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W S T Ę P

Zdjęcia wykorzystane w omówieniu historii Parafii pochodzą z kroniki parafialnej, zaś

pozostałe zostały wykonane dla potrzeb tego opracowania. 

Wszelkie zamieszczone rysunki techniczne wykonał prof. dr hab. Lucjan Kasprzak

z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Wszystkie  materiały  pomocne  w  stworzeniu  niniejszego  opracowania  zostały

udostępnione dzięki Ŝyczliwości Proboszcza Parafii – Ks. Pawła Kostrzewy. 
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H I S T O R I A   PA R A F I I
(na podstawie opracowania kroniki ze strony parafialnej)

W  drugiej  połowie  lat  70-tych,  na  terenach  naleŜących  do  parafii  św.  Gotarda 

w  Kaliszu  nastąpiła  rozbudowa  osiedla  Zagorzynek.  W  związku  z  narastającą  liczbą

mieszkańców, powstała pilna potrzeba stworzenia warunków

lokalowych  do  katechizacji.  Początkowo  lekcje  religii

odbywały się  w domu prywatnym przy ulicy Grunwaldzkiej

23.  Zwiększająca się  liczba katechizowanych  była  głównym

powodem, dla którego ks. Prałat Józef Sieradzan - proboszcz

parafii św. Gotarda wystąpił do władz miasta Kalisza z prośbą

o zezwolenie na budowę  obiektu katechetycznego na osiedlu

Zagorzynek.  Po  zgromadzeniu  dokumentów,  uzyskano  24

lutego  1982  roku  decyzję  Zarządu  Gospodarki  Terenami

Urzędu Miejskiego w Kaliszu, mocą której działka przy ulicy

Beskidzkiej  5  została  oddana  w  wieczyste  uŜytkowanie  parafii.  Projekt  techniczny

jednopiętrowego budynku wykonał architekt Feliks Hertz z Kalisza. 

W dniu  10  czerwca  1982  roku  firma  Kazimierza

Krawca  z  Raszkowa  rozpoczęła  prace  budowlane

a  1.  września  1983  roku  w  nowym  obiekcie  rozpoczęto

nauczanie religii. Począwszy od 2 lutego 1984 roku w kaŜdą

niedzielę  i  święta  odprawiano  2  Msze  św.  celebrowane

przez duszpasterzy z parafii św. Gotarda. 

2 września 1984 roku ks. bp Jan Zaręba - Ordynariusz Włocławski - dokonał aktu

poświęcenia kaplicy, której nadał wezwanie Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. 

Na terenie kaplicy duszpasterstwo pełnili księŜa z parafii św. Gotarda - proboszcz ks.

Józef Sieradzan oraz wikariusze ks. Zygmunt Kuśmierek i ks. Józef Waszak. 

Od 1 lipca 1985 roku posługę duszpasterską na terenie Zagorzynka

sprawował wikariusz ks. Jan Anklewicz. Z chwilą jego zamieszkania na

plebani w kaplicy rozpoczęto codzienną celebrację Mszy św. 

Z  początkiem  1985  r.  ks.  J.  Sieradzan  wystąpił  do  Kurii

Diecezjalnej  we  Włocławku  z  projektem  wydzielenia  samodzielnej

placówki  duszpasterskiej  przy  kaplicy  p.w.  Narodzenia  Najświętszej

Maryi Panny. 
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W dniu 1 kwietnia 1986 roku dekretem ks. bp Jana Zaręby został utworzony Ośrodek

Duszpasterski przy kaplicy a duszpasterzem został mianowany ks. prałat Józef Sieradzan. 

"O jedno proszę Boga, tego tylko poszukuję, abym

zawsze przebywał w Jego domu" - powyŜszymi słowami

umieszczonymi na obrazku prymicyjnym w dniu 3 lipca

1988  roku  rozpoczął  homilię  nowy duszpasterz  ks.  dr

Władysław Czamara. 

