Kronika parafialna
7 listopada – Ksi¹dz Biskup Diecezjalny Jan Barnard Szlaga poœwiêci³ kaplicê w parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata.
17 listopada – siostry El¿bietanki wspomina³y swoj¹ patronkê –
œwiêt¹ El¿bietê Wêgiersk¹.
22 listopada – prze¿ywaliœmy ostatni¹ niedzielê w roku liturgicznym; przy pomniku Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata odby³
siê uroczysty apel; tego te¿ dnia zakoñczy³ w naszej parafii praktykê
diakon Marcin Kidziun. Jego nastêpc¹ zosta³ ksi¹dz diakon Sebastian Baœ pochodz¹cy z Raci¹¿a.
29 listopada – w pierwsz¹ niedzielê adwentu rozpoczêliœmy czas
parafialnych rekolekcji przed odpustem ku czci œwiêtej Barbary. Rekolekcje prowadzi³ ksi¹dz doktor Wies³aw Œmigiel.
4 grudnia – prze¿ywaliœmy odpust ku czci Œwiêtej Barbary. Sumê
odpustow¹ sprawowa³ Ksi¹dz Biskup Pomocniczy Piotr Krupa.
8 grudnia – obchodziliœmy uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Swoje imieniny œwiêtowa³ nasz ksi¹dz proboszcz Marian Szczepiñski.
12 grudnia – odby³o siê spotkanie op³atkowe cz³onków ¯ywego
Ró¿añca
19 grudnia – liczna delegacja naszych parafian uda³a siê do Gniezna na uroczyst¹ inauguracjê pos³ugi prymasowskiej Ksiêdza Arcybiskupa Henryka Muszyñskiego
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Chwila wspomnieñ
Ledwie sko czy si listopad – miesi c tradycyjnie powi cony modlitwie za zmarych, a ju du ymi krokami zbliaj si wi ta Bo ego Narodzenia i czas kol dowy. Póki
co trwa adwent – czas naszej
bardziej intensywnej pracy duchowej. Prze yli my ju rekolekcje adwentowe, które prowadzi ksi dz doktor Wies aw

wi tego proboszcza z Ars – Jana
Marii Vianneya oraz s owa Matki Bo ej. Serce si raduj , kiedy
widzi si ca e rodziny przychodz ce na te niezwyk e poranne
Msze wi te.
W pierwsz niedziel adwentu rozpocz praktyk diako sk
diakon Sebastian Ba . Zast pi on

Sakrament Chrztu œw. przyjêli...
Anna wika owska,
córka Daniela i Ma gorzaty
Jan Sadowski,
syn Arkadiusza i Pauliny
Paulina Góra,
córka Przemys awa i Alicji
Maksymilian Rudzki,
syn Arkadiusza i Moniki
Witold Mrowi ski,
syn Micha a i Sylwii
Agata Wi niewska,
córka Tomasza i Justyny
Jakub Andrzejewski,
syn Konrada i Ma gorzaty
Kinga Gliwa,
córka Karola i Agnieszki
Joanna Borzestowska,
córka Rafa a i Anny

Odeszli do Pana...
Sakrament ma³¿eñstwa
zawarli...
Rados³aw Bobrowski i Ewelina Kaliszewska

migiel – dawny wikariusz parafii wi tej Trójcy, obecnie wyadowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Za nami
jest ju tak e odpust ku czci
wi tej Barbary.
Bardzo si cieszymy z duej frekwencji na roratach. Tematem przewodnim tegorocznych rorat jest ycie i nauczanie
2

