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Parafia Rzymskokatolicka p.w. bł. Jerzego Matulewicza  
w Koninie 

62 - 510 Konin, ul. Jana Pawła II 100 
tel. 518 014 731 

www.matulewicz.dl.pl  e - mail: matulewicz@interia.eu 

KONTAKT 

Redaktor prowadzący: ks. Paweł Piasecki 
Z-ca redaktora prowadzącego: Jarosław Jabłoński 

Kolegium redakcyjne: Katarzyna Jaworska,  
Maria Łukasiewicz, 

Daniela Śledź, Jan Rusin, Maria Banaszak, Mateusz Roskosz, 
Genowefa Kowalska 

Współpracują z nami panie: Janina, Daniela, Iza 
Skład i łamanie: Jarosław Jabłoński 

REDAKCJA 

Czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od  16:00 do 17:00. 

Intencje mszalne można zamawiać w niedzielę po każdej Mszy św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 

Niedziela i święta  
godz. 7:30, 9:00, 10:30 – suma, 

12:30 – dla dzieci, 17:00 

Dni powszednie czas letni: godz. 7:30, 18:00 

czas zimowy: godz. 7:30, 17:00 

MSZE ŚWIĘTE 
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„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania”  (Łk 2, 14) 
 

Drodzy Parafianie   
i Czytelnicy „Głosu Matulewicza”!

 

Z opłatkiem w dłoni dzielimy się z Wami radością 

Nowonarodzonego i prosimy Boga, aby każdemu z Was dał 
rozpoznać w Dziecięciu ze stajenki betlejemskiej Syna 

Bożego, Księcia Pokoju.

Niech Bóg, który stał się Człowiekiem dla zbawienia 

człowieka stanie się Waszym Gościem, Waszym 
Domownikiem, Waszym Bratem. 

Niech w Waszym codziennym życiu spełnią się słowa 

radosnego hymnu Aniołów z Betlejem: 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 

ludziom Jego upodobania”.

Niech Boże Dziecię błogosławi Wam na każdy dzień 

Nowego Roku 2016.

 
Z darem modlitwy i chrześcijańskim pozdrowieniem

Ks. Artur Krzyżanowski, proboszcz
Ks. Paweł Piasecki, wikariusz

Księża Seniorzy:

Ks. Prałat Edward Niedbach
Ks. Kanonik Ryszard Herman

Ks. Józef Dusiński
oraz cały Zespół Redakcyjny „Głosu Matulewicza”.
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W Boże Narodzenie, drugie co do ważności święto           
w liturgii chrześcijańskiej, Kościół wspomina prawdę, że Bóg 
stał się człowiekiem. Jednorodzony i odwieczny Syn Boży 
przyjął ludzką naturę, aby w niej dokonać zbawienia ludzi. 

W ciągu wieków wokół prawdy o wcieleniu Chrystusa 
toczyły się spory teologiczne oraz powstawały liczne herezje, 
według których Chrystus albo nie był w pełni człowiekiem, 
albo nie był Bogiem. Kościół podkreśla, że Jezus Chrystus, 
narodzony w Betlejem z Maryi, żony cieśli Józefa, za Cezara 
Augusta (który panował w latach 30 p.n.e do 14 n.e.) był 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. 
„Niezmienny w swoim Bóstwie, przyjął to, co ludzkie” – 
stwierdza liturgia rzymska. To samo wyraża jedna z polskich 
kolęd: „Bóg się rodzi, moc truchleje (...) ma granice 
Nieskończony”. 

