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Babcia ma srebrne włosy 

z księżycowego światła 

i mówi drżącym głosem 

o pogubionych latach. 

 

                     Na stole pachnie ciasto 

                     i stygnie nam herbata 

                     a w oczach babci jasno, 

                     choć czas tak wiele zatarł. 

 

                                                     Anna Kamieńska 



AKTUALNOŚCI 
 
1 stycznia  – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

Jak każda mama i Matka Jezusa znała i radosne, i smutne chwile z życia swojego syna. 

Jej serce jest otwarte również na nasze prośby. 

                  -  Światowy Dzień Pokoju 

Pokój w świecie to ogromny dar, a jego fundamentem jest ludzkie sumienie. Nie jest 

łatwo go zbudować. Każdy z nas powinien go nieść w najbliższym otoczeniu. 

                                                            

6 stycznia  – Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Mędrcy ze Wschodu ukazują nam jak wytrwale dążyć drogą wiary, jak poszukiwać 

Jezusa Chrystusa pomimo przeszkód. Nie zapominajmy naznaczyć drzwi naszych 

domów kredą by dać wyraz, temu, że zapraszamy Jezusa i prosimy Go o 

błogosławieństwo naszych rodzin. 

                   - Dzień Pomocy Misjom 

Na całym świecie tego dnia dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego modlą się 

i kolędują, a zebrane w ten sposób ofiary przekazują dla swoich rówieśników. W tym 

roku szczególną opieką chcą otoczyć maasajskie dzieci. 

 

10 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego 

Przez chrzest święty zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego i stajemy się 

częścią wspólnoty Kościoła. 

 

17 stycznia – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 

Ludzie wiecznie w drodze poszukujący lepszego życia. Starajmy się ich zrozumieć.  

 

18-25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie 

obfity owoc”. Materiały do modlitw ekumenicznych przygotowali wierni ze wspólnoty 

Grandchamp w Szwajcarii. Nabożeństwo centralne w Polsce odbędzie się w niedzielę 

23 stycznia w archikatedrze w Łodzi. 

 

21 stycznia – Dzień Babci 

22 stycznia – Dzień Dziadka 

To dwa ważne dni w kalendarzu. To właśnie wtedy świętujemy i okazujemy szacunek 

osobom, które nas rozpieszczają, pomagają, stają się powiernikami naszych sekretów i 

są niejednokrotnie pośrednikami w relacjach z rodzicami. Kochajmy naszych 

dziadków!!! 
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POCZYTAJ MI MAMO 

POCZYTAJ MI TATO.......... 

 

 

Nie tylko kreda. Znacie tradycję palenia kadzidła w domach na Trzech Króli? 

 

W uroczystość Objawienia Pańskiego nasze mieszkanie pachnie kadzidłem. 

Robimy znak krzyża, oplatamy wszystko żywicznym dymem. Świadomie 

prosząc Boga o Jego obecność w tym domu. 

Tradycja okadzania mieszkania. 

 

 Na Trzech Króli zawsze wraca 

do mnie jedno ze wspomnień z 

dzieciństwa. Za oknem śnieg i 

ciemno, warszawskie rodzinne 

mieszkanie na Grochowie 

rozjaśnione ciepłym światłem. 

Jest i spora, żywa choinka 

rozświetlona kolorowymi 

lampkami przyczepionymi 

klipsami do gałązek, otulona 

przezroczystym „włosem anielskim” oraz kłaczkami waty udającymi śnieg. 

Jest i szufelka do węgla (używana na co dzień do kuchni z fajerkami) w ręku 

Babci. Na niej kilka rozżarzonych węgielków wyjętych z kuchennego paleniska i 

ten zapach, tak specyficzny: żywiczno-ziołowy. Szare stróżki dymu unoszące się 

do góry, oplatające Babcię esami-floresami, mknące do sufitu, widoczne w 

świetle lamp. Dziwna obecność. 

 

Babcia szła, a ja za nią dreptałam krok w krok, ciągle nie mogąc nadziwić się 

temu zapachowi pojawiającemu się w naszym mieszkaniu tylko raz w roku. 

Szła z pokoju do pokoju, trzymając przed sobą szufelkę, kreśliła w powietrzu 

znak krzyża i prosiła o błogosławieństwo. 

