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od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Tyle wokół nas podziałów i pustych słów. Ale w Noc Bożego Narodze-

nia pragniemy być razem jako jedna rodzina chrześcijańska. Chcemy ado-
rować, milczeć i rozważać tajemnicę macierzyństwa Maryi. Wspólnie bę-
dziemy też modlić się i śpiewać kolędy. Boże Narodzenie – z choinką, szopką,
braterstwem stołu wigilijnego, z opłatkiem i wzajemnymi życzeniami – jest
radosną uroczystością, bo Bóg narodził się pośród ludzi.

Jezus powinien rodzić się codziennie w naszym sercu, ma żyć w na-
szych domach, rodzinach i razem przebywać z nami w świecie! Gdy naro-
dził się Jezus, Bóg Ojciec posłał na świat aniołów z Dobrą Nowiną. Naro-
dzony jest prawdziwym Owocem błogosławionym! Niesie pokój światu, daje
życie! Uświęca, zbawia i pragnie, aby owoce naszego życia też były błogo-
sławione i utrwalały między ludźmi pokój.

Prości, wzgardzeni ludzie – pasterze owiec – byli tej nocy przy Nowo-
narodzonym, oni uwierzyli słowom anioła i głosili chwałę Boga. Dziecię
betlejemskie niech odnajdzie nas w naszym zabieganiu, pracy, zmęczeniu,
radości, skupieniu, a na modlitwie wleje w nasze serca pokój i ufność.

Wszystkim Czytelnikom „Posłańca Serca Jezusowego” w kraju i Polonii
rozsianej po świecie, a czytającej nasz miesięcznik, oraz wszystkim Człon-
kom Apostolstwa Modlitwy życzę, aby Bóg, Jego Miłość, Prawo i sprawiedli-
wość były zawsze w naszych sercach i abyśmy umieli je wprowadzać w życie,
i o to się modlili. Niech nadchodzący Nowy Rok Pański 2017 będzie czasem
błogosławionym i pomyślnym dla naszej Ojczyzny, świata i Kościoła.

Z zapewnieniem o modlitwie
i z kapłańskim błogosławieństwem
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Św. Edmunda Campiona,
prezbitera i męczennika
Św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera
2. Niedziela Adwentu (A)
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Św. Mikołaja, biskupa
Niepokalane Poczęcie NMP
3. Niedziela Adwentu (A)
NMP z Guadalupe
Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Św. Jana od Krzyża,
prezbitera i doktora Kościoła
4. Niedziela Adwentu (A)
Wigilia Bożego Narodzenia,
Adama i Ewy
Narodzenie Pańskie
Św. Szczepana, męczennika
Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Świętych Młodzianków
Niedziela Świętej Rodziny
Św. Sylwestra I, papieża

6

Jeśli ziemski król albo jakiś poważ-
ny człowiek zaprosi cię na swoje urodzi-
ny, czy nie starasz się wtedy pójść w no-
wym, czystym i dobrym ubraniu, aby nie
urazić zapraszającego tym, że przysze-
dłeś w ubraniu wytartym, tanim i brud-
nym? Z równie wielkim wysiłkiem, na
jaki cię tylko stać, staraj się przy pomocy
Chrystusa o to, żeby twoja dusza poszła
na uroczystość Odwiecznego Króla, to jest
na narodziny Pana Zbawiciela – przy-
brana w rozmaite ozdoby cnót, w perły
prostoty i kwiaty umiaru, żeby miała spo-
kojne sumienie, jaśniejącą czystość,
wspaniałą miłość i biel miłosiernych
uczynków. Jeśli Chrystus Pan zobaczy,
że tak ubrany przychodzisz na uroczy-
stość Jego narodzin, sam zapragnie nie
tylko nawiedzić twą duszę, ale nawet ze-
chce w niej spocząć i na zawsze zamiesz-
kać, jak napisano: I zamieszkam w nich,
i między nimi będę chodził (2 Kor 6, 16),
oraz Oto stoję przy drzwiach i pukam. Je-
śli kto wstanie i otworzy mi, wejdę do nie-
go i będę ucztował z nim, a on ze Mną
(Ap 3, 20). Jakże szczęśliwa jest ta dusza,
która przy Bożej pomocy tak będzie kie-
rować swoim życiem, że zasłuży sobie na
przyjęcie Chrystusa jako gościa i miesz-
kańca. A przeciwnie, jakże nieszczęśli-
wa jest dusza i godna wielu łez, która do
tego stopnia zbrukała się złymi czynami,
zbrudziła się czernią chciwości, spopie-
liła ogniem gniewu, skalała ustawiczną
rozpustą, zatraciła w tyranii pychy, że nie
zamieszka w niej Chrystus, ale weźmie ją
pod złą władzę zły duch. Jeżeli taka du-
sza nie otrzyma rychło lekarstwa w poku-
cie, opuści ją światłość, a zapanują nad
nią ciemności, utraci słodycz, a wypełni
się goryczą, wchłonie ją śmierć, a życie
odtrąci. Niechaj jednak nikt nie zwątpi
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śmiertelna rozpacz. Wręcz przeciwnie,
niechaj co prędzej ucieka się do pokuty.
Jak długo jeszcze rany jego grzechów są
zupełnie świeże, niechaj stosuje zbawien-
ne lekarstwo. Nasz Lekarz jest wszech-
mocny i w ten sposób leczy dolegliwości,
że nawet po truciźnie nie zostaje śladu…