W dniach od 6 do 8 września 1989 roku mieszkańcy

osiedla przeŜyli  wielkie  święto.  Z części  parafii  św. Gotarda

i  Miłosierdzia  BoŜego  erygowano  parafię.  Wszedł  w  Ŝycie

dekret,  mocą  którego  w  miejsce  dotychczasowego  ośrodka

duszpasterskiego  utworzono  parafię  pod  wezwaniem

Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Kaliszu,

a  administratorem  jej  został  mianowany  ks.  dr  Władysław

Czamara. W świątyni gościł ks. bp Henryk Muszyński, Pasterz

Diecezji  Włocławskiej.  O godzinie 1800 odbyła  się  uroczysta

Msza  św.  w  trakcie  której  ks.  Biskup  Ordynariusz  dokonał

erekcji parafii. Mszę św. sprawował ks. prałat Józef Sieradzan

wraz z ks. prałatem B. Jóźwiakiem i ks. kan. L. Andrzejczakiem. Ks. Biskup wygłosił homilię

w czasie Mszy św., a po jej zakończeniu poświęcił chorągiew ufundowaną przez wiernych. 

Od  1989  roku  w  ramach  struktur  diecezji  Włocławskiej  zaczął  działać  w  tej

najmniejszej parafii Kalisza Instytut WyŜszej Kultury Religijnej, afilowany do tegoŜ instytutu

przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Instytut ten decyzją pasterza diecezji ks. prof. dr

hab.  Stanisława  Napierały  przemianowano  na  Kolegium Teologiczne  Diecezji  Kaliskiej.

Opiekę  dydaktyczno-naukową  nad  Kolegium sprawowała  początkowo Akademia  Teologii

Katolickiej  w Warszawie,  a następnie kontynuator akademii  -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z  dniem 1.  lipca  2000r.  urząd  Proboszcza  uroczyście

objął  ks.  lic.  Paweł  Kostrzewa.  Rozpoczął  się  kolejny okres

w  Ŝyciu  Parafii.  Po  remoncie  świątyni  zaadoptowano

pomieszczenia piwniczne na Parafialny Klub „Quo vadis” pod

patronatem  św.  Józefa  wychowawcy.  Nastąpił  rozkwit

działalności duszpasterskiej parafii...
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A R C H I T E K T U R A

W Y G L Ą D   Z E W N Ę T R Z N Y

Kościół parafialny oparty jest na planie prostokąta. Całość stanowi jednolitą bryłę –

prostopadłościan,  z  dobudowanymi  dwiema  „kruchtami”.  Ten  kształt  jest  bardzo  mocno

uwarunkowany  współczesną  historią.  W  czasach  komunistycznych,  kiedy  powstawał

budynek,  nie  mógł  mieć  typowych  kształtów  budowli  sakralnych  ze względu na system

polityczny, który dąŜył do zniszczenia Kościoła w Polsce. Ks. Józef Sieradzan nie otrzymałby

zezwolenia  na  wzniesienie  świątyni  o  charakterystycznych  dla  niej  kształtach.  Przez  to

mieszkańcy  osiedla  Zagorzynek  mogli  jedynie  wybudować  tego  kształtu  ośrodek

duszpasterski,  zamieniony  następnie  na  kościół  parafialny  z  jedyną  w  swoim  rodzaju

architekturą sakralną  w Kaliszu.

Do głównej części budynku dobudowane są dwa

wejścia – prostopadłościenne kruchty o wysokości równej

połowie  wysokości  całej  budowli.

Większa  posiada  dwa  wejścia  od

strony północnej                    i

wschodniej,  jak  i  parę  okien  zwieńczonych  łukiem,

obłoŜonych piaskowcem. 
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Druga  kruchta  nieco  mniejsza  posiada  tylko  jedno  wejście,

prowadzące  do  pomieszczeń:  zakrystii,  kancelarii,  plebanii  i  sal

katechetycznych na 1. piętrze. Po lewej stronie znajduje się wejście do

kaplicy. Do świątyni moŜemy wejść takŜe przez „piwnicę”, do której

drzwi znajdują się z drugiej strony budynku.

