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Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela...
Drodzy Wierni, miesiąc luty zaczyna się od święta Matki Bożej
Gromnicznej. Nazwa pochodzi od ceremonii poprzedzającej Mszę świętą z
tego dnia. Cała liturgia, teksty mszalne i brewiarzowe mówią nam o symbolu
światła. W Ewangelii znajdujemy słowa starca Symeona o tym, że Zbawiciel
jest wytęsknionym światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu izraelskiego.
Ta przenośnia ukazuję rolę spełnioną przez Pana Jezusa w historii ludzkości.
Światło jest symbolem Zbawiciela. Staruszek Symeon, z wielką radością i
wytęsknieniem tak długo czekający na pociechę, bierze Dzieciątko Jezus na
ręce i woła: „Teraz, o Panie, według Twego słowa, uwalniasz sługę Twego w
pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś zgotował dla
wszystkich narodów: Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego,
Izraela”.
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Świat tęsknił za Zbawicielem, jak człowiek tęskni wśród ciemnej nocy za
światłem dnia. Na początku Mszy, w modlitwach u stopnia ołtarza, modli się
Kościół słowami psalmu: „Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię
prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją do przybytków twoich”. W
dniu MB Gromnicznej zapalamy tak wiele świec... Światło przypomina nam
Zbawiciela.
Sam Chrystus Pan będzie powiedział o sobie: „ja jestem światłością
świata, kto za mną idzie, nie chodzi ciemności, ale będzie miał światłość
żywota”. Święty Jan zaś w swym prologu, nazwał Syna Bożego światłem
oświecającym każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Zastanówmy
się, dlaczego symbol światła tak często odnosimy do Chrystusa?
Co to znaczy, że światło świeci? Jakie ma ono właściwości? Kiedy
spojrzymy na płonącą świecę, to zauważymy między innymi, że ona pochłania
i spala się, oświeca i objaśnia; następnie rozgrzewa, a na końcu pnie się w
górę. Zastanówmy się nad tymi właściwościami światła.
Świeca, aby mogła się palić, musi pochłaniać materię, z której się
składa, czyli wosk. To powinno zwrócić naszą uwagę ku Chrystusowi, który
przez swoje przyjście złożył samego siebie w ofierze, aby światło Jego łaski
mogło zaświecić w naszych duszach. Dlatego św. Paweł mówi: „wyniszczył
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na
Krzyżu”. Aby łaska Boża rzeczywiście rozjaśniła nasze dusze, również i my
powinniśmy zniszczyć w sobie wszystkie nieuporządkowane poruszenia i
skłonności. Trzeba nam z łaską Bożą współdziałać nad usunięciem z dusz
tego, co od złego pochodzi. Dusza żyjąca Chrystusem, niejako skąpana w
świetle, tym pierwszym i najpiękniejszym darze z nieba, ma wszystko co
niegodne chrześcijanina w sobie zniszczyć: wszystkie zarozumiałe ambicje i
złe myśli, nieczyste pragnienia; zazdrosne i chciwe poruszenia... Inaczej
grzech stłumi w duszy Chrystusowe światło. Bóg nie działa w nas jak
mechanizm tylko wymaga w swoim działaniu udziału naszej wolnej woli.
Dalej, płonąca świeca daje nam światło. Chociaż żyjemy w czasach
elektrycznego oświetlenia, to jednak często używamy świec. Podobnie czyni
Kościół na każdej Mszy św, także w czasie adwentu, we mszach roratnich,
czy też w okresie wielkanocnym zapalając paschał. Świeca jest pięknym
wyobrażeniem źródła światła, oświecenia, pochodzącego od Chrystusa, który
jest prawdą, drogą i życiem. Zbawiciel rozjaśnia nasze życie poprzez swoje
przyjście, aby udzielić prawdy o Bogu, dokonać pełności Objawienia Bożej
prawdy. Jak człowiek będący w mroku tęskni do źródła światła, bez którego
