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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  ROK  2019…  Był  niezwykły,  szczególnie 
dla mnie, jako proboszcza parafii. Nałożyły się 
bowiem na siebie sprawy parafialne i rodzinne. 
Dzielę się moimi proboszczowskimi refleksja-
mi  na  koniec  dziesiątego  roku  mojego  dusz-
pasterzowania w Gdańsku-Wrzeszczu. Na po-
czątku napiszę o trwającej od dawna chorobie 
nowotworowej Ks. Wiesława Stolca, który już 
ósmy  rok  pełnił  posługę  pomocy  duszpaster-
skiej w naszej wspólnocie. Wiosną  tego roku, 
stan jego zdrowia mocno się pogorszył tak, że 
część Wielkiego Po-
stu spędził w UCK. 
Wypisany  został 
w Wielki Czwartek. 
Ciągle jednak trwa-
ła  walka  z  chorobą 
i niestety zakończy-
ła się w listopadzie, 
przegraną… Kapła-
na.  Do  tego  dołą-
czyły  się  choroby 
w  mojej  rodzinie: 
Mamy  i Siostry,  no 
i moja  troska o  te  bliskie mi  osoby. Zdarzyła 
się jeszcze jedna historia, o której piszę dopiero 
teraz, bo zakończyła się szczęśliwie… Podczas 
„sprzątania” dekoracji wokół kościoła, po Bo-
żym Ciele, drabina, na którą wszedłem, „ześli-
zgnęła się”… i spadłem, szczęśliwie na żywo-
płot. Poza kilkoma zadrapaniami, nic mi się nie 
stało. Obyło się bez nagłej wizyty na SOR-ze.
  Na  koniec  roku  szkolnego,  jak  to  zwykle 
bywało, nastąpiła zmiana wikariuszowska. Ks. 
Dawida Szabowskiego,  zastąpił Ks. Wojciech 
Szornak. Trzeba  było  przygotować  i  odnowić 
mieszkanie  dla  „nowego”  Kapłana,  wprowa-
dzić w nowe obowiązki i zwyczaje parafialne, 
a  pożegnać  i  odprawić  „starego”.  Trzeba  też 
było  „przeżyć”  wakacyjne  wyjazdy  i  urlopy 
współpracowników. Po wakacjach, gdy rozpo-
częły się zajęcia w szkołach, przyszedł czas na 
moje wakacje – czyli pielgrzymkę na Bałkany. 
Te dwa tygodnie „oddechu”, miały mnie przy-
gotować na to, co miało mnie spotkać jeszcze 
w ostatnim kwartale tego roku. Najpierw w paź-

dzierniku, organista P. Damian Serwida, oznaj-
mił,  że  w  przeciągu miesiąca  mam  poszukać 
nowego organisty, bo on odchodzi. W listopa-
dzie, kościelny P. Bernard Jach, „oddał klucze” 
do kościoła, gdyż ze względu na ciężką choro-
bę, nie był w stanie pełnić posługi kościelnego. 
Myślę,  że  tylko dzięki modlitwie wielu  osób, 
udało  się  „znaleźć”  zarówno  nowego  organi-
stę, P. Błażeja Ciombora i nowego kościelnego, 
P. Ireneusza Makurata.
  Do  tego  wszystkiego  trzeba  dodać  jeszcze 

niespodzianą,  li-
stopadową  moją 
obecność  na  szpi-
talnym  oddziale 
UCK.  No  i  jeszcze 
jedno  doświadcze-
nie  trzeba  było  mi 
i naszej wspólnocie 
przeżyć,  najpierw, 
w  listopadzie,  po-
żegnanie  z  para-
fią  Ks.  Wiesława 
Stolca,  a  następnie, 

w grudniu, jego pogrzeb. W ostatnią niedzielę 
miesiąca, 29 grudnia, pożegnaliśmy P. Elżbietę 
Zdolską,  naszą  gospodynię,  która  ze względu 
na stan zdrowia, zrezygnowała z pełnienia  tej 
funkcji. Na szczęście, na swoje miejsce znala-
zła następczynię, P. Hannę Wiśniewską.
  Tak więc,  ten Stary Rok,  żegnam bez żalu, 
no i w trzyosobowym składzie duszpasterskim, 
z perspektywą kolędy – wizyty duszpasterskiej, 
przerywaną  powrotami,  aby  odprawiać  Mszę 
św.  wieczorną.  Choć  pojawiła  się  „iskierka” 
nadziei. Podczas spotkania opłatkowego z Bi-
skupami w Oliwie, spotkałem Ks. Filipa Krau-
ze, który powrócił, po wielu  latach z Kanady, 
a z którym znamy się jeszcze z czasów mojego 
duszpasterzowania  w  Oliwie.  Zaproponowa-
łem mu,  by  pomógł  naszej wspólnocie,  którą 
poznał jeszcze za czasów Ks. Proboszcza An-
drzeja Rurarza. 
  Na  początku  grudnia  złożyłem  pismo  do 
Ks. Arcybiskupa,  aby  przydzielił  Kapłana  do 
naszej parafii. Ufam, że nasza prośba zostanie 
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spełniona. Da Pan Bóg, że tym Kapłanem bę-
dzie  Ks.  Filip. Wszystko  rozstrzygnie  się  po 
Uroczystości  Objawienia  Pańskiego.  Dokład-
nie dziesięć lat temu, przeżyłem swoje „Obja-
wienie”, gdy 5 stycznia 2010 roku, otrzymałem 
Dekret  Metropolity  Gdańskiego,  mianujący 
mnie Proboszczem parafii św. Stanisława BM. 
  Popatrzmy, zatem na podsumowanie minio-
nego roku, by jeszcze lepiej wykorzystać szanse  
i możliwości, które stają przed nami w Nowym 
2020 Roku. Nasza  parafia  rozciąga  się  na  te-
rytorium  dwudziestu  siedmiu  ulic  Dolnego 
Wrzeszcza.  Każ-
dego  roku,  okazją 
do  bliższego  zapo-
znania  się  z  Para-
fianami  i  parafią, 
jest  kolęda  – wizy-
ta  duszpasterska, 
dlatego  dziękuję  za 
przyjęcie nas, dusz-
pasterzy, za spotka-
nia, wspólną modli-
twę  i  rozmowy.  Za 
to  wszystko  skła-
dam staropolskie: „Bóg zapłać”!
  W  2019  roku  z  naszej  społeczności  para-
fialnej,  liczącej na początku  roku 8 410 wier-
nych na 8 742 mieszkańców – według Urzędu 
Skarbowego  (Rok  wcześniej  8  530  wiernych 
na  8  847 mieszkańców). Do wieczności  ode-
szło więcej osób niż rok wcześniej, bo 89 osób, 
w tym 37 mężczyzn i 52 kobiety (w 2018 roku 
– 82 osoby). Ponadto 5 pogrzebów, na podsta-
wie  zezwoleń,  odbyło  się  poza  parafią. Wię-
cej niż  jedna czwarta parafian, odeszła z  tego 
świata bez sakramentów świętych. Może to być 
wyrzut sumienia dla bliskich, że bardziej dbają 
o zdrowie ciała niż o „zdrowie duszy”, zanie-
dbując  zaproszenie  kapłana  do  osoby  starszej 
czy chorej. Wśród zmarłych, 17 osób, to człon-
kowie  Wspólnoty  Żywego  Różańca  (2  męż-
czyzn i 15 kobiet).
  Daje  się  zauważyć  spadek  przyjętych  Ko-
munii  świętych – 74,5  tys.,  gdy w  roku 2018 
–  84  tys.  Według  statystyki,  we  Mszy  św. 
niedzielnej,  uczestniczyło  ok.  32%  zobowią-
zanych  parafian.  Sakrament  Pokuty  i  Pojed-

nania  to  istotna droga do  łaski Bożej,  dlatego 
kapłani  zasiadają  w  konfesjonałach  systema-
tycznie każdego dnia,  obecnie w czasie Mszy 
św. w niedziele  i  święta. W dniu powszednie, 
15  minut  przed  Mszą  św.  Jako  duszpasterze 
działamy w osłabieniu, po śmierci śp. Ks. Wie-
sława  Stolca. Natomiast  dzieci, młodzież,  jak 
również  dorośli,  mają  szczególną  okazję  do 
spowiedzi w Pierwsze Piątki Miesiąca, o godzi-
nie 700, 800 oraz od godziny 1630,  jak również 
podczas Mszy św. I-piątkowej o godz. 1700.  
  W  tym  czasie  trwa  też Adoracja  Najświęt-

