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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 
  Zbliża  się  najświętszy  czas  w  Kościele, 
a Wielki  Tydzień ma  nas  wszystkich  bezpo-
średnio przygotować na święta Wielkiej Nocy, 
Zmartwychwstania  Pańskiego.  Liturgia  Nie-
dzieli Palmowej streszcza cały czas Wielkiego 
Tygodnia. Rozpoczyna  się  on  od  triumfalne-
go  wjazdu  Jezusa  do  Jerozolimy.  Trzymane 
w  rękach gałązki  palm mają  przypomnieć  to 
ważne  wydarzenie  z  życia  Chrystusa.  Wita-
my Go wkraczającego do miasta,  jako króla. 
Owo  wkraczanie 
może  mieć  także 
znaczenie  symbo-
liczne, bowiem „Je-
rozolimą” jest moje 
życie,  moje  serce. 
Rozważmy,  więc 
nasze  powitanie 
wkraczającego Me-
sjasza.  Co  z  tego 
powinno wyniknąć, 
jakie  powinno  być 
nasze  zachowanie? 
Najpierw należy  sobie  uświadomić,  że  Jezus 
przychodzi, jako Mesjasz – Król Pokoju.
  Nie  można  przyjmować  Boga  do  swego 
serca  bez  wewnętrznego  pokoju,  płynącego 
z  czystości  serca. Niestety, w  obecnych  cza-
sach istnieje wiele niepokoju, który nie pozwa-
la na przyjęcie Jezusa. Znakiem czasu staje się 
lęk przed Chrystusem. Dlatego jeśli ma się po-
wtórzyć scena wjazdu Mesjasza do „Jerozoli-
my” mojego serca, muszę zlikwidować strach. 
Chrystus nie „zamiesza” w naszym życiu, nie 
postawi zbyt wygórowanych wymagań. Wyj-
ście Mu naprzeciw możliwe jest tylko wtedy, 
gdy  Jemu  zaufamy;  gdy  odkryjemy,  że  Jego 
„wjazd” w naszym życiu jest błogosławionym 
wydarzeniem. Nie uciekajmy, więc przed wy-
maganiami,  które  stawia Chrystus. Nie  ucie-
kajmy przed Jego trudną nauką o krzyżu, która 
wymaga  od  człowieka  samozaparcia  i  ofiar-
ności.  Tylko  wtedy  możemy  go  prawdziwie 
przywitać, jako Króla Pokoju! W przyjmowa-
niu  Jezusa do  swojego życia musi być wiele 

spontaniczności. Nie można na przykład obli-
czać, czy przebaczenie jest opłacalne. Przyję-
cie Jezusa powinno być odruchem serca, a nie 
pozbawionym  wyrachowania  działaniem. 
U progu Wielkiego Tygodnia każdy z nas po-
winien odkryć to „najsłabsze ogniwo” łączące 
z Bogiem. Chodzi, bowiem o to, aby zawsze 
swoim życiem mówić „witaj”, a nie „ukrzyżuj 
Go”!
  W Wielki Czwartek rozpoczniemy czas Tri-

duum Paschalnego. 
W  Roku  odkrywa-
nia  Eucharystii, 
jako  wielkiej  ta-
jemnicy  wiary,  za-
trzymam się na tym 
pierwszym  dniu 
świętego  czasu. 
Kościół  wspomina 
w  tym  dniu  usta-
nowienie  dwóch 
sakramentów:  Eu-
charystii  i  kapłań-

stwa. Tajemnica wydarzeń Wielkiego Czwart-
ku  zwraca  naszą  uwagę  na  największy  dar, 
jaki Kościół  otrzymał od  samego Boga. Bóg 
w swojej dobroci nie pozostawił nas samych. 
Dziękując Mu za dar Eucharystii, we wspól-
nocie  ludzi wiary  rozważmy  tajemnicę Boga 
żywego, prawdziwego i obecnego w Komunii 
Świętej. Każdego dnia, jak świat długi i szero-
ki, Kościół przez kapłańską posługę sprawuje 
Eucharystię, która jest źródłem i szczytem ży-
cia wierzących. Musimy sobie uświadomić, że 
podobnie jak rośliny potrzebują wody i słoń-
ca,  aby wzrastać,  kwitnąć  i  cieszyć  oko,  tak 
również my potrzebujemy duchowego pokar-
mu, aby rozwijać się w wierze i budować co-
raz lepszą relację z Bogiem.
  Kiedy  myślimy  o  Eucharystii,  nie  może-
my  zapomnieć,  że  jest  darem.  Postrzeganie 
jej w takiej perspektywie i w takim wymiarze 
będzie nas nieustannie otwierało na jej dobro-
dziejstwa.  Spróbujmy  w  tym  pięknym  dniu, 
gdy  wspominamy  ustanowienie  Eucharystii, 
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raz  jeszcze przypomnieć  sobie, dlaczego  jest 
tak  ważna.  Dlaczego  jest  tak  wielkim  i  nie-
ocenionym darem Boga? Wieczernik dla nas, 
chrześcijan,  to  jedno z miejsc najświętszych. 
To  pierwsza Msza Święta,  pierwsze  taberna-
kulum, pierwsza komunia, pierwsze święcenia 
kapłańskie. Chrystus w Wieczerniku uczy nas 
miłości nie tylko przez umycie nóg apostołom, 
słowa zachęty, ale przez czyny, których doko-
nał. Kto kocha, pragnie być obecny. Miłość ro-
dzi pragnienie komunii. Dobrze  to rozumieją 
zakochani,  którzy pragną być  zawsze  razem. 
Kto kocha,  pragnie 
być blisko,  pragnie 
dotykać,  wymie-
nia spojrzenia,  roz-
mawia.  Kochający 
mają  tak  wiele  do 
powiedzenia, że im 
zawsze  zabraknie 
czasu.  Może  ktoś 
patrzący z boku po-
myśli, że są śmiesz-
ni.  Zachowują  się 
jak dzieci. Jezus powiedział nad chlebem: „to 
jest  Ciało  moje”,  a  uczniowie  nie  rozumieli 
tej  chwili  i  tych  słów.  Czuli,  że  uczestniczą 
w misterium, które ich przerasta. Nie zdawali 
sobie  sprawy,  że kiedyś  rozejdą  się po  świe-
cie z  tymi słowami  i będą budować Kościół. 
Nie przeczuwali przeogromnej mocy miłości, 
której doświadczą, gdy On pozornie odejdzie. 
Bo faktycznie On jest z nami aż do skończenia 
świata  - w słowach, a zwłaszcza w Euchary-
stii. Moc Jego miłości  jest naszym udziałem, 
ilekroć przyjmujemy Jego Ciało i pijemy Jego 
Krew.
  Kto  kocha,  pragnie  zjednoczenia.  Kocha-
jący  się  czasem  mówią:  ja  cię  tak  kocham, 
że mógłbym  cię  zjeść.  Zaskakujące! Ale  za-
stanówmy  się  przez  moment.  Chrystus,  jak 
mówi św. Augustyn, dał się nam usque ad car-
men, usque ad crucem, usque ad panem,  dał 
się  aż  po Ciało,  po  krzyż,  aż  po  chleb. Tak, 
aż po chleb, który możemy pożywać. Dlatego 
w Wieczerniku  powiedział:  „bierzcie  i  jedz-
cie,  to  jest Ciało moje”,  „bierzcie  i pijcie,  to 
jest Krew moja wiecznego Przymierza”. Jezus 