Staraniem Ks. Proboszcza Pawła Kostrzewy i Parafian

całość budowli ocieplona została styropianem i wykończona

elewacją w kolorze białym. Udało się takŜe wymienić okna na

plastikowe  zatapiając  w  nich  wartościowe

witraŜe tworzące  poprzednie  okna.  Wystające

ponad  poziom  ulicy  fundamenty

zostały  obłoŜone  wokół  Świątyni  płytami  z  piaskowca,  nadając

estetyczny  wygląd  całości.  Zainstalowano  takŜe  nagłośnienie  zewnętrzne

wokół kościoła oraz trzy dodatkowe tuby dzięki czemu Uroczyste Msze św.

celebrowane  na  zewnątrz  są  dobrze  słyszalne  nawet  w  odległości  kilkuset

metrów. 

W ten sposób ukazuje nam się całość wyglądu zewnętrznego Świątyni.

NaleŜy  dodać,  Ŝe  te  kształty  nie  wyróŜniają  się  spośród  innych  budowli

osiedla,  jednak  przez  symbole  takie  jak  krzyŜ  misyjny  znajdujący  się  na

frontowej  ścienia  kościoła,  kapliczkę  św.  Józefa  oraz  niewielki  krzyŜ  na

szczycie budynku sprawiają, Ŝe nawet osoby przyjezdne z łatwością odkrywają

w nim miejsce poświęcone Bogu.
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K A P L I C A  –  C E N T R A L N E  M I E J S C E  K U L T U

Domus  ecclesiae –  tak  nazywały  się  prywatne  domy,  w  których  chrześcijanie

pierwszych  wieków  gromadzili  się  na  Łamaniu  Chleba.  Po  tzw.  edykcie  mediolańskim

cesarza  rzymskiego  Konstantyna  Wielkiego  w  313r.  nastąpił  rozkwit  Kościoła,  a  więc

i  budownictwa  sakralnego.  Powstawały  wzniosłe  bazyliki,  a  takŜe  piękne  kościoły

w  miejscach  śmierci  lub  konfesji  męczenników.  Na  przestrzeni  wieków  ludzie  wierzący

odczuwali w sobie potrzebę miejsca, w którym mogliby spotkać się z Bogiem, zanieść przed

Jego  oblicze  swoje  modlitwy,  szczególnie  w  najdoskonalszej  formie  –  Mszy  św.  KaŜda

wspólnota dbała, by znajdowało się miejsce, gdzie mogliby wspólnie oddawać cześć Bogu. 

RównieŜ  mieszkańcy  osiedla  Zagorzynek  w  Kaliszu  zatroszczyli  się  o  budynek,

w którym najpierw odbywała się katecheza, a następnie sprawowana była takŜe Msza św.

W ten sposób powstała kaplica w wybudowanym w 1982r. budynku duszpasterskim.

Po  tym  historycznym  wprowadzeniu  przyjrzyjmy  się  dokładniej  temu  miejscu

świętemu. 

Jak zauwaŜamy na zdjęciu kaplica oparta jest na planie prostokąta z zasadniczo jedną

nawą.  Po  stronie  prawej  znajduje  się,  mniej  więcej  na  1/3  szerokości,  rząd  filarów

stanowiących element wspierający strop.
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 Prezbiterium  znajduje  się

przy krótszym boku prostokąta.

Na  niewielkim  podeście

usytuowany  jest  ołtarz,  zaś  z

prawej strony ołtarza – ambona.

W  tle  znajduje  się  około

półtorametrowy krzyŜ,          a z

prawej  strony  tabernakulum

umieszczone  w  ścianie.  Obok

zawieszony  jest  obraz  Matki

BoŜej  Nieustającej  Pomocy.

Patrząc dalej w tym kierunku znajdują się drzwi prowadzące na korytarz, klatkę schodową,

a w rezultacie do zakrystii i kancelarii. Po przeciwnej stronie, na lewo od ołtarza, w części

oddzielonej filarami zawieszony jest obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę

Tomasza Lisa.  W czasie BoŜego Narodzenia zakryty jest  przez dekorację  przedstawiającą

Ŝłobek.

Z drugiej strony kaplicy na środku ściany znajdują się przeszklone drzwi, prowadzące

do niewielkiej, 9m x 2m kruchty z dwiema parami drzwi wejściowych. 