Rafa³ Kalinowski i Natalia Maœna
Dariusz Eremus i Dorota Paw³owska
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Oliwia Martwicka,
córka Artura i Moniki
Aleks Stencel,
syn Andrzeja i Alicji
Damian Hinc,
syn Marcina i Barbary
ukasz Litwin,
syn Zbigniewa i Anety
Bartosz Put,
syn Tomasza i Hanny
Karina Kreft,
córka Rados awa i Katarzyny
Gracjan Okraszewski,
syn Andrzeja i Izabeli
Patrycja Paw owska,
córka Dariusza i Doroty
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Jan Jakusz, ul. Topolowa, l. 65.
Teresa Willich, ul. Kasztanowa, l. 70.
Ryszard Bareja, ul. Staszica, l. 71.
Alfons S³omiñski, Nowa Wieœ, l. 83.
Ma³gorzata Szews, ul. Sk³odowskiej, l.78.
Jadwiga Kuczkowska, ul. Staszica. l. 96.
Wanda ¯o³nowska, ul. Sk³odowskiej, l. 72.
Roman Wojciechowski, ul. Œwiêtope³ka, l 40.
Zofia Konkol, Nowa Wieœ, l.90.
Janina S³awna, ul. Sk³odowskiej, l.75.
Stanis³aw Trzebiatowski, ul. Konopnickiej, l. 81.
Benedykt Kreft, ul. Towarowa, l.68.
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Dlaczego przy grocie by³ osio³ i wó³?
Podczas gdy Józef i Maryja
drowali po Betlejem, jeden z
anio ów zebra wszystkie zwierz ta, aby wybra najbardziej przydatne do niesienia pomocy wi tej
Rodzinie w stajence.
Jako pierwszy naturalnie zg osi si lew:
- Jedynie król zwierz t jest godny s
Królowi wiata – zarycza . – Stan
u wej cia i
rozszarpi
wszystkich,
którzy zechc si zblido Dzieci tka!
- Jeste
zbyt gwa towny – powiedzia
anio .
Zaraz potem zbli
si lew. Z
min chytr i niewinn stwierdzi :
- Jestem najodpowiedniejszym
zwierz ciem. Dla Syna Bo ego codziennie rano b
kra najlepszy
miód i wie utkie mleko. Codziennie te b
przynosi Maryi i Józefowi liczn kurk .
- Jeste zbyt nieuczciwy – powiedzia anio .
Nadszed paw, dumny i wspaniay. Rozpostar swój ogromny koloru t czy i stwierdzi :
- Przekszta te biedn stajen10

w pa ac królewski, pi kniejszy
od pa acu Salomona!
- Jeste zbyt pyszny! – powiedzia anio .
Wiele zwierz t przesz o przed
anio em, ka de chwali o swój dar.
Na pró no. Anio nie móg znale
odpowiedniego. Zobaczy jednak,
e osio ek i wól nadal pracowa y ze
spuszczon g ow na polu wie niaka, w pobli u
groty. Anio
przywo
ich.
- A wy nie
macie nic do
ofiarowania
Dzieci tku?
- Nie –
odpowiedzia
osio ek
i
smutnie opuci d ugie
uszy. – Nie
nauczyli my
si niczego
poza pokor i cierpliwo ci .
Wszystko inne staje si jedynie
powodem do bicia!
Ale wó nie mia o, nie podnosz c nawet oczu, powiedzia :
- Mogliby my jednak od czasu
do czasu odp dzi muchy naszymi
ogonami.
Anio u miechn si wreszcie
i powiedzia :
- W nie wy nadajecie si do
óbka!
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diakona Marcina Kidziuna, który na
swoj drug placówk poszed do parafii Podwy szenia Krzy a wi tego w
Tczewie. Nowemu diakonowi yczymy dobrego samopoczucia w Kocierzynie i nabywania duszpasterskiego
do wiadczenia
u stóp Matki
Bo ej Królowej
Rodzin.
Sobota 19
grudnia na zawsze zapisze si w kronikach naszej parafii. Tego bowiem dnia
mia o miejsce niezwyk e wydarzenie.
Pochodz cy z Ko cierzyny ksi dz ar-

