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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Przeżywając  listopadowe dni  i mieszczące 
się w nich wspomnienia,  święta  i  uroczysto-
ści:  Wszystkich  Świętych,  Dzień  Zaduszny 
oraz liturgiczne dni czci Świętych i Błogosła-
wionych Kościoła, stoi więc przed nami zada-
nie, odnowienia naszej nadziei odnośnie życia 
wiecznego z Bogiem. Nie jest to takie proste, 
ponieważ  współ-
czesna kultura kie-
ruje  nasz  wzrok 
tylko na  to, co  jest 
widoczne  dla  oka. 
Nie  chce  mówić 
o sprawach ducho-
wych,  więc  stawia 
je  między  legendy 
i  baśnie.  Aby  nie 
ulec  tej  krótko-
wzrocznej  gada-
ninie,  sięgnijmy 
do  Bożego  Słowa, 
które  nie  zważa 
na trendy i  ludzkie 
komentarze,  tylko 
ukazuje  rzeczy-
wistość  taką,  jaka 
jest.  Biblijny  Hiob 
dobrze  rozumiał, 
że  tylko  Bóg  jest 
w  stanie  zachować 
jego  życie. Bardzo 
mu  ta  wiara  po-
magała,  ponieważ 
przeżywał w  sobie 
to,  co  żywi  każdy 
z nas – chęć zostawienia po sobie jakiegoś śla-
du. Hiob czuł, że bez Boga jego słowa znikną 
wraz z  jego biologiczną śmiercią. Gdyby  tak 
było,  byłby  załamany.  Mądrość,  którą  zdo-
bywał przez całe życie, okazałaby się czymś 
ulotnym  i  bezwartościowym.  My  również 
podejmijmy  tę  refleksję.  Rozważmy,  czym 
byłoby  nasze  doczesne  życie,  gdyby  Bóg 
nie  ochronił  go  swoją  wszechmocą.  Bladym 
punktem na mapie wszechświata, cichym gło-

sikiem w zmiennym krzyku świata? Zapewne, 
po prostu niczym. 
  Kiedy  zatem  stoimy  przed  zakończonym 
ziemskim  życiem  naszych  bliskich,  oddajmy 
ich  w  ręce  Tego,  który  jest  w  stanie  odziać 
skórą ich szczątki i sprawić, że pamięć o nich 
nie  zaginie.  Wszelkie,  nawet  najpiękniejsze 

pomniki  i  posągi 
nie są w stanie oży-
wić tak jak Bóg! Po 
skończeniu  ziem-
skiej  pielgrzymki 
możemy  wreszcie 
poczuć  smak  do-
broci Boga. W cza-
sie doczesnego ży-
wota  ten  smak  był 
„zakłócany”  przez 
różne,  „konkuren-
cyjne bodźce”. Do-
piero  pozbycie  się 
ograniczeń  ciała 
pozwala  dogłęb-
nie  doświadczyć 
tego, co od począt-
ku  chce  dać  nam 
Wszechmogący.
  To,  że  moment 
śmierci  jest  wy-
zwoleniem,  a  nie 
tragedią,  pokazuje 
najdobitniej  frag-
ment  Ewangelii 
opisujący  konanie 
Jezusa  na  krzy-

żu. Oczywiście, nie  jest  tak w każdym przy-
padku.  Ludzie  niewierzący  nogami  i  rękami 
zapierają  się,  by  nie  zakończyć  tego,  co  jest 
„tutaj”. Skoro według  ich mniemania nie ma 
niczego „po tamtej stronie”, śmierć jest unice-
stwieniem, a nie przejściem do czegoś lepsze-
go. Inaczej jest w wypadku ludzi wierzących. 
Wsłuchajmy  się  w  donośny  okrzyk  Jezusa: 
„Ojcze, w Twoje  ręce powierzam ducha mo-
jego”. On uzmysławia, że duch nie jest zabija-
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ny, tylko przechodzi w lepsze ręce. Osobiście, 
bardzo mnie zastanawia to, że Chrystus umie-
rał w ciemnościach. Wydaje mi się, że nie od-
było się to bez powodu. Dosłownie, jakby Bóg 
chciał wszystkim zgromadzonym wokół krzy-
ża powiedzieć: nie patrzcie na bóle i trudności, 
które malują się na twarzy i ciele Zbawiciela.
  „Przygaszone światło” ma nas kierować do 
wnętrza. Nie ma, co skupiać się na bolesnych, 
fizycznych  reakcjach umierającego ciała, po-
nieważ we wnętrzu 
odbywa  się  świę-
to.  Chrystus  prze-
chodzi  z  tego,  co 
tymczasowe,  do 
wieczności.  War-
to  spojrzeć  w  ten 
sposób  również 
na  własną  śmierć. 
Chociaż  niezbyt 
dobrze  ona  wy-
gląda,  jest  ona  po-
czątkiem  tego,  na 
co  powinniśmy 
czekać  z  utęsknie-
niem.
  Taka jest właśnie 
nasza  wiara.  „Na 
pozór  polega  ona 
na  zmianie  świata 
na  lepszy,  poprzez 
braterską  miłość, 
przebaczenie,  po-
moc ubogim... Gdy 
to  robimy,  odno-
simy  wrażenie, 
że  celem  jest  ten 
świat.  Na  szczę-
ście,  Pan  Bóg  różnymi  cudami  pokazuje,  że 
nasza dobroć pomimo ukierunkowania na ten 
świat, zdecydowanie go przekracza. Tej dyna-
miki  doświadczyły  kobiety,  które  przyniosły 
wonności do grobu Jezusa. Szły powodowane 
szacunkiem do ciała Chrystusa, a okazało się, 
że  jest  to  chwila  radości  ze  zmartwychwsta-
nia. Nie zrozumiały tego od razu, ale Pan Bóg 
zorganizował dla nich historię, która ich uspo-
koiła i przekonała o prawdzie zmartwychwsta-

nia. Stwórca także dla nas przygotował zdarze-
nia, które umocnią naszą wiarę. Tylko, czy my 
chcemy je rzeczywiście przeżywać?
  Pewnie  na  cmentarzu,  jak  nigdzie  indziej, 
uzmysławiamy  sobie,  że  idziemy wszyscy  tą 
samą  życiową  drogą,  mamy  ostatecznie  ten 
sam człowieczy  los  i mamy  jeden  cel  –  spo-
tkać Boga. Ten cel jest tylko jeden, ale to wy-
starczy, bo w nim zespala się i łączy wszystko 
inne:  wielka  radość,  obfitość  szczęścia,  nie-

skończona  miłość. 
Tak, naszym celem 
jest  Bóg,  a  ma-
jąc  Boga,  mamy 
wszystko.  Do  tego 
celu dążymy razem 
we wspólnocie Ko-
ścioła. Poza nią nie 
ma  bowiem  zba-
wienia.  Nikt  z  nas 
Boga  nie  spotka, 
jeśli  będzie  próbo-
wał dojść do Niego 
w pojedynkę.
  Potrzebujemy 
siebie  nawzajem. 
Wszyscy,  jak  tu 
jesteśmy.  Sądem 
filozoficznym  jest 
powiedzieć,  że 
człowiek może być 
albo  żywy,  albo 
umarły.  Jasne  jest 
to,  że  istnieją  dwa 
światy:  świat  ży-
wych  i  umarłych. 
Można być albo po 
jednej, albo po dru-

