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Sen nie do przespania 
 

 
 

Jaki był ten sen, Ŝe bezwładnie opadła powieka się nie unio-
sła, jakby oczy nagle przestały być ciekawe otaczającego świata? 
CóŜ to był za sen, Ŝe uszy pozostały obojętne na krzyk dzieci, 
jakby ci, którzy w niego zapadli, przestali kochać bezbronnych?  
Czym był ten sen, Ŝe łkanie oszalałych z bólu Ŝon nie spowodo-
wało drŜenia serca? I jaki to był wreszcie sen, Ŝe lament matek 
nie poderwał śpiących do złoŜenia pocałunku przywiązania na 
spracowanych dłoniach? 

To był sen, z którego ci co w niego zapadli, mimo 
rozpaczliwych starań, nie mogli się obudzić. Zniewoliła ich 
mgła, która okazała się zbyt cięŜka, by ją odrzucić, by zwrócić 
twarz w kierunku słońca, pozwolić, aby wiatr delikatnie 
przygładził potargane włosy.  

Ten Ŝelazny sen, sen nie do przespania, nie do przebudzenia, 
sen poŜegnania z Ŝywymi, bezpowrotnego rozstania z 
ukochanymi w ziemskim wymiarze nastąpił w wyniku wydarzeń, 
które rozegrały się na mosińskim rynku jesienią 1939 roku.  

W dniach od 17 do 18 października miejscowi Niemcy, 
działacze partyjni i członkowie policji niemieckiej uwięzili w 
bóŜnicy kilkunastu obywateli miasta i okolicy. Gdy ci 
dowiedzieli się, Ŝe na rynku w Kórniku rozstrzelano 15 
obywateli, przeczuwać juŜ musieli, Ŝe wkrótce podzielą ich 
straszliwy los.  

Oddział egzekucyjny przybył do Mosiny z Kórnika  
20.10.1939 r. około godziny 13.00. O godzinie 14.00 do bóŜnicy 
weszło kilku Ŝołnierzy z plutonu egzekucyjnego, którzy kolbami 
bili zakładników. Ten głuchy dźwięk uderzania niewinnych 
przechowały po dziś dzień mury budynku, w którym te 
bestialskie wydarzenia miały miejsce.  

Przed egzekucją „osądzono”, czyli po prostu spisano dane 
personalne, zakładników, których wcześniej oskarŜono o to, Ŝe 
byli wzorowymi ojcami, męŜami i synami, Ŝe byli prawymi 
obywatelami, a słowo Ojczyzna było dla nich słowem 
uświęconym.  

ciąg dalszy str. 2 
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ciąg dalszy ze str. 1 
Nikt nie miał juŜ wątpliwości, Ŝe niewinnych, a jednak 

oskarŜonych, czeka straszliwy los, który naznaczony zostanie 
głuchym dźwiękiem strzału i świstem kuli zmierzającej prosto w 
serce. Zanim jednak padną strzały:  

„Serce tłucze się w piersi jak zbudzony ptak… 
Słońce wschodzi czerwone ponad srebrną tęczą...” 
Gdy juŜ  strzelono, co dreszczem rozpaczy przeniknęło 

świadków tych zdarzeń, zapadła głucha cisza. Nawet Niebo nie 
zapłakało, bo było zbyt zdziwione, Ŝe to dzieje się naprawdę. 
Tych, którzy dawali słabe oznaki Ŝycia, oficer prowadzący egze-
kucję bezlitośnie dobijał, strzelając z broni krótkiej prosto w 
serce. 

Po raz kolejny wymieńmy uświęcone krwią  nazwiska 15 
pomordowanych Obywateli Mosiny i jej okolic i przypomnijmy, 
Ŝe wśród rozstrzelanych było:  

8 mosiniaków: Ludwik Baraniak,  Jan Frąckowiak, Wincenty 
Frankowski, Stanisław Jaworski, Stefan Królak, Stanisław Ko-
zak Antoni Roszczak,  Alojzy Szymański; 

7 z okolic – Grzybno: Piotr Bartkowiak;   
śabno:  Józef CierŜniak,  Franciszek Kołtoniak;  
śabinko: Alojzy Kujath;  
Krosno: Wiktor Matuszczak;  
Niwka: Józef Lewandowski;  
Kórnik: Roman Gawron.  

W jaki sposób moŜna opowiedzieć słowami tę śmierć nieza-
winioną, niewinną, która rozgrywa się w naszych wspomnie-
niach ciągle od nowa i ciągle wówczas, gdy wymieniamy nazwi-
ska ludzi, którzy mogli Ŝyć, a musieli umrzeć: 

„To tylko straszliwy kwiat 
Rośliny, która jest śyciem;  
To tylko wybuch i kolor 
Ciernistych, codziennych pnączy,  
Krzewiących się dziko i bitnie;”  
Rozstrzelanych przewieziono na cmentarz w trzech wozach 

do woŜenia mierzwy. Oprawcy kazali grabarzowi wrzucić mar-
twe ciała bez Ŝadnego układania do uprzednio przygotowanego 
grobu. Tu obmyci we krwi męŜczyźni spoczęli po trudach skoń-
czonego październikowego dnia, spoczęli na wieki, uwalniając 
dusze, które z miłością przyjął Stwórca, szeroko otwierając swe 
kochające ramiona, by pomieścić w nich wszystkich niewinnych. 
Oni zaś patrząc w oblicze Boga czuli się dobrze i lekko i pewnie 
mówili, i powtarzają to po dziś dzień: 

… Ach, to nic, 
Ŝe tak bolały rany, 
bo jakŜe słodko teraz iść 
na te niebiańskie polany. 
Oni juŜ tam doszli, juŜ tam są i czekają … czekają na spra-

wiedliwych.  
Wiesława Szubarga 

 

Historyczny wybór 

16 października 1978 roku, o godzinie 
18.18 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się 
biały dym obwieszczający wybór papieŜa. Z 
tłumów zgromadzonych na placu św. Piotra 
rozległ się i odbił echem po najdalszych 
zakamarkach Wiecznego Miasta radosny 
okrzyk: „HABEMUS PAPAM !” (Mamy 
papieŜa).  

W lodŜi Bazyliki ukazał się kardynał Pericle Felici, który 
uroczyście wypowiedział tradycyjną formułę: „Zwiastuję wam 
radość wielką - mamy papieŜa: Najdostojniejszego 
i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, 
Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł 
II”.  