Modlitwy do Dzieci¹tka Jezus
Jezu, Bo¿e Dzieciê, b¹dŸ na wieki pochwalony
za to, ¿e z mi³oœci ku nam tak bardzo siê uni¿y³eœ. Przyszed³eœ do nas z nieba, aby nas tam
zaprowadziæ. Wyniszczy³eœ Siebie, aby nas
ubogaciæ, a my tak czêsto jesteœmy niewdziêczni. Spraw wiêc, o Bo¿e Dzieci¹tko, abyœmy Ciê
mi³owali ca³ym sercem i nigdy nie zasmucali
z³ym ¿yciem. Pozwól nam uczestniczyæ w Twoich Boskich b³ogos³awieñstwach teraz i w
wiecznoœci. Amen.
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cybiskup Henryk Muszy ski zosta mianowany prymasem Polski. Jest to bez
tpienia wielki zaszczyt dla ksi dza arcybiskupa jak
i dla ca ej ziemi ko cierskiej i ziemi
kaszubskiej.
Ju dzi mo emy zdradzi ,
e
nowy
ksi dz prymas
przyb dzie do
Ko cierzyny
w dniu 7 lutego 2010 roku.
W naszym kociele b dzie sprawowa ofiar Mszy
wi tej.
Ks. Krzysztof

Najœwiêtsze Dzieciê Jezu, uœwiêæ spojrzenia
naszych oczu, s³owa naszych ust, prace naszych r¹k i kroki naszych stóp. Najœwiêtsze
Dzieciê Jezu, uœwiêæ tak¿e myœli naszego ducha,
postanowienia naszej woli, uczucia i pragnienia
naszych serc. Najœwiêtsze Dzieciê Jezu, niech
nic nie widzimy, nic nie s³yszymy, nic nie mówimy, nic nie czynimy, nic nie myœlimy, nic nie
pragniemy, chcemy lub ¿¹damy, co by mog³o w
najmniejszy sposób obraziæ Tw¹ prostotê, czystoœæ i niewinnoœæ. Najœwiêtsze Dzieciê Jezu,
uczyñ nas bogatymi w Twym ubóstwie, wielkimi w Twej maleñkoœci, m¹drymi w Twej prostocie i szczêœliwymi w Twym cierpieniu. Amen.

3

¯eby tak w Noc Betlejemsk¹ ca³y œwiat siê nad Tob¹ pochyli³.
I ¿eby wszyscy zaniemówili w œwiêtym zdumieniu.
I ¿eby jeden drugiemu spojrza³ dziœ w oczy inaczej.
¯eby w pokoju tej nocy poblad³y troski.
I niepokoje zgas³y.
By ¿aden cz³owiek nie by³ obcy.
¯eby nie by³o samotnych.
By ka¿dy z ka¿dym dzieli³ siê sercem,
jak wigilijnym op³atkiem – z dobrymi ³zami w oczach.
By drogi krzywe sta³y siê prostymi.
By ktoœ przypomnia³ sobie nagle kolêdê dawno zapomnian¹.
By ktoœ przebaczy³, ktoœ rozp³aka³ siê nad win¹ darowan¹.
By ktoœ zamkniête drzwi otworzy³.
By wszyscy byli dobrej woli,
a ponad œwiatem pokój –Pokój Bo¿y.
B³ogos³awieñstwa Bo¿ego, opieki Matki Bo¿ej Królowej
Rodzin oraz wszelkiej pomyœlnoœci w nowym 2010 roku ¿ycz¹

