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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Rozpoczęliśmy  przed  paru  dniami  czter-
dziestodniowy Wielki Post, czas przygotowu-
jący nas na święto Zmartwychwstania naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Jest to czas szczegól-
niejszej  zadumy,  ciszy,  refleksji,  postu,  wy-
rzeczeń, jałmużny, praktykowania pobożnych 
uczynków  i  odrzu-
cania  pokus.  Jest  to 
wielki dar,  jaki otrzy-
mujemy  od  Boga. 
Kolejny  raz  w  swo-
im  życiu.  Stając  dziś 
u  progu  tego  święte-
go  czasu,  zechciej-
my  dostrzec  w  nim 
swego  rodzaju  próbę 
- wyzwanie, z którym 
mamy  się  zmierzyć. 
„Tyle wiemy o  sobie, 
ile  nas  sprawdzono” 
–  napisała  w  wierszu 
Wisława Szymborska. 
Każda  próba,  każdy 
sprawdzian  czy  test 
jest dla nas nieocenio-
ną  pomocą.  Przecież 
ma  na  celu  przedsta-
wić  nam  nasz  stan: 
ukazać mocne  strony, 
ale też obnażyć słabo-
ści.
  Wielki Post jest takim swego rodzaju wiel-
kim testem. Aby jednak wziąć w nim udział, 
trzeba  –  jak  przypomniał  nam  w  ubiegłym 
roku papież Franciszek – zejść z kanapy, odło-
żyć pilota, zamienić ciepłe pantofle na wyczy-
nowe buty i wyruszyć w drogę. Dziś – na pro-
gu Wielkiego Postu  – Chrystus  zaprasza  nas 
do wędrówki, gdy mówi: „Jeśli ktoś chce iść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje” (Łk 9,23). Nie będzie więc wcale łatwo! 
Czy wyruszymy wraz z Nim w drogę? Czy po-
dejmiemy wyzwanie? Czy pozwolimy poddać 
się próbie?

  Już Ewangelia pierwszej Niedzieli Wielkie-
go  Postu  przenosi  nas  na  pustynię.  Tam  bę-
dziemy mieli przywilej towarzyszyć Jezusowi 
w Jego zmaganiu się z próbą, na jaką zostaje 
wystawiony  u  progu  publicznej  działalności. 
Przebywa w odosobnieniu, zmaga się z potrój-

ną  pokusą  i  wycho-
dzi  z  niej  zwycięsko. 
Zwycięstwo  Chrystu-
sa wskazuje drogę do 
naszego  zwycięstwa. 
Kategoryczne  odpo-
wiedzi,  jakimi  Jezus 
oddala  kuszące  pro-
pozycje  diabła,  mogą 
zainspirować  również 
nas  podczas  naszych 
zmagań.
  Pierwsza  kwestia, 
na  którą  powinniśmy 
zwrócić  baczną  uwa-
gę  podczas  swoich 
wielkopostnych  ćwi-
czeń  to  odpowiedzieć 
sobie  na  następujące 
pytania: Czym żyję na 
co dzień? O co zabie-
gam? Czemu poświę-
cam  najwięcej  uwa-
gi?  Co  jest  dla  mnie 
najważniejsze?  Czy 

mogę  powiedzieć  o  sobie,  że  żyję  Słowem 
Bożym? Z tymi i podobnymi pytaniami powi-
nienem  się  zmierzyć. Można  powiedzieć,  że 
Wielki Post, to wielki test. Teoretyczny i prak-
tyczny.  Nie  wystarczy  bowiem  tylko  znać 
Słowo Boże, to znaczy czytać je, słuchać go, 
rozważać i medytować nad nim. To pierwszy 
krok. Od tego trzeba zacząć. To już coś, ale to 
wciąż jeszcze za mało! Chrześcijanin to czło-
wiek, który żyje „[...] każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych”. Czy mogę o sobie tak 
powiedzieć? Jak wypadam w tej kategorii?
Warto również na początku naszych zmagań, 
z  grzechami  i  słabościami,  zapytać  siebie 
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o motywację. Po co podejmuję wielkopostne 
postanowienia i wyrzeczenia? Dlaczego to ro-
bię? A właściwie – jeśli chcę prawidłowo usta-
wić tę kwestię – dla kogo to robię? Wielki Post 
to wielki  test. Ale nie po  to, by na końcu  tej 
próby – po zainspirowaniu się reklamą jednej 
z sieci telefonii komórkowej – krzyknąć z sa-
tysfakcją: „Brawo ja!”. To nie ma być zakład 
z Panem Bogiem, w którym udowodnię Mu, 
jaki  jestem wspaniały.  To  nie  ma  być  próba 
wymuszenia na Nim czy choćby wytargowa-
nia jakichś wymiernych korzyści, nawet tych 
o  charakterze  duchowym.  Powiem  krótko, 
Wielki  Post,  to  moja  realizacja  Chrystuso-
wego wezwania,  „Nawracajcie  się  i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1,15). 
  Mocne  jest  także  wezwanie  naszego  Mi-
strza:  „Panu,  Bogu 
swemu,  będziesz 
oddawał  pokłon 
i  Jemu  samemu 
służyć  będziesz” 
(Mt  4,10).  Ta  wy-
powiedź  Chrystusa 
rozwiewa  wszelkie 
wątpliwości. Po  jej 
usłyszeniu  diabłu 
nie  pozostało  nic 
innego, jak opuścić 
Jezusa. Przecież nie 
pozostawił mu żadnych złudzeń, nawet cienia 
nadziei  na  powodzenie  podstępnej  misji.  To 
także bardzo ważna wskazówka dla mnie  na 
wielkopostny  czas  próby:  nie  szukać  siebie 
i swoich spraw, na pierwszym miejscu posta-
wić Pana Boga, by spotykać Go w Jego słowie 
i żyć nim na co dzień, nie próbować targować 
się z Nim, lecz – zaufać Mu! „Zajmij się mną, 
a Ja zajmę się tobą!” – usłyszała kiedyś od Je-
zusa św. Teresa z Avila. Ta rada jest aktualna 
także dzisiaj. Spróbuj, Siostro i Bracie, a prze-
konasz się, że to działa!
  Drogi Czytelniku! „Jeżeli więc ustami swo-
imi wyznasz,  że  Jezus  jest Panem,  i w  sercu 
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z mar-
twych,  osiągniesz  zbawienie”  –  przekonuje 
nas św. Paweł. Jezus jest Panem naszych oso-
bistych dziejów. Ważnym etapem tych dziejów 

jest właśnie Wielki Post, czas wyjścia na pu-
stynię. Czterdzieści dni to nie jedynie liczba, to 
symboliczny dłuższy okres. Jesteśmy wezwa-
ni, by dłuższy okres naszego czasu poświęcić 
tylko Bogu. W myślach, uczynkach, słowach, 
w gestach pokutnych, jak uczestnictwo w Dro-
dze  Krzyżowej  czy  Gorzkich  Żalach.  Takie 
wyjście na pustynię wzywa też do zastanowie-
nia się nad pokusami, którym ulegamy, którym 
przyzwyczailiśmy się ulegać, którym chcemy 
ulegać. Jak Jezus chcemy uczyć się  je odpie-
rać, bo przecież wiemy dobrze, że nie samym 
chlebem żyje człowiek, że Panu Bogu mamy 
oddawać pokłon  i  Jemu samemu służyć,  i  że 
nie wolno wystawiać na próbę Pana Boga. 
  Z  tego miejsca,  zapraszam w  imieniu  dusz-
pasterzy  naszej  wspólnoty  parafialnej  i  za-

chęcam  do  udziału 
w duchowych  ćwi-
czeniach  wielko-
postnych. W  nabo-
żeństwach:  Drogi 
Krzyżowej w piątki 
o  godz.  830,  1700, 
1830, Gorzkich Żali 
w niedziele o godz. 
1700,  podczas  któ-
rych  kazania  pa-
syjne  wygłosi  ks. 
Wojciech  Szornak. 

