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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Kiedy  przychodzi  wrzesień,  to  nasze  my-
śli  biegną  do  wspomnień  o  lecie,  wakacjach, 
urlopach, do tego czasu wypoczynku, podróży, 
poznawania nowych miejsc i ludzi. Nie trzeba 
o tym mówić pilotom wycieczek czy przewod-
nikom turystycznym, którzy z racji zawodu po-
dróżują po całym świecie przy okazji poznając 
go i przy tym zwiedzając. Sam lubię podróżo-
wać  i  łączę  tę  pasję  z  pielgrzymowaniem  do 
miejsc świętych. Dwanaście  lat  temu, dokład-
nie  22  lipca  2007  r.,  w  niedzielny  poranek, 
odprawiałem Mszę  św. w Sanktuarium Matki 
Boskiej  w  La  Salette  w Alpach  Francuskich. 
Modliliśmy się tam razem z wiernymi z diece-
zji szczecińsko-kamieńskiej, którzy wraz z ka-
płanami wracali z pielgrzymki autokarowej po 
sanktuariach Europy.
  Po  wspólnym 
śniadaniu,  oni  wy-
ruszyli  w  kierun-
ku  Polski,  a  my 
zwiedzać  sank-
tuarium  i  piękną 
górską  okolicę.  Po 
niespełna  dwóch 
godzinach,  roz-
dzwoniły się nasze 
telefony od przyja-
ciół  z  Polski  z  za-
pytaniem, czy wie-
my coś o wypadku 
polskiego autokaru 
nieopodal  La  Salette?  Szybko  wróciliśmy  do 
sanktuarium  i  dowiedzieliśmy  się  o  tragicz-
nym wydarzeniu. To  był  nasz,  polski  autokar 
i  owi  pielgrzymi  wraz  z  kapłanami,  z  który-
mi rano odprawiałem Mszę św. Do katastrofy 
doszło w miejscowości Vizille na południe od 
Grenoble  na  tzw.  drodze  Napoleona.  Zginęło 
26 osób, w tym dwóch kapłanów, a 24 zostały 
ranne. Wśród  pasażerów  były  głównie  osoby 
starsze, ale też troje dzieci. Autokar wiozący na 
pielgrzymkę do Fatimy i Lourdes 50 osób – 47 
pielgrzymów,  pilota  oraz  dwóch  kierowców, 
w  czasie  powrotu  z  Sanktuarium  Matki  Bo-
skiej w La Salette, pokonując stromy odcinek 

górskiej trasy pomiędzy Grenoble a Gap w po-
łudniowo-wschodniej Francji, wyjechał z dro-
gi na ostrym zakręcie, po czym runął z mostu 
w  15-metrową  przepaść  doliny  rzeki  Roman-
che, a następnie stanął w płomieniach...
  Każdego  lata,  kiedy  nadchodzi  ten  dzień, 
rozmyślam o  tamtym wydarzeniu  i modlę  się 
za  nich.  Mam  nadzieję,  że  będąc  w  podróży 
i na pielgrzymce, byli przygotowani na tak na-
głe  spotkanie  z  Panem.  Ciągle  też  przypomi-
nam sobie słowa Chrystusowego napomnienia: 
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu 
Pan Wasz przyjdzie”. (Mt 24,42) (…) „Czuwaj-
cie, bo nie znacie dnia ani godziny”. (Mt 25,13)

Drodzy Czytelnicy!
  Pewnie  i  każdy  z was mógłby  dołożyć  po-
dobne przykłady z własnego życia  i doświad-

czenia. W Ewange-
lii, Pan Jezus mówi 
do swoich uczniów 
i  nas  zachęca,  by-
śmy  po  okresie 
pracy,  odpoczęli. 
„Pójdźcie wy  sami 
osobno  na  pust-
kowie  i  wypocz-
nijcie  nieco”.  (Mk 
6,31)  Ktoś  powie, 
ale  już  po  waka-
cjach,  ale  przecież 
ciągle  trzeba  robić 
rachunek  sumienia 

i w tym temacie. Nadejdą kolejne wakacje, ko-
lejne urlopy. Dlatego myślę, szkoda, że to we-
zwanie naszego Zbawiciela nie zostało w chrze-
ścijaństwie pełniej odczytane i nie nadano mu 
tej rangi, jaką winno posiadać. Choć trochę już 
w tym temacie się dzieje… Myślę tu o nie han-
dlowych  niedzielach.  Odpoczynek  jest  formą 
wybawienia  człowieka.  Jezus,  jako Zbawiciel 
troszczy się o regenerację sił swoich uczniów. 
On, jako Syn Człowieczy, z własnego doświad-
czenia wiedział,  jak ważny w  naszej  ludzkiej 
egzystencji jest odpoczynek.
  W „ewangelicznej szkole” opanowanie sztu-
ki  mądrego  odpoczynku  musi  być  zaprogra-
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mowane.  Praktyka  wskazuje  na  to,  że  jest  to 
jedna z tych umiejętności, którą u Boga trudno 
zaliczyć na  stopień celujący. Znacznie  łatwiej 
przychodzi opanowanie pewnego zakresu wie-
dzy, solidności w pracy, a nawet sztuki dobrej 
modlitwy, niż mądrego odpoczynku. Umiejęt-
ność odpoczywania i organizowania odpoczyn-
ku dla innych stanowi istotny element miłości 
bliźniego. Zmęczenie  rzutuje bezpośrednio na 
odniesienie do innych. Znacznie łatwiej zacho-
wać  spokój w  sytuacjach  trudnych,  gdy  czło-
wiek dysponuje świeżymi siłami, niż gdy pada 
ze  zmęczenia.  To 
prawdziwa  miłość 
wzywa  do  troski 
o  własny  odpoczy-
nek,  byśmy  mogli 
być  dla  ludzi  do-
brzy,  i  troski  o  ich 
odpoczynek, by oni 
mogli  być  dobrzy 
dla  innych.  Jezus 
ujął  to  wspaniale 
używając  w  swym 
wezwaniu  zwrotu: 
„odpocznijcie  nieco”.  Czasem  wystarczy  go-
dzina  wytchnienia,  by  na  zmęczonej  twarzy 
pojawił się znów uśmiech.
  Słowa jednego Psalmu, wprowadzają nas do 
tego  szczególnego  czasu.  „Pan  jest moim Pa-
sterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi  le-
żeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie 
nad wody, gdzie mogę odpocząć” (Ps 23 1-2). 
W  czasie  lata,  wakacji,  urlopu  podziwiamy 
piękno  przyrody,  aktywnie  odpoczywamy  na 
świeżym  powietrzu,  odwiedzamy  dotąd  nie-
znane  nam miejsca...Może warto  odpoczywa-
jąc  pomyśleć  również  o  Tym,  którego mamy 
okazję spotkać poprzez to wszystko, w co wpa-
trują się nasze oczy.
  Może warto w  tym wolnym czasie  spróbo-
wać  spotkać  się  z Pasterzem,  który  szuka  za-
gubionych owiec. Coraz częściej, niestety, zda-
rza  się,  że  dzisiejszy  człowiek  nie  potrzebuje 
w swoim życiu obecności Pasterza, nie ma ta-
kiego pragnienia. Czas, w którym przyszło nam 
żyć jest dość specyficzny. Nie ma tutaj miejsca 
na  Kogoś,  kto  jest  gotowy  nas  poprowadzić. 
Wydaje  nam  się,  że wszystko  zdołamy doko-

nać  sami.  Jesteśmy egoistami  i  coraz bardziej 
do egoizmu się przyzwyczajamy. 
  Obecnie  Jezus  ma  dość  trudne  zadanie  do 
wykonania: człowiek nie widzi sensu w szuka-
niu Jezusa i kroczeniu za Nim. Jezus jest jednak 
cierpliwy, cichy i pokorny. Nie narzuca się, ale 
czeka. Człowiek ma czas...I Jezus ma czas. Jest 
zawsze do dyspozycji. Wystarczy tylko chcieć. 
Jezus jest Pasterzem, który przynosi pokój. Ten 
szczególny dar potrzebny jest człowiekowi, któ-
ry żyje w ciągłym niepokoju. Jezus zna drogę, 
człowiek  często  traci właściwy  kierunek. Bez 

