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  Układ  kalendarza  liturgicz-
nego  na  początku  listopada, 
zresztą  jak  wszystko  w  liturgii 
Kościoła,  nie  jest  przypadko-
wy.  Zanim  drugiego  listopada 
wspomnimy  wszystkich  wier-
nych  zmarłych,  którzy  przeby-
wając w czyśćcu, potrzebują na-
szej  modlitwy,  dzień  wcześniej 
będziemy radować się z Uroczy-
stości Wszystkich  Świętych. Ta 
kolejność jest bardzo ważna, bo 
najpierw kieruje naszą myśl ku 
niebu, które jest naszym celem, 
a  jak mawiał Święty Augustyn, 
jest  naszą  „Niebieską  Ojczy-
zną”. Zresztą tego dnia w litur-
gii będziemy się modlić do Boga 
tymi  słowami:  „Dzisiaj  pozwa-
lasz  nam  czcić  Twoje  święte 
miasto,  niebieskie  Jeruzalem, 
które jest naszą Matką. W nim 
zgromadzeni  nasi  bracia  i  sio-
stry wysławiają Ciebie na wieki. 
Do  niego  spieszymy,  pielgrzy-

mując drogą wiary i radując się 
z  chwały  wybranych  członków 
Kościoła, których wstawiennic-
two  i  przykład  nas  umacnia”. 
Dzień  Wszystkich  Świętych, 
jest  dniem  wielkiej  radości,  bo 
wielu  naszych  przodków,  zna-
nych nam i nieznanych, dotar-
ło do miasta, do którego zmie-
rzało  przez  ziemskie  życie,  do 
nieba.  Oni  już  się  nie  trudzą, 
nie  męczą,  nie  smucą.  Oni  te-
raz  przez  wieki  radują  się.  I  ta 
radość  może  być  także  naszym 
udziałem. O co zresztą w litur-
gii  tego  dnia  prosimy:  „Panie, 
nasz  Boże,  przyjmij  łaskawie 
dary,  które  składamy  na  cześć 
wszystkich  świętych; wierzymy, 
że cieszą się oni nieśmiertelnym 
życiem,  spraw,  abyśmy  dozna-
wali ich pomocy w naszym dą-
żeniu do Ciebie”.
  Z racji tej Uroczystości, war-
to  postawić  sobie  ważne  pyta-
nie:  czy  ja  naprawdę  dążę  do 
nieba?  Czy  jest  to  może  dla 
mnie  tak  odległa  perspektywa, 
że  w  ogóle  na  co  dzień  o  niej 
nie  myślę?  Jako  ludzie  niosący 
w sobie skutki grzechu pierwo-
rodnego, bywamy często bardzo 
krótkowzroczni.  Ograniczamy 
się tylko do tego, co tu i teraz. 
Dążymy do szczęścia, ale raczej 
tego odczuwanego tu na ziemi. 
Dążymy do radości, ale przemi-
jających,  nawet  jeśli  dobrych, 
to  będących  tylko  namiastką 
prawdziwego  dobra,  które  nas 
czeka  w  niebie.  To,  że  w  tym 
dążeniu do nieba, o ile do nie-

go  dążymy,  jesteśmy  mało  wy-
trwali,  świadczy  fakt  istnienia 
czyśćca  i  nieustającej  modli-
twy Kościoła za zmarłych, któ-
rzy  tam  przebywają.  Oni  mają 
przed  sobą  bardzo  bliską  per-
spektywę  nieba,  ale  przez  nie-
doskonałości  ziemskiego  życia 
potrzebują  czegoś,  co  nazywa-
my  oczyszczeniem,  przygoto-
waniem do wejścia do świętego 
miasta, niebieskiego  Jeruzalem. 
Stąd  też modlitwa Kościoła we 
wspomnienie  wszystkich  wier-
nych  zmarłych,  drugiego  listo-
pada, w Dzień Zaduszny, pod-
czas  Mszy  św.  oraz  możliwość 
uzyskania  odpustów  dla  nich 
w  czasie  oktawy  Uroczystości 
Wszystkich Świętych. W naszej 
polskiej tradycji mamy w listo-
padzie również wypominki, po-
łączone z modlitwą różańcową.
  Warto  przyjrzeć  się  życiu 
znanych  świętych,  aby  przeko-
nać  się,  że  ich  droga  życia  do 
świętości,  może  być  również 
naszą  drogą,  i  że  możemy  się 
od  nich  bardzo  wiele  nauczyć. 
W czasie, kiedy tak wiele mówi 
się  o  wartości  życia  i  nieroze-
rwalności  małżeństwa  warto 
wspomnieć  bł.  Joannę  Beretta 
Mola.  Poznając  jej  życie,  świa-
dectwo  bliskich  osób,  możemy 
w  pierwszym  rzędzie  zobaczyć 
jej  bliskość  z  Panem  Bogiem 
i otwarcie na drugiego człowie-
ka w życiu zawodowym, jako le-
karz, a jako żona i matka w ży-
ciu  rodzinnym.  Jej  najmłodsza 
córka  Gianna  Emmanuela,  dla 
której oddała swoje życie, wspo-
mina, iż mama mawiała, że każ-
da najmniejsza rzecz, którą robi, 
jest hymnem na cześć Boga. Nie 
ma  w  życiu  nic  ważniejszego, 
nic  bardziej  istotnego  od  bu-
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dowania  więzi  z  Bogiem  i  wy-
chwalania Go wierną  realizacją 
swego  powołania.  Ta  postawa 
jest  fundamentalną  postawą 
wszystkich świętych. Natomiast 
św. Paweł Apostoł napisał: „dla 
mnie  żyć  to  Chrystus”  (Flp  1, 
21),  a  św.  Augustyn  w  swoich 
„Wyznaniach”  napisał:  „Nie-
spokojne  jest  serce moje dopó-
ki  nie  spocznie  w  Bogu”.  Nie 
ma  świętości  bez  Miłości  Pana 
Boga,  nie  ma  pięknego  chrze-
ścijańskiego  życia,  bez  ufności 
Panu  Bogu. Ta  więź  z  Bogiem 
rodzi  się  z  częstego  kontaktu 
z Nim. Jak dalej wspomina swo-
ją  matkę  Gianna  Emmanuela: 
„Mama  wierzyła,  że  modlitwa 
jest  bardzo  skutecznym  i  efek-
tywnym narzędziem prowadze-
nia wielu życiowych spraw. Mój 
wujek, ks. Józef, wspominał, że 
mama przyjęła pierwszą komu-
nię świętą, mając 5 lat. I proszę 

sobie  wyobrazić,  że  od  tamte-
go czasu nie było jednego dnia 
w  jej  życiu  bez  komunii.  Po 
prostu nie umiała bez tego żyć”. 
Człowiek,  który  na  pierwszym 
miejscu  stawia  Pana  Boga,  po-
trafi  spojrzeć  z  wiarą  na  swoje 
życie. I choć nie uniknie z tego 
powodu  codziennych  trudno-
ści,  będzie  mu  często  niełatwo 
i  pewnie  spotka  go  cierpienie, 
to  jednak  mocny  wiarą  będzie 
umiał sobie z tym poradzić, po-
nieważ nie świat jest celem jego 
życia, ale sam Bóg. 
  Kiedy  więc  myślimy  o  na-
szym  życiu,  o  przemijaniu, 
o  naszym  końcu,  to  wpatrzeni 
w  przykład  świętych,  za  każ-
dym  razem  nabierajmy  otuchy 
i  naśladujmy  ich,  zacznijmy 
chodzić  ich  drogami,  drogami 
realizacji  swego  powołania.  To 
są  drogi  pewne  i  sprawdzone. 
Idąc nimi, nie zmarnujemy tego 
życia i wierzymy, że osiągniemy 