Wszystkim  życzę  owocnego  przeżycia  reko-
lekcji wielkopostnych pod hasłem: „Wielka ta-
jemnica wiary”, a które dla wszystkich stanów 
poprowadzi  ks.  Krzysztof  Mudlaff,  z  parafii 
św. Kazimierza na Zaspie. Szczegółowy pro-
gram  rekolekcji  znajdziemy  w  tym  numerze 
„Skałki”. Podjętą abstynencją, choćby na krót-
ki okres czasu, wpisaną do Parafialnej Księgi 
Trzeźwości, dopomożemy uzależnionym czyli 
chorym. Zróbmy także nasze własne, prywatne 
postanowienia czy wyrzeczenia, które pomogą 
nam  podnieść  z  naszych  słabości,  grzechów 
czy nałogów. Postarajmy się w tym czasie po-
przedzającym nadejście Wielkanocy, aby zwy-
ciężyło w nas to, co jest Chrystusowe. Szczęść 
Boże!
� Ks.�Proboszcz
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PRZED BEAtyFIkACJA 
StEFANA kARDyNAłA WySZyńSkIEgO…

  Na Oficjalnej Stronie Beatyfikacji Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego,  znajduje  się  kalendarz 
odliczający czas do dnia 7 czerwca 2020 roku.  
W  momencie  pisania  tego  artykułu  pozostało 
jeszcze 117 dni, 9 godzin, 6 minut i 57 sekund. 
Wykorzystując dni oczekiwania, poznajmy albo 
na  nowo  odkryjmy,  osobę  Sługi Bożego,  Ste-
fana Wyszyńskiego.  Po  części  uczyniliśmy  to 
już podczas Mszy św. roratnich dla dzieci oraz 
w  lutowym numerze  naszej  „Skałki”,  obecnie 
chcę  przypomnieć  o  jego  wielkiej  miłości  do 
Polski, umiłowanej Ojczyzny. 
  Najpełniejszym  wyrazem  uznania  jego  za-
sług  dla  naszej  Ojczyzny  jest  tytuł  Prymasa 
Tysiąclecia. W długim  orszaku wielkich  ludzi 
Kościoła,  których  na 
przestrzeni  tysiąca 
lat  wydała  Polska, 
kardynał  Stefan Wy-
szyński  odegrał  rolę 
absolutnie  wyjątko-
wą  i  dzięki  niemu 
obchody  Tysiąclecia 
Chrztu Polski w 1966 
r.  miały  nadzwy-
czaj  uroczystą  opra-
wę  i  oddziaływanie. 
W  bardzo  trudnym 
okresie zmagań o na-
rodową tożsamość stał się odważnym wzorem 
gorącej miłości do Ojczyzny i wierności zasa-
dom, dzięki którym Polska trwa i rozwija się od 
ponad 1050 lat.
  Kardynał  Stefan  Wyszyński  urodził  się 
w 1901 r., czyli  jeszcze pod zaborami, gdy na 
mapie Europy w ogóle nie było Polski. Skutków 
zniewolenia Ojczyzny doświadczał Stefan w la-
tach nauki w szkole podstawowej, gdzie uczono 
w języku rosyjskim według programu zatwier-
dzonego przez zaborców. Języka polskiego, hi-
storii i kultury ojczystej uczył się po kryjomu. 
Gdy drzwi domu były starannie zamknięte, oj-
ciec wyjmował z ukrycia książkę zatytułowaną 
24 obrazki z historii Polski i z niej uczył swoje 
dzieci  języka  ojczystego  i  znajomości  ojczy-
stych dziejów. Ksiądz Prymas wspominał póź-

niej: „W tej właśnie książce znalazłem elewację 
bazyliki św. Wojciecha w Gnieźnie. Już wtedy 
się  w  niej  rozkochałem,  chociaż  nie  wiedzia-
łem,  co  będzie  dalej.  Ale  ziarno  gorczyczne, 
gdy  wpadnie  w  duszę  człowieka,  trzyma  się 
wiernie i towarzyszy mu przez całe życie. […] 
Wcześnie  poznałem  dzieje  świętego  Wojcie-
cha, Bolesława Chrobrego i Dąbrówki, święte-
go Bogumiła – dzieje naszego narodu ciągnące 
się  przez  tysiąc  lat”.  Przeżycia  z  dzieciństwa, 
poparte  bezgraniczną  ufnością,  że  Bóg  z  naj-
trudniejszej  sytuacji  potrafi  wyprowadzić  do-
bro, zaowocowały w życiu Prymasa Tysiąclecia 
wielkim  umiłowaniem  Ojczyzny,  jej  historii, 
kultury, zwyczajów, języka i literatury.

  W  latach  1939-
1945,  mrocznym 
okresie wojny  i  oku-
pacji,  prowadził 
wytężoną  pracę 
duszpasterską,  za-
pisując  się  zwłasz-
cza  we  wdzięcznej 
pamięci  dwuletniej 
posługi  pełnionej 
w  latach  1942-1944 
w Laskach na obrze-
żach  Puszczy  Kam-
pinoskiej, gdzie pod-

czas Powstania Warszawskiego był kapelanem 
Armii Krajowej i współuczestniczył w organi-
zowaniu szpitala powstańczego.
  Otrzymawszy  sakrę  biskupią  podczas  nasi-
lania  się  komunistycznych  represji,  okazał  się 
godnym najwyższego szacunku i naśladowania 
patriotą.  Bacznie  obserwując  napiętą  sytuację 
w Europie wiedział, że radykalne zmiany poli-
tyczne szybko nie nastąpią. Szukał dróg porozu-
mienia z władzami komunistycznymi i w 1950 
r. je zawarł.  Z perspektywy czasu napisał: „Dla-
czego doprowadziłem do »Porozumienia«? By-
łem od początku i jestem nadal zdania, że Pol-
ska, a z nią i Kościół święty, zbyt wiele utraciła 
krwi w czasie okupacji hitlerowskiej, by mogła 
sobie pozwolić na dalszy jej upływ”. Mimo to 
represje stale się nasilały. Przed aresztowaniem 
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we wrześniu 1953 r. wypowiedział słowa, które 
wielu  Polakom  pomogły  kształtować  postawę 
mężnego patriotyzmu: „Kocham Ojczyznę wię-
cej niż własne serce i wszystko, co czynię dla 
Kościoła, czynię dla niej”.
  W połowie  lat  60. XX wieku, wraz  z  inny-
mi biskupami, kardynał Stefan Wyszyński był 
inicjatorem bezprecedensowego  aktu  pojedna-
nia Polaków i Niemców. Trudno dziś przecenić 
ów  głęboko  chrześcijański  akt  przebaczenia 
i prośby o przebaczenie płynący z narodu, któ-
ry  stał  się największą ofiarą niemieckiej  agre-
sji. W 1965 r., nie zważając na silne sprzeciwy, 
biskupi polscy i niemieccy położyli podwaliny 
pod ideę nowej Europy opartej na współpracy, 
suwerenności i przyjaźni narodów, która wyda-
ła  owoce  kilkadzie-
siąt  lat  później,  gdy 
Polska  weszła  do 
Unii Europejskiej.
  Szukając  pomo-
cy  w  modlitwie, 
rozważał  starannie 
i  roztropnie wszelkie 
racje,  bacząc,  by  ni-
kogo nie urazić  i nie 
skrzywdzić,  a  jedno-
cześnie głośno i bez-
kompromisowo wypowiedzieć prawdę. Był da-
leki od zachęcania do walki bez względu na jej 
skutki i dobro całego narodu polskiego. 12 maja 
1974  r.  Prymas  Tysiąclecia  mówił  w  Krako-
wie: „Największa miłość to Polska. Dla nas po 
Bogu, największa miłość to Polska. Musimy po 
Bogu  dochować  wierności  przede  wszystkim 
naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. 
Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, 
ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezu-
sie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym 
ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede 
wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom, 
kulturze,  z  której wyrośliśmy  na  polskiej  zie-
mi”. 
  We  wrześniu  1978  r.,  krótko  przed  wybo-
rem  Jana  Pawła  II  na  Stolicę  Piotrową,  dele-
gacja biskupów polskich pod przewodnictwem 
kardynała  Stefana Wyszyńskiego  udała  się  do 
Republiki Federalnej Niemiec. Miała charakter 
rewizyty  Niemieckiej  Konferencji  Biskupów, 

złożonej  na  zaproszenie  jej  przewodniczącego 
kardynała Josepha Hӧffnera, arcybiskupa Kolo-
nii. Było to przełomowe wydarzenie w stosun-
kach  między  Kościołem  katolickim  w  Polsce 
i Kościołem katolickim w Niemczech, a  także 
między  obydwoma  narodami  –  polskim  i  nie-
mieckim.  Kardynał Wyszyński  nadał  mu  cha-
rakter  swoiście misyjny, wzywając  do  rechry-
stianizacji Europy, uważając ją za najpilniejsze 
zadanie Kościoła katolickiego.
  Poza  granicami  kraju  kardynał  Stefan  Wy-
szyński  reprezentował  wszystkich  rodaków  – 
wierzących  i  niewierzących.  Był  prawdziwie 
rzecznikiem  i  ambasadorem  naszej  Ojczyzny. 
Przed  wyborem  Jana  Pawła  II  powszechnie 
kojarzono  Polskę  głównie  z  osobą  Prymasa. 