zaufania Pasterzowi 
nie  można  przejść 
szczęśliwie  drogi 
swojego  życia,  nie 
można odpocząć na 
zielonych  pastwi-
skach,  nie  można 
zaczerpnąć z wszel-
kich  darów  przy-
gotowanych  nam 
przez  Pana.  Warto 
to przemyślenie za-
stosować  na  progu 

nowego  odcinka  naszego  życia,  nowego  roku 
szkolnego czy akademickiego.
  Każdego  roku,  w  dniu  wspomnienia  św. 
Krzysztofa, które przypada w wakacje, 25 lip-
ca, przy świątyniach błogosławione są pojazdy. 
Temu obrzędowi towarzyszy modlitwa za kie-
rujących  i  za  podróżujących.  Jedna  z  formuł 
błogosławieństwa  zawiera  słowa:  „Za  wsta-
wiennictwem  św.  Krzysztofa  ustrzeż,  Panie, 
wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojaz-
dów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby 
bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego 
celu”. To błogosławieństwo  i  ta modlitwa po-
winny jednak mieć także i drugi, równie ważny 
wymiar. W  dniu wspomnienia  św. Krzysztofa 
nie  powinniśmy  zapomnieć  o  dziękczynieniu 
Bogu  i św. Krzysztofowi za bezpiecznie prze-
byte podróże, za szczęśliwe dotarcie do celu, za 
przebyte wakacje, urlopy. Wdzięczność to waż-
ny wymiar  dojrzałej  religijności. No  i  nie  za-
pominajmy o modlitwie przed podróżą, krótszą 
czy dłuższą, jak droga do pracy czy szkoły albo 
przez życie. Szczęść Boże!
  Ks. Zbigniew Cichon
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„ORĘDZIE” NA NOWY ROK SZKOLNY…

  Kochane Dzieci! Droga Młodzieży! Wi-
tam Was i serdecznie pozdrawiam po waka-
cjach. Cieszę się Waszą młodością i pragnie-
niem zdobywania wiedzy oraz umiejętności 
w szkole. Jezus Chrystus był do nas podob-
ny we wszystkim oprócz grzechu. Miał jak 
wy:  lat  siedem, 
trzynaście,  szes-
naście.  Ewangelia 
opowiada  o  Jezu-
sie,  gdy  miał  lat 
dwanaście udał  się 
z  Maryją  i  Józe-
fem  do  Jerozoli-
my.  Uczestniczył 
w  pielgrzymce  do 
Miasta Świętego. 
  Św.  Łukasz  na-
pisał  w  swojej 
Ewangelii: „Po  trzech dniach odnaleźli Go 
w  świątyni,  gdzie  siedział między  nauczy-
cielami, przysłuchiwał się  im i zadawał im 
pytania.  Wszyscy  zaś,  którzy  Go  słuchali 
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i od-
powiedziami”  (Łk 
2,26-47). 
  Życzę  Wam, 
aby  ten  ewange-
liczny  obraz  po-
wtarzał  się  rów-
nież  w  Waszym 
życiu  szkolnym. 
Jest  to  możliwe, 
ponieważ Pan Bóg 
dał Wam wiele ta-
lentów  i  zdolno-
ści. O młodym Jezusie Ewangelista Łukasz 
napisał,  że  „czynił  postępy  w  mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (2,52). 

Postęp w mądrości  zależeć  będzie  od Wa-
szej pracy: w szkole i w domu. 
  Drodzy Rodzice! Dzieci są Waszym naj-
większym  skarbem.  Im musicie  poświęcać 
najwięcej czasu, a nie, zdobywanym dla nich 
dobrom materialnym. Trzeba im ukazywać, 

na  czym  polega 
ludzka  dojrzałość, 
chrześcijańska po-
stawa,  która  po-
winna wyrażać się 
we własnym życiu 
religijnym  (mo-
dlitwa  osobista, 
modlitwa  rodzin-
na,  Msza  święta). 
Różne  pokolenia 
muszą się wzajem-
nie  wychowywać. 

Mamy  również  wspólnego  wychowaw-
cę  i Nauczyciela.  Jest  nim  Jezus Chrystus. 
Mamy Jego program zawarty w Ewangelii.
  Ten  właśnie  niezmienny  program  jest 
naszym  programem.  Do  takiej  Chrystuso-

wej  szkoły  mu-
simy  uczęszczać 
wszyscy.  Opra-
cujcie  w Waszych 
rodzinach  kato-
lickich  szczegóły 
tego  programu. 
Wprowadzajc ie 
właściwą  hierar-
chię wartości. Nie 
pozwólcie  by  tę 
hierarchię  kształ-

towały  środki masowego przekazu:  telewi-
zja,  Internet,  radio,  prasa. Wy musicie  być 
najważniejszym  po  Bogu  autorytetem  dla 

„Synu z łagodnością wykonuj swe sprawy, 
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował”  

 (Syr. 3,17)
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Waszych  dzieci  oraz 
wzorem dla  ich postaw 
i  w  dokonywaniu  wła-
ściwych wyborów.
  Drodzy Nauczyciele,  
Pedagodzy  i  Kateche-
ci!  Wam  rodzice  po-
wierzają  swe  niekiedy 
rozkrzyczane,  czasem 
zbuntowane, ale zawsze 
kochane  pociechy.  Po-
dejmujecie ciężkie 
i  odpowiedzialne  za-
dania.  Macie  jednak 
szczególny  charyzmat, 
czyli  szczególną  łaskę 
pedagogów,  wycho-
wawców,  katechetów, 
nauczycieli. To jest Wa-
sze  powołanie.  Już  na 
początku  nowego  roku 
szkolnego wyrażamy Wam naszą wdzięcz-
ność i modlimy się za Was, abyście sprostali 
zadaniom do, których jesteście powołani.
  Drodzy  Parafi anie!  Wszyscy  jesteśmy 
odpowiedzialni  za  młode  pokolenie.  Ota-
czajmy młodych modlitwą, aby potrafi li od-

krywać czytelne ideały, 
które nadadzą właściwy 
sens  ich  życiu. To  bar-
dzo ważna sprawa, gdy 
widzimy  jak  wielkie 
przed  młodymi  stają 
zagrożenia.  Wszyscy, 
więc  musimy  wspierać 
wielkie  dzieło  katechi-
zacji, bo od tego zależy 
chrześcijańska  kultura 
Polaków. 
  Kochani!  Ten  nowy 
rok  szkolny  przeży-
wajmy pod opieką Ma-
ryi  Królowej  Polski 
i Stolicy Mądrości,  na-
szych  świętych  Patro-
nów, Aniołów Stróżów, 
a szczególnie św. Stani-
sława  Kostkę,  Patrona 

wszystkich  młodych  Polaków.  Zapraszam 
do udziału we Mszy św. na rozpoczęcie roku 
szkolnego, bo bez Boga ani do proga”, a. cóż 
dopiero w nowy  rok nauki. Dobry  start,  to 
gwarancja i dobrego końca. Szczęść Boże!
  Ks. Zbigniew Cichon

ŻYCZENIA NA POCZĄTEK
ROKU SZKOLNEGO

 Stolico Mądrości, przybytku Ducha 
Świętego – módl się za nami.
 Święta Boża Rodzicielko zawie-
rzamy Twojej Matczynej Miłości roz-
poczynający się nowy ROK SZKOLNY, 
Wyproś łaskę, by zarówno Ci, którzy 
uczą i wychowują młode pokole-
nie, jak i Ci, którzy pobierają na-
uki otworzyli się na działanie Ducha  
Świętego – Ducha Miłości i Prawdy. 
  red. Skałki

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Joanna i Krzysztof Gawrońscy
10. Rocznica Sakr. Małżeństwa

15.09.2019 g. 0930

Teresa i Bogusław Szawelscy
40-lecie Sakr. Małżeństwa

22.09.2019 g. 1230

Zofi a i Jerzy Bisewscy
35-lecie Sakr. Małżeństwa

26.09.2019 g. 1800

Bóg Ojciec Wszechmogący niech Was 

napełni swoją radością i błogosławi 

Wam i Waszym Rodzinom
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„SPEŁNIŁO SIĘ MOJE MARZENIE…”