Pozostałe  dwie ściany przeprute

są 14 potrójnymi, plastikowymi oknami

z  zatopionymi  w  nich  witraŜami,

przedstawiającymi  tajemnice  radosne,

bolesne i chwalebne RóŜańca świętego.

Nad  nimi  zawieszone  są,  odlane  z

metalu, przymocowane do drewnianych

krzyŜy, stacje drogi krzyŜowej. 

Wewnątrz  kaplicy  znajdują  się

takŜe 39-głosowe organy elektryczne na jej końcu z lewej strony patrząc od ołtarza.  

Po drugiej zaś stronie stoi konfesjonał. 

Przy  ostatnim  filarze  dostrzegamy  drewnianą

chrzcielnicę. Symbole znajdujące się na poszczególnych

elementach jak i ich charakterystyka zostaną objaśnione

w dalszej części. 
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WaŜnym  elementem  wystroju  Świątyni  są  ławki.

Umieszczone są one przy ścianach bocznych oraz w dwóch

rzędach po 18 sztuk w kaŜdym przez całą długość kaplicy.

Ich  projekt  wykonał  prof.  dr  hab.  Lucjan  Kasprzak

z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

JeŜeli  chodzi  o

oświetlenie,  to  z  dwóch  stron  filarów  przymocowane  są

kinkiety, w dwóch rzędach spod sufitu opadają Ŝyrandole.

Zostały  takŜe  zainstalowane metalowe trójkąty  z  małymi

halogenami. 

Posadzka  kaplicy  wyłoŜona  jest  płytami

parkietowymi, układanymi w kształt trójkąta. 

Pokrótce w ten sposób przedstawia się  wnętrze Kościoła Parafii  Narodzenia NMP.

Z  racji  ograniczonej  przestrzeni,  jaki  i  krótkiej  historii  nie  odnajdujemy  Ŝadnych

dodatkowych  ołtarzy,  jaki  i  zabytkowych  sprzętów.  Jak  wspomniane  zostało  wcześniej

zostaną one scharakteryzowane w dalszej części.

Dla porównania wygląd kaplicy z 1984r.
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Rysunki techniczne wnętrza Świątyni:

prezbiterium
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widok boczny
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K A P L I C Z K A  Ś W .  J Ó Z E F A

Z  miejsc  szczególnie  przeznaczonych  do  oddawania  czci  Bogu  i  Jego  świętym,

musimy równieŜ zauwaŜyć kapliczkę św. Józefa, znajdującą się przy ścianie kruchty. Jest ona

wyrazem wiary i poboŜności świętojózefowej wiernych Parafii, a szczególnie działającego

przy niej Bractwa św. Józefa.

Na 1,2 m cokole spoczywa figura św. Patrona o

wysokości  70  cm.  Obok  niej  stoją  dwa  filary

zwieńczone  portalem.  Nad  nim  połoŜony  jest

superportal, obłoŜony kamienną płytą,                w

której wyŜłobiony jest napis: Bractwo św. Józefa

– z lewej strony,  Świętemu Józefowi Patronowi

Kościoła diecezji i miasta Kalisza zawierzamy w

trzecie  tysiąclecie  Parafię  Narodzenia  NM

Panny na Zagorzynku –                w środkowej

części,  Anno  Domini  2002 ósmy września  –  z

prawej. 

Kapliczka wykonana jest przez Parafian – członków Bractwa św. Józefa. 

Podstawy filarów  i  okładzina  cokołowa  ściany  pokryta  jest  piaskowcem  Radków

odmiany jasnoszarej. Pozostałe elementy portalu i cokół pod figurą zbudowany jest z cegły

ceramicznej  pełnej,  klasy  100  –  150,  pokrytej  tynkiem  pospolitym,  gładkim  z  zaprawy

wapiennej.  Łuk  arkadowy i  nadproŜa  portalu  wykonane  są  takŜe  z  cegły.  JeŜeli  chodzi

o  barwienie,  uŜyto  Farby  Bckers  z  grupy  Färgkart,  Renesans  Fasadenfärg:  tynkowane

elementy portalu NR 4018, zaś tło i ściana wewnątrz jest wygładzona i pokryta bielą NR

4001. 

