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adwent to okres liturgiczny obejmujący cztery 

niedziele przed świętami Bożego Narodzenia. 

w naszej polskiej tradycji związany jest z licznymi 

symbolami i tradycjami, które są nośnikami ewan-

gelicznych treści stanowiących istotne źródło 

naszego życia jako uczniów chrystusa.

słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego słowa 

„adwentus”, które oznacza „przyjście”. Ten ter-

min odnosi się do chrystusa i rozumiany jest dwo-

jako. Pierwsze znaczenie odnosi się do narodzenia 

jezusa, którego pamiątką są święta Bożego Naro-

dzenia, a drugie odnosi się do zapowiedzianego 

przez jezusa, jego przyjścia na końcu czasów. 

okres adwentu podzielony jest na dwie części – 

do 16 grudnia liturgia przypomina nam spotkanie 

z jezusem na końcu dziejów świata. od 17 grudnia 

rozpoczyna się nowenna do Bożego Narodzenia, 

która ma nas przygotować na przeżywanie Świąt.

głównymi patronami adwentu jest maryja, jan 

chrzciciel oraz prorok izajasz ze swoimi proroc-

twami zapowiadającymi nadejście mesjasza.

język liturgii to język symboli, które odnoszą nas 

do rzeczywistości duchowej. okres adwentu zwią-

zany jest z wieloma symbolami i tradycjami, które 

pomagają nam otworzyć się i poznać świat ducha.

roratka – to ozdobiona, zazwyczaj niebieską 

wstęgą, duża świeca, zapalana podczas odpra-

wianych tylko w adwencie, zazwyczaj wczesnym 

rankiem, tzw. Mszy roratnich ku czci Najświętszej 

maryi Panny. Dlaczego rano? – aby wykorzystać 

w liturgii symbolikę światła. w świecie pogrążonym 

w mrokach grzechu pojawia się Światło – jezus 

chrystus, którego symbolem jest pierwszy pro-

mień wschodzącego słońca. aby jeszcze bardziej 

wzmocnić tę symbolikę liturgia mszy roratniej roz-

poczyna się w pogrążonym w półmroku kościele, 

który podczas śpiewanego hymnu “chwała na 

wysokości Bogu” rozpromienia się światłem 

kościelnych żyrandoli. Przynoszone do kościoła 

przez wiernych świece i lampiony są znakiem, że za 

przykładem maryi, jak panny z ewangelicznej przy-

powieści czuwamy z zapalonymi lampami, aby nie 

przegapić momentu nadejścia oblubieńca.

kolejnym symbolem adwentu jest upleciony 

zazwyczaj z jedliny Adwentowy Wieniec, na któ-

rym umieszcza się cztery świece, które zapala 

się kolejno w poszczególne niedziele adwentu. 

można powiedzieć, że jest to „świetlny zegar”, 

który odmierza siłą światła czas do narodzenia 

jezusa. w wigilię palą się pełnym płomieniem 

cztery świece, a ich blask oznajmia, że jezus – Świa-

tłość świata jest już tuż, tuż.

ważne jest, abyśmy przeżywając adwent, nie 

pozostali tylko w wymiarze symbolu, ale podjęli 

rzeczywiste działania, mające na celu odnowienie 

i pogłębienie naszej relacji z jezusem chrystusem. 

Dokonuje się to przede wszystkim poprzez spotka-

nie z Bożym słowem, modlitwę, rozważanie, prze-

żywanie sakramentów oraz odkrywanie obecności 

jezusa w naszych bliźnich.
Ks. Wojciech Krawczyk SDB

przede wszystkim wpatrywać się w ubogą stajenkę 

betlejemską, w której narodził się chrystus, w oto-

czeniu ludzi prostych a zarazem światłych, którzy 

potrafili rozpoznać w Nim zbawiciela. Być człowie-

kiem to umieć uznać pierwszeństwo stwórcy nad 

stworzeniem. wielu bowiem pragnie być bogami, 

lecz tylko jeden Bóg zapragnął być człowiekiem, 

aby każdego z nas podnieść do godności Dziecka 

Bożego. wszystkim życzę dobrej lektury i pogłę-

bionej refleksji nad własnym życiem i powołaniem.

Ks. Krzysztof Pyzik SDB 
Redaktor Naczelny

SłoWo WStępu

Drodzy czytelnicy!

koniec roku kalendarzowego, zapewne bardziej niż 

kiedykolwiek skłania wielu do refleksji nad przemi-

janiem. wraz z upływem kolejnych dwunastu mie-

sięcy rodzi się naturalna potrzeba, by zrobić sobie 

„rachunek sumienia”, swoisty bilans zysków i strat. 

Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o chłodną 

kalkulację środków finansowych, ale przede 

wszystkim o spojrzenie na nasze życie w kontekście 

podejmowanych przez nas decyzji, dotyczących 

zdrowia, pracy i relacji z innymi. zapewne w wielu 

umysłach zrodziło się pytanie, na ile udało się 

bardziej „być” aniżeli „mieć”. Być  człowiekiem, to 

ZNAKi i SyMbole ADWeNtu

wieniec adwentowy przed ołtarzem w naszym kościele
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z radością, że możemy dziś razem wypatrywać 

światełka z nieba i dzielić się ze sobą miłością, śpie-

wajmy „gloria iN eXcelsis Deo”. 

Życzmy sobie niezmierzonej radości w sercu 

w spotkaniu z chrystusem, pełnych pokoju Świąt, 

aby to Boże Narodzenie trwało w nas, a betlejem-

ska gwiazda dawała światło i ciepło na wszystkie 

dni nadchodzącego roku. 
Krystyna Skorus

 
WyJDŹMy NA SpotKANie pANA

rytm naszego chrześcijańskiego życia wyzna-

cza kalendarz liturgiczny, który otwiera adwent. 

okres czterech tygodni przed Bożym Narodze-

niem, będący czasem oczekiwania i przygotowania 

się na przyjęcie Najwyższego króla. 

„czuwajcie”- czytamy w ewangelii św. mateusza, 

„Przebudźmy się”- powtórzy św. Paweł (ef. 5,14).