szego  Sakramentu, 
prowadzona  przez 
kapłana  wraz  ze 
Scholą  „Emmanu-
el”  pod  kierunkiem 
p.  katechetki  Izy. 
W  majowej  uro-
czystości  Pierwszej 
Komunii  świętej, 
zostało  przyjętych 
14  dzieci,  gdy 
w  roku  2018  –  78 
dzieci.  Do  wspól-

noty Kościoła, przez Sakrament Chrztu Świę-
tego, w naszej parafii zostało wprowadzonych 
50 dzieci, w tym 24 chłopców i 26 dziewczynek 
(w 2018 roku 52 dzieci). Wśród ochrzczonych 
dzieci, 13 z nich przyjęło go już, jako kilkulet-
nie, a 2 z nich powyżej 7 roku życia. Ponadto 
14 chrztów, na mocy pozwoleń, zostało udzie-
lonych poza parafią.
  Smuci  i  niepokoi  serca  kapłanów,  że wiele 
dzieci ma  rodziców żyjących bez Sakramentu 
Małżeństwa  i  to  bez  przeszkód  kanonicznych 
do  jego  zawarcia. Każdego  roku  ta  liczba  się 
zwiększa.  W  czasie  wizyty  duszpasterskiej 
oraz przy  innych okazjach, najczęściej w biu-
rze parafialnym, rozmawiamy o tym z rodzica-
mi,  wielokrotnie  są  to  tylko  obietnice  zawar-
cia  małżeństwa,  choć  zdarzają  się  i  sukcesy. 
Sakramentu Dojrzałości  Chrześcijańskiej  czy-
li  Bierzmowania,  66  młodym  chrześcijanom 
(w  tym  38  dziewczynom  i  28 młodzieńcom), 
udzielił w maju 2019 roku, Ks. Biskup Wiesław 
Szlachetka (w 2018 roku bierzmowanych były 
44 osoby). Z sakramentami świętymi, w Pierw-
sze  Soboty  Miesiąca,  kapłani  udawali  się  do 
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63 chorych i osób starszych. Podobnie dziesię-
ciu Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świę-
tej, zanosiło Chrystusa Eucharystycznego, cho-
rym i starszym parafianom w niedziele i święta, 
286 razy w ubiegłym roku, a w 2018 roku byli 
279 razy.
  Sakramentów  świętych,  w  tym  Namasz-
czenia  Chorych,  udzielono  okazjonalnie 
174 osobom. Przed ołtarzem Chrystusowym, na 
ślubnym kobiercu, stanęło 10 par małżeńskich 
(w 2018 roku – 7 par), a poza parafią, na mocy 
pozwoleń,  odbyło  się  6  ślubów,  a  zapowiedzi 
przedmałżeńskich było w sumie 23. W naszej 
wspólnocie „zrodziło się” powołanie zakonne. 
  Do  Zakonu  Dominikanów,  wstąpił  parafia-
nin  –  kleryk  Jeremi  Tkaczyk,  który  studiuje 
w  Krakowie,  przygotowując  się  do  kapłań-
stwa. Modlimy  się  o  nowe  powołania  do  ka-
płaństwa i życia zakonnego, nie tylko w Wielki 
Czwartek,  ale  również o  tę modlitwę prosimy 
wszystkie  grupy parafialne.  Jako  kapłani  tutaj 
posługujący,  dziękujemy  za  duchową  opiekę 
i  wsparcie  modlitewne  wszystkim  tym,  któ-
ry  tworzą  tzw.  „Margaretki”.  „Bóg  zapłać!” 
  Należy wspomnieć  także  niecodzienne wy-
darzenia w naszej wspólnocie:
  2019.01.15 Msza  za  śp.  Prezydenta  Pawła 
Adamowicza
 2019.03.03 XXXII rocznica powstania KSM 
„Semper Fidelis”
 2019.03.06 Środa Popielcowa
 2019.03.09 Warsztaty Wspólnoty Dzieci
  2019.03.22  Msza  św.  za  pomordowanych 
z Polonii Gdańskiej
 2019.03.23 Dzień Skupienia DIAK AG we 
Wrzeszczu
 2019.03.25 Duchowa Adopcja Dziecka Po-
czętego
 2019.03.30 Dzień skupienia scholii Emma-
nuel – Dębki
 2019.03.31 Przyjęcie kandydatów do scholii 
Gloria
 2019.04.12 XXVI Droga Krzyżowa ulicami 
parafii
 2019.04.12 Praktyka duszpasterska kleryka 
Kamila Szmidtke z GSD
  2019.04.27  Pielgrzymka  GSD  do  Bł.  Ks. 
Bronisława

 2019.05.08 Odpust parafialny i Bierzmowa-
nie 
 2019.05.08 Modlitwa w rocznicę zakończe-
nia II Wojny Światowej na Cmentarzu Zaspa
 2019.05.14 Naprawa tablicy o Bł. Bronisła-
wie
 2019.06.09 X Marsz dla życia i rodziny
 2019.06.18 Walne zebranie Stowarzyszenie 
Brat. Pomocy Bł. Ks. Komorowskiego
  2019.06.19  Pożegnanie  Ks.  Dawida  Sza-
bowskiego
 2019.06.21 Pogrzeb śp. Sylwestra Glapiaka
  2019.07.04  Oaza  Nowego  Życia  z  Płocka 
w Sali Tradycji
 2019.07.07 Powitanie nowego wikariusza - 
Ks. Wojciecha Szornaka
  2019.07.27  60.  Rocznica  ślubu  Państwa
P. i A. Porębskich
2019.08.07 Wakacje z Bogiem scholii Gloria – 
Zakopane
 2019.08.15 Pamięć o Gedanistach
 2019.08.23 Radio Gdańsk w Sali Tradycji
  2019.08.31 Modlitwa za Obrońców Ojczy-
zny
  2019.09.01  Dzień  pamięci  o  pomordowa-
nych
 2019.09.12 X LO w Sali Tradycji
 2019.09.18-29 Parafialna Pielgrzymka Bał-
kany 
 2019.09.28 Rekolekcje szafarzy 2019
  2019.10.06  Stypendyści  z  Fundacji  Dzieło 
Nowego Tysiąclecia
  2019.10.12  POAK  z  par.  Niepokalanego 
Serca Maryi w Gdyni w Sali Tradycji
  2019.10.15  Zebranie  Rad  Duszpasterskiej 
i Ekonomicznej
 2019.10.27 Misjonarki Pallotynki w parafii
 2019.11.17 Dzień GSD w parafii
 2019.11.18 WRRS – Wieczór Wileński
 2019.11.19 WRRS – Wieczór Młodych
 2019.11.20 WRRS – p. Alina Strzałkowska
 2019.11.21 WRRS – Ks. prałat dr Mirosław 
Paracki
 2019.11.22 WRRS – p. Elżbieta Grot
  2019.11.23  70-lecie  Małżeństwa  Państwa
M. i M. Koteckich
 2019.11.24 Niedziela Jezusa Chrystusa Kró-
la Wszechświata
 2019.12.01 Poświęcenie figurek Matki Bożej
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 2019.12.05 Pogrzeb śp. Ks. Wiesława Stolca 
 2019.12.06 Św. Mikołaj w parafii
 2019.12.24 Tradycyjna Pasterka rozpoczęła 

