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Dzieje i wymowę psalmów przybli-
żył ks. Grzegorz Wolski w numerze 18 
„Parafii na Sadach”. Ich znaczenia nie 
sposób przecenić. W niniejszym nu-
merze chcemy zwrócić uwagę na to, 
że teksty psalmów były wykorzystane 
przez św. Franciszka z Asyżu jako osno-
wa jego osobistej modlitwy, która po-
wstała zanim Droga Krzyżowa przybrała 
znany do dzisiaj kształt czternastu stacji. 
Przewaga tematyki pasyjnej przyczyniła 
się zapewne do późniejszego zatytuło-
wania przez Waddinga modlitwy jako 
Oficjum o Męce Pańskiej. Nie wszyscy 
zgodzali się z takim tytułem. Zauważa-
li, że nie chodzi w niej tylko o mękę, ale 
o tajemnicę Boga-Człowieka.

Kult Męki Chrystusa był bardzo bliski 
św. Franciszkowi, żyjącemu na przełomie 
XII i XIII w. Modlitwę łączył z działaniem, 
kiedy wybrał się w podróż apostolską 
do Ziemi Świętej. Obdarzony też został 
w 1224 r. stygmatami Męki Pańskiej. Tru-
dy podróży i cierpienia fizyczne sprawiły, 
że zakończył swe życie w 1226 r., w wieku 
45 lat. Współcześni mu widzieli w nim na-
śladowcę Chrystusa nie tylko w męce, ale 
i w ubóstwie i pokorze – odmawiał przyj-
mowania nawet godności kościelnych 
i nie przyjął święceń kapłańskich, do koń-
ca pozostając diakonem. Kanonizowany 
został w 1228 r., dwa lata po śmierci. Pozo-
stawił wielkie dziedzictwo – nie tylko trzy 
zakony i ich reguły, lecz także modlitwy.

Psałterz rzymski był doskonale znany 
braciom z Asyżu, często przez nich odma-
wiany. Naturalne stało się więc sięgnięcie 
do wierszy psalmów. Inspirację stanowiły 
też pisma Jana Ewangelisty: Ewangelia, 

Listy i Apokalipsa. Tematyka Oficjum sku-
pia się nie tylko na męce Jezusa Chrystu-
sa, lecz przywołuje także inne elementy 
historii zbawienia – od stworzenia świa-
ta począwszy, przez ponowne przyjście 
zmartwychwstałego Chrystusa aż do 
sądu ostatecznego. Franciszek przeżywał 
całość misterium paschalnego, jednoczył 
się z Chrystusem cierpiącym, umierają-
cym, ale i zmartwychwstałym, wstępują-
cym do nieba. Motywem dla wyrażania 
nadziei w czasie przeżywania Męki Chry-
stusowej jest wiara i miłość. Franciszek 
odczuwał radość widząc zawsze w Ukrzy-
żowanym Panu samego Boga Człowieka, 
Syna Ojca, w którym cierpienie i ludzka 
śmierć są i oznaczają zwycięstwo i chwałę 
życia Bożego. Ukrzyżowanemu Chrystu-
sowi my też powinniśmy ofiarowywać na-
sze ciała i myśli zawsze, naśladując Jego 
Krzyż, nie tylko podczas obchodów Męki 
Pańskiej, ale i podczas obchodów Bożego 
Narodzenia – przez cały rok liturgiczny. 

Oficjum o Męce Pańskiej składa się 
z pięciu części: I – „Na święte triduum 
Wielkiego Tygodnia i na dni w ciągu roku”, 
II – „W okresie Wielkanocnym, III – „Na 
niedziele i główne święta”, IV – „W cza-
sie Adwentu”, V – „Na Boże Narodzenie”. 
Obejmuje więc cały rok liturgiczny. Każda 
część zawiera słowa psalmów złożone 
na każdą godzinę liturgiczną: kompleta, 
jutrznia, pryma, tercja, seksta, nona i nie-
szpory. Modlitwa zaczyna się od komple-
ty Wielkiego Piątku, ponieważ Chrystus 
został pojmany w Ogrodzie Oliwnym po 
Ostatniej Wieczerzy, w noc poprzedzają-
cą piątek. Niektóre przekazy tekstu mod-
litwy wspominają, że początkiem jej jest 
Wieczerza Pańska w Wielki Czwartek.

Psalmy poprzedza antyfona, a koń-
czy modlitwa końcowa.

Wielki Tydzień • Oficjum o Męce Pańskiej

Umiłował mnie i samego siebie  
wydał za mnie. (Ga 2, 20)

Mal. Caravaggio: Złożenie do grobu

1 Litera G oznacza Psałterz galikański, litera R – Psałterz rzymski

Część I – KOMPLETA
Antyfona: „Święta Maryjo, Dziewico, 

wśród niewiast na świecie nie urodziła 
się podobna Tobie, Córko i Służebnico 
najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, 
Matko najświętszego Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha 
Świętego: módl się za nami wraz ze św. 
Michałem Archaniołem i wszystkimi 
mocami nieba, i wszystkimi świętymi 
do Twego najświętszego, umiłowanego 
Syna, Pana i Mistrza.”

Psalm [I]1

1 Boże, objawiłem Tobie moje życie * łzy 
moje położyłeś przed Twoim obliczem 
(Ps 55, 9).

2 Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw 
mnie obmyślali (Ps 40, 8 – R) * i wspólnie 
odbyli naradę (Ps 70, 10b – G).

3 Odpłacili mi złem za was * i nienawiścią 
za moją miłość (por. Ps 108, 5).

4 Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi * ja 
zaś modliłem się (Ps 108, 4).

5 Mój Ojcze Święty (J 17, 11), Królu nieba 
i ziemi, nie odstępuj ode mnie * bo zagra-
ża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił 
pomocy (Ps 21, 12 – R).

6 Nieprzyjaciele moi zawrócą (R ) wstecz * 
w jakimkolwiek dniu wezwę Ciebie: oto 
wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 55, 10 
– por. R).

7 Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli 
się i stanęli naprzeciw mnie * i moi bliscy 
z daleka stanęli (por. Ps 3, 12 – R).

8 Oddaliłeś ode mnie moich znajomych * 
uznali mnie za wstrętnego dla siebie, je-
stem jak więzień i wyjść nie mogę (Ps 87, 
9 – por. R).

9 Ojcze Święty (J 17,11), nie oddalaj ode 
mnie Twej pomocy (Ps 21, 20) * Boże 
mój, pamiętaj o pomocy dla mnie (por. 
Ps 70, 12).

10Przyjdź mi z pomocą * Panie, Boże zba-
wienia mego (Ps 37, 23).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Święte-

mu. Jak była na początku i teraz, i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen.

Zakończenie modlitwy o każdej go-
dzinie stanowią słowa: „Błogosławmy 
Panu Bogu żywemu i prawdziwemu 
(1 Tes 1, 9); oddawajmy Mu zawsze sławę, 
chwałę, cześć, błogosławieństwo (por. 
Ap 4, 9) i wszelkie dobra. Amen. Amen. 
Niech się stanie. Niech się stanie”.

Opracowała Anna Laszuk  
na podstawie:

Pisma św. Franciszka z Asyżu, Ojcowie Kapucyni, 
Warszawa 1990.

H. Burba, Oficjum o Męce Pańskiej, „Nasze Życie” 
nr 90, 2009.
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Niech Chrystus Zmartwychwstały umocni w nas 
nadzieję wiecznego zbawienia i obdarzy obficie 
swoim pokojem nasze rodziny i nasze serca.

Ksiądz Proboszcz

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII 
28.03.2010 Niedziela Palmowa – CZERWIEC 2010

WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

28 marca – NIEDZIELA PALMOWA
 Pamiątka wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy.
 Poświęcenie palm na każdej Mszy Św.
 Gorzkie Żale o godz. 17.45.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 1  kwietnia – WIELKI CZWARTEK
 Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30.
  2  kwietnia – WIELKI PIĄTEK
 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 6.30 do 18.00.
 Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
  3  kwietnia – WIELKA SOBOTA
 Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 6.30 do 19.00
 Święcenie pokarmów od godz. 8.00 do 17.00.
 Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.

Testament 
(fragment)

...

o wczesnym świcie trzy Maryje
do grobu Pana niosły swój smutek
zastały tylko całun
bo Ciało – zmartwychwstało

żyje Pan – uwierzyli
palce w rany wkładali
po mowie Go poznawali
łzy ocierali...

nosimy odtąd w sercach
Jego Golgotę
to dla nas zawisł na Krzyżu
prekursor męki - 

wstąpił w niebiosa do Ojca
światu zostawił testament
„non omnis moriar” * – nadzieję
gdy przekroczymy bramę
dotknięcie bożej ręki...

Olga Gajewska – Gulewska

Od Redakcji: 
Słowami poetki Olgi Gajewskiej 
– Gulewskiej Wszystkim Naszym 
Parafianom i Czytelnikom składa-
my życzenia Wielkanocne:

* nie cały  umrę (przyp. Horacy)

Zmartwychwstanie Pańskie Alleluja!
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   4  kwietnia – NIEDZIELA ZMAR-
TWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 Procesja Rezurekcyjna i Msza Św. 
o godz. 6.00. Następna Msza Św. o 
godz. 8.00, dalej jak w każdą niedzielę.

   5  kwietnia – Poniedziałek Wielkanoc-
ny.  Msze Św. jak w każdą niedzielę.

11 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia 
Bożego

13 kwietnia – wtorek
 Adoracja Parafialna. Wystawienie 

Najświętszego Sakramentu po Mszy 
Św. o godz. 8.00 zakończone Nabo-
żeństwem o godz. 18.00.

16 kwietnia – piątek
 Msza Św. w intencji Ojca Świętego 

Benedykta XVI w 83. rocznicę uro-
dzin o godz. 8.00.

19 kwietnia – poniedziałek
 V rocznica wyboru na Stolicę Piotrową 

Ojca Świętego Benedykta XVI. Msza 
Św. dziękczynna o godz. 18.30.

Maj
Nabożeństwo Majowe codziennie 
o godz. 18.00.

   3  maja – poniedziałek, Uroczystość 
N.M.P. Królowej Polski. Święto Na-
rodowe, 219. Rocznica Konstytucji 
3 Maja.

 Msze Św. jak w niedzielę. Msza Św. za 
Ojczyznę o godz. 18.30.

13 maja – czwartek, Matki Bożej Fa-
timskiej.

 Adoracja Parafialna. Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu po Mszy 
Św. o godz. 8.00 zakończone Nabo-
żeństwem Majowym o godz. 18.00.

14  maja – piątek, rozpoczęcie No-
wenny do Ducha Świętego.

16 maja – niedziela, Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego.

 Na Mszy Św. o godz. 9.00 I Komunia 
Św., szkoły podstawowe nr 92 i 267. 

23 maja – niedziela, Zesłanie Ducha 
Świętego.

 Na Mszy Św. o godz. 9.00 Rocznica 
I Komunii Świętej. Zakończenie okre-
su wielkanocnego i Komunii Świętej 
Wielkanocnej.

28  maja – piątek, rocznica śmier-
ci Kard. Stefana Wyszyńskiego 
(+1981). Msza Św. o beatyfikację Słu-
gi Bożego o godz. 18.30.

30 maja – niedziela, Uroczystość Trój-
cy Przenajświętszej.

Czerwiec
Nabożeństwo do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa /Czerwcowe/ co-
dziennie o godz. 18.00.

  3  czerwca – czwartek, Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa – Boże Ciało.

 Msze Św. o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00 i 18.30. Procesja 
z Najświętszym Sakramentem do 
4 ołtarzy o godz. 17.00.

  5  czerwca – sobota, 15. rocznica 
poświęcenia naszego kościoła 
(1995).

11 czerwca – piątek, Uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.

 Msza Św. w intencji osób, rodzin 
i dzieci poświęconych Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa o godz. 18.30.

12 czerwca – sobota, Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny.

 Wspomnienie Błogosławionych Mę-
czenników II wojny światowej (beaty-
fikowani 13 czerwca 1999 r. w Warsza-
wie przez Ojca Świętego Jana Pawła II) 

13 czerwca – niedziela
 Adoracja Parafialna. Wystawienie Naj-

świętszego Sakramentu po Mszy Św. 
o godz. 14.00 zakończone Nabożeń-
stwem Czerwcowym o godz. 18.00. 
Imieniny Ks. Prałata dr. Antoniego 
Dębkowskiego – Proboszcza naszej 
Parafii. Msza Św. w intencji Dostojne-
go Solenizanta o godz. 18.30. 

27 czerwca – niedziela
 Porządek Mszy Św. wakacyjny – do 

ostatniej niedzieli sierpnia /29.08/ 
włącznie. W wakacje – w niedziele 
nie ma Mszy Św. o godz. 9.00 i 14.00, 
w dni powszednie nie ma Mszy Św. 
o godz. 6.30 i 7.30.

29 czerwca – wtorek, Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła.

 Msze Św. o godz. 7.00, 8.00, 9.00 
i 18.30. V Dzień Papieski Papieża Be-
nedykta XVI. Msza Św. w intencji Ojca 
Świętego o godz. 9.00.