Ksi¹dz Proboszcz z Wikariuszami

JASE£KA
Pierwsze jase³ka urz¹dzi³ dawno temu, w roku
1223, wielki mi³oœnik Dzieci¹tka Jezus - œw. Franciszek z Asy¿u w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie
i bracia z Zakonu zwyczaj ten ponieœli na ca³y œwiat,
w tym tak¿e do Polski, gdzie ju¿ pod koniec XIII
wieku pojawi³y siê figury przedstawiaj¹ce ca³¹ scenê Bo¿ego Narodzenia. Nadszed³ jednak czas, gdy
ludziom znudzi³o siê coroczne ogl¹danie drewnianych czy kamiennych figur. Pomys³owi bracia zakonni zaczêli wiêc wystawiaæ najpierw ruchome
figury, póŸniej zaœ kukie³kowe i w³aœnie takie widowiska zaczê³y gromadziæ wielkie t³umy ludzi.
Niestety reakcja ludzi na te przedstawienia nie by³a
godna miejsca w jakim je wystawiano - koœcio³a i
dlatego jase³ka z nich usuniêto. Zaczêto je wystawiaæ w ró¿nych miejscach (wiêkszych domach,
placach, ulicach). Jase³ka zawsze rozpoczynaj¹ siê
scen¹ zbudzenia pasterzy przez anio³ów. Zawsze
jest te¿ w nich scena na dworze okrutnego króla
Heroda, jest œmieræ kr¹¿¹ca wokó³ jego tronu, która kos¹ œcina mu g³owê, jest niesforny diabe³ namawiaj¹cy go do zabicia dzieci w Betlejem. Jest oczywiœcie Œwiêta Rodzina przy ¿³óbku ma³ego Jezusa,
s¹ pasterze i Trzej Królowie przychodz¹cy z darami. Nazwa - jase³ka pochodzi od s³owa „jas³a”,
czyli ¿³ób bydlêcy w stajni. Od tego „¿³obu” powsta³ ¿³óbek, a od „jas³a” - jase³ka, w których g³ównym elementem jest ¿³óbek z ma³ym Dzieci¹tkiem.
CHOINKA
Na wigiliê Bo¿ego Narodzenia niemal ka¿da
polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i
dekoruje choinkê. Jest to jedna z najm³odszych tradycji wigilijnych. Pocz¹tkowo, w tym równie¿ na
ziemiach polskich, popularna by³a „jodlka”, czyli
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wierzcho³ek sosny, jod³y lub œwierku zawieszony
u pu³apu. Drzewko to mia³o chroniæ dom i jego
mieszkañców
od
z³ych
mocy.
Choinka w obecnej formie przyjê³a siê w Polsce
dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten przeniós³ siê z
Niemiec. Opisuje to m.in. Zygmunt Gloger w „Encyklopedii Staropolskiej”: „Za czasów pruskich, tj.
w latach 1795-1806, przyjêto od Niemców zwyczaj w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia ubierania dla
dzieci sosenki lub jode³ki orzechami, cukierkami,
jab³uszkami i mnóstwem œwieczek woskowych”.
W chrzeœcijañstwie choinka symbolizuje „biblijne drzewo poznania dobra i z³a”. Choinkê wnosi siê do domu w dniu, w którym wspominamy
pierwszych ludzi - Adama i Ewê. Na choince nie
powinno zabrakn¹æ jab³ek, bo w³aœnie te owoce
symbolizuj¹ owoc z raju Eden. Wœród iglastych
ga³¹zek wij¹ siê ³añcuchy, lekkie, s³omkowe i bibu³kowe, s¹ pami¹tka po wê¿u-kusicielu. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdê betlejemsk¹, która wiod³a Trzech Króli do Dzieci¹tka
Jezus. Œwieczki na ga³¹zkach to jak okruchy ognia,
który dawniej p³on¹³ w izbie przez ca³¹ noc wigilijn¹, aby przychodz¹ce na ten czas dusze przodków mog³y sie ogrzaæ. Choinki ubierano tak¿e w
piernikowe figurki ludzi i zwierz¹t, lukrowane
kolorowo, posypane makiem, szczególnie okazale
prezentowa³a sie postaæ Œw. Miko³aja. Tak ustrojona choinka sta³a w domu do Trzech Króli. W wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowi³ sie dopiero na pocz¹tku XX wieku.
Znaj¹c ju¿ przynajmniej najwa¿niejsze polskie
zwyczaje i tradycje Bo¿onarodzeniowe, wcielajmy
je w ¿ycie, aby dziêki nim prze¿yæ jak najpiêkniej
Œwiêta Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Diakon Sebastian Baœ
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Czy znasz zwyczaje i tradycje Bo¿onarodzeniowe?
Jeœli nie, to koniecznie przeczytaj ten artyku³!
DZIELENIE SIE OP£ATKIEM
Niew¹tpliwie najwa¿niejszym i najbardziej
wzruszaj¹cym momentem by³o i jest dzielenie
sie poœwiêconym op³atkiem. Staropolskie op³atki by³y ró¿nokolorowe i bardzo ozdobne. Dziœ
op³atki s¹ bia³e i ozdobnie wyt³aczane.
Nazwa „op³atek” pochodzi od ³aciñskiego s³owa „oblatum”, czyli dar ofiarny. Dawniej cz³owiek sk³ada³ ofiary nieznanym si³om - wodzie,
piorunom, wiatrom, trzêsieniom ziemi, by
ustrzec siê od tego wszystkiego, co mog³o mu
zagra¿aæ. Praktyka pieczenia chleba przaœnego,
niekwaszonego, takiego, jakiego u¿ywa³ Pan
Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodzi³a z
czasów biblijnych, od Moj¿esza i zachowa³a siê
w Koœciele do dziœ, choæ obecnie ten chleb ma
inny wygl¹d, jest bielszy, cieñszy i delikatniejszy. Op³atki, jakie my dziœ znamy (nebula mgie³ka) pierwsi zaczêli wypiekaæ zakonnicy
z klasztoru benedyktyñskiego we Francji. Stamt¹d zwyczaj ten rozpowszechni³ siê na ca³¹ Europê.
KOLÊDA
Nieroz³¹cznym elementem Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia jest kolêda. Nazwa kolêda pojawi³a
siê dawno temu. Wywodzi siê ona od s³owa
„calendae”, tak bowiem Rzymianie nazywali
pocz¹tek ka¿dego miesi¹ca. Owe kalendy, szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radoœnie, bawili siê, œpiewali, sk³adali sobie ¿yczenia i obdarowywali prezentami.
Koœció³ katolicki zniós³ stary, pogañski zwy8

