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Spotkanie z Bogiem  

Drodzy Wierni, święto oczyszczenia NMP otwiera miesiąc luty. 
Uroczystość ta, zamykająca okres Bożego Narodzenia, jest równocześnie 
świętem Jezusa i Maryi: Jezusa, który czterdziestego dnia po narodzeniu, 
według przepisu prawa, został ofiarowany przez Matkę swoją w świątyni i 
Maryi, poddającej się obrzędowi oczyszczenia. Zdarzenie to opisane zostało 
dość dokładnie przez ewangelistę św. Łukasza. Stosowny fragment   
Ewangelii czytaliśmy podczas Mszy św.: „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, oraz, by 
złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w prawie Pańskim, parę 
synogarlic albo dwa gołąbki”. Wymóg, aby ofiarować pierworodnego syna 
Bogu Maryja rzeczywiście z wielkim oddaniem i gorącym sercem spełniła.  
Pan Jezus w swej ludzkiej naturze został ofiarowany, poświęcony Bogu.  
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Podczas dokonywania tej ceremonii miały miejsce wielowątkowe, jeśli 
tak można napisać, spotkania. Na Wschodzie Grecy to święto określali jako 
Hypapanta Domini czyli „spotkanie Pana”. Pan Jezus wnoszony do świątyni 
został ofiarowany Bogu, co było niewątpliwie swego rodzaju spotkaniem 
Syna z niebieskim Ojcem. Dalej, Symeon spotkał Dzieciątko Jezus, 
rozpoznając w Nim Mesjasza. Podobnie, Anna. Te wydarzenia uzasadniają 
nazwanie dzisiejszego święta dniem spotkania. Zastanówmy się nieco nad 
tymi wydarzeniami minionego czasu. Co z nich dla nas dziś wynika?  

Jezus został przyniesiony do świątyni i poświęcony Bogu. Oto 
zapowiedź przyszłych dóbr. Oto sens istnienia świątyni jerozolimskiej 
ukazuje się naszym oczom w całej swej głębi. Prorok mówi w dzisiejszej 
Lekcji: „To mówi Pan Bóg: (...) A przyjdzie natychmiast do swojej świątyni 
Władca, którego wy szukacie i Anioł Przymierza, którego wy pragniecie. 
Oto przybywa – mówi Pan Zastępów; i któż zdoła myślą objąć dzień 
przyjścia Jego, i któż się ostoi na Jego widok”.  

Jakże znacząca była to chwila! Świątynia w Jerozolimie, tak jak cały 
Stary Testament, była jedynie zapowiedzią, wstępem do tego, co 
zasadnicze; symbolizowała dawne przymierze Boga z narodem niegdyś 
wybranym. Była też symbolem Bożej opieki nad narodem żydowskim. Było 
to miejsce symbolicznej obecności Boga; miejsce, z którego, jak ze źródła, 
wypływała Boża przychylność. W wiadomej chwili, którą dziś 
wspominamy, symbol ustąpił miejsca rzeczywistości. Aż do tamtej chwili, 
Bóg obecny był w świątyni tylko przez znaki. Gdy ta chwila nadeszła, Syn 
Boży, przyjąwszy wcześniej naturę ludzką, we własnej osobie staje się 
obecny w świątyni, aby ofiarować się Bogu Ojcu, na nowe, i tym razem już 
wieczne, przymierze! Często liturgiści mówią o dzisiejszym święcie jak o 
swoistym offertorium, przygotowaniu daru ofiarnego. Podobnie jest w 
godnej Pana Boga Mszy świętej. Zanim nastąpi na ołtarzu uobecnienie, 
odnowienie, urzeczywistnienie kalwaryjskiej ofiary, musi dokonać się 
offertorium. Jego sens polega na przygotowaniu, poświęceniu darów 
mających być ofiarowanymi Bogu. Coś analogicznego wydarzyło się w 
świątyni jerozolimskiej. Dzieciątko Jezus, zanim trzydzieści trzy lata 
później Pan Jezus umrze na krzyżu, zostało poświęcone Bogu, będąc samo 
Bogiem, drugą osobą Trójcy Przenajświętszej! Bóg nawiedził swój 
przybytek, władca wkroczył do swego pałacu. 

Zwróćmy teraz uwagę na spotkania, które niestety nie miały miejsca, a 
mieć powinny. Świątynia była pełna ludzi przybywających, aby spełniać 
akty pobożności, aby składać różne ofiary, aby dokonywać ceremonii... Byli 
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także z urzędu obecni kapłani. Niemal nikt z tych ludzi, skupionych na swej 
pobożności, nie poznał Jezusa. Przyszli do świątyni, ale ich serca były 
wobec Boga zamknięte. Poprzestali jedynie na dokonaniu zewnętrznych 
aktów pobożności. Zgiełk, duch formalizmu, skupienie się na sobie – to 
wszystko zasłoniło tym ludziom osobę Jezusa. Nie rozpoznali znaczenia 
tego, co obok nich się dokonywało. Nie spotkali Boga mimo, że przyszli do 
świątyni, w której Bóg był obecny.  