radość  nieba.  Chodźmy  więc 
drogami bliskości z Panem Bo-
giem i wierności swemu powo-
łaniu,  a  każdego  dnia  módlmy 
się  o  łaskę  zbawienia.  Zatem 
warto sobie wziąć do serca zda-
nie  św.  Jana  Vianneya,  który 
mawiał:  „W  jakim  kierunku 
szliśmy przez całe życie, w takim 
pójdziemy w godzinę śmierci”.
  Myślę, że cenny dla nas może 
być wynik prac pewnego uczo-
nego,  włoskiego  grafologa  Gi-
rolama Morettiego, który przez 
40 lat pracy przebadał charakter 
pisma 58. Świętych. Wnioski są 
na  pozór  zaskakujące...  Pismo 
świętych  wskazywało  bowiem 
ich  naturalne  złe  skłonności. 
Spośród przebadanych świętych 
jedynie trzy osoby – św. Pius X, 
św. Jan Berchmans i św. Małgo-
rzata  Maria  Alacoque  –  miały 
z  natury  dobre  usposobienie. 
Analiza  grafologiczna  pisma 
pozostałych 55. Świętych wska-
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zywała na złe skłonności natury 
ludzkiej. Na przykład pismo św. 
Franciszka z Asyżu wskazywało 
na  skłonność do próżności, pi-
smo św. Karola Boromeusza na 
skłonności  do  nieposzanowa-
nia dla prawa, pismo św. Igna-
cego  Loyoli  na  skłonność  do 
egoizmu,  zaś  pismo  św. Teresy 
z Avili, na skłonność do zmysło-
wości.
  Rzeczywiście,  wynik  badań 
może zaskakiwać, stąd nie moż-
na  się dziwić,  że uczony długo 
się wahał, czy opublikować swo-
je spostrzeżenia. Ale zaskoczenie 
jest  tylko  pozorne,  bo  przecież 
dobrze wiemy, że w przypadku 
każdego człowieka znajduje za-
stosowanie  znane  powiedzenie: 
„Nie  ma  świętego  bez  prze-
szłości  i  nie  ma  grzesznika  bez 
przyszłości".  Dlatego  też  być 
może  św.  Franciszek  z  Asyżu, 
rzeczywiście miał  skłonność do 
próżności,  ale przeszedł  z nizin 
tej  skłonności  na  wyżyny  cał-
kowitego zapomnienia o  sobie. 
Ojcu  ziemskiemu  oddał  ostat-
nie odzienie  i po przywdzianiu 
skromnego habitu poślubił „Pa-
nią Biedę". Być może św. Karol 
Boromeusz,  rzeczywiście  miał 
skłonność do buntu i nieszano-
wania  litery  prawa,  ale  z  nizin 
tej skłonności przeszedł na wy-
żyny  ukochania  prawa  Bożego 

i  kościelnego. 
Stał  się  jed-
nym  z  wielkich 
twórców i reali-
zatorów  posta-
nowień  Soboru 
Trydenckiego. 
Być  może  św. 
Ignacy  Loyola, 
r z e c z y w i ś c i e 
miał  skłon-

ność do egoizmu, ale z nizin tej 
skłonności przeszedł na wyżyny 
całkowitego oddania się służbie 
drugim.  Jego  powiedzeniem 
były  słowa:  „Na większą chwa-
łę  Boga!”  Kiedy  leżał  złożony 
śmiertelną  chorobą,  nie  chciał 
wzywać  do  siebie  współbraci 
zakonnych,  aby  nie  przerywać 
im  pracy.  Byli  bowiem  zajęci 
przygotowywaniem  przesyłek 
dla misji w  Indiach. Być może 
św.  Tere-
sa  z  Avili, 
r z e c z yw i -
ście  miała 
skłonność 
do  zmysło-
wości  i nie-
czy s to śc i , 
ale  z  nizin 
tej skłonno-
ści wzniosła 
się  na  wy-
żyny  dzie-
wictwa,  na 
znak,  któ-
rego  Chry-
stus zawiesił 
na  jej  szyi 
mistyczny 
na s z y jn ik 
swojej  Ob-
lubienicy.
  Drodzy 
Czytelnicy 
i Parafianie! 

Czy Święci dokonali tego o wła-
snych  siłach?  O,  nie!  Dokona-
ło  się  to  za  sprawą  łaski Bożej, 
na którą się otworzyli  i z którą 
współpracowali! Wszyscy Świę-
ci  -  mimo,  że  realizowali  róż-
ne  powołanie  i  żyli  w  różnych 
czasach,  w  różnych  miejscach, 
w  różnych  okolicznościach  - 
uczą  nas,  że  z  pomocą  łaski 
Bożej, każdy – bez względu na 
posiadane  wady  i  skłonności 
do złego - może osiągnąć świę-
tość!  To  najważniejsze  przesła-
nie dla każdej  i  każdego  z nas: 
Mogę  zostać  świętym!  Pomi-
mo wszystko! Jest jednak jeden 
warunek:  ciągłe  przekraczanie 
własnych  ograniczeń  w  myśl 
zachęty  św.  Pawła:  „Dążcie  do 
tego, co w górze, nie do tego, co 
na ziemi" (por. Kol 3, 2). Tego 
więc życzę sobie i Wam!
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2021/2022
Rok  2021:
27.12. - poniedziałek - Wybickiego 1-19, 2-20;
28.12. - wtorek - Kościuszki 71-85, 82-84, Danusi 1-4b;
29.12. - środa - Zbyszka z Bogdańca, Kraszewskiego 1-27, Fredry 2-26;
Rok  2022:
02.01. - niedziela - Wallenroda 1-10, 14-18;
03.01. - poniedziałek - Kościuszki 34-54 i 37-47;
04.01. - wtorek - Kościuszki 66-72, 61-69;
05.01 - środa - Lelewela 17, 17a, Wajdeloty 7-13;
06.01. - czwartek - Wallenroda 11, 11A, 19-31+ kolęda dodatkowa;
07.01. - piątek - Legionów 1 abc, 3-19, 2-46;
08.01. - sobota - Kilińskiego 8-44, 27-43;
09.01. - niedziela - Kilińskiego 11a-25, Lilli Wenedy 13-18, 19, 19a, 20;
10.01. - poniedziałek - Kilińskiego 45-47, 46-52, Nad Stawem; Wallenroda 12, 13
11.01. - wtorek - Waryńskiego 17-25, Wyspiańskiego 36-38/40;
12.01. - środa - Pestalozziego 1-19, 2-36;
13.01. - czwartek - Wyspiańskiego 28-34, Wajdeloty 1-6, Aldony 8-11;
14.01. - piątek - Chrobrego 80f-86b, Legionów 21-31, 64-72;
15.01. - sobota - Lelewela 12-14b, 15a-b, 20, 21-27, 28-35, 35a-b;16.01. - niedziela - Chro-
brego 80cde, Dźwigowa, Legionów 48-62, Lelewela 8-11;
17.01. - poniedziałek - Gołębia 1a-3a, Lwowska 1a-d, Strakowskiego;
18.01. - wtorek - Aldony 1-7, 12-17;
19.01. - środa - Kościuszki 56-64, Kościuszki 74-80;
20.01. - czwartek - Kunickiego 3-63, 4-64, Prusa 2-26;21.01. - piątek - Grażyny 1-16;
22.01. - sobota - Grażyny 17-21, Lelewela 6abcd (Browar Gdański);
23.01. - niedziela - Chrobrego 61-71, Fredry 1-25, Kraszewskiego 2-26;
24.01. - poniedziałek - Kilińskiego 5-9 (Browar Gdański), Gołębia 3b-6b + kolęda dodat-
kowa;
25.01. - wtorek - Chrobrego 53-59, Prusa 1-25;
26.01. - środa - Chrobrego 78-80b, 27-37, 42-48;
27.01. - czwartek - Chrobrego 2-14, 50-64, 39-51; 
28.01. - piątek - Niemcewicza, Krzemienieckiej;
29.01. - sobota - Chrobrego 16-40, 66-76; Chrobrego 38a (Kamienica Królewska);
30.01. - niedziela - Chrobrego 1-25;
31.01. - poniedziałek - + kolęda dodatkowa;01.02. - wtorek - Kościuszki 9-13, 15-35 i 10-
32;
KOLĘDA - wizyta duszpasterska - rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 
1600, w soboty i w niedziele o godz. 1500. 06. stycznia 2022 r. rozpocz-
nie się o godz. 1500. Prosimy, w miarę możliwości, o obecność wszystkich do-
mowników. Dzieci i młodzież uczęszczająca na katechizację, prosimy, aby 
przygotowali zeszyty lub ćwiczenia. Osoby, których nie zastano w wyznaczo-
nym terminie, mogą przyjąć kapłana w czasie kolędy dodatkowej, w czwartek 
- 06. stycznia 2022r., w poniedziałek - 24. stycznia 2022 r. oraz 
w poniedziałek - 31. stycznia 2022 r. Zgłoszenia w zakrystii, biurze para-
fialnym lub telefonicznie (58) 341 86 64.