giej stronie. Gdyby popatrzeć tylko po ludzku, 
to te dwa światy są od siebie tak bardzo różne, 
tak niepodobne do siebie, że niemożliwy  jest 
jakikolwiek kontakt pomiędzy nimi. Należą do 
innych rzeczywistości. Umarli tam, a żywi tu. 
Między nami a nimi istnieje przepaść. Śmierć 
jawi  się,  jako  potężna  moc  niszcząca,  zmie-
niająca i przewartościowująca wszystko. Ow-
szem, śmierć zmienia niemal wszystko, ale nie 
zmienia celu człowieka. A ten jest jeden: tym 
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celem człowieka za życia i po śmierci jest Bóg. 
Dlatego  wiara  każe  nam  te  dwa  światy,  ży-
wych i zmarłych, łączyć i to bardzo ściśle. Jest 
to łączność w tajemnicy świętych obcowania. 
  Potrzebujemy  świętych  i  błogosławionych, 
których Kościół, powagą swoją z upoważnie-
nia Bożego, ogłosił godnymi nieba. Żyjąc ży-
ciem Bożym, są bardzo blisko nas, choć  ina-
czej niż za ziemskiego życia.
  Ale przecież święci, to nie tylko wielkie na-
zwiska, to nie tylko 
herosi wiary, wiel-
cy męczennicy czy 
wspaniali wyznaw-
cy. Święci to także 
ci,  których  znali-
śmy, którym  towa-
rzyszyliśmy  za  ży-
cia: to nasi rodzice, 
krewni,  przyja-
ciele  czy  znajomi. 
Święci  to  także  ci 
bezimienni,  cisi, 
o których nikt nie pamięta. Doświadczaliśmy 
od  nich wiele  dobra,  podziwialiśmy  ich wia-
rę. Prowadzili nas do dobrego życia. Byli dla 
nas wzorem. Oni wszyscy są nadal Kościołem. 
Oni wszyscy mogą nam coś ofiarować. Mogą 
nam pomóc. Jak? Modlą się za nas. Orędują za 
nami u Boga. Wypraszają nam łaski. A dodat-
kowo ich ziemskie życie jest dla nas przykła-
dem, wskazówką, jak żyć, co robić, aby to ży-
cie dobrze przeżyć i dostąpić nieba.  Niech nas 
nie zwiedzie cisza, jaka cechuje tamten świat. 
Oni milczą, ponieważ naprawdę żyją; podczas, 
gdy  nasz  hałaśliwy  sposób  życia  powoduje, 
iż  zapominamy,  iż  żyjemy  życiem,  które  się 
kończy, które nieustannie zbliża się do swoje-
go końca   bliższego, czy dalszego, ale zawsze 
nieuchronnego.
  Kameduli,  kartuzi  i  trapiści  wielokrotnie 
w ciągu dnia pozdrawiają  się wstrząsającymi 
słowami: „Memento mori” – pamiętaj o śmier-
ci. Jest to przypomnienie, że żyjesz w docze-
sności, ale nie dla doczesności, lecz dla wiecz-
ności. Nie daj się zwariować doczesności i nie 
pozwól,  aby  ona  przysłoniła  ci  coś  o  wiele 
ważniejszego.  „Memento  mori”,  pamiętaj, 

że to doczesne życie kiedyś się skończy i nic 
z tego, co zgromadziłeś z tak wielkim trudem 
i  przedsiębiorczością  nie  zabierzesz  ze  sobą. 
„Memento mori”, pamiętaj, że śmierć jest nie 
tylko końcem tego, doczesnego życia, ale i po-
czątkiem wieczności, której po śmierci już nie 
odmienisz. Zapominamy, że czeka nas śmierć 
i sąd.
  Ta  cisza  cmentarzy  jest  wiadomością  dla 
nas,  ostrzeżeniem  i  przypomnieniem,  że  ten 

ziemski  świat  nie 
jest  czymś  osta-
tecznym,  ale  że 
jest  tylko  etapem, 
czymś  przejścio-
wym,  przemija-
jącym  niejedno-
krotnie  szybciej, 
niż  tego  byśmy 
chcieli.  Zapraszam 
Czytelników  oraz 
Parafian,  w  Okta-
wie  Uroczystości 

Wszystkich  Świętych,  do  uzyskiwania  odpu-
stów po zwykłymi warunkami, jak również do 
modlitwy  wypominkowej  w  naszej  kościele 
w listopadzie, codziennie o godz. 1730.
  Uroczystość Wszystkich Świętych, jak rów-
nież Wspomnienie Wiernych Zmarłych poka-
zują nam,  jak bardzo  te  dwa  światy:  żywych 
i  umarłych,  choć  tak  różne,  są  silnie  ze  sobą 
powiązane, jak bardzo łączą się ze sobą, zale-
żą od siebie. Pamiętajmy, że wszyscy święci, 
ale  i nasi bliscy zmarli  są dla nas wielką po-
mocą. Umiejmy im podziękować za tę pomoc. 
Okazujmy tę wdzięczność poprzez modlitwę, 
zyskiwanie  odpustów  czy  ofiarowanie  Mszy 
Świętych. Oni na tę naszą pamięć i pomoc cze-
kają, oni nic dla swojego zbawienia zrobić już 
nie mogą – liczą na nas. Mają nas. Oby się nie 
zawiedli. Zakończę słowami wielkiego  teolo-
ga Karla Rahnera, który wzywał w jednej ho-
milii  tak: „Duszo, nie zapominaj o zmarłych! 
Wzywaj ich dzisiaj do swego serca, słuchaj ich 
milczenia! I ucz się od nich tego, co koniecz-
ne, aby osiągnąć życie niebieskie”.
  Ks. Zbigniew Cichon
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Sobota 14. XII 
godz. 18.00 – Msza św. i rozpoczęcie rekolekcji

Niedziela 15. XII 
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 18.00 –
 Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz.  10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla młodzieży w kaplicy
godz. 11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla dzieci szkolnych
godz. 12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

dla najmłodszych w kaplicy

Poniedziałek 16. XII 
godz. 6.30, 8.00 – Msza św. z nauką rekolek-

cyjną
godz. 17.00 – Roraty dla dzieci z nauką reko-

lekcyjną
godz. 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 19.00 – Nauka stanowa dla niewiast

Wtorek 17. XII 
jak w poniedziałek, z wyjątkiem: 
godz. 19.00 – nauka stanowa dla mężczyzn

Środa 18. XII 
godz. 6.30, 8.00 – Msza św. na zakończenie

rekolekcji
godz. 11.00 – Spowiedź i Msza św. z nauką dla 

chorych i starszych
godz. 17.00 – Roraty i zakończenie rekolekcji 

dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. na zakończenie reko-

lekcji 

Spowiedź: niedziela, poniedziałek, wtorek – 
w godzinach wyżej podanych oraz 
w środę:

godz. 10.30 – dla osób w podeszłym wieku 
i chorych 

godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 17.00 – dla niewiast i mężczyzn
 Rekolekcjonista - Ks. Marian Kożyczkowski

PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE
„Eucharystia – sakrament miłości”

od 14.12 – 18.12.2019 roku

PIĘKNE MYŚLI: 
 Tego możesz być pewien: jeśli prakty-

kujesz miłość w swojej rodzinie, Bóg pomo-
że ci kochać także poza nią.
 św. Alfons Liguori 

 Dobrzy ludzie są podobni do czystego 
powietrza: oddycha się nim, chociaż się go 

nie widzi.  św. Rafał Kalinowski

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO 
 Chwalcie Pana wszystkie narody, wy-

sławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad 
nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na 
wieki. (Ps 117(116) 1b-2)
 Uroczystość Wszystkich Świętych skłania 
nas do wysławiania Boga, który pragnie by-

śmy byli z Nim na wieki.  J.W.