czaj obchodzenia kalend, zachowa³a siê jednak
tradycja œpiewania pobo¿nych pieœni, s³awi¹cych narodziny Chrystusa, odwiedzania siê w
domach, kupowania œwi¹tecznych podarunków. W ten sposób do jêzyka naszych dziadków wesz³o ³aciñskie s³owo „calendae” czyli
kolêda.
Z biegiem czasu kolêd¹ zwano nie tylko pieœñ
na Bo¿e Narodzenie, ale tak¿e zwyczaj chodzenia
po domach z ¿yczeniami œwi¹teczno - noworocznymi czy odwiedzanie przez kap³ana parafian w
ich domach. Trudno dziœ ustaliæ dok³adnie czas,
kiedy pierwsze kolêdy pojawi³y siê w Polsce. Prawdopodobnie mog³o to byæ ju¿ w XIII wieku, kiedy
to przybyli do nas ojcowie franciszkanie. Wzorem
za³o¿yciela swego Zakonu, œw. Franciszka z Asy¿u, który pierwszy urz¹dzi³ ¿³óbek wyobra¿aj¹cy
Bo¿e Narodzenie, propagowali kult Dzieci¹tka Jezus. Oni to zaczêli urz¹dzaæ po koœcio³ach szopki,
oni te¿ pierwsi organizowali jase³ka - ruchome
przedstawienia scen Bo¿ego Narodzenia. Przy takich widowiskach na pewno œpiewano te¿ i stosowne pieœni, jednak z tego czasu nie zachowa³a siê
ani jedna kolêda. Najdawniejsze kolêdy, które znamy, pochodz¹ z wieku XV, a najpopularniejsza z
nich to kolêda „Anio³ pasterzom mówi³”.
KOLÊDA - ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
Dawniej odwiedziny duszpasterskie rozpoczynano w Nowy Rok lub dnia nastêpnego, a koñczono w œwiêto Matki Boskiej Gromniczej. Obecnie wizyty duszpasterskie trwaj¹ zazwyczaj d³u¿ej, gdy¿ ludnoœæ Polski znacznie sie zwiêkszy³a.
Pierwsze wzmianki o kolêdzie mamy w XVII w.
GWIAZDA PRZEWODNIA

