […] Obyśmy w nowym roku, który rozpo-
czynamy pod znakiem Maryi Dziewicy, wyraźniej 
odczuwali Jej matczyną obecność i dzięki Jej opiece, 
podtrzymywani na duchu, mogli na nowo kontem-
plować oblicze Jej Syna Jezusa i bardziej zdecydo-
wanie iść drogami dobra” (Benedykt XVI, Audiencja 
generalna, 2.01.2008).                     
   Ks. Leszek Smoliński  

             Obdzielanie niczym 
      Kto nie chce stajenki, ten wybiera chlew. 

U nas jeszcze nie zakazują, ale zaczynają 
„doradzać”. Oto w „Głosie Nauczycielskim”, wyda-
wanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

pojawił się tekst Magdaleny Goetz, któ-
ra wskazuje „jak zorganizować święta, 
szanując wszystkie dzieci i ich rodzi-
ców”. Bo trzeba pamiętać o mniejszo-
ściach, które nie świętują albo robią to 
inaczej. „Zamiast obchodzenia w klasie 
świąt religijnych – zajęcia integracyjne 
lub twórcze zorganizowane wokół tema-
tyki zimy i Nowego Roku” – radzi au-
torka. Bo dzieciom trzeba przybliżyć 
„różne wyznania i światopoglądy”, pod-
powiada więc, że „można tu włączyć 
informacje związane z wierzeniami sta-

rosłowiańskimi (22 grudnia przypada przesilenie zi-
mowe związane ze Świętem Godowym)”. 
Aha, i takie rzeczy jak zestawianie chrześcijaństwa z 
odgrzanym pogaństwem miałyby nikogo nie urazić? 
Likwidacja zwyczajów bliskich stu uczniom ze 
względu na jednego, który ich nie kultywuje, miała-
by być równym traktowaniem wszystkich? 
To żaden szacunek – to narzucanie innym religii wy-
mieszania wszystkiego ze wszystkim w imię nad-
rzędnej roli światopoglądowej neutralności. To 
sztuczny twór, sprzeczny z powszechnym instynk-
tem Boga. Tam się czci jakieś wartości, ale nie wia-
domo po co i w imię czego. Obecnie kult ten nosi 
maskę rzekomej tolerancji, zakrywającej łamanie 
podstawowych zasad, które trzymają ludzkość w 
pionie. Coś takiego nie może trwać długo. Ale to 
sprzątanie… 
                                Franciszek Kucharczak 

Podobno życie człowieka dzieli się na trzy etapy: 
wierzy w Mikołaja, nie wierzy w Mikołaja, sam jest 
Mikołajem. Ten trzeci etap przyszedł na mnie już 
wiele lat temu. Pod wpły-
wem „katolicyzmu otwarte-
go” uznawałem wtedy, że 
chrześcijanin powinien „nie 
narzucać się” ze swymi 
przekonaniami tam, gdzie 
ktoś mógłby się poczuć 
tym „urażony”. A ponie-
waż miałem być Mikoła-
jem w przedszkolu, to choć 
ubrano mnie w strój bisku-
pi, ględziłem dzieciom o 
wszystkim, tylko nie o 
sprawach wiary. Gdy wychodziłem, usłyszałem, jak 
jedna z matek mówi do drugiej z irytacją w głosie: 
„Zauważyłaś? Ani słowa nie powiedział o Bogu”. 
Otrzeźwiło mnie to. Uświadomiłem sobie, że zmar-
nowałem szansę, zakopałem talent dany mi na tę 
chwilę. Ewangelię, którą głosi się w porę i nie w 
porę, zamieniłem na bełkot, z którego nic nie wyni-
kało. Pozbawiłem konkretnych ludzi słów, które 
mieli usłyszeć, bo szanowałem ludzi hipotetycz-
nych. To tak, jakbym znał lekarstwo na wszystkie 
choroby, ale z szacunku dla tych, którzy mogliby w 
to nie wierzyć, nikomu bym o tym nie powiedział. 
Niestety, takie myślenie dziś staje się na świecie 
coraz popularniejsze. Szczególnie wyraźnie objawia 
się to przed Bożym Narodzeniem, gdy w różnych 
miejscach świata władze w imię tolerancji zakazują 
a to publicznego wystawiania jasełek, a to robienia 
stajenek, a to śpiewania kolęd. 
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Minęło kilka miesięcy od ślubu - pięknej ceremonii, białej suk-
ni i eleganckiego garnituru. Nikt już nie pamięta, kto z kim 
bawił się na weselu. Podróż poślubna już dawno stała się 
wspomnieniem. Przyszła zwykła codzienność - praca, sprząta-
nie, gotowanie. Wówczas pojawia się pytanie: jak zadbać o 
małżeństwo? Co możemy robić każdego dnia tak, żeby mieć 
poczucie prawdziwego zaangażowania i służby drugiej osobie? 
Bardzo często w takich przypadkach otrzymujemy typową 
radę: zainwestujcie czas w małżeństwo. Przecież wydaje się, że 
inwestujemy - prowadzimy razem życie, pracujemy, spędzamy 
ze sobą czas. Co to tak naprawdę znaczy i w jaki sposób po-
winniśmy organizować małżeński czas? Jak odnaleźć i ustawić 
priorytety we właściwej kolejności? 