Piórem Redaktora
Kilka miesięcy temu uczestniczyłem 

w uroczystości wprowadzenia relikwii św. 
Gertrudy do kościoła parafialnego w rodzin-
nej miejscowości mojego taty. Bardzo stara 
to parafia. Jej początki sięgają XIV wieku. 
W homilii kapłan nawiązał do tej wielowie-
kowej historii Kościoła we Wrzosie. W nim 
modlili się wasi przodkowie, tak jak dzisiaj 
wy się modlicie, mówił kaznodzieja. Ale oni 
wciąż tutaj modlą się razem z wami. Wypeł-
niają mury tej świątyni, by wspólnie wielbić 
Boga. Mówił bardzo plastycznie, tak, iż moż-
na było odczuć jedność Kościoła uwielbio-
nego z Kościołem pielgrzymującym na ziemi. 
Miesiąc listopad rozpoczynający się Uroczy-
stością Wszystkich Świętych, zdaje się być 
taką szczególną okazją do przemyślenia 
wspólnoty Kościoła niebieskiego i ziemskie-
go. Potrzeba nam tylko mocniej zadumać się 
nad przenikaniem tych obu rzeczywistości 
Kościoła, a nie tylko dla tradycji zapalić 
świeczki na grobach przodków. 

 Jan Wontorski



6 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2019/2020
Rok 2019

27.12. - piątek - Niemcewicza, Krzemienieckiej; 
28.12. - sobota - Chrobrego 1-25; 
29.12. - niedziela - Chrobrego 16-40, 66-76; Chrobrego 38a (Kamienica Królewska);
30.12. - poniedziałek - Chrobrego 2-14, 50-64, 39-51;

Rok 2020
02.01. - czwartek - Chrobrego 78-80b, 27-37, 42-48;
03.01. - piątek - Chrobrego 53-59, Prusa 1-25;
04.01. - sobota - Chrobrego 61-71, Fredry 1-25, Kraszewskiego 2-26;
05.01 - niedziela - Grażyny 17-21, Lelewela 6abcd (Browar Gdański);
06.01. - poniedziałek - Kilińskiego 5-9 (Browar Gdański), Gołębia 3b-6b + kolęda dodatkowa;
07.01. - wtorek - Grażyny 1-16;
08.01. - środa - Kunickiego 3-63, 4-64, Prusa 2-26;
09.01. - czwartek - Kościuszki 56-64, Kościuszki 74-80;
10.01. - piątek - Aldony 1-7, 12-17;
11.01. - sobota - Chrobrego 80cde, Dźwigowa, Legionów 48-62, Lelewela 8-11;
12.01. - niedziela - Lelewela 12-14b, 15a-b, 20, 21-27, 28-35, 35a-b;
13.01. - poniedziałek - Gołębia 1a-3a, Lwowska 1a-d, Strakowskiego;
14.01. - wtorek - Chrobrego 80f-86b, Legionów 21-31, 64-72;
15.01. - środa - Wyspiańskiego 28-34, Wajdeloty 1-6, Aldony 8-11;
16.01. - czwartek - Pestalozziego 1-19, 2-36;
17.01. - piątek - Waryńskiego 17-25, Wyspiańskiego 36-38/40;
18.01. - sobota - Kilińskiego 11a-25, Lilli Wenedy 13-18, 19, 19a, 20;
19.01. - niedziela - Kilińskiego 8-44, 27-43;
20.01. - poniedziałek - Kilińskiego 45-47, 46-52, Nad Stawem;
21.01. - wtorek - Legionów 1 abc, 3-19, 2-46;
22.01. - środa - Lelewela 17, 17a, Wajdeloty 7-13;
23.01. - czwartek - Wallenroda 1-18;
24.01. - piątek -Wallenroda 11-13, 19-31 + kolęda dodatkowa;
25.01. - sobota - Wybickiego 1-19, 2-20;
26.01. - niedziela - Kościuszki 71-85, 82-84, Danusi 1-4b;
27.01. - poniedziałek - Kościuszki 66-72, 61-69;
28.01. - wtorek - Kościuszki 34-54 i 37-47;
29.01. - środa - Kościuszki 9-13, 15-35 i 1-32;
30.01. - czwartek - Zbyszka z Bogdańca, Kraszewskiego 1-27, Fredry 2-26;
31.01. - piątek - Kilińskiego 1-3e (Browar Gdański) + kolęda dodatkowa;
KOLĘDA – wizyta duszpasterska - rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 1600, 
w soboty i w niedziele o godz. 1500. 06 stycznia 2020 roku rozpocznie się o godz. 1500. 
Prosimy, w miarę możliwości, o obecność wszystkich domowników. Dzieci i młodzież 
uczęszczająca na katechizację, prosimy, aby przygotowali zeszyty lub ćwiczenia. 
Osoby, których nie zastano w wyznaczonym terminie, mogą przyjąć kapłana w cza-
sie kolędy dodatkowej, w poniedziałek – 06 stycznia 2020 roku, w piątek – 24 stycz-
nia 2020 roku oraz w piątek – 31 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia w zakrystii, biurze parafialnym lub telefonicznie (58) 341 86 64.
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ŚW. HELENA ODNAJDuJE KRZYż CHRYSTuSA
  Św. Jan Damasceński napisał jakże waż-
ne słowa: Krzyż Pana naszego Jezusa Chry-
stusa,  a  nie  cokolwiek  innego,  zwyciężył 
śmierć,  zgładził  grzech  praojca,  pokonał 
piekło,  darował  nam  zmartwychwstanie, 
udzielił  siły  do wzniesienia  się  ponad  do-
czesność  i  ponad  samą  śmierć,  zgotował 
powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył 
bramy raju, umieścił naturę naszą po prawi-
cy Boga, uczynił nas  Jego dziećmi  i dzie-
dzicami. Oto historia odnalezienia „narzę-
dzia zbawienia”, na którym umarł Chrystus 
Pan.
  Gdy  Jezus  skonał,  zdjęto Go  z Krzyża, 
zawinięto w płótna i złożono w grobie. Jego 
Krzyż, a także krzyże dwóch łotrów zosta-
ły wrzucone do zapadliny skalnej na wzgó-
rzu Golgoty, a następnie przysypane ziemią 
i  gruzem,  aby  chrześcijanie  nie  mieli  do 
niego dostępu. Przez długi czas odnalezie-
nie Drzewca Świętego, na którym ukrzyżo-
wano Syna Bożego, nie było możliwe.
  W 132 roku, po powstaniu Bar Kochby, 
cesarz  Hadrian  ukarał  Żydów  i  zamienił 
Jerozolimę w miasto  pogańskie.  Na miej-
scu męki Jezusa wybudował świątynię po-
święconą pogańskim bóstwom:  Jowiszowi 
i Wenus. Dopiero po blisko dwustu  latach 
od tego wydarzenia, już po ogłoszeniu tzw. 
edyktu  mediolańskiego,  zadania  odszuka-
nia cennej relikwii podjęła się w sędziwym 
wieku  cesarzowa Helena, matka Konstan-
tyna Wielkiego.