Rodząc się jako Dziecko Bóg stał się naprawdę 
Emmanuelem – Bogiem z nami, od którego nie oddziela nas 
żaden dystans wysokości i oddalenia. Bóg dał człowiekowi 
bezpośredni dostęp do dziecięcego serca, przez co stał się tak 
bliski, że można bez skrępowania mówić do Niego „Ty”. W ten 
sposób spełniła się wielokrotnie powtarzana przez proroków 
obietnica Boga, że przyjdzie Mesjasz, który odnowi świat           
i pojedna ludzi z Bogiem. Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, 
zjednoczył ziemię i niebo, nierozerwalnie pojednał człowieka    
z Bogiem, sprawiając, że człowiek stał się dzieckiem Boga. 
Dlatego w liturgii Bożego Narodzenia cytuje się słowa św. 
Leona Wielkiego: „Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Stałeś 
się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje 
dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj”. W Bożym 
Narodzeniu widoczna jest bezbronna miłość Boga, Jego pokora 
i dobroć. Boże Narodzenie ukazuje jak bardzo Bogu zależy na 
człowieku:  

HISTORIA BOŻEGO NARODZENIA 
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Z KANCELARII PARAFIALNEJ 

CHRZTY 
 

W imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. 

 

 
 

Marcel Mizerny 
Dawid Jabłoński 

Alicja Nasiłowska 
Lena Antczak 

Łucja Karolewska 
 

POGRZEBY 
 

Błogosławieni, 
którzy umierają 

w Panu. 

 
 

† Marian Fiszer 
† Stanisław Mirkiewicz 

† Longin Pigulski 
† Bożena Szczap 

† Mirosława Staszak 
 

KOLOROWANKA DLA DZIECI  

NA BOŻE NARODZENIE 
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI  

Stwórz krzyżówkę z hasłem: BOŻE NARODZENIE. 
Wpisz w dowolne kratki wyrazy związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. Wyrazy zaczynają się od dowolnej kratki i kończą 
się w dowolnej kratce.  

Rozwiązania należy przesyłać do 20 stycznia 2016 r. 
Można to uczynić, przynosząc do zakrystii lub kancelarii 
parafialnej, bądź nadesłać pocztą na adres Parafii, który 
znajduje się w stopce redakcji. Czekają nagrody. 

 Powodzonka   

NA BOŻE NARODZENIE 
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człowieku „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał”  
(J 3,16). 

Narodzenie Chrystusa, dokonane w ogromnym ukryciu, 
niemal w całkowitej "tajemnicy", stało się świętem 
powszechnym, wykraczającym swoim oddziaływaniem daleko 
poza świat chrześcijański. Przynajmniej na kilka dni przemienia 
ono oblicze Ziemi przynosząc pokój, pojednanie, wzajemną 
życzliwość, otwartość na bliźnich. Dzięki temu została 
objawiona prawda o powszechnym braterstwie i godności 
każdego człowieka, bez względu na różnice kulturowe, rasowe, 
społeczne czy intelektualne. Bóg Ojciec jest wzorem wszelkiego 
prawdziwego ojcostwa, fizycznego i duchowego. W Polsce 
święto to ma charakter szczególnie rodzinny. 

Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek 
z Jerozolimy, ale już w IV w. znana było także w Antiochii, 
Konstantynopolu, Rzymie i w Hiszpanii. Ustalił się zwyczaj, że 
patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, 
odległego ok. 8 km i tam w Grocie Narodzenia odprawiał         
w nocy Mszę Świętą, którą później nazwano „Pasterką”            
w nawiązaniu do ewangelicznej opowieści o pasterzach, którzy 
jako pierwsi oddali pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi. 

Dzień Bożego Narodzenia ustalono na 25 grudnia, kiedy 
to Rzymianie obchodzili święto Niezwyciężonego Słońca. 
Wtedy właśnie nastaje przesilenie dnia i nocy. Jest to także 
nawiązanie do fragmentu Ewangelii: „Dzięki serdecznej litości 
naszego Boga nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce” 
(Łk 1,78). Natomiast dopiero w VI w. mnich Dionizjusz Exiguus 
obliczył, że narodziny miały miejsce w 753 r. po założeniu 
Rzymu. Dziś wiadomo, że Dionizjusz pomylił się                       
w obliczeniach ustalając datę o kilka lat za późno. 