 

Czułam, że dzieje się coś ważnego; coś, czego nie umiałam wtedy wytłumaczyć; 

że ten pachnący dym ma sprawić, iż będzie nam tutaj wszystkim lepiej i że nas w 

jakiś sposób ochroni. 

 

Dopiero po tej czynności odbywało się rytualne pisanie białą kredą na drzwiach. 

Równe, zgrabne literki i cyfry roku – kreślone ręką Babci. Pamiętam, że zawsze 



odbywało się to niejako komisyjnie – by potwierdzić, czy jest ładnie i równo. 

Taki stempel na naszych drzwiach. 

 

Kadzidło i Boża obecność 

 

Potem – gdy już mieszkałam z 

rodzicami w bloku, bez pieca i węgla 

– moja Mama kontynuowała dzieło 

Babci. Tylko zamiast szufelki do 

węgla używała zwykłej metalowej 

zakrętki od słoika, trzymanej 

szczypcami, by się nie oparzyć. Te 

same czynności. Ten sam zapach 

palących się ziarenek kadzidła. 

Spowijanie dymem całego naszego 

domowego życia. 

Potem biała kreda na drzwiach 

mieszkania. Gdy już umiałam pisać, 

Mama podstawiała mi taboret i 

próbowałam swoich sił. Tylko więcej 

razy ścierałam, bo efekty nie były 

zadawalające.  

 

Od 10 lat w uroczystość Objawienia 

Pańskiego nasze małżeńskie 

mieszkanie zawsze wieczorem 

pachnie kadzidłem. Teraz my 

powtarzamy gesty Babci i Mamy. 

Robimy znak krzyża, oplatamy wszystko żywicznym dymem. Świadomie 

prosząc Boga o Jego obecność w tym domu. Oddając mu nas – domowników. 

 

Potem stajemy przed naszymi drzwiami, by napisać kredą znak. Co jednak 

zrobić, gdy drzwi wejściowe są białe? To był poważny dylemat pierwszego 

naszego święta w nowym mieszkaniu. Ale uratowali nas ojcowie dominikanie, 

którzy błogosławili i rozdawali nie tylko białą, ale też i kolorową kredę. Od tej 

pory skrót „Christus Mansionem Benedicat” zapisujemy którąś z barw tęczy. 

 

 

                                                               Hanna Sawicka 

 

 



Święci w niebo wzięci 
 

Aniela Merici                  ur. 21.03.1474 w Desenzano 

                                         zm.27.01.1540 w Brescii 

 

Szczęśliwe dzieciństwo skończyło się dla niej w wieku 15 lat kiedy to straciła 

ukochaną siostrę, a niedługo potem matkę i ojca. Przyjął ją do siebie wujek, u 

którego pracowała w gospodarstwie. W tym czasie wstąpiła do III Zakonu      

św. Franciszka. Po śmierci wujka przeniosła się do Brescii i działała w ruchu        

Del Divino Amore, w którym nie tylko 

praktykowano modlitwę i duchowe rozmowy, 

ale przede wszystkich szeroko pojętą 

działalność charytatywną (odwiedzano 

szpitale, organizowano przytułki dla sierot czy 

szkoły dla ubogiej młodzieży). Zdobyła sobie 

tak ogromny autorytet, że nazywano ją 

powszechnie „matką”, a papież Klemens VII 

zapropnował jej by zaopiekowała się dziełami 

dobroczynnymi w Wiecznym Mieście. 

Wszędzie gdzie się pojawiała szerzyła nowy 

model apostołowania, nie zamykania się w 

murach klasztornych tylko „wychodzenia w 

lud”  

W wieku 60 lat założyła zgromadzenie sióstr 

urszulanek, które miały na celu wychowanie dziewcząt, przyszłych matek, bo jak 

twierdziła -  „nieład w społeczeństwie bierze się z nieładu w rodzinie”.     Dla 

swej wspólnoty napisała regułę zakonną i została jej pierwszą przełożoną. W 

chwili śmierci zgromadzenie liczyło już 150 członkiń. 

Zmarła 27 stycznia 1540 r. i została pochowana w kościele św. Afry. 

 

W ikonografii święta jest przedstawiana w habicie urszulanki z białą chustą na 

szyi. 