zmuszony jest przebywać w ciemnościach, tak i my powinniśmy tęsknić i
pragnąć tego Bożego światła, którym jest Chrystus.
Kolejną cechą płomienia świecy jest ciepło. Płomień ogrzewa. Promienie
słońca są głównym źródłem ciepła na ziemi. Dlatego tam, gdzie nie ma
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światła, tam zalega nie tylko mrok ale i chłód. Jest to cecha światła, że
ogrzewa. Podobnie jest ze światłem Chrystusa, którego wyobrażeniem jest
światło świecy. Tam gdzie jest Chrystus, gdzie jaśnieje Jego światło, tam jest
duchowe ciepło. Im bardziej zbliżamy się do Chrystusa, tym bardziej to ciepło
staje się naszym udziałem. Dlatego często zbliżajmy się do Chrystusa poprzez
modlitwę, poprzez sakramenty święte. A przede wszystkim z Bogiem niech
nas łączą cnoty teologalne, czyli: wiara w Bożą prawdę, nadzieja w Boże
obietnice oraz miłość ku Bogu, który sam jest miłością.
Ostatnią cechą światła jest dążenie wzwyż. Płomień pnie się ku górze.
Nigdy jeszcze nie widziano, by płomień zwracał się ku dołowi, lecz zawsze
unosi się ku górze. I podobnie Jezus, niegasnące Światło, świeci ku górze,
czyli kieruje naszą uwagę ku swemu niebieskiemu Ojcu. Święty Paweł zaleca
nam byśmy zmierzali tam, gdzie jest Chrystus: „szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w
górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z
Chrystusem w Bogu”. To jest zasada generalna obowiązująca codziennie, ale
są jednak szczególne sytuacje, w których powinniśmy zwracać się ku
Chrystusowi: napaści pokus, trudności i cierpienia, a także chwila naszej
śmierci. Tak więc przypominajmy sobie często o Chrystusie, szczególnie gdy
widzimy Jego symbol, czyli światło. Patrzmy jak wyniszcza się dla nas, jak
nas oświeca i ogrzewa oraz jak wskazuje nam nasz cel, czyi to co jest w górze
– niebo.
Świeca jednak potrzebuje lichtarza, który sprawia, że jej światło jest
lepiej widoczne i lepiej spełnia swą rolę. Tym symbolicznym lichtarzem dla
światła Chrystusa jest oczywiście Maryja. Lichtarz nie jest bezwzględnie
konieczny, aby świeca dawała światło i ciepło, ale jest niezwykle pomocny.
Podobnie jest z Maryją. Ona nie była Panu Bogu absolutnie, bezwzględnie
konieczna. Bóg mógłby i bez Niej dokonać dzieła Odkupienia. Chciał jednak
uczynić to wraz z Nią. Wybrał Ją. Zapragnął, by Boży Syn – prawdziwe
światło, oświecające każdego człowieka – zapaliło się w historii ludzkości
dzięki Maryi. Z dzisiejszej Ewangelii wynika pośrednio, że to właśnie Maryja
przyniosła Symeonowi Chrystusa. To Ona ofiarowała swego Boskiego Syna w
świątyni, przygotowując Go w ten sposób do ofiarowania na górze Kalwarii.
Tak czytamy w Ewangelii: „Onego czasu, gdy się wypełniły dni oczyszczenia
Maryi według prawa mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby
stawić Go przed Panem, jako napisano jest w prawie Pańskim: każdy chłopiec
pierworodny będzie poświęcony Panu”.
Jeśli więc chcemy otrzymać Chrystusowe światło, to powinniśmy udać
się do Mari i prosić Ją aby pomagała nam przyjąć Chrystusa do naszych dusz.
Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski
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* * *
AKTUALNOŚCI
Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci
W niedziele 17 lutego odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty
Eucharystycznej dzieci. Po niedzielnej sumie i katechezach w grupach, dzieci
zjedzą wspólnie obiad po czym wysłuchają wykładu kapłana. Następnie
wspólnie spędzą czas. Rodzice proszeni są o zgłoszenie obecności dzieci
kapłanowi, by móc przygotować odpowiednią ilość posiłków.