Nad figurą św. Józefa zamontowana jest lampka oświetleniowa. 

Ten  zewnętrzny  symbol,  wyraz  wiary,  ma  swoje  przełoŜenie  na  płaszczyznę

wewnętrznego  Ŝycia  duchowego  parafian.   Prowadzona  jest  całoroczna  modlitwa

w I Niedziele miesiąca do św. Józefa jaki i 8-dniowa nowenna pod przewodnictwem Bractwa

przed Uroczystością św. Józefa Opiekuna Zbawiciela (19. marca).
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K L U B  PA R A F I A L N Y  „ Q U O  V A D I S ”

P O D  P A T R O N A T E M  Ś W .  J Ó Z E F A  W Y C H O W A W C Y

W odnowionych  pomieszczeniach  piwnicznych  znajduje  się  tzw.  Klub  Parafialny,

w którym gromadzą się dzieci, młodzieŜ i dorośli, by jeszcze bardziej jednoczyć się ze sobą

i wzrastać w wierze i poboŜności. Jego patronem jest św. Józef – doskonały wychowawca,

który przez swoją cichość, pokorę i oddanie Świętej Rodzinie staje się wzorem dla wszystkich

pedagogów. 

W  ciągu  tygodnia  gromadzą  się  tu  dzieci  z  działającej  przy  Parafii  świetlicy,

wspólnota  neokatechumenalna,  Bractwo św.  Józefa  na swoich  spotkaniach  formacyjnych,

ministranci oraz młodzieŜ na piątkowych spotkaniach pogłębiających ich wiarę w formacji

duchowej i intelektualnej. 

W klubie odbywają się takŜe „Spotkania sąsiedzkie” jak i swoją siedzibę ma Rada

Osiedla Zagorzynek. 
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To  szczególne  miejsce  zostało

poświęcone  w  2001r.  przez  ks.  bpa

Antoniego  Długosza  Sufragana

Archidiecezji Częstochowskiej. Z racji tego

wydarzenia  Jego  Ekscelencja  ofiarował  krzyŜ

naścienny z załączonymi kamieniami z miejsc

związanych z Ŝyciem i działalnością Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej. Pod

nim przymocowana jest kamienna tablica – wotum Bogu w Trójcy Świętej

jedynemu na Jubileuszowy Rok 2000. 

Po  wejściu  do  pomieszczeń  klubowych  od  razu  przykuwa

uwagę  przepiękny  witraŜ  wykonany  przez  Parafiankę  -

p.  Halinę  Woźniak.  Przedstawia  on  Świętą  Rodzinę,

Katedrę Kaliską i Bazylikę św. Józefa. 

We wnęce ściennej znajduje

się mała figurka porcelanowa św.

Józefa – patrona Klubu, w Jego

tytule wychowawcy.

Pomocnym  jest  takŜe

aneks kuchenny, dzięki któremu parafianie jak i goście mogą jednoczyć się

przy

wspólnym

stole. 

15



I N N E  P O M I E S Z C Z E N I A

W Ŝadnym kościele nie moŜe zabraknąć zakrystii. W budynku parafialnym jest ona

niewielkim pomieszczeniem, z dwoma segmentami na szaty i księgi liturgiczne oraz wszelkie

inne konieczne sprzęty.

Na parterze naprzeciw zakrystii znajduje się kancelaria parafialna oraz z boku pokoje

dla przyjezdnych gości. 

Na  I  piętrze  odnajdujemy  dwie  salki  parafialne  oraz  jedną,  zaadoptowaną  na

sekretariat Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej. 

Z racji szczupłości miejsca plebania znajduje się w tym samym budynku, równieŜ na

I piętrze. 
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T E O L O G I A  B U D Y N K U  S A K R A L N E G O

Budynek kościelny jest świadkiem obecności  Chrystusa pośród nas.  Świątynią  jest

najpierw i przede wszystkim sam Chrystus (J 2, 13-22)1. Kościół staje się świętą przestrzenią,

w  której  dokonuje  się  celebracja  liturgiczna  ku  czci  Boga  NajwyŜszego.  Sprawowanie

Eucharystii, jak i innych sakramentów sprawia, Ŝe Świątynia staje się domem Boga. Nie jest

ona jednak miejscem Jego obecności, gdyŜ Bóg jest obecny między zgromadzonym ludem2. 