6 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

  U  Umiłowani w  Chrystusie 
Panu! Siostry i  Bracia! Dro-
dzy Goście! Bliscy Lecha Bąd-
kowskiego! Reprezentujący 
władze samorządowe i  oświa-
towe! Społeczności X Liceum 
Ogólnokształcącego Dwuję-
zycznego! Szanowna Dyrek-
cjo, Nauczyciele, Pracownicy 
oraz Wy Kochani Uczniowie! 
Drodzy Parafi anie!
  Ze  wzruszeniem,  radością 
świętujemy  uroczystość  poświę-
cenia sztandaru X LO w Gdań-
sku  Wrzeszczu  oraz  nadanie 
imienia  Lecha  Bądkowskiego. 
Dlaczego  to wzruszenie, dlacze-
go jest to tak ważne? Ważne dla-
tego, że szkoła ta realizuje wielkie 
i niełatwe dzieło wychowywania 
i kształcenia młodzieży. Znakiem 
tego będzie sztandar i imię, któ-
re  będzie  nosić.  A  to  co  dzisiaj 
ona  sobą  reprezentuje,  świad-
czy o tym, że są w niej Dyrekcja 
i Nauczyciele, Pracownicy i Ro-

dzice, którzy w to dzieło włożyli 
i wkładają swoje serce, wszystkie 
siły i zdolności.  Historia Szkoły 
jest krótka, ale historia szkoły to 
przede wszystkim historia ludzi. 
Szkoła  na  pierwszym  miejscu 
jest wspólnotą osób: nauczycieli 
i uczniów, zjednoczonych wspól-
nym wysiłkiem dobrego wycho-
wania  i  kształcenia.  Kształto-
wanie  młodych  osobowości  jest 
twórczością  niezwykle  trudną, 
tak dla wychowawców,  jak  i  sa-
mych wychowanków. 
  Szkoła, jak i rodzina, nie wy-
chowują  dla  siebie.  Szkoła  wy-
chowuje  młodego  człowieka 
z  myślą  o  jego  przyszłym  życiu 
w  społeczeństwie.  Chce  przy-
gotować go do  życia,  tak by go 
nie zmarnował. A zatem oprócz 
wiedzy,  którą  uczeń  zdobywa 
w  szkole,  fundamentalną  spra-
wą  jest wychowanie do miłości. 
Tak, bardzo potrzeba dzisiaj  lu-
dzi,  którzy  umieją  kochać.  Lu-

dzi,  którzy  w  tym  czasie  kryzy-
su  wartości,  obojętności  na  to 
co  duchowe  i  szlachetne,  będą 
umieli  tworzyć  cywilizację  mi-
łości  i  życia,  będą  przedkładać 
„być” przed „mieć”, etykę przed 
techniką,  osoby  przed  rzeczą 
i  miłosierdzie  przed  przemocą. 
Oto ważne zadania.
  Drodzy Nauczyciele, Pracow-
nicy  i  Rodzice!  Pan  Jezus  był 
Nauczycielem,  był  dobrym  na-
uczycielem. Upewnia nas o tym 
pewien  młody  człowiek,  który 
podszedł do Jezusa i zapytał Go: 
Nauczycielu dobry, co mam czy-
nić… - Bo dobry nauczyciel nie 
tylko  uczy  dodawać  i  odejmo-
wać, nie  tylko przekazuje  suchą 
wiedzę o świecie, ale uczy rozu-
mieć,  uczy  szukać  sensu  i  celu 
życia,  i  pokazuje  drogi  wiodące 
do  celu.  Chrystus  był  i  wciąż 
jest Nauczycielem dla człowieka, 
bardzo  dobrym  nauczycielem. 
Jest  wciąż  najlepszym  Nauczy-
cielem nauczycieli.
  Chrystus Nauczyciel niewiele 
pisał,  prawie  wcale,  nie  używał 
tablicy  do  pisania.  Tylko  jeden 
raz,  gdy  przyprowadzono  do 
Niego nieszczęśliwą kobietę, coś 
pisał  na  piasku.  Potem  powie-
dział do niej: idź i nie grzesz wię-
cej,  ja  ciebie  nie  potępiam.  Je-
dyną tablicą w szkole Chrystusa 
była  tablica  ludzkiego  serca,  na 
której  Bóg  wyrył  swoje  przyka-
zania. Tablice przymierza zawie-
rają wszystko,  co dotyczy  życia, 
Boga i człowieka. Ani jedna jota, 
ani jedna literka na tej tablicy nie 

KAZANIE NA POŚWIĘCENIE SZTANDARU 
DLA X LO DWUJĘZYCZNEGO W GDAŃSKU, 
WYGŁOSZONE 2021.09.16
Ks. Zbigniew Cichon
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została przez Jezusa ani skreślona 
ani zmieniona, ale potwierdzona 
i wypełniona.
  Umiłowani  Uczniowie,  Mło-
dzi  Przyjaciele  Chrystusa.  Pan 
Jezus nie uczył matematyki. Ow-
szem, uczył  jak mnożyć  talenty. 
Gdy mówił, że jednemu dano ich 
pięć, a innemu dwa, a jeszcze ko-
muś tylko jeden. Chrystus uczył 
ważnej  umiejętności  pomnaża-
nia talentów. I tego, że człowiek 
nie  powinien  zakopywać  otrzy-
manych  talentów,  nawet  jeśli 
ma  ich  mało.  Rachuby  Chry-
stusowe były dziwne; dla Niego 
liczba  jeden  znaczyła więcej  niż 
99,  gdy  dla  odnalezienia  jednej 
zagubionej  owieczki  pozostawił 
99 innych. Jak wiele czasu i cier-
pliwości wymaga uczeń słaby, by 
go najpierw odnaleźć, zauważyć 
i dać mu równe szanse rozwoju, 
doskonale  wiedzą  wspaniali  na-
uczyciele.
  Pan Jezus Nauczyciel nie uczył 
geografi i  ani  biologii,  ale  uczył 
zachwytu  nad  pięknem  przy-
rody,  otaczającego  świata,  gdy 
mówił: Przypatrzcie się ptakom, 
przypatrzcie  się  liliom  polnym, 
jakie  są  piękne.  Uczył  pokory 
wobec świata  i zachwytu wobec 

dzieła  stworzenia  i Stwórcy. Był 
Nauczycielem otwierającym ser-
ce i oczy na piękno świata. Wiel-
ki  to  nauczyciel,  który  potrafi  
zaszczepić  w  swoim  uczniu  pa-
sję poznawania świata. Chrystus 
Nauczyciel uczył również swoich 
uczniów  zdolności  rozpoznawa-
nia znaków czasu. Uczył mądre-
go  rozumienia  i  odczytywania 
historii. Jeszcze dzisiaj tak wielu 
ludzi nie posiadło tej ważnej ży-
ciowej umiejętności.
  Umiłowani! W niedzielę, 12. 
września  br.,  beatyfi kowany Ks. 
Kardynał Stefan Wyszyński, Pry-
mas  Tysiąclecia  powiedział,  że 
„Sztandar  to  symbol,  świętość. 