 
      Opracował  Jan Rusin  
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Postawmy sobie pytanie: jak przeżywamy Święta 
Bożego Narodzenia? Bez wątpienia, większość z nas stara się, 
by były radosne, w rodzinnej atmosferze. Jednak nie pytamy     
o to, czy przeżywamy je po chrześcijańsku, czy potrafimy 
oderwać się od tej całej komercyjnej oprawy i czystym sercem 
przeżywamy tajemnicę Wcielenia, kiedy Bóg narodził sie         
w Betlejem. Bo pójść do Betlejem to pokłonić się Chrystusowi 
owiniętemu w pieluszki leżącemu w żłóbku.  Nie było tam 
stołów uginających się pod ciężarem dwunastu potraw, ani 
prezentów, ani przystrojonej choinki. Była tylko uboga stajenka. 
I było jeszcze coś stokroć cenniejszego - była Święta Rodzina      
i była wspólnota, przybyli  pasterze. Przyszli, by pokłonić się 
Nowonarodzonemu Zbawicielowi.  

„Narodził sie nam Zbawiciel” - śpiewamy radośnie. Ale 
po co się narodził? Czy tylko po to, żebyśmy mieli okazję 
zasiąść przy suto zastawionym stole, biesiadować przez 
wszystkie dni Świąt i obficie zakrapiać przekąski alkoholem,    
a może po to, żebyśmy mogli obdarować się drogimi 
prezentami i przy okazji zaprezentować swoją pychę. A jednak 
nie - Jezus narodził się, bo chciał zgromadzić przy ubogim 
żłóbku rodzinę i wskazać drogę, którą mamy podążać - drogę 
do świętości. A skoro w stajence była i Matka Jego, i św. Józef, 
jak też ubodzy z ubogich, to oznacza, że do tej świętości mamy 
podążać we wspólnocie.    

Gdy przenikniemy tę prawdę, którą przekazał nam 
Wcielony Bóg, wtedy zrozumiemy sens świętowania Bożego 
Narodzenia - jak żyć, postępować, by osiągnąć świętość i życie 
wieczne. Gdy zgromadzimy się przy świątecznym stole            
w gronie rodzinnym, wśród znajomych, czy zapraszając kogoś 
samotnego, ubogiego - rozważajmy tajemnicę Narodzenia 
Chrystusa, przeczytajmy fragment Ewangelii Łukasza, 
śpiewajmy kolędy i radujmy się z obecności Chrystusa pośród 

RODZINNE BOŻE NARODZENIE 
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Ryba z ananasem    
 
Składniki:  
1 kg filetów rybnych z pianki (mogą być inne)
3 łyżeczki koncentratu pomidorowego 
¾ szklanki rodzynek 
 
Kolejne składniki, które kroimy w kostkę:
3 ogórki konserwowe 
1 szklanka papryki konserwowej  
1 puszka mała ananasa  
1 pomidor 
3 cebule  
 
Wykonanie: 

Filety przyprawiamy według uznania i kroimy 
w kwadraty. Panierujemy w mące i jajku rozkłóconym, 
smażymy na złoty kolor, układamy na półmisku. Następnie 
cebulę pokrojoną zeszklić na patelni na oleju i do niej 
wkładamy wszystkie składniki pokrojone
pomidorowy polewamy sokiem z ananasa. Cukier, sól, pieprz 
dodajemy według uznania i wszystko chwilę prużymy, gorące 
wykładamy na rybę. Podajemy na zimno lub na gorąco.  
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filetów rybnych z pianki (mogą być inne) 
3 łyżeczki koncentratu pomidorowego  

Kolejne składniki, które kroimy w kostkę: 

przyprawiamy według uznania i kroimy                
w kwadraty. Panierujemy w mące i jajku rozkłóconym, 
smażymy na złoty kolor, układamy na półmisku. Następnie 
cebulę pokrojoną zeszklić na patelni na oleju i do niej 
wkładamy wszystkie składniki pokrojone. Koncentrat 

dorowy polewamy sokiem z ananasa. Cukier, sól, pieprz 
dodajemy według uznania i wszystko chwilę prużymy, gorące 
wykładamy na rybę. Podajemy na zimno lub na gorąco.   