pragnie, abyśmy Go spożywali (jedli). To jest 
to  najsilniejsze  zjednoczenie,  bo  chleb  prze-
mienia się w nasze ciało – to jest ta najściślej-
sza komunia. Czy można dać coś więcej? 
  Gdyby  jednak  Jezus  powiedział  tylko: 
„bierzcie  i  jedzcie”,  byłoby  to  udziałem  je-
dynie  tych  obecnych w Wieczerniku,  ale On 
dodał: „to czyńcie na moją pamiątkę”, ustana-
wiając w swojej hojności kapłaństwo po to, by 
te misteria trwały przez wieki, również dla nas. 
Eucharystia nadaje sens całemu kapłańskiemu 
posługiwaniu. Ostatnia wieczerza  odsłania  tę 

niezwykłą  hojność 
Jezusa.  On  umie 
rozdać  do  końca 
wszystko.  Dał  całe 
ziemskie  życie, 
wszystkie  słowa, 
wszystkie  cuda, 
całe  cierpienie  na 
krzyżu  i  zmar-
twychwstanie.  Ni-
czego  nie  zostawił 
dla  siebie.  Nawet 

ciała, bo dał je nam jak chleb: usque ad panem. 
  Kochać to również stać się darem. Kto bar-
dzo kocha, gotów jest dać nawet taki dar, jak 
przyjęcie cierpienia osoby kochanej. Czasami 
osoba kochająca mówi, że wzięłaby część bólu, 
by ulżyć człowiekowi najbliższemu sercu. To 
bardzo  odważna  gotowość  dawania  i  bardzo 
trudna do wykonania. A Chrystus wziął na sie-
bie nasze grzechy i zadośćuczynił za nas. Dał 
wszystko: cierpienie i śmierć. Nie uwolnił nas 
od śmierci i cierpienia, ale podzielił ją z nami 
jak chleb, byśmy  i my zmartwychwstali. Nie 
rozwiązał  też  do  końca  tajemnicy  cierpienia, 
ale  nadał  mu  sens.  Kochać  to  także  służyć. 
Święty  Jan  relacjonuje  nam:  „Jezus wstał  od 
wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy przeście-
radło, nim się przepasał. Potem nalał wody do 
miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi” (J 
13,4).
  Pan, Nauczyciel, więcej – Syn Boży, zniża 
się do nóg człowieka. To umycie nóg wyjaśnia 
nam rzeczywistość, którą wyraża Eucharystia. 
„Dałem wam przykład, abyście i wy tak czy-
nili, jak ja wam uczyniłem”. Gest umycia nóg 
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i te słowa to znaki ogromnej pokory i posługi 
miłości.  Jezusowy gest wstrząsa  ludzką  logi-
ką, aby ukazać  logikę Bożą, która  jest  logiką 
miłości  do  końca. Taka  powinna  być  i  nasza 
postawa, postawa całego Kościoła. Mamy się 
z  pokorą  i miłosierdziem pochylać  nad  czło-
wiekiem, tak jak czynił to On, nasz Pan i Na-
uczyciel. „Miłujcie się nawzajem,  jak Ja was 
umiłowałem”  -  to  jest  Jego  przykazanie.  Ta 
miłość nie może się jednak ograniczać do po-
jedynczych gestów miłości miłosiernej, ale po-
winna być obecna w życiu chrześcijanina każ-
dego dnia. Wyobraźnia miłosierdzia podyktuje 
nam,  gdzie,  jak,  komu  i  kiedy  powinniśmy 
„umywać  nogi”.  Siłą  do  tak  wielkiej  służby 
będzie Eucharystia, bowiem nie jest ona tylko 
tajemnicą  do  konsekrowania,  do  przyjmowa-
nia, do kontemplacji  i adoracji, ale  jest  także 
tajemnicą do naśladowania.

  Drodzy  Parafialnie  i  Czytelnicy.  Jako  pro-
boszcz, w imieniu wszystkich kapłanów, dzię-
kuję za modlitwę w naszej intencji i za wszelką 
pomoc. Za wszelkie wyrazy życzliwości i do-
broci składam, z serca płynące, serdeczne: Bóg 
zapłać!  Przyjmijcie  też  świąteczne  życzenia. 
Zmartwychwstały Chrystus Pan daje nam moc 
i nadzieje na zwycięstwo. Chrystus daje nam 
nadzieję, że nie ma problemów ponad moc Bo-
żej łaski i prawdy. Wszystkie trudne zjawiska 
trzeba powierzyć Panu i od Niego zaczerpnąć 
rady, w jaki sposób je podjąć, jak ocenić i jak 
je zwyciężać. Niech zmartwychwstanie  Jezu-
sa  Chrystusa  da  nam  nadzieję  przekroczenia 
dotychczasowych  granic  naszego  myślenia, 
naszych ocen i postaw. Niech przyniesie nam 
radość i wesele. Alleluja, Alleluja!
� Ks.�Proboszcz

PIĘKNE MYŚLI: 
Jezus mógł zjeść z krzyża, ale wolał po-
wstać z grobu. św. Augustyn z Hippony 

W takim sercu, w którym nie ma miłości 
bliźniego, nie ma też miłości Boga.

 św. Stanisław Papczyński

Piórem Redaktora
 Jak piękna jest symbolika zakorzeniona 
w tradycji chrześcijańskiej, a czasem wy-
pływająca nawet z tradycji pogańskiej, 
„przystosowanej” do nauczania Kościoła. 
Szczególnie widoczne są te symbole 
w otoczeniu okresu Bożego Narodzenia 
czy Wielkanocy (ale nie tylko wtedy). 
Współczesny świat, zalany pędzącym po-
tokiem reklam, zaprząta nasze głowy zgoła 
innymi sprawami (chociaż czasem wyko-
rzystując do tego świąteczne symbole).
 Czy my jeszcze potrafimy odkryć piękno 
tak bogatej symboliki, czy też coraz bar-
dziej zaciera się ona w naszej pamięci. 
Weźmy np. chociażby „święconki” niesio-
ne do poświęcenia w Wielką Sobotę. Tłu-
mami zmierzamy do kościołów z wystro-
jonymi koszyczkami, ale czy wiemy, 
dlaczego takie a nie inne potrawy do nich 
wkładamy? Na szczęście w wielu czasopi-
smach i książkach katolickich można na 
nowo odkryć i pogłębić znaczenie symbo-
li, pielęgnowanych w tradycji Kościoła. 
Warto po te „informatory” sięgnąć. Ich lek-
tura ze wszech miar okaże się pożyteczna.