Jego miejsce tkwi gdzieś między 
hymnem narodowym a przysię-
gą wojskową”. Waga tego symbo-
lu sprawiła, że dzisiejsza uroczy-
stość ma charakter tak podniosły 
i  dla  społeczności  szkolnej  jest 
dniem  szczególnym. W  tradycji 
sztandar  to  chorągiew  o  odpo-
wiedniej barwie stanowiąca znak 
państwa,  jednostki  wojskowej 
lub organizacji, towarzystwa czy 
wreszcie szkoły. 
  Ze  słowem  sztandar  kojarzą 
się  wyrażenia  „sztandarowa  po-
stać”, „sztandarowy bohater”, co 
w przenośni oznacza bohatera re-
prezentacyjnego, głównego. Jako 
społeczność szkolna X LO Dwu-
języcznego,  wybraliście  Lecha 
Bądkowskiego,  gdańszczanina 
z wyboru, samorządowca z prze-
konania,  pisarza  i  dziennikarza, 
tłumacza  i  działacza polityczne-
go oraz  społecznego, miłośnika 
Kaszub. Miniony rok 2020, rad-
ni  gdańscy,  ustanowili  Rokiem 
Lecha Bądkowskiego. Wtedy też 
miała  się  odbyć  ta  uroczystość. 
Wiadomo z jakich względów jej 
nie  było,  ale  zapewne  ten  czas 
był wykorzystany,  by  jeszcze  le-
piej  poznać  swoją  „sztandarową 
postać”.  Więcej  usłyszymy  jesz-
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cze  dziś  podczas  drugiej  części 
uroczystości w szkole. Na drzew-
cu  sztandaru  są  umieszczone 
tabliczki  upamiętniające  osoby 
biorące w tym wydarzeniu, które 
już  w  szkole  wbiją  symboliczne 
„gwoździe”. Sztandar szkoły jest 
„symbolem  tradycji  patriotycz-
nych  i  szacunku  dla  człowieka, 
hartu ducha - wartości, które sta-
nowią fundament pracy wycho-
wawczej  szkoły  oraz  wspólnych 
dążeń  rodziców  i  nauczycieli”. 
Stanowi  również  symbol  zobo-
wiązujący  młodzież  szkolną  do 
rzetelnej  nauki,  miłości  do  Oj-
czyzny oraz szacunku dla pracy. 
Przecież  wyhaftowane  na  sztan-
darze  słowa:  „Bóg,  Honor,  Oj-
czyzna” zobowiązują. Natomiast 
asysta towarzysząca sztandarowi, 
czyli poczet sztandarowy, zawsze 
typowany był i jest do dnia dzi-
siejszego  z  osób  wyróżniających 
się,  o  nienagannej  postawie 

i  wzoro-
wym  za-
chowaniu. 
  Umiło-
wani!  No 
i  jak  za  to 
ws zy s tko 
nie dzięko-
wać  dzisiaj 
Panu Bogu 
i  sobie  na-
wza j em? ! 
Jakże pięk-
ne  i budu-
jące jest to, że obchodząc to waż-
ne  święto  szkoły najpierw staje-
my w tej świątyni przed Bogiem 
i mówimy: Boże dziękujemy Ci 
za to, że czuwasz nad naszą szko-
łą,  że  dajesz  mądre  natchnienia 
dyrekcji,  wychowawcom  i  na-
uczycielom, rodzicom i pracow-
nikom,  natchnienia,  by  znaleźć 
sposób  na  wzrastanie  młodego 
człowieka. Ta  Msza  św.  to  wła-
śnie dziękczynienie Bogu za spo-
łeczność szkoły. Ale jednocześnie 
uznanie, że wszelkie dobro, któ-
re  człowiek  tworzy  i  osiągnię-
cia  w  nauce  służące  ludzkości, 
mają swoje źródło w Panu Bogu. 
Dziękuję  za  to  wszystkim  or-
ganizatorom  tej  uroczystości, 

przede  wszystkim  paniom  dy-
rektorkom,  z  którymi  od  daw-
na  omawialiśmy  tę  uroczystość. 
Bóg zapłać  również za dar ołta-
rza, piękny obrus mszalny. 
  Niech  się  zatem  realizuje wi-
zja  i misja  szkoły, która ma być 
etapem  do  dalszej  ścieżki  życia, 
po której łatwiej będzie kroczyć. 
Niech wyposaży ucznia w kom-
petencje najwyższej jakości, któ-
re  ułatwią  mu  odnaleźć  się  we 
współczesnym świecie,  gdyż ma 
on  być  człowiekiem  przedsię-
biorczym,  świadomym  swoich 
możliwości i miejsc ich wykorzy-
stania  w  swoim  jedynym  i  nie-
powtarzalnym życiu. Amen.
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  Daniel  pluł  sobie  w  brodę. 
Przecież był już kilka razy na Za-
wracie  i  nie  zorientował  się,  że 
w niszy skalnej, w pobliskiej Za-
wratowej Turni umieszczona jest 
figurka Matki Bożej. A przecież 
czuwa  Ona  nad  turystami  od 
1904 roku, kiedy to ksiądz Wa-
lenty  Gadowski  razem  z  Klim-
kiem Bachledą tam ją usytuowa-
li. No tak, ale jak się robi górskie 
szlaki „na tempo”, tylko z mapą, 
bez  zapoznania  z  ich  opisem, 
można przemknąć drogę nie za-
uważywszy  ciekawych  szczegó-
łów. Tym  razem miało być  ina-
czej.  Obiecał  Matce  Bożej  po-
kłon z przeprosinami. W ostrym 
tempie  piął  się  do  góry  ku  Za-
wratowi, by złożyć obiecany po-
kłon.  Pogoda  nie  była  nadzwy-
czajna.  Trochę  mglisto,  trochę 
mżyło,  mokre  śliskie  skały.  Da-
niel parł jednak do przodu, mi-
jając nielicznych, w taką pogodę, 
turystów  na  szlaku.  Zamglenie 
zwiększało się.
  Co chwilę przechodziły gęste 
płaty mgły ograniczające mocno 
widoczność, zasłaniając pobliskie 
szczyty.  Możliwość  zobaczenia 
figurki  Matki  Bożej  stawała  się 
w tym dniu coraz bardziej wątpli-
wa. Martwiło to Daniela – a tak 
było  ładnie  rano,  mruczał  nie-
zadowolony  pod  nosem.  Mimo 
niesprzyjającej  aury,  wspinał  się 
dalej w ostrym tempie w ekspo-
nowanym  terenie,  sprytnie  ko-
rzystając  z  łańcuchów  i  klamer. 
Dzięki temu, mimo śliskich, skał 
zdobywał  szybko  teren.  Chciał 
jak najprędzej dotrzeć do Matki 
Bożej.  Wiedział  z  opisu  szlaku, 

że powinien ujrzeć figurkę Maryi 
zaraz po zakończeniu  trudnego, 
„łańcuchowego”  odcinka  trasy. 
Tymczasem mżawka  i mgła na-
silały  się.  Niespodziewanie  na 
końcowych  łańcuchach  mgła 
lekko  odpuściła  na  chwilę.  Da-
niel trzymając się już tego ostat-
niego z nich, odchylił się mocno 
od skały, z nadzieją, że może stąd 
ujrzy upragnioną figurkę Matki 
Bożej.  W  tym  odchyleniu,  ob-
ciążona  noga  młodzieńca  nie 
wytrzymała  ciężaru  na  śliskim 
podłożu  i  Daniel  gwałtownie 
obsunął  się w dół. Niestety,  za-
skoczony „niespodzianką” puścił 
też łańcuch. 
  Nie  wiadomo  jak  tragicznie 
skończyłoby się to zajście, gdyby 
nie wręcz małpia zręczność mło-
dego turysty. Jakimś cudem zdo-
łał  jeszcze  chwycić  dolną  część 
tego  samego  odcinka  łańcucha 
i zawisnąć na rękach, przylepio-
ny do  skały.  Szybko wykaraskał 
się z opresji, nie ponosząc nawet 
– nie licząc zadrapań – obrażeń. 
Aleś miał chłopie szczęście, zdła-
wionym  z  przerażenia  głosem 
ocenił  sytuację,  blady  jak  ścia-
na, wyprzedzony  przez Daniela 
kilka  minut  wcześniej  turysta. 
Myślałem,  że  polecisz  jak  ka-
mień w przepaść  i  jeszcze mnie 
pociągniesz. Gdzie ci tak spiesz-
no, do nieba? Nie tyle do nieba 
co do Matki Bożej na Zawrato-
wej Turni, zupełnie opanowany, 
jakby się nic nie zdarzyło, odparł 
Daniel. Miałem nadzieję, w tym 
chwilowym  przejaśnieniu,  doj-
rzeć  Ją  jeszcze  z  łańcuchów. Te-
raz już kolego nic nie zobaczysz, 