5 najważniejszych rzeczy, które powinniście    co-
dziennie robić w małżeństwie: 

1. Wspólna duchowość 
  Zawarty sakrament małżeństwa wprowadził mię-
dzy was kogoś trzeciego - Boga. Nie jesteście już sami, 
nie jesteście ograniczeni do własnej siły i wiary w sie-
bie . To przestrzeń, która może was zespalać. Która przy-
pomina wam o tym, żebyście patrzyli w tym samym kie-
runku i dążyli do jednego - wzajemnego uświęcania się 
w małżeństwie. 
Co to oznacza w praktyce? 
 Pielęgnację wspólnej wiary. Znajdźcie codzien-
nie wieczorem czas na wspólną modlitwę - możecie 
usiąść w ciszy, przeczytać fragment Pisma Świętego, 
zaśpiewać pieśń albo pójść na Mszę Świętą. 
  Najważniejsza jest konsekwencja i wzajemne 
przypominanie sobie o tym codziennym rytuale, który 
może was zbliżyć do siebie nawzajem, ale przede 
wszystkim do Boga. 
2. Wspólna komunikacja 
  Małżonkowie rozmawiają ze sobą statystycznie 
zaledwie kilka minut dziennie, zazwyczaj na tematy do-
tyczące wspólnych ustaleń lub kolejnych spraw do zała-
twienia. W ten sposób nie wystarcza im czasu na rozmo-
wę o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia, o nastroju, o 
tym, co nas cieszy, a co niepokoi. 
Jak to rozwiązać? 
  Spróbujcie codziennie znaleźć minimum pół go-
dziny na taką rozmowę, żeby wiedzieć, co się u was dzie-
je, w czym możecie sobie nawzajem pomóc. Przypomnij-
cie sobie wasze spotkania jeszcze przed ślubem - od cze-
go się zaczynały? Zawsze padało pytanie dotyczące mi-
nionego dnia i nastroju. Dlaczego nie można teraz do 
tego wrócić? Zadbajcie o siebie nawzajem, tak żebyście 
nie zapomnieli o sobie we wspólnej codzienności i przy-
zwyczajeniu. 
  Ważne jest też, aby co jakiś czas (na przykład raz 
na dwa tygodnie albo raz na miesiąc) spotkać się na roz-
mowie o waszym małżeństwie - jak je widzicie, co wam 
się podoba, co można by zmienić, czym się martwicie. 
To będą rozmowy, które pomogą wam wzrastać i budo-
wać coś naprawdę trwałego i mocnego. 
3. Wspólny dotyk 
Przytulanie, całowanie, trzymanie się za rękę wydają się 
być wyłącznie wyznacznikiem związków młodych ludzi, 