Wszędzie,  gdy  usły-
szano  „Polonia”, 
„Pologne”, „Poland”, 
obcokrajowcy  na-
tychmiast  dopowia-
dali:  „Wyszynski, 
Wyszynski!”  Jan 
Paweł  II  powiedział 
o  Prymasie  Tysiąc-
lecia:  „Był  niestru-
dzonym  rzecznikiem 
godności  każdego 

człowieka oraz dobrego  imienia Polski pośród 
narodów Europy i świata. Jakiej Polski pragnął 
Prymas Tysiąclecia? – Polski mocnej wiarą, za-
korzenionej w wierze minionych pokoleń Pola-
ków,  którzy w  każdych  okolicznościach  i wa-
runkach potwierdzali swoje umiłowanie Polski 
w pełni świadomej swojej tożsamości historycz-
nej, kulturowej i ekonomicznej, niepodatnej na 
koniunkturę  i  zgubne mody,  ani  obce  naciski. 
Polski sprawiedliwej i otwartej, w której wszy-
scy  jej  obywatele  i  przybysze  będą  się  czuli 
bezpiecznie  i dobrze, a wiedząc, że  jest  to  ich 
prawdziwy dom, przyjmą nie tylko prawa, lecz 
i obowiązki wynikające z dojrzałej troski o ten 
dom”.
  Obecnie  w wielu  wypowiedziach  podkreśla 
się,  że  kard. Wyszyńskiego  będziemy  jeszcze 
odkrywać.  „Na  razie widzimy go,  jako wielką 
postać, a wręcz rzymską kolumnę, która się nie 
wzruszała. Natomiast w procesie beatyfikacyj-
nym  był  również  odkrywany,  jako  człowiek 



6 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

niezwykle  delikat-
ny,  wrażliwy,  z  po-
czuciem  humoru, 
bliski.  Ten  proces 
odkrywał  takie  ele-
menty,  które  ze 
względu na historię, 
czas  i  funkcję,  jaką 
pełnił  zostały  nie-
co  zepchnięte,  ze-
szły  na  drugi  plan. 
Ważne,  aby  odkryć 
w  Wyszyńskim  nie 
tylko  lidera,  ale 
również  człowieka, 
który miał  głębokie 
życie wewnętrzne – 
mówi O. Zdzisław Kijas delator procesu beaty-
fikacyjnego.
  Kard.  Wyszyński  mógłby  być  patronem 
wszystkich sytuacji po ludzku beznadziejnych, 

sytuacji  granicz-
nych,  bez  wyjścia. 
Prymas  Tysiącle-
cia  miał  w  swoim 
życiu  wiele  takich 
sytuacji, ale zawsze 
wychodził  z  nich 
zwycięsko,  nawet, 
jeśli czasami poobi-
jany  przez  historię, 
przez takie czy inne 
ośrodki władzy. On 
zawsze  wychodził 
zwycięsko,  nigdy 
się  nie  poddawał 
i myślę,  że mógłby 
być  dla  wielu,  któ-

rzy czują się w sytuacji jakiegoś zakleszczenia, 
takim  patronem  ufania,  że  droga  wyjścia  się 
znajdzie”.
  opr.�Ks.�Zbigniew�Cichon

POMÓŻ BIEDNYM 

  Stowarzyszenie  Bratniej  Pomocy  im. 
Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego Aleja 
Legionów 13,  80-444 w Gdańsku,  kontynu-
uje w 2020 roku pozyskiwanie środków pie-
niężnych z 1% odpisu od podatku należnego 
z rozliczeń podatkowych za 2019 rok. Otrzy-
mane środki pieniężne zostaną przeznaczone 
na  częściowe  sfinansowanie  obozów  letnich 
dla  dzieci  i  młodzieży  oraz  zadań  statuto-
wych. 
  Stowarzyszenie posiada  status  organizacji 
pożytku  publicznego.  Jeśli  zdecydujesz  się 
wspomóc nasze Stowarzyszenie, to w zezna-
niu o wysokości osiągniętego dochodu w roku 
podatkowym  2019,  podaje  się  tylko  numer 
wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego 
KRS 0000047143 oraz wnioskowaną kwotę.
  Powyższe dane wpisuje się do odpowied-
nich  pozycji  zeznań  podatkowych  za  2019 
rok, a oznaczonych symbolami: PIT 36, PIT 
36 L, PIT 37.
  Ponadto  informujemy, że emeryci  i  renci-
ści  mogą  skorzystać  z  uproszczonej  formy 
przekazania 1% z podatku należnego na rzecz 

KRS�0000047143

naszego Stowarzyszenia. Osoby te, które 
otrzymały od organu rentowego roczne ob-
liczenie podatku na druku PIT 40 A i poza do-
chodami  uzyskanymi  od  organu  rentowego 
nie uzyskały innych dochodów i nie korzysta-
ją  z  odliczeń  z  podatku  należnego  składają 
w  swoim  urzędzie  skarbowym oświadczenie 
oznaczone  symbolem  PIT-OP  o  przekazaniu 
1% podatku.
  W oświadczeniu podaje się swoje dane oso-
bowe, urząd skarbowy, do którego adresowa-
ne jest oświadczenie oraz numer KRS naszego 
Stowarzyszenia 0000047143. 
  Służymy wszelką pomocą przy sporządza-
niu  zeznań  podatkowych  za  2019  rok  oraz 
oświadczeń przez emerytów i rencistów w go-
dzinach otwarcia Biura Parafialnego Kościoła 
pw.  św.  Stanisława BM. Aleja  Legionów  13 
w Gdańsku.
  Zarząd  Stowarzyszenia  składa  serdeczne 
podziękowanie  wszystkim  DARCZYŃCOM 
za otrzymane wsparcie finansowe z rozliczeń 
podatkowych minionych lat.
  Przekaż� 1%� swojego� podatku� na� rzecz
Stowarzyszenia   Zarząd Stowarzyszenia
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Rekolekcje�Wielkopostne�2020�dla�dorosłych�
21.03-26.03.2020

„Wielka�tajemnica�wiary�”
Sobota – 21 marca 2020 r.
godz. 18.00 – Msza św. i rozpoczęcie rekolekcji

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30, 18.00 – 
Msza św. z nauką rekolekcyjną.
godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek – 23 marca 2020 r.
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
godz. 19.00 – Nauka stanowa dla niewiast.

Wtorek – 24 marca 2020r.
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
godz. 19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn.

Środa – 25 marca 2020 r.
DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
od godz. 7.00, 8.00 i od 16.00
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

Czwartek – 26 marca 2020 r.
godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. i zakończenie reko-
lekcji,
godz.�10.00�–�MSZA�ŚW.�Z�NAUKĄ�DLA�OSÓB�
STARSZYCH�I�CHORYCH.

SPOWIEDŹ: w dni powszednie
o godz. 7.00, 8.00 i 18.00

PIĄTEK – 27 marca 2020 r. 
Nabożeństwo  Drogi  Krzyżowej:  po  Mszy  św.  – 
o godz. 8.30 i 18.30

Rekolekcjonista:�Ks.�Krzysztof�Mudlaff

Rekolekcje�Wielkopostne�2020�
dla�młodzieży�szkół�średnich

22.03-25.03.2020
„Wielka�tajemnica�wiary”

Niedziela – 22 marca 2020 r.
Msza św. młodzieżowa, godz. 10.30 (w kaplicy)
Poniedziałek – 23 marca 2020 r.
godz. 14.00 – nauka rekolekcyjna w kościele 
Wtorek – 24 marca 2020 r.
godz. 14.00 – nauka rekolekcyjna w kościele,
od godz. 14.00 – Sakrament Pokuty

i Pojednania – w kościele

Środa – 25 marca 2020 r.
godz. 14.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

w kościele
Piątek – 27 marca 2020r.
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
– godz. 18.30 w kościele.