Przez 4 tygodnie kościół nawołuje do czuwania, 

byśmy przygotowali się do obchodzenia na nowo 

Bożego Narodzenia. w tym radosnym, pełnym 

nadziei oczekiwaniu otwórzmy nasze serca, drzwi 

naszych domów, odnajdźmy sferę ciszy, miejmy 

czas dla bliźniego i dziecięcą ufność.

„czuwajcie więc - powtórzy za ewangelistą 

ks. jan Twardowski - bo nie wiecie, w którym dniu 

nasz Pan przyjdzie”. czuwanie to jak wychodzenie 

na spotkanie, bo czuwać, powie ks. jan, znaczy 

więcej niż tylko czekać. 

radość adwentowa każdego dnia to kolejny 

krok do świętowania narodzin Pana, do którego 

włączmy nasze uczestnictwo w roratach- codzien-

nej mszy św. o świcie, symbolizującej matkę jezusa, 

która TeŻ czeka. Światło świecy, zwanej roratką 

i wieniec z 4. świeczkami, oznaczającymi cztery nie-

dziele adwentu- to wyraz radości. 

w adwentowych antyfonach czytamy, by wyjść 

z czystym sercem na przyjęcie najwyższego króla, 

który nadejdzie i „nie będzie zwlekał”. 

a Pan jest już blisko. Ty też nie zwlekaj. jezus się 

zbliża, już puka do twych drzwi. co powiesz, gdy 

usłyszysz pukanie? czy otworzysz i wyjdziesz mu na 

spotkanie? on czeka. Powiedz mu, że jest ci bardzo 

potrzebny, bo bez Niego, nawet wśród ludzi, jesteś 

bardzo samotny. 
 Krystyna Skorus

„oto ZWiAStuJę WAM rADoŚĆ 
WielKĄ (…)” (łK 2,10-12)

wyczekujmy Pana. Tego, który przychodzi w ciem-

ności nocy betlejemskiej, jest złożony w żłóbku na 

sianie w ubogiej pasterskiej szopie. To tu słowo 

ciałem siĘ sTało. Tu narodził się chrystus. „To 

najwspanialszy dar, jaki dał nam Pan. Dziecię leżące 

w żłobie. jakże nie dziękować Bogu, że zniżył się 

do nas. jak nie śpiewać radośnie, że chrystus się 

rodzi, na świat przychodzi” (jan Paweł ii). 

„czy może być piękniejszy prezent- zapyta ks. jan 

Pałyga. Przyszedł Ten, który w podarku gwiazdko-

wym przyniesie ci radość i pokój, nadzieję, która 

żyć i tworzyć pozwala. i wtedy mrok stanie się 

mniejszy, gwiazdy jaśniej zaświecą, księżyc jak 

słońce ogrzeje”. 

kiedy na niebie zabłyśnie pierwsza wigilijna 

gwiazdka, siądźmy wszyscy przy świątecznym 

stole, przywitajmy Bożego syna. on przychodzi 

dziś do nas „w opłatku białym, kruchym jak to Dzie-

cię”- symbolu miłości, braterstwa, wiary. Dzielmy 

się nim razem z bliskimi. 

zapalmy choinkę, by jarzący się blask światła na 

drzewku przypominał nam przyjście na świat „Świa-

TłoŚci ŚwiaTła” w jezusie chrystusie. Bądźmy 

razem w te świąteczne dni, niech nikt nie pozosta-

nie samotny, bo to jest ŚwiĘTo miłoŚci – a miłość 

znaczy być razem. Dziś w cieniu pandemii, w sposób 

szczególny prośmy, by Twój, jezu, skromny żłóbek 

przypominał nam o ubogich tego świata, ludzkich 

cierpieniach, byśmy nie przeszli obojętnie wobec 

tych, których stawiasz na naszej drodze. 

matka Teresa z kalkuty, orędowniczka tych naj-

biedniejszych, doświadczonych przez los, w ułożo-

nej przez siebie modlitwie uświadamia nam istotę 

Bożego Narodzenia. 

„zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 

i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. 

zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże 

Narodzenie. zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei 

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, 

moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Naro-

dzenie. ilekroć pozwalasz, by Bóg pokochał innych 

przez ciebie, zawsze wtedy jest BożeNarodzenie”.

choinka, 12 potraw na stole, legendy o św. miko-

łaju, sianko pod obrusem, łamanie się opłatkiem, 

uroczysta Pasterka to tylko niektóre z tradycji zwią-

zanych z Bożym Narodzeniem.

wiele z nich wywodzi się z dawnych wierzeń ludo-

wych i zabobonów. sianko pod obrus wkładamy 

na pamiątkę miejsca urodzin jezusa, ale dawniej 

panny wyciągając źdźbła spod obrusa dowiadywały 

się kiedy wyjdą za mąż. i tak krótkie i zielone źdźbło 

oznaczało rychłe zamążpójście, natomiast pojawia-

jące się na sianie odcienie szarości oznaczały trudno-

ści w znalezieniu męża. kolejną tradycją znaną dziś 

jest pozostawianie wolnego miejsca dla niespodzie-

wanego gościa. w przeszłości jednak z miejscem 

przy stole łączyło się więcej wierzeń. Najważniej-

szym była liczba osób zasiadających do wieczerzy. 

Pilnowano, by była ona parzysta. jeśli członków 

rodziny zabrakło do pary, to w bogatych domach 

do stołu zapraszano kogoś ze służby, a w biednych 

żebraka. Największą wagę przykładano do tego, 

by nigdy przy stole nie znalazło się 13 osób. strach 

przed tą liczbą tłumaczono ostatnią wieczerzą, na 

którą jako 13 biesiadnik przybył judasz iskariota. 

wierzono, że wigilia to dzień, w którym następuje 

odnowienie dziejów. od rana gospodarz dbał o to, 

by w domu panowały pokój i zgoda. według trady-

cji ten, kto tego dnia upolował zwierzynę, miał mieć 

przez cały rok owocne łowy. Dziewczyna, która 

tarła mak w wigilię, mogła liczyć na szybkie zamąż-

pójście, a ten, kto się umył w cebrzyku, do którego 

wrzucono pieniążek, miał być zdrowy i bogaty. 

równie ważne jak sama wieczerza było to, co robiło 

się po niej. Na mazowszu zbierano resztki jedzenia  

i dawano je zwierzętom. z bydłem dzielono się 

opłatkiem. wierzono, że o północy zwierzęta otrzy-

mają dar mówienia ludzkim głosem. To tylko nie-

liczne tradycje z których część przetrwała do dnia 

dzisiejszego.