ale już nie małżeństw. Zazwyczaj w małżeństwie takie 
gesty zanikają - mamy już siebie nawzajem, przyzwycza-
jamy się, nie patrzymy na siebie tak jak wcześniej. 
Jak to zmienić? 
 Jak w poprzednich przypadkach - znajdźmy 
czas, ale także uczmy się wzajemnej wrażliwości na dru-
gą osobę. Jeśli mąż jest sfrustrowany problemami w pra-
cy, wysłuchaj go, a potem go przytul. Jeśli żona czymś 
się martwi, wysłuchaj jej, a potem ją przytul. Jeśli jeste-
ście gdzieś razem, obejmij ją i pokaż, że jesteś przy niej i 
chcesz o nią zadbać. 
  Ważne jest też… chodzenie na randki. Ustalcie, 
jak często jesteście w stanie znaleźć czas na randkę - raz 
na tydzień, raz na dwa tygodnie? Zadbajcie o ten czas. 
Niech to będzie moment wyczekany, specjalnie przygo-
towany, kiedy przez jeden wieczór nie będziecie rozma-
wiać o bieżących sprawach, ale skupicie się na sobie i na 
waszej relacji. 
4. Wspólne przebaczenie 
  W kościele bardzo dużo mówimy o wzajemnym 
przebaczaniu, ale wcielenie tego w codzienne życie przy-
chodzi nam z trudem. 
  Jesteś sfrustrowany pracą, żona jest zmęczona 
codziennymi obowiązkami, czeka was remont mieszka-
nia, co chwilę coś się psuje - bardzo łatwo o kłótnię, 
wzajemne pretensje i żale. Takie sytuacje się pojawiają i 
będą się pojawiać. Kłótnie w małżeństwie są naturalne i 
potrzebne, ponieważ to one pokazują nam, czy jesteśmy 
w stanie poradzić sobie razem z trudniejszymi sytuacja-
mi - czy może kłótnia kończy się wyłącznie na cichych 
dniach, a potem zostaje zapomniana. 
  Tak samo jak ważne są kłótnie, istotna jest póź-
niejsza zgoda, przebaczenie i umiejętność przyznania się 
do błędu. Nie czekajmy na ruch drugiej strony, zacznij-
my od siebie i spróbujmy porozmawiać o tym, co się 
wydarzyło. 
5. Wspólna zabawa 
 W małżeństwie ważna jest też wspólna… zaba-
wa. Codzienne życie jest stresujące, pełne zabiegania - 
często ogranicza się tylko do kolejnych spraw do zrobie-
nia i do mnożenia kolejnych list. Nie dajmy się zamknąć 
w tym kręgu. 
Jak to rozwiązać? 
  Znajdźmy czas na wspólną zabawę - mogą to 
być spotkanie z przyjaciółmi, gry planszowe, wyjazd w 
góry, piknik za miastem. Pomysłów może być wiele. 
Wszystko zależy od tego, na co macie ochotę. 
  Znajdźcie czas na oddech, wyłączenie telefonu, 
zostawcie wszystkie "ważne" sprawy i zajmijcie się 
chwilą. 
  Wasze małżeństwo nie musi być nudną rutyną, z 
której nie da się wykrzesać nic oprócz pracy i obowiąz-
ków domowych. W waszej relacji kryje się wielki poten-
cjał, który warto wykorzystać. Warto dbać o siebie na-
wzajem każdego dnia. 
        Religia DEON.PL  

         Po Sakramencie Małżeństwa.     

           Najważniejsze rzeczy, które powinniście codziennie robić w małżeństwie: 



 

   Do kościoła trzeba chodzić - i basta!!!  

Dzisiaj narzekamy, że połowa ludzi nie chodzi do 
kościoła, dzieci też chodzi niewiele. Często mówią: 
„Mamo, nie idę do kościoła, nie idę na religię”. A 
jak trochę starsze: „To moja prywatna sprawa! Ty 
mi się w to nie wtrącaj!”. Chłopak lub dziewczyna 
czternasto-, piętnastoletni mają czelność powiedzieć 
matce lub tatusiowi: „To jest moja prywatna spra-
wa”. A może będzie jego prywatną sprawą także 
jedzenie, mieszkanie, ubieranie się, proszę bardzo, 
załatwiaj sobie sam. Przecież rodzice, ochrzciwszy 
dziecko, biorą na siebie odpowiedzialność, że wycho-
wają je na chrześcijanina.            
Pamiętam, że u nas w domu tego, co tata powie-
dział, nie poddawało się żadnej dyskusji. Nie wy-
obrażam sobie, żeby rodzonemu ojcu powiedzieć: 
„Nie”. Tata powiedział, to amen. Z mamusią jesz-
cze można było negocjować.          

Tak samo i tutaj musimy poddać się pewnym pra-
wom. Jesteśmy w Kościele, w tej wspólnocie, i 
jeżeli nie jest to nam narzucone, lecz uwierzymy mi-

łości, to idąc na Mszę św., przychodzę do kogoś, kto 
mnie kocha. Ważne jest przypominanie, że Jezus 
nas kocha – Zmartwychwstały, który jest obecny w 
Piśmie Świętym, w Eucharystii, w ludziach.           
A jeżeli dziecko małe nic nie rozumie, nie wie, 
dlaczego się wstaje, dlaczego się siada, dlaczego 
się klęka, nie wie, co ksiądz mówi, nie rozumie 
kazania, nie rozumie słów śpiewanych pieśni i ka-
żą mu siedzieć cichutko, to nudzi się i zmuszanie 
go do tego powinno być karane. Powinniśmy wy-
tłumaczyć dziecku, że jest tu Ktoś, Kto go kocha, a 
dziecko małe uwierzy prędzej, jeśli najpierw dowie 
się o miłości, a nie o nienawiści.        