mgła  na  dobre  zaciągnęła  moc-
nym  mlekiem,  zauważył  przy-
godny  turysta.  Obyśmy  tylko 
szlaku nie zgubili w tym mleku. 
A ty na Jasną Górę na kolanach 
śmigaj w podzięce Matce Bożej, 
żeś  wyszedł  z  tego  cało,  dodał 
mimowolny świadek „przygody” 
Daniela.  Spokojnie  i  ostrożnie 
doszli do Zawratu, a stąd równie 
uważnie, by nie zgubić szlaku ze-
szli do Doliny Pięciu Stawów. Po 
drodze dyskutowali o zaistniałej 
sytuacji.  Daniel  dopiero  teraz 
zdał  sobie  sprawę,  jak  blisko 
był  od  katastrofy.  Kiedy  dotarli 
do  „Piątki”  rozstali  się.  Turysta 
pozostał  tu na nocleg,  a Daniel 
poszedł  dalej. Musiał  zdążyć na 
pociąg.  Pamiętaj  na  kolanach, 
na Jasną Górę – usłyszał na od-
chodnym.  To  „na  kolanach…” 
wybrzmiewało wciąż w myślach 
Daniela,  gdy  schodził  z  gór  do 
Zakopanego.
  W  pociągu  uzmysłowił  so-
bie,  że  przecież  będzie  przejeż-
dżał przez Częstochowę. Krótka 
decyzja  i  zrobił  sobie  przerwę 
w podróży. Zdziwił się jak szyb-
ko  dotarł  na  Jasną  Górę,  jakby 
go niosło na skrzydłach. W Ka-
plicy  Matki  Bożej  Jasnogórskiej 
trwał  akurat  popołudniowy 
Różaniec.  Ludzi  nie  było  zbyt 
dużo.  Dawid,  pierwsze  co  zro-
bił,  to  obszedł  ołtarz  z  cudow-
nym  wizerunkiem  Matki  Bożej 
na  kolanach  i  ulokował  w  jego 
pobliżu na modlitwie. Z tak bli-
ska  jeszcze nigdy nie wpatrywał 
się w oblicze Pani Jasnogórskiej: 
Maryjo, to Ty mnie uratowałaś. 
Czuję to. Nic złego, poza zadra-
paniami,  nie  przytrafiło  się  mi. 
Ty  masz  natomiast  tak  mocne 
i trwałe blizny, po napaści rabu-
siów – modlił się Dawid. „W tle” 
brzmiały  różańcowe  tajemnice 

KRÓTKIE OPOWIADANIE
DWA SERCA
Jasiek Dolina
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bolesne.  Wyciszył  się,  a  wzrok 
utkwił  na  ranach,  na  policzku 
Matki  Bożej.  Te  dwie  długie 
rany połączone poprzeczną raną 
to  boleść  Jezusa  i  boleść  Matki 
Bożej połączone ze sobą – prze-
biegło  przez  myśl  młodzieńca. 
I dalej trwał przykuty wzrokiem 
do  maryjnych  ran,  jakby  chciał 
wyryć je w swoim sercu.
  Z  adoracji  wyrwało  go  dys-
kretne  przypomnienie  z  telefo-
nu  komórkowego,  że  już  czas 
wracać  na  dworzec.  W  drodze 
powrotnej  poczuł  zmęczenie. 
Ile  to  już godzi  jest na nogach? 
Lepiej  nie  liczyć.  Miał  nadzieję 
odespać trochę w dalszej podró-
ży. Rzeczywiście,  ledwo co zajął 
swoje miejscu w pociągu, zasnął 
jak kamień. Spał i śnił. Śnił jed-
nak  nie  o  trudach  pod  Zawra-
tem, ale o obliczu Matki Bożej. 
On klęczał, a Twarz Matki Bożej 
dyskretnie zbliżała się do niego. 
Cięte rany zdawały się coraz wy-

raźniejsze.  Dwie  podłużne  rysy 
zaczęły pulsować, a ta poprzecz-
na przetrzymywała je na policz-
ku  Madonny.  Rysy  pulsowały 
coraz mocniej, coraz wyraziściej, 
w  pewnym  momencie  prze-
kształcając  się  w  dwa  pulsujące 
serca.
  Daniel,  z  drżeniem  swoje-
go  serca,  rozpoznał  Serce  Jezu-
sa,  oplecione  koroną  cierniową 
i Serce Maryi, przebite mieczem. 
Te dwa Serca cierpią wspólnie, za-
smucił się. Tymczasem poprzecz-
na rysa zamieniła się w ciernistą 
gałąź, wyrastającą z korony cier-
niowej na Sercu Jezusa i oplatała 
Serce Maryi. Z każdym pulsem 
tych  dwóch  Serc  gałąź  wbijała 
się w Nie cierniami, znacząc swe 
ukłucia łzami krwi. Karmiąc się 
tymi  łzami,  rozrastała  się.  Mło-
dzieniec  zauważył,  że  zmierza 
ku  jego sercu. Była coraz bliżej. 
Kiedy  pierwszymi  kolcami  zda-
wała  się  już  dosięgać  celu,  Da-

niel  krzyknął  z  przerażeniem 
i… obudził się. Aleś pan musiał 
mieć  sen,  uśmiechnął  się  sąsiad 
z podróży. Oj tak, tak, przytak-
nął Daniel i zamilkł. Zamyślił się 
nad swoim snem.
  To prawda, Pan Jezus i Matka 
Boża  razem  cierpią  nad  zepsu-
ciem ludzi. Najświętsze Serce Je-
zusa zmiłuj się nad nami, Niepo-
kalane Serce Maryi bądź naszym 
ratunkiem  –  odruchowo  wzbu-
dził w sobie akt strzelisty. Ale co 
z  tą  gałęzią  cierniową  sięgającą 
po moje serce?… rozmyślał Da-
wid. Czy to zaproszenie do więk-
szego zjednoczenia się z Sercami 
Jezusa i Maryi, czy może odważ-
ne, narażone na drwiny dawanie 
świadectwa wiary, czy…, czy…? 
To  przecież  tylko  sen,  ale…? 
Ciekawe  co  powie  na  to  mój 
przyjaciel, ojciec Rafał. 
  Jasiek Dolina

 Trochę zastanawia mnie, 
czemu przy nowych beatyfi-
kacjach i kanonizacjach, czy 
też wspomnieniach świę-
tych często podnoszone jest 
zagadnienie: jak ich życie 
ma się do dnia dzisiejszego 
– co oni, dawniej żyjący 
święci mogą dać współcze-
snym ludziom. Konfrontuje 
się ich piękne życiorysy 
z obecnymi realiami, wycią-
ga wnioski. To takie trochę 
(według mnie) „akademic-
kie dysputy”, zapewne po-
magające w odkryciu i prze-
jęciu do naśladowania 
zachowań ludzi Bożych. 
Myślę jednak, że jakby na to 
nie patrzeć, z jakiejkolwiek 

perspektywy, to zawsze jest 
JEDNO PEWNE: oni praw-
dziwie ukochali Jezusa 
i czynili wszystko by Go na-
śladować, by być Mu wier-
nymi i posłusznymi zawsze 
i wszędzie, niezależnie od 
okoliczności.
 I to jest to podstawowe 
przesłanie każdej świętej, 
każdego świętego, czy żyją-
cych w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, czy w cza-
sach nam współczesnych. 
Chciejmy i my tak żyć tu na 
ziemi, by mieć wieczny 
udział w Świętych obcowa-
niu.  Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA

 Człowiek, na szczęście, 
nie ma takiej władzy, by po-
łożyć kres bezwzględny 
i nieprzekraczalny najbar-
dziej istotnemu przymioto-
wi Boga – miłości. Gdybyż 
mógł związać łańcuchami 
miłość i przebaczenie 
Wszechmogącego!
 Na szczęście, Bóg w spra-
wowaniu swego miłosier-
dzia zależy tylko od siebie 
samego. Jego prawo łaski 
jest prawem królewskim 
i bez odwołania. Przebacza, 
gdyż chce – dla chwały swo-
jej, powodowany swoją do-
brocią. J.W.