Na marginesie zadajmy pytanie, czy przypadkiem do tych duchowo tak 
zagubionych ludzi nie bywamy niekiedy podobni? Przychodzimy do 
kościoła czy kaplicy, modlimy się, przyjmujemy sakramenty, a wszystko to 
ma prowadzić nas na spotkanie Jezusa. Każda modlitwa, każdy przyjęty 
sakrament, jest przecież niczym innym jak właśnie spotkaniem człowieka z 
Bogiem! Zapytajmy siebie, czy przychodząc do świątyni przychodzimy 
rzeczywiście z otwartym sercem, które Bóg może wypełnić swoją 
obecnością, swoją łaską? Czy nie jesteśmy podobni do tych ludzi, którzy 
przyszli do świątyni jerozolimskiej, ale zapomnieli o najważniejszym, o 
samym Bogu? Z jakim nastawieniem przychodzimy do kościoła na Mszę 
świętą? Wasza obecność jest okupiona jakimś trudem, nierzadko 
przybywacie z daleka, ale czy nie bywa czasem mimo to nieco 
powierzchowna? Obowiązek został spełniony, tak!, ale czy po Mszy św. 
twoje serce jest bliższe Pana Boga, życzliwsze dla ludzi, a szczególnie dla 
żony, dla męża, dla dzieci, dla rodziców? Jakie owoce przynosi nasze 
uczestnictwo we Mszy świętej? A może traktujemy je tylko jak obowiązek, 
mimo że w istocie jest przede wszystkim wielką łaską Bożą, wielkim 
wyróżnieniem, wyświadczonym nam przez Boga zaszczytem? Bóg zaprasza 
na spotkanie! Bóg się pozwala człowiekowi spotkać! Czy człowiek może 
być na tej ziemi bardziej wywyższony?  

Wróćmy jednak do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Na szczęście w 
duchowo ślepym tłumie, wypełniającym świątynie jerozolimską, znalazły 
się dwie widzące dusze. Wśród zamkniętych serc, dwa były dla Pana Boga 
na oścież otwarte! To serca Symeona i Anny. Symeon rozpoznał Tego, na 
którego czekał całe swe życie. Jakże wielka wytrwałość i prawdziwa 
pobożność cechowała tego człowieka! Czekał ufnie i wierzył w spełnienie 
się obietnicy Boga. Mimo zgiełku odnalazł Tego, którego szukał. To 
spotkanie jest wzorem wszelkiej pobożności dla nas! Mimo zewnętrznego 
gwaru, nie Symeon zapomniał o wewnętrznym skupieniu. Usłyszał głos 
Boga. Rozpoznał Tego, który był zapowiedziany, Zbawiciela świata. W 
Ewangelii mamy taki opis tego wydarzenia: „A wiedziony natchnieniem, 
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przybył do świątyni. I gdy wnosili Dzieciątko Jezus rodzice Jego, aby ze 
względu na Nie wypełnić przepis prawa, on wziął je na ręce swoje i wielbił 
Boga”.    

Dalej widzimy ukazaną nam niezwykłą rzecz. Dojrzała pobożność jest 
źródłem szczęścia i radości. Jakże łatwo wniknąć nam w szczęście 
pobożnego Symeona? Każdy z nas kiedyś na coś z utęsknieniem czekał i się 
doczekał. Takie jest powszechne doświadczenie ludzkiego życia. Dlatego 
łatwo nam zrozumieć, niemalże namacalnie odczuć, radość staruszka, który 
powiedział: „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”. Jego spełnienie, wynikające z wytrwale oczekiwanej 
realizacji Bożej obietnicy, jest radością niewymowną.  

Tłumy, czyniące zgiełk w świątyni, nie znalazły szczęścia, Symeon je 
znalazł. Ich pragnienia były przyziemne, jego były wzniosłe. Dlatego rzesza 
nie rozpoznała w Dzieciątku Mesjasza, a Symeon rozpoznał. On nie pragnął 
niczego innego jak tylko przed śmiercią zobaczyć Zbawiciela. A gdy 
zobaczył, stracił owym światem jakiekolwiek zainteresowanie. Już nic nie 
miało dla niego wartości na tym święcie, gdyż oczy jego ujrzały… Podobną 
naukę możemy zaczerpnąć z od prorokini Anny, przez całe lata służącej w 
świątyni Bogu. Słyszeliśmy jak: „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie 
chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy”.  