Dziś w każdym domu ubierana jest  choinka, nie-

koniecznie w dzień wigilii, jak to bywało dawniej, 

a zwykle kilka dni wcześniej, by wprowadzić do 

domu świąteczny nastrój.  jedną z najstarszych tra-

dycji bożonarodzeniowych w Polsce jest wspólne 

kolędowanie i na szczęście jest nadal kultywowana. 

Natomiast najbardziej znaną są jasełka. zgodnie  

z historią, ta tradycja sięga czasów świę-

tego Franciszka z asyżu. mój tata i dziadek  

w każde Święta wspominają jasełka, które przygo-

towywali jako ministranci w naszej parafii razem 

z księdzem łagodzkim. czytanie Pisma Świętego 

przed kolacją wigilijną, uczestnictwo w Pasterce 

o północy, składanie sobie życzeń to piękne trady-

cje, które nadal pielęgnujemy w naszych domach. 

Najmłodszym zwyczajem jest kupowanie świec cari-

tas, które zapalamy na wigilijnym stole i w ten spo-

sób pomagamy najuboższym. 

Boże Narodzenie to piękne i radosne święto, 

upamiętniające narodziny jezusa chrystusa, 

i to właśnie o Nim powinniśmy przede wszystkim 

pamiętać w tym czasie.
Milena Tofil

trADyCJe ŚWiĄteCZNe KieDyŚ i DZiŚ
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jesteśmy grupą ministrantów seniorów działającą 

przy parafii salezjańskiej pod wezwaniem Podwyż-

szenia krzyża Świętego w kielcach. wszyscy jako 

mali chłopcy byliśmy ministrantami i wychowan-

kami ks. stanisława łagockiego, który w naszej 

parafii pracował przez 27 lat. i właśnie jubileusz 

40-lecia kapłaństwa ks. stanisława łagockiego (był 

to 2003 rok) stał się początkiem naszego ponow-

nego spotkania przy ołtarzu, oraz powrotu do 

wspólnego śpiewania (szczególnie zachęcał nas do 

tego ówczesny proboszcz ks. marek ledwożyw). 

jako mali chłopcy śpiewaliśmy pod kierunkiem ks. 

Profesora karola lewandowskiego w 4-głosowym 

chórze ministrantów. Teraz po latach wracamy 

chętnie do tamtych utworów, chociaż już w innym 

opracowaniu. Śpiewamy nie tylko w naszym 

tAJeMNiCA WCieleNiA

Święta Bożego Narodzenia dają nam okazję do 

refleksji nad jedną z najważniejszych prawd naszej 

wiary, jaką jest Tajemnica wcielenia. Prawdziwy 

Bóg staje się prawdziwym człowiekiem: „on, istnie-

jąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, 

aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 

siebie, przyjąwszy postać sługi…” (Flp 2, 6). Fakt 

ten pozostanie dla nas zawsze niepojęty, ale zara-

zem przypomina nam nieskończoną Bożą miłość 

do każdego z nas, której świadectwem jest „ogo-

łocenie się” Boga i zniżenie do ludzkiego poziomu. 

Tajemnica wcielenia, choć niezrozumiała do końca 

pozwala nam, uczniom jezusa, lepiej rozumieć 

jego naukę. Tajemnica ta bowiem, odnosi się nie 

tylko do tego konkretnego momentu w historii 

ludzkości, kiedy „słowo staje się ciałem” opisanego 

w ewangelii przez św. łukasza w scenie zwiastowa-

nia, ale odnosi się również do strategii, sposobu, 

jaki Bóg wybrał, aby zbawić ludzi. Bóg jest wszech-

potężny i mógł zbawić nas na różne sposoby. 

wybiera jednak człowieczeństwo jako narzędzie 

swojej łaski. i to nie tylko człowieczeństwo rozu-

miane tylko biologicznie, jako przyjęcie ludzkiej 

natury, ale człowieczeństwo w pełnym tego słowa 

znaczeniu, również w jego wymiarze kulturowym, 

jako „dorobek” ludzkości. jezus rodzi się w kręgu 

konkretnej kultury i przyjmuje poprzez naukę to co 

społeczność narodu żydowskiego mu może zaofe-

rować – język, zwyczaje, religię, sztukę, model 

życia społecznego, moralny kodeks itd. w swojej 

zbawczej misji jezus będzie z tego wszystkiego 

korzystał, aby dzielić się z ludźmi Bożą miłością, 

mądrością, mocą. jezus w synagodze w Nazarecie 

kościele, ale braliśmy udział w konkursach i prze-

glądach kolęd, pieśni maryjnych, czy wielkopost-

nych w Nowinach, Daleszycach i skarżysku kamien-

nej, rakowie oraz na Świętym krzyżu. Śpiewaliśmy 

w prawie wszystkich kościołach w kielcach. jeste-

śmy chyba jedynym w Polsce chórem w którym 

śpiewają tylko ministranci, bo wszyscy jesteśmy 

czynnymi ministrantami, lektorami. Nasi parafianie 

widzą nas nie tylko śpiewających, ale także czy-

tających lektorów i służących do mszy ministran-

tów. Niestety, od marca nie możemy spotykać się 

całą grupą ze względu na pandemię, ale jesteśmy 

gotowi, gdy tylko pozwolą na to warunki, wrócić 

do naszych czwartkowych spotkań modlitewnych 

i prób chóru. chcemy, póki starczy sił, wielbić Boga 

naszym śpiewem i służbą przy ołtarzu.
Janusz Mularczyk

wypowiadał „ludzkie” słowa, ale ludzie doświad-

czali w nich Bożego działania: „wszyscy(…) dziwili 

się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego.” 