Ci zaś, którzy wiedzą, jak trudno im
pełnić uczynki miłosierdzia, a tak łatwo

Jesteśmy
zaproszeni

unosić się gniewem, a jeszcze łatwiej
popadać w grzechy nieczyste, niechaj
usiłują przy pomocy Pana wyrwać się ze
zła, aby mogli dostąpić zaszczytu pełnie-
nia dobrych czynów, aby w dniu sądu nie
spotkała ich kara razem z bezbożnymi
i grzesznikami, lecz żeby wraz ze spra-
wiedliwymi i miłosiernymi mogli dojść
do wieczystej nagrody.

św. Cezary z Arles
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Głos wołający
na pustyni

słowo życia

Jan Chrzciciel jest głosem poprzedzającym przyjście Zbawiciela. W swoim
nauczaniu wzywa do nawrócenia, czego konkretnym znakiem jest wyznawa-
nie grzechów i chrzest w Jordanie. Jest ostatnim prorokiem Starego Przymierza,
ale nie wskazuje przyszłości, jak to wcześniej czynili prorocy, nie opisuje zna-
ków, które mają się pojawić, lecz wskazuje Osobę  przynoszącą zbawienie, nie
w przyszłości, tylko teraz. Głosi: Oto Baranek Boży, wskazując na Jezusa.

Jan żyje na pustyni, ubiera się nie według najnowszych trendów mody
(odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder), żywi się pokar-
mami, które nie stanowią jadłospisu na stołach wielu ludzi (szarańcza i miód
leśny), przemawiając, nie używa dyplomatycznego języka (plemię żmijowe,
kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem). Może w tym nie
ma nic pociągającego, ale to świadectwo na pewno trafia i daje nadzieję na
zmianę, nawrócenie i spotkanie z Mesjaszem. Czy opis, który czytamy, słu-
ży tylko poznaniu wydarzeń i sytuacji? Zdecydowanie nie, chce raczej za-
prosić do odkrycia, że Jezus jest między nami, że jest także z tobą i ze mną.

24 sierpnia 2016 r. w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wło-
chy, wiele osób utraciło najbliższych, straciło dachy nad głową, dorobek ca-
łego życia, utraciło także poczucie bezpieczeństwa. W miejscowości Pescaro
del Tronto po 15 godzinach poszukiwań pod gruzami zawalonego domu
znaleziono dwie dziewczynki, 9-letnią Giulię i 4-letnią Giorgię. Kiedy stra-
żacy znaleźli dziewczynki, były one splecione w uścisku, ciało 9-latki było
ułożone tak, że między nią a jej siostrą stworzyła się przestrzeń, dzięki której
jej siostra mogła oddychać i przeżyła, Giulia niestety nie. Massimo Caico,
strażak, który wyciągał dziewczynki spod gruzów, powiedział, że może przy-
tuliły się do siebie przez sen, a może obudziły się i tuliły się ze strachu. Ciało
siostry ocaliło młodszą. To Giulia dzisiaj przemawia do mnie, staje się „gło-
sem wołającym na pustyni”, wzywa mnie do nawrócenia, do przemiany i do
zobaczenia, że Jezus jest pośród nas.

ks. Bogdan Długosz SJ
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2. Niedziela Adwentu; 4 XII 2016
Ewangelia: Mt 3, 1-12
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podróże

Bazylika
św. Mikołaja

w Gdańsku
Dominikańska bazylika św. Mikoła-

ja pozostaje jedną z najstarszych świą-
tyń Gdańska. Jej historia rozpoczęła się
w XII w. Wzniesiono ją na skrzyżowa-
niu dwóch ważnych szlaków handlo-
wych: starożytnej drogi kupców (via mer-
catorum) i traktu wiodącego z gdańskie-
go zamku do książęcych posiadłości na
Pomorzu. Od początku służyła zarów-
no ludności miejscowej, jak i przybywa-
jącym tu licznie ze wszystkich stron
świata kupcom i żeglarzom, których pa-
tronem był właśnie św. Mikołaj. Ten ko-
ściół 22 stycznia 1227 r. książę pomorski
Świętopełk Gryfita przekazał św. Jacko-
wi i jego przybyłym z Krakowa braciom
zakonnym, dominikanom, którzy na-
tychmiast rozpoczęli intensywną działal-
ność duszpasterską zarówno w Gdańsku,
jak i w pobliskich Prusach.