Parafianka p. Janina 

BŁ. JERZEGO MATULEWICZA W KONINIE___________ 15 



GŁOS MATULEWICZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciasto makowo-kokosowe    
 
Ciasto kruche:  
½ kg mąki 
½ szklanki cukru  
5 żółtek  
1 kostka margaryny     
2 łyżeczki proszku do pieczenia  
1 łyżka octu  

Mąkę, proszek, cukier – wymieszać, dodać żółtka, 
margarynę     i ocet. Zagnieść ciasto, podzielić na dwie części. 
Jedną włożyć do zamrażarki, drugą rozwałkować  i wyłożyć na 
blachę  z papierem do pieczenia.  
 
Masa makowa: 
1 puszka gotowej masy makowej 
2 jajka 
garść rodzynek 
½ łyżeczki proszku do pieczenia 
Masę makową wymieszać z jajkami i proszkiem. Wyłożyć na 
ciasto.  
 
Beza kokosowa:  
1 szklanka wiórek kokosowych 
5 białek 
½ szklanki cukru 
1 łyżka mąki ziemniaczanej  

Białka ubić na sztywną pianę, następnie dodać cukier,     
a na koniec wiórki kokosowe i mąkę. Masę bezową wyłożyć na 
masę makową,    a następnie na tarce o dużych oczkach zetrzeć 
wychłodzone ciasto. Piec 50 minut w 180°C.   
 

KĄCIK KULINARNY 
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śpiewajmy kolędy i radujmy się z obecności Chrystusa pośród 
nas oraz radujmy się ze wzajemnej obecności. W tym właśnie 
tkwi cała istota Świąt Bożego Narodzenia. Jako chrześcijanie, 
nie traktujmy tego czasu do okazji na jeszcze kilka urlopowych 
dni, czy - jak napisano na jednym z portali internetowych - 
spędzanie tego okresu Świąt w zależności od upodobania albo 
w ośrodku narciarskim lub też w przytulnym hotelu 
wypoczynkowym, który świadczy usługi z zakresu odnowy 
biologicznej i Spa, gdzie też - oczywiście – „nie brakuje 
zarówno świątecznej atmosfery jak i świątecznego relaksu 
serwowanego pod znakiem zdrowia i urody”. I znów zadajmy 
sobie pytanie: po co naszym dniom świątecznym Chrystus, 
skoro z roku na rok coraz większa liczba Polaków wybiera ową 
relaksacyjną formę świętowania i wybiera odnowę biologiczną 
a nie duchową. To prawda, że jesteśmy zapracowani, 
przemęczeni i zabiegani. Kobiety, które pracują zawodowo, 
zamiast męczyć się w ferworze świątecznych porządków            
i gotowania, jak też mężowie, którzy ze skwaszoną miną muszą 
uczestniczyć, wolą wybrać kuszącą ofertę relaksu i uciekają 
przed tym świątecznym zgiełkiem. Mamy przecież czas 
wakacji, ferii czy czas długich weekendów i wtedy możemy 
wyjeżdżać, żeby odpocząć, zregenerować siły i wrócić do 
codziennych obowiązków zrelaksowani. A w okresie Świąt 
idźmy drogą odkrywania świętości, którą wskazuje nam 
Nowonarodzony. On składa nam inną ofertę - ubogiej stajenki. 
Przecież Maryja nie miała nawet ubranek, nowych pieluszek, 
żeby owinąć Dzieciątko, ani przygotowanego poczęstunku dla 
przybyłych pasterzy, a mimo to nie przeszkodziło im                
w świętowaniu i radowaniu się. Najważniejsze byśmy byli 
razem z rodziną i by nikt nie czuł się w tych dniach samotny.      
A że stół będzie skromny? - Tam gdzie jest wzajemna miłość         
i życzliwość, tam chleb z masłem smakuje jak 
najwykwintniejsze danie.      
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„Nawet jeśli Chrystus narodziłby się tysiąc i dziesięć tysięcy 
razy w Betlejem, to nie zda ci się to na nic, jeśli przynajmniej raz nie 
narodził się w Twoim Sercu”. (Angelus Silesius, mistyk, XVII w.)