 Jan Wontorski

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO 
 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu; 
On sam będzie działał i sprawi, że twoja 
sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, 
a prawość twoja – jak południe. [Ps 37(36), 
5-6]
 Zawierzając całkowicie życie Panu, bez 
żadnego „ale”, możemy być pewni, iż bę-
dziemy świecić Jego blaskiem na wszyst-
kich naszych drogach, bo On jest i Drogą, 
i Prawdą, i Życiem.  J.W.
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PARAFIALNE KRONIKI ZARAZy

  Mam przed sobą uchwycone w kadrze zdję-
cie naszego Księdza Proboszcza, mocującego 
nowe folie do kratek konfesjonałów. Patrzę na 
naszych  Księży Wikariuszy,  nieomal  taplają-
cych się za ołtarzem w niebieskiej plastikowej 
misce z wodą i mydłem, tuż zanim przystąpią 
do  rozdawania  Komunii  Świętej,  może  i  na 
rękę.  Słucham  orędzi  Prezydenta,  Premiera 
i  Przewodniczącego  Konferencji  Episkopatu 
Polski  Księdza  Arcybiskupa  Stanisława  Gą-
deckiego  z  Poznania.  Czytam  dekret Arcybi-
skupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Lesz-
ka Głódzia.  I  oczom  nie wierzę.  50  ludzi  na 
Mszy. Bo jak 51 to już pewnie trzeba dzwonić 
po Dzielnicowego. Albo może samemu zapisać 
się  do ORMO  i  zrobić  z  tym  jakiś  porządek. 
Za pięć  tysiaków kary dla Parafii praktycznie 
pozbawionej  w  tej  chwili  dochodu,  podob-
nie zresztą  jak bardzo wielu przedsiębiorców, 
wziąwszy pod uwagę chociażby restauratorów, 
zarządców prywatnych przedszkoli, pracowni-
ków branży turystycznej i hotelarskiej, prywat-
nych  i państwowych przewoźników, artystów 
scenicznych.
  Podgrzewanie  społecznych  emocji  bardzo 
często bazuje na mniej  lub bardziej uświado-
mionym  przeświadczeniu,  iż  społeczeństwo 
posiada pamięć akwariowej  rybki. Starcza  jej 
ponoć  na  jedno  okrążenie  akwarium.  Tym-
czasem pierwszego koronawirusa odkryto  już 
w latach 60-tych XX wieku, a „zwykła grypa” 
stanowi  o  wiele  częstszą  przyczynę  zgonów 
niż słynne pandemie. Dlaczego więc w Polsce 
podjęto  tak  ostre  i  radykalne  środki w walce 
z obecną zarazą, podczas gdy nie jest to zjawi-
sko nowe, ani mało znane? Sięgnijmy najpierw 
po garść historii z nie aż tak odległych lat dwu-
tysięcznych,  by  na  koniec  spróbować  udzie-
lić  odpowiedzi  na  pytanie  nurtujące  zapewne 
wielu wierzących, którzy ani za Szweda, Cara, 
Niemca  i  Stalina  nie  mieli  tak  utrudnionego 
dostępu do Mszy Świętej jak w ubiegłym mie-
siącu.

2003�SARS
  Skrót  ten  pochodzi  z  języka  angielskiego 
od  „severe  acute  respiratory  syndrome”  czyli 

„zespół  ciężkiej  ostrej  niewydolności  odde-
chowej”. Historia zabrzmi znajomo, ponieważ 
pierwsze  nietypowe  zapalenie  płuc  spowo-
dowane  przez  tegoż wirusa  pojawiło  się  pod 
koniec 2002  r. na południu Chin w prowincji 
Guandong. Zarażenie miało charakter odzwie-
rzęcy,  za  pierwotnego  nosiciela  uznano  pa-
gumę, czyli rodzaj chińskiego łaskuna (z wy-
glądu  coś  w  rodzaju  szarej  drzewnej  łasicy). 
Pierwsze  opisane  przypadki  cechowały  się 
ostrym i dramatycznym przebiegiem. Do koń-
ca  2003  r. wirus  pociągnął  za  sobą  bez mała 
800 zgonów, z resztą i obecnie 7% zarażonych 
nie ma szans na przeżycie.
  Przyczyną choroby SARS był podobnie jak 
obecnie – koronawirus, bo nie o  jeden rodzaj 
wirusa  tutaj  chodzi,  ale  o  całą  ich  rodzinę, 
z której obecnie wyodrębniono 7 gatunków za-
kaźnych dla  człowieka.  Już w 1962  r.  rozpo-
częto badania, pod wpływem, których w latach 
późniejszych udało się zidentyfikować pierw-
sze dwa koronawirusy: 229E oraz OC43. Tak 
więc  dla  nauki  obecna  pandemia  nie  stanowi 
aż tak wielkiej zagadki, jak choćby opisana po-
wyżej „inwazja” SARS. Co ciekawe, już wów-
czas  stosowano podobne procedury  zaradcze, 
co  obecnie:  dokładnie  17  lat  temu  Światowa 
Organizacja  Zdrowia  zaleciła  wykonywanie 
badań  u  podróżnych  powracających  z  regio-
nów  ognisk  epidemii,  wprowadzono  kwaran-
tannę  (w  Kanadzie  np.  poddano  jej  cały  po-
ciąg), a w Singapurze i Hong Kongu zamknięto 
na pewien czas szkoły. 

2004�Ptasia�Grypa
  Pamiętamy zapewne panikę, związaną z wy-
buchem  w  2004  r.  w  Europie  ptasiej  grypy, 
z wirusa  oznaczonego  symbolem H5N1. Wi-
dok  nadlatującej  mewy  lub  gołębia  przypra-
wiał ludzi o palpitacje serca, a media grzmiały 
o ptasiej apokalipsie. Jak zwykle w takich stre-
sujących sytuacjach powstawały również dow-
cipy,  np.  o  zarażeniu  jednego  z  posłów  i  po-
trzebie „wybicia całego stada”. Później szło już 
jakoś tak bardziej bez echa. Np. na przełomie 
2016  i 2017 r. na skutek zarażenia przez dzi-
kie ptaki doszło do zainfekowania drobiu ho-
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dowlanego,  na  skalę wymagającą  „utylizacji” 
5,5 miliona sztuk drobiu. Ostatni nawrót ptasiej 
grypy,  tym razem w wysoce złośliwej odmia-
nie H5N8, został wykryty w Polsce 31 grudnia 
2019 r. na fermie w województwie lubelskim, 
gdzie  znajdowało  się  ponad  12.000  indyków. 
Na razie zlikwidowano „jedynie” 200 tys. pta-
ków. Służby do dziś badają przyczynę ostatniej 
epidemii ptasiej grypy, co jest niezwykle waż-
ne dla profilaktyki i zwalczania chorób drobiu, 
a w dalszej perspektywie – dla jego skuteczne-
go eksportu.
2009�Świńska�Grypa
  Światowa  pande-
mia  świńskiej  grypy 
spowodowanej  przez 
wirusa  AH1N1  trwa-
ła  od  czerwca  2009 
r.  do  sierpnia  2010  r. 
Ciekawe,  że  na  ten 
akurat  rodzaj  zaraz-
ków  statystycznie 
bardziej  odporne były 
osoby starsze niż dzie-
ci.  Obecność  wirusa 
świńskiej  grypy  zo-
stała  potwierdzona 
na  wszystkich  stale 
zamieszkałych  konty-
nentach. W  Polsce  na 
skutek  zarażenia  tym 
konkretnym  wirusem 
do lipca 2010 r. zmar-
ły 182 osoby.