30 czerwca – środa
 ostatnie Nabożeństwo Czerwcowe 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Opracowała  
s. M. Bernarda Konieczna CR
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Po szabacie, w pierwszy dzień tygodnia o świcie, Ma-
ria Magdalena i druga Maria przyszły zobaczyć grób. Wi-
dząc go pustym, przestraszone ale i szczęśliwe odeszły, by 
oznajmić to jego uczniom. Po drodze spotkały Jezusa, któ-
ry im powiedział „Nie bójcie się, idźcie i powiedzcie moim 
braciom, żeby szli do Galilei, tam mnie zobaczą.”

To były pierwsze Apostołki Zmartwychwstania, a ich 
rola od tamtych czasów nie zmieniła się. Te współczesne 
mają również z radością głosić światu, wszędzie tam, gdzie 
je Pan pośle, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje i ciągle 
na nas czeka. Mają niestrudzenie szukać okazji, by otwarcie 
mówić o Chrystusie, by wyrażać swoją wierność Chrystuso-
wi i Kościołowi. 

Dzisiejsze Apostołki Zmartwychwstania stanowią sto-
warzyszenie kobiet świeckich, które są zjednoczone ze 
Zgromadzeniem Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa i żyją według reguły zatwierdzonej przez 
Kościół.

Pierwszą apostołką naszych czasów była pani Gabriela 
Wrotnowska, blisko zaprzyjaźniona z założycielką Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstanek Matką Celiną Borzęcką, 
obecnie błogosławioną. Kiedy powstał pierwszy dom Zgro-
madzenia w Kętach, pani Gabriela, już po śmierci męża, na 
zaproszenie Matki Fundatorki zamieszkała w nim w 1900 r., 

służąc Siostrom ogromną pomocą i życzliwością. Swoje 
przyrzeczenia złożyła na ręce Matki Celiny w 1893 r. zapo-
czątkowując w ten sposób świecką gałąź Zgromadzenia 
pod nazwa „Sióstr Zjednoczonych”, przemianowanych po 
Soborze Watykańskim II na „Apostołki Zmartwychwstania”. 
Nazwa ta funkcjonuje do dzisiaj, a stowarzyszenie Aposto-
łek Zmartwychwstania ciągle się powiększa i pragnie włą-
czać w swoje szeregi kolejne panie.

Apostołką Zmartwychwstania może zostać katoliczka 
każdego stanu. Warunkiem przyjęcia jest szczera intencja 
rozpoznania i wypełnienia Woli Bożej w codziennym ży-
ciu oraz głoszenie życiem i pracą Dobrej Nowiny o Jezusie 
Zmartwychwstałym. Niezależnie od wykształcenia i wy-
konywanej pracy każda kobieta mająca pragnienie pogłę-
bienia życia wewnętrznego w duchu Zmartwychwstania 
i chcąca mieć swój udział w rozszerzaniu Królestwa Bożego 
na ziemi może zostać Apostołką Zmartwychwstania.

Celem Sióstr Zmartwychwstanek jest życie Tajemnicą 
Paschalną. Jest to również cel życia Apostołek Zmartwych-
wstania realizowany w życiu świeckim, w rodzinie, zgodnie 
z ich możliwościami. Przywilejem bycia Apostołką Zmar-
twychwstania jest możliwość życia zmartwychwstańskim 
charyzmatem i duchowością. Poprzez comiesięczne spot-
kania formacyjne, rekolekcje, wspólnie z siostrami prze-
żywane różne Święta oraz wzajemną modlitwę, Apostołki 
zacieśniają więzi ze Zgromadzeniem. Uczestniczą w Jego 
łaskach, wspomagają w potrzebach i tworzą wspólną ro-
dzinę obdarzając się wzajemnie miłością, życzliwością 
i paschalną radością.

Naszym zadaniem na co dzień jest ukazywać światu ży-
cie Tajemnicą Paschalną, dawać świadectwo życia chrześ-
cijańskiego w swojej rodzinie, w parafii, we wspólnocie 
Apostołek oraz wszędzie tam, gdzie Chrystus nas pośle. 
Mamy być „światłem świata” dla tych, których Bóg stawia 
na naszej drodze.

Bóg wybrał na Apostołów ludzi prostych, aby poka-
zać, że Kościół nie stoi na ludzkiej mądrości i sile, że to Bóg 
stanowi o Nim. Nas wybrał na Apostołki, abyśmy życiem 
i modlitwą w swojej słabości i pokorze świadczyły o Jego 
wielkości. To Chrystus nas wybiera, aby posłużyć się nami 
w rozszerzaniu swego Królestwa.

Zmartwychwstały Panie, użyj nas jako Twoje narzędzia 
w odnowie społeczeństwa, abyśmy niosły Twoje życie i Twoją 
miłość wszystkim ludziom i doprowadziły ich do Twojego Koś-
cioła. Amen. Alleluja!

opracowała:  Ap. K. Grzymkowska na podstawie: 
http://www.zwartwychwstanki.mkw.pl//art,18,89//misja.html

Więcej informacji na temat Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstanek oraz Apostołek Zmartwychwstania można 
uzyskać pod adresem:

Siostry Zmartwychwstanki, 
01-784 Warszawa, ul. Krasińskiego 31, 
tel: 22 663-68-73. 
oraz na stronie internetowej: 
www.zmartwychwstanki.mkw.pl.

POD  SZTANDAREM  ZMARTWYCHWSTAŁEGO  
PANA – APOSTOŁKI  ZMARTWYCHWSTANIA
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Urodziła się w Warszawie, 20 listopa-
da 1899 r., w wigilię święta Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny. Otrzymała 
imiona Maria Jadwiga, a nazywano ją 
Marylka. Zaraz następnego dnia zosta-
ła ochrzczona w kościele Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Warszawie 
i oddana pod opiekę Matki Bożej.

Była drugim dzieckiem w licznej ro-
dzinie Kotowskich, która liczyła pięć có-
rek i trzech synów. W domu panowała at-
mosfera religijna i patriotyczna, i w tym 
duchu rodzice wychowywali swe dzieci. 
Nic więc dziwnego, że Bóg i Ojczyzna 
– to Maryli dwie wielkie miłości, którym 
pozostanie wierna aż do śmierci.

Uczęszczała do gimnazjum Pauliny 
Hewelkówny w Warszawie i tu 20 czerw-
ca 1918 r. otrzymała świadectwo dojrza-
łości. Potem zdała egzamin na Wydział 
Lekarski Uniwersytetu Warszawskie-
go. Podczas najazdu bolszewickiego 
(1920 r.) pracowała w szpitalach wojsko-
wych jako siostra Czerwonego Krzyża. 
Odznaczała się wielką ofiarnością i po-
święceniem, za co została odznaczona 
krzyżem „Polonia Restituta” w 1932 r.

Studia medyczne nie sprawiały Ma-
ryli trudności. Egzaminy zdawała z wyni-

kiem bardzo dobrym, a wykładowcy wi-
dzieli w niej, w przyszłości, wspaniałego 
lekarza. Pan Bóg miał jednak inne plany. 
Chciał, by Maryla służyła Mu w klaszto-
rze jako siostra zakonna. Ona to odczu-
wała i  po długiej, żarliwej modlitwie 
zdecydowała, że wstąpi do Zgromadze-
nia Sióstr Zmartwychwstanek.

Przerwała studia i 29 lipca 1922 r. roz-
poczęła życie zakonne w Domu Nowicja-
tu w Kętach. Otrzymała tam imię Alicja. 
Po odbyciu próby – postulat i nowicjat 
1,5 roku – złożyła pierwsze śluby (2 lu-
tego 1924 r.) i przybyła do Warszawy, do 
domu junioratu na Sewerynowie.

Władza zakonna zadecydowała, że 
S. Alicja będzie kontynuować studia, 
ale na innym wydziale. Miała studiować 
chemię, która jej się bardziej przyda do 
pracy w szkole. Oprócz zajęć na uniwer-
sytecie pracowała jako nauczycielka 
w naszej szkole na Żoliborzu. 30 kwiet-
nia 1929 r. otrzymała dyplom magister-
ski i odtąd z większym zaangażowaniem 
oddała się pracy pedagogicznej jako 
nauczycielka chemii i wychowawczyni. 
Była wspaniałym pedagogiem. Była, jak 
mówiły jej uczennice, spokojna, łagod-
na, rozmodlona, uduchowiona i dostrze-
gała potrzeby otaczających ją osób. 

W lipcu 1934 r. S. Alicję przeniesiono 
do Wejherowa na Pomorzu, na stano-
wisko przełożonej domu zakonnego. 
Równoczesnie miała zorganizować ze-
spół szkół: podstawowa, gimnazjum, 
liceum, przedszkole i internat. Miała 
też stanąć na jego czele. Trudności 

WSPOMNIENIE O BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRZE  
ALICJI KOTOWSKIEJ – ZMARTWYCHWSTANCE

Błogosławiona Siostra Alicja należy do grona 
108 Męczenników Kościoła w Polsce z okresu 
II wojny światowej. Beatyfikacji dokonał 
Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie 13 
czerwca 1999 r. 

były duże, ale S. Alicja zaufała Bogu 
i przy Jego pomocy praca pięknie się 
rozwinęła a  szkoły zaczęły wspaniale 
prosperować. Władze państwowe były 
zadowolone, rodzice również, dzie-
ci chętnie i z radością uczęszczały do 
szkoły i pilnie się uczyły. Wszyscy bar-
dzo kochali i cenili dyrektorkę.

Nadszedł rok 1939, który zapisał się 
krwawymi zgłoskami w dziejach narodu 
i szkoły wejherowskiej. Już w pierwszych 
dniach września szkoły polskie zostały 
zamknięte i mówiło się o aresztowaniu 
nauczycieli. W drugim miesiącu okupacji 
zaczęły się aresztowania księży, a potem 
nauczycieli. Ten los spotkał także S. Ali-
cję. 23 października 1939 r. Anna Sche-
ibe, matka naszej uczennicy, ostrzegła 
S. Alicję, że nazajutrz będzie aresztowa-
na. Radziła jej, by wyjechała z miasta. 
Powiedziała także, że Franciszek Pranga, 
pracownik szkoły, jest szpiegiem nie-
mieckim i donosi na siostry, a zwłaszcza 
na dyrektorkę.

24 października 1939 r. gestapowcy 
aresztowali S. Alicję i osadzili w więzie-
niu w Wejherowie. 11 listopada, w Świę-
to Odrodzonej Polski, S. Alicję razem 
ze współwięźniami wyprowadzono na 
podwórze i upychano do samochodów. 
Była tam również mała grupa przerażo-
nych dzieci żydowskich, odłączonych 
od rodziców. S. Alicja z miłością zajęła 
się nimi i razem weszły do ciężarówki. 
Wszystkich więźniów zawieziono do la-
sów w Piaśnicy i tam rozstrzelano. Głów-
ki dzieci żydowskich roztrzaskano o pnie 
piaśnickich drzew. Nawet kul żałowano 
dla tych niewinnych ofiar.

Tak zginęła S. Alicja Kotowska, Zmar-
twychwstanka. Oddała życie za Boga 
i Ojczyznę. Jej męczeńska śmierć była 
uwieńczeniem życia zgodnego z dewi-
zą Zgromadzenia: „Przez krzyż i śmierć 
do zmartwychwstania i chwały”. Pięk-
nie ujęła to S. Maria Bogdana Bielecka 
Zmartwychwstanka w wierszu o S. Alicji, 
oto fragment:

Dzięki Ci Chryste, 
że Zmartwychwstanka
Wśród męczenników rzesz
Spłukała szaty we Krwi Baranka
I nową śpiewa pieśń „Alleluja”.
(z Hymnu do S. Alicji)

opracowała S. Maria Nagórska CR
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Mini repetytorium 
z nauk katechetycznych

SIEDEM DARÓW
 DUCHA ŚWIĘTEGO 

(cz. 2) 
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Dary Ducha Świętego to: 
MĄDROŚĆ        –  dar patrzenia na siebie i swoje życie w per-

spektywie Bożej Miłości.
ROZUM              –  dar wyzwalania z pychy i poznawania sie-

bie w prawdzie.
RADA                 –  dar właściwego odróżniania dobra od zła i re-

agowania miłością na doświadczenia życia.
MĘSTWO           –  dar wewnętrznej mocy, uzdatniającej do 

poniesienia każdego wyrzeczenia i podję-
cia każdego wysiłku, aby tylko nie utracić 
miłości Boga.

UMIEJĘTNOŚĆ – dar wiedzy i inteligencji, pozwalających od-
kryć, kim jestem przed Bogiem, kim mam 
się stawać, oraz dających poznanie praw-
dziwej wartości każdego człowieka.

POBOŻNOŚĆ –  dar dyspozycji do tego, aby Bóg był rzeczy-
wistym Panem naszego życia.