         
     opracowała Daniela Śledź 

 

Od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 
2016 r. potrwa w Kościele Katolickim 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego. 
Zapowiedział to Ojciec Święty Franciszek 
podczas nabożeństwa pokutnego, któremu 
przewodniczył 13 marca w Bazylice św. Piotra 
w Watykanie: „Drodzy bracia i siostry, często 

ROK MIŁOSIERDZIA 

myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej 
oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. 
Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. 
I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, 
którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok 
Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów 
Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny»” 
(Łk 6, 36) . 
        Rok Miłosierdzia rozpoczął się otwarciem Drzwi Świętych 
w Bazylice św. Piotra w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) br. a zakończy                 
w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 
2016r. Drzwi Święte (istniejące w rzymskich Bazylikach: św. 
Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i św. Matki 
Bożej Większej) są otwierane tylko na czas Roku Świętego,                   
a w normalnym okresie pozostają zamurowane.  
        W Roku Jubileuszowym nie chodzi o to, by teoretycznie 
rozważać, co to jest miłosierdzie i je definiować, ale o to, by je 
przeżyć. W orędziu na Wielki Post Papież Franciszek posługuje 
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koptyjskim, ormiańskim, chaldejskim, a później we wszystkich 
językach  europejskich.  W wieku VI cesarz Justynian 
sprowadził relikwie św. Barbary do Konstantynopola. Stąd 
zabrali je Wenecjanie  w 1202 roku do swojego miasta, by je z 
kolei przekazać miastu Torcello, gdzie się znajdują w kościele 
Św. Jana  Ewangelisty. W sprawie relikwii św. Barbary 
pertraktowali królowie aragońscy z sułtanami Egiptu w wieku 
XIII i XIV. To wszystko świadczy, jak żywy był kult tej Świętej, 
skoro kościoły ubiegały się o posiadanie jej relikwii.  

W Polsce kult św. Barbary był zawsze żywy. Ku jej czci 
wystawiono  w naszej ojczyźnie ok. 105 kościołów, a ołtarze 
Świętej można liczyć na setki. Najstarszy kościół ku czci św. 
Barbary wystawiono w Polsce w roku 1262 w  Bożygniewie  
koło Rudy Śląskiej, ale pierwszy ślad jej kultu jest o wiele 
wcześniejszy. W Modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II 
(wiek XI) spotykamy pierwszą wzmiankę o pamiątce 
liturgicznej Świętej pod datą 4 grudnia i tak zostało do dziś.  
Św. Barbara kojarzona jest przede wszystkim z górnictwem       
i  z Górnym Śląskiem, gdzie jej obrazy lub figurki znajdują się 
w każdym kościele i w wielu domach. 

Według legendy, w czasie oczekiwania na śmierć 
Barbara otrzymała od anioła Komunię Świętą. Dlatego 
uważana jest za patronkę dobrej śmierci.  Czczą Ją przede 
wszystkim ci, którzy są narażeni na śmierć nagłą                          
i niespodziewaną jak  np.:  górnicy, strażacy, hutnicy, 
marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie.  

Lud polski z dniem św. Barbary wiązał przysłowia, jak 
np.: „Św. Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie”,        
„ Kiedy na św. Barbarę mróz, sanie na piec włóż” oraz 
przysłowia z osobą św. Barbary, np.: „Barbara święta                  
o górnikach pamięta”. 

Św. Barbara może być dla nas wielkim wsparciem          
w problemach, z czymkolwiek walczymy, nie jesteśmy sami – 
są święci, którzy modlą się za nas przed Bogiem.                                             

                                     opracowała Maria Łukasiewicz  
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PATRONKA NA GRUDZIEŃ 

ŚWIĘTA BARBARA,  
DZIEWICA I MĘCZENNICA 

 
Łacińskie słowo Barbara znaczy  „mieszkanka spoza 

Grecji, cudzoziemka”. 
Św. Barbara urodziła się przypuszczalnie ok. 305r., dokładnie 
nie wiadomo, gdzie żyła i gdzie  poniosła śmierć  za Chrystusa.   
Akta jej zaginęły,  lecz zachowała się żywa pamięć o niej po 
dzisiejsze czasy.  