  I  znów  jak  prawie  każdego  roku  schola 
Gloria wyruszyła w umiłowane góry Tatry. 
Zakopane  przywitało  nas  nieśmiało  wy-
glądającym zza  chmur porannym słońcem, 
a  w  drewnianym 
domu  „  Hyrno” 
sióstr  Palotynek 
przywitała  nas  s. 
Zofia Surtel. 
  Po  krótkim  od-
poczynku  po  tru-
dach  całonocnej 
podróży  pocią-
giem  wyruszyli-
śmy  na  pierwszy 
szlak  do  Białego 
tzn. do źródeł rze-
ki  Biały  Potok. 
Na  szlakach,  któ-
re czekają na każ-
dego, w  tym  roku 
był  prawie  „potop 
ludzki”,  miłośni-
ków gór.
  Każdy  wspinał 
się w trudzie i wy-
siłku  fizycznym, 
by  mimo  zmęcze-
nia  cieszyć  się  ze 
zdobytego  szczy-
tu,  z  którego  widać  wspaniałe  krajobrazy 
strzelistych szczytów górskich, a niebo wy-
daje  się  być  na  wyciągnięcie  ręki.  Wspi-
naczka  przypomina  nasz  codzienny  trud 
życia  w  drodze  do  zdobycia  najwyższego 
i wiecznego szczytu NIEBA.
  Jedna  z  najmłodszych  uczestniczek  na-
szych wypraw Amelia (7 lat), gdy stanęła na 
Kasprowym Wierchu powiedziała, że spełni-
ło się jej marzenie – „stanąć nad chmurami”. 
Rzeczywiście  wspaniały  widok.  Zakryte 
warstwą gęstych chmur problemy ziemskie 

i całe Zakopane, nie widać nic tylko szczyt 
Beskidu (2012 m), dalej Liliowe i Świnica 
oraz najwyższe szczyty gór Polskich i Sło-
wackich. Znikają trudy, wszelkie problemy 

– jest tylko radość 
przebywania  ra-
zem  z  Bogiem. 
Tego  dnia  nie  za-
pomnimy  nigdy  – 
cudne  nasze  Tatry 
dar dobrego Boga.
  Każdy  dzień 
pobytu  w  gór-
skim  krajobrazie, 
był  dla  nas  pełen 
wrażeń  odkrywa-
nia  nowych  szla-
ków wiodących na 
nowy  szczyt. Nie-
raz  wymagał  nie-
małego  wysiłku, 
nawet  30  tysięcy 
kroków  na  apli-
kacji  smartwatch. 
Przypomina  się 
piosenka  „Krok, 
krok za krokiem 
krok…, a tam 
u kresu dróg czeka 
nas Maria, czeka 

nas Bóg” wśród górskich smreków na Wik-
torówkach u Królowej Tatr.
A oto wspomnienia uczestników: „Podczas 
pobytu  w  Zakopanem  najbardziej  podo-
bały  się  nam wycieczki  górskie  na  terenie 
Tatrzańskiego  Parku  Narodowego.  Dzień 
rozpoczynaliśmy  od  codziennej Mszy  św., 
która miała piękną oprawę muzyczną.
  Sprzyjała  nam  słoneczna  pogoda,  pod-
czas,  której  podziwialiśmy  wspaniałe  wi-
doki  i  szczyty.  Niezapomnianym  wraże-
niem  był  dla  nas wjazd  kolejką  linową  na 
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Kasprowy Wierch oraz zejście z niego przez 
hale Gąsienicową, Murowaniec do Kuźnic. 
Również  atrakcja 
i pobyt w Centrum 
Edukacji  Przy-
rodniczej  dał  nam 
niesamowite  wra-
żenia. Dziękujemy 
za  czas  spędzony 
razem  i  za  wspa-
niałą atmosferę”.
Agnieszka,  Da-
wid,  oraz  Małgo-
sia i Karola.
  Inna  scholanka  pisze:  „Byliśmy  w  gó-
rach, w których były bardzo  ładne widoki, 
codziennie było coś zorganizowane, bardzo 
dobre posiłki, za co 
dziękujemy,  miło 
spędzaliśmy  czas 
podczas  górskich 
wędrówek.  Pogo-
da  nam  dopisała, 
wchodziliśmy  na 
szczyty  sprawnie 
i  bezpiecznie,  ni-
komu  nic  się  nie 
stało,  na  koniec 
wykorzystaliśmy 
swoją  energię 
w Aquaparku. Bardzo mi się podobało.”
  Zuzia.

  „Największym przeżyciem dla mojej sio-
stry Amelki był wjazd na Kasprowy Wierch 

i możliwość bycia 
ponad  chmurami. 
To  było  jej  naj-
większe marzenie. 
Moim  zdaniem 
najlepsze było zej-
ście z Kasprowego 
Wierchu  i  podzi-
wianie  pięknych 
widoków.”
  Oliwia.
  Nie byłoby tych 

wspaniałych dni gdyby nie pomoc Stowarzy-
szenia Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisła-
wa  Komorowskiego,  cudownych  Parafian, 

którzy  wrzucali 
swe  datki  na  ten 
cel do puszek, do-
bre  serce  i miłość 
do  gór  Księdza 
Proboszcza  –  za 
to  wszystko  skła-
damy  serdeczne  „ 
Bóg zapłać”.
pod red. S. Jan-
kanty Kaperczak

Piórem Redaktora
  W  świecie  mediów  jawi  się  swoisty  wy-
ścig  szczurów,  kto  szybciej,  kto  ciekawiej 
przedstawi  sensacyjną  informację.  Dodaj-
my  przy  tym  –  sensacje  dotyczą  informacji 
tragicznych,  okrutnych,  brutalnych,  czy  też 
plotek  (najlepiej  pikantnych)  o  celebrytach. 
Jakże mało wiadomości niosących w swoim 
przekazie dobro – choć i one czasem, dzięki 
Bogu,  pojawiają  się. Dlaczego  tak  się  dzie-
je,  że  zalewa nas  zło,  a  dobra  jest  tak mało 
w środkach przekazu. Czy jest to tylko wina 
kreujących wiadomości?

  Pewnie po części  tak, ale nie  tylko. 
W dużej mierze, to my odbiorcy „polujemy” 
na  negatywne  sensacje,  łykając  je  jak  „cie-
płe  bułeczki”.  Gdyby  było  inaczej,  gdyby 
nie  było  zapotrzebowania  na  mrożące  krew 
w żyłach, plotkarskie, pokazujące brudy tego 
świata informacje, to pewnie zginęłyby śmier-
cią naturalną, a przynajmniej nie dominowa-
łyby w środkach przekazu. Szukajmy, zatem 
w telewizji, Internecie, w radiu i w gazetach 
dobrych wiadomości, nie podsycajmy cieka-
wością  tego,  co  złe.  Może  wtedy  proporcje 
dobra  i  zła  zmienią  się w masmediach. Czy 
jest to możliwe, czy tylko utopia? … 
  Jan Wontorski
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Katedra Notre dame – miNiatura wszechświata
  Paryska katedra Notre Dame zajmuje  szcze-
gólne miejsce w pamięci zbiorowej Francuzów 
i Europejczyków, jak również mieszkańców ca-
łego  świata.  Zbudowana  w  latach  1163–1345 
świątynia poświęcona Najświętszej Maryi Pan-
nie była świadkiem wielkich wydarzeń. Wśród 
nich  wyróżnia  się  wprowadzenie  przez  króla 
Francji, św. Ludwika IX relikwii Korony Cier-
niowej  Naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa,  frag-
mentów  Krzyża  Świętego  i  innych  jakże  cen-
nych relikwii. Warto 
przy tej okazji wspo-
mnieć, że ten monar-
cha – wprowadzając 
święte  przedmioty 
do  katedry,  na  znak 
pokory  ściągnął 
wcześniej obuwie.
  Notre  Dame  jest 
najczęściej  odwie-
dzaną  świątynią 
w Europie – przybywa tu rocznie około 13 mi-
lionów osób. Skąd takie zainteresowanie? Mię-
dzy innymi stąd, że katedra ta jest wyjątkowym 
symbolem  gotyckiej  architektury.  Ponadto  jest 
wspólnym  dziedzictwem  chrześcijańskiego 
świata. Dlatego dramatyczna wiadomość o wiel-
kim  pożarze,  jaki  wybuchł  w  świątyni,  wzbu-
dziła ogromne poruszenie, głęboki smutek, łzy. 
Cały katolicki świat pogrążył się w szczerej mo-
dlitwie.
  Wielka liczba gotyckich katedr rozsianych po 
całej Francji  stanowi klejnot cywilizacji chrze-
ścijańskiej.  Średniowieczne  szkoły  teologii 
uczyły,  że  wszystko  we  wszechświecie  odbija 
nieskończone  piękno Boga. Wszechświat  śpie-
wa  nieskończoną  chwałę  swego  Stwórcy.  Tak 
więc wszystko  to, co człowiek czyni, powinno 
odnosić się do życia wiecznego – ostatecznego 
celu każdego z nas. Stąd teologowie tego okresu 
doszli do wniosku i uczyli, że katedry muszą być 
w  miarę  możliwości  miniaturką  stworzonego 
wszechświata. Wejście  do  jakiejś  katedry  rów-
nało się z lekcją religii. Biedni, bogaci, szlach-
ta, plebejusze, naukowcy i osoby niepiśmienne 
mogły „czytać” na witrażach, obrazach i w rzeź-
bach  historię  stworzenia,  sceny  z  Ewangelii 
i  życia  naszego  Zbawiciela,  jak  również  oglą-