(łk 4, 22). Dzięki Tajemnicy wcielenia Bóg stał się 

zrozumiały, zdolny do poznania przez człowieka: 

„kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca” (j 14, 9) 

i jednocześnie bardzo bliski człowiekowi.

Tajemnica wcielenia posiada ogromnie ważne 

konsekwencje dla naszego życia. Bóg nam pokazuje 

jak człowieczeństwo, pomimo skażenia „tajemnicą 

nieprawości”, jest wartościowe i piękne. jest nie-

ustannie nośnikiem Bożej łaski: „kto was słucha, 

mnie słucha” (łk 10, 16). Tajemnica ta urzeczy-

wistnia się również w sakramentalności kościoła 

– widzialnym znakom związanym z życiem i dzia-

łaniem człowieka towarzyszy Boże działanie, Boża 

łaska.

często zapominamy o tym, o czym wielokrotnie 

mówił jezus, że nasze doczesne życie, nasze czyny, 

nasze słowa mają również znaczenie duchowe, to 

również przez nie Bóg chce zbawiać mnie, innych 

ludzi, ludzkość.

Tajemnica wcielenia uświadamia nam, że Boże 

działanie dociera do nas nie przez nadzwyczajne 

cuda (chociaż i tak Bóg może udzielać swojej łaski), 

ale przez naszą codzienność znaczoną naturalnym 

ludzkim działaniem. 

Niestety współczesna kultura, w której żyjemy 

odarła człowieka z sacrum, sprowadziła nas tylko 

do jednego ziemskiego wymiaru, zatraciliśmy 

zmysł rozeznania duchowego i naszą duchową toż-

samość. Byś może dlatego jest nam coraz trudniej 

żyć, coraz trudniej rozumieć siebie, rozumieć Boga, 

rozumieć świat.

Tajemnica wcielenia na nowo przywraca nam 

jako ludziom, naznaczonym grzechem, godność 

dzieci Bożych dzięki którym łatwiej jest odzyskać 

szacunek dla siebie i innych.

w świetle tej tajemnicy łatwiej jest zrozumieć 

słowa psalmisty „Uczyniłeś go (człowieka) niewiele 

mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczy-

łeś” (Ps 8, 6).

co widzimy patrząc na figurkę jezusa w żłóbku, 

co potrafimy dostrzec? czy potrafimy odkrywać 

piękno wartość i piękno człowieczeństwa? – swo-

jego człowieczeństwa?
Ks. Wojciech Krawczyk SDB
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ŚW. ANDrZeJ

Święty andrzej apostoł pochodził z Betsaidy, był 

bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego 

teściowej w kafarnaum. zajmował się łowieniem 

ryb. Początkowo był uczniem jana chrzciciela, 

ale został  pierwszym  powołanym przez jezusa 

apostołem. Należał do najbliższych jezusowi 

uczniów, ale w ewangeliach imiennie został wspo-

mniany tylko dwa razy. wiele źródeł podaje, jakoby 

po zesłaniu Ducha Świętego andrzej miał nauczać 

i  dokonać wielu cudów w  miejscach, do  któ-

rych  dotarł: w  Poncie i  Bitynii (dzisiaj zachodnia 

Turcja) oraz  w  Tracji (Bułgaria), scytii (dolny bieg 

Dunaju) i grecji. Tam też, w Patras, poniósł śmierć 

męczeńską. andrzej został ukrzyżowany głową 

w dół, na krzyżu w kształcie litery X. 

Przyjmując krzyż miał powiedzieć: O święty, naj-

droższy, upragniony krzyżu, zabierz mnie stąd i oddaj 

Panu i Mistrzowi memu, aby mnie tak przyjąć raczył, 

jak mnie przez ciebie zbawił.

relikwie św. andrzeja znajdują się obecnie w Patras, 

w amalfi koło Neapolu, w moskwie, w edynburgu 

oraz w warszawie (kościół Środowisk Twórczych 

przy Placu Teatralnym). Św. andrzej jest patro-

nem wielu państw i miast m.in. szkocji, hiszpanii, 

austrii, Bułgarii, sycylii, Neapolu, grecji, holandii, 

Niemiec, rosji, hanoweru, rawenny, Bordeaux. 

ogólnie jest uważany także za patrona słowian. 

jest także patronem małżeństw, podróżników, 

żeglarzy, rybaków, rzeźników. wspomnienie świę-

tego andrzeja obchodzi się w kościele katolickim 

30 listopada.

ŚW. MiKołAJ

Św. mikołaj urodził się w Patras w grecji ok. 270 r. 

w zamożnej rodzinie jako jedynak. wyróżniał się 

pobożnością i wrażliwością na niedolę bliźnich. 

Po śmierci rodziców cały majątek rozdał potrze-

bującym. w późniejszym okresie został miano-

wany biskupem myry (dzisiaj Demre, w Turcji). 

jako biskup dbał o potrzeby materialne wiernych, 

np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zuboża-

łego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. 

zasłynął jako człowiek łagodny, pokorny i szczodry. 

kiedy konstantyn i wielki skazał trzech młodzień-

ców z miry na karę śmierci, Święty udał się oso-

biście do cesarza, aby prosić o ich ułaskawienie. 

jedna z legend głosi także, że swoją modlitwą 

uchronił rybaków od utonięcia w czasie gwałtow-

nej burzy, dlatego jest uznawany za ich patrona. 

Św. mikołaj zmarł 6 grudnia pomiędzy 345, a 352 

r. został pochowany w mirze. w Xi wieku jego reli-

kwie przewieziono do włoskiego miasta Bari, gdzie 

znajdują się do dziś. w Xiii wieku pojawił się zwyczaj 

rozdawania w szkołach pod patronatem św. miko-

łaja stypendiów i zapomóg. z biegiem czasu objął 

wszystkie dzieci w szkołach, następnie rodziny, 

aż rozpowszechnił się w europie i na świecie – 

podarki zaczęły otrzymywać także osoby dorosłe. 

w Polsce zwyczaj ten sięga XViii w. Św. mikołaj jest 

patronem cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, 

kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, 

piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, 

rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. 

kościół wspomina św. mikołaja 6 grudnia.