Sezon�pandemiczny
  Na  stronach  Rządowego  Centrum  Bezpie-
czeństwa znalazłem artykuł „Grypa w sezonie 
pandemicznym 2018/2019 w Polsce i Europie” 
autorstwa Izabeli Kucharskiej i Beaty Michulec 
z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Stwier-
dzają one,  iż „przyczyną corocznych, sezono-
wych  wzrostów  zachorowań  ludzi  na  grypę 
w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy 
typu A i B. Zachorowania mogą przybierać po-
stać sezonową, epidemiczną lub pandemiczną. 
Grypa powoduje zachorowania w każdej gru-
pie wiekowej. Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje,  że  rocznie może  ona  dotknąć  5-10% 

dorosłych i 20-30% dzieci. Śmiertelność grypy 
sezonowej wynosi 0,1-0,5% (tzn. umiera 1 do 
5 na 1000 osób, które zachorowały), przy czym 
90% zgonów występuje u osób po 60 roku ży-
cia”.
  Skoro  zgodnie  z  cytowanymi  autorkami 
„w  ramach  monitoringu  sytuacji  epidemiolo-
gicznej grypy w sezonie grypowym 2018/2019, 
w okresie od 1 września 2018 r. do 15 marca 
2019  r.,  zanotowano  łącznie  3  337  044  zgło-
szeń  przypadków  zachorowań  lub  podejrzeń 

zachorowań  na  grypę 
i  zachorowania  gry-
popodobne”,  to  lekko 
licząc  „zwyczajny  se-
zon  grypowy”  pocią-
ga  za  sobą  w  Polsce 
ok.  3  000  000  /  1000 
=  3  tysiące  zgonów, 
do  których  dochodzi 
m.in. w wyniku powi-
kłań pogrypowych.
Dlaczego�tak�mocno�
przykręcono�śrubę?
  Zdaję sobie sprawę, 
że dla rządów jakakol-
wiek  klęska  żywioło-
wa stanowi wyzwanie 
ambiwalentne.  Z  jed-
nej  strony  często  ist-
nieje pokusa, by w ta-
kich  okolicznościach 
odebrać  obywatelom 

kolejne wolności, na co oni  łatwo się zgodzą, 
a nawet jeszcze podziękują. Ze strachu. Byłem 
świadkiem tego typu zachowań w USA na linii 
władza-społeczeństwo podczas ataku na World 
Trade Center we wrześniu 2001  r. w Nowym 
Jorku.  Wzmożone  kontrole,  podsłuchy,  prze-
chwytywanie  korespondencji,  przeszukania 
bez  nakazu,  kryzys  całych  gałęzi  gospodarki 
w imię „bezpieczeństwa narodowego” stały się 
dla wielu wyrzutem tym bardziej gorzkim, im 
więcej  pojawiało  się  pytajników  co  do  istoty 
„zamachów”. Z drugiej strony założywszy, że 
pandemia nie jest w jakiś sposób indukowana 
dla wyżej wymienionego celu, każdej władzy 
łatwo się „na takim temacie przejechać”. Wów-
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czas,  również  w  poczuciu  misji  i  odpowie-
dzialności  próbuje  się  „nie  schrzanić  roboty” 
i „dmucha się na zimne”.
  Wydaje się jednak, że istotą obawy, podziela-
nej na równi przez rządzących i społeczeństwo 
może być w tym konkretnym wypadku „prze-
pustowość” służby zdrowia. Nawet w krajach 
najbardziej  rozwiniętych nie  jest ona nieogra-
niczona. Weźmy  pod  uwagę  np.  podstawowe 
logistyczne zagadnienie dostępności respirato-
rów, koniecznych do podtrzymania przy życiu 
pacjentów najostrzej reagujących na zakażenie.
  „Zwykła  grypa” właściwie  leczona,  a więc 
również  „wyleżana” w  celu  uniknięcia  powi-
kłań nie powoduje aż tak dotkliwej niewydol-
ności oddechowej. Nie ma więc palącej potrze-
by  izolowania ognisk  jej występowania,  choć 
oczywiście  profilaktyka  jest  jak  najbardziej 
wskazana. Natomiast,  jeżeli  z  góry wiadomo, 
że przy gwałtownym wzroście zarażeń korona-
wirusem jest już tylko kwestią czasu wystąpie-
nie licznych przypadków ostrej niewydolności 
oddechowej, to logiczną konsekwencją jest za-
stosowanie wszelkich środków, by dusić w za-
rodku ogniska infekcji, zamiast potem patrzeć 

jak  duszą  się  pacjenci,  dla  których  musiało 
w końcu zabraknąć zasobów systemu.
  Na koniec pytanie, dlaczego najnowsza pan-
demia zagroziła Polsce w stopniu nieporówny-
walnie większym do tych z początku obecnego 
wieku?  Z  pewnością  przyczyniła  się  do  tego 
łatwość  i  powszechność  podróżowania.  Spo-
łeczeństwo  polskie  posiada  dziś  większe  za-
soby i wyższe aspiracje. Nawet niezamożnych 
stać  na  podróże  tzw.  „tanimi  liniami”. Nastą-
pił  znaczny  postęp  infrastruktury  i  siatki  po-
łączeń Narodowego Przewoźnika. 20 lat temu 
nie wyobrażano sobie np. bezpośrednich lotów 
z Warszawy do Chin, a Polski nie było nawet 
w Strefie Schengen. Dziś rozległość kontaktów 
gospodarczych,  turystycznych,  naukowych 
i  kulturalnych  Polski w  sposób  naturalny  po-
woduje w naszym kraju zwiększony przepływ 
osób z zagranicy. Wliczyć w to trzeba fakt ist-
nienia podwójnej migracji: Polaków na Zachód 
i pracowników ze Wschodu do Polski. W  ten 
sposób  nietrudno  dostać  rolę  „wirusowego 
huba” Europy, w której jednak nie daliśmy się 
obsadzić,  daj Boże  również  przez  fakt  czaso-
wego zamknięcia różnego rodzaju granic.
� Augustyn�Zdzienicki

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
 Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! 

prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!
Niech ta radosna PRAWDA, którą się 
dzielimy w okresie Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa, przepełnia nasze ser-
ca nadzieją, „iż my mamy zmartwych-
powstać, z Panem Bogiem królować. 
Alleluja!” Radosnego trwania w jedno-
ści z Chrystusem Zmartwychwstałym 
życzymy naszym Czytelnikom i całej 
Wspólnocie Parafialnej.