48. rok działalności parafii
  Na  początku  Nowego  Roku,  dziękujemy 
Panu Bogu za powyżej wymienione i inne wy-
darzenia, które miały miejsce w naszej wspól-
nocie  parafialnej.  Wspomnieć  należy  zaanga-
żowanie  parafian,  w  comiesięczną  adorację 
Najświętszego  Sakramentu,  działalność  para-
fialnych grup duszpasterskich. Na wyróżnienie 
zasługują dokonane 
prace:  odnowienie 
refektarza,  hallu 
oraz  korytarza  ple-
bani,  zakończenie 
wymiany  okien 
w  Domu  Parafial-
nym  oraz  dalsze 
postępy  w  pracach 
ocieplania ścian ko-
ścioła oraz plebanii, 
które zbliżają się do 
końca.  Wewnątrz 
kościoła mamy plany, by odnowić ścianę czo-
łową wokół wnęki prezbiterium.
  W  kiosku  parafialnym,  możemy  nabywać 
osiem tytułów prasy katolickiej, książki i kalen-
darze. Jak w minionych latach, w każdą niedzie-
lę i święto, znajdziemy na ławkach w kościele 
„Dzień Pański” oraz „Biuletyn św. Stanisława”. 
Od kilku  lat,  z  okazji  świąt Bożego Narodze-
nia i Zmartwychwstania Pańskiego, wręczamy 
w  kościele  kartki  z  życzeniami  świątecznymi 
dla Parafian i Gości. 
  Dziękujemy,  Drodzy  Parafianie  i  Czytelni-
cy, za każdą okazaną pomoc i życzliwość, któ-
ra nas spotkała: za modlitwę, dobre słowo, za 
ofiary składane na rzecz parafii, bo dzięki nim 
w ubiegłym roku udało nam się  tak wiele do-
konać.  Składam wszystkim  podziękowania  za 
pomoc w wszelkich  pracach  oraz modlitewne 
wsparcie. Udało się także, dzięki Waszej pomo-
cy,  zorganizować wakacyjny wypoczynek  dla 
dzieci i młodzieży z naszej parafii oraz pomoc 
materialną będącym w potrzebie i osobom star-
szym. Za  te  nasze wspólne osiągnięcia w mi-
nionym  roku  oraz  te,  które  jeszcze  są  przed 
nami, jako proboszcz w imieniu całego składu 

duszpasterskiego  parafii,  składam  raz  jeszcze 
najserdeczniejsze podziękowania staropolskim: 
„Bóg zapłać!”
  Żyjemy  już  od  miesiąca,  w  Nowym  2020 
Roku,  i  znów  przed  nami  kolejne  obowiąz-
ki  i  zadania  stawia  nam Kościół. Hasło Roku 
Duszpasterskiego  brzmi:  „Eucharystia  – wiel-
ka  tajemnica wiary”  i nawiązuje do aklamacji 
wypowiadanej bezpośrednio po przeistoczeniu. 
W ciągu całego  roku, mamy za zadanie coraz 
bardziej doceniać wielkość łaski, w której mo-

żemy  mieć  udział. 
Może właśnie teraz, 
powinniśmy  uświa-
domić  sobie  bar-
dziej  najważniej-
szy moment  każdej 
Eucharystii.  Stolica 
Apostolska  ogłasza 
Jubileusz  ku  czci 
Matki Boskiej z Lo-
reto,  Patronki  po-
dróżujących  samo-
lotami  (9  grudnia 

2019-10 grudnia 2020 r.). Rok 2020 bogaty jest 
również w różnego rodzaju rocznice i uroczy-
stości.  Do  głównych  obchodów  należą  m.in.: 
100.  rocznica urodzin Świętego Jana Pawła  II 
(18 maja  2020  r.),  Beatyfikacja  Sługi Bożego 
Kardynała  Stefana Wyszyńskiego  (7  czerwca 
2020 r. w Warszawie), 50. rocznica święceń ka-
płańskich Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia Metropolity Gdańskiego  (14  czerwca 
2020  r.), 100.  rocznica Zaślubin Polski z Mo-
rzem (10 lutego 2020 r.), 40. rocznica Sierpnia 
1980  –  podpisanie  Porozumień  Sierpniowych 
i powstanie „Solidarności” (31 sierpnia 2020 r.) 
oraz 50. rocznica tragicznych wydarzeń Grud-
nia 1970 r.
  Niech  te  wszystkie  wydarzenia,  które  nas 
czekają w bieżącym roku, poprzez głębsze od-
krywanie Eucharystii, otwarcie się na natchnie-
nia  Ducha  Świętego,  ożywią  wiarę,  rozleją 
w naszych  serach miłość  i uzdolnią do chrze-
ścijańskiego świadectwa każdego dnia naszego 
życia. „Szczęść Boże!”
� Ks.�Proboszcz
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ZbLIżA SIę bEAtyFIkACJA 
StEFANA kARdyNAłA WySZyńSkIEgO…

  Na  Oficjalnej  Stronie  Internetowej  Be-
atyfikacji  Kardynała  Stefana  Wyszyńskie-
go,  znajduje  się  kalendarz  odliczający  czas 
do  tego  dnia.  A  w  tym  momencie  pisania 
tego  tekstu  pozostało  jeszcze  142  dni,  10 
godzin,  31  minut  i  13  sekund.  Dokładnie 
7  czerwca  2020  r.  w Warszawie  odbędzie  się 
beatyfikacja Sługi Bożego,  kiedy  to wysłannik 
Papieża  Franciszka,  kard. Angelo Becciu,  Pre-
fekt  Kongregacji  Spraw 
Kanonizacyjnych,  przy-
będzie  do Warszawy,  by 
dokonać  aktu  beatyfika-
cji  i  ogłosić  datę  litur-
gicznego  wspomnienia 
nowego  Błogosławione-
go. Czas, który nas o tego 
wydarzenia  dzieli mamy 
wykorzystać,  by  poznać 
Jego  osobę,  naśladować 
i przez Jego osobę modlić 
się do Boga. Jest to zada-
nie dla wszystkich i jako Polacy, katolicy, mamy 
przybliżyć się do osoby Kardynała Wyszyńskie-
go, gdyż był Prymasem Polski, czyli Prymasem 
wszystkich diecezji i parafii. Przez autorów jego 
biografii nazywany także Prymasem Tysiąclecia 
oraz Mężem Stanu. Trzeba również pamiętać, że 
Beatyfikacja wiąże się z ukazaniem wzoru świę-
tości do naśladowania dla ludzi współczesnych.
  Kard. Nycz przypomniał także, że beatyfika-
cja Prymasa Wyszyńskiego  będzie miała miej-
sce dokładnie 10 lat i jeden dzień po beatyfikacji 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki (6 czerwca 2010 r.). 
W  Domu Arcybiskupów Warszawskich  zapre-
zentowano też logo beatyfikacyjne. Zostało ono 
wypracowane  przez  zespół  kreatywny  portalu 
Stacja 7, a wykonała grafik – Agnieszka Kozioł. 
Logo przedstawia krzyżyk otoczony złotą aure-
olą i faksymile podpisu Prymasa Wyszyńskiego. 
W tym znaku krzyża wyraża się cała jego życio-
wa droga, cierpienie i śmierć. Złota aureola jest 
natomiast symbolem zmartwychwstania i świę-
tości – mówi Agnieszka Kozioł. Celowo został 
wykorzystany w  logo odręczny podpis Pryma-
sa  Tysiąclecia,  którym  sygnował  podpisywane 
przez  siebie  dokumenty,  rozpoznawalny  także 

dzięki jego zapiskom. Założeniem projektu było 
połączenie nowoczesności z rysem postaci kard. 
Stefana  Wyszyńskiego.  Chcieliśmy,  aby  logo 
cechowała prostota i elegancja – podkreśliła au-
torka.
  W Warszawie odbywać się będzie comiesięcz-
na debata (w trzeci czwartek miesiąca), zatytu-
łowana: „Myśląc z Wyszyńskim”. Chodzi o to, 
byśmy weszli w myślenie kard. Wyszyńskiego, 

traktując je, jako inspiru-
jące  na  dziś.  Odpowie-
dzialność za przygotowa-
nie spotkań spoczywa na 
takich  podmiotach  jak: 
Uniwersytet  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego, 
Papieski  Wydział  Teo-
logiczny  w  Warszawie, 
Instytut  Prymasowski, 
Muzeum  Jana  Pawła  II 
i  kard.  Stefana Wyszyń-
skiego  oraz  Centrum 