ŚW. CeCyliA

Święta cecylia przyszła na świat na początku 

iii wieku w rzymie. Pochodziła z możnego domu, 

odznaczała się niezwykłą urodą. jako młoda dziew-

czyna złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali 

jej rękę równie dobrze urodzonemu poganinowi 

walerianowi. w przeddzień ślubu cecylia powie-

działa narzeczonemu o swoim postanowieniu 

i wyznała, że jest chrześcijanką. Udało jej się nawró-

cić waleriana i ten przyjął chrzest z rąk papieża św. 

Urbana i. małżonkowie pozyskali dla chrystusa 

także brata waleriana, Tyburcjusza. wkrótce potem 

wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską za wiarę. 

olśnieni urodą św. cecylii, oprawcy prosili ją, by nie 

narażała swojego życia. miała wówczas odpowie-

dzieć: Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją 

młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość 

u mego oblubieńca, Chrystusa. 

ciało św. cecylii w nienaruszonym stanie odkryto 

dopiero w 824 r. w katakumbach św. kaliksta, 

a następnie na polecenie papieża św. Pascha-

lisa  i, złożono w bazylice na zatybrzu (część 

rzymu). Św. cecylia uważana jest za patronkę 

muzyki kościelnej. sprawuje opiekę także nad 

organistami, śpiewakami, muzykami, chórzystami, 

lutnikami, zespołami wokalno-muzycznych. jej 

imieniem nazwano także wiele bractw i stowarzy-

szeń muzycznych. legenda głosi, że Święta grała 

na organach wodnych, instrumencie będącym 

wówczas w rzymie wielką rzadkością, bądź na 

 harfie. wspomnienie liturgiczne św. cecylii przy-

pada 22 listopada.

ŚW. bArbArA

Święta Barbara  urodziła się na przełomie iii i iV 

wieku w Nikomedii, stolicy Bitynii (obecnie Tur-

cja). według legend hagiograficznych św. Barbara 

była córką bogatego poganina Dioskura. ojciec nie 

chciał się zgodzić na przyjęcie przez nią chrześci-

jaństwa. kiedy dowiedział się, iż mimo zakazu, opo-

wiedziała się za chrystusem, zamknął ją w wieży, 

a następnie własnymi rękoma pozbawił życia. 

został za to ukarany nagłą śmiercią poniesioną 

od pioruna. wydarzenie to miało mieć miejsce 

w 306 r. w 1108  r. relikwie świętej umieszczono 

w kijowie, a inne w 1202 r. w kościele Św. jana 

ewangelisty (Torcello we włoszech) - w obu miej-

scach znajdują się do dnia dzisiejszego. w Polsce 

znajduje się relikwia czaszki św. Barbary, która do 

1242 roku była w posiadaniu książąt pomorskich, 

następnie została wykradziona z grodu w sarto-

wicach przez krzyżaków, a podczas wojny trzyna-

stoletniej ukryto ją na zamku w malborku, skąd 

król kazimierz jagiellończyk po zajęciu zamku 

przekazał ją do klasztoru w czerwińsku nad wisłą. 

kult św. Barbary jest szczególnie popularny w Pol-

sce, w czechach oraz w Niemczech. jest patronką 

dobrej śmierci, dziewic, górników, hutników i wielu 

innych, orędowniczką w czasie burzy i pożarów. 

kościół zaliczył św. Barbarę do grona czternastu 

Świętych wspomożycieli, czyli tych świętych, któ-

rych wstawiennictwo u Boga uznał za wyjątkowo 

skuteczne. w Polsce w dniu wspomnienia św. Bar-

bary, 4 grudnia, obchodzone jest tradycyjne święto 

górnicze – Barbórka.

Opracowanie: Wioletta Wesołowska

Źródła not biograficznych: sanctus.pl, stacja7.pl, eszkoła.pl, 
muzeum-radom.pl, niedziela.pl, parafiaotwockkresy.pl
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świętego była częścią jego pedagogii. Było na tyle 

ważne, że umieszczano je w pomieszczeniach, 

gdzie na co dzień przebywała młodzież. zdanie 

genialne, bowiem zmusza odbiorcę do zastano-

wienia się nad sensem każdego postępowania. jak 

wielu kusiła myśl - „nikt cię nie widzi, więc rób co 

chcesz”!

czas jaki otrzymujemy od Boga to wielki dar. wie-

dzą o tym najlepiej ci, którzy tego czasu nie mają za 

dużo. mierzy się on bowiem nie przyjemnością, czy 

chwilowymi zachciankami, ale ilością dobra, które 

można uczynić. wszystko bowiem co chwilowe 

przemija, prawdziwe dobro jednak trwa wiecznie. 

może dlatego warto porównać czas do drzewa, 

które znajduje się w sadzie naszego życia. jeden 

ze znajomych opowiadał mi kiedyś o sadzonkach 

pomidorów, które posadził jego ojciec, w przydo-

mowej szklarni. z dumą opowiadał synowi jakie są 

ogromne, jakie duże liście posiadają. odpowiedź 

syna była krótka: „tato - a widzisz na tych krzakach 

jakieś owoce”? choć krzaki były dorodne, to jed-

nak nie miały owoców. Trudno spotkać kogoś, kto 

posadził pomidory w doniczce tylko dla samego 

wyglądu. Tak samo bowiem trudno uznać za speł-

nione życie kogoś, w którym zabrakło prawdzi-

wego dobra.

Św. jan Paweł ii przemawiał do młodzieży: „musi-

cie od siebie wymagać, nawet wtedy, kiedy inni od 

was nie wymagają”. w tej krótkiej papieskiej sen-

tencji widać prawdziwą mądrość. z jednej strony 

nie lubimy bowiem, gdy ktoś coś nam narzuca, do 

czegoś zmusza, czy coś nam karze zrobić. z dru-

giej jednak strony bardzo często ograniczamy się 

w naszej pracy do tego, co nam kazano zrobić. 