Świątynią  tą  są  takŜe wierzący w Chrystusa, którzy tworzą  Jego Mistyczne Ciało3.

Zwyczajowo jednak budynek kościelny nazywamy w ten sam sposób.

Wielu  Ojców  Patrystycznych  utoŜsamia  go  takŜe  z  ewangeliczną  gospodą

(pandoxeion). Jest to miejsce, w którym Bóg ofiarowuje się kaŜdemu człowiekowi, odpuszcza

mu grzechy,  opatruje jego rany,  darząc zbawieniem, na wzór miłosiernego Samarytanina,

który leczy napadniętego przez zbójców nieznajomego4. 

Kontynuując budowla sakralna jest takŜe symbolem Chrześcijan, którzy są członkami

Ecclesia in via – Kościoła pielgrzymującego na drodze do domu Ojca. 

KaŜdy budynek będący, mówiąc zwyczajowo, Świątynią musi przede wszystkim być

miejscem celebracji liturgicznych, a w szczególności Eucharystii. Dlatego powinien spełniać

wymogi Prawa Liturgicznego dla sprawowania słuŜby BoŜej. Konicznym jest odpowiednie

wyposaŜenie  kościoła,  właściwe  usytuowanie  ołtarza,  ambony,  miejsca  przewodniczenia,

tabernakulum,  chrzcielnicy,  itp5.   Dzięki  temu  moŜemy  lepiej  zrozumieć  symbolikę

i wymowę liturgiczną poszczególnych elementów składających się na jej wystrój. 

Chrześcijaństwo jest religią wtajemniczonych, religią symbolu. Dlatego bardzo waŜną

częścią przestrzeni kościoła są wszelkiego rodzaju obrazy, ikony, wizerunki, rzeźby, figury,

przedstawiające święte postacie. Kierują one nasze myśli w stronę Boga i pozwalają jeszcze

bardziej skupić się na kontemplacji Jogo dobroci i miłości. 

Warto  jest  pochylić  się  nad  wspomnianymi  symbolami  i  poznać  ich  wymowę.

W dalszej części najwaŜniejsze z nich zostaną szczegółowiej omówione. 

1 B. Nadolski, Liturgika, t. I, Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, str. 148.
2 Por. B. Nadolski, dz. cyt., str. 148.
3 TamŜe.
4 Por. tamŜe.
5 Więcej informacji moŜna odnaleźć w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskigo, Kodeksie Prawa
Kanonicznego, róŜnych instrukcjach liturgicznych Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów
oraz w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium Vaticanum II.
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O Ł T A R Z

Ołtarz naleŜy do najczcigodniejszych miejsc w Kościele. Nazwa pochodzi od adolere

–  spalać  lub  arare –  palić.  Jest  on nieodłącznym elementem wszystkich  religii.  Na nim

najczęściej  składano  ofiary  celem  dziękczynienia  bądź  przebłagania  danego  bóstwa.

Chrześcijański ołtarz ma nieco inną wymowę teologiczną. Ojcowie Kościoła podkreślali, Ŝe

ołtarzem, hostią – Ŝertwą i  zarazem kapłanem jest sam Chrystus. My – jako lud wierny -

członki mistycznego ciała Chrystusa sami jesteśmy duchowymi ołtarzami, na których składa

się świętą ofiarę Bogu. 

Stół  Pana  –  jak  nazywa  ołtarz  św.  Paweł  –  nie  posiada  charakteru  ofiarniczego.

Ostatnia Wieczerza, była raczej znakiem uczty, wylania krwi i wydania siebie pod postacią

chleba.  Wydarzenie  to  uobecnia  się  podczas  kaŜdej  Mszy św.  Tam ołtarz  jest  miejscem

uwielbienia i dziękczynienia, na którym aktualizuje się misterium paschalne. 