dać przedstawienie Nieba, Czyśćca i Piekła. To 
sprzyjało pobożnym rozważaniom.
  Mimo laicyzmu panującego w tzw. nowocze-
snym świecie, współczesny człowiek zachowu-
je  jeszcze  resztki  religijności,  które manifestu-
je zwłaszcza w obliczu jakichś tragedii, jak np. 
wspomniany pożar katedry Notre Dame. W głę-
bi  swej  duszy  zdeformowanej  przez  laicyzm, 
człowiek  ten  zdaje  sobie  sprawę  –  świadomie 
lub nie – że Kościół zawsze jest łącznikiem mię-

dzy  Niebem  a  zie-
mią.  Wstrząs  zwią-
zany  z  widokiem 
płonącej  świątyni 
może  go  skierować 
na  powrotną  drogę 
do  Domu  Ojca,  tak 
jak  kiedyś  tę  drogę 
odnalazł syn marno-
trawny.
  Na  szczęście  po-

żar  tej  podziwianej  świątyni  nie  zniszczył  jej 
skarbca, który zawiera cenne relikwie. Udało się 
uratować cierniową koronę oraz gwóźdź, którym 
był przybity do Krzyża nasz Pan, a także tunikę 
św. Ludwika IX. Nie uległ też zniszczeniu ołtarz 
główny świątyni ze złotym krzyżem. Nietknięty 
został także obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
w kaplicy polskiej, podobnie jak XVII-wieczne 
organy i dwie rozety boczne. I – co najważniej-
sze – ocalał Najświętszy Sakrament.
  Większość  współczesnych  ludzi,  wliczając 
w  to  także wielu  katolików,  nie  rozumie men-
talności  ludzi  Średniowiecza.  Przez  wieki  ilu-
minizm  starał  się  szerzyć  kłamstwo,  że  Śre-
dniowiecze było okresem ciemnoty, ignorancji, 
religijnego fanatyzmu i kulturalnego zacofania. 
Dla zwolenników tej szkoły katedra Notre Dame 
od dawna już nie miała prawa istnieć. Na szczę-
ście – mimo zamiarów i prób – ani  fanatykom 
rewolucji  francuskiej,  ani  Hitlerowi  nie  udało 
się jej zniszczyć.
  Współcześni  „postępowcy”  już  mają  swoje 
wizje  odbudowy  katedry.  Niektórzy  mają  już 
gotowy projekt nowej iglicy.
  Miejmy  jednak  nadzieję,  że  nowa  iglica  bę-
dzie wierną kopią tej, która spłonęła…
  Leonard Przybysz
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Otwarcie kwartałów w księdze z intencjami 
mszalnymi odbywać się będzie: we wrześniu – 
I kwartał, w grudniu – II kwartał, w marcu – 
III kwartał,  w czerwcu – IV kwartał
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ŚMIERĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

PYTANIA DO REFLEKSJI:
1. Z czym kojarzy mi się śmierć? Opisz. 
2.  Czy  doświadczyłem  niebezpieczeństwa 
śmierci, zagrożenia własnego życia? 
3.  Czy  doświadczyłem  „z  bliska”  śmierci  in-
nych ludzi?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie 
dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że 
pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście 
i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają 
w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu 
doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmier-
telności.  (Mdr 3,1-4) Nie chcemy, bracia, wa-
szego trwania w niewiedzy co do tych, którzy 
umierają,  abyście  się nie  smucili  jak wszyscy 
ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wie-
rzymy,  że  Jezus  istotnie  umarł  i  zmartwych-
wstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, 
Bóg wyprowadzi wraz z Nim. (1 Tes 4,13-14)

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIO-
ŁA KATOLICKIEGO

KKK 1007: Śmierć jest kresem życia ziemskie-
go. Czas jest miarą naszego życia; w jego biegu 
zmieniamy się  i  starzejemy.  Jak w przypadku 
wszystkich istot żyjących na ziemi, śmierć jawi 
się,  jako  normalny  koniec  życia.  Ten  aspekt 

śmierci jest pewnym przynagleniem dla nasze-
go  życia;  pamięć  o  naszej  śmiertelności  słu-
ży  także,  jako przypomnienie, że mamy tylko 
ograniczony czas, by zrealizować nasze życie: 
„Pomnij...  na  Stwórcę  swego  w  dniach  swej 
młodości... zanim wróci się proch do ziemi, tak 
jak nią był, a duch powróci do Boga, który go 
dał (Koh 12,1.7)”.
KKK 1010: Dzięki Chrystusowi śmierć chrze-
ścijańska ma sens pozytywny. „Dla mnie, bo-
wiem żyć –  to Chrystus, a umrzeć –  to zysk” 
(Flp  1,21).  „Nauka  to  zasługująca  na  wiarę: 
Jeżeliśmy  bowiem  z  Nim  współumarli,  we-
spół z Nim i żyć będziemy” (2Tm 2,11). Istot-
na  nowość  śmierci  chrześcijańskiej  polega na 
tym, że przez chrzest chrześcijanin już w spo-
sób  sakramentalny  „umarł  z Chrystusem”,  by 
żyć nowym życiem.  Jeżeli  umieramy w  łasce 
Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się 
to „umieranie z Chrystusem” i dopełnia w ten 
sposób nasze wszczepienie w Niego w Jego ak-
cie odkupieńczym: „Wolę umrzeć w (eis) Chry-
stusie  Jezusie,  niż  panować  nad  całą  ziemią. 
Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, 
który dla nas zmartwychwstał. I oto bliskie jest 
moje  narodzenie...  Pozwólcie  chłonąć  światło 
nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym czło-
wiekiem. (św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad 
Romanos, 6,1-2)”. 