Myśli Jana Pawła II. 
  Na łamach naszego czasopisma parafialnego, 
chciałbym  również  przybliżyć  osobę  i  dzieło 
życia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego osoba 
stała  mi  się  bliska,  gdyż  w  roku  Jego  śmierci 
wstąpiłem do Seminarium Duchownego, a w ra-
mach lektury ascetycznej, w refektarzu semina-
ryjnym,  czytaliśmy  biografię  Prymasa  Tysiąc-
lecia.  Były  to  książki:  „Kardynał  Wyszyński, 
Prymas i Mąż Stanu”, „Wszystko postawiłem na 
Maryję” i „Zapiski więzienne”. Okazuje się, że 
wiele elementów pasterzowania Kościołowi, ja-
kie pokazywał kard. Wyszyński, jest dziś bardzo 
aktualnych. Przede wszystkim jego troska o mą-
drą, roztropną jedność Kościoła. Także myślenie 
„strategiczne” w dalszej, wieloletniej perspekty-
wie.
  Weźmy  za  przykład  program  Wielkiej  No-
wenny, Millenium Chrztu Polski, Akt Oddania 
Ojczyzny Matce Najświętszej, czy wiele innych 
działań. Prymas Wyszyński nie myślał w kate-
goriach dziś czy jutra, ale myślał na dziesięcio-
lecia wprzód. Było to myślenie strategiczne i da-
lekosiężne. I to zarówno w kwestiach Kościoła, 
jak i Polski. Rozpocznijmy jednak od życiorysu 
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Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego.  Urodził  się 
3  sierpnia  1901  r. w miejscowości  Zuzela  nad 
Bugiem,  na  pograniczu  Podlasia  i  Mazowsza. 
Był  drugim dzieckiem państwa  Julianny  i  Sta-
nisława Wyszyńskich. Rodzice wpajali mu po-
szanowanie  dla  pracy  ludzkiej,  chleba,  ziarna 
i  zboża,  które  w  języku  polskim  oznacza,  że 
jest  z Boga,  co Prymas  przypominał  po  latach 
w wielu swoich kazaniach. Niemniej  jednak to 
kult maryjny oraz zaufanie  i poszanowanie dla 
ojca i czułość dla matki był pierwszymi i najsil-
niejszymi  odczuciami,  jakie  Stefan Wyszyński 
wyniósł z domu rodzinnego. Od 1910 roku Ste-
fan uczęszczał do  trzeciej klasy szkoły podsta-
wowej z rosyjskim językiem nauczania, miesz-
czącej się w Andrzejowie. 31 października 1910 
roku  stracił  matkę,  która  umarła  mając  zaled-
wie 33 lata. Było to dla niego 
wielkim ciosem. Po ukończe-
niu  gimnazjum w Warszawie 
i  Łomży  (gdzie  przeniósł  się 
po wybuchu  I  wojny  świato-
wej)  wstąpił  do  Seminarium 
Duchownego we Włocławku. 
  Zmagał się wtedy ze swym 
słabym zdrowiem, co opóźni-
ło  trochę  jego  święcenia  ka-
płańskie, które przyjął 3 sierp-
nia 1924 roku. Po roku pracy 
diecezjalnej  biskup  włocław-
ski skierował go na dalsze stu-
dia  na  Katolicki  Uniwersytet 
Lubelski. W latach 1924-1929 
studiuje,  więc  na  Wydziale 
Prawa  Kanonicznego,  a  pod 
kierunkiem  ks.  Antoniego 
Szymańskiego,  przeprowadza  studia  z  zakresu 
katolickiej nauki społecznej  i ekonomii w Wy-
dziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
  W czerwcu 1929 roku doktoryzował się z pra-
wa kanonicznego, obroniwszy pracę pt. „Prawa 
rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. W 1930 
roku  został  profesorem  prawa  kanonicznego 
i  socjologii w Wyższym Seminarium Duchow-
nym we Włocławku. Po studiach udał się w po-
dróż  naukową  po  krajach  Europy  Zachodniej. 
Był  w Austrii, Włoszech,  Francji,  Belgii,  Ho-
landii i Niemczech. Interesował się szczególnie 
Akcją Katolicką i działalnością chrześcijańskich 
związków  zawodowych. Wykładał  naukę  spo-

łeczną w Wyższym Seminarium we Włocławku, 
był redaktorem miesięcznika „Ateneum Kapłań-
skie”, działał wśród robotników. W czasie wojny, 
ze względu na swoje zaangażowanie społeczne 
oraz przedwojenne publikacje poświęcone tota-
lizmowi hitlerowskiemu był poszukiwany przez 
Niemców. Na polecenie rektora seminarium ks. 
Korszyńskiego opuścił Włocławek i ukrywał się 
we  Wrociszewie  i  w  Laskach  pod  Warszawą, 
a  także  u  swojej  rodziny. W  czasie  Powstania 
Warszawskiego  był  kapelanem  grupy  „Kampi-
nos” Armii Krajowej oraz Szpitala Powstańcze-
go  w  Laskach.  Ksiądz Wyszyński  w  nocy  go-
dzinami  stał  nieruchomo  i  błogosławił  płonąca 
Warszawę, w kaplicy długo leżał krzyżem, mo-
dlił się za ginącą stolicę, za umierających ludzi 
i za tych, którym dane będzie przetrwać. Po za-

kończeniu działań wojennych 
wrócił do Włocławka i zaczął 
organizować Seminarium Du-
chowne  zniszczone  w  czasie 
wojny.  W  1945  roku  został 
rektorem  seminarium,  podjął 
też  obowiązki  redaktora  ty-
godnika  diecezjalnego  „Ład 
Boży”. 
  W  1946  roku,  został  mia-
nowany,  przez  Ojca  Świę-
tego  Piusa  XII,  biskupem 
ordynariuszem diecezji  lubel-
skiej.  Sakrę  biskupią  przyjął 
12 maja na Jasnej Górze z rąk 
Prymasa Augusta Hlonda,  po 
którym dwa lata później prze-
jął  obowiązki  Prymasa  Pol-
ski. Wtedy też zostaje arcybi-

skupem Gniezna  i Warszawy.  Na  konsystorzu, 
12 stycznia 1953 roku, Prymas Wyszyński został 
kardynałem. Nie mógł jednak osobiście odebrać 
kapelusza kardynalskiego, gdyż władze polskie 
odmówiły  wydania  mu  paszportu.  Dla  władzy 
komunistycznej  był  niewygodnym  Pasterzem 
Polski, dlatego też został internowany. 
  Miejscem pierwszej izolacji Prymasa od spo-
łeczeństwa  był  Rywałd  Królewski.  Stara  wieś 
leżąca  między  Radzyniem  Chełmińskim,  a  Ja-
błonowem  Pomorskim.  Prymasa  więziono  od 
26 września 1953 roku do 12 października 1953 
roku.  Przebywał  tu w  celi  świątyni,  którą wła-
dali Bracia Mniejsi Kapucyni. Drugim miejscem 
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odosobnienia  Kardynała  Wyszyńskiego  był 
700-letni Stoczek Warmiński, 11 km na wschód 
od Lidzbarka, między Olsztynem i Bartoszyca-
mi.
  Prymas został przywieziony do Stoczka nocą 
12  października  1953  roku  i  przebywał  tu  do 
6  października  1954  roku. 
Następnie  od 6  października 
1954  roku  do  26  paździer-
nika  1955  roku  więziono 
Prymasa w  trzecim miejscu, 
tym  razem  w  Prudniku  Ślą-
skim, leżącym około 7 km od 
granicy  czeskiej.  Kardynał 
Wyszyński  zapisał  w  dzien-
niku:  „Za  kilka  dni  Polska 
rozpocznie  niezwykły  Rok 
Jubileuszowy: 300 lat obrony 
Jasnej  Góry.  (...) Warto my-
śleć o „obronie Jasnej Góry” 
roku  1955.  –  Jest  to  obrona 
duszy,  rodziny,  narodu,  Ko-
ścioła  –  przed  zalewem  no-
wych „czarów”. (...) ”Czwar-
ty  i  ostatni  etap  przetrzymywania w więzieniu 
Prymasa trwał od 27 października 1955 roku do 
28 października 1956 roku w Komańczy, miej-
scowości na całkowitym odludziu, około 30 km 
na  południe  od  Sanoka,  niedaleko  granicy  ze 
Słowacją.  Przeniesienie  internowanego  do  Be-
skidów Wschodnich nastąpiło za sprawą Episko-
patu, ze względu na zły stan zdrowia Prymasa. 
Dnia 16 maja 1956  roku w Komańczy powstał 
tekst  odnowionych  Ślubów  Narodu  (których 
idea zrodziła się podczas uwięzienia w Prudni-
ku), złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej 
Górze, jako Jasnogórskie Śluby Narodu, w obec-
ności milionowej rzeszy pielgrzymów.
  W  latach  1957-1965  prowadził  Wielką  No-
wennę  przed  Jubileuszem  Tysiąclecia  Chrztu 
Polski, którą przygotowywał naród do religijne-
go przeżycia tej rocznicy. W 1957 roku rozpoczął 
Nawiedzanie  Polski  przez  kopię  Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nowennę 
zakończył 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem 
Oddania Narodu Matce Bożej  za wolność Ko-
ścioła w Polsce i świecie. W uroczystości wziął 
udział cały Episkopat Polski,  także Arcybiskup 
Karol Wojtyła. W latach sześćdziesiątych czyn-
nie  uczestniczył  w  pracach  Soboru  Watykań-