Pod tym znakiem zwyciężysz!
  W  312  roku  cesarz  Konstantyn  Wiel-
ki,  który  nie  był  chrześcijańskim  władcą, 
w czasie bitwy z Maksencjuszem o tron ce-
sarstwa  rzymskiego  prosił  Boga  o  pomoc 
w pokonaniu przeciwnika. Według tradycji 
cesarz miał ujrzeć na niebie świetlisty krzyż, 
otoczony napisem: „Pod tym znakiem zwy-
ciężysz”. Konstantyn umieścił, więc krzyż 
na sztandarze i faktycznie odniósł zwycię-

stwo nad Maksencjuszem. Krzyże pojawiły 
się  później  na  tarczach  i  sztandarach  jego 
żołnierzy.
  Rok  później  władca  rzymski,  pragnąc 
umocnić  chrześcijańskie  wsparcie  we 
wszystkich  prowincjach  cesarstwa,  wydał 
edykt  kończący  długi  okres  prześladowań 
chrześcijan.  Niebawem  chrzest  przyjęła 
cesarzowa Helena. W roku 326, będąc  już 
w sędziwym wieku, Helena – miała bowiem 
około 80 lat – wyruszyła na pielgrzymkę do 
Jerozolimy. Zobowiązała się odnaleźć Grób 
Święty i zniszczyć pogańskie budynki, któ-
re bezcześciły miejsce Męki Pańskiej. Ce-
sarzowa miała widzenie,  że  to właśnie  jej 
będzie  dane  odnalezienie  grobu  i  Krzyża 
naszego Pana…
Żyd o imieniu Judasz wskazał miejsce, 

gdzie należało kopać
  Cesarzowa  wiedziała,  że  Żydzi  ukryli 
krzyż w  zapadlinie  skalnej,  a  ponadto  za-
sypali  go  ziemią  i  kamieniami.  Miejsce, 
w  którym  miał  się  on  znajdować,  znała 
garstka  wybrańców  spośród  Żydów.  Jed-
nym  z  nich  miał  być  człowiek  o  imieniu 
Judasz  (obecnie czczony w Kościele,  jako 
Judasz Kyriakos). Napełniony Bożą Łaską, 
wskazał miejsce, gdzie należało kopać. Sta-
ły  tam pogańskie świątynie Jowisza  i We-
nus, wzniesione  za  cesarza Hadriana. He-
lena  nakazała  zburzyć  budowle.  Podczas 
kopania znaleziono trzy krzyże, a ponieważ 
tabliczka  z  informacją  o winie  Jezusa  od-
czepiła się, pojawił się problem identyfika-
cji relikwii.
  Według niektórych źródeł, sam Bóg miał 
natchnąć biskupa Jerozolimy, św. Makare-
go, który nakazał, by wszystkie trzy krzyże 
przynieść po kolei do łoża konającej kobie-
ty, chorej na trąd. Biskup spodziewał się cu-
downego uzdrowienia.
  Pierwsze dwa krzyże nie miały wpływu 
na stan chorej, jednak dotyk trzeciego krzy-
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ża miał spowodować jej powrót do zdrowia. 
Na  podstawie  tego  cudu  stwierdzono,  że 
musiał to być Krzyż naszego Zbawiciela.
  Z  listu  św.  Paulina  Severusa,  znalezio-
nego  w  Brewiarzu  Paryskim  wynika,  że 
św.  Helena  nakazała  złożyć  na  „świętym 
miejscu”  niedawno  zmarłego  mężczyznę, 
który został wskrzeszony mocą Bożą przez 
zetknięcie z prawdziwym Krzyżem Zbawi-
ciela. Z kolei św. Ambroży twierdzi, że „na-
rzędzie zbawienia”  rozpoznano po  tablicz-
ce, która cały czas była przymocowana do 
Krzyża.
  Na  miejscu  odnalezienia  Krzyża  Zba-
wiciela  wzniesiono  bazylikę  Ad  Crucem 
(Męki Pańskiej). W rocznicę jej poświęce-
nia corocznie obchodzone jest święto Pod-
wyższenia.

Triumfalny powrót Heleny do Rzymu
  Cesarzowa Helena wracając  do Rzymu, 
fundowała  kościoły,  ofiarowywała  im wy-
posażenie, pomagała biednym i strapionym. 
Ogłosiła  amnestię  dla  więźniów.  Według 
św. Euzebiusza udzielała pomocy nie tylko 
poszczególnym  osobom,  ale  także  całym 
wspólnotom. Gdy wjeżdżała do Rzymu, jej 
syn przyjął ją z wielkimi honorami. Przy tej 
okazji  cesarzowa  ofiarowała  mu  niewiel-
ki  fragment  Krzyża  Chrystusowego.  Inna 
część relikwii znalazła się później w bazy-
lice Santa Croce, wzniesionej zgodnie z su-
gestią św. Heleny w Wiecznym Mieście…
Liczne  źródła  wskazują,  że  kiedy  Hele-
na  przepływała  Adriatyk,  przeżyła  sil-
ny  sztorm. W owym  czasie  potężne  burze 
często się zdarzały na Morzu Adriatyckim. 
Cesarzowa poruszona opowieściami o licz-
nych utonięciach, miała wrzucić w otchłań 
morską dwa gwoździe, którymi przybito do 
Krzyża  ciało  Chrystusa.  Podobno  od  tego 
czasu – jak relacjonuje św. Grzegorz z To-
urs – Morze Adriatyckie straciło swoją ży-
wiołowość.
  Powrót z Ziemi Świętej był ostatnią po-
dróżą cesarzowej. Zmarła w Rzymie w 330 

r.  w  otoczeniu  syna  i  wnuków.  Ostatnie 
słowa  przekazane  Konstantynowi  nakazy-
wały, by  troszczył się o Kościół  i był pra-
wym człowiekiem. Udzieliła mu błogosła-
wieństwa.  Jej  ciało  uroczyście  pochowano 
w Konstantynopolu.
  Helena obdarzona niezwykłą urodą – na 
którą  zwrócił  uwagę przyszły  cesarz Kon-
stancjusz Chlorus, który ją poślubił – miała 
wywrzeć  ogromny  wpływ  na  nawrócenie 
swojego  syna.  Jak  sugeruje wielu  history-
ków, bynajmniej nie był on osobą świątobli-
wą. Większość życia spędził na polu walki. 
Długo zwlekał z przyjęciem chrztu. Uczynił 
to dopiero na łożu śmierci.

Dalsze losy Krzyża
  Relikwia, na której skonał nasz Pan, zo-
stała w 614 roku skradziona przez Persów, 
którzy najechali Ziemię Świętą. Po zwycię-
stwie cesarza Herakliusza grabieżcy zwró-
cili  świętość.  Podobno,  gdy  sam  cesarz 
chciał  na  powrót  wnieść  Krzyż  na  swych 
ramionach  na  Golgotę,  musiał  zdjąć  kró-
lewskie szaty, gdyż czcigodna relikwia była 
dla niego zbyt ciężka.
  Według  jeszcze  innej  tradycji,  Persowie 
najprawdopodobniej  ukradli  jedynie  część 
Krzyża naszego Pana, gdyż w IV wieku do-
konano  jego podziału  i  fragmenty  relikwii 
rozesłano do najważniejszych miejsc kultu 
chrześcijańskiego.
  Największa  część  Krzyża  znajduje  się 
obecnie w katedrze św. Michała i św. Gudu-
li w Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie 
przechowuje  fragment  relikwii  noszonych 
na  piersi  przez  cesarzy  bizantyjskich  pod-
czas uroczystości. W Polsce duża część re-
likwii znajdowała się w bazylice Dominika-
nów w Lublinie do czasu, gdy w 1991 roku 
została zrabowana. Część Świętego Drzew-
ca, na którym skonał nasz Pan, przechowy-
wana jest  jeszcze w sanktuarium Świętego 
Krzyża na Łysej Górze w Górach Święto-
krzyskich, które stąd właśnie biorą swą na-
zwę.  Agnieszka Stelmach
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CuDOWNE WYDARZENIA – SZEWC Z TSIN-GAY
  Był  czas,  kiedy  miasto  chińskie  Tsin-gay, 
pięknie położone na trzech pagórkach i otoczo-
ne  rozległymi  i  bogatymi  polami  ryżowymi, 
miało  bramy  jeszcze  zamknięte  dla  pracowni-
ków Winnicy  Pańskiej. Misjonarze  zbliżali  się 
doń jednak coraz bardziej…
  Niedaleko  wałów  miejskich,  poza  obrębem 
miasta, w prześlicznej dolinie mieszkała rodzi-
na neofitów – świeżo na-
wróconych  chrześcijan. 
Pewien  misjonarz  pil-
nie  odwiedzał  tę  rodzinę 
i modlił  się  do Boga,  by 
mógł  zaszczepić  wiarę 
katolicką w mieście Tsin-
gay.  Bóg  wkrótce  wy-
słuchał  jego  pokornych 
modlitw.  Pewnego  dnia, 
kiedy  misjonarz  gościł 
w  domu  rodziny  chrze-
ścijańskiej,  głowa  tej  ro-
dziny zaprosiła do siebie 
starego  szewca  z miasta, 
by naprawił ich obuwie.
Rzemieślnik  zabrał  się  już  do  pracy,  a  neofita 
wpadł do pokoju swego „ojca duchowego” i po-
życzył od niego safianowy portfel. Pokazując go 
szewcowi, rzekł: – Czy znasz ten rodzaj skóry?
–  Zaprawdę,  nigdy  nie  widziałem  podobne-
go materiału  –  odpowiedział  zdziwiony mistrz 
szewski. Otwierając zaś portfel,  znalazł w nim 
wyhaftowany krzyż.
– Co to jest? – zapytał.
– To znak naszej religii – odparł gospodarz.
  Nasz gospodarz od razu wszedł w rolę kate-
chety  i  zaproszonemu szewcowi zaczął wykła-
dać naukę religii, kładąc przede wszystkim na-
cisk na marność bożków.
– Tak – stwierdził szewc –  ty mówisz prawdę: 
wszyscy ci „bogowie” są rzeczami martwymi…
– …a nasza dusza jest nieśmiertelna – dopowie-
dział chrześcijanin.
– A to co? Ty mi o duszy mówisz? Przecież na-
sza dusza podobna  jest do duszy ziemi,  słońca 
i księżyca!
– To  by  było  jeszcze  nieźle,  gdyby  one miały 
duszę, ale one jej nie mają – z przekonaniem po-
wiedział neofita.