Z wrześniowym numerem Skałki rozpoczynamy cykl artykułów – 
katechez o  tematyce śmierci  i życia wiecznego. Opracowane zo-
stały one przez duszpasterzy Apostolstwa Dobrej Śmierci jako po-
moce  do  wykorzystania  na  spotkaniach  grup  parafialnych  tejże 
wspólnoty. Tematy katechez związane są z rzeczami ostatecznymi 
człowieka.
Każda  katecheza  została  podzielona  na  4  części:  1.  Pytania  do 
refleksji, 2. Nauczanie Pisma Świętego, 3. Nauczanie Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, 4. Do przemyślenia… – czyli teksy ilustrują-
ce poruszane zagadnienia. Ze względu na ograniczone  rozmiary 
naszego miesięcznika  podane  zostały  tylko  najważniejsze  cytaty 
biblijne  i artykuły Katechizmu. Aby bardziej zgłębić poszczególne 
zagadnienia warto sięgnąć bezpośrednio do Katechizmu  i Pisma 
Świętego.
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DO PRZEMYŚLENIA...
  Śmierć człowieka można krótko opisać przy 
pomocy czterech słów: koniec, granica, cel, po-
czątek. Śmierć jest końcem życia człowieka na 
ziemi,  tzn.  że  kończy  się  tylko  pierwszy  etap 
życia,  ten  ziemski,  a  nie  życie w  ogóle.  Nie. 
Życie  jedynie  się  zmienia,  jak  modlimy  się 
podczas Mszy św. pogrzebowej – „Albowiem 
życie Twoich wiernych,  o Panie,  zmienia  się, 
ale  się  nie  kończy”  (I  prefacja  o  zmarłych). 
Zmienia się, ponieważ śmierć jest jednocześnie 
granicą,  tzn.  rozdziela  i  jednocześnie  łączy  - 
podobnie jak granice miedzy państwami – dwa 
etapy  tego  samego  życia.  Życie  ziemskie  po-
przez śmierć graniczy bowiem z życiem wiecz-
nym. Z tego powodu śmierć może być oczeki-
wana  jako  cel,  czyli  spełnienie  i  owoc naszej 
ziemskiej pielgrzymki. Śmierć jest dla wierzą-
cych w Chrystusa początkiem „wiecznej eme-
rytury",  na którą oczekuje  się  z nadzieją,  aby 
cieszyć się owocami swojego życia, wypełnio-
nego uczciwą pracą.

***
  Nasza  śmierć  staje  się więc  chwilą  powro-
tu. Ale nasza śmierć może być powrotem tylko 
wtedy, jeśli całe nasze życie jest drogą powrot-
ną do Tego, od którego przychodzimy  i który 
nazywa nas Umiłowanymi. Jest tyle zamiesza-
nia wokół pojęcia życia „przyszłego” albo „ży-
cia  wiecznego”.  Ja  osobiście  wierzę  głęboko 
w życie wieczne, ale nie, jako po prostu życie 
po naszej fizycznej śmierci. Tylko wtedy, jeżeli 
zabiegaliśmy  dla  siebie  o  życie Ducha Boże-
go  podczas wielu  chwil  naszej  „chronologii”, 
możemy oczekiwać, że śmierć będzie bramą do 
pełni życia. Życie wieczne nie jest jakąś wielką 
niespodzianką, która przychodzi bez zapowie-
dzi  na  końcu  naszego  istnienia w  czasie,  jest 
ono raczej pełnym ujawnieniem tego, czym je-
steśmy i czym żyjemy. Ewangelista Jan wyraża 
to zwięźle, mówiąc: „Umiłowani... jeszcze się 
nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy 
się objawi, będziemy do Niego podobni, bo uj-
rzymy Go takim, jakim jest” (1J 3,2). 
  Przy  takiej  wizji  śmierć  nie  jest  już  osta-
teczną  klęską.  Przeciwnie,  staje  się  ona  osta-
tecznym „tak” i wielkim powrotem tam, gdzie 
możemy najpełniej stać się dziećmi Boga. Nie 

sądzę,  żeby  wielu  ludzi  patrzyło  na  śmierć 
w ten sposób. Zamiast widzieć ją, jako moment 
spełnienia,  boją  się  jej,  jako wielkiej  przegra-
nej, którą należy od siebie jak najdłużej odsu-
wać. Wszystko, co nasze społeczeństwo ma do 
powiedzenia,  sugeruje, że śmierć  jest wielkim 
wrogiem,  który  w  końcu  nas  pokona,  wbrew 
naszej woli  i  życzeniu. Ale gdy  tak  się  ją po-
strzega, życie nie jest niczym więcej, jak prze-
graną  bitwą,  beznadziejnym  zmaganiem,  wę-
drówką rozpaczy.
  Moje  spojrzenie  –  i  mam  nadzieję,  że  tak-
że  Twoje,  jest  radykalnie  inne.  Chociaż  czę-
sto  poddaję  się  różnym  lekom  i  ostrzeżeniom 
świata,  to  jednak głęboko wierzę, że  tych nie-
wiele lat, które spędzamy na ziemi, jest częścią 
znacznie większego wydarzenia,  które  rozcią-
ga się daleko poza granicami naszych urodzin 
i śmierci. Myślę o tym, jako o misji w czasie, 
misji, która jest bardzo radosna, a nawet pasjo-
nująca,  głównie,  dlatego,  że Ten,  który  posłał 
mnie na te misje, czeka, żebym wrócił do domu 
i opowiedział o tym, czego się nauczyłem.
  Czy boję się umrzeć? Boję się zawsze wte-
dy, gdy pozwalam się uwieść hałaśliwym gło-
som świata, które mi mówią, że moje „życie” 
jest wszystkim, co posiadam, i doradzają, bym 
przywarł  do  niego  z  całej mocy. Ale  gdy  po-
zwalam tym głosom odsunąć się na dalekie tło 
mojego  życia,  a  słucham  cichego,  łagodnego 
głosu, który nazywa mnie Umiłowanym, wiem, 
że nie mam się, czego bać  i że umieranie  jest 
najwspanialszym aktem miłości, aktem prowa-
dzącym mnie w wieczne objęcia Boga, którego 
miłość trwa na wieki.
(Henri J. M. Nouwen, Życie umiłowanego. Jak 
żyć duchowo w świeckim świecie?, s. 113-115).
  Ks. Wojciech Szornak

ZACZERPNIĘTE Z PISMA
ŚWIĘTEGO 
  Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższo-
ny,   (Łk 14,11)
  Dobro i zło, pokora i pycha wciąż są obec-
ne w świecie, wciąż walczą w nas. Pan Jezus 
przypomina nam o tym dość często w Piśmie 
Świętym.   J.W.
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ 

„INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”
– MISJA W MOCY BOŻEGO DUCHA!

Z NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:
  «[…] „owoce ducha” takie 
jak:  „miłość,  radość,  pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, do-
broć,  wierność,  łagodność, 
opanowanie”  (Ga  5,22).  Na 
podstawie kontekstu staje się 
jasne,  że nie  chodzi Aposto-
łowi  o  upośledzenie  i  potę-
pienie  ciała  jako  współkon-
stytuującego wraz z duchową 
duszą naturę człowieka i jego 
osobową  podmiotowość. 
Chodzi  natomiast  o  uczynki 
czy  też  raczej  stałe  usposo-
bienie – cnoty i wady – mo-
ralnie  dobre  lub  złe,  które 
jest  owocem  ulegania 
(w  pierwszym  wypadku) 
bądź też opierania się (w dru-
gim)  zbawczemu  działaniu 
Ducha  Świętego.  Stąd  też 
Apostoł  pisze:  „Mając  życie 
od Ducha,  do Ducha  się  też 
stosujmy”  (Ga  5,25).  W  in-
nym  zaś  miejscu:  „Ci  bo-
wiem,  którzy  żyją  według 
ciała,  dążą  do  tego,  czego 
chce ciało; ci zaś, którzy żyją 
według Ducha – do tego, cze-
go  chce  Duch”.  Żyjemy  zaś 
„według  Ducha,  jeśli  tylko 
Duch  Boży  w  nas  mieszka” 
(por. Rz. 8,5.9). Całe to Paw-
łowe przeciwstawienie  życia 
„według Ducha”  życiu  „we-
dług  ciała”  –  prowadzi  do 
dalszego  przeciwstawienia: 
„życia”  i  „śmierci”.  „Dąż-
ność bowiem ciała prowadzi 

do  śmierci,  dążność  zaś Du-
cha – do życia i pokoju”. Stąd 
napomnienie:  „jeżeli będzie-
cie  żyli  według  ciała,  czeka 
was  śmierć.  Jeżeli  zaś  przy 
pomocy  Ducha  uśmiercać 
będziecie popędy ciała – bę-
dziecie  żyli”  (Rz.  8,  6.13). 
[Encyklika „Dominum et vi-
vifi cantem”, Rzym 18.05. 
AD1986]