>Skarbnica myśli Błogo-
sławionego ks. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego<

PIĘKNE MYŚLI:
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KATOLICY W AKCJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Rok Duszpasterski 2020/21
Redaguje Antoni Kakareko

  «Trwali  oni  …  w  łamaniu 
chleba i w modlitwach» (Dz 2, 
42).  Pierwsza  chrześcijańska 
wspólnota, którą Łukasz przed-
stawił w Dziejach Apostolskich 
jako  przykład  dla  nas,  umac-
niała  się  Eucharystią.  Wielkie 
znaczenie  dla  Kościoła  i  jego 
poszczególnych  członków  ma 
sprawowanie  Eucharystii.  Jest 
ona  [jak  przypomina  Sobór] 
«źródłem i szczytem całego ży-
cia chrześcijańskiego» (por. Lu-
men gentium, 11). Święty Au-
gustyn  nazywa  ją  «więzią 
miłości»  (In  Evangelium  Jo-
hannis tractatus, 26, 6, 13). Jak 
czytamy  w  Dziejach  Apostol-
skich, ta «więź miłości» była od 
początku  źródłem  jedności 
wspólnoty uczniów Chrystusa.
  Z  niej  wypływała  troska 
o  potrzebujących  braci,  tak  że 
swoje dobra «rozdzielali każde-
mu według potrzeby» (por. Dz 
2, 45). Ona była źródłem rado-
ści, prostoty serca i wzajemnej 
życzliwości. Dzięki tej euchary-
stycznej «więzi miłości» wspól-
nota  [chrześcijańska]  mogła 
trwać jednomyślnie w świątyni 
i jednym sercem szczerze wiel-
bić  Boga  (por.  Dz  2,  46–47 
[…]  Miłość  i  jedność  płynąca 
z Eucharystii nie jest tylko wy-
razem ludzkiej solidarności, ale 

jest  uczestnictwem  w  samej 
miłości Bożej. Na niej  buduje 
się  Kościół.  Ona  jest  warun-
kiem  skuteczności  jego  zbaw-
czego posłannictwa. […] Cho-
dzi  tu  przede  wszystkim 
o  jedność  wewnątrz  Kościoła 
na wzór jedności Syna z Ojcem 
w darze Ducha Świętego. «Cały 
Kościół – mówi święty Cyprian 
– okazuje się, jako lud zjedno-
czony  jednością  Ojca  i  Syna, 
i Ducha Świętego». Każdy wie-
rzący  wnosi  w  tę  wspólnotę 
swój  własny  wkład,  swoje  ta-
lenty,  zależnie  od  powołania 
i roli, jaką ma do spełnienia.
  Jedność i zarazem różnorod-
ność  to  wielkie  bogactwo  Ko-
ścioła, które zapewnia mu cią-
gły  i  dynamiczny  rozwój. 
W  duchu  wielkiej  odpowie-
dzialności  wobec  Chrystusa 
nieustannie  obecnego  w  Ko-
ściele,  starajmy  się  tę  jedność 
urzeczywistniać dla dobra całej 
wspólnoty. Dlatego Kościół tak 
wielką  wagę  przywiązuje  do 
uczestniczenia  w  Eucharystii, 
zwłaszcza  w  dzień  Pański,  to 
jest w niedzielę, w którym ob-
chodzimy  pamiątkę  zmar-
twychwstania  Chrystusa. 
W  Kościele  w  Polsce  zawsze 
żywa była cześć dla Eucharystii 
i  wielkie  przywiązanie  wier-

nych  do  niedzielnego  uczest-
nictwa  we  Mszy  świętej.  Na 
progu trzeciego tysiąclecia pro-
szę  wszystkich  moich  Roda-
ków: zachowajcie tę dobrą tra-
dycję.  Szanujcie  Boże 
przykazanie  o  świętowaniu 
dnia  Pańskiego.  Niech  ten 
dzień  będzie  naprawdę  pierw-
szym ze wszystkich dni i pierw-
szym ze wszystkich  świąt. Da-
wajcie wyraz waszej miłości do 
Chrystusa  i  do  braci,  biorąc 
udział  w  niedzielnej  Uczcie 
Nowego  Przymierza  –  w  Eu-
charystii.
  Zwracam  się  tu  w  sposób 
szczególny  do  rodziców,  aby 
podtrzymywali  i  pielęgnowali 
piękny  chrześcijański  zwyczaj 
uczestniczenia we Mszy świętej 
wspólnie  ze  swoimi  dziećmi. 
Niech  żywe  będzie  w  sercach 
dzieci  i  młodzieży  poczucie 
tego  obowiązku.  Niech  łaska 
miłości,  którą  otrzymujemy 
przyjmując  Chleb  Euchary-
styczny, umacnia więzi rodzin-
ne.  Niech  stanie  się  źródłem 
apostolskiego  dynamizmu  ro-
dziny chrześcijańskiej.
(Z  homilii wygłoszonej podczas 
Mszy Świętej w  katedrze war-
szawsko-praskiej 13.06. AD 
1999 )

FORMACJA październik AD 2021
Eucharystia umacnia naszą więź miłości z Chrystusem i pomiędzy sobą. Szczególne znaczenie uczestnic-
twa w Eucharystii dla właściwej formacji chrześcijańskiej.
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SZKICE Z DZIEJÓW IDEI I STRUKTUR
AKCJI KATOLICKIEJ (12)
REAKTYWOWANIE AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE PO ROKU 1953 ORAZ ZARYS
JEJ DWUDZIESTOPIĘCIOLETNICH DZIEJÓW – TAKŻE W NASZEJ PARAFII

  Warunki  reaktywowania  Ak-
cji Katolickiej w Polsce, jako or-
ganizacji kościelnej pojawiły się 
dopiero po  roku 1989. Ale do-
piero 4 lata później na wyraźne 
życzenie Św. Jana Pawła II pod-
czas wizyty ad  limina apostolo-
rum polskich biskupów w Rzy-
mie  Episkopat  RP  wszczął 
faktyczne przygotowania do  re-
aktywowania  Akcji  Katolickiej 
w  Polsce.  24  czerwca  1995  r. 
w uroczystość  Św.  Jana Chrzci-
ciela Konferencja Plenarna Epi-
skopatu  Polski  powołała  Ogól-
nopolski  Instytut  Akcji 
Katolickiej. Jego pracą kierował 
zespół  kierowniczy  w  składzie: 
metropolita przemyski abp Józef 
Michalik – przewodniczący, bi-
skup  pomocniczy  Archidiecezji 
Warszawskiej, ks. bp Piotr Jarec-
ki, prof. Jerzy Pietrzak z Ostro-
wa  Wielkopolskiego  oraz  dr 
Adam Pietrzak z Warszawy. Do 
zadań  Instytutu  należała  reje-
stracja Diecezjalnych Instytutów 
Akcji Katolickiej oraz przygoto-
wanie projektu Statutu Ogólno-
polskiego Instytutu Akcji Kato-
lickiej.  2  maja  1996  r.  Prymas 
Polski,  Józef  Kardynał  Glemp 
podpisał w siedzibie Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie 
dekret  reaktywujący  Akcję  Ka-
tolicką w Polsce, w którym czy-
tamy:  „Z  upoważnienia  275 
Konferencji  Plenarnej  Konfe-
rencji  Episkopatu  Polski  obra-
dującej  w  Warszawie  w  dniach 
16-18  marca,  powołuję  Akcję 
Katolicką  w  Polsce  z  siedzibą 
w  Warszawie  (ul.  Dziekania  1) 

jako  publiczne  Stowarzyszenie 
katolików  świeckich  (por.  kan. 
312  par.  1,  2o  Kodeksu  Prawa 
Kanonicznego oraz art. 34 ust. 1 
pkt.  1  ustawy  z  dnia  17  maja 
1989 r. o  stosunku Państwa do 
Kościoła  Katolickiego  w  RP 
(Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. 
zm.). Akcja Katolicka w Polsce, 
wypełniając  zadania  wynikające 
z powołania świeckich do współ-
odpowiedzialności  za  budowa-
nie  Ciała  Chrystusowego  (por. 
kan. 208 KPK), będzie się kiero-
wać  Statutem  zatwierdzonym 
przez  Konferencję  Episkopatu 
Polski.”.
  Na 282 Zebraniu Plenarnym 
Konferencji  Episkopatu  Polski 
(KEP),  obradującej  w  Warsza-
wie  w  dniach  30  kwietnia  –  2 
maja  1996  r.  został  powołany 
Kościelny  Asystent  Akcji  Kato-
lickiej w Polsce w osobie ks. bpa 
Piotra  Jareckiego.  Zgodnie  ze 