Chwila ta oznaczała nie tylko koniec konklawe i wybór na-
stępcy świętego Piotra. Chwila ta stała się symbolem wielkiego 
historycznego wydarzenia. Wybrany w trzecim dniu konklawe, 
kardynał Karol Wojtyła, był pierwszym od 455 lat papieŜem 
spoza Włoch. To właśnie ten papieŜ, nie Włoch a Polak, który 
przybył z Europy Środkowowschodniej, gdzie Kościół musiał 
walczyć o przetrwanie z komunistyczną władzą, całkowicie 
zmienił oblicze Kościoła katolickiego, jednocząc chrześcijańską 
Europę: „CzyŜ Chrystus tego nie chce, aby papieŜ Polak, papieŜ 
Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijań-
skiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Za-
chodu i Wschodu”. 

Podczas ceremonii inauguracji na placu świętego Piotra w 
Rzymie Jan Paweł II unosił wysoko ręce w geście powitania, a 
świat patrzył na niego z zachwytem, z wiarą, z nadzieją, z miło-
ścią.  JuŜ w pierwszych dniach po inauguracji pontyfikatu poka-
zał On ludzkości, Ŝe będzie głosił tę samą naukę co poprzednicy, 
ale w zupełnie nowy, bliŜszy wiernym, sposób. 

Dla nas Polaków wydarzenie związane z wyborem na pa-
pieŜa Jana Pawła II było czymś wyjątkowym. „Budzący sympa-
tię, bezgraniczne przywiązanie i miłość wiernych oraz respekt 
władz, góral – filozof na tronie Piotrowym”, stał się symbolem 
jednoczącym naród, budzącym nadzieję i wiarę w odzyskanie 
niepodległości, w uwolnienie się z krępujących więzów komuni-
zmu. 

 Z wielką troską i miłością do ojczystej ziemi, braci i sióstr na 
niej Ŝyjących prosił: „Pozostańcie wierni doświadczeniu poko-
leń, które Ŝyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na 
ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źró-
dłem duchowej siły naszych ojców”. 

 Nazywany „PapieŜem pielgrzymem”, który „wędrował po 
Ziemi niczym Słońce na Niebie”, Jan Paweł II zasiadał na Sto-
licy Piotrowej ponad 26 lat. W tym czasie uczył ludzi, czym jest 
prawda, gdzie jej szukać, jak ją znaleźć i rozpoznać, jak odkryć 
jej blask i siłę, jak wśród słów, które kaŜdego dnia słyszymy, 
wyłowić te, które niosą ze sobą światło prawdy: „Wokół was 
rozbrzmiewa wiele słów, ale tylko Chrystus ma słowa, które nie 
ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki”.  

Podczas pogrzebu papieŜa Jana Pawła II powszechne przeko-
nanie, Ŝe jest On Świętym, wierni wyrazili z całą mocą  napisami 
na transparentach i okrzykami: „Santo subito!” („natychmiast 
święty!”). 

„Po śmierci Jan Paweł II apeluje do nas wszystkich z  jeszcze 
większą siłą, aniŜeli czynił to w czasie ziemskiego Ŝycia. Woła 
do nas poprzez całe swoje duchowe dziedzictwo, które nam 
zostawił: „Nie bójcie się otworzyć Chrystusowi drzwi waszych 
serc! Nie bójcie się oddawać Maryi na Jej wyłączną własność, 
i powtarzać Jej:  „Totus Tuus – Cały Twój”, aby uczyć się od 
Niej całkowitego oddania Chrystusowi i heroicznej wiary, by 
wierzyć tak, jak Ona wierzyła (...); nie bójcie się iść drogą świę-
tości; nie bójcie się codziennie mówić do Chrystusa: pragnę 
stawać się świętym, czyli takim, jakim Ty, Panie, chcesz, abym 
się stał; nie bójcie się codziennie iść za Chrystusem drogą przy-
kazań i Ewangelii, drogą wiary, która działa przez miłość; nie 
bójcie się całkowicie ufać Chrystusowi, który do końca nas 
umiłował, biorąc na siebie nasze grzechy, aby je zgładzić 
w swojej śmierci i Zmartwychwstaniu; nie bójcie się wyznawać 
Chrystusowi swoje grzechy w sakramencie pokuty i ufać w Jego 
nieskończone miłosierdzie”. 

Ci, którzy wcielają w Ŝycie naukę Ojca Świętego, ci, którzy 
tą nauką Ŝyją, nigdy nie tracą nadziei i kierują się Jego nakazem: 
„…wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, wy-
prostuj się... Wstań i idź.” 

Wiesława Szubarga 
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Sposoby na uniknięcie czyśćca 
 

To prawda Ŝe jesteśmy słabi i częstokroć upadamy, a Bóg to 
sędzia surowy  i wymagający. Równie pewne jest, Ŝe łaskawość  
i miłość boŜa rozciąga się na wszystkie jego dzieła. Niemniej 
oczywiste jest ,ze Pan nasz ofiarował nam aŜ nadto łask i siły, by 
uchronić nas od grzechu, a takŜe rozliczne sposoby 
zadośćuczynienia za grzechy, gdybyśmy się nimi splamili. 
Wydaje się, Ŝe większość katolików nie zwaŜa na ten ostatni 
fakt, a moŜe niezbyt dobrze go rozumie. Oczywiście Ci, którzy 
rozmyślnie grzeszą i którzy nie usiłują naprawiać swoich 
błędów, odmawiając skorzystania z tak wielu cudownych 
sposobów zadośćuczynienia, ofiarowanych im przez boga, 
skazując siebie na czyściec. Ojciec Paul O’Sullivan OP pokazuje 
nam, jak moŜemy uniknąć czyśćca, odwołując się do owych, tak 
szczodrze danych nam sposobów, a takŜe dowieść, iŜ korzystanie 
z nich pozostaje w zasięgu kaŜdego przeciętnego chrześcijanina. 
Wielu sądzi, Ŝe dla  przeciętnego chrześcijanina uniknięcie 
czyśćca jest praktycznie niemoŜliwe. Śmiejąc się, mówią: Przyda 
się nam, Ŝe tam trafimy. Przez takie fatalistyczne podejście 
niejeden człowiek nie podejmuje Ŝadnych powaŜniejszych starań 
w celu uniknięcia czyśćca, ani nawet skrócenia czekającej go 
tam kary. Bogu dzięki, Ŝe nie wszyscy postrzegamy to tak 
mgliście. Powodem, dla którego musimy po śmierci przechodzić 
przez czyściec jest to ze popełniamy grzechy i nie dbamy o to, 
by za nie odpowiednio zadośćuczynić. KaŜdy grzech trzeba 
odkupić- w tym Ŝyciu albo następnym. Im cięŜsze i częstsze są te 
grzechy, tym dłuŜszy będzie czas odkupienia i tym dotkliwszy 
przyniesie ból. Nie jest winą Boga ani jego pragnieniem, byśmy 
trafili do czyśćca! Cała wina leŜy po naszej stronie. 
Zgrzeszyliśmy i nie odpokutowaliśmy za to.  