Późniejszy  jej żywot  opisuje legenda według  której, św. 
Barbara miała być córką  bogatego człowieka, który w mieście 
sprawował wysoki urząd. Była prawdopodobnie piękną 
kobietą, a o jej rękę ubiegało się wielu najznakomitszych 
młodzieńców. Barbara jednak odrzucała wszystkie propozycje, 
gdyż potajemnie,  bez woli  i wiedzy ojca przyjęła 
chrześcijaństwo i złożyła ślub dozgonnej czystości jako 
oblubienica Chrystusa. Kiedy ojciec dowiedział się jednak         
o tym, przerażony o swoją posadę i życie, użył wszelkich 
środków, by córkę zmusić do wyrzeczenia się wiary i do 
zamążpójścia. Zamknął ją w wieży swojego zamku i głodził, 
gdzie były tylko dwa okna. Przebywając tam Barbara poprosiła 
robotników o zrobienie jeszcze trzeciego okna, które miało 
„rozświetlać cały świat i wszelkie stworzenia, a dwa jako 
źródło ciemności”, miało to również symbolizować Trójcę 
Świętą. Kiedy ojciec widział, że nie przekona córki, że 
wyczerpał wszystkie  środki, sam  ją  zawlókł przed sędziego     
i oskarżył. Sędzia upartą Barbarę skazał na śmierć przez ścięcie, 
a wyroku miał dokonać jej ojciec.  

Ta nietypowa śmierć – zadana ręką własnego ojca, który 
prawdopodobnie po egzekucji zginął od uderzenia pioruna – 
rozsławiła cześć  św. Barbary na Wschodzie i na Zachodzie. 
Żywoty jej ukazały się w różnych językach: greckim, syryjskim, 
koptyjskim, ormiańskim, chaldejskim, a później we wszystkich 
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się obrazem Jezusa, który umywa nogi uczniom i bardzo 
mocno podkreśla, że to nie jest tylko przykład: ot, jednorazowo 
Jezus dał nam przykład umywania nóg. Tylko papież mówi, że 
chodzi o doświadczenie ciągłe i aktualne. Kiedy aktualnie 
doświadczamy miłosierdzia, wtedy możemy się nim dzielić z 
innymi. Ewangelizacja jest przekazem życia: co przyjąłem, 
przekazuję. 

Prawda o Miłosierdziu Bożym jest najbardziej istotną 
prawdą ewangelizacyjną. I to, co w „słowniku” ewangelizacji 
nazywa się kerygmatem, w istocie pokrywa się z prawdą          
o Bogu, który nam wybacza grzechy. Bóg wybacza w ten 
sposób, że czyni to za cenę śmierci własnego Syna. To jest istota 
ewangelizacji, najbardziej elementarne orędzie. 

Papież Franciszek wielokrotnie mówił o miłosierdziu, 
ten temat jest mu szczególnie bliski: Usłyszenie słowa 
miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy 
usłyszeć: że zmienia świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat 
mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć 
dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma 
tak wiele cierpliwości. Potrzeba dziś miłosierdzia i istotne 
jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer 
społecznych. Naprzód! Przeżywamy czas miłosierdzia, to jest 
właśnie czas miłosierdzia. Celem tego wyjątkowego czasu ma 
być spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego wielkiego 
miłosierdzia.  

opracowała Katarzyna Jaworska 
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„Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi, 
Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę”. 

 
Słowa te, to słowa wdzięczności, miłości i chwały jakie 

składa stworzenie swemu Stwórcy za życie, za zaistnienie        
w Bożych planach, za Opatrzność Świętą, która czuwa                
i zachowuje, za osiem błogosławieństw.  