„W MOJEJ M£ODOŒCI
WZRASTAM W LATACH, M¥DROŒCI I £ASCE”
Taki oto tytu nosi nazw temat
prac konkursowych, w których wzi li
udzia uczniowie naszej parafii. Poni ej
prezentujemy drug z najciekawszych
prac – zakwalifikowan a do etapu
ogólnopolskiego.
W 1994 przyszed em na wiat i
wychowuje si w rodzinie katolickiej. Po
przyj ciu Pierwszej Komunii wi tej
mówiono mi, e b ksi dzem. Postanowi em zosta ministrantem. Chodziem do ko cio a na ró aniec, roraty, poranne msze wi te i na lekcje religii. W
wieku dziesi ciu lat zaczyna em czyta
Pismo wi te i mog em odpowiedzie
na moje pytanie dotycz ce ycia. Zacz em poznawa ludzi, którzy yli z
Bogiem. Coraz bardziej mnie interesowa y tematy zwi zane z Ko cio em, na
Mszy wi tej zawsze uwa nie s uchaem i do tej pory s ucham Ewangelii, Listów i kaza , gdy z ka dego mo na
wynie co ciekawego i dzieli si tym
z innymi. W domu cz sto rozmawiamy
na tematy religijne, cz sto si razem
modlimy.
Nast pnym etapem w moim yciu
by o pój cie do gimnazjum. By em ju
troch starszy, i coraz ci ej jest wiadczy o Bogu w ród swoich rówie niGWIAZDA PRZEWODNIA

ków, ale zawsze staram si to robi , nie
wstydz si mówi o Bogu, traktuj Go
jak swojego przyjaciela. I nie zrezygnowa am z bycia ministrantem, jestem nim
do dnia dzisiejszego i bardzo jestem z
tego dumny, poniewa wiele osób rezygnuje albo z braku czasu albo im si nie
chce. Ja bardzo chc by ministrantem
poniewa wtedy czuj e jestem bli ej
Boga. Cz sto modl si za moj rodzi, za pokój na wiecie, o zdrowie dla
papie a. Modlitwa dla mnie nie jest tylko zwyk regu . Podczas modlitwy
rozmawiam z Bogiem. Mog Mu powiedzie o wszystkim, On zawsze wyucha, czuj si wtedy lepiej i weselej a
przede wszystkim spokojniej. Czuj , e
jestem dobrym chrze cijaninem, ale ci gle staram si by coraz lepszym cz owiekiem, ca e ycie musimy si stara .
Mam nadziej , e je li coraz wi cej ludzi b dzie dawa o prawdziwe wiadectwo z bycia dobrym chrze cijaninem,
to i wiat b dzie lepszy. Teraz mam 15
lat, i ca e ycie przede mn . Uwa am,
e do tej pory godnie prze em swoje
ycie, a teraz w swojej m odo ci dorastam w m dro ci i w asce i mam nadzieje e od tej pory b
jeszcze lepszym cz owiekiem.
Dawid
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Ksi¹dz Prymas Henryk Muszyñski
Jego Ekscelencja Ksi dz Prymas Henryk Józef Muszy ski urodzi si 20 marca 1933 r. w Ko cierzynie, w g boko
religijnej i patriotycznej rodzinie
Pa stwa Marii i
Franciszka Muszy skich. Ojciec
Ksi dza Arcybiskupa by urz dnikiem Starostwa.
Okres okupacji Jego Ekscelencja sp dzi pod
opiek matki w
Wysinie /obecna
gmina Liniewo/.
Nauk w zakresie
szko y podstawowej i redniej pobiera w Ko cierzynie. Jako absolwent Pa stwowego Gimnazjum i
Liceum w Ko cierzynie w 1951 r.
wst pi do Wy szego Seminarium
Duchownego w Pelplinie, gdzie
odbywa w latach 1951 - 1957 studia filozoficzno- teologiczne. W
owym czasie by a to g boko odwa na decyzja z uwagi na szalej cy,
wszechobecny terror stalinowski.
wi cenia kap
6