Pierwszym sposobem na uniknięcie czyśćca jest wymazanie 
kierującego nas tam powodu, czyli grzechu. Wystrzeganie się 
wszelkich, nawet najmniejszych grzechów moŜe nie być łatwe, 
ale kaŜdy moŜe poprzez częste przyjmowanie sakramentów bez 
trudu bronić się przed grzechem śmiertelnym. Musimy uczynić 
wszystko, aby zerwać ze złymi przyzwyczajeniami. Dobrze 
będzie, gdy odmawiając „Ojcze Nasz” za kaŜdym razem  
Ŝarliwością wypowiadać będziemy słowa: „Odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Są to 
słowa samego Boga. 

Drugim sposobem na uniknięcie czyśćca jest 
zadośćuczynienia za grzechy jeszcze za tego Ŝywota, poprzez 
odbycie pokuty. Wielu ludzi tak bardzo lęka się pokuty, ze nawet 
nie myślą decydować się na nią. Łatwą drogą do nieba, określoną 
przez Św. Teresę, Mały kwiatuszek, jest czynienie wielu rzeczy 
drobnych. Bóg był bezgranicznie wdzięczny za wdowi grosz. 
Tak samo ucieszą go nasze małe pokuty. KaŜdy człowiek na tym 
świecie w sposób naturalny się umartwia. Człowiek samolubny 
to gbur, zaś szczodry jest dla wszystkich wzorem. Sekretem 
sukcesu jest wytęŜona, regularna praca, wyrzeczenia, własne 
zorganizowanie i systematyczność. Ustępowanie własnym 
zachciankom i niechęcią. JeŜeli lękamy się wielkich czynów, 
róbmy wiele drobnych gestów. 

Trzeci sposób na uniknięcie czyśćca naleŜy do bardzo 
prostych. Sprowadza się do zamienienia konieczności w cnotę 
poprzez znoszenie tego, co nieuniknione. Przyjmowane ze 
spokojem w imię Boga, traci swoje Ŝądło. JeŜeli zaś nie 
zgadzamy się na nie, pełni buntu i próŜnego Ŝalu, nasila się po 
stokroć, staje się niemal nie do zniesienia.. Smutne jest to, Ŝe tak 
wielu chrześcijan bezmyślnie czyni swe cierpienie po tysiąckroć 
gorszym niŜ ono jest w rzeczywistości, tracąc niezmierzone 
korzyści, tak łatwe przecieŜ do osiągnięcia. Cierpienia znośmy 
ze spokojem i pogoda ducha w imię miłości Boga. Dzięki temu 
oszczędzimy sobie czyśćca. 

Czwartą drogą umoŜliwiającą nam skrócenie pobytu w 
czyśćcu, a nawet całkowite jego uniknięcie jest częste 
przystępowanie do spowiedzi i komunii oraz codzienne 
uczestnictwo we mszy świętej. Spowiedź wlewa w nasze dusze 
Najświętszą Krew Chrystusa, zmazuje grzechy, daje nam światło 
pozwalające na dojrzenie ich zła, napełnia nas lękiem przed 
grzechem, przede wszystkim obdarza nas siłą pozwalająca na  
jego unikniecie. Podczas Komunii Świętej przyjmujemy Boga 
bezgranicznie miłosiernego i miłującego, Boga przychodzącego 
do  nas po to, Ŝeby wybaczyć nam grzechy. Niegdyś odwiedził 
on dom Zacheusza i podczas tej jednej wizyty ów gospodarz 
otrzymał całkowite rozgrzeszenie. 

Często uczestniczymy we Mszy i przystępujemy do komunii 
świętej. Nie ma nic lepszego. Jeden dzień z mszą  i komunią wart 
jest stu pozbawionych tego szczęścia.  

Piątym sposobem na uniknięcie czyśćca jest poproszenie 
Boga o te łaskę. Bóg obiecuje nam uroczyście i w sposób 
przemyślany, ze da nam wszystko, o co poprosimy go modlitwą, 
o ile będzie to dla nas dobre. Musimy tylko być wytrwali i 
wierni. Bóg nie odmówi takiej prośbie. 

Szóstego sposobu na uniknięcie czyśćca udzieliło nam kilku 
wielkich świętych. Powiadają oni, ze kiedy chory uświadomi 
sobie, ze umiera i ofiaruje swoją śmierć Bogu, całkowicie się z 
nią  godząc, bardzo prawdopodobne będzie ze uda się on prosto 
do nieba. Ilekroć będziemy odmawiać Ojcze Nasz ze szczególną 
Ŝarliwością wypowiadajmy słowa „Bądź wola Twoja”. Czyńmy 
to równieŜ w obliczu wszystkich naszych problemów. Przyniesie 
to nam wielkie korzyści. Poprzez ten prosty akt zmienimy Ŝal w 
radość, a udręki doczesne staną się złotem niebieskim. 