W czasie sprawowania Eucharystii ołtarz jest najwaŜniejszym miejscem liturgicznym.

Na nim dokonują się pod postacią znaków największe wydarzenia zbawcze, dlatego powinien

zajmować centralne miejsce w kościele. KrzyŜ i  świece mogą być umieszczone na lub obok

ołtarza. Nakrywa się go tylko jednym obrusem. W Świątyni powinien znajdować się tylko

jeden ołtarz, gdyŜ jest symbolem samego Chrystusa, będącego Jednością. Rewerentię wyraŜa

się poprzez głęboki ukłon, ucałowanie i okadzenie. 

W kościele  parafialnym  na  Zagorzynku  nie  ma  stałego

ołtarza  z  racji  planów przyszłej  rozbudowy.  Znajduję  się  tylko

przenośny,  zdobiony  symbolami  eucharystycznymi.  Najbardziej

wymownym z nich jest  zraniony baranek, którego wypływająca

krew  zbierana  jest  do  kielicha.  Symbolizuje  on  Chrystusa

ofiarowującego siebie we Mszy św. KrzyŜowy nimb wokół głowy

baranka w sztuce sakralnej  zarezerwowany jest  wyłącznie Panu

Jezusowi. Na powyŜszej chorągwi znajduje się napis „Oto Baranek

BoŜy” – pochodzący z modlitwy Agnus Dei.
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Na  głównej  płycie  ołtarza

mamy takŜe kłosy zbóŜ i winogrona –

symbole  chleba  i  wina,  które

w czasie Mszy św. staje się Ciałem i Krwią Pańską. 

Po środku dostrzegamy symbol hostii w aureoli – glorii kolistej           z

napisem  IHS  –  Jesus  hominus  salvator.  WyraŜa  ona  Chrystusa  jako

Ŝertwę (hostię) – ofiarę dla odkupienia człowieka. 

A M B O N A

Zaraz przy ołtarzy znajduje się  Ambona – miejsce przepowiadania Słowa BoŜego,

które w czasie Mszy św. jest Ŝywe i skuteczne. Pan Jezus nadal czyni cuda, uzdrawia nas,

leczy nasze rany, odpuszcza nam grzechy, głosi ewangelię o Królestwie BoŜym. Symbolizuje

zastawiony stół, przy którym wierni karmią się Słowem BoŜym. 

W  ciągu  wieków  ambona  przybierała  róŜne

kształty.  Często  odznaczała  się  wieloma  zdobieniami.

Ustawiano ją na podwyŜszeniu, aby całe Zgromadzenie

Liturgiczne  mogło  dobrze  słyszeć  lektora  czytającego

Pismo Święte i kapłana głoszącego homilię. 

To  podwyŜszenie,  podest  z  języka  greckiego

nazywa  się  anabainen –  co  znaczy  wstępować,

wchodzić. Stąd teŜ nazwa Ambona. 

W  omawianym  kościele  ozdobiona  jest  ona

greckimi  literami  alfa  i  omega  –  początek  i  koniec,

okiem wpisanym w trójkąt – symbol Opatrzności BoŜej

–  oraz  krzyŜem  (symbolem  Nowego  Przymierza)

przedzielającym  tablice  Dekalogu  (symbolu  Starego

Przymierza).  Pokazują  one  jak  Nowy  Testament

dopełnia i wyjaśnia Stary oraz jak Providentia Dei wpisana jest w historię narodu wybranego,

a zarazem w historię zbawienia.
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T A B E R N A K U L U M

Tabernakulum  jest  miejscem  przechowywania  Ciała  Chrystusa  –  Chleba

eucharystycznego celem publicznej czci poza Mszą św. jak i komunii św. chorych. 

Poprze wieki  Komunię  św. przechowywano w mieszkaniu kapłana,  obok kościoła,

w ruchomym naczyniu (pyxis), na ołtarzu, w większych naczyniach wiszących nad ołtarzem,

w bocznych ścianach obok ołtarza, a w okresie gotyku w wolno stojących filarach. 