Kiedyś byłem z wizytą i siedzimy wieczorem, roz-
mawiamy, a mały Jasio poprosił, żebyśmy odmó-
wili teraz pacierz, wszyscy, „razem z księdzem”. 
Nie ksiądz, ale sześcioletni Jasio poprosił i klęknę-
liśmy do pacierza. Innym razem – dzieci miały re-
ligię jeszcze przy parafii – żegnamy się, bo się 
gdzieś spieszyłem, a mała Monika dopytuje: „A do 
kościoła?”. Wszyscy więc poszliśmy do kościoła. 
Tutaj opowiadali, że mała dziewczynka przyszła z 
drugą do kościoła i ta mądrzejsza tłumaczyła: „O, 
tu Pan Jezus. Widzisz, jak Go prowadzą?”.          
To jest życie. A niektórzy z niego rezygnują, bo 
„czarni się czepiają”, albo bo „po czerwonej mamy 
czarną ideologię”. Czasem jest Msza św., ale tak od 
przypadku do przypadku, raz przyjdę, raz nie 
przyjdę. Nowy ksiądz przyszedł do parafii podwar-
szawskiej, chodzi po kolędzie i słyszy: „Tak raz, 
dwa razy w miesiącu jesteśmy w kościele, tak nam 
wystarcza”. A ksiądz uśmiechnięty mówi: „To 
zbierzcie trzydzieści osób i załóżcie Kościół, zare-
jestrujcie go w urzędzie i ułóżcie sobie takie przy-
kazanie, że raz na dwa tygodnie chodzimy do ko-

ścioła, bo w Kościele katolickim w każdą niedzielę 
jest się na Mszy św. W ten sposób święci się dzień 
święty. Jeśli chcecie inaczej, to bardzo proszę, ale to 
nie jest już w pełni Kościół katolicki”.             
Pani katechetka pyta dzieci, jak tam święta i czy były 
na Mszy św., a jedna dziewczynka odpowiada: „Ja nie 
byłam w kościele, bo u nas były święta”. Poproszono 
księdza do chorej osoby, ale tak późno, że zanim 
ksiądz przyszedł, to tan pan umarł. Kapłan go nama-
ścił i rozgrzeszył warunkowo. Zwrócił też rodzinie 
uwagę: „Słuchacie, trzeba było wcześniej, wiedzieli-
ście, co się dzieje”.                
Innym razem pani domu odpowiada: „Na górze leży 
nasza krewna, starsza osoba, słabo się czuje, to może 
ksiądz pójdzie do niej”. Poszedł, rzeczywiście była 
potrzeba, wyspowiadał, namaścił i mówi: „Proszę pa-
ni, proszę tam przygotować wszystko, a ja skoczę do 
kościoła i przyniosę jej Komunię św.” – „Niech się 
ksiądz nie fatyguje, jak mam tu opłatek z Bożego Na-
rodzenia, odłamię kawałek, to ksiądz jej da”. Brak 
wiedzy o religii, a przecież pobożna kobieta…      
Nas, księży, ciągle uczą: „Mówcie językiem zrozu-
miałym, bądźcie świadkami, żeby ludzie patrząc na 
was, rozmawiając z wami, widzieli, co sensowne, że 
Jezus to nie abstrakt, to nie jest tylko obrazeczek”. To 
za mało. To nie jest do dzisiejszego człowieka. Stara-
my się, jak możemy, jedni lepiej, inni gorzej, według 
możliwości, zaangażowania, łaski Bożej. Tak samo 
przekazujemy dalej. Tylu katolików, tylu wciąż w 
Kościele, a u wielu wciąż taka mała wiedza.              
W blogu, który prowadzę, niewierzący atakują Ko-
ściół: „Co wy wiecie katolicy? Od kościołka, od 
opłatka do jajeczka, poza tym nic!”. Niestety, w wielu 
przypadkach mają rację, u wielu jest coś więcej, ale u 
wielu nie ma. Przemyślmy, jak czujemy religię, jak 
czujemy Chrystusa. Dobrze, że przyszedłem do ko-
ścioła, ale dobro trzeba robić dobrze, żeby ono dało 
sobie radę ze złem, które jest doskonale robione. Dzi-
siaj zło jest bardziej mądre i sprytne od tego zła robio-
nego w czasach komunistycznych, które było bardziej 
toporne, łatwe do odkrycia. A dzisiaj wciska się na 
różne sposoby. Dawniej było wprost powiedziane: 
„Nie wolno”, a dzisiaj mówią: „Wolno, ale po co, nie 
wygłupiaj się”. Żyje się tak, jakby Boga nie było.   
A na ogół narzekamy, że nie jest dobrze, coraz gorzej 
niekiedy. Dawniej trzymano mocno za buzię, była 
milicja, terror, ale rodzina mogła wypuścić córkę na 
ulicę o godzinie jedenastej w nocy i nic się jej nie sta-
ło. A dzisiaj wszystko wolno, ale broń Panie Boże od 
niebezpieczeństw, osiedla się zamyka, bandyci grasu-
ją tacy i owacy. Co to za wolność? A jak sobie narzu-
cić, z miłości, pewne rygory, sposoby postępowania 
w oparciu o cotygodniową Mszę św., żeby jednak ob-
licze tej ziemi się naprawiało? Bóg daje łaskę, wyko-
rzystujmy ją i to róbmy, co jest w naszej możliwości. 
   O. Leon Knabit OSB 