Siódmym sposobem na uniknięcie czyśćca jest  namaszczenie 
chorych. Bóg sam ofiarował nam ten sakrament, którego 
dopełnienie wiedzie nas prosto do nieba. Według Św. Tomasza  i 
Św. Alberta, ustanowione zostało przede wszystkim po to by 
wyjednać dla nas łaski świętej i szczęśliwej śmierci, by 
przygotować nas na natychmiastowe znalezienie miejsca w 
niebie. Wielu katolików nie rozumie tej szczególnie 
pocieszającej doktryny i przez ów brak zrozumienia ludzie Ci 
zbyt mało przygotowują się na przyjęcie sakramentu 
namaszczenia, tracąc wiele wspaniałych łask. Sakrament 
kapłaństwa daje kapłanowi całą jego ogromną moc. Ogromnie 
niemądrze jest więc odkładanie tego sakramentu do chwili, w 
której będzie juŜ za późno, gdy umierający nazbyt będzie 
wyczerpany. Chwila śmierci jest najwaŜniejsza w całym naszym 
Ŝyciu. Wtedy decyduje się nasz los, nasza wieczność. 
Wykorzystajmy wszelkie sposoby, jakie mamy do dyspozycji, by 
zapewnić sobie szczęśliwą i święta śmierć. Bóg w swej 
bezgranicznej łaskawości i miłosierdziu ofiarowuje nam 
cudowny i nader prosty sposób na skrócenie lub anulowanie kary 
czyśćcowej, otwiera nam skarbiec dobroci w zamian na 
modlitwy i dobre uczynki daje nam szczodrze odpusty, 
cząstkowe lub zupełne, uwalniając w części lub w całości od 
kary doczesnej. Odpusty te moŜemy wykorzystywać dla dobra 
naszych własnych dusz, za popełnione przez nas grzechy. 
MoŜemy teŜ obdarzyć nimi dusze czyśćcowe, a one juŜ zadbają 
o to, byśmy nie stracili na tej hojności. Pracujmy na osiągnięcie 
przez nas wszystkich moŜliwych odpustów.  
 
Po lekturze „Jak uniknąć czyśćca” ojca Paula O’Sullivana OP 

S. Lemke 
 
A powiadam Wam: „Z kaŜdego bezuŜytecznego słowa które 
wypowiedzą ludzie zdadzą sprawę w Dzień Sądu”. Mt 12,36 
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Co wiemy o liturgii w okresie Polskiego Renesansu 
 

Mimo silnego rozwoju wielogłoso-
wej muzyki wokalnej w okresie rene-
sansu – okresie nazwanym „złotym wie-

kiem muzyki polskiej” (nie naleŜy sądzić, 
Ŝe twórczość ta była szeroko, powszech-
nie pielęgnowana), bujnie rozwijała się 

kunsztowna, stanowiąca kontynuację muzyki średniowiecznej -  
polifoniczna muzyka religijna, czyli taka, gdzie równocześnie 
prowadzi się kilka tak samo waŜnych, równorzędnych głosów, 
linii melodycznych - instrumentalnych lub wokalnych. Ta sama 
twórczość  występowała w innych krajach europejskich jak: w 
Niemczech, Czechach, u  Słowaków, Węgrów, aŜ po kraje skan-
dynawskie.  

Religijna twórczość muzyki wielogłosowej ustępowała  naj-
powszechniejszej formie wywodzącej się jeszcze ze średnio-
wiecznego chorału gregoriańskiego. Był to śpiew jednogłosowy i 
stanowił on jedyną formę śpiewu w kościołach polskich i w 
innych krajach europejskich. Dowodem na to jest brak wielogło-
sowego chóru w katedrach: gnieźnieńskiej aŜ do 1642r., wileń-
skiej do 1628r.,włocławskiej, płockiej do roku 1642.  

W wieku piętnastym i szesnastym pisano nadal skompliko-
wane (np. ośmiogłosowe) utwory chóralne do łacińskich tekstów 
liturgicznych, choć w porównaniu z dziełami wcześniejszymi 
więcej uwagi poświęcano znaczeniu tekstu, miękkości melodii i 
pięknu współbrzmień. Po zwiększeniu ilości głosów do czterech 
i więcej, rozwinęły się formy (polifoniczne, świeckie pieśni) 
takie jak motet, madrygał oraz msza, a takŜe formy instrumen-
talne pisane na lutnie i organy.  

Msza (łac. missa) razem z motetem jest głównym gatunkiem 
muzyki religijnej i składa się z części zmiennych i sześciu części 
stałych: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 
Ten układ Mszy – jako formy muzycznej zachowany jest aŜ do 
dnia dzisiejszego.  

Często muzyka renesansu kojarzy się niespokojnemu i 
wiecznie zagonionemu współczesnemu słuchaczowi z utworami 
delikatnymi, stonowanymi, przepełnionymi nieco niezrozumia-
łym mistycyzmem. Dzieje się tak często poprzez stosowanie 
wielogłosu, co daje efekt zbytniego zagęszczenia. Zarzuca się tej 
muzyce koturnowość, a nawet chłód. I rzeczywiście taką dla 
niektórych pozostaje, bowiem renesans dla współczesnego słu-
chacza jest epoką wymagającą, gdyŜ jego estetyka jest bardzo 

wyszukana, a muzyka sama w sobie niesie wiele treści. Jed-
nakŜe, gdy słuchający „zaprzyjaźni się” z którymkolwiek utwo-
rem tej epoki, a prawie kaŜdy z nich jest bezprecedensowym 
arcydziełem, wchodzi w bardzo głęboki świat kontemplacji 
i modlitwy za pomocą muzyki. Śpiew renesansowy późniejsze 
epoki nazwały „śpiewem nieba”. Epoka ta moŜe więc stać się 
lekarstwem na hałas współczesności i choć wymaga zaangaŜo-
wania, to jej refleksyjność i piękno kierują nas bardzo trafnie na 
opisywany przez nią temat.  

Tematem przede wszystkim jest Bóg, źródłami zaś Pismo 
Święte oraz teksty liturgiczne. Największym muzykiem pol-
skiego renesansu był Wacław z Szamotuł. W całości z jego twór-
czości zachowało się jedynie 10 kompozycji. Na dworze wawel-
skim powstały wszystkie większe kompozycje Officja, Ekskla-
macje, Lamentacje i 8-głosowa Msza. Niestety dzieła te prawie 
w całości zaginęły. Jedyne zachowane utwory to motety. Są to 4-
głosowe utwory nawiązujące do techniki stałej imitacji. W czasie 
pobytu w Wilnie powstają pieśni religijne z oryginalnymi tek-
stami polskimi lub z tłumaczonymi tekstami psalmów. Autorami 
wierszy byli Mikołaj Rej i Andrzej Trzecieski. Dzisiaj znamy 7 z 
tych pieśni: Alleluja, Chwalcie Pana, Nakłoń Panie ku mnie 
ucho Twoje, Kryste dniu naszej światłości, Błogosławiony czło-
wiek, Modlitwa gdy dziatki spać idą, Pieśń o narodzeniu pań-
skim, Powszechna spowiedź. Są to kompozycje 4-głosowe pre-
zentujące dwa typy. Z cantus firmus i ozdobnym kontrapunktem 
oraz napisane na zasadzie nota contra notam.  