Statutem Akcja Katolicka w Pol-
sce  –  w  odróżnieniu  od  okresu 
przedwojennego - została powo-
łana  jako  jednolite  stowarzysze-
nie  osób  dorosłych,  kobiet 
i  mężczyzn.  Naczelną  strukturą 
organizacyjną został ustanowio-
ny Krajowy Instytut Akcji Kato-
lickiej (KIAK) z siedzibą w War-
szawie.  W  diecezjach  biskupi 
ordynariusze powoływali Diece-
zjalne  Instytuty  Akcji  Katolic-
kiej  (DIAK), Na  szczeblu para-
fialnym  powstawały  zaś 
Parafialne Oddziały Akcji Kato-
lickiej (POAK). Po ks. bpie Pio-
trze Jareckim, który swoją funk-
cję  Krajowego  Asystenta 
Kościelnego  AK  sprawował  do 
roku  2003  jego  następcami 
w ciągu minionego dwudziesto-
pięciolecia  byli:  bp.  Mariusz 
Leszczyński (2003 – 2013), bp. 
Marek Solarczyk (2013 – 2016). 
Od  roku 2016  funkcję  tę  spra-



17SKAŁKA • listopad 2021 r.

wuje  bp  pomocniczy  diecezji 
płockiej,  ks.  bp.  Mirosław  Mi-
lewski. Przy Krajowym Asysten-
cie  Akcji  Katolickiej  od  roku 
2000 funkcjonuje również – po-
wołana  dekretem  Prymasa  Pol-
ski kard. Józefa Glempa – Krajo-
wa  Rada  Diecezjalnych 
Asystentów  Akcji  Katolickiej.  
Krajowym Instytutem Akcji Ka-
tolickiej  w  Polsce  kieruje  Rada 
KIAK a organem wykonawczym 
jest Zarząd KIAK z prezesem na 
czele.  Pierwsza  Rada  Krajowa 
Akcji Katolickiej w Polsce obra-
dowała  w  Częstochowie  21  li-
stopada 1998 r.
  Ona  to  zainaugurowała  for-
malną  działalność  stowarzysze-
nia  po  wojnie.  Ona  też  skiero-
wała  pismo  do  Ojca  Świętego 
Jana Pawła II informujące o re-
aktywowaniu  Akcji  Katolickiej 
w  Polsce.    Wspomniana  Rada 
przeprowadziła  również  pierw-
sze  po  wojnie  wybory  Prezesa 
i Zarządu KIAK. Zgodnie  z art. 
57 p. 1 Statutu Akcji Katolickiej 
w Polsce biskupi zebrani na 297 
Zebraniu  Plenarnym  KEP  wy-
brali  26  listopada  1998  r.  spo-

śród  trzech,  przedstawionych 
przez bpa Piotra Jareckiego kan-
dydatów, Prezesa Akcji Katolic-
kiej w Polsce. Została nim mece-
nas Halina Szydełko z Rzeszowa. 
Po  pierwszej,  trzyletniej  kaden-
cji funkcję tę objął Jan Stefanek 
z Poznania, po nim zaś ponow-
nie aż do roku 2016 Halina Szy-
dełko.  Od  16  kwietnia  2016 
roku Prezesem Akcji Katolickiej 
w  Polsce  jest  Urszula  Furtak 
z Zielonej Góry. 22 październi-
ka 2017 r. na mocy decyzji Sto-
licy Apostolskiej z dnia 25 sierp-
nia  tego  samego  roku,  podczas 
uroczystej Eucharystii w Archi-
katedrze  Św.  Jana  Chrzciciela 
w Warszawie, Metropolita War-
szawski,  kard.  Kazimierz  Nycz 
ogłosił Św. Jana Pawła II pierw-
szorzędnym  –  obok  Świętego 
Wojciecha - Patronem Akcji Ka-
tolickiej  w  Polsce.  13  czerwca  
2019  r.  obradująca w Świdnicy 
i  Wałbrzychu  na  383  Zebraniu 
Plenarnym Konferencja Episko-
patu  Polski  zatwierdziła  nowy 
tekst  Statutu  Akcji  Katolickiej 
w Polsce wraz z Ramowym Sta-
tutem Diecezjalnych Instytutów 

Akcji Katolickiej. Aktualnie Ak-
cja  Katolicka  w  Polsce  zrzesza 
blisko 18 tysięcy członków zgru-
powanych  w  39  Diecezjalnych 
Instytutach   oraz w 1755 Para-
fialnych Oddziałach.  
  W naszej Parafii św. Stanisła-
wa BM w Gdańsku Wrzeszczu, 
która  swymi  początkami  jako 
parafia  personalna  Polaków 
Wolnego Miasta Gdańska  sięga 
czasów  duszpasterzowania  tutaj 
Bł.  Ks.  Bronisława  Komorow-
skiego, a która w formie teryto-
rialnej  mogła  powstać  dopiero 
w  grudniu  roku  1972,  tradycje 
Akcji  Katolickiej  jako  dziedzic-
two  Bł.  Ks.  Bronisława  Komo-
rowskiego  kontynuuje  Parafial-
ny  Oddział  Akcji  Katolickiej 
Jego imienia. Uformował się on 
oficjalnie  w  listopadzie  roku 
1996  aczkolwiek  pierwsze  spo-
tkanie  informacyjne,  zwołane 
przez śp. ks. Proboszcza Andrze-
ja  Rurarza,  odbyło  się  już  7 
grudnia  1995  r.,  jednak  proces 
organizacji  grupy  inicjatywnej 
przeciągnął się kilka miesięcy. Po 
publikacji w miesięczniku para-
fialnym „Skałka” artykułu Anto-
niego Kakareko „Wszyscy jeste-
śmy  wezwani  do  Akcji 
Katolickiej”  we  wrześniu  roku 
1996  proces  zawiązywania  się 
Grupy  Inicjatywnej  parafialnej 
Akcji Katolickiej ruszył wreszcie 
z miejsca. Na spotkanie inaugu-
racyjne w czwartek 3 październi-
ka  1996  do  dużej  sali  (obecnie 
Św.  Cecylii)  w  Domu  Parafial-
nym przybyło 17 osób. Spotka-
nie  otworzył  ks.  Proboszcz  An-
drzej Rurarz i przedstawił swoje 
oczekiwania  od  reaktywującej 
się Akcji Katolickiej, jako środo-
wiska ożywiającego życie religij-
no-społeczne  Parafii  od  strony 
również  intelektualnej  a  także 
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różnorodnych  działań  kultural-
no-społecznych.
  Scenariusz działań Grupy Ini-
cjatywnej przedstawił niżej pod-
pisany. Przyjęto dwa główne cele 
pracy Grupy Inicjatywnej: „wy-
pracowanie  programu,  kierun-
ków i form działalności przyszłe-
go Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej” oraz „Osobista for-
macja wewnętrzna, uwzględnia-
jąca przygotowanie się do pracy 
w  Zarządzie  i  kierowania  po-
szczególnymi  zespołami  czy  też 
sekcjami parafialnej Akcji Kato-
lickiej (szkoła liderów). Wszyscy 
uczestnicy  spotkania  złożyli  też 
osobistą deklarację  członkostwa 
w Grupie Inicjatywnej. Uroczy-
stą  inaugurację  Grupy  Inicja-
tywnej  na  forum  parafialnym 
ustalono na Niedzielę Chrystusa 
Króla 24 listopada. Do tego cza-
su odbyło  się  kilka  spotkań  ro-
boczych, podczas których m.in. 
przygotowywano  wystawę 
„Dziękujemy Ci Ojcze Święty”. 
Pierwsze obchody Święta Patro-
nalnego przez świeżo reaktywo-
waną po 57-letniej przerwie Pa-
rafialną  Akcję  Katolicką 