skie przyj 28

kwietnia 1957 r. w Pelplinie z r k
Ksi dza Biskupa Kazimierza Kowalskiego. Po 3-letniej pracy duszpasterskiej
w
Gdyni zosta skierowany na studia
biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
które uko czy w
1963 r. Nast pnie
swoj wiedz poszerza na Papieskim Instytucie
Biblijnym w Rzymie i Franciszka skim Instytucie
Biblijnym w Jerozolimie, gdzie w
1967 r. obroni
doktorat z teologii. Kolejnym o rodkiem naukowym, w którym podj prac naukow by Instytut Bada Qumra skich w Heidelbergu. W 1968 r. Arcybiskup Henryk J. Muszy ski rozpocz prac wyk adowcy w Wyszym Seminarium Duchownym w
Pelplinie, a od 1973 r. równie w
Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie. Wtedy te obroni w
Rzymie kolejn prac doktorsk tym razem z biblistyki.
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W 1979 r. obroni prac habilitacyjn na temat „Chrystus - fundament i
kamie w gielny Ko cio a w wietle tekstów qumra skich”. Kolejne lata w Jego
karierze naukowej wyznaczaj daty
1981 - kiedy to otrzyma
nominacj na stanowisko
docenta, 1986 - profesora
nadzwyczajnego. Do 1991
r. nieprzerwanie zwi zany
by z Akademi Teologii
Katolickiej w Warszawie,
w której kolejno pe ni
funkcj prodziekana i dziekana Wydzia u Teologicznego.

W 1985 r. Ojciec wi ty Jan
Pawe II mianowa Go biskupem
pomocniczym diecezji che mi skiej, nast pnie biskupem ordynariuszem diecezji w oc awskiej,
gdzie w 1991 r. przygotowa rodzidiecezjaln na spotkanie z Ojcem wi tym. Dnia 25 marca 1992
. Ojciec wi ty mianowa Go Arcybiskupem Metropolit Gnie nie skim.
Dzia alno
Arcybiskupa
Gnie nie skiego by a bardzo rozlea. W latach 1989 - 1994 pe ni
funkcj Przewodnicz cego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Dialogu z Judaizmem. By cz onkiem
Rady G ównej Episkopatu Polski
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oraz Rady II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego. Od marca 1994
r. pe ni funkcj Wiceprzewodnicz cego Konferencji Episkopatu
Polski i Przewodnicz cego Komisji Episkopatu Polski
do spraw Nauki Katolickiej. W czerwcu
1994 r. zosta mianowany przez Ojca wi tego cz onkiem Papieskiej Rady do Popierania Jedno ci Chrze cijan. By Przewodnicz cym Krajowego Komitetu dla Organizacji
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
W czerwcu 1997 r. przygotowa i
pe ni honory gospodarza europejskich uroczysto ci tysi clecia m cze skiej mierci w. Wojciecha,
w trakcie których Ojciec wi ty Jan
Pawe II spotka si z prezydentami
pa stw rodkowoeuropejskich.
19 grudnia 2009 abp Muszy ski obj tytu Prymasa Polski. Zast pi na tym stanowisku kardyna a
Józefa Glempa. Abp Muszy ski zdecydowa , e mimo i nie jest kardyna em, przywdzieje kardynalsk
purpur , wykorzystuj c przywilej
nadany arcybiskupom gnie nie skim przez papie a Benedykta XIV
z 1749 roku.
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