– Jak to! One nie mają duszy? Przecież one się 
ruszają – zdziwił się szewc.
  Neofita na chwilę opuścił swego gościa i po-
szedł do misjonarza, by od niego pożyczyć zega-
rek. Chwilę później wrócił do swego rozmówcy.
– Patrz – pokazał i dał do ręki szewcowi zegarek 
– tyś zapewne jeszcze tego nie widział. Czy to 
ma duszę?

– Ależ oczywiście, że nie 
ma.
–  A  jednak  zegarek  się 
rusza;  czy  widzisz,  że 
wskazówki  posuwają 
się? A przyłóż zegarek do 
ucha – przekonasz się, że 
on nawet wydaje głos…
  Szewc podziwiał pięk-
ny  przedmiot,  a  później 
zaczął… krzyczeć do ze-
garka. Po chwili zaś nasi 
przyjaciele  znów  rozpra-
wiali o religii.
– Ziemia rusza się dlate-
go, bo ją w ruch wprawił 

Stwórca. To Pan Nieba stworzył ziemię, tak jak 
stworzył słońce, księżyc i wszystkie inne rzeczy 
– wyjaśniał neofita.
  Od dzieła stworzenia przeszli nasi przyjaciele 
do dziesięciorga przykazań, do tajemnic chrze-
ścijańskich, a szewc z wolna dawał się przeko-
nać i prosił, by go przyjęto do grona katechume-
nów, przygotowujących się do przyjęcia Chrztu 
świętego.
  Z katechumena szewc stał się apostołem. Za 
jego przykładem poszli  inni, a wkrótce w mie-
ście Tsin-gay utworzyła się gromadka żarliwych 
wyznawców religii „Pana Nieba”.
  Kilka  lat  później  nasz  chrześcijański  gospo-
darz, Jan Chrzciciel Luo, i jedna z neofitek, Mar-
ta Wang, dali świadectwo przywiązania do reli-
gii katolickiej, przelewając krew męczeńską dla 
Chrystusa Pana.
  Kościół  uznał  ich  heroiczne  cnoty  i  zaliczył 
w poczet błogosławionych (1 października 2000 
roku  Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II  zaliczył  ich 
w poczet świętych.
Oto obraz prawdziwego i gorliwego katolika!
  „Posłaniec Serca Jezusowego” z 1930 roku 
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ODPUSTY
PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czym są odpusty?
2. Dla kogo są odpusty (kto je może ofiarować 
i za kogo)?
3. Jakie są warunki uzyskania odpustów?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
  Podobnie  jak  jedno  jest  ciało,  choć  składa  się 
z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo 
iż  są  liczne,  stanowią  jedno  ciało,  tak  też  jest 
i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu  zostali  ochrzczeni,  [aby  stanowić]  jedno 
Ciało: czy  to Żydzi, czy Grecy, czy  to niewolni-
cy,  czy wolni. Wszyscyśmy  też  zostali  napojeni 
jednym Duchem (…) Lecz Bóg tak ukształtował 
nasze  ciało,  że  zyskały więcej  szacunku  członki 
z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia 
w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczy-
ły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi je-
den członek, współcierpią wszystkie inne członki; 
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest 
poszanowanie, współweselą się wszystkie człon-
ki. Wy,  przeto  jesteście  Ciałem  Chrystusa  i  po-
szczególnymi członkami. (1Kor 12,12-31)

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO

KKK 1471: (…) Co to jest odpust? „Odpust jest to 
darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grze-
chy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrze-
ścijanin odpowiednio usposobiony
i pod pewnymi, określonymi warunkami, za po-
średnictwem Kościoła, który jako szafarz owo-
ców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydzie-
la zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa 
i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny za-
leżnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za 
grzechy uwalnia w części czy w całości”. Każdy 
wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofia-
rować je za zmarłych.
KKK 1472: Aby zrozumieć tę naukę i praktykę 
Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwój-
ny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii 
z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do ży-
cia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się 
„karą wieczną” za grzech. Każdy grzech, nawet 
powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane 
przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczysz-
czenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie 
nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia 

od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. 
Obydwie kary nie mogą być traktowane, jako ro-
dzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponie-
waż wypływają one jakby z samej natury grzechu. 
Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, 
może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia 
grzesznika, tak, że nie pozostaje już żadna kara do 
odpokutowania.
KKK 1473: Przebaczenie grzechu i przywrócenie 
komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszcze-
nie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak 
kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, 
znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju 
próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, 
przyjmować, jako łaskę doczesne kary za grzech. 
Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i mi-
łości, a także przez modlitwę i różne praktyki po-
kutne uwolnić się całkowicie od „starego człowie-
ka” i „przyoblec człowieka nowego”.
KKK 1476: Duchowe dobra płynące z komunii 
świętych nazywamy także skarbcem Kościoła. 
„Nie jest on zbiorem dóbr, gromadzonych przez 
wieki na kształt materialnych bogactw, lecz nie-
skończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają 
u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa 
Pana, ofiarowane po to, by cała ludzkość została 
uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Oj-
cem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w któ-
rym są i działają zadośćuczynienia i zasługi płyną-
ce z Jego odkupienia”.
KKK 1477: „Poza tym do tego skarbca należy 
również rzeczywiście niewyczerpana, niewymier-
na i zawsze aktualna wartość, jaką mają przed Bo-
giem modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi 
Panny i wszystkich świętych, którzy idąc śladami 
Chrystusa, dzięki jego łasce, uświęcili samych 
siebie i wypełnili posłanie otrzymane od Ojca. 
W ten sposób, pracując nad własnym zbawieniem, 
przyczynili się również do zbawienia swoich braci 
w jedności Mistycznego Ciała” (Indulgentiarum 
Doctrina).
KKK 1478: „Darowanie kary otrzymuje się za po-
średnictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu 
przez Chrystusa władzy związywania i rozwiązy-
wania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu 
skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać 
od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, 
jakie należą się za grzechy. W ten sposób Kościół 
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chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, 
lecz także pobudzić go do czynów pobożności, po-
kuty i miłości” (Indulgentiarum Doctrina).
KKK 1479: Ponieważ wierni zmarli, poddani 
oczyszczeniu, także są członkami tej samej komu-
nii świętych, możemy pomóc im, między innymi, 
uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od 
kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grze-
chami.