Rekolekcjonista:�Ks.�Krzysztof�Mudlaff

Rekolekcje�Wielkopostne�2020�
Szkoły�podstawowe�
22.03-25.03.2020

„Wielka�tajemnica�wiary”

Niedziela – 22 marca 2020 r.
godz. 10.30 w kaplicy – Msza św. z nauką
rekolekcyjną dla kl. VII VIII
godz. 11.00 w kościele – Msza św. z nauką rekolek-
cyjną kl. I – VI
godz. 12.00 w kaplicy – Msza św. z nauką rekolek-
cyjną dla najmłodszych: Przedszkole i klasy „0”

Poniedziałek – 23 marca 2020 r.
godz. 12.00 – kl. 0 – III 
godz. 11.00 – kl. IV – VI
godz. 9.30 – kl. VII i VIII

Wtorek – 24 marca 2020 r.
godz. 12.00 – kl. 0 – III 
godz. 11.00 – kl. IV – VI 
godz. 9.30 –  kl. VII i VIII
godz. 16.00 – 18.00 – Sakrament Pokuty

i Pojednania

Środa – 25 marca 2020 r.
godz. 12.00 – Nauką rekolekcyjną
godz. 11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
– kl. IV – VI
godz. 9.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
– kl. VII i VIII.
 

Piątek – 27 marca 2020 r.
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
– godz. 17.00 w kościele
Rekolekcjonista:�Ks.�Krzysztof�Mudlaff

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020
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GRzEChy PRzECIW DuChOWI ŚWIęTEmu
  Według  katechizmu wyróżniamy  6  grzechów 
przeciw  Duchowi  Świętemu.  Pan  Jezus  powie-
dział, że ten rodzaj grzechu jest szczególnie nie-
bezpieczny, bo sprowadza na duszę stan zatwar-
działości,  która  czyni  ją  niezdolną  do  przyjęcia 
Bożego przebaczenia. Przyjrzyjmy się zatem bli-
żej grzechom przeciw Duchowi Świętemu.

1.�Grzeszyć�zuchwale�w�nadziei
Miłosierdzia�Bożego.

  To  pierwszy  z  grzechów  przeciw  Duchowi 
Świętemu,  tak  jak podają nasze popularne kate-
chizmy. Bywają tacy ludzie, którzy mówią: „Dla-
czego mam pokutować w tak młodym wieku? Jak 
się zestarzeję, to się będę dużo modlił, a Pan Bóg 
jest miłosierny, to mi na pewno wybaczy”. I tak 
bardzo  często  dopuszczają  się  bardzo  ciężkich 
grzechów, w nadziei, że Pan Bóg im wybaczy, bo 
jest miłosierny. Nie wolno jednak zapominać, że 
Bóg jest także sprawiedliwy, bo za dobre wyna-
gradza, a za złe karze. Żaden dobry uczynek nie 
pozostaje bez nagrody i żaden zły bez kary. Grze-
szyć, dlatego, że Bóg jest miłosierny, jest równo-
znaczne z ubliżaniem Mu i lekceważeniem Jego 
dobroci.

2.�Rozpaczać�albo�wątpić�o�łasce�Bożej.
  Ktoś na przykład nie  chce dać  się  skłonić do 
pokuty za grzechy, bo uważa, że dla niego nie ma 
już litości. Stan taki nazywamy rozpaczą. Jako że 
grzech ten zamyka drogę do zbawienia, jest grze-
chem przeciw Duchowi Świętemu. Tak samo jest, 
gdy ktoś dobrowolnie wątpi, że łaska Boża może 
go ocalić.

3.�Sprzeciwiać�się�uznanej
prawdzie�chrześcijańskiej.

  Są tacy ludzie, którzy oszukują swoje sumienie. 
Mówią np. „Ja w Boga wierzę, nikomu nic złego 
nie robię, wierzę w to, czego uczą w Kościele, ale 
za nic nie uwierzę, by Bóg mógł być tak surowy, 
żeby mnie karać za  to, że żyję bez ślubu”. Jeśli 
ktoś utwierdza się w takim stanie, przeżyje całe 
życie w  grzechu  śmiertelnym  i w  końcu  umrze 
bez pokuty i żalu. Wiadomo, że śmierć w takim 
stanie oznacza potępienie wieczne.

4.�Bliźniemu�Łaski�Bożej
nie�życzyć�lub�zazdrościć.

  W Starym Testamencie mamy przykład  króla 
Saula, który zazdrościł Dawidowi łaski i upodo-
bania  Bożego.  Zazdrościł  do  tego  stopnia,  że 
usiłował  go  zabić.  Tymczasem  łaska  Boża  jest 

dobrowolnym Bożym  darem  i  powinniśmy  być 
wdzięczni Bogu, że Swoich łask użycza nam i na-
szym bliźnim.

5.�Przeciwko�zbawiennym�natchnieniom
mieć�zatwardziale�serce.

  Przypuśćmy, że ktoś popadł w grzechy śmier-
telne. Brnie z jednego grzechu ciężkiego w drugi. 
Ale Boże miłosierdzie chce go ratować, bo może 
ktoś  modli  się  za  niego.  Pan  Bóg  przypomina 
wtedy  takiemu  grzesznikowi  o  nagrodzie  i  ka-
rze wiecznej, czasem stawia na  jego drodze ko-
goś, kto go wzywa do opamiętania. Wszystko na 
próżno. Grzesznik taki prawie siłą tłumi w sobie 
myśli o Bogu i życiu wiecznym, bo na przykład 
chce zaimponować swojemu bezbożnemu towa-
rzystwu albo boi się, że będzie musiał zrezygno-
wać z popełniania takiego czy innego grzechu, do 
którego już jest mocno przywiązany. Zresztą po-
wody mogą być różne. Jednak uporczywe odrzu-
canie myśli o pokucie, prowadzi do zatwardzia-
łości sumienia i w efekcie do śmierci w grzechu 
śmiertelnym.

6.�Odkładać�pokutę�aż�do�śmierci.
  Iluż to się zawiodło i przegrało swoje życie na 
wieki, bo liczyli na to, że dopóki śmierć jest dale-
ko, to można grzeszyć. „Jak śmierć będzie blisko, 
to  się  nawrócę”  –  mówili  sobie.  A  tymczasem 
śmierć przyszła niespodziewanie, wcale nie cze-
kała na starość ani chorobę. Pomyślmy, iluż to lu-
dzi wychodzi rano w zdrowiu ze swego domu, by 
do niego już nigdy nie wrócić. Śmierć przychodzi 
nagle i niespodziewanie: zawał serca, wylew krwi 
do mózgu, wypadek... Przyczyn może być mnó-
stwo. Jakże bardzo oszukują się ci, którzy nawet 
nie  pomyślą o pokucie  za  swoje grzechy,  bo  li-
czą na to, że będą żyć długo... A tymczasem ona 
przyjdzie jak złodziej, kiedy się jej nikt nie spo-
dziewa i nie ma czasu na nawrócenie w ostatniej 
chwili.
  Grzechy  przeciw  Duchowi  Świętemu  są  wy-
jątkowo niebezpieczne, bo bezpośrednio naraża-
ją nas na utratę wiecznego zbawienia. Wszystkie 
prowadzą  do  zatwardziałości  serca,  a  więc  sta-
nu, w którym człowiek nie  jest  zdolny  żałować 
za swe grzechy albo z rozpaczy, albo z niewiary 
i cynizmu. Powinniśmy często prosić Boga, aby 
nas od tych grzechów zachował.
� Ks.�Adam�Martyna
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PIEkłO
PYTANIA�DO�REFLEKSJI�
1. Jak wyobrażam sobie piekło?
2. Dla kogo jest piekło?
3. Co robić, aby nie trafić do piekła? 