BOJAŹŃ BOŻA – dar obawy przed utratą miłości Boga.
Duch Święty udziela tych darów w sakramentach chrztu 

i bierzmowania, gdy przyjmujemy każdy inny sakrament 
oraz gdy modlimy się i rozważamy słowo Boże. Dary te są 
nam nie tylko dane, ale również zadane. Aby z nich w pełni 
korzystać, konieczna jest nasza aktywna postawa, chęć ich 
przyjęcia, prośba o nie oraz rozumienie ich znaczenia.

W części 1 repetytorium omówione zostało znaczenie daru 
mądrości i daru rozumu. Korzystając z podręcznika kateche-
tycznego SIEDEM RAZY WYZWOLENIE  autorstwa s. Urszuli Kłu-
sek SAC, zastanowimy się obecnie nad znaczeniem kolejnych:

RADA
Dar rady umożliwia odróżnianie dobra od zła, wybieranie 

tego, co służy zbawieniu własnemu i innych. Uczy właściwe-
go rozeznawania tego, co jest rzeczywistym dobrem i rze-
czywistym złem, zarówno w stosunku do nas samych, jak 
i do ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze życia. Uczy 
właściwej reakcji na doświadczane zło, nie nienawiścią i chę-
cią zemsty, ale miłością i przebaczeniem. 

Dar rady pomaga nie tylko w szczególnie trudnych sy-
tuacjach i wyborach, ale również w codziennych sytuacjach 
naszego życia. Doskonali cnotę roztropności, umożliwia po-
dejmowanie właściwych decyzji i dokonywanie słusznych 
wyborów w codziennym życiu.

Działając pod jego wpływem, natychmiast i jakby instynk-
townie wiemy, co należy czynić, a czego nie należy, zarówno 
we własnym postępowaniu jak i w stosunku do innych.

Daru rady nie można w sobie wypracować ani osiągnąć 
poprzez własne wysiłki lub mądrość – jest  darem miłości 
Boga, otrzymujemy go otwierając się na tę miłość i prosząc 
o jego udzielenie.

Podobnie jak inne dary Ducha Świętego, 
dar rady leczy człowieka z ran grzechu, wy-
zwala z egoizmu, pychy i innych złych skłon-
ności. Przejawia się nie tylko w słowach, ale 
w całej postawie człowieka. Pomaga odróżnić 
sprawy błahe od naprawdę istotnych, nadaje 
wszystkiemu właściwe znaczenie i umożliwia 
widzenie spotykających nas wydarzeń we 
właściwych proporcjach, bez wyolbrzymia-
nia własnych nieszczęść i kłopotów.

W przyjęciu daru rady mogą przeszkadzać:
• brak wiary,
• skupianie się na sobie, czyli egoizm,
• nie proszenie Boga o ten dar,
• błędne wyobrażenia o życiu, zaczerpnięte ze świata re-

klam i kultury odrzucającej Boga, 
• błędne przekonanie, że Bóg udziela daru rady tylko oso-

bom wielkim i sławnym.
Obecny bałagan semantyczny sprawia, że te same słowa 

mają różne, często wypaczone znaczenie. 
Ilość wiadomości i manipulacyjny język mediów, który 

potrafi o rzeczach przynoszących śmierć i zniszczenie mó-
wić jak o dobrodziejstwie (np. aborcja czy eutanazja) powo-
dują, że często trudno jest rozpoznawać prawdę  i pomagać 
innym w jej odkrywaniu. Może właśnie teraz szczególnie po-
trzebujemy wołania o dar rady. Prośmy Ducha Świętego: 

Duchu Święty, Przewodniku i Doradco
Dzieci Bożych.
Doradzaj nam w chwilach trudnych i niejasnych,
w godzinach prób i decyzji,
w momentach zaskoczenia i niepokoju,
doradzaj nam, prosimy, świętym darem rady.
Niech z Twoją pomocą poznamy to,
co nam czynić trzeba,
co jest wolą Bożą
i czego ludzie będący w potrzebie
słusznie od nas oczekują.
Skłaniaj nas zawsze ku temu,
co jest dobre, bo albo sprawiedliwe,
albo miłosierne, co służy chwale Boga
i dobru wspólnemu ludzi – Jego dzieci.
Broń nas od pochopności w wydawaniu sądów
i w stosowaniu środków do celu,
a cele nasze niech będą miłe Bogu,
ludziom pożyteczne – wedle sił naszych
i daru Twojej łaski –
prosimy Cię, Duchu Święty.

DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ, 
red. Z. Kras, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 

Tarnów 1998, s. 23-24
MĘSTWO
Zazwyczaj męstwo kojarzy się z siłą fizyczną, sprawnością, 

wielkimi czynami pełnymi odwagi i chwały. Tymczasem mę-
stwo – dar Ducha Świętego – jest związane z naszym codzien-
nym życiem i udzielane ludziom bez względu na to, w jakiej 
sytuacji czy stanie życia się znajdują. Dar męstwa daje czło-
wiekowi siłę potrzebną do przyjęcia najtrudniejszych nawet 
doświadczeń i dokonywania najtrudniejszych nawet wybo-
rów z miłości do Boga. Człowiek obdarzony darem męstwa 
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świadomy jest tego, że jest słaby i bezsilny, ale ma bezgranicz-
ne zaufanie do Boga i wie, że On da mu potrzebną moc i siłę.

Z męstwem związane są następujące cechy i postawy:
• odwaga
• cierpliwość
• umiejętność znoszenia przeciwności
• wierność
• wytrwałość
• poświęcenie.

Dar męstwa wyzwala z konformizmu, pogoni za złud-
nym, osiąganym za wszelką cenę sukcesem i wielkością. 
Jest darem, który kształtuje charakter człowieka i pomaga 
wypracować w pełni dojrzałą osobowość. Pozwala człowie-
kowi stanąć ponad obawą utraty dobrej opinii, dobrego 
mniemania o sobie, dóbr materialnych. Jest umiejętnością 
przeciwstawienia się ogólnie panującym złym zwyczajom, 
modom i zachowaniom, odwagą w wyznawaniu wiary, opo-
wiadaniu się za prawdą i w obronie istotnych wartości. Czyni 
człowieka prawdziwie wolnym, nie poddającym się lękom 
i obawom, gotowym do wszelkiego rodzaju trudów, działań, 
wyrzeczeń i poświęceń. 

Człowiek, obdarzony darem męstwa, często nie jest jed-
nak pozbawiony uczucia lęku, ale męstwo  daje mu umiejęt-
ność jego przełamania.

Zdarzają się sytuacje, gdy pozostając wiernymi wyznawa-
nym przez nas wartościom lub poglądom, nie możemy upo-
dobnić się do środowiska, panującej mody i zwyczajów, po-
stępować tak, żeby się komuś przypodobać lub czerpać z tego 
określone korzyści. Wtedy często pojawia się lęk przed odrzu-
ceniem, ośmieszeniem, konsekwencjami, który wydaje nam 
się silniejszy niż wszystko, co uważaliśmy do tej pory za ważne 
i istotne w naszym życiu. Bóg zna tę prawdę i dlatego przycho-
dzi z darem męstwa, którego udziela, jeśli o to poprosimy.

Mamy prawo odczuwać lęk, prosić Pana Boga o oddale-
nie tego co trudne, ale gdy trzeba, podjąć je z zaufaniem, że 
Pan Bóg nas nie opuści i ostatecznie wyprowadzi z tego do-

bro, zarówno dla nas, jak i dla 
innych.

Dar męstwa pomaga nam 
nie tylko w chwilach wielkich 
i ważnych wyborów, ale rów-
nież w najbardziej zwyczajnych 
i, zdawało by się, mało znaczą-
cych codziennych wydarze-
niach. Przejawem męstwa może 
być przyjęcie niewygodnej dla 
siebie prawdy, przyznanie się do 
błędu, zrezygnowanie z czegoś, 
na czym nam w danej chwili za-
leży, ale co mogłoby przynieść 
szkodę innym lub popsuć naszą 
relację z Bogiem.

Jeśli dar męstwa nie będzie towarzyszyć naszym zwy-
kłym, codziennym wyborom, nie będzie również towarzy-
szył wielkim wydarzeniom.

W dzisiejszym świecie, w którym tak często spotykamy 
się z różnego rodzaju manipulacją i wymuszaniem, dar mę-
stwa pozwala żyć zgodnie z prawdą i wyznawanymi poglą-
dami, strzec wiary i głosić ją, nie sprzedać siebie i swoich po-
glądów za awans społeczny lub zawodowy, podwyżkę lub 
premię. Wołajmy do Ducha Świętego o dar męstwa:

Duchu Święty! Tyś zawsze ludzi posłanych
do trudnych i niebezpiecznych dzieł
napełniał swoim darem Męstwa i siły,
aby sprostali temu, co ich przerastało.
Tym darem pomagałeś bojownikom Bożym,
męczennikom za prawdę i wyznawcom wiary.
Nawet dzieci i słabe kobiety stawały się mocne
Mocą Twego Męstwa.
Ty mnie przenikasz i znasz
i wiesz ile we mnie słabości i lęku.
Umocnij mnie i pokrzepiaj, abym w chwilach
trudnych
nie tchórzył i nie zdradzał Boga ani ludzi.
Naucz mnie mężnie kroczyć trudną drogą
obowiązku
i zawsze szanować święte słowo „Trzeba”.
Niech mnie nic nie zastraszy i nie oderwie
od mego Pana i Boga –
prosimy Cię Duchu Święty.

DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ, 
red. Z. Kras,  Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 

Tarnów 1998, s. 25
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Wiosną, w Święta Wielkanocne, reflek-
sja wielu z nas kieruje się również w stro-
nę kontemplacji i zachwytu nad odradza-
jącym się życiem i pięknem stworzenia, 
uśpionym i niewidocznym w szare zimo-
we dnie. „Wybuch” nowego życia, nagła 
uroda codziennej przyrody i Wielkanocna 
wdzięczność wobec Stwórcy i danej nam 
łaski Zmartwychwstania przypominają 
o temacie noworocznego orędzia Ojca 
Świętego Benedykta XVI, nawołującego do 
poszanowania dzieła stworzenia. 

W orędziu Benedykt XVI przywołuje 
naszą uwagę do kwestii, że to, co widzimy, 
zwłaszcza na wiosnę, w całej krasie – przy-
roda, witalność zwierząt – to nie tylko na-
sze otoczenie, nie tylko zasób do korzy-
stania i cieszenia się nim, lecz Boże dzieło, 
fragment Bożego planu miłości i prawdy, 
którego my też jesteśmy częścią. Kontem-
placja piękna stworzenia pobudza do roz-
poznania miłości Stwórcy, owej Miłości, „co 
wprawia w ruch słońce i gwiazdy”.1 

Ojciec Święty przypomina w swoim 
orędziu noworocznym na Światowy Dzień 
Pokoju 2010, że „stworzenie «życie wobec 
człowieka zewnętrzne» jest początkiem 
i podstawą wszelkich dzieł Bożych”, a jego 
poszanowanie i odpowiedzialne traktowa-
nie jest warunkiem koniecznym zrówno-
ważonego, pokojowego rozwoju człowie-
ka i ludzkości. 

Benedykt XVI zwraca w tekście 
uwagę na właściwe pojmowanie 
„czynienia sobie ziemi poddaną”. 
Człowiek nie jest sam w sobie mia-
rą rzeczy nie tylko tych mistycznych 
czy ludzkich, a więc „wyższych” bądź 
„swoich”. Nie jest także miarą rzeczy, 
które są od niego zależne i nad któ-
rymi panuje z woli Boga. Żyje z nimi 
w relacji, która jest elementem jednej 
więzi między Stwórcą, człowiekiem 
stworzonym na jego obraz i podo-
bieństwo oraz pozostałym stworze-
niem. To co jest od nas słabsze, mniej 
znaczące, nie jest dane w nasze ręce 
w niewiadomym przeznaczeniu, bez 
sensu, bez potrzeby odpowiedzial-
ności i powinności w zarządzaniu 
nim. Każda kontemplacja przyrody, 
korzystanie z jej owoców, powinny 
budować w nas świadome zrozumie-

JEŚLI CHCESZ KRZEWIĆ POKÓJ, STRZEŻ DZIEŁA STWORZENIA!

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI  
na XLIII Światowy Dzień Pokoju 2010 r.

nie, że „przyroda jest darem Stwórcy, któ-
ry ustanowił jej wewnętrzne prawa, aby 
człowiek mógł czerpać z nich wskazania 
potrzebne do tego, by jej „doglądać i ją 
uprawiać”. Powinny mu przy tym towarzy-
szyć zrozumienie i wdzięczność.