Święta Aniela to patronka osób chorych, niepełnosprawnych. Wzywana przez 

dzieci, które utraciły rodziców. Miasta i gminy Desenzano. 

 

 

Modlitwa: 

Panie pozwól, aby św. Aniela zawsze polecała nas Twojej łaskawości. Niechaj 

dzięki naśladowaniu jej miłosierdzia i rozwagi uda się nam zachowywać Twoje 

nauki i przestrzegać zasad moralnych. Amen. 



W SKRÓCIE 
 
Papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem Jubileuszowym na cześć św. Józefa „dla 

godnego uczczenia 150 rocznicy dnia, w którym św. Józef został ogłoszony Patronem 

Kościoła Katolickiego”.  

„A zatem niech wszscy wierni poprzez modlitwy i 

dobre czyny, z pomocą św. Józefa, Opiekuna Świętej 

Rodziny z Nazaretu starają się uzyskać pociechę i 

ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą 

współczesny świat” – czytamy w dekrecie Stolicy 

Apostolskiej. 

Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie 

zatwierdzoną   modlitwę lub akt pobożności na cześć 

św.Józefa mogą uzyskać dar odpustu zupełnego 

zwłaszcza w dniach 19 marca, 1 maja, a także 19 dnia 

każdego miesiąca i w każdą środę. 

 

W tym roku Kolędnicy Misyjni będą prosić o pomoc 

dla najmłodszych Maasajów. To dzieci 

półkoczowniczego ludu afrykańskich wojowników 

mówiącego językiem maa. Dlatego na wszystkich 

plakatach i materiałach związanych z tą akcją na wniosek pracujących tam misjonarzy w 

słowie „maasaj” podwojono literkę „aa”. 

Akcję można wesprzeć też internetowo na katolikwspiera.pl  

 

1 stycznia 2021 roku 

rozpocznie się 

Jubileuszowy Rok 

Jakubowy. 

W wyznaczonych 

kościołach stacyjnych w 

duchowej łączności z 

Jubileuszem Composteli 

można uzyskać odpust 

zupełny. 

W Polsce mamy ok. 

6000 km dróg, na 

których znajduje się     

ok 80 kościołów pw . 

św. Jakuba, ale tylko 48 wyznaczonych jest jako kościoły stacyjne. 

Bliższe informacje na stronie 

https://anosantocompostelano.org/pl/. 

https://archwwa.pl/wiadomosci/mozna-uzyskac-specjalne-odpusty-z-okazji-

jubileuszowego-roku-jakubowego/ 

 

https://anosantocompostelano.org/pl/
https://archwwa.pl/wiadomosci/mozna-uzyskac-specjalne-odpusty-z-okazji-jubileuszowego-roku-jakubowego/
https://archwwa.pl/wiadomosci/mozna-uzyskac-specjalne-odpusty-z-okazji-jubileuszowego-roku-jakubowego/


Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 

 

Relikwie Trzech Króli 

 

Doczesne szczątki Trzech Króli miała odnaleźć w IV wieku w Jerozolimie     św. 

Helena. Przewiozła je do 

Konstantynopola, stamtąd w IX w. 

miano je przewieźć do Mediolanu. W 

1164 r. Rajnold z Dassel – sekretarz 

cesarza Fryderyka I Barbarrosy – zabrał 

je z podbitego Mediolanu do Kolonii.  

W latach 1181 – 1225 Mikołaj z Verdum 

wykonał przepiękny relikwiarz. Pokryty 

ponad tysiącem kamieni szlachetnych i 

pereł. Okryty 74 figurami z pozłacanego 

srebra. Na relikwiarzu znajduje się 

ponad 300 kamei (sceny 

wyrzeźbione w szlachetnych 

kamieniach) co stanowi 

największy zbiór na świecie. 

Całość ma szerokość 110 cm, 

wysokość 153 cm i długość  220 

cm. 

Dla tak pięknego relikwiarza postanowiono 

wybudować jeszcze „piękniejszą” oprawę i   w 

1248 r. położono kamień węgielny pod 

budowę katedry. Budowa trwała 600 lat . 

W relikwiarzu Trzech Króli znajdują się 

również szczątki świętych Nabora i Feliksa 

oraz Grzegorza ze Spoleto – męczenników     z 

IV w. 

 

 