skiego II. Na auli soborowej cieszył się wielkim 
uznaniem wśród biskupów świata. Na  ręce Pa-
pieża Pawła VI złożył Memoriał Episkopatu Pol-
ski o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Ojciec 
Święty spełnił tę prośbę 21 listopada 1964 roku. 
Dnia 16 października 1978 roku na Stolicę Pio-

trową  został  wybrany  Polak 
–  kardynał  Karol  Wojtyła, 
z którym Prymas Wyszyński 
pozostawał  w  bliskich  rela-
cjach.
  Podczas  wyboru  Karola 
Wojtyły  na  papieża,  Prymas 
Polski  podszedł  do  papieża, 
klęknął i ucałował jego dłoń. 
W tym momencie Jan Paweł 
II  podniósł  się  z  miejsca, 
uklęknął  przed  Prymasem 
i trwali tak obydwaj we wzru-
szającym uścisku. W czerw-
cu 1979 roku, Prymas Tysiąc-
lecia przyjął, po raz pierwszy 
w  Polsce  widzialną  Głowę 
Kościoła  – Ojca Świętego – 

Jana Pawła II. Dnia 28 maja 1981 roku, w Uro-
czystość Wniebowstąpienia  Pańskiego,  Kardy-
nał  Stefan Wyszyński  odszedł  do  Domu  Ojca. 
Miał  80  lat. W kapłaństwie  przeżył  57  lat,  był 
35  lat  biskupem,  32  lata  arcybiskupem  gnieź-
nieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski, 
a  28  lat  członkiem  Kolegium  Kardynalskiego. 
W 1989 roku rozpoczął się Jego proces beatyfi-
kacyjny, który 6 lutego 2001 roku, po dwunastu 
latach został zamknięty. Podstawą do jego wsz-
częcia  stanowiła  sława  świętości  Prymasa  Ty-
siąclecia wśród wiernych,  biskupów,  kapłanów 
i  osób  świeckich.  Opinia  świętości  po  śmierci 
Kard. Stefana Wyszyńskiego utrwalała się przez 
tzw.  kult  prywatny,  który  przejawia  się  m.  in. 
nawiedzaniem  grobu  Prymasa,  czy  też miejsca 
jego uwięzienia,  np. w Prudniku oraz  zanosze-
niem do Boga modlitw za jego pośrednictwem. 
Ojciec św. Franciszek, dnia 2 października 2019 
r. podczas audiencji dla prefekta upoważnił Kon-
gregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia 
dekretu  o  cudzie,  co  pozwoliło  ogłosić  termin 
beatyfikacji.  Przybył  nam,  zatem  jeszcze  jeden 
Orędownik. Módlmy się, przez Jego przyczynę, 
w naszych intencjach.
  Ks.�Zbigniew�Cichon
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CZyśCIEC
PYTANIA�DO�REFLEKSJI�
Jak wyobrażam sobie czyściec? 
Dla kogo jest czyściec? 
Czy  dusze w  czyśćcu  potrzebują  naszej  po-
mocy i jak możemy im jej udzielić? 

NAUCZANIE�PISMA�ŚWIĘTEGO�
  Gdyby, bowiem [Juda Machabeusz] nie był 
przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to 
modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym 
i  niedorzecznym,  lecz  jeśli  uważał,  że  dla 
tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygoto-
wana najwspanialsza nagroda – była to myśl 
święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że 
złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu.
  (2 Mach 12,38-45) 
  Tak  też  jawne  się  stanie  dzieło  każdego: 
odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem 
w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, 
którego  dzieło  wzniesione  na  fundamencie 
przetrwa,  otrzyma  zapłatę;  ten  zaś,  którego 
dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wpraw-
dzie  ocaleje,  lecz  tak  jakby  przez  ogień. 
  (1 Kor 3,13-15)
  Wy, bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni 
mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić 
się  w  czasie  ostatecznym.  Dlatego  radujcie 
się, choć teraz musicie doznać trochę smutku 
z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez 
to wartość waszej wiary okaże się o wiele cen-
niejsza od zniszczalnego złota, które przecież 
próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć 
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
  (1 P 1,5-7)

NAUCZANIE�KATECHIZMU
KOŚCIOŁA�KATOLICKIEGO�

  KKK  1030:  Ci,  którzy  umierają  w  łasce 
i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze cał-
kowicie  oczyszczeni,  chociaż  są  już  pewni 
swego wiecznego zbawienia, przechodzą po 
śmierci  oczyszczenie,  by  uzyskać  świętość 
konieczną do wejścia do radości nieba. 
  KKK  1031:  To  końcowe  oczyszczenie 
wybranych,  które  jest  czymś  całkowicie  in-

nym  niż  kara  potępionych,  Kościół  nazywa 
czyśćcem.  Naukę  wiary  dotyczącą  czyśćca 
sformułował  Kościół  przede  wszystkim  na 
Soborze  Florenckim  i  na  Soborze  Trydenc-
kim. Tradycja Kościoła, opierając się na nie-
których  tekstach Pisma świętego  (np. 1 Kor 
3,15; 1P 1,7), mówi o ogniu oczyszczającym:
  „Co  do  pewnych  win  lekkich  trzeba 
wierzyć,  że  jeszcze  przed  sądem  istnieje 
ogień oczyszczający, według słów Tego, któ-
ry  jest  prawdą. Powiedział On,  że  jeśli  ktoś 
wypowie  bluźnierstwo  przeciw  Duchowi 
Świętemu,  nie  zostanie  mu  to  odpuszczone 
ani w tym życiu, ani w przyszłym (Mt 12,32). 
Można z tego wnioskować, że niektóre winy 
mogą być odpuszczone w  tym życiu,  a  nie-
które z nich w życiu przyszłym”  (św. Grze-
gorz Wielki, Dialogi, 4,39).
  KKK 1032: Nauczanie to opiera się także 
na praktyce modlitwy za  zmarłych, o której 
mówi  już  Pismo  Święte:  „Dlatego  właśnie 
(Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę 
przebłagalną  za  zabitych,  aby  zostali  uwol-
nieni  od  grzechu”  (2  Mch  12,45).  Kościół 
od  początku  czcił  pamięć  zmarłych  i  ofia-
rował  im pomoce, a w szczególności Ofiarę 
eucharystyczną  ,  by  po  oczyszczeniu mogli 
dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. 
  Kościół  zaleca  także  jałmużnę,  odpusty 
i dzieła pokutne za zmarłych: „Nieśmy im po-
moc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hio-
ba zostali oczyszczeni przez ofiarę  ich ojca, 
dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary 
za  zmarłych  przynoszą  im  jakąś  pociechę? 
Nie wahajmy  się  nieść  pomocy  tym,  którzy 
odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy”
(św. Jan Chryzostom, Homiliae in primam 
ad Corinthios, 41,5: PG 61,594-595. Por. Hi 
1,5). 