Ich brak sprzyja degradacji środowi-
ska, kryzysom ekologicznym, rabunko-
wej gospodarce zasobów naturalnych, 
a w końcu uderza w relacje między ludźmi 
i w nas samych. Doraźne i egocentryczne 
pojmowanie korzyści płynących z pano-
wania nad stworzeniem zaprzecza jego 
wartości od człowieka niezależnej i nie 
od człowieka pochodzącej. Prowadzi do 
bezmyślności, braku odpowiedzialności 
w zarządzaniu środowiskiem w skali glo-
bu. Krok dalej wiedzie już do ubóstwa co-
raz szerszej rzeszy ludzi, głodu milionów 
(przy jednoczesnym marnotrawstwie 
jedzenia w bogatych regionach świata 
– włączając Polskę), chorób cywilizacyj-
nych  wynikających  z  zanieczyszczenia 
środowiska. Prowadzi do zaprzeczenia so-
lidarności ludzkiej, także i tej wobec sióstr 
i braci, których jeszcze nie znasz, bo się 
dopiero narodzą. 

Ojciec Święty zwraca w swoim orędziu 
uwagę na konieczność inwestycji w  ba-
dania naukowe, umożliwiające oszczę-
dzanie energii i ochronę środowiska, oraz 
na konieczność prowadzenia przez waż-

nych tego świata polityki globalnej, 
zwiększającej powszechny dostęp 
do żywności i innych owoców stwo-
rzenia. 

Nas, chrześcijan, Benedykt XVI 
upomina o prowadzenie odpowie-
dzialnego stylu życia, nie naduży-
wanie konsumpcji, o cnotę roztrop-
ności, „która podpowiada, co należy 
uczynić dziś z myślą o tym, co się 
może zdarzyć jutro”. Rozkoszując się 
wiosną, nowalijkami, w nimbie łaski 
danej nam w Dobrej Nowinie pamię-
tajmy, że na nas samych w tej złożo-
nej relacji, jako współpracownikach 
Bożych, spoczywa także obowiązek 
odpowiedzialności za świat stworzo-
ny, „ochrona ziemi, wody i powietrza, 
będących darami Boga Stwórcy dla 
nas wszystkich, a przede wszystkim 
obrona człowieka przed zniszcze-
niem samego siebie”. 

Marta Cichowicz-Major
1 Dante Alighieri, Boska Komedia, Raj, XXXIII, 145
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W 1948 r., po śmierci kard. Augusta 
Hlonda, ks. Wyszyński objął Arcybi-
skupstwo Warszawy i Gniezna oraz ty-
tuł Prymasa. 

Obraz zniszczonej wojną Polski: 
przymusowe przesiedlenia ludności 
z Kresów Wschodnich na spustoszone 
Ziemie Zachodnie, straty w duchowień-
stwie (3 tysiące zamordowanych księży 
i zakonników), zburzone wskutek dzia-
łań wojennych liczne świątynie, ruiny 
stolicy, pogorzeliska Wrocławia i Gdań-
ska oraz troska o przyszłość polskiego 
Kościoła w nowej i nieprzyjaznej rzeczy-
wistości rządów komunistycznych zro-
dziły w umyśle Prymasa pomysł, który 
wydał mu się jedynym rozumnym wyj-
ściem w dramatycznym położeniu: jeże-
li zbyt słabe siły nie pozwalają ci stanąć 
do otwartej walki z wiele silniejszym 
przeciwnikiem, to się z nim układaj, 
ufając Bożej Opatrzności. Wybrał 
przemyślaną drogę, chociaż później 
spotkał się z krytyką niektórych krę-
gów kościelnych w kraju i za granicą, 
traktujących porozumienie z komuni-
stami jako zawsze podejrzaną ugodę 
z „mocami ciemności”. 

W 1950 roku – za zgodą Pryma-
sa i z jego udziałem w negocjacjach 
– zostało zawarte dziewiętnasto-
punktowe Porozumienie polskiego 
Episkopatu z władzami PRL, usta-
nawiające nowy modus vivendi Koś-
cioła w odniesieniu do „Ludowego” 
Państwa. Obejmowało szereg spraw 
o charakterze organizacyjnym, do-
tyczących między innymi silnie 
uszczuplonej przez władze własności 
kościelnej, statusu administracji koś-
cielnej na Ziemiach Zachodnich, za-
pewnienia swobody komunikowania 
się z Watykanem i dalszego nauczania 
religii w szkołach państwowych. Kościół 
(czytaj: duchowni) zobowiązał się do 
lojalności wobec Państwa, szanowania 
władzy urzędników w zakresie ich kom-
petencji, popierania pokoju społeczne-
go wewnątrz kraju, wspierania zagospo-
darowania Ziem Zachodnich i starania 
się o możliwie szybkie wprowadzenie 
na nich polskiej administracji kościelnej 
oraz nieangażowania się w działania 
podziemia politycznego wymierzone 
przeciwko nowej władzy. 

Jednak dla władz państwowych, 
narzuconych przez Kreml i czerpiących 
jedyną legitymację ze sfałszowanych 
wyborów 1947 roku, Porozumienie było 
tylko chwilowym zawieszeniem broni, 
a nie wyrazem woli trwałego pokoju. 
Wojna trwała nadal i strona rządowa zła-

mała w ciągu kilku następnych lat prawie 
wszystkie punkty swych zobowiązań. 

Komuniści postarali się przede 
wszystkim o sztuczne stworzenie tzw. 
„Ruchu Księży Patriotów”. Miał on 
służyć poróżnieniu duchowieństwa 
szeregowego z hierarchią. Chodziło 
o podważenie lojalności kleru wobec 
Watykanu i polskiej władzy kościelnej 
dotąd wiernej Prymasowi i Papieżowi. 
Zaczęło się od zorganizowania w 1952 r. 
zjazdu księży kombatantów i byłych 
więźniów hitlerowskich kacetów. Spo-
śród nich w 1953 r. wyłonił się komitet, 
który w 1955 r. przekształcił się w ko-
misję księży przy ZBOWiD, do której 
przyjmowano tylko księży-kombatan-

tów. Pomysł „Księży Patriotów” odżył 
w postaci kół takich księży tworzonych 
od 1959 r. przy odebranym Kościołowi 
w 1950 r. „Caritasie”. W połowie lat pięć-
dziesiątych do tej organizacji należało 
około 1000 księży werbowanych namo-
wą, szantażem lub przekupstwem (skąd 
my znamy te metody!). Koła wydawały 
3 gazety o obłudnych tytułach: „Głos 
Kapłana”, „Ksiądz Obywatel” i „Kuźnica 
Kapłańska”. Prymas zabronił wszystkim 
księżom czytania tych gazet, a w 1961 r. 
Episkopat zabronił im w ogóle należenia 
do kół „Caritasu”. Organizacja uległa sa-
morozwiązaniu w roku 1970.

Ruch ten nie odegrał w istocie prze-
znaczonej mu roli czerwonego konia 
trojańskiego szpiegującego sprawy dzie-
jące się w sercu Kościoła, niczego bowiem 
trwałego nie można zbudować na stra-

Kardynał Prymas Stefan Wyszyński w latach stalinowskich
Czas walki chu. Jak wyżej wspomniano – do Ruchu 

wstąpiła m. in. pewna liczba księży, którzy 
przeszli uprzednio przez niemieckie obo-
zy koncentracyjne i przypuszczalnie oba-
wa przed powtórzeniem się koszmaru 
podobnych prześladowań pod rządami 
komunistów skłoniła ich do takiego ka-
muflażu. Prymas był zawsze bardzo wraż-
liwy w sprawach lojalności, wierności i dy-
scypliny wewnątrzkościelnej, nielojalność 
traktował jako zdradę Chrystusa i spra-
wiała mu wielki ból. Jednak w przyszłych 
rozmowach z tymi duchownymi wezwa-
nymi do niego „na dywanik „ – w wielu 
przypadkach okazał im wielkoduszność 
oraz zrozumienie dla uwarunkowań de-
cyzji podyktowanych strachem.

W trudnych dla całego narodu latach 
pięćdziesiątych XX w. (okres stalinowski) 

„czerwony smok” znów zaatakował 
Kościół na wielu frontach. Oskar-
żono fałszywie kurię krakowską 
w pokazowym procesie o posiadanie 
walut obcych i handel nimi, co było 
wówczas surowo zabronione. Zapadły 
ciężkie wyroki, trzech księży skazano 
na śmierć, ale wyroków ostatecznie 
nie wykonano. Biskupowi Czesła-
wowi Kaczmarkowi, ordynariuszowi 
kieleckiemu, w podobnym procesie 
pokazowym postawiono absurdalne 
zarzuty o szpiegostwo antypolskie na 
rzecz wywiadu amerykańskiego i nie-
mieckiego, oraz wspieranie polskiego 
podziemia antykomunistycznego, 
skazując go po torturach na 12 lat wię-
zienia. W obu procesach oskarżono 
i skazano także kilku współpracowni-
ków świeckich. Przejawem walki z ka-
tolicką inteligencją było zamknięcie 
„Tygodnika Warszawskiego” i uwię-
zienie jego redaktora naczelnego. Szy-

kany wobec krakowskiego „Tygodnika 
Powszechnego” (odmówił zamieszcze-
nia nekrologu Stalina) spowodowały od 
1953 r. trzyletnią przerwę w działalności 
redakcji. 

Nauczanie religii po roku 1948 sy-
stematycznie usuwano ze szkół – za-
kończono tę akcję (oczywiście „pełnym 
sukcesem”) po około trzech latach. Jed-
nocześnie likwidowano wszędzie nieza-
leżne drużyny harcerskie jako ośrodki 
zagrażające „socjalistycznemu” czyli 
ateistycznemu wychowaniu młodzieży. 
Równolegle groźbami i szantażem skła-
niano młodzież do wstępowania do 
młodzieżówek partyjnych, tzn. Organi-
zacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersy-
tetu Robotniczego (OM TUR przy PPS) 
i Związku Walki Młodych (ZWM przy 
PPR). Po zjednoczeniu obu partii rolę 
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takiej młodzieżówki pełnił Związek Mło-
dzieży Polskiej (ZMP), a na uczelniach 
Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP). 
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) za-
stąpiono wykastrowanym „czerwonym 
harcerstwem”, wzorowanym świato-
poglądowo na radzieckich Pionierach, 
który przywłaszczył sobie dawną nazwę 
ZHP pod pozorem stosowania harcer-
skich metod wychowawczych.

Równolegle zaczęto szykanować 
zakony męskie i żeńskie, ostoję życia 
konsekrowanego, bez którego trudno 
sobie wyobrazić normalne życie religij-
ne współczesnego Kościoła. Odbierając 
kościelne budynki pozbawiano zgroma-
dzenia zakonne dachu nad głową. Za-
konnice i zakonników wyrzucano z pracy 
w szpitalach, prowadzonych przez nich 
szkołach (pozostawiono tylko kilka szkół 
o wyjątkowej renomie) i sierocińcach. 
Pozostawiono cynicznie zakonom 
opiekę nad dziećmi głęboko umysło-
wo upośledzonymi lub o ciężkim ka-
lectwie innego typu. Chodziło o uda-
remnienie jakiegokolwiek wpływu 
ludzi Kościoła na religijne wychowa-
nie młodego pokolenia. Ksiądz Pry-
mas, ze względu na znaczne łączne 
rozmiary własnych diecezji oraz obo-
wiązek troski o Ziemie Zachodnie nie 
posiadające dotąd nowej administra-
cji kościelnej, miał szczególnie trud-
ne zadanie opieki nad bezdomnymi 
siostrami, częściowo skoszarowany-
mi przez władze w tymczasowych 
obozach pracy. Organizował opiekę 
nad nimi, dodawał ducha i wska-
zywał nowe pola działania. Siostry 
dzielono na bardzo małe wspólnoty 
i kierowano je do pracy pomocniczej 
w parafiach. Tam mogły przetrwać w 
powołaniu, żyjąc bliżej świeckich i ich 
problemów. Siostry były szczególnie 
cenne w katechizacji rodzin, służąc 
wielką pomocą w religijnym wychowa-
niu dzieci. Udawało im się to przy jedno-
czesnym utrzymaniu w nowych warun-
kach podstawowych elementów życia 
zakonnego. Zakony, zwłaszcza żeńskie, 
ku radości Prymasa wyszły z tej próby 
zwycięsko, chociaż dopiero po odwilży 
ideologicznej w październiku 1956 roku 
odzyskały większość z zabranych praw.

Wobec całkowitego braku prasy ka-
tolickiej w ponurym trzyleciu po śmierci 
Stalina, Ksiądz Prymas – obok wydawa-
nia wielu listów pasterskich odczytywa-
nych z ambon – wprowadził w Warsza-
wie zwyczaj, który można nazwać czymś 
w rodzaju biskupiej Wolnej Trybuny 
– mianowicie tłumnie uczęszczane przez 
wiernych cykle własnych kazań w kościele 
Św. Krzyża i w kościele akademickim Św. 
Anny. Polemizował w nich z kłamstwami 

antykościelnymi i antyreligijnymi szerzo-
nymi w prasie rządowej, a przede wszyst-
kim analizował bieżące problemy tego 
trudnego dla narodu czasu w świetle Pis-
ma Świętego, tradycji narodowej i nauki 
społecznej Kościoła. Ta ostatnia była mu 
szczególnie bliska, bo należała do jego 
kompetencji i osobistego doświadcze-
nia pracy w chrześcijańskich związkach 
zawodowych w okresie międzywojen-
nym. Prymas korzystał też z większych 
uroczystości kościelnych dla publiczne-
go przedstawiania w kazaniach wolnej 
opinii o wrogich wobec wiary i Kościoła 
posunięciach władz. Budował w umy-
słach słuchaczy miłość prawdy, a w ser-
cach – niewiędnącą nadzieję i zaufanie 
pokładane w Bogu poprzez wstawien-
nictwo Maryi. Cześć dla Królowej Polski 
była szczególnie wyrazistym rysem jego 
pobożności, o czym wszyscy wiemy.