łatwo się zwalniamy z obowiązków mówiąc: „tego 

nie było w umowie”. Tymczasem prawdziwy sekret 

tkwi we własnych pragnieniach. Żaden wielki spor-

towiec nie przestanie trenować tylko dlatego, że 

dzisiaj akurat mu nie kazano. każdy, kto pragnie 

prawdziwej wielkości, nie zatrzyma się w drodze 

do szczęścia tylko dlatego, że nie ma na to dzisiaj 

„sprzyjającej aury”. sami bowiem jesteśmy dla 

siebie protagonistami swojego wychowania. Bóg 

pragnie dla nas prawdziwego szczęścia, jednak bez 

naszej osobistej zgody nie da się tego osiągnąć.

czy więc wystarczy chcieć się uczyć? ci, którzy 

patrzyli na jezusa mówili: „wszystko dobrze uczy-

nił”. Dobrze by było, gdyby tak samo mówili o nas 

samych. wyzwania obecnego czasu są spore. rozu-

miem was młodzi, którzy pracując spędzacie przed 

komputerem po kilka godzin dziennie, odczuwając 

spore zmęczenie. Do tego dochodzi dużo więcej 

pracy, którą wykonujecie, opracowując samodziel-

nie dane zagadnienia. Do tego często dochodzi 

brak doświadczenia, które zazwyczaj wynosicie ze 

wspólnej pracy na lekcji. w natłoku zajęć skupiacie 

się, co jest naturalne, na tych przedmiotach „waż-

nych” (jak to określiła znajoma studentka). a co ze 

zdalną katechezą? czy też zalicza się do przedmio-

tów „ważnych”?

Dziękuję tym z was, którzy pomimo panujących 

ograniczeń, nie zaniedbujecie katechezy. wiel-

kie uznanie budzą we mnie ci z was, którzy z taką 

gorliwością robią zadania domowe, piszą referaty 

i zabierają osobiście głos w klasowych dyskusjach. 

katecheza jest ważna zawsze. Nie dlatego, że przy-

gotowuje do zdania szkolnego egzaminu, na koniec 

ósmej klasy czy maturalnego. ona przygotowuje 

nas do egzaminu z naszego osobistego życia, który 

kiedy będziemy składać przed Bogiem. katecheza 

uczy nas zrobić najlepszy użytek z naszej wolności, 

uczy jak żyć i jak wybierać, uczy widzieć w życiu to, 

co ważne.

czy ktoś z was zgubił się kiedyś? jeśli tak to zna-

cie uczucie własnej bezradności, kiedy choć jeste-

śmy wolni i nikt nam niczego nie narzuca, to jednak 

stoimy w miejscu, bo nie wiemy, w którą stronę 

pójść. Bo widzieć światło i wiedzieć to w życiu, tak 

dużo znaczy. Życzę każdemu z was młodzi czytel-

nicy prawdziwej odwagi w poszukiwaniu Boga 

i dużo wytrwałości w nauce katechezy, w tych nie-

łatwych warunkach.
Ks. Tomasz Pańczyszyn SDB

KAteCheZA ZDAlNie proWADZoNA?

szkoła, jak i obecna w niej nauka, należą do pod-

stawowego obowiązku każdego ucznia. Przywy-

kliśmy do widoku uczniów, którzy z tornistrami na 

plecach, na początku września zmierzają do szkoły. 

Nie ma chyba rodzica, który z nerwowym oczeki-

waniem nie wypatrywałby pierwszych dni swojego 

ukochanego dziecka spędzonych w szkole oraz 

nerwowo spoglądał na zegarek, kiedy zbliżała się 

godzina powrotu do domu. w późniejszych latach 

oczekiwań i związanych z tym stresów jest coraz 

więcej. Przybywa bowiem materiałów do opano-

wania, sprawdzianów, niezapowiedzianych kart-

kówek, zadań domowych a ukoronowaniem tego 

są egzaminy zawodowe czy matura. wiele wysiłku 

wymaga od każdego z uczniów ich osobisty pobyt 

w szkole. może dlatego odliczamy każdy dzień, 

który przybliża nas do wakacji.

Przemierzam szkolne korytarze, wyludnionej 

szkoły, zmierzając do klasy, w której będę prowa-

dził zdalne lekcje. Na przerwie spotykam innych 

nauczycieli, którzy na przerwach daremnie wypa-

trują uczniów. o ile na początku pandemii można 

było usłyszeć głosy młodych ludzi, którzy cieszyli 

się z dłuższego pobytu w domu, to dzisiaj trudno 

spotkać ucznia, który nie wypatrywałby swojego 

powrotu do szkolnej ławki. wydaje mi się, że dzisiaj 

wszyscy zadajemy sobie pytanie: jak długo jeszcze 

potrwa ten szczególny czas?

gdy szukałem klucza do zrozumienia obecnego 

czasu przypomniała mi się rozmowa telefoniczna 

z jedną naszą parafianką. Dzieląc się swoimi spo-

strzeżeniami, zwróciła uwagę, że dzisiaj potrzeba 

nam podwoić własny wysiłek, zrobić wszystko, co 

jest w naszej mocy, aby zachować „normalność”. 

ksiądz - mówi - ma zrobić wszytko, co w jego 

mocy aby w tym czasie ludzie nie stracili łączności 

z Bogiem, a nauczyciel wszystko, by uczniom prze-

kazać stosowną wiedzę i przygotować do życia. 

rzeczywiście - wszyscy musimy na sto procent 

wykorzystać chwilę obecną. w tym szczególnym 

czasie wysiłek każdego z nas jest na wagę złota.