DO�PRZEMYŚLENIA...�
  Jak myślałem kiedyś o czyśćcu, to ukułem 
sobie takie porównanie, że to jest tak, jakbyś 
czekał  na  lotnisku  na  kogoś,  kogo  kochasz, 
i wiedział, że strasznie dałeś ciała. Że potwor-
nie nabałaganiłeś i wiesz, że ten ktoś przyleci 
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i pewnie ci przebaczy. Ale to, co przeżywasz, 
stojąc i czekając, to jest czyściec. To jest kon-
frontacja miłości gotowej do przebaczenia ze 
świadomością, jak bardzo dałeś ciała. 
  Wiesz co, jeden element bym zmienił w tym 
obrazie,  a mianowicie,  ta  osoba  już wysłała 
SMS-a  z  przebaczeniem.  Ty  już  wiesz,  że 
przebaczyła,  już  nie  ma  niepewności,  czy 
to  zrobi.  Tylko,  że  wobec  tej  świadomości 
to  jeszcze  bardziej  urosło.  Bo  wiesz,  że  ci 
przebaczyła  nie,  dlatego,  że  coś  zrobiłeś, 
nie,  dlatego,  że  przepraszałeś.  Przebaczyła 
z wielkoduszności. 
(Ks. G. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Hołownią, 
Niebo dla średnio zaawansowanych, s. 51.) 

***
  Jeżeli  niebo  wyobrazimy  sobie,  jako 
ogromną  katedrę,  to  czyściec  możemy 
postrzegać jako swego rodzaju kruchtę w pier-
wotnym tego słowa znaczeniu (w j. szwedz-
kim –  języku autora – kruchta  to vapenhus, 
co dosłownie można tłumaczyć jako miejsce 
przechowywania broni). Czyściec jest przed-
sionkiem  nieba,  w  którym  składamy  naszą 
broń: wszystko, czym w ciągu życia na zie-
mi broniliśmy  się przed miłością Bożą.  Jest 
nie do pomyślenia, aby wejść do nieba niosąc 
swoją  broń.  Jakiż  niepokój  i  zamieszanie 
wzbudzilibyśmy wśród  tych pełnych pokoju 
istot, które śpiewają razem z Jezusem – gło-
sem przewodnim:  „Tak Ojcze,  amen,  amen, 
wszystko jest dobre, niech się stanie według 
Twojej  woli!”.  Huk  broni  nie  pasuje  do  tej 
oazy pokoju! Na szczęście jest miejsce, gdzie 
możemy  złożyć  swoją  broń,  gdzie możemy 
dać się rozbroić (…)
  Jeżeli  w  ciągu  naszego  ziemskiego  życia 
niezupełnie dopuszczaliśmy do siebie Boga, 
ale czyniliśmy to z pewną rezerwą, to spotka-
nie  z Nim po  śmierci może dla nas nie być 
samą  tylko  radością.  Pośród  tego  szczęścia, 
że możemy stanąć przed Jego obliczem i być 
oglądani  przez  nieskończoną  miłość,  bo-
lesne  musi  być  zobaczenie  w  tym  pełnym 
Boskiej  miłości  blasku  własnej  oziębłości, 
opieszałości,  obojętności,  niewdzięczności, 
braku miłości. Nie jest tak, że Bóg niemiłosier-

nie skierowuje na nas reflektor, byśmy się za-
wstydzili. Nie możemy jednak stać w świetle, 
nie widząc ciemności, które sprzeciwiają się 
światłu. Złożenie broni, którą posługiwaliśmy 
się,  walcząc  przeciwko  Bogu,  tarczy,  która 
przeszkadzała  Bogu  napełnić  nas  Sobą  –  to 
musi boleć. 
  Słowo  czyściec  może  nam  przywodzić 
na  myśl  morze  ognia,  w  którym  znajdują 
się  „biedne  dusze”,  by  pokutować  za  swoje 
grzechy. Myślimy  wówczas  o  karze.  Słowo 
czyściec budzi niesmak i niechęć. Jednakże to 
słowo może mieć  też  pozytywne  znaczenie. 
Ten ogień, w którym „oczyszczają” się dusze, 
to ogień miłości Bożej. Ogień czyśćcowy to 
sam  Bóg,  który  ogarnia  człowieka  i  przeła-
muje wszelki opór. To, czego Bogu nie udało 
się  do  końca  dokonać w  czasie,  kiedy  czło-
wiek był jeszcze na ziemi, dokonuje po jego 
śmierci,  teraz  bowiem  nie  napotyka  z  jego 
strony na opór. Zapewne istnieje jeszcze opór 
zakorzeniony  w  człowieku  ze  względu  na 
jego  wcześniejszą  walkę  z  Bogiem,  ale  te-
raz jest on bierny, całkowicie wystawiony na 
moc oczyszczającej i przemieniającej miłości 
Boga, i jej powierzony. Dusze w czyśćcu nie 
tylko są „biedne”, ale i bogate, ponieważ żyją 
pośrodku samego żaru miłości. 
  Jakie to szczęście, że istnieje czyściec! Co 
byśmy  bez  niego  uczynili?  Stalibyśmy  pod 
bramą  nieba  przez wieki wieków? Czyściec 
jest niepojętą łaską dla tych, którzy nie są zu-
pełnie gotowi do tego, by oglądać Boga, kie-
dy umrą; jest łaską dla tych wszystkich, któ-
rzy po śmierci noszą w sobie resztki egoizmu 
i  sprzeciwu. Tutaj wpadamy prosto w ogień 
Bożej  miłości.  Jest  to  bolesne,  dopóki  nie 
jesteśmy jeszcze w pełni „na Bożych falach”, 
ale jest też słodkie, ponieważ doświadczamy, 
jak wszystko, co było zamknięte, powoli się 
otwiera, a co było oziębłe, zaczyna płonąć. 
(W. Stinissen, Ja nie umieram – wstępuję 
w życie. Rozważania o śmierci i wieczności, 
s. 115.118-119)
 Ks.�Wojciech�Szornak
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ 

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

Z NAUCZANIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:

  «Eucharystia przez swój ści-
sły związek z ofi arą na Golgo-
cie jest ofi arą w pełnym sensie, 
a  nie  tylko  w  sensie  ogól-
nym, jakby jedynie chodziło 
o  zwykłe  darowanie  się 
Chrystusa, jako pokarm du-
chowy  dla  wiernych,  bo-
wiem dar Jego miłości i Jego 
posłuszeństwa  aż  do  ostat-
niego  tchnienia  (por.  J 
10,17-18)  jest  przede 
wszystkim  darem  dla  Jego 
Ojca.
  Oczywiście jest także darem 
dla  nas,  co  więcej,  dla  całej 
ludzkości  (por. Mt  26,28; Mk 
14,24; Łk 22,20;  J 10,15),  ale 
głównie  jest  darem  dla  Ojca: 

jest to tajemnica « ofi ary, którą 
Ojciec  przyjął,  odwzajemnia-
jąc bezgraniczne oddanie swe-

go Syna, kiedy Ten stał się po-
słuszny aż do śmierci (por. Flp 
2,8), swoim Ojcowskim odda-
niem – a był to dar nowego Ży-
cia  nieśmiertelnego  w  zmar-
twychwstaniu». […]

  Głoszenie  śmierci Pana «aż 
nadejdzie»  (1  Kor  11,26)  za-
kłada, iż wszyscy uczestniczą-
cy  w  Eucharystii  podejmą 
zadanie  przemiany  życia, 
aby w pewnym sensie stało 
się ono całe « eucharystycz-
ne». Właśnie  ten  owoc  po-
lepszania egzystencji i zaan-
gażowanie  na  rzecz 
przemiany  świata  zgodnie 
z  Ewangelią,  wyrażają 
aspekt  eschatologiczny 

Ofi ary  eucharystycznej  i  całe-
go  życia  chrześcijańskiego: 
«Przyjdź,  Panie  Jezu!»  (Ap 
22,20).»
[Z Encykliki Ecclesia de Eu-
charystia, Rzym 17.04.2003]

Temat i tekst do medytacji na luty 2020
Eucharystia – dar i zadanie!