Szczególnie ciężkim ciosem w mo-
ralność, bezpieczny rozwój i trwałość ro-
dziny była ustawa z 27 kwietnia 1954 r. 
wprowadzająca praktycznie nieogra-
niczoną dopuszczalność przerywania 
ciąży. Lekarze-ginekolodzy wręcz za-
chęcali ciężarne pacjentki do bezpłatnej 
szpitalnej aborcji i podsuwali im środki 
antykoncepcyjne. Dynamiczny rozwój 
demograficzny narodu, tak dotknię-
tego przez milionowe straty ludności 
w przebiegu wojny, zamiast cieszyć rząd 
– budził trwogę w obliczu potrzeb żyw-
nościowych i mieszkaniowych, jakie nie-
uchronnie zawsze przynosi baby boom. 
Gdyby Polska była wtedy politycznie 
wolna, te zjawiska niedoboru koniecz-
nych dóbr pewnie by nie zaistniały. Oka-
leczona ojczyzna nie byłaby ograbiana 
z zasobów żywności i węgla kamienne-

go wywożonych do ZSRR, miałaby swój 
udział w Planie Marshalla, dostałaby 
odszkodowania wojenne od Niemiec, 
gospodarka prywatna nie byłaby nisz-
czona, tylko szybko rozkwitłaby. Odbu-
dowa byłaby szybsza i bardziej solidna. 
Nowy kolektywistyczny ustrój społeczny 
pozbawił pełni praw obywatelskich naj-
bardziej aktywne w gospodarce grupy 
(na wsi – kułacy, obszarnicy, w miastach 
– fabrykanci i rzemieślnicy). Artystów, li-
teratów i uczonych wykorzystywano do 
pracy propagandowej i szerzenia mar-
ksistowskiej ideologii. Wszystkie te kroki 
uczyniły kolektywną gospodarkę jeszcze 
bardziej niewydolną, zaistniał ciągły brak 
na rynku najpotrzebniejszych towarów, 
kwitło marnotrawstwo materiałów i  pro-
dukowanie tandety. W ciągu 24 lat obo-
wiązywania ustawy proaborcyjnej (do 
1980 roku czyli do powstania „Solidar-

ności”) ustrój pochłonął przy jej po-
mocy miliony istnień nienarodzonych 
obywateli Polski. Warto tę hekatombę 
przypominać, gdy się próbuje robić 
pozytywny bilans („przecież odbu-
dowaliśmy kraj...”) tamtych lat, prze-
biegających w cieniu zbrodniczej de 
facto ustawy proaborcyjnej. Była ona 
prawie tożsama z analogicznym za-
rządzeniem hitlerowskim dla Polek, 
które w latach 1942-1943 otrzymały 
od okupanta nieograniczone prawo 
do aborcji.

Prymas nie tylko jako hierarcha ka-
tolicki, ale także jako Polak i mąż sta-
nu patrzący w przyszłość, zrobił spra-
wę ochrony życia nienarodzonych 
jednym z najważniejszych punktów 
swego programu-manifestu przywo-
łującego wzór historycznych ślubów 
króla Jana Kazimierza. Dokument ten 
Prymas ukończył pisać w ostatnim 
miejscu swego uwięzienia, w Komań-
czy, 16 maja 1953 r. „Jasnogórskie 

Śluby Narodu Polskiego”, odebrane 
w Komańczy z rąk uwięzionego Prymasa 
i przemycone na zewnątrz przez człon-
kinię Instytutu Prymasowskiego, Marię 
Okońską, zostały uroczyście ogłoszone 
i publicznie złożone na Jasnej Górze 
przez milionową rzeszę pielgrzymów 
w dniu 26 sierpnia tego samego roku, 
stając się w latach następnych ważnym 
programem duszpasterskim, na zawsze 
złączonym z pamięcią o więzionym, ale 
nie marnującym żadnej chwili swego 
życia nawet w więzieniu, Prymasie Ty-
siąclecia. Jak do Jego uwięzienia doszło 
(w roku 1953) opowiem w następnej czę-
ści niniejszego opracowania, bo w tym 
celu trzeba powrócić do czasu, który na-
stąpił bezpośrednio po śmierci Stalina.

Opracowała Ewa Styczyńska-Jurewicz
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SANKTUARIA MARYJNE W POLSCE
Sanktuaria Maryjne, miejsca w których odczuwa się szczególną obecność Mat-

ki Bożej.  Różne są ich początki, dzieje, otaczane czcią wizerunki, nazwy nadawane 
Maryi oraz szczególnie czczone Jej przymioty. Jednak niezależnie od miejsca, wize-
runku i nazwy sanktuarium, to zawsze jest Ona, ta sama kochająca Matka.

SZYMANÓW, 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JAZŁOWIECKIEJ

Kaplica ss. Niepokalanek pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Adres: SS. Niepokalanki, 96-
516 Szymanów k. Sochaczewa, 
woj. mazowieckie, diecezja ło-
wicka.

Odpusty: 9 VII M.B. Jazło-
wiecka – rocznica koronacji po-
sągu, 8 XII Niepokalane Poczę-
cie NMP.

Dojazd: (mapka dojazdu 
z  opracowania Sanktuarium Pani 
Jazłowieckiej, Siostry Niepokalan-
ki, Szymanów 1988 r.)

Koleją: z Warszawy do stacji 
Teresin/Niepokalanów na trasie Warszawa – Sochaczew, stąd autobusem do odle-
głej o 6 km wsi Szymanów.

Autobusem: do wsi Szymanów z Żyrardowa, Sochaczewa lub Kampinosu.
Samochodem: drogą E8 (Warszawa-Poznań) do Paprotni, skręt w lewo na Nie-

pokalanów i dalej prosto ok. 7 km.
Rowerem: ładna wycieczka ok. 35 km w jedną stronę, drogami asfaltowymi 

o małym natężeniu ruchu. Dojazd SKM do Pruszkowa, dalej rowerem na trasie: 
Parzniew, Brwinów, Kotowice, Radonice, Bieniewice, Rogów, Kaski, Szymanów. Po-
wrót tą samą drogą lub pociągiem z odległej o 6 km stacji Teresin/Niepokalanów.

***
Posąg Pani Jazłowieckiej – rzeźba z kararyjskiego marmuru o wysokości po-

staci 170 cm, dłuta Tomasza Oskara Sosnowskiego – została wykonana w 1883 r. 
na życzenie bł. Matki Marceliny Darowskiej dla kaplicy Zgromadzenia Sióstr Nie-
pokalanek w Jazłowcu na Podolu. Prototypem posągu była wykuta w kararyjskim 
marmurze figura o wysokości 92 cm. Było to dzieło tego samego artysty, jednego 
z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich XIX w., powstałe z okazji ogłoszenia dog-
matu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Figura ta, zakupiona przez hr. Franciszka 

Żółtowskiego, stoi do dziś w kościele 
w Niechanowie, w woj. wielkopolskim.

Zgodnie z pięknym i niezwykle traf-
nym opisem w opracowaniu sióstr nie-
pokalanek, klasycystyczna rzeźba Pani 
Jazłowieckiej przedstawia wizerunek 
Maryi pełen niezwykłego dostojeństwa 
a jednocześnie pokory oraz harmonii i lek-
kości niemal żywych rysów. Najświętsza 
Panna, ze złożonymi rękoma i delikatnie 
pochyloną głową, przeżywa tajemnicę 
Zwiastowania ... , ... w pokorze oddaje się 
woli Bożej. Gestem rąk jakby ucisza za-
chwyt serca, pod którym poczęło się ży-
cie./-/ Absolutne piękno fizyczne tej rzeźby 
jest nośnikiem piękna duchowego Postaci, 
którą przedstawia./-/

Aktu poświęcenia posągu Pani Ja-
złowieckiej dokonał w 1883 roku, po po-
wrocie z wygnania na Syberię, św. abp 
Zygmunt Szczęsny Feliński.

Od tego czasu u Jej stóp siostry nie-
pokalanki modliły się i składały śluby 
zakonne. W krótkim czasie figura za-
częła słynąć licznymi łaskami. Wokół 

Lokalizacja sanktuarium szymanowskiego
Wjazd do Szymanowa. Sanktuarium nie mieści się w widocznym  

kościele, ale na terenie parku po prawej stronie drogi.

Cudowna figura Pani Jazłowieckiej
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niej umieszczano coraz więcej wotów, będących wyrazem 
dziękczynienia.

W czasie I wojny światowej przez Jazłowiec czterokrot-
nie przechodził front austriacko-rosyjski. W wyniku zażar-
tych walk miasteczko zostało niemal całkowicie zniszczone, 
ale duży budynek klasztorny pozostał nietknięty. Zawarte 
w wydawnictwie sióstr niepokalanek opisy wy-
darzeń z tego dramatycznego okresu świadczą 
o cudownej interwencji Białej Pani, jak nazywa-
no figurę Niepokalanej.

Po zakończeniu I wojny światowej, na 
wschodnich granicach Polski grasowały oddzia-
ły kozackie dokonujące napadów rabunkowych. 
Do przywrócenia porządku w tym rejonie skie-
rowano 14 Pułk Ułanów. W lipcu 1919 r. w po-
bliżu klasztoru pułk ten stoczył trzydniową, 
zwycięską bitwę z przeważającymi siłami koza-
ckimi. Przypisując ten fakt szczególnej opiece 
Matki Bożej Niepokalanej, pułk obrał Ją sobie 
za Patronkę – szczycąc się od tej pory mianem 
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. W kronice jazło-
wieckiej, pod datą 11 lipca 1919 r., pozostała 
relacja z widzenia Przenajświętszej Panienki na polu bitwy, 
napisana przez porucznika Władysława Nowackiego.

Zachowały się opisy i świadectwa kolejnych łask wyprasza-
nych u Syna przez Panią Jazłowiecką. Kult Jej tak szybko się 

szerzył, że 9 lipca 1939 r. kard. August Hlond ukoronował Ją  
papieską koroną, na podstawie breve Ojca Świętego Piusa XII.

Po II wojnie światowej Jazłowiec i całe Podole pozostało 
poza granicami Polski. W 1946 roku siostry niepokalanki mu-
siały opuścić klasztor w Jazłowcu. Mimo pomocy okolicznych 
mieszkańców, nie były w stanie zdjąć z wysokiego cokołu wa-
żącego prawie tonę posągu. W rozpaczy błagały Panią Jazło-
wiecką o pomoc. Pomoc nadeszła w postaci przybyłego przy-
padkowo oddziału radzieckich saperów, który  pomógł zdjąć 
posąg z cokołu i przetransportować do pociągu. Stało się to 
dzięki temu, że dowodził nimi katolik, Polak spod Lwowa, któ-
ry wzruszony prośbami siostry Marianny, miał odwagę się do 
tego przyznać i wydać żołnierzom stosowny rozkaz.  24 czerw-
ca 1946 r. siostry niepokalanki wraz z cudownym posągiem 
dotarły do Szymanowa. Wkrótce i tutaj zaczęli przybywać do 
Pani Jazłowieckiej pielgrzymi ze wszystkich stron Polski.

W 2000 roku sanktuarium szymanowskie było miejscem 
Odpustu Jubileuszowego. Trzy lata później figura Matki Bo-
żej stanęła w nowej kaplicy pw. Pani Jazłowieckiej, wybudo-
wanej dzięki ofiarności pielgrzymów i czcicieli Najświętszej 
Maryi Panny Jazłowieckiej, rozsianych po całym świecie.

Obok kaplicy z cudowną figurą Pani Jazłowieckiej znajduje 
się sanktuarium poświęcone bł. Matce Marcelinie Darowskiej, 
założycielce Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia.

Warto odwiedzić położone w otoczeniu pięknego par-
ku sanktuarium szymanowskie. Pani Jazłowiecka czeka tam 
na nas, słucha nas, bierze do serca i niesie Swojemu Synowi 
nasze prośby.  Przytaczając słowa z wydawnictwa sióstr nie-

pokalanek: wszystkie modlitwy są zawsze wysłu-
chane. Trzeba tylko mieć do Bożej Matki zaufanie 
i nigdy nie tracić nadziei, że na pewno pomoże 
nam w sposób dla nas najlepszy.

Zdjęcia i opracowanie Marek Kowalski  
na podstawie:

Wnętrze  sanktuarium z cudowną figurą Pani Jazłowieckiej

Widok na  budynek sanktuarium i klasztor

Front budynku generalnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Szymanowie

1. Przewodnik po sanktuariach maryjnych „Z DAW-
NA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ”, wydanie V, Siostry 
Niepokalanki, Szymanów 1999 r.