* * *
Dzień skupienia MI
W tym miesiącu zamiast comiesięcznej konferencji duchowej odbędzie się
dzień skupienia dla członków MI Tr. Ob. i osób zainteresowanych. Wszyscy
wierni są serdecznie zaproszeni! Wykłady wygłosi ks. Dawid Wierzycki,
krajowy duszpasterz Rycerstwa Niepokalanej.
Dzień spotkania odbędzie 24 lutego.
Oto program:
10:00 – Przyjęcie dzieci do postulatu Krucjaty Eucharystycznej i Msza św.
ok. 11:45 po Mszy – wykład
12:30 – 13.00 przerwa
13:00 – wykład
14:00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji
nawrócenia grzeszników oraz przyjęcie nowych rycerzy z odnowieniem aktu
poświęcenia.

* * *
Spotkanie rodzin
Kolejne spotkanie rodzin odbędzie się w niedziele 3 marca. Zapraszamy!
Po Mszy Świętej (godz. 10.00) i katechezie, odbędzie się krótki wykład o
tematyce wychowawczej (w kaplicy dolnej). Podczas wykładu będą
zorganizowane zabawy i gry dla dzieci. Po wykładzie wspólne posiłek i
wspólnie spędzanie czasu. O sprawy organizacyjne związane z
przygotowaniem posiłku zatroszczy się p. Agnieszka Szczepaniak.

* * *
Stanowisko Bractwa odnośnie kryzysu w Kościele
W ostatnich tygodniach zwrócono mi uwagę na bardzo niepokojące zjawisko
obecne szczególnie, ale nie tylko, w internecie. Mianowicie wiele osób
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wyraża opinie o stanowisku Bractwa opierając się na swoich subiektywnych
przekonaniach i powołując się na swą wieloletnią znajomość Bractwa.
Tymczasem taka podstawa nikogo nie upoważnia do przemawiania w imieniu
Bractwa. W dobie kryzysu wiary, jak również kryzysu autorytetu, ważne jest
aby wiedzę o Bractwie opierać nie na przemyśleniach „internetowych
teologów” lecz kapłanów upoważnionych do reprezentowania na zewnątrz
Bractwa. Oni swój osąd opierają na podstawie dogłębnych teologicznych
studiów i są powołani przez swych przełożonych do wyjaśniania
ewentualnych wątpliwości wiernych. Jeśli więc ktoś ma jakieś pytanie
dotyczące kryzysu Kościoła i stanowiska w tej sprawie Bractwa, to powinien
zwrócić się przede wszystkim do kapłana lub sięgnąć po książkę mającą
odpowiednie uznanie. W przeciwnym razie w głowach pojawi się zamęt, a
między ludźmi zaczną wybuchać jałowe spory. Przy tej okazji chciałbym
polecić Wam jedną z najlepszych książek w języku polskim odnośnie kryzysu
w Kościele i zagadnień z tym związanych, a mianowicie książkę ks. Mateusza
Gaudrona FSSPX pt. Katechizm o kryzysie w Kościele. Autor w prostych
pytaniach i odpowiedziach ukazał i wyjaśnił główne zagadnienia związane z
kryzysem. Od niniejszego numeru naszego biuletynu będziecie znajdować w
kolejnych numerach wybrane fragmenty tej cennej książki. Oto poniżej
pierwsze pytanie wraz z odpowiedzią:
Czy w Kościele jest kryzys?
Trzeba zamknąć oczy, by nie widzieć, że Kościół katolicki znajduje się w
ciężkim kryzysie. Jeśli jeszcze w latach sześćdziesiątych, podczas Soboru
Watykańskiego II oczekiwano nowego rozkwitu Kościoła, to obecnie
zaistniała sytuacja wręcz przeciwna. Tysiące księży porzuciło kapłaństwo, a
tysiące zakonników i zakonnic powróciło do życia świeckiego. W Europie i
Ameryce Pn. jest bardzo mało powołań, tak że już niezliczone seminaria
duchowne, klasztory i domy zakonne musiały zostać zamknięte. Z tego
powodu wiele parafii nie może być obsadzonych, a zakony musiały
zrezygnować z prowadzenia wielu szkół, szpitali i domów dla osób w
podeszłym wieku. „Swąd szatana przez jakąś rysę przeniknął do Bożej
świątyni” – skarżył się papież Paweł VI 26 czerwca 1972 r. Według artykułu
Fabrizio de Santis w „Corriere della Sera” z 25 września 1971 r. w ostatnich
ośmiu latach we Włoszech porzuciło kapłaństwo 7 do 8 tysięcy księży. W
całym Kościele między 1962 a 1972 r. zlaicyzowało się 21.320 księży. Liczba
ta nie obejmuje tych, którzy do oficjalnej laicyzacji nie przywiązują żadnej
wagi.
W całym Kościele między r. 1967 a 1974 swe święte powołanie miało
porzucić 30 do 40 tysięcy księży. Ten katastrofalny proces może być
porównany co najwyżej do wydarzeń podczas tzw. reformacji w XVI w. Jeśli
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chodzi o sytuację wśród sióstr zakonnych, to należy wskazać przykład
opowiedziany i uznany za „typowy przypadek” przez kard. Ratzingera.
Quebec, francuskojęzyczna prowincja Kanady, była na początku lat
sześćdziesiątych regionem o największej liczbie sióstr zakonnych. Pomiędzy
1961 a 1981 r. liczba sióstr wskutek odejść, śmierci i stagnacji powołań
zmalała z 46.933 do 26.294. A więc spadek o 44%, a nie widać jeszcze końca.
Nowe powołania spadły w tym samym okresie o dobre 98,5%. Do tego
dochodzi fakt, że większość z pozostałych 1,5% składa się nie z młodych
osób, ale z „późno powołanych”, tak iż w oparciu o prosty rachunek wszyscy
socjologowie są zgodni w smutnej, ale obiektywnej prognozie: wkrótce
zakonnice w Kanadzie, tak jak je znamy, będą tylko wspomnieniem.