«Tak więc staje przed nami – 
w świetle błogosławionej na-
uki Soboru Watykańskiego II 
–  Kościół  jako  społeczny 
podmiot  odpowiedzialności 
za prawdę Bożą. Z głębokim 
przejęciem słuchamy samego 
Chrystusa, kiedy mówi: „na-
uka, którą  słyszycie, nie  jest 
Moja,  ale  Tego,  który  Mnie 
posłał, Ojca” (J 14,24). Czyż 
w tych słowach naszego Mi-
strza nie dochodzi do głosu ta 
właśnie odpowiedzialność za 
prawdę objawioną, która jest 
„własnością”  samego  Boga, 
a  nawet  On,  „Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca” 
(J  1,18)  – gdy  ją  przekazuje 

jako  Prorok  i  Nauczyciel  – 
czuje  potrzebę  podkreślenia, 
że czyni to z całą wiernością 
dla  jej  Boskiego  Źródła.  Ta 
sama wierność musi być kon-
stytutywną  właściwością 
wiary  Kościoła,  zarówno 
wówczas,  gdy  Kościół  na-
ucza,  jak  też,  gdy  wyznaje. 
Wiara,  jako  swoista  cnota 
nadprzyrodzona, wszczepio-
na  w  ludzkiego  ducha,  po-
zwala  nam  uczestniczyć 
w poznaniu Bożym, jako od-
powiedź  na  objawione  Jego 
Słowo,  właśnie  dlatego  jest 
rzeczą konieczną, by Kościół 
w wyznaniu  i  nauczaniu  tej 
wiary  pozostawał  ściśle 
wierny wobec Bożej prawdy, 
i by ta wierność wyrażała się 
w  żywej  postawie  zgodnej 
z  rozumem  uległości.  Sam 
Chrystus  Pan  w  trosce  o  tę 
wierność  dla  prawdy  Bożej 
przyobiecał Kościołowi  spe-
cjalną pomoc Ducha Prawdy, 
wyposażył w dar nieomylno-
ści  tych,  którym  zlecił  prze-
kazywanie tej prawdy, jej na-
uczanie  (por. Mt  28,19);  jak 
to  dokładnie  określił  Sobór 
Watykański  I,  a  powtórzył 
Sobór Watykański II – wypo-
sażył również cały Lud Boży 
w  szczególny  zmysł  wiary. 
[Encyklika „Redemptor Ho-
minis” 4.03. AD 1979]

Temat i tekst do medytacji na wrzesień AD 2019
Duch Święty źródłem wierności
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WOKÓŁ ROKU JUBILEUSZOWEGO 
BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW GDAŃSKICH. 

W służbie Bogu, Polsce i ludziom (część pierwsza)
  Cała piątka Błogosławionych 
Gdańskich  Męczenników  po-
wyższe hasło realizowała w ca-
łym swoim życiu. Błogosławio-
ny  Ksiądz  Bronisław 
Komorowski (1889-1940) zaraz 
po święcenia został  skierowany 
do  Łęgowa  niedaleko  Pruszcza 
Gdańskiego, gdzie w parafii pw. 
Świętego Mikołaja  peł-
nił  posługę  wikariu-
szowską,  a  że  społecz-
ność parafialną tworzyli 
przede wszystkim Pola-
cy,  więc  posługa  dusz-
pasterska  ks.  Bronisła-
wa  była  skierowana  do 
nich,  co  objawiało  się 
w kazaniach, katechezie 
i  działalności  społecz-
nej.  Po  roku  posługi 
przeniesiono go do Gdańska, do 
parafii  Świętego  Mikołaja  na 
Starym  Mieście.  Polacy  stano-
wili  tutaj  pokaźną  część  Para-
fian. Młody  i pełen zapału oraz 
gorliwości  apostolskiej  nowy 
wikariusz rzucił się, więc całym 
sercem w wir działalności dusz-
pasterskiej  wśród  rodaków, 
zwłaszcza z dziećmi  i młodzie-
żą. Już wówczas powstały pręż-
ne zalążki grup dzieci i młodzie-
ży, które po roku 1918 rozwinęły 
się  w  formalne  stowarzyszenia 
Krucjaty  Eucharystycznej 
i  Związku  Młodzieży  Polskiej, 
żeńskiej i męskiej.
  Po  pierwszej  wojnie  świato-
wej zaczęła się zmieniać w Pol-
sce  i w Gdańsku  sytuacja  poli-
tyczna.  Odrodziło  się 
niepodległe  państwo  polskie, 
zaś  Gdańsk  wraz  z  przyległym 
doń  terytorium  uzyskał  status 
wolnego  miasta  pod  kuratelą 

Ligi  Narodów.  Nie  udało  się 
przyłączyć  go  do  Polski  i  spo-
łeczność  Polska  w  grodzie  nad 
Motławą musiała się dobrze zor-
ganizować,  aby  być  słyszalną 
i wyrobić  sobie mocną  pozycję 
w  realiach  dużej  przewagi  li-
czebnej  mieszkańców  narodo-
wości niemieckiej. Ksiądz Bro-

nisław  włącza  się,  więc  od 
początku w tworzenie mocnych 
struktur  przedstawicielskich 
gdańskich Polaków jak Gdańska 
Naczelna  Rada  Ludowa,  prze-
kształcona  później  w  Gminę 
Polską  Wolnego  Miasta  Gdań-
ska, w której ks. Bronisław peł-
nił funkcję jednego z wicepreze-
sów.
  Społeczność polska potrzebo-
wała  pilnie  swoich  kościołów, 
toteż  z  inicjatywy ks. Bronisła-
wa  powstało  Towarzystwo  Bu-
dowy  Kościołów  Polskich 
w  Wolnym  Mieście  Gdańsku. 
Pierwsza taka możliwość otwo-
rzyła  się  we  Wrzeszczu,  gdzie 
rząd polski otrzymał szereg bu-
dynków po dawnych koszarach 
telegrafistów  przy Heeresanger. 
W roku 1924 Komisarz General-
ny RP w Wolnym Mieście Gdań-
sku, Henryk Strasburger przeka-
zał  oficjalnie  Towarzystwu 

Budowy  Kościołów  Polskich 
budynek  dawnej  ujeżdżalni 
koni, zbudowany ok. roku 1910 
z  przeznaczeniem  do  adaptacji 
na kościół polski.
  Ówczesny  Administrator 
Apostolski  w  Gdańsku,  ks.  bp. 
Edward O’Rourke przychylił się 
do tego pomysłu i 28 lipca 1924 

roku powierzył ks. Bro-
nisławowi  Komorow-
skiemu  obowiązki  rek-
tora  kościoła  dla 
społeczności  polskiej 
w  Wolnym  Mieście 
Gdańsku  pod  wezwa-
niem św. Stanisława Bi-
skupa  Męczennika,  pa-
trona  Polski.  Przy 
olbrzymiej  mobilizacji 
i  wysiłku  społeczności 