 Redakcja „Skałki”

ŻYCZENIA dla KSIĘŻY
 Maryjo, Królowo Apostołów, Mat-

ko Kapłanów – Ty, któraś na Golgocie 
trzymała w ramionach martwe ciało 
Twojego Syna, a naszego Odkupicie-
la, prosimy, wypraszaj wszelkie łaski 
potrzebne kapłanom, którzy w każdej 
Mszy św. trzymają w swoich dłoniach 
Chrystusa, oddającego za nas życie.
 Oręduj za Kapłanami z naszej Wspól-
noty Parafialnej, Zbigniewem, Łuka-
szem, Wojciechem i Filipem. W ich 
intencji w Twoim Sercu składamy mo-
dlitwy, prosząc byś je zaniosła do tronu 
Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystu-

sa.  Redakcja „Skałki”



8 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

PARAFIALNE KRONIKI ZARAZy CIĄG DALSZy

Jak�w�stanie�wojennym
  Ksiądz Łukasz, który w intencji, a  także 
niejako  w  imieniu  naszych  Maturzystów 
sobotnim rankiem udał się w błyskawiczną 
pielgrzymkę  na  Jasną  Górę,  powróciwszy 
wieczorem dzielił się wrażeniami z rozmów 
z Ojcami Paulinami: „Ostatni raz tak pusto 
było tu chyba w stanie wojennym. Zwłasz-
cza na Apelach, kiedy obowiązywała godzi-
na milicyjna”. Przypadający nazajutrz dzień 
15 marca 2020 r. zapisze się na pewno w hi-
storii  Kościoła  w  Polsce.  Z  perspektywy 
Parafii,  paradoksalnie,  najliczniejsza  była 
Msza św. o godzinie 6.30 rano w kościele. 
W  kaplicy  do 
południa  poja-
wiły się 4 (słow-
nie  cztery)  oso-
by.  Na  ulicach 
przede  wszyst-
kim  właściciele 
czworonogów. 
Pociągi  wożą 
przeważnie  po-
wietrze.  W  su-
mie  to  Bogu 
dzięki – obywa-
tele nie zgrywa-
ją  chojraków, 
będzie mniej zakażeń.

Najdziwniejsza�procesja
  Po „dziwnych” Mszach Świętych, z któ-
rych południowa Suma zgromadziła 17 osób 
w kościele i 17 przed ekranami smartfonów 
zdarzyło się coś jeszcze dziwniejszego. Wi-
kariusze  wraz  z  Księdzem  Proboszczem 
wyruszyli  w  procesję  z  Najświętszym  Sa-
kramentem szlakiem po zewnętrznych gra-
nicach Parafii, zahaczając o Cmentarz Wo-
jenny na Zaspie, Galerię Metropolia  i Plac 
bł.  Księdza  Bronisława  Komorowskiego. 
W  swojej  gorliwości  dołączyć  się  chciała 
grupka młodzieży, ale po ojcowsku poucze-

ni przez duszpasterzy posłusznie udali się do 
domów.  Zdumiewająco wyglądał  ten mały 
orszaczek w rozwianych stułach, zmieniają-
cy się co kilkaset metrów w zaszczycie nie-
sienia  Tego,  którego  tak  niewielu  Parafian 
mogło dzisiaj przyjąć osobiście.

Chociaż�to�jeszcze�nie�Boże�Ciało…
  „Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak 
się  Jego  dzieciom  powodzi”  –  śpiewa  się 
w  Boże  Ciało.  Procesja  wyglądała  bardzo 
skromnie. Ale właściwie oznaczała dokład-
nie to, czego nam wszystkim w tej chwili naj-
bardziej potrzeba: oto Jezus o nas pamięta. 
Idzie do nas, choć my nie możemy wszyscy 

przyjść  do  Nie-
go.  Będzie  cze-
kał  w  koście-
le,  adorowany 
jeszcze  więcej 
niż  dotychczas 
– codziennie po 
Mszy  wieczor-
nej  do  godziny 
20.00.  Podczas 
w c z o r a j s z e j 
transmisji  Ape-
lu  Jasnogór-
skiego  uderzyły 
mnie  słowa  O. 

Michała Legana: „Prosimy Cię Matko, aby 
ten czas eucharystycznego głodu, w którym 
porzucamy  Jezusa  by  być  z  Jezusem,  czas 
w którym tracimy z oczu naszego Oblubień-
ca,  doświadczamy,  iż  skończyła  się  „uczta 
weselna” i nadszedł czas postu, był momen-
tem  przeżycia  wielkiej  tęsknoty  –  świętej, 
głębokiej,  przenikającej  serce  i  sumienie, 
która ujawni nam, jak bardzo trzeba Eucha-
rystię kochać, jak bardzo trzeba Ją cenić, jak 
wielkie  powinno być  nasze  dziękczynienie 
wtedy,  gdy  mogliśmy  spokojnie  i  bezpro-
blemowo przyjmować Ciało Pańskie”.
  Augustyn Zdzienicki
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PRymAS TySIĄCLECIA O mOWIE NIENAWIśCI
  Według Słownika Cambridge mowę niena-
wiści definiuje  się,  jako wystąpienie publicz-
ne, które wyraża wobec osoby czy grupy osób 
nienawiść lub zachęca do niej w oparciu o ta-
kie czynniki, jak rasa, religia, płeć lub orienta-
cja płciowa. W nocie z dnia 19 stycznia 2008 
roku  Komisja  Europejska  informując  o  pra-
cach  własnych  nad  Kodeksem  Postępowania 
w sprawie nielegalnej mowy nienawiści w In-
ternecie wykazała, iż na skutek jej interwencji 
od maja 2016 r. dostawcy usług internetowych, 
jak  Facebook,  Twitter,  YouTube  i  Microsoft 
(obecnie także Instagram), usunęli średnio po 
70%  przypadków  tej mowy  im  zgłoszonych. 
W powyższym dokumencie Komisja Europej-
ska definiuje fenomen mowy nienawiści, jako 
„publiczne  podżeganie  do  przemocy  i  niena-
wiści  na  bazie  zespołu  cech,  obejmującego 
rasę,  kolor  skóry,  religię,  przodków oraz  po-
chodzenie narodowe i etniczne”. Nie występu-
je tu jednak kwestia orientacji seksualnej, jak 
w  powyższej  definicji  słownikowej,  czy  też 
orientacji politycznej, która chyba najbardziej 
rozpala emocje przysłowiowego Kowalskiego.
  Co  ciekawe,  zdanie  obraźliwe  lub  kontro-
wersyjne może według Komisji  Europejskiej 
pozostać  legalne  w  świetle  prawa.  Zgodnie 
z  sentencją  Europejskiego  Trybunału  Praw 
Człowieka  „wolność  wypowiedzi  odnosi  się 
nie tylko do informacji bądź idei, które są po-
wszechnie  przyjmowane  lub  uznane  za  nie-
obraźliwe albo obojętne; ale również do tych 
zdań,  które  obrażają,  szokują  lub  wzburzają 
porządek państwowy albo jakikolwiek obszar 
społeczności”.  Mamy,  więc  do  czynienia  ze 
zderzeniem  dwóch  wartości:  wolności  prze-
strzeni  publicznej  od  nienawiści  z wolnością 
wypowiedzi poszczególnych osób i wspólnot. 
W jaki sposób ma te wartości pogodzić chrze-
ścijanin?