NAUCZANIE�PISMA�ŚWIĘTEGO�
  Jeśli  twoja  ręka  jest  dla  ciebie  powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułom-
nym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema 
rękami  pójść  do  piekła  w  ogień  nieugaszo-
ny.  I  jeśli  twoja  noga  jest  dla  ciebie  powo-
dem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, 
chromym wejść do życia, niż z dwiema no-
gami  być wrzuconym do piekła.  Jeśli  twoje 
oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup 
je;  lepiej  jest dla ciebie jednookim wejść do 
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być 
wrzuconym  do  piekła,  gdzie  robak  ich  nie 
umiera i ogień nie gaśnie. (Mk 9,43-48) 
  Wchodźcie  przez  ciasną  bramę!  Bo  sze-
roka jest brama i przestronna ta droga, która 
prowadzi do zguby, a wielu  jest  takich, któ-
rzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest bra-
ma  i wąska droga, która prowadzi do życia, 
a  mało  jest  takich,  którzy  ją  znajdują!  (Mt 
7,13-14) 

NAUCZANIE�KATECHIZMU�KOŚCIOŁA�
KATOLICKIEGO�

KKK�1033:
  Nie  możemy  być  zjednoczeni  z  Bogiem, 
jeśli  nie  wybieramy  w  sposób  dobrowolny 
Jego  miłości.  Nie  możemy  jednak  kochać 
Boga,  jeśli  grzeszymy  ciężko  przeciw  Nie-
mu,  przeciw  naszemu  bliźniemu  lub  prze-
ciw  nam  samym:  „Kto...  nie  miłuje,  trwa 
w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego bra-
ta,  jest  zabójcą,  a  wiecie,  że  żaden  zabójca 
nie nosi w  sobie  życia wiecznego”  (1J 3,14 
c-15).  Nasz  Pan  ostrzega  nas,  że  zostanie-
my  od  Niego  oddzieleni,  jeśli  nie  wyjdzie-
my  naprzeciw  ważnym  potrzebom  ubogich 
i maluczkich, którzy są Jego braćmi. Umrzeć 
w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego 
i  nie  przyjmując  miłosiernej  miłości  Boga, 

oznacza  pozostać  z wolnego wyboru  na  za-
wsze oddzielonym od Niego. Ten  stan osta-
tecznego samowykluczenia z jedności z Bo-
giem i świętymi określa się słowem „piekło”. 
KKK 1034:  Jezus często mówi o „gehennie 
ognia  nieugaszonego”,  przeznaczonej  dla 
tych, którzy do końca swego życia odrzucają 
wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w niej 
zarazem ciało i duszę (...) 
KKK�1035:
  Nauczanie  Kościoła  stwierdza  istnienie 
piekła  i  jego  wieczność.  Dusze  tych,  któ-
rzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, 
bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie 
cierpią  męki,  „ogień  wieczny”.  Zasadnicza 
kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu 
od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może 
mieć  życie  i  szczęście,  dla  których  został 
stworzony i których pragnie. 
KKK�1036:
� Stwierdzenia  Pisma  świętego  i  naucza-
nie Kościoła na  temat piekła są wezwaniem 
do  odpowiedzialności,  z  jaką  człowiek  po-
winien  wykorzystywać  swoją  wolność  ze 
względu  na  swoje  wieczne  przeznaczenie. 
Stanowią one równocześnie naglące wezwa-
nie do nawrócenia: „Wchodźcie przez ciasną 
bramę! Bo  szeroka  jest  brama  i  przestronna 
ta  droga,  która  prowadzi  do  zguby,  a wielu 
jest  takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże 
ciasna  jest  brama  i wąska  droga,  która  pro-
wadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją 
znajdują!” (Mt 7,13-14): Ponieważ nie znamy 
dnia ani godziny, musimy w myśl upomnie-
nia  Pańskiego  czuwać  ustawicznie,  abyśmy 
zakończywszy  jeden  jedyny  bieg  naszego 
ziemskiego  żywota,  zasłużyli  wejść  razem 
z Panem na gody weselne i być zaliczeni do 
błogosławionych  i  aby  nie  kazano  nam,  jak 
sługom złym i leniwym, pójść w ogień wiecz-
ny,  w  ciemności  zewnętrzne,  gdzie  „będzie 
płacz i zgrzytanie zębów”. 

DO�PRZEMYŚLENIA...�
  Nieprzyjemnie  jest  mówić  o  piekle.  Pie-
kło jest czymś trak strasznym, że spontanicz-
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nie  reagujemy:  „To  nie może  być  prawdą!” 
A  jednak  nie  możemy  bez  końca  pomijać 
wszystkich  tych  tekstów,  w  których  Jezus 
mówi o wiecznym ogniu. Nieuczciwym było-
by czytać Biblię, zachowując tylko te teksty, 
które nam się podobają i są dla nas korzystne. 
Musimy wszystkie brać pod uwagę. (...) 
  „Panie,  czy wszyscy będą  zbawieni?”  Je-
zus nie daje jasnej odpowiedzi na to pytanie. 
Odsyła  nas  do  Pisma,  przede wszystkim  do 
Nowego Testamentu.  Jednak  i  tam nie znaj-
dziemy jednoznacznej odpowiedzi. Są teksty, 
które zdają się sugerować, że wielu zostanie 
wtrąconych w  ogień wieczny,  ponieważ  nie 
troszczyli  się  o  niedole  innych  (Mt  25,41) 
albo  dopuścili  się  nieprawości  (Mt  13,42). 
Ale są inne teksty, które mówią, że Bóg chce 
ocalić wszystkich. (1Tm 2,1;4; Kol 1,19-20, 
Rz 5,15.20; 11,32) (...) 
  Kiedy  Jezus w  swoim  obrazie  sądu  osta-
tecznego  dzieli  ludzkość  na  owce  i  kozły 
(Mt 25,33), to nie jest takie pewne, że mamy 
to odczytywać  jako swego rodzaju  reportaż. 
Jezus  nie  chce  nam  przekazać  informacji, 
lecz  chce,  byśmy  się  nawrócili.  Gdy  mówi 
o  wiecznej  karze,  to  niekoniecznie  musi  to 
oznaczać:  „Posłuchajcie,  co  was  czeka”; 
może raczej: „Zważcie na to, aby wam się to 
nigdy nie przydarzyło!”.
  Jezus  mówi  o  możliwości,  którą  musi-
my  traktować  poważnie.  Odrzucić  piekło 
to  odrzucić  ludzką  wolność  i  najwyższą 
odpowiedzialność. Jednak kiedy Jezus mówi 
o możliwości zatracenia, nie czyni tak dlate-
go, że to musi się stać, czy że się stanie, ale 
aby się nigdy nie stało. Kościół wielu ogło-
sił  świętymi,  ale  nigdy  nikogo  nie  ogłosił 
„potępionym”. Nawet Judasza. 
  To  prawda,  że  żaden  człowiek  nie  może 
być  zbawiony,  jeśli  na  koniec  dobrowolnie 
nie  otworzy  się  na miłość Bożą. Może  jed-
nak Bóg nie  jest  tak bezsilny wobec wolnej 
woli  człowieka,  jak  często  nam  się wydaje. 
Nawet nasza ograniczona ludzka miłość jest 
czasami w stanie skruszyć hardość bliźniego 
i  sprawić,  że w wolności otworzy  się on na 
Boga.  Czy  bezgraniczna  miłość  Boga  nie 

miałaby przeniknąć przez nieznaczne szczeli-
ny, które zawsze istnieją w ludzkim pancerzu 
i sprawić, że zelżeje wszelki opór? 
(W. Stinissen, Ja nie umieram – wstępuję 
w życie. Rozważania o śmierci i wieczności, 
s. 123-126). 