polskiej  i  aktywności  nowego 
rektora  już  3  maja  1925  roku 
prefekt  Gimnazjum  Macierzy 
Szkolnej,  ks. Leon Mirecki  po-
święcił  nową  świątynię  polską, 
której  wystrój  z  roku  na  rok 
wzbogacał się  i piękniał. Odtąd 
kościół  św.  Stanisława  stał  się 
centrum  religijno-narodowym 
gdańskich Polaków. 
  Aby bardziej zjednoczyć pol-
ską  społeczność  katolicką 
w myśl i w duchu nauczania pa-
pieża  Piusa  XI,  promującego 
w Kościele dzieło Akcji Katolic-
kiej, z inicjatywy ks. Bronisława 
powstała w roku 1924 w Gdań-
sku  Liga  Katolicka,  pierwsza 
w Gdańsku  struktura Akcji Ka-
tolickiej,  jednocząca  w  sobie 
wszystkie  organizacje  i  stowa-
rzyszenia  religijne  i  kościelne 
a  nawiązująca  do  podobnych 
struktur  powstających  w  tym 
czasie na terenie Rzeczypospoli-
tej.
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  Ks.  Bronisław  pełnił  w  niej 
funkcję  asystenta  kościelnego. 
W  latach  1933-34  był  też  ks. 
Bronisław  Komorowski  jedy-
nym  Polakiem  w  składzie  54 
osobowej Radzie Miasta Gdań-
ska  a  po  roku  1934  w  zastęp-
stwie oddelegowanego na funk-
cje  dyplomatyczne  do  Pragi 
posła Erazma Czarneckiego, za-
siadał  w  gdańskim  Volkstagu. 
Od początku istnienia Towarzy-
stwa  Przyjaciół  Nauki  i  Sztuki 
w  Wolnym  Mieście  Gdańsku 
oraz  Rady  Kultury,  ks.  Broni-
sław aktywnie włączał się w ich 
działalność, jak też i innych sto-
warzyszeń społecznych i religij-
nych. 
 B ł o g o s ł a w i o n y 
Ksiądz Franciszek 
Rogaczewski (1892-
1940) po  święceniach 
kapłańskich  w  roku 
1918  przez  dwa  lata 
pełnił obowiązki wika-
rego  w  Nowym  Mie-
ście  Lubawskim,  na-
stępnie  zaś  został 
przeniesiony do Gdań-
ska,  do  Parafii  Naj-
świętszego Serca Jezu-
sowego  we  Wrzeszczu,  gdzie 
przebywał  od  2  kwietnia  1920 
roku do 27 kwietnia roku 1927. 
Piękny  neogotycki  kościół  na 
Schwartzer  Strasse  został  zbu-
dowany  w  pierwszym  dziesię-
cioleciu  XX wieku  dla  potrzeb 
społeczności katolickiej Wrzesz-
cza, wśród której przeważały ro-
dziny  robotnicze, m.in.  kolejar-
skie,  zaś  niemały  odsetek 
parafian  stanowili  Polacy.  I  to 
właśnie wśród nich Ksiądz Fran-
ciszek rozwinął szeroką działal-
ność organizacyjną w duchu ko-
ścielno-religijnym,  ale  zarazem 
i  patriotyczno-narodowym. 
Szczególnie  zasłynął  swoją 
działalnością  na  polu  młodzie-

żowym, zakładając we Wrzesz-
czu  –  powstałe  wcześniej 
w Gdańsku Głównym przez ks. 
Bronisława  Komorowskiego 
i  prężnie  się  tam  rozwijające  – 
Katolickie Stowarzyszenia Mło-
dzieży żeńskiej i męskiej.
  W  1924  r.  był  też  jednym 
z  założycieli,  wspomnianej  już 
wyżej,  Ligo  Polskiej. Na mocy 
dekretu  Biskupa  Gdańskiego 
Edwarda  O’Rourke  ks.  Franci-
szek  z  dniem  28  kwietnia  roku 
1927  zostaje  przeniesiony  na 
wikariat do Parafii Świętej Bry-
gidy  na  Starówce  gdańskiej. 
Tam mimo nieprzychylnego Po-
lakom  proboszcza,  ks.  Emila 
Moske w ciągu niespełna półto-

ra  roku  pobytu  zakłada  i  dyna-
micznie rozwija działalność ok. 
30  stowarzyszeń kościelno-reli-
gijnych. 
  Kolejną placówką duszpaster-
ską  ks.  Franciszka  była  Parafia 
św. Józefa, mieszcząca się przy 
dawnym kościele OO. Karmeli-
tów, niedaleko Dworca Główne-
go PKP w Gdańsku, gdzie pro-
boszczem  był  lider  niemieckiej 
katolickiej partii „Zentrum”, za-
razem członek Senatu Wolnego 
Miasta Gdańska,  ks. Anton  Sa-
watski  o  poglądach  nacjonali-
stycznych.  Przebywał  tam  od 
4 sierpnia 1928 r. do 30 stycznia 
roku 1930, kiedy to został mia-
nowany rektorem mającego do-

piero powstać drugiego kościoła 
dla  Polaków  Gdańskich,  pod 
wezwaniem  Chrystusa  Króla. 
W czasie swego wikariatu u św. 
Józefa  inicjuje  działalność przy 
Gminie Polskiej Komisji Kultu-
ralno-Kościelnej,  której  zada-
niem było zbieranie skarg  i do-
kumentowanie  licznych 
przypadków  ograniczania  wol-
ności religijnej i dyskryminowa-
nia katolików narodowości pol-
skiej  m.in.  przez  partię 
„Zentrum”  i  duchowieństwo 
niemieckie.
  Wspomniany wcześniej drugi 
kościół  dla  ludności  polskiej 
w  Wolnym  Mieście  Gdańsku 
pod wezwaniem Chrystusa Kró-

la  powstał  w  rekordo-
wym  czasie,  gdyż  już 
30  października  1930 
roku odbyło się poświę-
cenie  nowej  świątyni, 
przy  której  skupiły  się 
wszystkie stowarzysze-
nia  kościelno-religijne 
wcześniej  założone 
w  niemieckich  para-
fiach  gdańskich,  gdzie 
poprzednio  pracował. 
W roku 1934 objął pre-

zesurę  Centralnego  Komitetu 
Katolików  Polaków  Diecezji 
Gdańskiej, drugiej centrali Akcji 
Katolickiej  po  zmianach  w  tej 
strukturze  w  Polsce  w  roku 
1930,  kiedy  to  dotychczasowe 
diecezjalne Ligi Katolickie zjed-
noczyły się w jednolitą narodo-
wą  strukturę. W  sumie w urzę-
dzie  policji  gdańskiej  było 
zarejestrowanych  102  polskich 
stowarzyszeń  religijno-społecz-
nych,  co  niezwykle  niepokoiło 
nazistowskie  już  wówczas  nie-
mieckie władze Wolnego Miasta 
Gdańska.
  W tym czasie aż do wybuchu 
wojny ks. Franciszek pełnił rów-
nież  funkcję  kanonicznego  ka-
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pelana  kolejarzy  w  Gdańsku. 
Odegrał  też  znaczącą  rolę 
w I Synodzie Diecezji Gdańskiej 
w  grudniu  1935  r.  Jako  prezes 
Centralnego  Komitetu  Katoli-
ków Polaków podejmował licz-
ne starania i u Papieża Piusa XI 
i  u  Prymasa  Augusta  Hlonda 
o  powołanie  w  Gdańsku  pol-
skich  Parafii  terytorialnych. 
W  czerwcu  1937  roku  Stolica 
Apostolska wprawdzie wyraziła 
zgodę na utworzenie w Wolnym 
Mieście  Gdańsku  czterech  pol-
skich parafii, ale władze Wolne-
go Miasta Gdańska zablokowały 
wykonanie tej dyrekty-
wy,  która  niestety  zo-
stała zawieszona. 
  B ł o g o s ł a w i o n y 
Ksiądz Marian Gó-
recki (1903-1940)  do 
Gdańska  przybył  5  lat 
po święceniach kapłań-
skich,  które  otrzymał 
z  rąk  kard.  Augusta 
Hlonda 1  lipca 1928  r. 
w  Poznaniu.  Po  rocz-
nym  wikariacie 
w Lesznie ze względu na wybit-
ne  zdolności  pedagogiczne  zo-
stał przeniesiony na stanowisko 
prefekta  Państwowego  Semina-
rium Nauczycielskiego w Koź-
minie,  a  od  1  września  1932 
roku  w  Wolsztynie.  Tam  też 
z nadania kard. Augusta Hlonda 
pełnił  funkcję  kapelana Wolsz-
tyńskiej  Drużyny  Harcerskiej 
im. Tadeusza Kościuszki.
  W następnym roku 1933 pry-
mas Hlond, przychylając się do 
prośby  Biskupa  Gdańskiego 
Edwarda  O’Rourke  skierował 
go  do  Gdańska,  gdzie  z  dniem 
1 listopada objął funkcję prefek-
ta  w  Gimnazjum  Macierzy 
Szkolnej. Biskup Edward O’Ro-
urke ustanowił również ks. Ma-
riana  rektorem  kaplicy  Matki 
Bożej  Częstochowskiej  w  No-

wym  Porcie,  znajdującą  się  na 
terenie dawnych koszar wojsko-
wych,  przekazanych  na  mocy 
traktatu  wersalskiego  rządowi 
polskiemu, która skupiała Pola-
ków  zamieszkujących  tę  dużą, 
robotniczą  Dzielnicę  Gdańska. 
Oprócz  kaplicy  polskiej  Polacy 
mieli  też  tutaj  do  dyspozycji 
szkołę  podstawową  Macierzy 
Polskiej, świetlicę Związku Po-
laków,  Dom  Harcerza  i  salę 
sportową oraz inne pomieszcze-
nia.  Nowy  rektor  zamieszkał 
wraz ze swymi rodzicami w nie-
dużym domku na terenie koszar 