Pozostaje�wymowa�czynów
  Dysponujemy  tekstem  niezwykle  istotnym 
dla  rozwiązywania  tego  typu dylematów,  au-
torstwa  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego. 
Chodzi o List Pasterski do Ludu Bożego Ar-
chidiecezji Gnieźnieńskiej  i Warszawskiej  na 

Wielki Post 1967 roku. Zacytuję z niego kilka 
zdań, z których  już pierwsze stanowi  receptę 
na  dylematy  społeczeństw,  próbujących  bez-
skutecznie uporządkować swoje relacje: „Gdy 
zawodzą  urzędowe  układy,  pozostaje  wymo-
wa  czynów,  zrodzonych  z  miłości  (…)  Gdy 
światu  nie  imponuje  już  wiedza,  nie  zawsze 
zdolna, by prowadzić do Boga, do pokoju serc 
i  do  szczęścia, gdy  ludzie wątpią w mądrość 
wszystkich  filozofów  świata,  zawsze  jeszcze 
pozostaje w nich tęsknota za Ewangelią Chry-
stusową,  za  wolnością  synów  Bożych  i  za... 
większą jeszcze miłością”.

Jubileusz…�i�po�Jubileuszu
  Przypomnijmy  okoliczności  powstania 
omawianego Listu. Oto zakończyły się obcho-
dy 1000-lecia Chrztu Polski. Program Wielkiej 
Nowenny okazał  się doskonałym narzędziem 
przypomnienia naszemu narodowi skarbu wia-
ry, jej odświeżenia, przeżycia na nowo godno-
ści wynikającej  z  daru Chrztu Świętego. Ale 
wiara  wymaga  uczynków.  Jubileusz…  i  po 
Jubileuszu.  Jacy  jesteśmy,  jacy  będziemy,  na 
co  dzień  –  zdaje  się  pytać  Prymas  Tysiącle-
cia? I bez zbędnego moralizatorstwa podsuwa 
konkretne kroki, mówiąc współczesnym języ-
kiem  urzędowym,  procedury  postępowania, 
podobnie jak św. Jan Chrzciciel nad Jordanem, 
Współpatron  Prymasowskiej  Archikatedry 
Warszawskiej:  „Pytały  go  tłumy:  «Cóż  więc 
mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma 
dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie 
ma;  a  kto ma  żywność,  niech  tak  samo  czy-
ni».  Przychodzili  także  celnicy,  żeby  przyjąć 
chrzest,  i  pytali  go:  «Nauczycielu,  co mamy 
czynić?» On im odpowiadał: «Nie pobierajcie 
nic  więcej  ponad  to,  ile  wam  wyznaczono». 
Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czy-
nić?» On im odpowiadał: «Nad nikim się nie 
znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprze-
stawajcie na swoim żołdzie» (Łk 3,10-14).

W�społeczeństwie
  Otóż  tak  odpowiada Kardynał  Stefan Wy-
szyński  ludziom  pracy  zawodowej,  dziś  tak-
że korporacyjnej: „Tak gorąco pragniemy, by 
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w miejscach, gdzie  ludzie pracują, poprawiła 
się  atmosfera  współżycia!  By  ucichły  prze-
kleństwa i grubiańskie wyzwiska, by nie było 
już nienawiści i niechęci, by miejsce postawy 
walki  zajęła  postawa wzajemnej  służby,  bra-
terskiej pomocy  i współdziałania. Do miejsc, 
gdzie biją potężne młoty, niech przyjdą wrażli-
we, bijące serca! Wtedy warsztaty pracy staną 
się błogosławionym miejscem owocnej pracy 
i braterskiej służby.
  Czyż  nie  byłby  to  upragniony  owoc  tylu 
przemian społecznych?” A w drodze do pracy? 
„Wychodząc z domu do pracy, wnoście wszę-
dzie  pokój Boży,  życzliwe  słowo,  przyjemne 
spojrzenie, czy to w tramwaju, autobusie, czy 
w  pociągu, mijając  ludzi  na  ulicach,  czy  też 
wchodząc do warsztatu pracy, do biura i urzę-
du. Przyjmijcie zachętę Apostoła: «Niech bę-
dzie  usunięta  spośród  was  wszelka  gorycz, 
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie 
wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie na-
wzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie so-
bie nawzajem, tak jak i Bóg wam przebaczył 
w Chrystusie» (Ef 4,32-32)”.

Pod�prąd�mody�na�brutalność
  Zdaniem Prymasa Tysiąclecia walka z mową 
nienawiści  wymaga  wielkiej  osobistej  pracy 
nad  sobą,  której  nie  zastąpią  żadne  dekrety 
i regulacje: „Postawcie straż wargom waszym! 
Wypowiedzcie  walkę  przekleństwom,  wy-
zwiskom, grubiańskim i obelżywym słowom, 
których niestety, tak wiele w naszym codzien-
nym życiu. Nie ulegajcie modzie, która głosi, 
że  brutalność  jest  znakiem  charakteru, mocy 
i pewności siebie. Jest ona przede wszystkim 
oznaką  braku wychowania,  skądkolwiek wy-
chodzi – z ust, czy spod pióra (…) Unikajcie 
wojny  słów  z  otoczeniem.  Nie  płaćcie  złym 
słowem za każde słowo, nie podnoście głosu 
na nikogo (…) 
  Czuwajcie nad waszymi myślami, uczucia-
mi  i głośnymi osądami. O nikim źle nie my-
ślcie,  o  nikim  źle  nie  mówcie.  Chrońcie  się 
nieprzyjaznych  myśli  i  porywczych  sądów. 
Starajcie  się  wiele  wyrozumieć  i  wiele  lu-
dziom przebaczyć. «Nie dajcie się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężajcie» (Rz 12,21). 