Święty jan Bosko, genialny wychowawca 

i nauczyciel młodzieży, często mawiał do swoich 

chłopców: „Bóg cię widzi”. Ta prawda, dla tego 
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Kto ŚpieWA, DWA rAZy Się MoDli

rozmowa z panem henrykiem Zacharskim – 
organistą i dyrygentem chóru parafialnego im 
Św. Cecylii przy parafii podwyższenia Krzyża 
Świętego w Kielcach

KSeNiA buGleWiCZ: jest Pan nie tylko organistą, 

ale i dyrygentem chóru, więc można powiedzieć, 

że to duża odpowiedzialność za oprawę arty-

styczną uroczystości kościelnych. jak długo pełni 

Pan tę funkcję?

heNryK ZAChArSKi: To prawda, jest to wyzwa-

nie, ale i piękna praca, na chwałę Bożą, a jest to już 

całkiem spory kawałek czasu, bo od 1975 roku, już 

blisko pół wieku.

K.b.: jak liczny jest chór, czy są to muzycy?

h.Z.: To tzw. czterogłosowy chór mieszany blisko 

20-osobowy, z przewagą pań. mamy zdecydo-

waną większość osób w wieku dojrzałym, nawet 

80, 90 lat. chciałbym, korzystając z okazji, zaapelo-

wać o nowe „powołania” do chóru. Potrzebujemy 

członków. wymóg jest jeden - zamiłowanie do 

muzyki i dobry słuch.

K.b.: czy konieczne jest wykształcenie muzyczne?

h.Z.: Nie, członkowie chóru nawet nie muszą znać 

nut. ja zadbam o to, by mogli realizować swoje 

pasje muzyczne, jednocześnie chwaląc Boga. chór 

śpiewa zarówno z akompaniamentem organów, 

jak i a capella, więc nasza wyśpiewana i wygrana 

modlitwa wznosi się wysoko.

K.b.: a kiedy i gdzie mogą się zgłaszać ci, którzy 

czytając tę rozmowę, poczują, że właśnie budzi się 

w nich chęć, by dołączyć do Państwa grupy?

h.Z.: zapraszamy na nasze próby, które odbywają 

się zawsze we wtorki, po mszy świętej  wieczornej 

o godz. 18.45 w okresie letnim od maja do listopada, 

a w okresie zimowym, czyli od grudnia do kwietnia 

trochę wcześniej, bo o godz. 16.30. w lipcu i sierp-

niu nie ma prób, dlatego, gdyby ktoś był zaintere-

sowany przystąpieniem do naszej grupy, to zapra-

szamy jeszcze w czerwcu przez wakacyjną przerwą.

K.b.: czy chór śpiewa w każdą niedzielę?

h.Z.: Nie, śpiewamy w ii i iV niedzielę miesiąca na 

mszy świętej o godz. 13, gdy nie ma chrztów.

K.b.: Pana wykształcenie muzyczne ułatwia peł-

nienie tej podwójnej roli – dyrygenta i organisty. 

zresztą wyniósł Pan zamiłowanie do muzyki już 

z domu rodzinnego.

h.Z.: z pewnością tak, 12 lat nauki procentuje. mój 

ojciec bardzo kochał muzykę, więc i mnie była bliska 

już w dzieciństwie, gdy zaczynałem grać na akorde-

onie, a wielką przyjemność sprawiało mi słuchanie 

orkiestr dętych. Potem ukończyłem założoną już 

w 1916 roku salezjańską szkołę organistowską 

w Przemyślu, którą zamknięto w roku 1963 przy 

udziale oddziałów zomo. Po niej kontynuowałem 

studia w wyższej szkole muzycznej w łodzi. Tam 

moje pasje muzyczne w pełni rozkwitły. Po stu-

diach, które ukończyłem z tytułem magistra, pra-

cowałem przez 4 lata w kościele Najświętszej maryi 

Panny na Urzędniczej w kielcach, a później objąłem 

funkcję organisty i dyrygenta chóru w tutejszej 

parafii i z radością pełnię ją do dzisiaj.

K.b.: czy zdarzało się Panu koncertować?

h.Z.:jak najbardziej, m.in. w zamku książąt Pomor-

skich, leżajsku, warszawie, również poza grani-

cami kraju – na Ukrainie i w czechach. 

K.b.: a czy muzyka organowa zmienia się na prze-

strzeni lat?

h.Z.: Tak, z pewnością, ale trzeba dbać o czystość 

muzyki organowej, żeby nie wkradły się do niej nuty 

piosenek, które wspaniale komponują się w innych 

okolicznościach, np. pasują do pielgrzymkowego 

marszu, bo organy to dostojny instrument, nazy-

wany nawet królewskim i ma swoje prawa.

K.b.: a który kompozytor jest Pana ulubionym?

h.Z.: zdecydowanie jan sebastian Bach, to praw-

dziwy mistrz.

K.b.: organy to potężna konstrukcja, która wymaga 

specjalistycznej konserwacji.

h.Z.: absolutnie tak. Te organy były poddawane 

gruntownemu remontowi 14 lat temu, a powstały 

już w latach 50-tych. mają konstrukcję pneuma-

tyczno-elektromagnetyczną. części drewniane są 

już nadszarpnięte przez korniki, a przekaźniki elek-

tromagnetyczne służące uruchomieniu piszczałek, 

z których płynie muzyka, powinny zostać wymie-

nione na nowe, ponieważ dotychczasowe wyszły 

już z obiegu, jako że są to dawne przekaźniki stacji 

ciąg dalszy na str. 14...

telefonicznej. Ten instrument jest mi bardzo bliski, 

dbam o niego, ale co jakiś czas niezbędna jest jego 

regeneracja, której sam nie mogę wykonać.

K.b.: można chyba powiedzieć, że muzyka towa-

rzyszy Panu każdego dnia.

h.Z.: To prawda, a w soboty dodatkowo prowadzę 

wykłady w Diecezjalnym studium organistowskim 

w kielcach. w domu z kolei także moje dzieci (córka 

i syn) mają wykształcenie muzyczne i stopnia w kla-

sie fortepianu, a wnuczka hania uczy się gry na 

skrzypcach, ja gram na organach, dyryguję chórem 

i jednocześnie śpiewam. muzyka i modlitwa prze-

platają się nawzajem. mówi się, że kto śpiewa, ten 

dwa razy się modli, a ja mówię, że kto gra i śpiewa, 

ten modli się trzykrotnie.