WIELKIE ZADANIE LAIKATU KATOLICKIEGO [SZKICE
DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ DO DZIEJÓW IDEI I STRUKTUR

AKCJI KATOLICKIEJ (1)

  Sobór Watykański II, któ-
ry tak bardzo uwypuklił rolę 
i znaczenie świeckich w Ko-
ściele,  miał  wielkich  po-
przedników  w  postaci  wiel-
kich  papieży  Leona  XIII 
(1810-1903),  Św.  Piusa  X 
(1835-1914)  i  Piusa  XI 
(1857-1939).
  Leon XIII w swojej wiel-
kiej encyklice społecznej Re-
rum  Novarum  szczególnie 
mocno podkreślał, iż bez sto-
warzyszeń  katolików  świec-
kich nie da się upowszechnić 

i wdrożyć w życie zawartych 
w  dokumencie,  opartych  na 
Ewangelii,  zasad  katolickiej 
nauki  społecznej.  Szczegól-
ne  ważne  zadanie  w  tym 
względzie spoczywa według 
ojca  świętego  na  pracowni-
czych  chrześcijańskich 
związkach  zawodowych.  Po 
raz pierwszy określenia „Ak-
cja  Katolicka”  użył  św.  pa-
pież Pius X w swej Encykli-
ce  „Il  fermo  proposito” 
(„Mocne postanowienie …”) 
z  roku  1905.  Pochylając  się 

w  niej  nad  realizacją  misji 
apostolskiej  Kościoła  ojciec 
święty stwierdza: „Tutaj pra-
gniemy tylko przypomnieć te 
różnorodne  dzieła  gorliwo-
ści,  przedsiębrane  dla  dobra 
Kościoła,  społeczeństwa  lub 
pojedynczych  jednostek, na-
zywane pospolicie Akcją Ka-
tolicką, a które z łaski Bożej, 
kwitną  na  całym  świecie 
i  w  naszych Włoszech  obfi -
cie  się znajdują  […]”. Dalej 
zaś  zakreśla  pole  działania 
tworzącego  się  ruchu: «Bar-
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dzo  obszerne  jest  pole  akcji 
katolickiej;  sama  przez  się 
nie wyłącza ona niczego, co 
w  sposób  pośredni  lub  bez-
pośredni  należy  do  boskiej 
misji Kościoła.
  Łatwo  uznać  konieczność 
współdziałania  osobistego, 
w  sprawie  tak  doniosłej  nie 
tylko dla uświęcenia naszych 
dusz,  ale  także dla  roz-
przestrzenienia  i  coraz 
większego  rozwoju 
Królestwa  Bożego 
w  jednostkach,  rodzi-
nach  i  w  społeczeń-
stwie; każdy przyczynia 
się według swych sił do 
dobra  bliźniego,  przy 
rozszerzaniu  prawdy 
objawionej,  spełnianiu 
cnót  chrześcijańskich 
i dzieł miłosierdzia i li-
tości duchowej  lub cie-
lesnej.
  Do  takiego  postępo-
wania,  które  godne  jest 
Boga,  wzywa  św.  Pa-
weł, byśmy Mu byli mi-
łymi  we  wszystkim, 
w  każdym  uczynku 
owoc  przynosząc  i  rosnąc 
w  znajomości  Bożej.  „Aby-
ście  postępowali  w  sposób 
godny Pana, w pełni Mu się 
podobając,  wydając  owoce 
wszelkich  dobrych  czynów 
i rosnąc przez głębsze pozna-
nie Boga» (Kol 1,10).
  Św.  Pius  X  zarysował 
ogólny profil  ideowy kształ-
tującego się pod opieką hie-
rarchii  nowego  ruchu  apo-
stolstwa  świeckich. Budową 
struktur  tego  ruchu  zajął  się 
zaś papież Pius XI, który też 

– w  liście do przewodniczą-
cej Zjednoczenia Międzyna-
rodowego Kobiecych Związ-
ków  Katolickich  z  dnia  30 
lipca  1928  r.  –  sformułował 
najpełniejszą  definicję Akcji 
Katolickiej,  jako „uczestnic-
two  świeckich  w  apostol-
stwie  hierarchicznym  pod 
przewodnictwem  hierarchii 

kościelnej,  poza  i  ponad 
wszelkimi stronnictwami po-
litycznymi, ku odbudowaniu 
życia  katolickiego  w  rodzi-
nie i w społeczeństwie”.
  Papież  mocno  podkreśla 
charakter  społeczny  aposto-
latu Akcji Katolickiej,  który 
ma w sobie łączyć generalny 
cel utrzymania i rozwoju du-
chowości i życia chrześcijań-
skiego  z  akcją  społeczną  to 
znaczy  z  wchodzeniem 
z przekazem ewangelicznym 
do różnych struktur społecz-

nych, nawet tych najbardziej 
oddalonych od Kościoła. 
  Miejsce Akcji  Katolickiej 
w  Kościele  Powszechnym 
określił szerzej Pius XI w li-
ście do Prymasa Belgii z dnia 
15 sierpnia 1928 r. pisząc, iż 
„Akcja Katolicka nie jest ni-
czym  innym  jak  apostol-
stwem, wiernych, którzy pod 

przewodnictwem bisku-
pów oddają się w służbę 
Kościołowi  i  pomagają 
mu w spełnianiu dosko-
nałym  jego  posłannic-
twa pasterskiego”. 
  W  wielu  miejscach 
swego nauczania o cha-
rakterze  apostolstwa 
Akcji Katolickiej papież 
Pius XI  podkreślał wy-
raźnie,  że  „jest  to  apo-
stolstwo  urzędowe,  bo 
spełniane  na mocy wy-
raźnego  upoważnienia 
Kościoła”.  Ten  charak-
ter  Akcji  Katolickiej, 
jako  urzędu  apostol-
skiego  Kościoła  przy-
pomniał  i  dobitnie  za-
znaczył  Sobór 

Watykański  II  w  Dekrecie 
o  działalności  misyjnej  Ko-
ścioła  „Ad gentes  divinitus” 
słowami:  „do  założenia Ko-
ścioła i do rozwoju wspólno-
ty chrześcijańskiej konieczne 
są  różne urzędy; powoływa-
ne przez Boga spośród wier-
nych,  winny  one  doznawać 
od  wszystkich  troskliwego 
poparcia i czci. Zalicza się do 
nich urząd kapłanów, diako-
nów i katechistów oraz Akcję 
Katolicką.”  
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100 LAT TEMU NIEPODLEGŁA POLSKA
POWRÓCIŁA NAD BAŁTYK!

  Trudny był  proces  odzyski-
wania  niepodległości  i  pań-
stwowości  polskiej  po  pierw-
szej wojnie światowej, po 123 
letniej (licząc zaś od pierwsze-
go rozbioru dla części dawne-
go  obszaru  Rzeczypospolitej 
146  letniej)  niewoli  zaborów. 
Nie  wszystkie  ziemie  (w  tym 
nasz  Gdańsk)  znalazły  się 
w granicach powstałej II Rze-
czypospolitej.  Z  terenów  nad-
morskich  na  mocy  traktatu 
wersalskiego  Polska  od-
zyskała tylko 147 km linii 
brzegowej wliczając w to 
półwysep helski. Gdańsk 
dostał się pod protektorat 
nowopowstałej  Ligi  Na-
rodów o odrębnym statu-
sem państwowym wolne-
go miasta.
  Ustalenia  traktatowe 
wchodziły w życie od 10 
stycznia  roku  1920.  Na 
odzyskane Pomorze woj-
ska  polskie  tzw.  frontu 
pomorskiego  pod  do-
wództwem  gen.  Józefa 
Hallera (1873-1960) wkroczy-
ły  17  stycznia.  Dzień  później 
zostały  uroczyście  powitane 
w Toruniu,  23  stycznia  zajęły 
Grudziądz  a  4  lutego  odbyło 
się  uroczyste  powitanie 
w Tczewie.
  Na brzeg morski dotarły 10 
lutego. Tego dnia generał Józef 
Haller wraz z liczną reprezen-
tacją Sejmu RP i władz Rzecz-
pospolitej  specjalnym  pocią-
giem  przybył  do  Gdańska. 
Gdzie został przywitany przez 
licznie  zgromadzonych  Pola-
ków Wolnego Miasta z Komi-

sarzem Generalnym RP w Wol-
nym  Mieście  Gdańsku, 
Maciejem  Biesiadeckim 
(1864-1935) oraz Starostą Po-
morskim  Józefem  Wybickim 
(1866-1929) na czele. Starosta 
Pomorski  wręczył  generałowi 
dwa platynowe pierścienie, bę-
dące  darem  Polaków  Gdań-
skich, ufundowane przez gdań-
skie  rody  Leszczyńskich 
i  Raciniewskich,  które  miały 
posłużyć do wydarzenia zaślu-

bin  Polski  z morzem,  przewi-
dzianej  tego  samego  dnia 
w  Pucku,  jedynym  wówczas 
większym  porcie  na  polskim 
wybrzeżu.
  Uroczystość  rozpoczęła  się 
po  godz.  13.00.  Oprócz  Do-
wódcy  Frontu  Pomorskiego 
władze  Rzeczypospolitej  re-
prezentowali  ówczesny  mini-
ster  Spraw  Wewnętrznych 
(późniejszy II Prezydent II RP) 
Stanisław  Wojciechowski 
(1869-1953), kontradmirał Ka-
zimierz Porębski (1872-1933), 
wojewoda  pomorski  Stefan 