2. Tablica informacyjna Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Jazłowieckiej w Szymanowie.

3. Sanktuarium Pani Jazłowieckiej, Siostry Niepo-
kalanki, Szymanów 1988 r. 

4. S.M. Ewa od Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium 
Pani Jazłowieckiej u progu jubileuszu 150-lecia 
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
NMP, Siostry Niepokalanki, Szymanów 2007.
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KKK poświęca aniołom sporo 
uwagi. W części WYZNANIE WIARY,  
w punktach od 328 do 336, głosi 
prawdę o istnieniu aniołów, wyjaśnia 
kim są oraz jaka jest ich rola w odnie-
sieniu do Chrystusa oraz w życiu Koś-
cioła. W tej samej części, w punktach 
od 391 do 395, KKK opisuje przyczynę 
i konsekwencje upadku niektórych 
aniołów.

Istnienie aniołów – prawda wiary (KKK 328)
Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte 

nazywa ogólnie aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma 
świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

Aniołowie pojawiają się wielokrotnie w Starym i  Nowym 
Testamencie. Niektórzy, jak św. Michał, św. Gabriel, św. Rafał 
nazywani są po imieniu.

Kim są aniołowie? (KKK 329, 330)
1.  Święty Augustyn w dziele Enarratio in Psalmos wyjaśnia, 

że anioł jest duchem, a przez funkcje, które wypełnia, jest 
aniołem.

2. Aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Kontemplują 
Jego oblicze (Ewangelia wg św. Mateusza 18, 10) i są wyko-
nawcami Jego rozkazów (Księga Psalmów 103, 20). 

3.  Aniołowie są stworzeniami czysto duchowymi. Posiadają 
rozum i wolę, są stworzeniami osobowymi (Pius XII, en-
cyklika Humani generis) i nieśmiertelnymi (Ewangelia wg 
św. Łukasza 20, 36). Przewyższają doskonałością wszystkie 
stworzenia widzialne (Księga Daniela 10, 9-12).

Chrystus i aniołowie (KKK 331 - 333)
1. Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie 

należą do Niego (Ewangelia wg św. Mateusza 25, 31), zosta-
li stworzeni przez Niego i dla Niego (List do Kolosan l, 16), 
uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia: „Czyż 
nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, po-
syłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” 
(List do Hebrajczyków l, 14).

2.  Aniołowie są obecni od chwili stworzenia (Księga Hioba 38, 
7), zwiastując z daleka i z bliska zbawienie oraz służąc wypeł-
nieniu zamysłu Bożego. Zamykają raj ziemski (Księga Rodzaju 
3, 24), chronią Lota (Księga Rodzaju 19), ratują Hagar i jej dzie-
cko (Księga Rodzaju 21, 17), powstrzymują rękę Abrahama 
(Księga Rodzaju 22,11), pośredniczą w przekazywaniu Prawa 
(Dzieje Apostolskie 7,53), prowadzą lud Boży (Księga Wyjścia 
23, 20-23), zwiastują  narodziny (Księga Sędziów 13) i powoła-
nia (Księga Sędziów 6, 11-24; Księga Izajasza 6, 6), towarzyszą 
prorokom (1 Księga Królewska 19, 5). Anioł Gabriel zwiastuje 
narodzenie Jana Chrzciciela oraz narodzenie samego Jezusa 
(Ewangelia wg św. Łukasza 1, 11. 26).

3. Życie Chrystusa, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest 
otoczone adoracją i służbą aniołów. Bóg wprowadzając 
Pierworodnego na świat mówi: „Niech Mu oddają pokłon 
wszyscy aniołowie Boży” (List do Hebrajczyków l, 6). Ich 
śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał 
rozbrzmiewać  w uwielbieniu Kościoła: „Chwała Bogu...” 

(Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14). Aniołowie strzegą Jezusa 
w dzieciństwie  (Ewangelia wg św. Mateusza 1, 20; 2, 13. 19), 
służą Mu na pustyni (Ewangelia wg św. Marka 1, 13; Ewange-
lia wg św. Mateusza 4,11), umacniają Go w agonii (Ewangelia 
wg św. Łukasza 22, 43) i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyja-
ciół (Ewangelia wg św. Mateusza 26, 53), jak kiedyś Izraela 
(2 Księga Machabejska 10, 29-30; 11, 8). Aniołowie także 
„ewangelizują”, głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia (Ewange-
lia wg św. Łukasza 2, 10. 8-14) i Zmartwychwstania Chrystu-
sa (Ewangelia wg św. Marka 16,5-7).  Będą obecni w czasie 
powrotu Chrystusa, który zapowiadają (Dzieje Apostolskie 
1, 10-11), służąc Mu podczas sądu (Ewangelia wg św. Mateu-
sza 13, 41; 24, 31; Ewangelia wg św. Łukasza 12, 8-9).

Aniołowie w życiu Kościoła (KKK 334 - 336)
1.  Całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomo-

cy aniołów (Dzieje Apostolskie 5, 18-20; 8, 26-29; 10, 3-8; 12, 
6-11; 27, 23-25).

2.  W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzy-
kroć świętego Boga (Mszał Rzymski, Sanctus); przywołuje 
ich obecność w liturgii pogrzebowej (Obrzędy pogrzebu, 
50) w pieśni „Niech aniołowie zawiodą cię do raju...”, lub 
w „Hymnie cherubinów” w liturgii bizantyjskiej (Liturgia 
św. Jana Chryzostoma); czci szczególnie pamięć aniołów: 
św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów.

3.  Życie ludzkie od początku (Ewangelia wg św. Mateusza 18, 
10) aż do śmierci (Ewangelia wg św. Łukasza 16, 22) jest oto-
czone opieką aniołów (Księga Psalmów 34, 8; 91, 10-13) i ich 
wstawiennictwem (Księga Hioba 33, 23-24; Księga Zacharia-
sza 1, 12; Księga Tobiasza 12, 12).  Św. Bazyli Wielki w dziele 
Adversus Eunomium stwierdza, że każdy wierny ma anioła 
jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie. 

Upadek aniołów (391 - 395)
1.  Kusiciel pod postacią węża (Księga Rodzaju 3, 1-5) skłonił 

naszych pierwszych rodziców do wyboru nieposłuszeń-
stwa, przez zazdrość, sprowadzając na nich śmierć (Księga 
Mądrości 2, 24). Pismo Święte i Tradycja Kościoła widzą w 
tym kusicielu upadłego anioła, nazywanego Szatanem lub 
diabłem (Ewangelia wg św. Jana 8, 44; Dzieje Apostolskie 12, 
9). Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stwo-
rzonym przez Boga. Sobór Laterański IV (1215 r.) wyjaśnia, że 
diabeł i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako 
dobre z natury, ale same uczyniły się złymi odrzucając Boga.

2.  Pismo Święte mówi o grzechu tych aniołów (2 List św. Piotra 
2, 4). Ich „upadek” polega na wolnym wyborze dokonanym 
przez te stworzone duchy, które radykalnie i nieodwołalnie 
odrzuciły Boga i Jego Królestwo. 

3.  Grzech upadłych aniołów nie może być przebaczony nie przez 
brak nieskończonego miłosierdzia Bożego, ale ze względu na 
nieodwołalny charakter dokonanego przez nich wyboru. „Nie 
ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po 
śmierci” (św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa).

4.  Pismo Święte potwierdza zgubny wpływ Szatana (Ewange-
lia wg św. Jana  8, 44). Wśród jego dzieł najcięższe w konse-
kwencjach było kłamliwe uwiedzenie, które doprowadziło 
człowieka do nieposłuszeństwa Bogu. 

Pozostawione nam przez artystów okresu baroku wyobrażenie aniołów jako skrzydlatych, pulchnych i dobrotliwych bobasków, 
może wypaczać nasze rozumienie roli i znaczenia, tych w istocie potężnych, stworzonych przez Boga, duchów.

Aniołowie w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Z tematyki Kręgu Biblijnego
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Z kroniki parafialnej ...

5. Moc Szatana nie jest nieskończona ponieważ jest on tylko 
stworzeniem. Jako duch posiada moc, jednak nie może 
przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Działa 
w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Je-
zusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wiele szkód. 
Dopuszczenie przez Boga działania Szatana  jest wielką ta-
jemnicą, ale „wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współ-
działa we wszystkim dla ich dobra” (List do Rzymian 8, 28).

Opracował Marek Kowalski na podstawie :
Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie II poprawione, PALLOTINUM 2002

Aniołowie w Ewangelii
Polska nazwa anioł pochodzi od greckiego angelos lub z łaciny 

angelus i znaczy posłaniec. Aniołowie są sługami i wysłannikami 
Boga, są wykonawcami Jego rozkazów. Archaniołowie są Książę-
tami Aniołów: archanioł Michał /Michael/ – przeciwstawia się złu 
z dewizą „któż jak Bóg”, archanioł Gabriel – „mąż silny Bogiem”, 
archanioł Rafał /Rafael/ – jego imię znaczy „Bóg uzdrawia”. 

Bóg dał każdemu człowiekowi, od narodzenia aż do śmierci, 
nieodłącznego towarzysza – Anioła Stróża. Ten niezwykły przy-
jaciel i opiekun nieustannie troszczy się o ludzką duszę i ciało, 
oddala od nas niebezpieczeństwa i ostrzega nas przed złem.         

W Ewangelii opisano wiele zdarzeń, w których występują 
aniołowie. Archanioł Gabriel jest uważany za Anioła Stróża Naj-
świętszej Rodziny. Przekazuje on Zachariaszowi wiadomość, 
że urodzi mu się syn Jan. Również archanioł Gabriel zwiastu-
je Marii narodzenie Jezusa. Był także przy zmartwychwstaniu 
i wniebowstąpieniu. 

Anioł posłował do Józefa, żeby nie obawiał się przyjąć Ma-
rii do siebie. Aniołowie powiadomili pasterzy o czasie i miejscu 

narodzenia Jezusa i śpiewali Maleńkiemu. Aniołowie ostrzegli 
Mędrców ze Wschodu przed Herodem. Anioł posłował do Jó-
zefa, aby zabrał Dziecię i Matkę i uciekał do Egiptu, a następnie 
przekazał Józefowi informację, że już może wracać, bo nie żyją 
ci, co nastawali na Dziecię. Aniołowie służą Jezusowi, przy pu-
stym grobie zapewniają o jego zmartwychwstaniu, a przy wnie-
bowstąpieniu zapowiadają powtórne przyjście Zbawiciela. 

Ks. Jan Twardowski pisze o aniołach: „Aniołów nikt so-
bie nie wymyślił. Są starsi od Adama i Ewy. Ponieważ wierzę 
Jezusowi i temu, co mówił, wierzę, że anioły to istoty praw-
dziwe i że Bóg przez nie działa. W domu rodzinnym uczono 
mnie, że kiedy po rozmowie następuje milczenie, wtedy prze-
szedł anioł. Dlatego dla mnie anioł stoi zawsze na straży ciszy.  
Lekceważymy anioły, stosujemy ośmieszające słowa: aniołek, 
aniołeczek, anielica, aniołkowaty, anielsko. Dzisiaj często z anioła 
robimy malowankę dla dziecka, naiwny obrazek, przestawiamy 
go jako pannę ze skrzydłami. Tymczasem anioł jest niewidzial-
ną potęgą Boga, Jego wysłannikiem, źródłem mocy nie tylko dla 
dziecka. Diabeł już z góry jest przegrany. Kto jest po jego stronie, 
prędzej czy później skompromituje się. Z aniołem jest całkiem ina-
czej. Na obrazach wygląda jak nastolatek w powiewnej sukience. 
A przecież to właśnie anioł dźwignął ogromny kamień zamykający 
grób Jezusa i odrzucił jak piórko. Nie taki anioł słaby, jak go malują.  
W trudnych chwilach trzeba modlić się do niego, bo on odwa-
la kamień, kamień rozpaczy i tragicznej sytuacji w naszym życiu. 
Tak, jak rodzice opiekują się dzieckiem, tak i niewidzialny Bóg 
opiekuje się także swoim dzieckiem i posyła mu Anioła Stróża.  
Niedobrze, jeśli modlimy się do Anioła tylko jako dzieci, kiedy mamy 
niewielkie ubranka. Przeważnie z dziecięcej modlitwy wyrastamy 
jak z dziecinnego ubrania. A właśnie na starość, kiedy wszystko 
może się nam wydawać przepaścią, Anioł Stróż jest potrzebny.”

Opracowała Teresa Bola - Plisak

Przedstawiam naszym Parafianom dwie pamiątkowe 
fotografie z Pierwszej Komunii Świętej, które wykonano 
prawie pół wieku temu w przyklasztornym ogrodzie Sióstr 
Zmartwychwstanek. Właścicielka fotografii, nasza długolet-
nia Parafianka, Szacowna Pani Alina Bisiak, wspomina Księ-
dza Teofila szczególnie ciepło i serdecznie, jako ofiarnego 
nauczyciela i katechetę jej dwóch synów: Tomasza i Karola. 
Na fotografiach można także rozpoznać siostry katechetki: 

Wspomnienie o pierwszym proboszczu  
Księdzu Prałacie Teofilu Boguckim

Siostrę Zmartwychwstankę Marię Wacławę Karwowską, 
która obecnie przebywa w częstochowskim klasztorze 
(fot.1) oraz świętej pamięci Siostrę Zmartwychwstankę Emi-
lię Radziszewską (fot.2). 