DO PRZEMYŚLENIA…
  Niejeden  mówi:  Cóż  pomoże  duszy  –  czy  to 
w  grzechach,  czy  bez  grzechów  zeszła  z  tego 
świata – wspomnienie jej w modlitwie? Ale czyż 
nie odpuści król kary wygnanym, kiedy ich krew-
ni uwiją wieniec i ofiarują mu go w imieniu win-
nych? Podobnie właśnie  i my czynimy, gdy mo-
dlimy się za zmarłych, choćby byli grzesznikami, 
nie  wijemy  wprawdzie  wieńce,  przedstawiamy 
jednak za grzechy nasze ofiarowanego Chrystusa 
(św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza mistagogiczna 
5, cyt. za: R. Pisula, Odpusty w misterium Kościo-
ła…, s. 106, przypis 251).
* * *
  Przeświadczenie  istniejące w Kościele  o  tym, 
że Pasterze Pańskiej owczarni mogą uwolnić po-
szczególnych wiernych od pozostałości  po grze-
chach  przez  przydział  zasług  Chrystusa  i  Świę-
tych,  wprowadziło  zwolna  z  biegiem  wieków 
praktykę odpustów za natchnieniem Ducha Świę-
tego, który stale ożywia lud Boży. Przez tę prak-
tykę dokonał się postęp w samej nauce i karności 
kościelnej, nie zmiana i z podstaw objawienia wy-
dobyto nowe dobro na pożytek wiernych i całego 
Kościoła. 
  Praktyka odpustów, powoli rozpowszechniana, 
wtedy  najbardziej  zaznaczyła  się  w  historii  Ko-
ścioła,  jako znamienny  fakt, kiedy Biskupi Rzy-
mu postanowili, że pewne uczynki odpowiadające 
ogólnemu  dobru  Kościoła,  „mogą  być  policzo-
ne  za  jakąkolwiek  pokutę”. Ufni w miłosierdzie 
wszechmogącego  Boga  i...  w  zasługi  i  powagę 
Apostołów, „pełną Apostolską władzą”, udzielali 
oni wiernym „szczerze pokutującym i spowiada-
jącym się” oraz spełniającym te uczynki „nie tylko 
pełnego  i  obfitszego,  ale  i  najzupełniejszego od-
puszczenia... wszystkich grzechów ich”.
  Albowiem  „Jednorodzony  Syn  Boży...  nabył 
skarb  Kościołowi  walczącemu...  Ten  właśnie 
skarb... powierzył św. Piotrowi, Klucznikowi nieba 
i jego następcom, swoim na ziemi namiestnikom, 
aby  był  rozdawany  wiernym  dla  ich  zbawienia 
i  aby prawdziwie pokutującym  i  spowiadającym 

się  udzielano  go  miłosiernie,  dla  szczególnych 
i  rozumnych  przyczyn,  odpuszczając  doczesną 
karę  należną  za  grzech,  bądź  częściowo,  bądź 
całkowicie,  tak  ogólnie,  jak  i  w  poszczególnych 
wypadkach (według tego, co uznają za pożytecz-
ne przed Bogiem). Wiadomo, że do powiększenia 
tego skarbu przyczyniają się zasługi Najświętszej 
Bogarodzicy i wszystkich wybranych”.
  To  odpuszczenie  kary  doczesnej  należnej  za 
grzechy,  zgładzone  już,  co  do  winy,  zostało  na-
zwane właściwym imieniem „odpustu”.
Odpust  ma  coś  wspólnego  z  innymi  środkami, 
czyli sposobami przyjętymi do usunięcia pozosta-
łości po grzechach,  lecz  równocześnie od  tychże 
sposobów całkiem się różni.
  W  odpuście,  bowiem  Kościół,  używając  swej 
władzy  szafarza  owoców  odkupienia  Chrystusa 
Pana,  nie  tylko  się  modli,  lecz  wiernym  odpo-
wiednio przysposobionym prawomocnie rozdziela 
skarb zadośćuczynień Chrystusa i Świętych na od-
puszczenie kary doczesnej.
  Cel,  jaki  sobie  władza  kościelna  stawia  przy 
udzielaniu odpustów, polega na tym, żeby nie tyl-
ko pomóc chrześcijanom do spełniania uczynków 
pobożności,  pokuty  i  miłości,  tych  zwłaszcza, 
które  przyczyniają  się  do wzrostu wiary  i  dobra 
wspólnego. 
  A jeżeli wierni przenoszą odpusty na wstawien-
nictwo za zmarłych w doskonały sposób spełniają 
czyny miłości i podczas gdy myślą o rzeczach nie-
bieskich, lepiej układają rzeczy ziemskie.
  Nauczycielski Urząd Kościoła podał i wyjaśnił 
tę naukę w różnych dokumentach. Wprawdzie do 
korzystania z odpustów wkradały się nieraz nad-
użycia, bądź dlatego, że „z powodu dawania bez 
różnicy  i  zbytecznych  odpustów”  gardzono wła-
dzą kluczy Kościoła i podważano wartość pokut-
nego zadośćuczynienia, bądź dlatego, że z powo-
du „niegodziwych zysków” nazwa odpustów była 
przedmiotem bluźnierstw. Kościół zaś karcąc i po-
prawiając nadużycia, „uczy i nakazuje, by zacho-
wać  w  Kościele  praktykę  odpustów  wielce  zba-
wienną dla chrześcijańskiego ludu i potwierdzoną 
powagą świętych Soborów, stosuje natomiast karę 
wyłączenia z Kościoła do tych, którzy głoszą, że 
odpusty są niepożyteczne albo, że Kościół nie ma 
władzy ich udzielania”. 
  Kościół także dzisiaj zaprasza wszystkie swoje 
dzieci, aby rozważały i zastanawiały się, jak wiel-
ką wartość ma praktyka odpustów dla podniesie-
nia  poziomu  życia  jednostek,  a  nawet  całej  spo-
łeczności chrześcijańskiej.
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  Aby  krótko  przypomnieć  co  najważniejsze, 
pierwszym,  czego  uczy  ta  zbawienna  praktyka, 
jest to, że „złą i gorzką rzeczą jest opuścić... Pana 
Boga”. Wierni bowiem, gdy dostępują odpustów, 
rozumieją, że własnymi siłami nie mogą odpoku-
tować za zło, które grzesząc wyrządzili sobie sa-
mym, a nawet całej społeczności  i dlatego pobu-
dzają się do zbawiennej pokuty.
  Następnie praktyka odpustów uczy, jak głęboką 
jednością w Chrystusie jesteśmy złączeni między 
sobą, i  jak bardzo nadprzyrodzone życie jednost-
ki może dopomóc drugim, aby i oni mogli łatwiej 
i ściślej zjednoczyć się z Ojcem. A zatem praktyka 
odpustów skutecznie zapala miłość i ćwiczy w niej 
w wyjątkowy  sposób,  gdy  dostarcza  się  pomocy 
braciom spoczywającym w Chrystusie.
  Korzystanie  z  odpustów  pobudza  również  do 
ufności  i  nadziei  pełnego  pojednania  z  Bogiem 
Ojcem. Sprawia to jednak tak, że nikomu nie daje 
sposobności do niedbalstwa i w żaden sposób nie 
zwalnia od wysiłku gorliwego wyrabiania dyspo-
zycji, wymaganych do pełnego zjednoczenia z Bo-
giem. Bo odpusty, choć są dobrami darmo danymi, 
jednakże bywają udzielane  tak za żywych  jak za 
zmarłych  tylko  po wypełnieniu  pewnych warun-
ków. Do ich uzyskania wymaga się z jednej strony, 
żeby zostały spełnione przepisane dobre uczynki, 
z drugiej strony, żeby wierny miał konieczne uspo-
sobienie: mianowicie,  aby kochał Boga, brzydził 
się grzechem, pokładał ufność w zasługach Chry-
stusa Pana i wierzył niezachwianie, że wspólnota 
Świętych jest dla niego wielkim pożytkiem.
  Nie  należy  też  zapominać,  że wierni  zyskując 
odpusty,  chętnie  poddają  się  prawowitym  Paste-
rzom Kościoła, a szczególnie następcy św. Piotra, 
Klucznikowi niebieskiemu, gdyż im nakazał sam 
Zbawiciel paść trzodę i rządzić Kościołem.
  Zbawienna więc  instytucja odpustów przyczy-
nia się na swój sposób do tego, żeby Kościół stanął 
przed Chrystusem bez skazy czy zmarszczki, i aby 
był  święty  i  nieskalany,  cudownie  zjednoczony 
w Chrystusie  nadprzyrodzonym węzłem miłości. 
Gdy bowiem członki Kościoła czyśćcowego prę-
dzej zostają przyłączone do Kościoła niebieskiego 
z pomocą odpustów, coraz bardziej i szybciej od-
nawia się przez odpusty Królestwo Chrystusowe, 
„aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i po-
znania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę 
wieku pełności Chrystusowej”.
  Przeto,  gdy  święta  Matka  Kościół,  opierając 
się na tych prawdach, znowu zaleca swoim wier-
nym praktykę odpustów, jako bardzo drogą ludowi 

