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KKoollęęddaa dduusszzppaasstteerrsskkaa

Samo słowo „kolęda” wywodzi się z łacińskiego
określenia „calendae”, czyli pierwszy dzień miesiąca.
Kolędą nazywa się wywodzący się ze średniowiecza
zwyczaj nawiedzania w celach duszpasterskich przez
księży swoich parafian w okresie Bożego Narodzenia.

Z dziejów kolędy duszpasterskiej
Z początkiem wieku XIII w Polsce znany był

zwyczaj odwiedzania parafian przez swoich duszpaste-
rzy. Wówczas papież Innocenty III w swoim specjalnym
piśmie (breve) skierowanym do polskich biskupów w
roku 1207 polecił zreformować zwyczaj kolędowania.
Po Soborze Trydenckim kolęda duszpasterska stała się
istotnym elementem odnowy Kościoła. Duży wpływ na
odnowę praktyki kolędy duszpasterskiej miał biskup
krakowski Bernard Maciejowski, późniejszy prymas.
Wydał on w roku 1601 list pasterski do proboszczów
zwany „Pastoralną”. Biskup Maciejowski zleca obowią-
zek kolędy duszpasterskiej proboszczom osobiście lub
przy pomocy ich współpracowników — wikariuszy.
Chodziło na pierwszym miejscu o dokonanie dokład-
nego spisu parafian i opisu parafii, poszczególnych
miejscowości. Celem wizyty duszpasterskiej miał być
duchowy, a nie materialny.

Kolęda duszpasterska powinna mieć następujący
przebieg. Otóż duszpasterz po pozdrowieniu mieszkań-
ców domu powinien pouczyć o tym, co jest konieczne
do ich zbawienia oraz sprawdzić podstawowe praktyki
religijne, jak: umiejętność uczynienia na sobie prawidło-
wego znaku krzyża, znajomość Modlitwy Pańskiej ,
Pozdrowienia Anielskiego, Symbolu wiary, przykazań
Bożych i kościelnych. Dobrze byłoby, gdyby kolędu-
jący zaznajomił się z warunkami życia mieszkańców

danego domu, więc z ich pracą, obyczajami, problema-
mi i potrzebami. Parafian niepostępujących zgodnie z
przykazaniami, więc złodziei, lichwiarzy, cudzołożni-
ków, bluźnierców, nie przestrzegających świąt kościel-
nych, oddających się czarom i zabobonom — kolędują-
cy powinien łagodnie upomnieć i z miłością nakłaniać
do zmiany sposobu życia oraz postępowania. Gdyby nie
nastąpiła poprawa postępowania, duszpasterz powinien
upomnieć te osoby w obecności dwóch świadków, a w
ostateczności powiadomić o tym ordynariusza.

Według Maciejowskiego wizytujący daną rodzinę
duszpasterz miał obowiązek upomnieć lub pouczyć
poszczególne stany: starców, aby byli trzeźwi, wsty-
dliwi, rozsądni, przekazujący młodym zdrowa naukę;
starsze kobiety, by nie wypowiadały oskarżeń, nie
upijały się, nie zajmowały się czarami; wdowy, aby
unikały plotek, próżności i dobrze wychowywały dzieci.
Mężom należało przypomnieć obowiązki miłości
względem żon, o właściwym wychowaniu dzieci, szcze-
gólnie synów — w duchu karności oraz aby troszczyli
się o dobro swoich rodzin. Żony także powinny być
zachęcane do miłości swoich mężów, aby czyste i
trzeźwe troszczyły się o dom oraz aby nie sypiały razem
ze swoimi niemowlętami, bowiem w ówczesnych
czasach było dużo przypadków uduszenia dziecka
podczas snu. Wizytującym „Pastoralna” polecała
upominać synów, aby szanowali swoich rodziców.

Jak zawsze w poszczególnych parafiach nie brakowało
żebraków, bezdomnych, biedaków, osieroconych,
panien z dziećmi, samotnych. Tych osób kolędujący nie
mógł pominąć, ale serdecznie z nimi porozmawiać i
zastanowić się wspólnie z nimi, co można byłoby
zrobić, aby ich trudny los odmienić na lepszy, zaradzić
potrzebom duchowym i materialnym.



1. Przeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje naszą uwagę na
Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które
zostaliśmy włączeni przez sakrament chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do
wspomnienia naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji.

2. Zapraszam w piątek na godz. 1 8.00 wszystkich śpiewających w chórze.

3.W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11 .00 zapraszam na spotkanie Radę
Parafialną oraz osoby bliżej zaangażowane w budowę kościoła. Spotkanie odbędzie
się na plebani.

4.W tym tygodniu wizyta duszpasterska będzie miała następujący przebieg:

• 09.01 .2012 (poniedziałek) od Państwa Froń do krzyżówki,
• 1 0.01 .2012 (wtorek) Polana Ostre od Państwa Lewandowskich w kierunku
krzyżówki.

Kolęda będzie się rozpoczynać od godz. 1 2:00.

5. Składam serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła Paniom: Krauze Janinie
i Krakowskiej Agnieszce. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Oliwko Elżbietę
i Maruszczak Marię.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Julian Zięba, Marcelina Ostrowska, Jan Podraza, Arkadiusz Daniłów, Weronika Hermanowicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00
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