w  pobliżu Kaplicy.  Ks. Marian 
umiejętnie  łączył  posługę  pre-
fekta Gimnazjum Macierzy Pol-
skiej  z  duszpasterstwem  wśród 
Polaków  Nowego  Portu.  Przy 
ich pomocy odnowił i rozbudo-
wał kaplicę oraz jej wystrój. Co-
dziennie sprawowana była  tutaj 
Eucharystia a w niedziele nawet 
dwie  oraz  inne  nabożeństwa  li-
turgiczne.
  Od księdza proboszcza miej-
scowej Parafii św. Jadwigi otrzy-
mał  pozwolenie  na  udzielanie 
Sakramentu  Chrztu  polskim 
dzieciom i ślubów polskim mał-
żeństwom,  a  także  przyjmował 
polskie dzieci do Pierwszej Ko-
munii  Świętej.  Pełniąc  funkcję 
nieformalnego  proboszcza  Ka-
plicy  Matki  Boskiej  Często-
chowskiej  nie  przyjmował 

ksiądz Marian żadnych opłat za 
posługę  duszpasterską,  twier-
dząc,  że wystarczają mu w  zu-
pełności  pobory  prefekta  Gim-
nazjum. Przy polskiej kaplicy na 
terenie dawnych koszar egzysto-
wały  też  polskie  stowarzysze-
nia:  Związek  Polaków,  Towa-
rzystwo  Ludowe  Świętej 
Jadwigi,  Towarzystwo  Byłych 
Wojaków, Towarzystwo Gimna-
styczne  „Sokół”,  Towarzystwo 
Śpiewu Św. Cecylii, oraz Kato-
lickie  Stowarzyszenia Młodzie-
ży Żeńskiej i Męskiej uraz dru-
żyny  harcerskie.  Dzieciom 

i  młodzieży  poświęcał 
ks.  Marian  szczególną 
uwagę.
  W  latach 1934-1936 
był on również kapela-
nem  żołnierzy  w  pol-
skiej Wojskowej Skład-
nicy  Tranzytowej  na 
Półwyspie  Westerplat-
te. W Gimnazjum Ma-
cierzy Szkolnej im. Jó-
zefa  Piłsudskiego 
zorganizował  ks.  Ma-

rian koła Sodalicji Mariańskiej, 
żeńskie  i  męskie.  Sprawował 
również  opiekę  nad  szeregiem 
innych  stowarzyszeń  młodzie-
żowych  istniejących  na  terenie 
Gimnazjum.  Prowadził  tam  in-
tensywną  pracę  wychowawczą 
i  edukacyjną. Organizował  róż-
ne odczyty i wykłady dyskusyj-
ne oraz liczne wycieczki, często 
na własny koszt. Po wypełnieniu 
swoich  codziennych  obowiąz-
ków  cały  swój  wolny  czas  po-
święcał  ks. Marian  działalności 
w katolickich  i  społeczno-naro-
dowych  stowarzyszeniach  za-
równo  dzieci  i  młodzieży,  jak 
też i dorosłych, które gromadził 
w  salkach  przy  kaplicy  i  w  in-
nych  pomieszczeniach  na  tere-
nie dawnych koszar.
  opr. Antoni Kakareko



Odeszli do Pana
1  Jadwiga Langrzyk, lat 90

2  Zdzisława Alicja 
Czerska, lat 88

3
 Bolesława 
Klimaszewska, lat 94,
członkini 26 Róży ŻR

4  Edward Roman 
Karczyński, lat 87

5 Mirosław Piotr 
Pietkiewicz, lat 63

6  Łucja Nałęcz, lat 69,

7  Krzysztof Andrzej 
Nowacki, lat 58

8  Elżbieta Słonimska, lat 
90, członkini 18 Róży ŻR

9  Krystyna Pietraszczyk,
lat 96

10  Aniela Poźniak, lat 88,
członkini 28 Róży ŻR

11  Edward Orłowski - Polak,
lat 73

12 Władysław Duda, lat 87

13  Bernard Malinowski,
lat 84

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Lena Grzymowicz
2 Helena Kończak
3 Hugo Henryk Thompson
4 Szymon Butza
5 Henryk Jerzy Kolberg
6 Cezary Modzelewski
7 Antoni Artur Bieniek
8 Jan Przekop
9 Helena Janik
10 Julia Hanna Kowalska

Redaguje zespó³ pod opiek¹ ks. Wojciecha Szornaka:
ks. Zbigniew Cichon, ks. Łukasz Grelewicz, s. Jankanta, Antoni Kakareko,

Maciej Turski, Jan Wontorski, Wiesław Haligowski,
Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

Sakramentalny związek 
małżeński zawarli:

1 Rafał Paweł Samól
Joanna Brzezińska

2 Cezary Marek Borkowski
Elżbieta Julia Śmiałek

Niech Wam Dobry Bóg błogosławi 

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 parafialne: tel. 58 341 86 64
biuro.parafialne1@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 parafialnym

PARAFIALNY ZESPÓŁ 
CARITAS

Pierwsza środa miesiąca, g. 1900,
sala pod kaplicą w Domu Parafialnym 
pomoc najbiedniejszym w parafii
prowadzi ks. Proboszcz

DIAKONIA MUZYCZNA
Czwartek, godz. 1900, kaplica
opieka duszpasterska
ks. Wojciech Szornak

LITURGICZNA SŁUŻBA 
OŁTARZA

Sobota, g. 0900 – kandydaci
lektorzy, ministranci, 
prowadzi ks. Wojciech Szornak

SCHOLA „GLORIA”
Sobota, godz. 1000, salka św. Andrze-
ja, prowadzi ks. Proboszcz

SCHOLA „EMMANUEL”
Sobota, godz. 1000, salka św. Cecylii 
w kaplicy, opieka duszpasterska
ks. Wojciech Szornak
„Kto śpiewa, dwa razy się modli”

RODZINA SERCA MIŁOŚCI 
UKRZYŻOWANEJ

I (g. 1100) i III (g. 1030 – Dzień sku-
pienia) sobota miesiąca, prowadzi ks. 
Łukasz Grelewicz (w kaplicy)

DUSZPASTERSTWO DZIECI 
BOŻYCH

Sobota, godz. 1600,
prowadzi ks. Wojciech Szornak

KANDYDACI DO 
BIERZMOWANIA

Środa, godz. 1630, sala. św. Cecylii 
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

AKCJA KATOLICKA
Poniedziałek, po nabożeństwie wie-
czornym, godz. 1900 – Klub Parafial-
ny „Fides”, prowadzi ks. Proboszcz

ŻYWY RÓŻANIEC
Pierwsza niedziela miesiąca, g. 1700,
kościół, prowadzi ks. Proboszcz
modlitwa w intencji Kościoła

KRĘGI DOMOWEGO 
KOŚCIOŁA

Spotkania w terminach uzgodnionych 
przez  małżeństwa  z  ks.  opiekunem 
(ks.  Łukasz  Grelewicz,  ks. Wojciech 
Szornak)

SZAFARZE NADZWYCZAJNI 
KOMUNII ŚWIĘTEJ

odwiedzają chorych z Komunią św.  
w niedziele, prowadzi ks. Proboszcz
Zgłoszenia chorych w biu rze parafial-
nym.

APOSTOLAT MARYJNY
27 dzień każdego miesiąca, g. 1600

prowadzi ks. Wojciech Szornak – 
zgłębianie życia Matki Bożej
w od niesieniu do naszego życia

KOŚCIELNA SŁUŻBA MĘŻ-
CZYZN „SEMPER FIDELIS”

Ostatni wtorek miesiąca, godz. 1900

w klubie Fides, prowadzi
ks. Proboszcz

WSPÓLNOTA MODLITEWNA 
„MORIA”

Piątek, godz. 1900 – kaplica
prowadzi ks. Łukasz Grelewicz

KRĄG BIBLIJNY
Czwartek, godz. 1900 – Dom Parafial-
ny: Klub „Fides”, prowadzi
ks. Łukasz Grelewicz

► GRUPY APOSTOLSKIE