Proszę Parafian, którzy rozpoznali siebie na załączonych 
fotografiach, aby skontaktowali się z Redakcją „Parafii na Sa-
dach”, w celu podzielenia się swoimi wspomnieniami. 

Barbara Kowalczyk

fot. 1 fot. 2
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Boże Miejsca ...     
Sagrada Familia – Barcelona

Wielu czytelników może dziwi fakt, 
że chcę przedstawić kościół, który nie 
jest ani sanktuarium, ani miejscem 
cudu, ani nawet historycznym zabyt-
kiem – ta świątynia jest już od ponad 
wieku nadal w budowie. Temple Expia-
tori de la Sagrada Família – Świątynia 
Pokutna Świętej Rodziny – tak brzmi 
pełna nazwa barcelońskiej bazyliki. 
Jest jakby niemym krzykiem chrześ-
cijańskiej Europy, która się coraz bar-
dziej wyludnia. Uważam, że nie jest to 
przypadek, iż ta świątynia powstaje na 
hiszpańskiej ziemi, gdzie rokrocznie 
w Madrycie, w niedzielę Świętej Rodzi-
ny, gromadzi się ponad milion uczest-
ników modlitwy zanoszonej w obro-
nie rodziny. Hiszpania jest bowiem 
na ostatnim miejscu w Europie pod 
względem przyrostu naturalnego (ze 
wskaźnikiem 1,1). Polska jest tuż przed 
nią ze swoim parametrem 1,2. Gwaran-
tem zachowania gatunku ludzkiego 
jest liczba 2,1 – wskaźnik 1,6 oznacza 
stan alarmowy, zaś 1,3 ujawnia praw-
dę, że populacja nie ma sił witalnych, 
by umierających zastąpić młodymi!!!

Teraz trochę o samym kościele. Po-
mysłodawcą projektu był księgarz José 
Maria Bocabella, założyciel Duchowego 
Stowarzyszenia Wyznawców Świętego 
Józefa. Postanowił on, że ze składek 
publicznych zostanie zbudowana świą-
tynia podobna do katedry we włoskim 
Loreto. Miała stanąć w centrum miasta, 
ale niespodziewanie zmarła hrabina, 
która obiecywała przekazać na ten cel 
odpowiednią działkę. Nową lokalizację 
znaleziono na ówczesnych obrzeżach 
Barcelony. Bocabella oświadczył wte-
dy, że rezygnuje z budowania kościoła. 
Pałeczkę przejął Antonio Gaudi, który 
rozpoczął prace w 1882 r. Postawił je-
den warunek: nikt nie będzie mu na-
rzucał pomysłów. Sagrada Familia ma 
być zbudowana według jego projektu. 
Architekt, który z czasem zdobył świa-
tową sławę, poświęcił swemu najwięk-
szemu dziełu 40 lat życia. Nie otrzymy-
wał za to żadnych honorariów. Krytycy 
uznali projekt za szalony i awangar-
dowy. Gaudi rzeczywiście wyprzedził 
swoją epokę, tworząc eklektyczne 
budowle nie dające się przypisać do 

żadnego stylu. Dominuje w nich bo-
gata i barwna secesyjna ornamentyka, 
ale w każdej odnaleźć można elemen-
ty barokowe, klasycystyczne, a nawet 
gotyckie. Właśnie w projekcie katedry 
Sagrada Familia artysta puścił wodze 
fantazji, irytując przy tym nie rozumie-
jących jego sztuki współczesnych.

W 1926 r., po tragicznej śmierci 
Gaudiego (architekt zginął pod kołami 

Sagrada Familia – Fasada Pasji (Męki  
Pańskiej), rzeźby Josepa Marii Subirachsa

Detal Fasady Pasji –  
Chusta Weroniki i Ukrzyżowanie

Wnętrze – nawy ze sklepieniami roślinnymi

Wnętrze – jedne z kilka jeszcze witraży

Widok na budowę wież i dachu bazyliki 
 z jednej, z wież już ukończonych

Tekst i zdjęcia: Ks. Piotr Paweł Laskowski



Parafia na Sadach nr 21                                                                                          1�

tramwaju), gazety krzyczały: „Czas zakończyć tę kompromitującą inwestycję. 
Ona nie ma nic wspólnego z prawdziwą architekturą”. Powodem przedłużają-
cych się prac było także to, że projekty świątyni pozostawione przez architekta 
zostały zniszczone w czasie hiszpańskiej wojny domowej przez katalońskich 
anarchistów.

Dzisiaj nikomu do głowy nie przyszłoby krytykowanie dzieła Gaudiego. 
Wręcz przeciwnie jest ono jednogłośnie uznawane za jeden ze sztandarowych 
przykładów europejskiej architektury przełomu XIX i XX wieku. Barcelończy-
cy działający na rzecz wspierania budowy stworzyli wielki ruch społeczny i są 
coraz ofiarniejsi. Oprócz mieszkańców miasta, największymi ofiarodawcami są 
turyści, których co roku przyjeżdża około dwa miliony.

Dzięki wpływającym od ponad wieku datkom podziwiać można już osiem 
z planowanych dwunastu ponad stumetrowych dzwonnic katedry. Trwają prace 
wykończeniowe przy drugiej fasadzie, a równolegle budowane są kolejne kaplice. 
Zaawansowanie robót wykończeniowych szacuje się na 60 procent. Na budowę 
czekają jednak najtrudniejsze elementy: centralna, 170-metrowa wieża Honoru Je-
zusa, 125-metrowa wieża Marii Panny oraz wieże czterech ewangelistów.

Z powodu organicznej formy budowli oraz niepowtarzalności detali ar-
chitektonicznych (tak jak w naturze żaden z nich nie jest identyczny i musi 
być osobno rzeźbiony), uważa się, że jej ukończenie nie nastąpi wcześniej niż 
w 2026 roku.

Detale na zewnętrznych ścianach budowli  
są możliwe do obejrzenia tylko z bliska

Ambona zaprojektowana do wnętrza świątyni,  
eksponowana w muzeum znajdującym się w podziemiach bazyliki

Autor wspinający się na jedną z wież Detal Fasady Narodzenia – Święta Rodzina Fasada Narodzenia – ukończona  
według osobistych wskazówek Gaudiego

Autor przy wejściu do świątyni 
w Fasadzie Pasji – Biczowanie Jezusa
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Moja pielgrzymka 
po Ziemi Świętej

Jechałam na spotkanie Pana!
„Ucieszyłam się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana»
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem”

(Ps 122, 1-2)

Dla chrześcijan Palestyna jest ziemską ojczyzną 
Chrystusa. Jest zapowiedzią Królestwa Niebieskie-
go. Palestyna to geograficzne określenie miejsca na 
ziemi, gdzie Bóg objawił się człowiekowi i przemówił 
do niego. Wyjątkowy charakter tej ziemi sprawia, że 
podróż do niej i po niej przemienia się w akt religij-
ny, pielgrzymkę, rekolekcje, wyznanie wiary. Mia-
łam okazję pielgrzymować do Ziemi Świętej w Roku 
Świętym i stąpać po ziemskich śladach Chrystusa.

Barbara Grabowska*

*Autorka jest naszą parafianką od 1962 r.  Obecnie należy do Wspólnoty 
Neokatechumenalnej przy parafii św. Zygmunta na Bielanach.

Betlejem – Grota Narodzenia w Bazylice Bożego Narodzenia

Jordan – symboliczny chrzest pielgrzymów

Kana Galilejska – kamienna stągiew  
do przechowywania wody

Tabgha – Kościół Cudownego Rozmnożenia Chleba – mozaika 
z V wieku, przedstawiająca kosz z chlebem i 2 ryby, pod ołtarzem 

kamień, na którym Pan Jezus położył pobłogosławiony chleb.

Góra Tabor – Bazylika Przemienienia 
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Góra Oliwna – Klasztor Pater Noster  
z tablicami Ojcze Nasz w 45 językach

Góra Oliwna – Bazylika Agonii,  
zwana też Bazyliką Narodów

Jerozolima – Bazylika Bożego Grobu

200 m od Tabghy, płn. wybrzeże Jeziora Galilejskiego  
– kaplica Prymatu (św. Piotra)

Góra Oliwna – Sanktuarium  
- meczet-Wniebowstąpienia Syjon – Bazylika Zaśnięcia NMP,  

w krypcie pod bazyliką sarkofag z rzeźbą 
Maryi po zaśnięciu

Tyberiada, zach. wybrzeże Jeziora Galilejskiego,  
kościół pw. św. Piotra Rybaka – pomnik miast polskich, 

 z których pochodzili żołnierze II Korpusu – fundatorzy pomnika
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Życzenia dla Księdza Proboszcza na Dzień Świętego Antoniego

Prałatowi Księdzu dr. Antoniemu Dębkowskiemu, budowniczemu naszej Świą-
tyni, w podziękowaniu za 29 lat posługi kapłańskiej w naszej parafii, dedyku-
jemy fragment wiersza Antoniego Edwarda Odyńca „Św. Antoni Padewski”.

Kto w tym kościele hołd Panu składa,
Kto w nim za Prawdę poświęca siebie:
W tym Pan na ziemi żyje i włada,
Jak Wszechmogący w Trójcy na niebie. Redakcja i Parafianie

Urodził się w 1195 r. w zamożnej 
rodzinie w Lizbonie, w Portugalii jako 
Ferdynand, syn Marii i Marcina Boglioni 
(Bullone). Jako dziecko został oddany na 
wychowanie kanonikom katedry w Liz-
bonie. Bardzo wcześnie, bo już w wieku 
piętnastu lat, wstąpił do zakonu ka-
noników regularnych św. Augustyna. 
Po pierwszych dwóch latach pobytu 
w klasztorze koło Lizbony, gdzie zgłębiał 
Pismo Święte, dzieła klasyków łacińskich 
i literaturę teologiczną, został wysłany 
do klasztoru Krzyża Świętego w Co-
imbrze. W 1219 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Wiadomość o męczeńskiej 
śmierci w Maroku, poznanych wcześ-
niej, pięciu franciszkanów i przewiezie-
niu ich relikwii do Portugalii sprawiła, 
że zapragnął wstąpić do zakonu fran-
ciszkanów. Pozwolenie przełożonego 
otrzymał w 1220 r. Już jako franciszkanin 
przybrał imię Antoniego. Wyruszył też 
na misje do Afryki, a chcąc naśladować 
męczenników, gotów był oddać ży-
cie za Chrystusa. Choroba sprawiła, że 
zmuszony był wracać do Europy. Statek, 

którym podróżował, został zepchnięty 
na wybrzeże Sycylii. Św. Antoni skorzy-
stał z tego niespodziewanego pobytu 
na ziemi włoskiej, aby dotrzeć do Asyżu 
i spotkać św. Franciszka. Do spotkania 
obu przyszłych świętych doszło w 1221 r. 
w czasie kapituły generalnej zakonu.

Początkowo trzymał się na uboczu, 
ale włoscy franciszkanie szybko docenili 
jego zdolności i wiedzę. Został profeso-
rem teologii i głównym kaznodzieją za-
konu. Nauczał na uniwersytetach wło-
skich i francuskich – w Bolonii, Tuluzie, 
Montpellier i Padwie. Nauczał wiernych 
jako kaznodzieja i żarliwy duszpasterz, 
także w południowej Francji, gdzie sze-
rzyły się herezje albigensów. Obdarzony 
był wspaniałą pamięcią i darem wymo-
wy. Ojciec Święty Grzegorz IX, na które-
go zaproszenie głosił i przygotowywał 
kazania, nazywał je „szkatułką Biblii”. Na 
prośbę kard. Ostii, Rajnolda Conti, póź-
niejszego papieża Aleksandra IV, napisał 
„Kazania na święta”. Na wieść o przyjeź-
dzie i nauczaniu św. Antoniego groma-
dziły się tłumy, których kościoły nie mo-
gły pomieścić. Często nauczał więc pod 
gołym niebem. Mówił, że można świad-
czyć o Chrystusie pokorą, ubóstwem, 
cierpliwością i posłuszeństwem: „A za-
tem proszę was, niechaj zamilkną słowa, 
a odezwą się czyny. U nas tymczasem 
pełno słów, ale czynów prawdziwe pust-
kowie (...) Mowa zaś jest skuteczna wów-
czas, kiedy przemawiają czyny”.

Pełnił też ważne funkcje w zakonie 
– w 1227 r. został mianowany prowin-
cjałem obszaru Emilia-Romagna. Po kil-
ku latach zrzekł się tego urzędu i osiadł 
w Padwie, ale na bardzo krótko. Podró-
żując i nauczając, nie szczędził sił i zdro-
wia, które poświęcił szerzeniu wiary. 