Mikołaj Gomółka to twórca utworu „Melodiae na Psałterz 
Polski przez Mikołaja Gomółkę”- czyli jednego z najciekaw-
szych zabytków tego rodzaju muzyki – i to w skali całej Europy, 
zaś niebagatelny udział w tym ma autor tekstów, a był nim nie-
zrównany poeta tej epoki – Jan Kochanowski, który w 1579 roku 
wydał piękne tłumaczenie psalmów króla Dawida (ze Starego 
Testamentu) pod tytułem Psałterz Dawidów.  

Jak wspomniałem wcześniej, kaŜdy powstały w renesansie 
utwór, jest wymagający, jednak kiedy odnajdziemy do niego 
swoisty klucz, a kaŜdy musi odnaleźć go sam, otwiera on przed 
nami świat kontemplacji muzycznej i prowadzi do dialogu czło-
wieka współczesnego ze spokojem i głębokim humanizmem 
renesansu. 

Paweł Szukalski

 
SEN MI TO OBJAWIŁ…  

 
JuŜ koniec! - Sen mi to objawił:  
Nadziei los mi nie zostawił;  
Szczęśliwych dni nie będzie znała  
Dusza, złej gwiazdy mrozem 
ścięta;  
Odbiega młodość uśmiechnięta,  
Pierzcha Nadzieja, Miłość, 
Chwała...  
O, czemu pamięć mi została!* 

Jesień. Pora roku czy okres Ŝycia? Puste alejki parku jak 
zmarnowane godziny dnia. I ta mrugająca latarnia, jak wyrzut 
sumienia, bo o kimś dziś nie pomyśleliśmy; bo czyjeś istnienie 
było zbyt oczywiste; bo kogoś kochaliśmy za mało. Nagie 
drzewa w parku: prawdziwe, szczere, bezbronne, oczywiste. 
Kiedyś teŜ staniemy tacy – przed Nim. Czy z czystym 
sumieniem powiemy wtedy o poŜegnanych, ukochanych 
li ściach? Czy naprawdę odpuścili śmy kornikom drąŜącym 
korytarze naszego spokoju? 

Jesień. Początek i koniec. 
1. listopada. Początek i koniec. 

Stojąc nad czyimś grobem, nad czyimś złamanym sercem, 
myślimy, Ŝe los nie pozostawia Ŝadnej nadziei; Ŝe to koniec dni 
szczęśliwych. KaŜdy nowy poranek jawi się jako kara, bo 
pamięć i wspomnienia bywają tak okrutnie bolesne. 

Jednak kaŜdy wieczór przynosi prośbę, oby ten następny 
poranek nastąpił. Sen mi to objawił…Niech nasze Ŝycie nie 
będzie snem; nie będzie otępiałą egzystencją. Nie przesypiajmy 
najpiękniejszych jego momentów. Trwajmy świadomi i zawsze 
gotowi! 

Sen mi to objawił… Sen tej małej dzieciny, której szepcę 
zanim połoŜę do łóŜeczka stworzoną przez siebie mantrę… 
Kochana Olgo! Kończy się dzień, zapada noc… Wszystko i 
wszyscy idą spać. I Olga teŜ juŜ pójdzie spać. Do zobaczenia 
jutro rano, jak Bóg da. Dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. 
Przepraszam, jeśli było coś nie tak. Bardzo Cię kocham! I tatuś 
teŜ! I Pan Jezus! 

Sen mi to objawił – Ŝycie to koło. Nie ma początku ani końca. 
Bo dla tych co mają wiarę – śYCIE SIĘ NIE KOŃCZY! 

Kropka 
(* ”Pamięć” George Gordon Byron)
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ZGONY :  Królikowska Ewa - l. 60, Górna Krystyna Marianna – l. 87, Dudzińska Halina – l. 54, Kubiak Łucja – l. 79, Bączyk Emilia – l. 57, 
Matuszak Maria – l. 84, Gronek Alojzy – l.84, Zalewska Genowefa – l. 87, Śpiączka Zofia – l. 74 ,  Siekański Marian – l. 82, Lubiejewski Zenon – l. 
84, Kułek Marianna – l. 79,   Sutkowski Jan -  l.85, Janik Krystyna - l. 82, Szabo Jadwiga – l. 71, Matuszczak Tadeusz – l. 74, Piątek Janina – l. 
70,Szarecka – Kaczmarek GraŜyna – l. 52 ,  Malicka Alicja – l. 85, Niemczewska Władysława – l. 97,  
  

CHRZTY: Sprenger Hubert, Janik Maria, Piekarzewicz Bianka, Jędrzejczak Weronika, Lancmański Mikołaj Jan, Kilkowski Fryderyk Roman,  
Bartkowiak Marta, Jabłoński Maksymilian Adam, Kawczyńska Zuzanna Wiesława, Szmigielska Klara, Jankowiak Patrycja, Słodkowska Martyna 
Anna, Karmowski Igor Piotr, Średzińska Martyna Anna, Stachowski Wiktor Jakub, Adamska Patrycja, Piasecka Oliwia, Jarmińska Wiktoria Maria, 
Pawlak Wojciech, Brylewski Łukasz, Łyskawa Antoni, Andrysiak Jagoda Maria, śerkowski Aron Igor, Kazimierski Borys Stanisław, Dudziński 
Dawid, Bech Zofia, Trocha Jakub Damian, Ossowski Jakub, Kaczmarek Matylda Ewa, Gadziński Piotr Oskar, Szlagowska mają Julia, Czajka 
Jędrzej, Łopusińska Barbara Helena, Pol Jessica Wiktoria, Szulakiewicz Larysa, Dulczyk Krzysztof, Obidzińska Kaja, Baraniak Jolanta Jadwiga, 
Dobicki Mateusz, Rajnowski – Janiak Iwo Jacek, Tobys Antonina Rita, Olejniczak Wojciech, Makarski – Guzikowski Jacek, Fornach Jan Alpha, 
Chrzanowski Patryk, Mruczyk Jagoda Maria, Sobota Julia, Kojda Henryk, Kapitan Adam, Merle Martyna, Przynoga Mateusz,  
 

ALFABET ŚWIĘTYCH - Błogosławiona ElŜbieta od Trójcy Przenajświętszej 
Uwielbiam!!!! ... z pism duchowych  bł. ElŜbiety od Trójcy Przenajświętszej, karmelitanki bosej (8 .XI.) 