Owszem, starajcie się w każdym ludzkim ży-
ciu dopatrzyć się jakiegoś dobra i umiejcie to 
uwydatnić”.

W�sporze�politycznym
  W  tym miejscu  dochodzi  Kardynał  Stefan 
Wyszyński  do  kwestii  aktualnej  zwłaszcza 
w czasie toczących się kampanii wyborczych, 
przekładających się w sposób celowy i zapla-
nowany  na  podlewanie  odpowiednim  pali-
wem „wrogich plemion” wciągniętych w tryby 
„wojny polsko-antypolskiej”, w narrację jako-
by  istniała  tylko  fosa prawa albo  lewa,  a po-
środku spalona ziemia, na której niestety mu-
simy  egzystować my,  „zwykli  ludzie”.  Pisał: 
„Nawet  na  odcinku  stosunków  politycznych, 
gdzie  różnice  poglądów  najłatwiej  doprowa-
dzają  do  sporów  i  namiętności,  zachowajcie 
spokój, umiar i opanowanie.
  Macie  prawo  i  obowiązek  wypowiadać 
z  całą  swobodą  swoje  sądy,  oceny  i  krytyki. 
Dopiero wtedy dawalibyście dowód nieufności 
do tych, co sprawują władzę, gdybyście lękli-
wie milczeli. Skoro otwarcie mówicie, co Was 
boli, wypełniacie obowiązek obywatelski. Ale 
i tutaj zachowujcie chrześcijański umiar i du-
cha pokoju,  pamiętając o  tym,  że  łatwiej  jest 
stawiać  wymagania,  niż  je  słusznie  zaspoka-
jać. Wszystkim, którzy uważają się za waszych 
nieprzyjaciół,  zapłaćcie  modlitwą  i  dobrym 
uczynkiem”.

Nie�dla�dewastacji�emocjonalnej
  Podsumowując,  Prymas  Tysiąclecia  ze 
wszystkich sił bronił Narodu przed dewastacją 
emocjonalną, która dziś wydaje się niezwykle 
skuteczną  bronią  antyspołeczną  i  antynaro-
dową.  Sprawdziła  się  ta  broń  na  Bałkanach, 
w Rwandzie, na pograniczu Indii i Pakistanu, 
na Sri Lance, w Strefie Gazy  i w tylu  innych 
miejscach. „Nie daj się zwyciężyć złu” ozna-
cza tutaj – nie  łykaj emocjonalnych piguł, po 
których  na  pewno  pogorszy  się  wszystkim. 
Trzymaj  się  Jezusa  Chrystusa.  W  końcu  to 
„On,  Syn  Boży,  przez  wcielenie  swoje  zjed-
noczył się jakoś z każdym człowiekiem” (Re-
demptor Hominis 8). Nawet z tym z „wrogiego 
plemienia”.
  Autor:�Augustyn�Zdzienicki
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ZmARTWyChWSTANIE
PYTANIA DO REFLEKSJI 
1. Co oznacza zmartwychwstanie?
2. Kto zmartwychwstanie i kiedy?
3.  Skąd  możemy  mieć  pewność,  że  zmar-
twychwstanie nastąpi? 

NAUCZANIE�PISMA�ŚWIĘTEGO�
  Jeżeli  głosimy,  że  Chrystus  zmartwych-
wstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród 
was,  że  nie ma  zmartwychwstania?  Jeśli  nie 
ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmar-
twychwstał. A  jeśli Chrystus  nie  zmartwych-
wstał,  daremne  jest  nasze  nauczanie,  próżna 
jest  także wasza wiara. Okazuje  się bowiem, 
żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro 
umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu 
świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chry-
stusa.  Skoro  umarli  nie  zmartwychwstają,  to 
i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chry-
stus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza 
wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grze-
chach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, 
poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu 
w  Chrystusie  nadzieję  pokładamy,  jesteśmy 
bardziej od wszystkich  ludzi godni politowa-
nia. (1Kor 15,12-19) 

NAUCZANIE�KATECHIZMU
KOŚCIOŁA�KATOLICKIEGO 

KKK�997:
  Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, 
będącej  „rozdzieleniem  duszy  i  ciała,  cia-
ło  człowieka  ulega  zniszczeniu”,  podczas 
gdy  jego dusza  idzie na spotkanie z Bogiem, 
chociaż  trwa  w  oczekiwaniu  na  ponowne 
zjednoczenie  ze  swoim  uwielbionym  ciałem. 
Bóg  w  swojej  wszechmocy  przywróci  osta-
tecznie  naszym  ciałom  niezniszczalne  życie, 
jednocząc  je z naszymi duszami mocą Zmar-
twychwstania Jezusa. 
KKK�998:
� Kto  zmartwychwstanie?  Wszyscy  ludzie, 
którzy  umarli:  „Ci,  którzy  pełnili  dobre  czy-
ny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, któ-
rzy  pełnili  złe  czyny  na  zmartwychwstanie 
potępienia” (J 5,29). 
KKK�999:

  W  jaki  sposób?  Chrystus  zmartwychwstał 
w swoim własnym ciele: „Popatrzcie na moje 
ręce i nogi:  to Ja jestem” (Łk 24,39); nie po-
wrócił  On  jednak  do  życia  ziemskiego.  Tak 
samo w Nim „wszyscy zmartwychwstaną we 
własnych ciałach, które mają teraz”, ale to cia-
ło będzie przekształcone w „chwalebne ciało” 
(Flp 3,21), w „ciało duchowe” (1Kor 15,44). 
KKK�1000:
� To  „w  jaki  sposób”  przekracza  naszą 
wyobraźnię i nasze rozumienie; jest dostępne 
tylko w wierze. Udział w Eucharystii daje nam 
już zadatek przemienienia naszego ciała przez 
Chrystusa: Podobnie jak ziemski chleb dzięki 
wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem 
ale Eucharystią, a składa się z dwóch elemen-
tów,  ziemskiego  i  niebieskiego,  tak  również 
my,  przyjmując  Eucharystię,  wyzbywamy 
się  zniszczalności,  ponieważ  mamy  nadzieję 
zmartwychwstania. 
KKK�1001:
  Kiedy? W sposób definitywny „w dniu osta-
tecznym”,  (…)  „na  końcu  świata”.  Istotnie, 
zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie 
złączone  z  powtórnym  Przyjściem  (Paruzją) 
Chrystusa: Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na 
hasło  i  na głos  archanioła,  i  na dźwięk  trąby 
Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi 
(1Tes 4,16). 