***

  Wiara chrześcijańska poucza nas, że pośród 
wolnych stworzeń, mających możliwość wy-
boru  między  „tak”  i  „nie”,  znalazły  się  już 
takie, które powiedziały „nie”. Były to stwo-
rzenia duchowe, zbuntowane przeciw miłości 
Bożej  i  nazywane  diabłami  (por.  Sobór 
Laterański IV: DS 800-801).
  Dla nas,  istot  ludzkich,  ich historia  brzmi 
jak  ostrzeżenie:  jest  stałym  wezwaniem  do 
uniknięcia tragedii, do jakiej prowadzi grzech, 
i do kształtowania naszego życia według wzo-
ru Jezusa, który przeszedł przez życie mówiąc 
Bogu „tak”. 
  Potępienie  pozostaje  realną  możliwością, 
jednakże bez specjalnego objawienia Bożego 
nie  jest  nam  dane  poznać,  kogo  z  ludzi 
rzeczywiście  to  dotknęło.  Myśl  o  piekle 
(a  tym  bardziej  niewłaściwie  interpretowa-
ne  obrazy  biblijne)  nie  powinna  budzić  ir-
racjonalnego  lęku,  lecz  stanowić  konieczną 
i zbawienną przestrogę dla wolności, osadzoną 
w  kontekście  orędzia,  że  Jezus  zmartwych-
wstały  pokonał  szatana,  udzielając  nam Du-
cha Bożego, w którym możemy wołać „Abba, 
Ojcze!” (Rz 8,15; Ga 4,6). 
  Ta  pełna  nadziei  perspektywa  przeważa 
w  przepowiadaniu  chrześcijańskim.  Jest 
trafnie  wyrażona  w  liturgicznej  Tradycji 
Kościoła, o czym świadczą na przykład słowa 
z  Kanonu  Rzymskiego:  „Boże,  przyjmij  ła-
skawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich, i całego 
ludu Twego (...), zachowaj nas od wiecznego 
potępienia  i  dołącz do grona  swoich wybra-
nych”. 
(św. Jan Paweł II, Piekło jako ostateczne od-
rzucenie Boga, nr 4.)
 opr.�Ks.�Wojciech�Szornak
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  Sebastian,  zawsze  sumienny  i  kreatywny 
w pracy, nie mógł sobie pozwolić na chwile sła-
bości,  gdy  przed  jego  pracownią  projektową 
stanęło wyjątkowo ciekawe i ambitne zadanie. 
Nic to, że akurat niedawno grając w piłkę, zła-
mał sobie nogę. W pracy musiał się stawić za 
wszelką cenę i jakiś tam gips na nodze nie mógł 
mu w tym przeszkodzić. Przecież był w zespole 
ważnym ogniwem, mózgiem pomysłów  i  nie-
konwencjonalnych rozwiązań. Koledzy bardzo 
liczyli na jego nietuzinkowe umiejętności. Nie 
mógł  ich  zawieść. Niestety,  znane  porzekadło 
„nadgorliwość bywa gorsza od faszyzmu” speł-
niło się na Sebastianie. Kuśtykając po schodach 
do swojej pracowni w biurze, zahaczył gipsem 
o jeden ze schodów i z hukiem zjechał na dół. 
Upadek okazał się groźny w skutkach.
  Ambitny projektant mocno potłuczony, wy-
lądował na SOR-ze. „Wyrok” – dość długi po-
byt  w  szpitalu  i  jeszcze  dłuższa  rehabilitacja. 
Sebastian czuł się podle i to nie tylko fizycznie, 
ale przede wszystkim psychicznie. Pomimo do-
brej  opieki,  pierwsze  dni  na  szpitalnym  łóżku 
były nieznośne. Wszystko go bolało, nie mógł 
się  ruszać.  Istne  madejowe  łoże.  Odwiedziny 
rodziny i przyjaciół też go męczyły, zwłaszcza 
te kolegów z pracy, wobec których czuł się win-
ny. Jedyną ulgę przynosiła mu troskliwa opieka 
pani Karoliny – salowej na oddziale. Odbierał 
ją jako jakąś eteryczną troskliwość, wyprzeda-
jącą  jego  potrzeby,  czujną,  dyskretną.  Począt-
kowo  czuł  się  skrępowany  wobec  tej  bardzo 
ładnej, chociaż już nie tak młodej kobiety. Jed-
nak  jej  urok  i  delikatność  szybko  przełamały 
bariery skrępowania. W jego miejsce pojawiła 
się męska pycha. Widocznie wpadłem w oko tej 
fajnej  salowej  –  zadymiło  pod  czaszką  Seba-
stiana.
  Na szczęście ten dym szybko się ulotnił. Se-
bastian spostrzegł, iż pani Karolina jest równie 
troskliwa dla pozostałych pacjentów z jego sali. 
Jej promienny uśmiech i serce, z jakim podcho-
dziła do każdego chorego, zniewalały ich serca. 
Później, kiedy Sebastian mógł się już, z trudem, 
bo z trudem, poruszać, przekonał się o podob-
nych  relacjach  pani  Karoliny  z  wszystkimi 

w szpitalnym oddziale. Dotyczyło to nie tylko 
pacjentów, ale też całego personelu. Dla wszyst-
kich była uprzejma, chętna do pomocy w każ-
dej  chwili,  zawsze  uśmiechnięta.  Nic  więc 
dziwnego, że nazywano ją nasz anioł. Dopraw-
dy,  zasługiwała  na  taki  pseudonim w  stu  pro-
centach. Przez niekłamaną skromność była za-
żenowana  takim  określeniem,  nie  widząc 
w  swoim  zachowaniu  nic  nadzwyczajnego. 
Pewnego razu Sebastian, który czuł się zakło-
potany anielską dobrocią salowej, nabrał odwa-
gi i zapytał Panią Karolinę: skąd u pani tyle po-
gody ducha, tyle empatii, skąd ten ciągły dobry 
uśmiech  mimo  wielu  trudnych  sytuacji?  Od 
Boga  –  usłyszał  lakoniczną  acz  zdecydowaną 
odpowiedź.
  Na tyle ta odpowiedź go zamurowała, że za-
pomniał języka w gębie, nie wiedząc jak się za-
chować. Więcej na ten temat nie indagował sa-
lowej, ale dużo myślał o tym. Przy najbliższej 
okazji poprosił kapelana szpitalnego na chwilę 
rozmowy. Czy chce się pan wyspowiadać, za-
pytał kapelan. To też, ale chciałem podzielić się 
z ojcem zaskakującym wyznaniem salowej Ka-
roliny, które nie daje mi spokoju. Tu Sebastian 
wyłuszczył kapłanowi niezwykłe dla niego zda-
rzenie z panią Karoliną. Zakonnik promiennie 
uśmiechnął się i przyjaźnie poklepał Sebastiana 
po  ramieniu. Nie  jest pan pierwszym, którego 
nasz anioł – salowa zaskoczyła i sprowokowała 
do refleksji.
  Opowiem panu chyba najbardziej spektaku-
larną historię. Ze dwa  lata  temu przywieziono 
na oddział bardzo schorowaną staruszkę. Miesz-
kała samotnie i tylko czujni, zaniepokojeni są-
siedzi sprowadzili do niej pogotowie. Była ku 
temu najwyższa pora. Staruszka naprawdę była 
w ciężkim stanie. Ordynator zaordynował cało-
nocne czuwanie przy babuni, ale kto to zrobi?, 
myślał  sobie  na  głos.  Personelu  jak  na  lekar-
stwo, nadgodzin już nie mam, może ktoś z ro-
dziny?... Ta  pani  jest  samotna,  usłyszał  odpo-
wiedź  pielęgniarki  oddziałowej.  Ja  przy 
staruszce poczuwam, zadeklarowała się salowa 
Karolina. Pani, zdziwił się ordynator. Przecież 
miała pani dzisiaj taki ciężki dzień, a jutro pew-

KRóTKIE OPOWIaDaNIESALOWA
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nie też nie będzie łatwiej. Poradzę sobie, usły-
szał w  odpowiedzi,  przecież  staruszka  nie ma 
nikogo.
  Ale wie  pani,  że  nie mogę  pani  zapłacić  za 
nadgodziny  –  zauważył  ordynator.  Tak  wiem, 
niech pan doktor się nie martwi, wystarczy mi 
zapłata  Pana  Boga.  Pani  sobie  żartuje,  a  pro-
blem jest poważny – zirytował się lekko lekarz. 
Wcale nie żartuję, powtarzam: wystarczy mi za-
płata Pana Boga,  stanowczo odparła Karolina. 
OK!  niech  tak  będzie,  zgodził  się  wyraźnie 
zmieszany ordynator. I wie pan,  jaka była naj-
piękniejsza zapłata Pana Boga dla salowej Ka-

roliny… – kapelan zawiesił głos – nawrócenie 
ordynatora. Do tego wydarzenia był on nieco na 
bakier z Panem Bogiem. Postawa salowej anio-
ła,  przewartościowała  całkowicie  jego  życie. 
Sam mi o tym opowiedział i pozwolił dzielić się 
z innymi jego świadectwem. Całkiem rozumiem 
ordynatora, wyszeptał zdławionym głosem Se-
bastian. Ja też proszę o spowiedź, a niestety dłu-
go się nie spowiadałem. 
  Jasiek�Dolina
PS. Opowiadanie zostało zainspirowane „pod-
glądaniem” salowej anioła – pani Małgosi na 
oddziale wewnętrznym UGM w Gdańsku. J.D. 