 

    O BoŜe mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwiel-
biam, dopomóŜ mi zapomnieć zupełnie o sobie sa-
mej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i 
spokojna, jakby dusza moja była juŜ w wieczności. 
Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło 
mnie z Ciebie, o mój wieczny BoŜe, ale niech kaŜda 
minuta pogrąŜa mnie coraz głębiej w Twojej tajem-

nicy. Uspokój moją duszę, uczyń w niej swoje niebo, swoje 
mieszkanie umiłowane miejsce swego spoczynku. Obym tam 
nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz bym tam cała była, cała 
Ŝyjąca wiarą, cała adorująca, cała wydana Twojemu twórczemu 
działaniu. 
   O mój Chryste umiłowany, ukrzyŜowany z miłości, chciałabym 
być oblubienicą Twojego Serca. Chciałabym Cię okryć chwałą, 
chciałabym Cię miłować… aŜ do śmierci z miłości! 
Ale czuję moją bezsilność i błagam Cię, abyś mnie „okrył Sobą”, 
abyś wszystkie poruszenia mej duszy utoŜsamił z Twoimi, abyś 
mnie w Sobie zatopił, zagarnął, zajął moje miejsce, tak by Ŝycie 
moje było jedynie odblaskiem Twojego Ŝycia. Przyjdź do mnie 
jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia. O Słowo Przed-

wieczne, Słowo mego Boga, chcę spędzić Ŝycie moje na słucha-
niu Ciebie. Chcę być cała pojętna na zrozumienie Ciebie! A 
następnie, przez  wszystkie ciemności, przez pustkę i bezsilność 
własną, chcę się wpatrywać w Ciebie i na zawsze trwać w Twojej 
światłości. O Gwiazdo moja ukochana, utwierdź mnie, abym nie 
mogła się oddalić poza obręb Twoich promieni. 
   O Ogniu trawiący, o Duchu Miłości, zstąp na mnie, aŜeby w 
mej duszy dokonało się jakby wcielenie Słowa: abym była dla 
Niego nowym człowieczeństwem, w którym mógłby ponawiać 
swoją Tajemnicę. A Ty, mój Ojcze, racz się skłonić ku Twemu 
stworzeniu, „okryj je swoim cieniem” i racz w nim widzieć jedy-
nie „Twego Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś”.  
  O Boska Trójco, moje Wszystko, moja Szczęśliwości, Samotno-
ści nieskończona, Bezmiarze, w którym się gubię, wydaję się 
Tobie jako zdobycz. Ukryj mnie w Sobie, zamieszkaj we mnie, 
abym ja mogła zamieszkać w Tobie, czekając na wejście w Twoją 
Światłość i w przepaść Twego bezmiaru. 
 „ S. ElŜbieta od Trójcy Przenajświętszej mówi o sobie” Kraków 
1985, 102-103 

wybrała J. Kapelska 
 

O przemijaniu 
 

Mijają kolejne dni, tygodnie. śółte 
li ście powoli opadają z drzew. Rozpo-
czyna się listopad, miesiąc w którym 
szczególnie myślimy o przemijaniu. 
Stało się ono nieodłączną częścią na-
szego Ŝycia. Patrząc na ludzi krzątają-
cych się wokół grobów swoich najbliŜ-
szych, szczególnego znaczenia nabierają 

słowa księdza Jana Twardowskiego: Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą / zostaną po nich buty i telefon głuchy. 
Wiersz ten jest moŜe zbyt często powtarzany przy róŜnych oka-
zjach, jednak podczas spaceru cmentarną alejką nabiera szcze-
gólnej mocy. Wspominamy wtedy naszych najbliŜszych, przyja-

ciół i sąsiadów. Myślimy o wspólnie spędzonych chwilach. JakŜe 
często nie starczyło czasu na poŜegnanie, a po głowie plącze się 
wiele niewypowiedzianych słów.  

Nieodłączną cechą przemijania jest zmiana. Czasami wraz z 
odejściem najbliŜszej osoby zmienia się całe dotychczasowe 
Ŝycie. Tęsknimy, brakuje nam codziennych wspólnych chwil, 
niezakręconej pasty do zębów czy koszuli rzuconej obok kosza. 
W codziennej krzątaninie nie potrafimy docenić najbliŜszych, 
wydaje się, Ŝe mama zawsze przytuli, a tata doradzi.  Podczas 
listopadowych spacerów warto pomyśleć nad słowami księdza 
Jana , Ŝe kochamy wciąŜ za mało i stale za późno. 

 Joanna Stiller 

 

Wiadomości Parafialne - parafii mosińskiej- wydawca ks. proboszcz Edward Majka.  
Adres redakcji: 62-050 Mosina ul. Kościuszki 1 tel. 061 813 29 18, www.parafiamosina.republika.pl – opracowanie Paweł Zawieja - 
www.wiadparafmosina.republika.pl    e-mail: parafiamosina@poczta.onet.pl 
„Wiadomości Parafialne” redaguje zespół w składzie: Wiesława Szubarga (red. odpowiedzialny), Tadeusz Małecki (z-ca red. odpowiedzialnego), Anna Cicha, Katarzyna “Kropka“  Czaińska, 
Jolanta Kapelska, Stanisław Lemke, s. Estera Serafin, Joanna Stiller, Paweł Szukalski, Stanisław Kosowicz (redakcja techniczna) 
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów. Wszelką  korespondencje prosimy kierować na adres j.w. z dopiskiem Wiadomości Parafialne. 