chrześcijańskiemu w ciągu wielu wieków i  także 
w  naszych  czasach  –  jak  doświadczenie  dowo-
dzi – nie zamierza niczego ująć z innych środków 
uświęcenia  i  oczyszczenia,  szczególnie  z  Naj-
świętszej  Ofiary  Mszy  św.  i  Sakramentów  św. 
zwłaszcza Sakramentu Pokuty, ani  też z obfitych 
pomocy, które określa się jednym słowem jako sa-
kramentalia, ani wreszcie z uczynków pobożności, 
pokuty i miłości.
  Te  wszystkie  pomoce mają  to  jedno  wspólne, 
że  tym  potężniej  sprawiają  uświęcenie  i  oczysz-
czenie, im ktoś ściślej jest złączony przez miłość 
z Chrystusem – Głową  i  z Kościołem – Ciałem. 
Odpusty potwierdzają także prymat miłości w ży-
ciu chrześcijańskim. Bo odpustów nie można zy-
skać bez szczerej wewnętrznej przemiany (gr. me-
tanoia) i bez łączności z Bogiem, do czego dodać 
trzeba  wypełnianie  przepisanych  uczynków.  Zo-
staje więc zachowany porządek miłości, do które-
go włącza się darowanie kar na mocy przydziału 
ze skarbca Kościoła.
  Kościół  upomina  wiernych,  swoich,  aby  nie 
porzucali  ani  nie  lekceważyli  świętych  tradycji 
ojców, lecz aby je przyjmowali ze czcią jako cen-
ny  skarb  katolickiej  rodziny  i  żeby  ich  słuchali. 
Pozwala jednak każdemu korzystać z tego rodza-
ju  pomocy  oczyszczenia  i  uświęcenia,  w  duchu 
świętej wolności dzieci Bożych. Ustawicznie na-
tomiast przywołuje im na pamięć te rzeczy, które 
do  osiągnięcia  zbawienia  należy  przenosić  jako 
konieczne albo lepsze i skuteczniejsze.
  Żeby zaś samą praktykę odpustów podnieść do 
większej godności i znaczenia, święta Matka Ko-
ściół uznał za słuszne, by wznowić pewne rzeczy 
w ich dyscyplinie i postanowił wydać nowe prze-
pisy.  (bł. Paweł VI, Konstytucja Apostolska 
 Indulgentiarum Doctrina o odpustach, nr 7-11)
  Ks. Wojciech Szornak

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO 
 Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz 
mnie Twoich ścieżek!
Wiedź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca.
 Ps 25(24), 4-5
 Początek roku akademickiego – daj nam 
Panie poznawać świat i wszystko, co go sta-
nowi w Twoim świetle. Obyśmy z Tobą, na-
szym Zbawcą silni, nie zboczyli z Twoich 

ścieżek, na manowce.  J.W.
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ 

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

Z NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:

  «Czuwam –  to znaczy  także: 
czuję  się  odpowiedzialny  za  to 
wielkie,  wspólne  dziedzictwo, 
któremu na imię Polska. To imię 
nas wszystkich określa. To imię 
nas wszystkich zobowiązuje. To 
imię  nas  wszystkich  kosztuje. 
Może  czasem  zazdrościmy 
Francuzom, Niemcom czy Ame-
rykanom,  że  ich  imię  nie  jest 
związane z takim kosztem histo-
rii, że o wiele łatwiej 
są  wolni,  podczas 
gdy  nasza  polska 
wolność  tak  dużo 
kosztuje.
  Nie będę, moi dro-
dzy,  przeprowadzał 
analizy  porównaw-
czej.  Powiem  tylko, 
że  to,  co  kosztuje, 
właśnie  stanowi  wartość.  Nie 
można zaś być prawdziwie wol-
nym bez rzetelnego i głębokiego 
stosunku  do  wartości.  Nie  pra-
gnijmy  takiej  Polski,  która  by 
nas  nic  nie  kosztowała.  Nato-
miast  czuwajmy  przy  wszyst-
kim,  co  stanowi  autentyczne 
dziedzictwo  pokoleń,  starając 
się  wzbogacić  to  dziedzictwo. 
Naród zaś jest przede wszystkim 
bogaty ludźmi. Bogaty człowie-
kiem. Bogaty młodzieżą! Boga-
ty każdym, który czuwa w imię 
prawdy,  ona  bowiem  nadaje 
kształt  miłości.»  [Jasna Góra 
18.06. 1983 r., Rozważanie pod-
czas Apelu Jasnogórskiego]
  «„Bogu  dziękujcie  (...).  Du-
cha nie gaście” (por. 1 Tes 5,18-

19).  „Bogu dziękujcie”. Są po-
wody  do  tego  dziękczynienia, 
pomimo wszystko, co od tamtej 
daty  sprzed  dwóch wieków  za-
ciążyło nad dziejami Rzeczypo-
spolitej  –  naprzód  w  ubiegłym 
stuleciu, a z kolei w wieku XX. 
Pan  Bóg  dał  nam  przez  wsta-
wiennictwo  Królowej  Polski 
przezwyciężyć  te  dziejowe  do-
świadczenia.