ZaCZERPNIĘTE
Z PISMa ŚWIĘTEGO 

  Ja  Pan,  twój  Bóg  ująłem  twoją  prawicę, 
mówiąc ci ”Nie lękaj się, przychodzę ci z po-
mocą”. (Iż 41,13)
  Pan Bóg zawsze pierwszy wyciąga do nas 
pomocną  dłoń.  Nie  lękajmy  się  skorzystać 
z  Jego  pomocy. Wielki  Post  jest  szczególną 
okazją w roku liturgicznym, byśmy przełamu-
jąc nasze obawy, odnaleźli się w miłosiernym 
objęciu Pana Boga.   J.W.

Piórem�Redaktora
  Ataki zła na dobro nasilają się coraz bar-
dziej. Boży porządek bardzo, ale to bardzo prze-
szkadza wielu ideologom „nowoczesności”, że 
najchętniej  utopiliby  go w  łyżce wody.  Postę-
powa wiedza, jako przeciwstawienie zaścianko-
wej  religijności,  relatywizm,  samostanowienie 
i wybór przez człowieka tego, co mu najlepiej 
pasuje  i  temu  podobne  ideologie,  starają  się 
wcisnąć  nawet  najmniejszymi  szparkami  do 
naszych umysłów. Wszystko, co  inaczej widzi 
świat  jest be  i  trzeba  je  zniszczyć, oczywiście 
dla dobra ludzkości.
  Z  drugiej  strony w  tym  racjonalnym,  zrela-
tywizowanym  świecie  wielką  popularnością 
cieszą się wróżbici, wszelkiej maści przepowia-
dacze przyszłości. Nie można  ich mylić  z wi-
zjonerami, martwiącymi się o przyszłość świa-
ta, na podstawie obserwacji i wnikliwej analizie 
otaczającej ich rzeczywistości. Jak wielu wizjo-
nerów –  papierze, myśliciele,  pisarze, wybitni 
kapłani etc. etc. – zwracało uwagę na czyhające 
zagrożenia już od wielu, wielu lat.
  Przestrzegali i przestrzegają o walce na śmierć 
i życie zła z dobrem. Jak na dłoni wyraźnie jawi 
się ta walka w naszych realiach. Czy my jednak 
przejmujemy się głosem wizjonerów, pobudza-
jąc się do aktywności, czy też może przyjmuje-
my go tylko, jako ciekawostkę, nie robiąc z tym 
nic. Każdy i każda z nas ma obowiązek podjąć 
rękawicę jak rycerz i walczyć w słusznej spra-
wie. To nie musi być od razu walka na wielką 
skalę. Wystarczy wokół siebie dawać świadec-
two  Prawdzie  –  Prawdzie,  którą  wyznajemy, 
którą praktykujemy i którą bronić musimy.  
  Jan�Wontorski

PIĘKNE�MYŚLI:�
Dzieło Boże dojrzewa tylko w cieniu Krzyża.
  (ks.�Franciszek�Maria�od�Krzyża�Jordan)
  Natychmiast – to najlepszy czas do czynie-
nia dobra.   (św.�Katarzyna�ze�Sieny)

ŻYCZENIA�IMIENINOWE
dla�KSIĘDZA�PROBOSZCZA

  Im więcej w nas radości, tym bliżej nam 
do świętości.   (św. Filip Nereusz)
  Czcigodnemu  Księdzu  Proboszczowi  – 
Zbigniewowi,  życzymy,  z  okazji  imienin, 
obfitych łask Bożych dających wiele, wiele 
radości.
� Redakcja�„Skałki”
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KĄCIK AKCJI KATOLICKIEJ 

„INSTaURaRE OMNIa IN CHRISTO”
– MISJa W MOCY BOŻEGO DUCHa!

Z NaUCZaNIa ŚWIĘTEGO JaNa PaWŁa II:

  «Ziemio polska! Ziemio oj-
czysta!  Zjednocz  się  przy 
Chrystusowej  Eucharystii, 
w  której  krwawa ofi ara Chry-
stusa  ponawia  się  wciąż  i  na 
nowo  urzeczywistnia  pod  po-
stacią  Najświętszego  Sakra-
mentu  wiary!»  [Z homilii 
w czasie Mszy Św. w Koście-
le Wszystkich Świętych 
w Warszawie na rozpoczęcie 
II Krajowego Kongresu Eu-
charystycznego]
  «Pragnę raz jeszcze przy-
pomnieć  tę  prawdę,  drodzy 
Bracia i Siostry, adorując ra-
zem  z  wami  tę  tajemnicę: 
tajemnicę  wielką,  tajemnicę 
miłosierdzia.  Cóż  większego 
Jezus  mógł  uczynić  dla  nas? 
Prawdziwie, w Eucharystii ob-
jawia nam miłość, która posu-
wa  się « aż do końca»  (por.  J 
13,1)  –  miłość,  która  nie  zna 
miary.
  Ten  wymiar  powszechnej 
miłości,  zawarty w  sakramen-
cie Eucharystii,  znajduje  swój 
fundament w słowach samego 
Zbawiciela.  Ustanawiając  Eu-
charystię,  nie  ograniczył  się 
On  jedynie  do  powiedzenia: 
«To  jest Ciało moje», «to  jest 

Krew moja», lecz dodał: «któ-
re  za  was  będzie  wydane..., 
która  za  was  będzie  wylana» 
(Mt 26,26.28; Łk 22,19-20).
  Nie  potwierdził  jedynie,  że 
to,  co  im  dawał  do  jedzenia 
i  do  picia,  było  Jego  Ciałem 

i Jego Krwią, lecz jasno wyra-
ził,  że  ma  to  wartość  ofi arni-
czą, czyniąc obecną w sposób 
sakramentalny  swoją  ofi arę, 
która  niedługo  potem  miała 
dokonać się na krzyżu dla zba-
wienia  wszystkich.  «Msza 
święta jest równocześnie i nie-
rozdzielnie  pamiątką  ofi arną, 
w  której  przedłuża  się  ofi ara 
Krzyża, i świętą ucztą komunii 
w Ciele i Krwi Pana.»
  Kościół żyje nieustannie od-
kupieńczą ofi arą i zbliża się do 
niej nie tylko przez pełne wia-
ry  wspomnienie,  ale  też  po-

przez  aktualne  uczestnictwo, 
ponieważ  ofi ara  ta  wciąż  się 
uobecnia,  trwając  sakramen-
talnie  w  każdej  wspólnocie, 
która  ją  sprawuje  przez  ręce 
konsekrowanego  szafarza. 
W  ten  sposób  Eucharystia 
umożliwia  ludziom  współ-
czesnym dostąpienie pojed-
nania,  które  Chrystus  uzy-
skał  raz  na  zawsze  dla 
ludzkości  wszystkich  cza-
sów.
  W rzeczywistości: «Ofi a-
ra Chrystusa i ofi ara eucha-
rystyczna  są  jedną  ofi arą». 
Nauczał o tym wyraźnie już 

św.  Jan Chryzostom:  «Ofi aru-
jemy  wciąż  tego  samego  Ba-
ranka, nie jednego dziś, a inne-
go  jutro,  ale  zawsze  tego 
samego. Z tej racji i ofi ara jest 
zawsze  ta  sama.  (...) Również 
teraz ofi arujemy tę żertwę, któ-
ra  wówczas  była  ofi arowana 
i która nigdy się nie wyczerpie. 
[…] Msza św. uobecnia ofi arę 
Krzyża, nie powiększa  jej, ni-
czego jej nie dodaje ani jej nie 
mnoży.»
[Z Encykliki o Eucharystii 
w życiu Kościoła, Rzym 17.04. 
AD 2003]