rozpoczęły  się  Mszą  Świętą 
w  kościele  Świętego  Stanisława 
BM o godz. 12.30. Po Euchary-
stii  ks.  Proboszcz  Andrzej  uro-
czyście  otworzył  wspomnianą 
wyżej  wystawę.  Wieczorem  zaś 
w  kaplicy  Domu  Parafialnego 
miał miejsce spektakl sztuki Ka-
rola Wojtyły w wykonaniu mał-
żeństwa  aktorów  Haliny  Wi-
niarskiej  i  Jerzego  Kiszkisa. 
Świętowanie  zakończyła  wspól-
na agapa.
  Okres organizacyjny i próbny 
trwał do 28 lutego 1998 r., kie-
dy to została uchwalona Dekla-
racja  Założycielska  Oddziału 
i  odbyły  się  pierwsze  wybory.  
Formalnie  nasz  POAK  im  Bł. 
Ks. Bronisława Komorowskiego 
został  zatwierdzony  dekretem 
Metropolity  Gdańskiego,  abpa 
Tadeusza Gocłowskiego 10 mar-
ca 1998 r.. Pierwszym prezesem 
POAK  została  Zofia  Kuropa-
twińska,  wiceprezesami  Antoni 
Kakareko i Jacek Kozaka, skarb-
nikiem Janina Łozińska i człon-
kiem  Zdzisław  Kosmała.  Od  r. 
2004 do chwili obecnej funkcję 
prezesa POAK sprawuje Antoni 

Kakareko.  25  listopada  2006  r. 
w wigilię uroczystości Chrystusa 
Króla odbyła się uroczystość po-
święcenia  –  ufundowanego 
przez Alfredę i Tadeusza Bukow-
czyków – sztandaru POAK, któ-
rego  to  obrzędu  dokonali:  ów-
czesny asystent diecezjalny Akcji 
Katolickiej Archidiecezji Gdań-
skiej ks. prałat Piotr Toczek oraz 
ks. proboszcz prałat Andrzej Ru-
rarz.
  W ciągu 25 lat POAK rozra-
stał  się  liczbowo,  ale  też  z  bie-
giem  czasu  szereg  członków 
i  sympatyków  przemieściło  się 
do  innych  parafii,  zaś  w  sumie 
już kilkunastu członków i  sym-
patyków  POAK  odeszło  do 
Pana, w tym założyciel  i pierw-
szy.  Asystent  Kościelny  POAK 
ks. proboszcz prałat Andrzej Ru-
rarz. Po jego śmierci funkcję asy-
stenta objął nowy Proboszcz Pa-
rafii  Św.  Stanisława  BM,  ks. 
kanonik  dziekan  Zbigniew  Ci-
chon i sprawuje ją do dzisiaj. Od 
2 lutego roku 2015 nasz asystent 
kościelny  jest  również  asysten-
tem  Diecezjalnego  Instytutu 
Akcji  Katolickiej  Archidiecezji 
Gdańskiej,  zaś  aktualny  prezes 
POAK od stycznia 2015 r. pełni 
również funkcję wiceprezesa Za-
rządu  DIAK  Archidiecezji 
Gdańskiej  i  jako delegat DIAK 
AG jest członkiem Rady Krajo-
wego  Instytutu  Akcji  Katolic-
kiej.  O  dziejach  i  bogatej  dzia-
łalności  POAK  Bł.  Ks. 
Bronisława Komorowskiego na-
piszę  w  oddzielnych  tekstach. 
Rok  obecny  AD  2021  jest  ro-
kiem początku srebrnego jubile-
uszu  naszego  POAK,  który  to 
rozpoczęliśmy  uroczystą  pere-
grynacją Relikwii Św.  Jose San-
cheza del Rio.
  Opracował: Antoni Kakareko



WAŻNIEJSZE INFORMACJE
DOTYCZĄCE NASZEJ PARAFII

Msze święte w niedziele i święta
 KOŚCIÓŁ: KAPLICA:
 630; 800; 930; 1100 – dzieci; 1030 – młodzież
 1230; 1800 1200 – przedszkolaki

Msze święte w święta zniesione
700; 800; 900; 1700; 1800

Msze święte w dni powszednie
700; 800; 1800

Msze święte w pierwsze piątki miesiąca
700; 800; 1700 – dzieci; 1800

Biuro parafi alne: tel. 58 341 86 64
biuro.parafi alne1@op.pl

czynne w poniedziałki, środy i piątki godz. 1700 – 1900

wtorki i czwartki godz. 900 – 1100

Chrzty św. o godz. 1230 w kościele w I i III niedzielę miesiąca
Pogrzeby i wezwania do chorych o każdej porze dnia
Poradnictwo rodzinne kontakt w biurze parafi alnym

Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Odeszli do Pana

1  Anna Bielecka z 16 Róży,
lat 97, zam. ul. Kościuszki

2  Apolonia Gajlewska z 4 
Róży, lat 90, zam. ul. Danusi

3  Elżbieta Rutkowska, lat 
68, zam. ul. Wallenroda

4 Waleria Fojt z 10 Róży, lat 
89, zam. ul. Chrobrego

5  Teresa Juszczak, lat 88,
zam. ul. Waryńskiego

6 Witold Tarasiewicz, lat 68,
zam. ul. Waryńskiego

7  Antoni Radziuk, lat 79,
zam. ul. Aldony

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Michalina i Marian

Koteccy
72. Rocznica

Sakr. Małżeństwa
20.11.2021 g. 1800

Bóg Ojciec Wszechmogący 
niech Was napełni swoją 

radością i błogosławi Wam 
i Waszym Rodzinom

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Anastazja Markowska
2 Leon Daniel Piotrowski
3 Alex Kostuch
4 Jakub Jan Kaczmarek
5 Alicja Sachajdak
6 Lucjan Iwo Lenartowicz
7 Tymoteusz Wilczyński
8 Antoni Wilczyński

  

Powróć, moja duszo, do swe-
go spokoju,
Bo Pan ci dobro wyświadczył.
Uchronił bowiem moje życie 
od śmierci,
Moje oczy – od łez,
Moje nogi – od upadku.
Będę chodził w  obecności 
Pańskiej
W krainie żyjących. (Ps 116 
(114-115), 7 – 9)
W  listopadowej zadumie 
o życiu, śmierci, wieczności, 
najpewniej spokój duszy od-
najdziemy w rozważaniu wer-
sów Pisma Świętego. 
 J.W.

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO

Sakramentalny związek 
małżeński zawarli:

1
Piotr Marcin Lauda

Patrycja Maria 
Piechocka

2
Piotr Paweł Plich

Aleksandra Wiktoria 
Krysiak

3 Marcin Krzysztof Kluk
Justyna Kaliszewska

Niech Wam Dobry Bóg błogosławi 

Modlitwa św. Alfonsa Liguori do Anioła   Stróża
Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę od-
danego, od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną 
kierujesz. Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opie-
kuna, Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokor-
nie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny 
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam, lecz 
abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał, gdy upadnę – 
podźwignął, nieumiejętnego – nauczał, strapionego – po-
cieszał, w niebezpieczeństwie zostającego – ratował, aż 

mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz. Amen.

Modlić się
Modlić się, 
to nie: odmawiać modli-
twy; 
modlić się to staczać się 
w ciemności 
Twojego światła, 
i pozwalać byś nas podno-
sił, i pozwalać byś do nas 
mówił, i pozwalać, żebyś 
milczał w nas. 
To Ty modlisz się w modli-
twie, to Ty oddychasz, 
to Ty kochasz; 
a ja pozwalam, 
bym była kochaną 
przez Ciebie. 
Modlitwa to zielona łąka, 
po której stąpasz Ty.
 Adriana Zarri