Telefony: Probostwo: 61 813 29 18; Wikariat: 61 813 28 61; Siostry: 61 813 72 57 
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Zakład Leczenia UzaleŜnień w Charcicach 

Przychodnia Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia 
60-706 Poznań; ul. Małeckiego 11; tel./fax 61 866 49 58; e-mail: odwykowa@poczta.onet.pl 

 
Jesteśmy Przychodnią zajmującą się leczeniem osób  uzaleŜnionych od alkoholu i ich bliskich. 
Wiedząc, Ŝe zgłaszają się do Państwa osoby mające problem z alkoholem lub ich rodziny chcemy zapoznać Państwa z naszą ofertą 
terapeutyczną. W Przychodni  wykorzystujemy najbardziej nowoczesną i skuteczną metodę leczenia jaką jest psychoterapia - 
oferujemy moŜliwość podjęcia udziału w programach psychoterapii uzaleŜnienia oraz współuzaleŜnienia realizowanych przez 
kompetentny i doświadczony zespół specjalistów. Leczenie obejmuje: 
• diagnozę uzaleŜnienia lub współuzaleŜnienia i towarzyszących zaburzeń, diagnozę stanu psychicznego - realizują lekarz 

psychiatra i certyfikowani specjaliści psychoterapii uzaleŜnień; 
• sesje psychoterapii indywidualnej prowadzone przez specjalistów psychoterapii uzaleŜnień; 
• porady i konsultacje prowadzone przez psychologów i instruktorów terapii uzaleŜnień; 
• sesje grupowe: psychoedukacji i psychoterapii prowadzone przez specjalistów psychoterapii uzaleŜnień oraz instruktorów terapii 

uzaleŜnień; 

• konsultacje lekarza psychiatry; 
 

Od stycznia 2009 r. nową formą terapii w Przychodni jest Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu. Jest on dobrym 
rozwiązaniem dla osób, które nie chcą długo oczekiwać na miejsce w ośrodku stacjonarnym, a takŜe dla tych, którzy mają trudności z 
utrzymaniem abstynencji. Program terapeutyczny w Oddziale trwa 8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 - 15.00. W czasie terapii w Oddziale pacjent ma zapewnioną: 
• opiekę specjalisty psychoterapii uzaleŜnień i instruktorów terapii uzaleŜnień; 
• konsultacje lekarza psychiatry; 
• zwolnienie lekarskie na czas trwania leczenia; 
• posiłek w ciągu dnia /drugie śniadanie/; 
Pacjenci Przychodni mają dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych. 
Leczenie osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin jest bezpłatne – finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Dla osób uzaleŜnionych, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego - leczenie równieŜ jest bezpłatne. 
Rejestracja Przychodni czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00. W tym czasie moŜna telefonicznie, osobiście lub 
przez osoby trzecie ustalić termin przyjęcia do psychologa, który rozpozna problemy z jakimi zgłosił się pacjent, rozpocznie proces 
diagnostyczny, a następnie ustali plan terapii. 
Przyjmujemy bez skierowania od lekarza. 
 

Nasz adres: 
60-706 Poznań, ul. Małeckiego 11 /naroŜnik ul. Strusia/ 

Telefon/faks: 61 866 - 49 - 58 
E-mail: odwykowa@poczta.onet.pl 

Więcej informacji na stronie internetowej www.zlucharcice.com.pl 
 

Konta: Parafii GBS Mosina 40 9048 0007 0000 3753 2000 0001;  
CARITAS GBS Mosina  78 9048 0007 0000 4499 2000 0001 

 
 

PORZĄDEK LITURGICZNY W PARAFII  
ŚW. MIKOŁAJA W MOSINIE 

 
MS ZE  ŚW I ĘTE:  NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00. 
DNI POWSZEDNIE  

pon. - so. 7.00, 18.00 

ŚWIĘTA ZNIESIONE  
7.30, 9.00, 16.00, 18.00 
CHRZTY  I i III sobota miesiąca 
- katecheza dla rodziców i chrzestnych w przededniu chrztu po Mszy 
Św. wieczornej w domu katolickim. 

BIURO PARAFIALNE – tel. 061 8132-861  w. 24 
- poniedziałek 18.30-19.00 
- środa 16.00-17.30 
- czwartek i piątek   8.00-10.00 
- ostatni wtorek m-ca 16.00 -18.00 (prolongaty grobów) 
NARZECZENI  w II i IV piątek od 16.00 do 17.30 
Spotkania dla narzeczonych w II i IV środę miesiąca o 
godz. 18.30 w domu katolickim  

 
BIBLIOTEKA PARAFIALNA  

czynna w środy od 16.00 do 17.30 
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SAKRAMENT MAŁ śEŃSTWA – Parafia Św. Mikołaja w Mosinie 
 