U progu XIV w., w związku z inten-
sywnie rozwijającym się coraz bogatszym
miastem, dominikanie zbudowali nowy,
zachowany do dziś kościół. Najbardziej
dramatycznym okresem w historii świą-
tyni był XVI w. i reformacja. Świątynia
była kilkakrotnie niszczona i plądrowa-
na podczas tumultów. Wówczas zakon-
ników wypędzono z Gdańska, a kilku

nawet zabito. W 1578 r. czarni bracia, jak
lokalnie nazywano dominikanów, powró-
cili i objęli opieką pastoralną katolicką
ludność coraz bardziej protestantyzujące-
go się Gdańska. Od tego momentu po-
nownie rozpoczął się okres świetności
kościoła św. Mikołaja. W murach klasz-
toru mieszkało coraz więcej zakonników,
kwitło życie intelektualne i kaznodziej-
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Niemal do samego wybuchu II wojny
światowej były w kościele odprawiane
obok niemieckich także polskie nabożeń-
stwa. Rok 1945 okazał się katastrofalnym
dla Gdańska: wojska rosyjskie z zajadło-
ścią zamieniły miasto w gruzy. Zniszcze-
niu uległy wszystkie kościoły Śródmie-
ścia z wyjątkiem jednego – św. Mikołaja.
Jedna z opowieści głosi, iż został on
oszczędzony przez palących Gdańsk ra-
dzieckich żołnierzy ze względu na po-
stać św. Mikołaja, otaczanego przez pra-
wosławnych Rosjan szczególną czcią.

W kwietniu 1945 r., po 112 latach
przerwy, w Gdańsku pojawili się znowu
dominikanie. Przywieźli z sobą ze Lwo-

stwo, kościół otrzymał nowe, wspaniałe
wyposażenie (główny ołtarz, stalle, am-
bonę, organy...). Potwierdzeniem znacze-
nia świątyni były regularne wizyty kolej-
nych królów Polski przy okazji ich po-
bytu w Gdańsku.

Kres świetności klasztoru przyniosły
rozbiory Polski, a następnie wojny napo-
leońskie. W 1813 r. wskutek rosyjskiego
ostrzału miasta klasztor całkowicie
spłonął. Dwadzieścia lat później domini-
kanie zostali zmuszeni do opuszczenia
miasta, a zrujnowane zabudowania klasz-
torne ostatecznie wyburzono. Przy koście-
le powstała wówczas parafia katolicka –
jedna z czterech w ówczesnym Gdańsku. ry
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wa średniowieczną ikonę Matki Bożej
Zwycięskiej. Według tradycji została
ona namalowana przez św. Łukasza
Ewangelistę. W średniowieczu znalazła
się w posiadaniu książąt kijowskich,
którzy otaczali ją szczególnym kultem.
Mieli oni w zwyczaju zabierać cudow-
ny wizerunek na wojny z niewiernymi,
i dzięki wstawiennictwu Maryi zawsze
wracali z nich jako zwycięzcy. Książę ha-
licki Lew na prośbę swej żony bł. Konstan-
cji Arpadówny, siostry św. Kingi, podaro-
wał obraz dominikanom wraz z lwowskim
zamkiem.

Obecny obraz (najstarszy w Polsce
wizerunek maryjny pochodzenia bizan-
tyjskiego) powstał pod koniec XIV w. Jego
autorem jest anonimowy ikonopista przy-
należący do tradycji malarstwa serbsko-
-macedońskiego. Od początku wizerunek
był otaczany czcią. Dlatego król August III
wystąpił do papieża Benedykta XIV
z prośbą o dokonanie koronacji obrazu.
Odbyła się ona 1 lipca 1751 r.

Obecnie przy kościele św. Mikołaja
żyje w klasztorze dziesięciu dominikanów
prowadzących: Duszpasterstwo Akade-
mickie „Górka”, Duszpasterstwo Akade-
mickie „Katamaran”, Dominikański Ośro-
dek Informacji o Nowych Ruchach Reli-
gijnych i Sektach, a także Dominikańską
Szkołę Wiary oraz Dominikańskie Cen-
trum św. Jacka. Ludzie ubodzy posilają
się w Kuchni św. Mikołaja.

Dominikański kościół św. Mikołaja
w Gdańsku to miejsce niezwykłe. Jest to
najstarsza świątynia w mieście i najbar-
dziej wiarygodny świadek jego tysiąclet-
niej skomplikowanej historii.

Piotr Stefaniak
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