  „Bogu dziękujcie”. Tak. Trze-
ba dziękować Bogu. To jest za-
sadniczy warunek, aby „nie ga-
sić  ducha".  Słowa  Apostoła  są 
wezwaniem  i  przestrogą  zara-
zem. Jeśli Bóg dał nam siły du-
cha  potrzebne  do  „przejścia 
przez Morze Czerwone” – jesz-
cze raz odwołuję się do tego po-
równania  księdza  prymasa  –  to 
teraz,  wędrując  ku  przyszłości, 
nie  możemy  zrażać  się  trudno-
ściami.  Te  trudności  są  nie-
odzowne. Należą  one  poniekąd 
do  samej  istoty przemian,  jakie 
muszą się dokonać. Przejście od 
społeczeństwa  „zniewolonego” 
do społeczeństwa obywatelskie-
go, suwerennego, do Rzeczypo-
spolitej,  stawia  przed  każdym 

nowe zadania. Przeciw ich pod-
jęciu  działają  dawne  nawyki, 
a  częściowo  też dawne  struktu-
ry, których nie sposób wymienić 
z dnia na dzień.
  „Ducha nie gaście” to znaczy 
też: nie pozwólcie się zniewolić 
różnym  odmianom  materiali-
zmu, który pomniejsza pole wi-
dzenia  wartości  –  i  człowieka 
samego  też  pomniejsza.  Duch 
Prawdy, którego przyniósł Chry-

stus,  jest  źródłem 
prawdziwej wolności 
i prawdziwej godno-
ści człowieka.
W  dniu  inauguracji 
mego  pontyfi katu  na 
placu św. Piotra wy-
powiedziałem słowa, 
które  pragnę  tu  dzi-
siaj powtórzyć: „Nie 

obawiajcie  się przyjąć Chrystu-
sa. Otwórzcie,  a  nawet  otwórz-
cie  na  oścież  drzwi  Chrystuso-
wi.  Jego  zbawczej  władzy 
otwórzcie granice państw, ustro-
jów  ekonomicznych  i  politycz-
nych, rozległych dziedzin kultu-
ry,  cywilizacji,  postępu.  Nie 
lękajcie  się,  Chrystus  wie,  co 
jest  w  człowieku.  Tylko  On  to 
wie. Dzisiaj tak często człowiek 
nie wie, co nosi w sobie, w głębi 
swej  duszy,  swego  serca.  Po-
zwólcie zatem, proszę was, bła-
gam  was  z  pokorą  i  ufnością, 
pozwólcie  Chrystusowi  mówić 
do człowieka. Tylko On ma sło-
wa  życia,  życia  wiecznego”.» 
[Warszawa 9.06. 1991]

Temat i tekst do medytacji na listopad 2019
Podejmując odpowiedzialność za nasze wielkie dziedzictwo, 
któremu na imię Polska, przez pośrednictwo Królowej Polski 

powierzmy się działaniu Ducha Świętego i Jego Mocy!
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WOKÓŁ ROKU JUBILEUSZOWEGO 
BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW GDAŃSKICH 

W służbie Bogu, Polsce i ludziom (część trzecia)
Błogosławiony ks. kmdr. Wła-
dysław Miegoń  (1892-1942  ) 
po  otrzymaniu  święceń  ka-
płańskich  2-go  lutego  1915  r. 
przez pierwsze 4 lata jako wi-
kary sprawował posługę dusz-
pasterską  w  parafiach  swojej 
macierzystej  diecezji  sando-
mierskiej w: Iwaniskach, Mo-
dliborzycach,  Bodzentynie, 
Głowaczowie.  Był  to  trudny 
czas  wojenny.  Młody  ksiądz 
Władysław  odznaczał  się 
w tym czasie szcze-
gólnym  oddaniem 
swoim  parafianom 
i  patriotyzmem. 
Tam,  gdzie  był, 
szczególnie  rozwi-
jał  duszpasterstwo 
dzieci  i  młodzieży, 
rozpalając  w  swo-
ich  podopiecznych 
gorliwość  wiary 
i  głęboki  patrio-
tyzm.  To  było  też  przyczyną, 
iż bp sandomierski Marian Jó-
zef  Ryx  (1853-1930)  począt-
kowo  odmówił  mu  przenosin 
do  wojskowego  ordynariatu 
polowego wskrzeszonego w r. 
1918 państwa polskiego. Zgo-
da nadeszła dopiero w listopa-
dzie 1919 r. i odtąd ks. Włady-
sław  stał  się  kapelanem 
żołnierzy. W stopniu kapitana 
został przydzielony do Pierw-
szego  Batalionu  Morskiego, 
z którym przeszedł całą epope-
ję  wojny  obronnej  w  roku 
1920,  gdzie  odznaczył  się 
szczególną  odwagą,  gorliwą 
posługą i pomocą swoim pod-
opiecznym. Za dokonanie bo-

haterskiego  zwiadu  na  pozy-
cjach  bolszewickich,  czym 
przyczynił  się  do  zwycięstwa 
pod  Ostrołęką,  marszałek  Jó-
zef  Piłsudski  osobiście  mu 
wręczył Order Krzyża Walecz-
nych  i  Krzyż Virtuti  Militari. 
Po  wojnie  do  sierpnia  1924 
roku  przebywał  w  Pucku, 
gdzie  to mieściła  się  siedziba 
Polskiej Marynarki Wojennej. 
Tam  oprócz  posługi  duszpa-
sterskiej bardzo aktywnie włą-

czył się w edukację braci ma-
rynarskiej  i  organizację  dla 
nich życia kulturalnego. Zało-
żył m.in. bibliotekę oraz Teatr 
Marynarski.  Dzięki  jego  ak-
tywności w roku 1924 powsta-
ło w Pucku Towarzystwo Kul-
turalno-Oświatowe  „Bałtyk”. 
Po  zbudowaniu  w  roku  1923 
portu  wojennego  w  Gdyni-
Oksywiu  Polska  Marynarka 
Wojenna  tam  się  przeniosła, 
a  ks.  Władysław  został  pro-
boszczem  nowopowstałej  Pa-
rafii  Wojskowej  pod  wezwa-
niem  Najświętszej  Maryi 
Panny Królowej Polski. Po za-
machu majowym w roku 1926 
ks.  Władysław  urządzał  mo-

dlitwy  i  nabożeństwa  żałobne 
za  dusze  żołnierzy  poległych 
w  bratobójczej  walce.  To 
prawdopodobnie  przyczyniło 
się  do  jego  przeniesienia  do 
Lublina,  na  stanowisko  kie-
rownika  wojskowego  rejonu 
duszpasterskiego.  Tam  ksiądz 
Władysław skończył studia na 
KUL-u . Przez cały czas swe-
go pobytu żył sprawami morza 
i  jako  członek  Ligi  Morskiej 
i Rzecznej popularyzował pro-

blematykę  morską 
w Lublinie. Na sku-
tek  nieustannych 
starań  oficerów 
i  żołnierzy  mary-
narki  wojennej 
w  początkach  1934 
r.  Ordynariat  Polo-
wy  przeniósł  ks. 
Władysława  na  po-
przednie  stanowi-
sko  w  Gdyni-

Oksywiu.  1  stycznia  1934  r. 
otrzymał  awans  na  starszego 
kapelana Dowództwa Floty ze 
stopniem  komandora  podpo-
rucznika.  Na  nowej  funkcji 
z werwą przystąpił do budowy 
kościoła  parafialnego  Mary-
narki  Wojennej  na  Oksywiu. 
Przy  kościele  założył  też 
cmentarz  marynarski. Aktyw-
ność duszpasterską umiejętnie 
łączył  z  działalnością na polu 
kulturalno-oświatowym  ini-
cjując liczne dzieła w tym kie-
runku.  1  lipca  1939  roku  ks. 
bp.  polowy  Józef  Gawlina 
konsekrował  ukończony  już 
kościół garnizonowy na Oksy-
wiu.   Opr. Antoni Kakareko



Odeszli do Pana
1  Józef Podobiński, lat 81

2  Barbara Skowronek,
lat 75

3  Adam Jerzy Langowski,
lat 67

4  Jan Rydzeński, lat 67
5  Jan Szatkowski, lat 84
6 Marian Rudoman, lat 63

7  Bogumiła Adamska,
lat 90

8 Genowefa Janina 
Błaszczyk, lat 86

9  Tomasz Malinowski,
lat 43

10 Małgorzata Maria 
Wilkin, lat 66

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Maja Halina Adamczak
2 Zuzanna Markowska

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Michalina i Marian Koteccy
70-lecie Sakr. Małżeństwa

24.11.2019 g. 1230

Bóg Ojciec Wszechmogący niech 

Was napełni swoją radością i błogo-

sławi Wam i Waszym Rodzinom

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 Adam Pszczółkowski
Paulina Anna Ałunowska

2 Dariusz Jan Banasik
Małgorzata Szymkowiak

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