Święty Antoni z Padwy, kapłan i doktor Kościoła
wspomnienie 13 czerwca

Zmarł bardzo wcześnie, bo w wieku 36 
lat – 13 czerwca 1231 r., w klasztorze 
klarysek w Arcella k. Padwy. Pochowa-
no go w kościele Matki Bożej w Padwie. 
Został ogłoszony świętym przez Grze-
gorza IX już po niecałym roku – 30 maja 
1232 r., po najkrótszym procesie kano-
nizacyjnym. Doktorem Kościoła został 
ogłoszony w 1946 r. przez Ojca Święte-
go Piusa XII. Modlić się do niego może-
my np. słowami Litanii lub Nowenny do 
św. Antoniego.

Już za życia opowiadano o jego 
niezwykłych czynach, o wyjątkowych 
zdarzeniach, w których uczestniczył. 
Legendarne stały się opowieści o jego 
kazaniu wygłoszonym do ryby; o mule, 
który przyklęknął przed Najświętszym 
Sakramentem pod wpływem nauczania 
św. Antoniego; o psałterzu, który został 
skradziony, a pod wpływem modlitw 
świętego wrócił do właściciela. Wskutek 
tego ostatniego wydarzenia św. Antoni 
został uznany patronem ludzi i rzeczy 
zagubionych. Św. Antoni jest uważany 
także za patrona ubogich, górników, 
małżonków, narzeczonych i położnic 
oraz Padwy i Lizbony. Przedstawiany 
jest w habicie franciszkańskim z Dzie-
ciątkiem Jezus na ręku. Jego atrybuta-
mi są także: książka (symbol nauki) i lilia 
(niewinność), czasami Święty występu-
je z chlebem, sercem płomiennym lub 
samym płomieniem na dłoni (por. Sym-
bole św. Antoniego, „Parafia na Sadach” 
nr 13).

Opracowała Anna Laszuk  
na podstawie: 

Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień, oprac. 
O. Hugo Hoever SOCist, Olsztyn 1999, s. 135-136

http://www.kapucyni.gorzow.pl/antoni.htm
http://www.pawlowski.dk/swieci/sw_antoni.htm
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10 stycznia br. w naszej parafii o godz. 15.00 odbyły 
się obchody 25-lecia świątyni. Organizatorami jubileu-
szu byli: redakcja kwartalnika „Parafia na Sadach” oraz 
Urząd Dzielnicy Warszawa-Żoliborz. Uroczystość zaini-
cjowała projekcja filmu historycznego o dziejach para-
fii Św. Jana Kantego, emitowanego w 2002 i 2003 roku 
w Telewizji Niepokalanów. Film obrazuje lata pracy 
i starań o wybudowanie świątyni, przedstawia jego orę-
downików i darczyńców z ks. Prałatem Antonim Dęb-
kowskim – budowniczym naszej światyni. Po projekcji 
wystąpił z koncertem organowym profesor Michał Dą-
browski, znany między innymi z regularnego uświetnia-
nia swoją grą Mszy Świętych w kościele p.w. Św. Krzyża, 
transmitowanych w Polskim Radiu. Wykonawca zapre-
zentował bogaty repertuar klasyki organowej J.S. Bacha 
– m.in. Toccatę i Fugę D-moll oraz autorską improwiza-
cję kolędy „Anioł pasterzom mówił”. Redakcja „Parafii 
na Sadach” podziękowała za współpracę przy organizo-
waniu jubileuszu pracownikom Urzędu Dzielnicy War-
szawa-Żoliborz, p. Ewie Krajskiej i p. Andrzejowi Kawce 
oraz rejestrującemu przebieg wydarzenia p. Roberto-
wi Napiórkowskiemu, redaktorowi gazet żoliborskich: 
www.zoliborz.eu i Informator Żoliborza. 

24 stycznia b.r. w naszej świątyni, po Mszy Św., 
odbył się świąteczny koncert żeńskiego chóru z li-
ceum im. Legii Honorowej w Saint Denis, we Francji. 
W repertuarze znalazły się pieśni do muzyki klasycz-
nej: Gounoda, Chopina, Offenbacha, Bacha oraz fran-
cuskojęzyczne piosenki współczesne i kolędy, także 
w języku polskim. Część koncertu poświęconego kolę-
dom, uświetnił również występ chóru gimnazjum im. 
Stefanii Sempołowskiej na Żoliborzu. 

                                            Marta Cichowicz-Major

Z kroniki parafialnej ...
Styczniowe wydarzenia muzyczne u „Jana Kantego”

Projekcja filmu w naszej świątyni

Profesor Michał Dąbrowski  
przy organach

Żeński chór z liceum im. Legii Honorowej w Saint Denis, we Francji
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Ministrare – po łacinie znaczy „słu-
żyć, pomagać”. Ministrant to osoba 
służąca ludziom, ale przede wszystkim 
Panu Bogu. Patronem ministrantów 
jest św. Dominik Savio i św. Stanisław 
Kostka. Słowo ministrant wskazuje 
szczególnie na służbę we Mszy Św. Mi-
nistrant jest pomocnikiem przy spra-
wowaniu Mszy Św. i podczas innych 
nabożeństw liturgicznych. 

Od kiedy istnieją ministranci? Od-
powiedź na to pytanie jest właściwie 
bardzo prosta: od kiedy w ogóle ist-
nieje nabożeństwo. W narodzie izra-
elskim było jedno pokolenie wybrane 
do służby w świątyni – pokolenie Le-

Liturgiczna Służba Ołtarza
wiego. W powstającym Kościele apo-
stołowie potrzebowali kogoś do po-
sługiwania wiernym. Wybrali siedmiu 
pomocników i nazwali ich diakonami, 
to znaczy sługami. Gdy wspólnoty 
chrześcijańskie stawały się coraz więk-
sze, wszystko co było do wykonania, 
dzielono w formie różnych zadań po-
między członków danej wspólnoty.

W ten sposób można, w kilku sło-
wach przedstawić ministrantów i na-
szą działalność. Sama służba wymaga 
czasami od nas naprawdę bardzo wie-
le wyrzeczeń, ale mamy świadomość, 
że służymy samemu Bogu i ludziom, 
a ta świadomość nas umacnia. Mini-
stranci przez swoją służbę ukazują, 
że każde nabożeństwo jest nie tylko 
sprawą kapłana, lecz sprawą całej pa-
rafii i wszystkich wiernych. 

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy 
się do tego, aby liturgia była piękna. 
W naszej Parafii jest ponad trzydziestu 
ministrantów, 10 lektorów i 3 kandy-
datów. U nas, jak i w całym Kościele 
rzymskokatolickim, ministranci i  lek-
torzy w każdą niedzielę i dni powsze-

Podczas specjalnej konferencji 
prasowej, która odbyła się 15 lutego 
w Warszawie, metropolita warszawski 
abp Kazimierz Nycz ogłosił, że Ks. Je-
rzy Popiełuszko zostanie beatyfikowa-
ny w Dzień Dziękczynienia 6 czerwca 
w Warszawie. Uroczystościom prze-
wodniczyć będzie legat papieski, abp 
Angelo Amato prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych.

Beatyfikacja Ks. Jerzego Popiełuszki – 6 czerwca 2010 r.
Msza beatyfikacyjna na Placu Pił-

sudskiego rozpocznie się o godz. 11.00.
Pierwszym publicznym aktem kultu 

Ks. Jerzego będzie procesja z relikwiami 
Nowego Beatyfikowanego z pl. Piłsud-
skiego do świątyni Opatrzności Bożej na 
warszawskim Wilanowie. Tu  zostaną zło-
żone relikwie Ks. Jerzego Popiełuszki. 

Dniem liturgicznego wspomnienia 
Ks. Jerzego będzie prawdopodobnie 
19 października, czyli dzień jego mę-
czeńskiej śmierci.

Abp Kazimierz Nycz podkreślał, że 
beatyfikacja jest wydarzeniem wykra-
czającym poza ramy Kościoła w Polsce, 
ma charakter międzynarodowy.

dnie swoją posługą ubogacają Litur-
gię. Ponadto włączają się w adoracje, 
różnego rodzaju nabożeństwa: Róża-
niec, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale 
itp. Wspólnotą ministrantów i lekto-
rów opiekuje się ks. Michał Dubicki. 
Spotkania formacyjne dla starszych, 
pracujących i studentów odbywają się 
w co drugi czwartek, o godzinie 19.30. 
Zbiórki dla młodszych odbywają się 
w piątki o godz. 17.00. Na tych spot-
kaniach ministranci zgłębiają tajniki 
liturgii i bieżących wydarzeń z życia 
Kościoła. 

Od dwóch lat prowadzimy również 
zajęcia sportowe pod okiem trenera 
p. Radosława Gromka. Trenujemy co 
sobota w sali gimnastycznej piłkę noż-
ną, koszykówkę czy ping-ponga. Nasi 
ministranci zdobyli już kilka pucharów 
w ramach Piłkarskiej Ligi Ministran-
ckiej. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych chłopców do uczestni-
ctwa w zaszczytnym pełnieniu Służby 
Liturgicznej. 

ks. dr Michał Dubicki

Informacja na podstawie http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x25908/beatyfikacja-ks-popieluszki-czerwca/
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Ministrant Michał Witkowski
Urodził się 15 lutego 1990 r. Miał 2 miesiące, kiedy w Wiel-

kanoc 1990 r.  jego rodzice Zbigniew i Bożenna oraz rodzice 
chrzestni ciocia Blandyna i wujek Andrzej przynieśli chłopca do 
naszej Świątyni. Proboszcz naszej parafii, ks. Antoni Dębkowski, 
udzielił chłopcu Sakramentu Chrztu i nadał mu imię Michał. 
Dziewięć lat później, w maju 1999 r., Michał przyjął Sakrament 
Pierwszej Komunii Świętej, do którego przygotował go ks. Zbi-
gniew Iwański. W 2007 r. Michał przyjął Sakrament Bierzmowa-
nia, do którego przygotował go ks. Piotr Paweł Laskowski.

Sakrament  
Pierwszej Komunii Świętej 
Michała

Michał otrzymuje  
od ks. Zbigniewa Iwańskiego  

pamiątkę  
Pierwszej Komunii Świętej

Wychowawczyni  
Michała w Szkole  
Podstawowej nr 267  
na Sadach Żoliborskich  
pani Agnieszka  
Bukowska  
towarzyszy Michałowi  
w tak ważnym  
wydarzeniu

Michał, jako ministrant, 
towarzyszy 

 ks. Proboszczowi 
Antoniemu Dębkowskiemu 

i ks. Pawłowi Piotrowi 
Laskowskiemu 

 podczas procesji 
Bożego Ciała w 2008 r.

Sakrament Chrztu Michała w naszej Świątyni

Pierwsza ministrancka posługa  
Michała w Boże Narodzenie 1998 r.

12 lat posługi w naszej parafii

Michał ze wzruszeniem opowiada o wrześniu 1998 r., kiedy to 
jego starszy kolega, ministrant Michał Laskowski, przedstawił go 
opiekunowi ministrantów w naszej parafii ks. Robertowi Wyszo-
mirskiemu. Już w grudniu tego roku, w Święta Bożego Narodze-
nia, Michał rozpoczął  posługę ministranta, która trwa do dziś.

Ktoś zapyta, dlaczego właśnie o Michale napisałam, prze-
cież jest wielu ministrantów? A to dlatego, że Michał, jako je-
dyny z grupy swoich rówieśników, wytrwał w posłudze mini-
stranckiej już dwanaście lat, choć ma dopiero dwadzieścia. 

W następnych wydaniach naszej gazety napiszę o kole-
gach Michała, też ministrantach.

Pamiątkowe fotografie przedstawiają ważne wydarzenia 
z życia Michała i znajdują się w albumie rodzinnym.

Barbara Kowalczyk
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CZAS UCIEKA,WIECZNOŚĆ CZEKA

ZAPROSZENIE DO MODLITWY

Modlitwa jest tajemniczym, rzeczywistym dialogiem z Bogiem, dialogiem 
zaufania i miłości.

Wszyscy, którzy wierzą w Boga, modlą się, ale chrześcijanin modli się w Jezusie 
Chrystusie: Chrystus jest naszą modlitwą!

Nie przestawajcie się modlić!
Nie pozwólcie, by dzień minął wam bez chwili modlitwy!

WYBAW NAS, OJCZE

Wybaw nas, Ojcze, od zła, które 

nasze uczynki rodzą na tak 

wiele sposobów, gdy są 

nieprzemyślane.

Spraw, aby nasza praca była 

użyteczna dla rodziny ludzkiej,  

zgodnie z Twoją wolą!

Niech odpowiada na potrzeby 

tej, ciągle się powiększającej, 

rodziny społeczeństw 

i narodów.

Spraw, aby nasza praca 

przyczyniała się do budowania 

życia godnego człowieka, 

w sprawiedliwości i pokoju!

Jan Paweł II