Pierwsze kroki, na około rok wcześniej, kierujemy do Biura Parafialnego i rezerwujemy dzień, który pragniemy ustanowić 
dniem rocznicy naszego ślubu. JeŜeli juŜ decydujemy się na ślub kościelny to uwierzcie mi - ”r” w nazwie miesiąca nie ma 
Ŝadnego znaczenia! 
Jest termin, wybieramy więc miejsce, w którym chcemy z tej okazji weselić się z najbliŜszymi. Gdy dokonamy rezerwacji Sali 
– kończy nam się etap organizacyjny. Nadchodzi ten najpiękniejszy – ułoŜenia własnej duszy i serca. 
Zaczyna się on od Katechezy PrzedmałŜeńskiej, potocznie zwanej kursem przedmałŜeńskim. Jest to najczęściej cykl 6 spotkań 
obejmujący rozwaŜania osób duchownych i świeckich na tematy: 
1. Podstawy wiary, 
2. Sakramentalność małŜeństwa, 
3. Istota i rozwój miłości, 
4. Miłość małŜeńska, 
5. RóŜnice w przeŜywaniu miłości (kobieta i męŜczyzna), 
6. Trudności w małŜeństwie, 
7. Odpowiedzialne rodzicielstwo, 
8. Wychowanie do miłości, 
9. Wykroczenia przeciwko Ŝyciu, 
10. W obronie Ŝycia, 
11. Rodzina Kościołem Domowym, 
12. Powołanie chrześcijańskie. 
Katechizacja PrzedmałŜeńska nie posiada terminu waŜności. Zaświadczenie o udziale w niej jest aktualne do końca naszego 
Ŝycia. Dlatego nie trzeba odkładać w niej uczestnictwa do terminu bliŜszego ślubowi tylko postarać się odbyć go jak 
najwcześniej. Miejsca i terminy spotkań dostępne są w przykościelnych gablotach lub Internecie.  
4 miesiące przed zaplanowanym ślubem  powinniśmy podjąć kolejny etap przygotowań. Jest to udział w 3 spotkaniach w 
poradni Duszpasterstwa Rodzin w Domu Katolickim w Mosinie. Mają one miejsce w II i IV środę miesiąca o 18.30. Pierwsze 
spotkanie grupowe otwarło pytanie: dlaczego zamierzacie się pobrać? Człowiek nerwowo zastanawia się nad skomplikowaną 
odpowiedzią, gdy jest ona tak prosta a zarazem głęboka: poniewaŜ się kochamy! Drugie spotkanie w grupie dotyczyło 
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Trzecie – indywidualne narzeczonych i prowadzącej skupia się w obrębie naturalnego 
planowania rodziny. 
Pilnując dokładnie terminu wędrujemy do Urzędu Stanu Cywilnego ze swoimi aktami urodzenia. Celem tej wizyty jest 
dokument potwierdzający nasz stan wolny oraz - jeśli się decydujemy – dopisek o ślubie konkordatowym. UwaŜajmy – 
dokument traci waŜność po 3 miesiącach. 
Gdy posiadamy juŜ świadectwa katechezy przedmałŜeńskiej i poradnictwa rodzinnego oraz dokument z Urzędu Stanu 
Cywilnego – na około 3 miesiące przed ślubem spotykamy się z miejscowym księdzem na spisaniu protokołu kanonicznego. 
Spotkania te odbywają się w II i IV piątek miesiąca od godz. 16.00. Zabieramy ze sobą równieŜ dowody osobiste, świadectwo 
ukończenia religii, świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu. JeŜeli jesteśmy juŜ zdecydowani podajemy dane świadków: 
imię i nazwisko, adres, wiek, zawód. Pamiętajmy, aby wyjść ze spotkania z dokumentem potwierdzającym nasze późniejsze 
spowiedzi przedślubne. 
W dniu ślubu klękasz przed rodzicami i prosisz o błogosławieństwo. Słowa, które słyszysz wryją się w twoje serce i pamięć na 
zawsze. 
 Pozdrowienie wiernych przez kapłana. I to wszystko, co następuje podąŜa do dwóch najwaŜniejszych dla naszego serca 
momentów: pierwszy – składanie przysięgi małŜeńskiej. I drugi -  przyjęcie ciała i krwi Chrystusa. 
I długo by tłumaczyć, w czym TO wszystko się zawiera. Ale wystarczą te trzy pytania: czy chcecie dobrowolnie i bez Ŝadnego 
przymusu zawrzeć związek małŜeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej woli, aŜ 
do końca Ŝycia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Pytania, które 
są jednocześnie postanowieniami Ŝyciowymi tej nowej rodziny. W tych postanowieniach zawiera się odpowiedź na wszystkie 
pytania tego świata dotyczące tej drugiej osoby. Nie ma juŜ wahania, nie ma rozmyślania, nie ma gdybania. Jest pewność! 
I tak umocnieni Duchem Świętym, podając sobie prawe dłonie, ślubując sobie dozgonną miłość, wierność i uczciwość, 
ofiarując ten mały świecący symbol – sami sobie nawzajem udzielamy sakramentu małŜeństwa. Kapłan jest obecny, jako 
przedstawiciel Kościoła katolickiego; udzielony przez nas sobie sakrament małŜeństwa potwierdza i błogosławi. 
 I pamiętajmy: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. 
 

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu naleŜy zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonego lub 
narzeczonej), z kompletem wymaganych dokumentów, naleŜą do nich:  
1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny tzn. nie starszy niŜ trzy miesiące)  
2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej – ponadgimnazjalnej  
3. Dowody osobiste narzeczonych  
4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałŜeńskiej  
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych  
6. W wypadku zawierania małŜeństwa konkordatowego naleŜy do biura parafialnego dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu 

Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małŜeństwa  
7. JeŜeli kandydaci zawarli juŜ związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest 

równieŜ akt zgonu małŜonka 
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pro memoria DOTYCZĄCE RODZICÓW CHRZESTNYCH 
 
 

 W związku z licznymi pytaniami wiernych, niestety czasem takŜe w kontekście praktyki 
niezgodnej z obowiązującymi zasadami, przypominamy:  
 

1. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać 
rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. Spełnia 
się ten wymóg prawa takŜe wówczas, gdy w obrzędzie chrztu św. uczestniczy tylko ojciec 
chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie moŜe natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub 
dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „NaleŜy wybrać jednego tylko 
chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. „Dwoje”, a nie dwóch czy dwie. 

 

2. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami 
wyznającymi swą wiarę Ŝyciem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą 
być osoby Ŝyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez Ŝadnych 
zobowiązań prawnych) oraz młodzieŜ, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice 
naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu 
chrztu św. przystąpić do Komunii św. 

 

3. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica 
chrzestnego nie mogą teŜ pełnić funkcji świadka chrztu. Funkcja świadka chrztu 
zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, naleŜących do niekatolickich wspólnot 
chrześcijańskich (protestanci, anglikanie), które nie mogą być chrzestnymi. Mogą one jednak 
pełnić zadanie świadka chrztu pod warunkiem, Ŝe jest juŜ wyznaczony chrzestny katolik lub 
chrzestna katoliczka. Podobnie jak kandydaci na chrzestnych, kandydaci na świadków chrztu 
winni przedstawić dokument, Ŝe są wierzący i praktykujący w swoim Kościele. Następnie w 
parafialnej księdze ochrzczonych w rubryce ojciec chrzestny lub matka chrzestna przekreśla 
się słowo „chrzestny” – „chrzestna” i wpisuje się słowo „świadek”.  

 

4. Wyjątkiem od powyŜszej zasady są osoby naleŜące do Kościoła prawosławnego. Ze względu 
na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem katolickim i Kościołami prawosławnymi, dla 
słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego 
obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub 
dorosłego katolika pod warunkiem jednak wystarczającego zabezpieczenia edukacji 
ochrzczonego oraz wiedzy o tym, Ŝe dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. statuty 511-
513 Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2005). 

 
 
 
Ks. dr Jan Glapiak 

       Przewodniczący Referatu Prawnego,  
     Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów  

 
 