Temat i tekst do medytacji na marzec 2020
Eucharystia – Zbawcza Ofi ara Jezusa Chrystusa

80 ROCZNICa WIELKIEGO PIĄTKU 22  MaRCa 1940 R.
W OBOZIE KONCENTRaCYJNYM STUTTHOF

  Dwudziestego drugiego mar-
ca  minie  80  lat  od  krwawego 
Wielkiego  Piątku  1940  roku, 
kiedy to w lesie k. obozu kon-

centracyjnego  Stutthof  zostało 
rozstrzelanych  67  wybitnych 
przedstawicieli  Polaków  Wol-
nego Miasta Gdańska  i  Pomo-

rza. Wśród nich znajdowali się 
dwaj  kapłani  gdańscy  z  grona 
108 Błogosławionych Męczen-
ników II wojny światowej: Ks. 
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Marian  Górecki  (1903-1940) 
oraz założyciel i pierwszy pro-
boszcz  naszego  kościoła  para-
fialnego,  ks.  Bonisław  Komo-
rowski  (1889-1940). 
Jedenastego stycznia tego roku 
minęła też 80 rocznica egzeku-
cji 22 równie wybitnych działa-
czy  polskich  w Wolnym  Mie-
ście  Gdańsku  i  na  polskim 
Pomorzu, wśród których był też 
trzeci kapłan gdański z listy 108 
Błogosławionych  Męczenni-
ków: ks. Franciszek Rogaczew-
ski  (1892-1940)  a  także  dwaj 
inni wybitni duszpasterze Wol-
nego Miasta Gdańska: ks. 
Bernard  Wiecki  (1884-
1940)  i  ks.  Władysław 
Szymański  (1901-1940). 
Poniżej  publikujemy  – 
opisujący  te  tragiczne 
chwile  –  obszerny  frag-
ment  trzeciego  rozdziału 
książki  Antoniego  Kaka-
reko:  „Błogosławiony 
ksiądz  Bronisław  Komo-
rowski  (1889-1940). 
Chluba Parafii Św. Stani-
sława BM, „Polonii Gdańskiej” 
i  całej  Polski.  Szkice  biogra-
ficzne, Gdańsk  2014. Rozdział 
nosi  tytuł:  „Droga  na  Golgotę 
1.IV. 1939-223.III. 1940.
  «Nadszedł  Wielki  Tydzień 
roku 1940. W Niedzielę Palmo-
wą  17  marca  Ks.  Bronisława, 
razem  z  ks.  Marianem  Górec-
kim,  przydzielono  do  świeżo 
utworzonego „karnego koman-
da”,  grupującego  głównie  wy-
bitnych  działaczy  Polonii 
Gdańskiej  oraz  wysokich 
urzędników i działaczy z Gdań-
ska  i  Pomorza,  w  sumie  67 
osób. „Od poniedziałku rano – 
relacjonuje  ks.  Wojciech  Gaj-
dus – mieliśmy wtedy nowe wi-
dowisko:  karne  ćwiczenia  tej 
grupy  skazańców.  Gdziekol-

wiek  była,  jaka  robota  nagła, 
ciężka,  przykra  i  niebezpiecz-
na,  tam  wołano  SK.  111.  Nie 
wolno  im  było  chodzić  kroka-
mi. Wszystko odbywało się bie-
giem, nawet obiad, nie mówiąc 
już o ćwiczeniach, noszeniu de-
sek itd. Strasznym tym ćwicze-
niom  towarzyszyło  bezsilne 
współczucie  całego  obozu. 
Z  zaciekłością  odnosili  się 
strażnicy do dwóch kapłanów.” 
21  marca  w Wielki  Czwartek, 
w dzień upamiętniający ustano-
wienie  Eucharystii,  dzięki  za-
biegom  młodego  ks.Wincente-

go  Frelichowskiego,  harcerza, 
dzisiaj również Błogosławione-
go,  udało  się  doprowadzić  do 
liturgii  Mszy  Św.  „Pan  i  Bóg 
przyszedł do Stutthofu – wspo-
mina  ks.  Wojciech  Gajdus  – 
w Wielki Czwartek święci Pas-
chę  z  uczniami  swymi  […] 
Bezszelestnie prawie przyczoł-
gają  się  uczniowie  Pańscy  do 
stóp Pana. Wielu po raz ostatni 
przyjmuje Go na ziemi. To ich 
wiatyk.  Zaopatrzenie  na  ostat-
nią drogę. Dwaj z nich ks. Ko-
morowski i ks. Górecki, którzy 
wsuwają się w milczeniu do ba-
raku i przyklękają na przyjęcie 
Pana, dziś będą  jeszcze  z Nim 
w raju.” 
  W  Wielki  Piątek  22  marca 
1940  r.  rankiem,  po  porannym 

apelu, 67-osobową grupę więź-
niów,  w  której  znajdowali  się 
również Ksiądz Bronisław Ko-
morowski i Ksiądz Marian Gó-
recki,  oddział  esesmanów  pod  
dowództwem  SS  (Die  Schutz-
staffel) – Obersturmfuhrera Ri-
charda Rediga wyprowadził do 
pobliskiego  lasu,  gdzie  odbyła 
się  egzekucja.  Można  powie-
dzieć, że rozstrzelano wówczas 
„Kwiat” Polonii Gdańskiej.
  Wybrany  przez  oprawców 
z  premedytacją  dzień Wielkie-
go  Piątku  sprawił,  że wszyscy 
ci  Męczennicy,  a  wśród  nich 

Ks. Bronisław Komorow-
ski,  dostąpili  zaszczytu 
udziału w Męce  i śmierci 
Chrystusa.  Odnośnie  Ks. 
Bronisława,  wspaniałą 
teologiczną  wykładnię 
okoliczności  jego  mę-
czeńskiej śmierci sformu-
łował  po  latach  w  swym 
liście  pasterskim  z  okazji 
30.  rocznicy  Wielkiego 
Piątku  22  marca  1940  r. 
trzeci  Biskup  Gdański, 

Edmund Nowicki (1900-1971): 
„Po prostu Jezus, który ks. Ko-
morowskiego w Wielkim Tygo-
dniu przeprowadził swoją Dro-
gą  Krzyżową,  użyczył  mu 
również  uczestnictwa  w Wiel-
kim Czwartku.  I  Zbawiciel  do 
końca  go  umiłował.  Do  końca 
wiódł go swoją drogą. Rzeczy-
wiście bowiem rozstrzelany zo-
stał  ks.  Komorowski  w  lasach 
Stutthofu w sam Wielki Piątek. 
Serce  tego  kapłana  rozerwała 
kula  karabinowa  «w  tym  sa-
mym rocznicowym dniu, w któ-
rym włócznia  żołnierska  prze-
biła Serce Jezusa.”»
� Opr.�Antoni�Kakareko



Odeszli do Pana
1 Małgorzata Riedl, lat 50
2  Jadwiga Ciba, lat 96

3 Wojciech Antoni 
Smigielski, lat 63

4  Janusz Włodzimierz 
Duda, lat 69

5  Beata Janina 
Omielczenko, lat 54

6  Ludwika Miszewska,
lat 92

7  Jadwiga Świeczkowska, 
lat 70

8  Renata Lewandowska, 
lat 72

9 Marianna Matczak, lat 82,
członkini 14 Róży N

10  Daniela Jakóbczak, lat 81
Dobry Jezu a nasz Panie,

daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Wojciech Jan Mazurek
2 Edmund Karol Smolarek
3 Adam Gerle`e

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

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)

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

Zatrudnię od zaraz!
Chętnych do:

- dźwigania krzyża co-
dziennego, 

niosąc pomoc tym,
którzy jej 

najbardziej potrzebują;
- walki z samym sobą

w stawaniu się świętszym
i bardziej doskonałym, 
dając uśmiech tym któ-

rym go brakuje; 

Zapewniam:
- ręce, na których będą

odciski z pracy;
- kolana bolące, których
nie wolno wyprostować;
- zapłatę w Królestwie

Niebieskim.

Jezus