Instrukcja Eucharysticum Mysterium z 1969r. poleca przechowywanie Najświętszego

Sakramentu w oddzielnej kaplicy. Kodeks Prawa Kanonicznego wymaga, by Komunia św.

była przechowywana w kościele, kaplicy tylko w jednym miejscu, odpowiednim do modlitw. 

Tabernakulum  winno  być  nieusuwalne,  wykonane  z  materiału  trwałego,

nieprzeźroczystego i  tak zamknięte,  by wykluczyć  niebezpieczeństwo profanacji.  Znakiem

obecności Najświętszego Sakramentu jest zapalona specjalna lampa.

Na Zagorzynku Tabernakulum umieszczone jest w ścianie z boku ołtarza. Widnieje na

nim kwiat – symbol Ŝycia i piękna, w który wpisany jest krzyŜ. Połączenie to wyraŜa nie

tylko piękno narzędzia naszego odkupienia, ale i płynącą z niego Ŝyciodajną moc. Na nim

bowiem Chrystus pokonał  śmierć  i  otworzył  nam bramy nieba,  byśmy mogli  cieszyć  się

Ŝyciem wiecznym i juŜ zawsze przebywać z Panem Bogiem w światłości. 
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C H R Z C I E L N I C A

Godność Chrztu świętego jako pierwszego sakramentu, przez

który człowiek staje się członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa

od  początku  chrześcijaństwa  inspirowała  wierzących  do

wznoszenia specjalnych budynków z przeznaczeniem udzielania

w nich chrztu. Spotykamy je juŜ w III w. ozdobione przepięknymi

malowidłami  biblijnymi,  przewaŜnie  w  formie  oktogonalnej.

Z biegiem czasu baptysteria stały się przenośnymi naczyniami. Od

okresu romańskiego, były one w formie kielicha, przechowującego

wodę.  Wedle  zaleceń  rytuału  rzymskiego z  1614r.  ozdabiano  je

najczęściej  wizerunkami  św. Jana Chrzciciela udzielającego chrztu

Chrystusowi. 

W  kościele  Parafii  Narodzenia  NMP  chrzcielnicę  stanowi

ośmiokątny  kielich  z  umieszczonym  na  bocznej  ścianie  krzyŜem,

którym takŜe zwieńczone jest całe naczynie. 

K O N F E S J O N A Ł

Konfesjonał  jest  miejscem  wyznania

grzechów i pojednania z Kościołem i Bogiem. Jego

usytuowanie  wymaga  uwzględnienia  z  jednej

strony  dyskrecji,  anonimowości,  zachowania

tajemnicy,  a  z  drugiej  podkreślenia  eklezjalnego

charakteru sakramentu pokuty. 

W  omawianej  Świątyni  konfesjonał

usytuowany  jest  na  końcu  kościoła.  Główny

symbol stanowią dwa skrzyŜowane klucze (władza

rozwiązywani i związywania, a więc rozgrzeszania

i ekskomuniki) i wpisane w nie napis IHS – symbol

Chrystusa. 
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O B R A Z Y  I  K R Z Y ś E

Wnętrza  pomieszczeń  w  Świątyni

ubogacają  obrazy:  w kaplicy obraz  Matki  BoŜej

Nieustającej  Pomocy,  oraz  Obraz  Jezusa

Miłosiernego.

W  sali  na  I  piętrze  mamy  obraz

przedstawiający  scenę  modlitwy  Pana  Jezusa  w

Ogrójcu  z  podniesionymi  ku  górze  –  ku  Ojcu

oczyma oraz obraz  Matki  BoŜej  w wieńcu z 12

gwiazd,  której  stopa  przyciska  głowę  węŜa.

Symbolizuje  fragment  Księgi  Rodzaju,

protoewangelii  o niewieście – nowej Ewie,  która

zmiaŜdŜy  głowę  szatana  przedstawionego

w postaci węŜa. O koronie z 12 gwiazd wspomina

św. Jan w swojej Apokalipsie. 
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            Nad ołtarzem w centralnej  części  prezbiterium

zawieszony jest krzyŜ przedstawiony z boku na zdjęciu. 

Do  wszelkich  procesji  uŜywany  jest  krzyŜ  wspólnoty

neokatechumenalnej. 
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