K.b.: Piękna puenta, czego w takim razie w tej 

modlitewno-muzycznej misji Panu życzyć?

h.Z.: chciałbym, żeby nasz chór rósł w siłę, aby zasi-

liły go kolejne osoby kochające Boga i muzykę, aby 

młodzi także dostrzegli, jak wielkie jest to dzieło. 

Śpiewajmy i grajmy Panu, bo to bardzo piękna 

forma modlitwy!

K.b.: Tego w takim razie życzę, 

a wszystkich naszych czytelników zachęcam, 

by spróbowali swoich sił w śpiewie chóral-

nym pod dyrekcją Pana henryka zacharskiego. 

Dziękuję za rozmowę.

Ksenia Buglewicz

czasu nie da się zatrzymać. z czasem zmienia 

się rzeczywistość. zmieniają się ludzie, trendy 

modowe. z biegiem czasu na skutek intensywnej 

eksploatacji naturalnemu zużyciu uległy pomiesz-

czenia w placówkach oratorium Świętokrzyskiego. 

wobec tego postanowiliśmy małymi kroczkami, 

na miarę naszych możliwości rzeczowych i finan-

sowych remontować sale, w których regularnie 

przebywały i przebywać będę dzieci oraz młodzież. 

Ponieważ dzieci i młodzież zasługują na najlepsze 

warunki, pracom remontowym poddane zostały 

podłogi, ściany i sufity. zakres prac obejmował szpa-

chlowanie, gruntowanie i malowanie. Pomieszcze-

nia odzyskały świeżość i blask. wybrane, zostały 

doposażone w meble, sprzęt dydaktyczny i gastro-

nomiczny. Na chwilę obecną część sal znajdujących 

się placówce na ul. 1 maja 57 już została oddana 

do użytku. zakończone zostały też prace w pla-

cówce na ul. górniczej 64. Tam w dalszym ciągu 

reMoNt NASZeGo orAtoriuM
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poszukujemy odpowiednich mebli i sprzętu, by 

adekwatnie do potrzeb uposażyć pomieszczenia. 

korzystając z okazji zwracamy się z gorącą prośbą 

do ludzi dobrej woli: prywatnych przedsiębiorców, 

przedstawicieli firm i spółek prywatnych i pań-

stwowych o zrozumienie, otwarte serce i wsparcie 

rzeczowe lub finansowe naszych działań. Św. jan 

Bosko mawiał: „wychowanie jest sprawą serca”. 

Tym, którzy do tej pory okazali nam serce i wsparli 

naszą pracę na rzecz dzieci i młodzieży, za okazaną 

pomoc serdecznie dziękujemy!
Ks. Krzysztof Pyzik SDB

Parafialny zespół caritas swoją działalność rozpo-

czął 22 września 1999 roku.

Na przestrzeni lat zmieniały się osoby pracu-

jące w zespole, jak również osoby korzystające 

z pomocy. aktualnie sześcioosobowa grupa otacza 

opieką około 40 rodzin z naszej parafii. Niesiemy 

pomoc duchową i materialną. Środki pozyskujemy 

ze zbiórek przykościelnych, sprzedaży świec wigi-

lijnych, baranków wielkanocnych, ogólnopolskich 

zbiórek żywności w sklepach. wspierają nas rów-

nież anonimowi ofiarodawcy. czynnie włączamy 

się w akcje organizowane przez caritas diece-

zjalna, takie jak Światowy Dzień Ubogich, Tydzień 

miłosierdzia, wigilia dla ubogich, własnoręcznie 

wydziergane szaliki dla osób bezdomnych. Uczest-

niczymy w szkoleniach i kursach. 

Dwa razy w miesiącu, w drugi i trzeci czwartek, spo-

tykamy się z naszymi podopiecznymi. wydajemy 

Czasami trzeba usiąść obok

i czyjąś dłoń zamknąć w swej dłoni,

wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.

ks. wacław Buryła

produktu żywnościowe i środki czystości. Niektó-

rzy z utęsknieniem czekają na chwilę rozmowy, na 

sugestie i podpowiedzi jak rozwiązać napotkane 

problemy. Na nasz wniosek dziesięcioro z naszych 

podopiecznych zostało zakwalifikowanych przez 

caritas diecezjalna do ogólnopolskiego programu 

karta Biedronki.

w 2019 roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecia 

Parafialnego zespołu caritas. z tej okazji podczas 

uroczystej mszy świętej wraz z podopiecznymi 

i zaproszonymi gośćmi dziękowaliśmy Panu Bogu 

i matce Najświętszej za opiekę i otrzymane łaski. 

Po mszy świętej była okazja do wspólnego święto-

wania i wspomnień. 

wszystkim, którzy nas wspierają, a także poma-

gali i pomagają osobom potrzebującym, serdecz-

nie dziękujemy za wasze dobre serca i otwarte 

dłonie.
 Ewa Mularczyk

pArAfiAlNy ZeSpół CAritAS
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św. Jan BOskO mawiał: wYCHOwaniE JEsT sPRawĄ sERCa

strefa relaksu

Świetlica dla dzieci

kącik kuchenny

Świetlica dla dzieci

po remonCie oratorium przy ul. 1 maJa 57

Pomóż nam Pomagać Przekazując 1% w rozliczeniu rocznym PiT

oraToriUm ŚwiĘTokrzyskie Św. jaNa Bosko w kielcach

siedziba: ul. 1 maja 57, 25-511 kielce, Filia: ul. górnicza 64

NiP: 959-10-53-871, kom. 601 489 110

mOgĄ PańsTwO wEsPRzEć ORaTORium RówniEż

PRzEkazuJĄC daROwiznę na kOnTO:

iNg BaNk ŚlĄski:
36 1050 1416 1000 0005 0000 3991

wspierając działalność oratorium przyczyniasz się do rozwoju dzieci i młodzieży

Dziękujemy za każDą złotówkęglobe oratoriumswietokrzyskie.pl        envelope oratorium@salezjanie.kielce.pl

1% PODATKU
orAtoriuM ŚWiętoKrZySKie 
ŚW. JANA boSKo W KielCACh

kRs: 0000102124