* * *
KALENDARZ LITURGICZNY
1 pt.

2 sob.

3 niedz.

na luty A.D. 2019
Św. Ignacego (z Antiochii), Biskupa i Męczennika, 3 kl., Pierwszy
piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa
Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej
Gromnicznej), 2 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci
Niepokalanego Serca N.M.P.
4. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.

4 pn.

Św. Andrzeja Corsini, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl.

5 wt.

Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.

6 śr.

Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Doroty,
Dziewicy i Męczennicy

7 czw.

Św. Romualda, Opata, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa
za kapłanów i o powołania kapłańskie

8 pt.

Św. Jana z Maty, Wyznawcy, 3 kl.

9 sob.

Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora
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Kościoła, 3 kl., wsp. św. Apolonii, Dziewicy i Męczennicy
10 niedz.

5. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.

11 pn.

Objawienie się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, 3 kl.

12 wt.

Śś. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów N.M.P., Wyznawców,
3 kl.

13 śr.

dzień ferialny, 4 kl.,

14 czw.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Walentego, Kapłana i Męczennika

15 pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Faustyna i Jowity, Męczenników

16 sob.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl.

17 niedz.

Niedziela Siedemdziesiątnicy, 2 kl.

18 pn.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Symeona, Biskupa i Męczennika

19 wt.

dzień ferialny, 4 kl.,

20 śr.

dzień ferialny, 4 kl.,

21 czw.

dzień ferialny, 4 kl.,

22 pt.

Katedry św. Piotra, Apostoła, 2 kl.

23 sob.

św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3
kl.

24 niedz.

Niedziela Sześćdziesiątnicy, 2 kl.

25 pn.

dzień ferialny, 4 kl.,

26 wt.

dzień ferialny, 4 kl.,
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27 śr.

św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, Wyznawcy, 3 kl.

28 czw.

dzień ferialny, 4 kl.,

Porządek Mszy św.
Pierwszy piątek miesiąca:
możliwość spowiedzi
Msza św. śpiewana
nabożeństwo ku czci Serca Jezusa

17.15
18.00
18.50

Pierwsza sobota miesiąca:
możliwość spowiedzi
Msza św. śpiewana
nabożeństwo pierwszo-sobotnie

17.15
18.00
18.50

Niedziela:
Różaniec i Godzinki
możliwość spowiedzi
Msza św. śpiewana
po Mszy katecheza

9.00
9.00 – 9.45
10.00

możliwość spowiedzi
Msza św.

17.30
18.00

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie
podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:
na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl
na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia
https://gdynia.fsspx.pl
https://www.facebook.com/FSSPXGdynia
AMDG