Niech przykład Symeona i Anny rozpali, umocni, odnowi w naszych 
duszach ogień wielkiego pragnienia spotkania Boga i zjednoczenia się z 
Nim. Każda modlitwa, każdy dobry czyn, każda dobra myśl są ku takiemu 
spotkaniu i zjednoczeniu okazją. Żyjąc w świecie, mając obowiązki 
małżeńskie, rodzinne, zawodowe trudno upodobnić się do zakonnika lub 
zakonnicy, ale zawsze można i należy Panu Bogu oddać pierwsze miejsce w 
swoim życiu, w swoich myślach, uczynkach… Można uznać, że kto tak 
czyni tego pobożność osiągnęła godną pochwały dojrzałość. Im dojrzalsza 
będzie nasza pobożność, tym większą radością Zbawiciel obdarzy nasze 
serca. Sam Pan Jezus na pytanie Piotra, co będzie udziałem tych, którzy 
opuścili wszystko i poszli za Nim odpowiedział: „stokroć tyle otrzymają i 
żywot wieczny odziedziczą”.  Ta nagroda, obiecana osobom żyjącym wedle 
rad ewangelicznych, we właściwej skali jest też obiecana wiernym 
świeckim, którzy starają się żyć zgodnie z wyznawaną katolicką wiarą. 
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Zauważmy, że Jezus obiecał część nagrody już na tym świecie, a żywot 
wieczny po śmierci. By tę nagrodę otrzymać należy konsekwentnie szukać 
Boga i pragnąć Go spotkać. Pobożność to przede wszystkim wyróżnienie i 
zaszczyt, a dopiero później obowiązek.  Każdy jest zdolny dokonać wyboru. 
Kto nie pójdzie śladem Symeona, ten nigdy nie zazna radości starca i nie 
zrozumie tego, co zapowiedział Pan Jezus.  

NASZE SPOTKANIE Z BOGIEM może i powinno mieć miejsce 
wielokrotnie. Aby to spotkanie uczynić bardziej uroczystym, owocnym, 
Kościół w dniu ofiarowania błogosławi i podaje nam poświęcone świece. W 
procesji z zapalonymi świecami wchodzimy do świątyni. Płonąca świeca 
jest symbolem życia chrześcijańskiego, wiary i łaski, która powinna 
wypełnić nasze dusze. Jest również symbolem Chrystusa, Światłości świata, 
„Światłości na oświecenie pogan”, jak powiedział Symeon. Płonąca świeca, 
trzymana w dłoniach, przypomina nam, że powinniśmy nosić zawsze w 
duszach Chrystusa, który jest źródłem naszego życia, sprawcą wiary i dawcą 
łaski. A Jezus sam, przez łaskę swoją, pomaga nam wyjść Mu naprzeciw, 
tak aby nasze wiara, nadzieja i miłość osiągały coraz pełniejszy kształt.  

Drodzy Wierni, starajmy się jak najczęściej spotykać Boga w liturgii, w 
modlitwie prywatnej, w czytaniu duchownym, w rozważaniu, w solidnym 
pełnieniu obowiązków stanu, w czynach miłości bliźniego... Mimo zgiełku 
naszych czasów, trudów i przeciwności szukajmy Boga całym sercem, aby 
nasze spotkania z Nim były coraz bardziej zażyłe i uświęcające. 

Z błogosławieństwem kapłańskim,  
                      ks. Krzysztof Gołębiewski 
*  *  * 

AKTUALNOŚCI 
* Spotkanie rodzin  
Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie duszpasterstwa rodzin, 
które odbędzie się 13 lutego.  
Program: 
                  10.30    Msza św.  
 ok. 11.25   przedstawienie teatralne  
 ok. 12.00   konferencja dla rodziców  
 po wykładzie wspólne spędzenie czasu  
 

* Nauki stanowe  
 Kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się w 
trzeci wtorek miesiąca (16 II) dla niewiast i w czwarty wtorek miesiąca (23 
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II) dla mężczyzn. Nauki będą wygłoszone po wieczornych Mszach św. w 
sali wykładowej.  

 

* Spotkanie KE  
 W sobotę 21 lutego odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty 
Eucharystycznej dzieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do wstępowania do 
Krucjaty Eucharystycznej.  

 

* Konferencja duchowa   
 W niedzielę, 22 lutego w miejsce katechezy dla dorosłych, będzie 
miała miejsca co miesięczna konferencja duchowa. Temat konferencji: Czy 
istnieje katolicki radykalizm? 