Błogosławieństwo – czym jest? Błogosławiony znaczy 
szczęśliwy. Słowo to przenika całe życie Kościoła. Są ludzie, 
dusze błogosławionych uznanych już za mieszkańców Nieba; 
do Boga wznosi się nasza modlitwa podczas Mszy Świętej, gdy 
kapłan wypowiada słowa: „Błogosławiony jesteś Panie Boże 
Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, 
wino, które są pokarmem na życie wieczne”. Zarówno w Biblii, 
także w życiu wielu świętych, jak i w liturgii widzimy 
przykłady, w których człowiek błogosławi Boga. Jest to jednak 
wysławianie Boga, modlitwa dziękczynna i szczególna więź 
miłości człowieka z Bogiem. 

Błogosławieństwo towarzyszy życiu człowieka. 
Błogosławi nas kapłan w imieniu Boga na koniec każdej Mszy 
Świętej, błogosławią rodzice swoje dzieci rozpoczynające nową 
drogę życia, błogosławi kapłan nasz dom podczas kolędy. 
Błogosławi Ojciec Święty Miastu i Światu błogosławieństwem 
Urbi et Orbi i śpiewamy w pieśniach: Pobłogosław Jezu drogi 
tych, co serce Twe kochają…” To jest radosna rzeczywistość 
błogosławieństw, które mają czynić szczęście  - nieść szczęście, 
bo szczęście jest od Boga.  

Ale, czy zawsze tak jest? „Kładę przed tobą życie              
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo – mówi Bóg. Co 
wybierzesz będzie twoje (Pwt 30, 19). Są różne sytuacje             
w ludzkim życiu, którym towarzyszą emocje: dobre lub złe.         
 

SŁOWO NIESIE DOBRO LUB ZŁO – CZYLI                                 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWACH I PRZEKLEŃSTWACH  
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I nie zawsze człowiek drugiemu człowiekowi życzy dobra, lecz 
przeciwnie mając złą wolę ludzie wybierają zło. Towarzyszą tej 
złej woli również złe słowa. Nieraz ludzie robią to bezmyślnie. 
Są jednak takie przypadki, że ludzie ogarnięci złem, przeklinają 
swoich najbliższych, matka przeklina swoje dzieci, wnuki, 
męża, sąsiadkę. Wpada w obsesję i przeklina. Najbardziej 
rażące przekleństwo to przekleństwo ojca, matki, księdza. 
Dlatego, że zachodzi tu silna więź duchowa. Jeśli ojciec lub 
matka przeklina swoje dzieci, jest to duża siła rażenia, bo czyni 
to w złości i nienawiści. Jeśli, ktoś jest ofiarą przekleństwa, ma 
niepowodzenia finansowe, szkolne, relacji międzyludzkich, 
małżeńskie. Wszystko wymyka mu się z rąk. Wtedy powinien 
przyjść do kapłana, który poprzez modlitwę błogosławieństwa 
wyprosi u Boga zniweczenie skutków klątwy – w to miejsce 
udzieli zaś błogosławieństwa. Modlitwa taka przynosi dobry 
skutek.  

Zwykłe przekleństwa, „brudne słowa” nie mają nic 
wspólnego z przekleństwem jako klątwą. Wulgaryzmy bez 
nienawiści tak nie szkodzą. Są jednak nieczyste i mogą 
wzbudzać niepokój. Strzeżmy się ich.  

W perspektywie nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia, kończącego się Roku i w obliczu nowego, 
nieznanego Roku, który się rozpocznie, zechciejmy całym 
sercem zwrócić się ku Dobru, życzyć dobra wszystkim ludziom 
bliskim i nieznanym, życzyć miłości i pokoju, który daje Bóg.     
I niech Bóg Ojciec stanie się też naszym udziałem.   

 
Opracowała Marianna Łuczak, na podstawie artykułów         
ks. Edmunda Szaniawskiego i ks. dr hab. Marka 
Chmielewskiego, które ukazały się w miesięczniku 
„Egzorcysta” Nr 9/2014  
     
 