Łaszewski (1862-1924), staro-
sta  pomorski  Józef  Wybicki 
oraz  Komisarz  Generalny  RP 
w Wolnym Mieście  Gdańsku, 
Maciej Biesiadecki.
  Tego dnia w Warszawie od-
bywało się istotne posiedzenie 
Sejmu RP, z tego względu za-
brakło  najwyższych  przedsta-
wicieli  parlamentu  i  państwa, 
ale mimo to reprezentacja sej-
mowa  licząca 20 posłów  i  se-
natorów  była  dość  pokaźna. 

W  uroczystości  wzięła 
udział  liczna  delegacja 
duchowieństwa z dzieka-
nem Frontu Pomorskiego 
ks.  Antonim  Rydlew-
skim,  (kapelanem Dywi-
zji Strzelców Pomorskich 
ks.  Józefem Wrycza  Re-
kowskim  (1884-1961) 
oraz  z  kapelanem Mary-
narki Wojennej, ks. kapi-
tanem  Władysławem 
Miegoniem  (1892-1942), 
dzisiejszym  Błogosła-
wionym z grona 108 Mę-
czenników II wojny świa-

towej.  Głównym  punktem 
uroczystości  była  Msza  Św. 
polowa, którą celebrował dzie-
kan  Frontu  Pomorskiego,  ks. 
Antoni  Rydlewski  w  asyście 
ks. Józefa Wryczy Rekowskie-
go i ks. Władysława Miegonia. 
  Płomienne kazanie wygłosił 
kapelan Dywizji Strzelców Po-
morskich,  ks.  Józef  Wrycza 
Rekowski.  Powiedział  wów-
czas  m.in.  „Polsko,  Ojczyzno 
moja nad życie ukochana […] 
dziś Polsko zawitał  ten wielki 
i święty dzień, w którym naby-
wasz  znaczenia wielkoświato-
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wego.  Albowiem  dzisiaj 
Twoja  stopa  stanęła  nad 
morzem,  nad  własnem 
Twojem  morzem”. 
W  czasie  Mszy  Św.  po-
święcono banderę polską, 
która  po  Eucharystii  zo-
stała  uroczyście  wcią-
gnięta  na  maszt  podczas 
śpiewu  hymnu  narodo-
wego  i  huku  armatnich 
salw. Generał  Józef Hal-
ler. W swoim równie pło-
miennym  jak  kazanie 
księdza Wryczy  przemó-
wieniu  powiedział m.in.: 
„Oto  dziś  dzień  czci 
i  chwały!  Jest  on  dniem 
wolności,  bo  rozpostarł 
skrzydła  Orzeł  Biały  nie 
tylko  nad  ziemiami  pol-
skimi,  ale  i  nad  morzem  pol-
skim.  Naród  czuje,  że  go  już 
nie  dusi  hydra,  która  dotych-
czas okręcała mu szyję i piersi. 
Teraz wolne przed nami światy 
i  wolne  kraje.  Żeglarz  polski 
będzie  mógł  dzisiaj  wszędzie 
dotrzeć  pod  znakiem  Białego 
Orła, cały świat stoi mu otwo-
rem. Zawdzięczamy to przede 

wszystkim miłosierdziu Boże-
mu,  a  potem  wszystkim  tym, 
którzy  w  walce  nie  ustawali, 
lecz  dotychczas  wytrwali, 
zwłaszcza  naszym  praojcom, 
którzy walki o wolność toczy-
li.
  Cześć Im! Oni nie dożyli tej 
radosnej  chwili.  My  szczęśli-
wi!  Potem  nastąpił  moment 
wrzucenia jednego z pierścieni 

platynowych,  otrzyma-
nych  od  Polaków  Gdań-
skich  do  morza,  drugi 
pierścień włożył na  swój 
palec serdeczny, co sym-
bolizowało  zaślubiny. 
Jest  wiele  wersji  opisu 
wrzucenia  pierścienia  do 
Bałtyku,  który  podobno 
ślizgał  się  długo  po  za-
marzniętym  morzu,  aż 
wpadł  w  toń  morską, 
dzięki  –  według  jednej 
z  relacji  –  interwencji 
jednego z kawalerzystów 
wskoczył  na  lód  krusząc 
go.  Po  tej  ceremonii  zo-
stał  też  wbity  do  morza 
słup z pamiątkowym wy-
rzeźbionym  napisem: 
„Roku  Pańskiego  1920, 

dnia 10 lutego Wojsko Polskie 
z gen. Hallerem na czele objęło 
w  wieczyste  posiadanie  pol-
skie  morze”.  Generał  Haller 
oraz  przedstawiciele  władz 
państwowych i lokalnych pod-
pisali  też  specjalnie  na  ten 
dzień przygotowany dokument 
Akt erekcyjny zaślubin Polski 
z Morzem. 
  opr.�Antoni�Kakaredko

Piórem�Redaktora
  „Idzie luty, podkuj buty” to jedno z przysłów doty-
czących prawdziwej zimy. Czy jednak mają one jesz-
cze odniesienie do dzisiejszych zim?... Cóż, dzieciom 
możemy  tylko  opowiadać  o  pięknych  obrazach  na 
szkle, czyli na okiennych szybach malowanych przez 
mróz. I to nie tylko, dlatego, że dziś takich prawdzi-
wych zim już nie ma, ale i okien takich nie ma.
  Zmienia się klimat, zmieniają się techniki produk-
cji przeróżnych rzeczy. Jedne zawody umierają inne 
się rodzą. Taki jest świat, pędzi szaleńczo do przodu. 
Ważne jest, by w tym szaleństwie nie zgubić tego, co 
piękne, co wartościowe, zakorzenione w przeszłości, 
w  odwiecznej  tradycji  i  umiejętnie  zaszczepiać 
w idące szeroką falą nowe. Zachłysnąwszy się cza-
sem  nowinkami,  dostając  od  nich  zawrotu  głowy, 
szukajmy  deski  ratunku,  chwytając  się,  jak  tonący 
brzytwy, korzeni, z których wyrośliśmy.
  Jan�Wontorski

PIĘKNE�MYŚLI:�
  Jak  człowiek  żyje,  tak  też  się  modli.  Tylko 
człowiek prawdziwie pokorny, jest w stanie ado-
rować Boga.   (ks.�Tomasz�Jaklewicz)

ZACZERPNIĘTE�Z�PISMA�ŚWIĘTEGO�
  Składaj  Bogu  dziękczynną  ofiarę,  spełniaj 
swoje śluby wobec Najwyższego.
  I  wzywaj  Mnie  w  dniu  utrapienia,  wyzwolę 
ciebie a ty Mnie uwielbisz. (Ps 50(49), 14-15)
  Zażyłość z Panem Bogiem poprzez dziękczy-
nienia, śluby  i uwielbienie dają gwarancję Jego 
interwencji w dniu naszego utrapienia.   J.W.
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Kto postępuje drogą miłości, nie może ani błądzić, ani 
się lękać. Miłość kieruje, chroni i prowadzi. 
                                                 (św. Fulgencjusz z Ruspe) 
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi 
Zbigniewowi, naszemu Proboszczowi 
z okazji Jubileuszu 60. rocznicy urodzin, 
życzymy, by Miłość kierowała, chroniła 
i prowadziła Księdza w każdym dniu, 
przez kolejne, daj Boże, liczne lata – 
Miłość, której źródłem jest Jezus Chrystus, 
Najwyższy Kapłan.  
                                                        Redakcja „Skałki” 