 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

(ciąg dalszy rozważań o kryzysie w Kościele 
według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX) 

 

Jak powinien wyglądać stosunek Kościoła i państwa? 
 Stosunek Kościoła i państwa jest zależny od religii jego 
mieszkańców. Jeśli mieszkańcy są prawie wyłącznie katolikami, to i 
państwo musi być katolickie. To oznacza, że przyznaje się ono do religii 
katolickiej i ogłasza ją religią państwową. Państwo chroni i popiera religię 
katolicką; święta kościelne są też świętami państwowymi, a politycy 
uczestniczą w obchodach religijnych; państwo wspiera szkoły katolickie i 
instytucje dobroczynne oraz troszczy się, aby przykazania Boże znalazły 
wyraz w ustawach państwowych, np. chroniąc spoczynek niedzielny i 
zakazując rozwodów i aborcji. 
 Jeśli ludność jest pod względem religijnym mieszana, jak to jest w 
większości państw zachodnioeuropejskich, to powyższe rozwiązania nie są 
oczywiście w równej mierze możliwe. Wywołałoby to niepokoje 
wewnętrzne, gdyby w takim państwie rząd próbować w podobnym stopniu 
popierać i wyznawać religię katolicką. Mimo wszystko rząd musiałby 
pozostawić religii katolickiej wolne pole do działania i ochraniać jej 
swobodną działalność. Poza tym miałby on obowiązek kierować się w 
ustawodawstwie przykazaniami prawa naturalnego, zabraniając rozwodów, 
aborcji i innych niemoralnych praktyk, jak to było w większości państw 
jeszcze przed kilkoma dekadami. 
 

Czy w państwie katolickim wszyscy poddani muszą być katolikami? 
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 Jeśli ludność jest w zdecydowanej większości katolicka, to – jak 
wyżej widzieliśmy – religia katolicka musi stać się religią państwową. Nie 
oznacza to jednak, że w takim państwie zmusza się poddanych do przejścia 
na wiarę katolicką. Wręcz przeciwnie, jest to niedozwolone, gdyż akt wiary 
musi być w pełni dobrowolny, a nie wymuszony. Religie niekatolickie 
mogą i czasem muszą być w katolickim państwie tolerowane – po to 
mianowicie, aby zachować większe dobro albo uchronić się od większego 
zła. 
 Tolerancja jest znoszeniem zła. Państwo katolickie uznaje fałszywe 
religie za zło, przed którym chce chronić swych poddanych, i dlatego nie 
pozwala im – bądź tylko w ograniczonym zakresie – na działalność 
publiczną. Państwo z zasady nie miesza się w prywatne praktyki religijne. 
Istnieją rozmaite stopnie tolerancji. Jest kwestią roztropności nałożyć na 
religie niekatolickie większe lub mniejsze ograniczenia w wykonywaniu 
publicznych aktów religijnych. 
 

* * * 

KALENDARZ LITURGICZNY 
na luty A.D. 2020 

 

1  pn. Św. Ignacego (z Antiochii), Biskupa i Męczennika, 3 kl. 

2  wt. Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej 
Gromnicznej), 2 kl. 

3  śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Błażeja, Biskupa i Męczennika 

4  czw. Św. Andrzeja Corsini, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy 
czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania 
kapłańskie 

5  pt. Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl., Pierwszy piątek 
miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa 

6 sob. Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Doroty, 
Dziewicy i Męczennicy, Pierwsza sobota miesiąca ku czci 
Niepokalanego Serca N.M.P. 

7 niedz. Niedziela Sześćdziesiątnicy, 2 kl. 
8  pn. Św. Jana z Maty, Wyznawcy, 3 kl. 
9  wt. Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora 

Kościoła, 3 kl., wsp. św. Apolonii, Dziewicy i Męczennicy 
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10  śr. Św. Scholastyki, Dziewicy, 3 kl. 

11  czw. Objawienie się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, 3 kl. 

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

13 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl. 

14 niedz. Niedziela Pięćdziesiątnicy, 2 kl. 

15  pn. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Faustyna i Jowity, Męczenników 
16  wt. dzień ferialny, 4 kl. (Zapusty) 

17  śr. Środa Popielcowa, 1 kl. 
18  czw. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Symeona, Biskupa i Męczennika 

19  pt. dzień ferialny, 3 kl. 
20 sob. dzień ferialny, 3 kl. 

21 niedz. 1. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

22  pn. Katedry św. Piotra, Apostoła, 2 kl. 
22  wt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Piotra Damiana, Biskupa, 

Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 

24  śr. św. Macieja, Apostoła, 2 kl., wsp. Środa Suchych Dni Wielkiego 
Postu, 2 kl. 

25  czw. dzień ferialny, 3 kl. 

26  pt. Piątek Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl. 

27 sob. Sobota Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl., wsp. św. Gabriela od 
Matki Bożej Bolesnej, Wyznawcy, 3 kl. 

28 niedz. 2. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 
 

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie 
podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go będzie znaleźć w 
internecie: 

 

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl 
na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia 