DO�PRZEMYŚLENIA...�
  Zatem  wiara  w  zmartwychwstanie  ciał  to 
nie  jest  tylko  kwestia  doktryny,  którą  jako 
chrześcijanie  uznajemy  i  głosimy.  Żeby  nie 
była  to  w  nas  wiara  pusta  i  jałowa,  musi-
my  zabiegać  o  to,  by  ciała  nasze  już  teraz 
były  naprawdę  świątyniami  Ducha  Świętego 
(1Kor 6,19). Już teraz musimy pracować nad 
przywracaniem naszym ciałom  ich  godności. 
Rzecz jasna, tylko w Chrystusie i tylko dzięki 
Jego łasce ta nasza praca może być skuteczna. 
Na czym ona polega? Apostoł Paweł daje nam 
dyrektywę ogólną: „Jak oddawaliście członki 
wasze  na  służbę  nieczystości  i  nieprawości, 
tak  teraz  wydajcie  członki  wasze  na  służbę 
sprawiedliwości,  dla  uświęcenia”  (Rz  6,19). 
Praktycznie  znaczy  to:  naszych  rąk,  nóg 
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i  języka używajmy do czynienia dobra, a nie 
zła; naszą seksualność podporządkujmy prawu 
moralnemu  i  oddajmy  na  służbę  prawdziwej 
miłości; nasze lęki, uczucia i pożądania niech 
przenika zawierzenie Bogu i miłość bliźniego; 
te nasze choroby, cierpienia, starość oraz inne 
utrapienia, jakich nie da się uniknąć, starajmy 
się przemieniać w krzyż przybliżający nas do 
Boga. 
  Tym wszystkim,  którzy  lękają  się,  że  taki 
program  przywracania  godności  naszym  cia-
łom i takie wyrażanie naszej wiary w przyszłe 
zmartwychwstanie przerasta ludzkie siły, odpo-
wiem w trzech punktach: Po pierwsze, u Boga 
nie ma  nic  niemożliwego,  starajmy  się  tylko 
w tej naszej pracy liczyć mocno na Bożą łaskę. 
Po wtóre, to tylko z pozycji zewnętrznego ob-
serwatora program ten wydaje się zbyt trudny, 
a nawet niemożliwy do wypełnienia – w miarę 
jak przyjmiemy go za swój program życiowy, 
życie według  niego  stanie  się  dla  nas  czymś 
wręcz  słodkim  i  lekkim,  nawet  jeśli  nieraz 
przyjdzie nam się przekonać o swojej słabości. 
Wreszcie po trzecie, do podjęcia tej pracy nad 
sobą  i  trwania w niej możemy  i powinniśmy 
sobie wzajemnie pomagać – i na tym m.in. po-
lega tajemnica świętych obcowania. (...) 

Będziemy�upodobnieni
do�zmartwychwstałego�Chrystusa�

  Postawmy  sobie  jeszcze  ostatnie  pytanie: 
Czy wiemy coś o  tym, na czym będzie pole-
gało  nasze  istnienie  w  ciałach  zmartwych-
wstałych? Odpowiedź na  to  pytanie  znajduje 
się w Liście do Filipian: „Nasza ojczyzna jest 
w  niebie.  Stamtąd  jako  Zbawcy  wyczeku-
jemy  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,  który 
przekształci  nasze  ciało  poniżone,  na  podob-
ne  do  swego  chwalebnego  ciała,  tą  potęgą, 
jaką może On  także wszystko,  co  jest,  sobie 
podporządkować” (Flp 3,20-21). 
  Zatem jeżeli chcemy coś wiedzieć na temat 
sytuacji  ciał  naszych  po  zmartwychwstaniu, 
wpatrujmy się w zmartwychwstałego Chrystu-
sa. Otóż w chwalebnym ciele Chrystusa Pana 
wiara Kościoła rozpoznaje cztery następujące 
cechy: Jego ciało było bez reszty wypełnione 
Bożą  obecnością  (claritas)  i  przeduchowione 
(subtilitas) – dzięki tej drugiej cesze mógł On 

w  swoim  realnym  ciele  przyjść  do  uczniów 
mimo  drzwi  zamkniętych.  Jego  ciało  cecho-
wała  transcendencja wobec przestrzeni (agili-
tas) – i to dlatego nie musiał Zmartwychwstały 
odbywać  podróży,  ażeby  objawić  się  w  Je-
rozolimie,  a  potem  nad  Jeziorem  Tyberiadz-
kim.   Wreszcie, Jego zmartwychwstałe ciało 
było wolne od cierpień i niedostępne jakimkol-
wiek wrogim Mu osobom czy siłom (impatibi-
litas). 
  Wszystkie te cztery cechy – rzecz jasna, na 
razie tylko zaczątkowo i jeszcze niewidzialnie 
– możemy osiągać już teraz. Natomiast w Dniu 
Ostatecznym  nasza  cielesność  uzyska  swoją 
ostateczną  celowość,  swój  ostateczny  sens 
i  piękno  –  i  będziemy  już widzialnie  podob-
ni do naszego zmartwychwstałego Pana. Toteż 
naprawdę warto tęsknić za tym, żeby w niebie 
znaleźć się również w naszych ciałach. Warto 
ciągle na nowo zachwycać się tym, że wówczas 
również naszymi ciałami będziemy niepojęcie 
blisko  Boga,  niewyobrażalnie  rozkochani 
w Bogu. Stawiamy sobie czasem pytanie: Na 
czym będzie polegać nasza szczęśliwość w nie-
bie? Otóż wszystko, co Pismo Święte mówi na 
ten temat, przekracza naszą wyobraźnię.
  Z  własnego  doświadczenia  wiemy,  jak  to 
wspaniale  –  choć  siedem  razy  dziennie  upa-
damy  –  żyć w  stanie  łaski  uświęcającej. Nie 
możemy  jednak  mieć  pojęcia  o  tym,  o  ileż 
wspanialej być dosłownie bezgrzesznym, kie-
dy  będziemy  „święci  i  nieskalani  przed  Jego 
obliczem” (Ef 1,4). (...) Dlatego trudno nawet 
sobie  wyobrazić,  żeby  możliwe  było  realne 
traktowanie przez nas obietnicy życia wieczne-
go inaczej, niż poprzez wzrastanie w życiu mo-
dlitwy  i  coraz większą  tęsknotę za  tym, żeby 
modlić się  jak najprawdziwiej.  I  trudno sobie 
wyobrazić, żeby możliwa była wiara w przy-
szłe zmartwychwstanie inaczej, niż poprzez od-
dawanie ciał naszych na służbę dobru, niż po-
przez otwieranie ciał naszych na posłuszeństwo 
Bożym przykazaniom, niż poprzez pochylanie 
się nad chorymi i udręczonymi ciałami naszych 
bliźnich w posłudze miłosierdzia. (Jacek Salij 
OP, Horyzonty ostateczne, s. 153-155) 
 opr.�Ks.�Wojciech�Szornak
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  Nad  ranem  wrócił  Sebastian  z  Katedry,  gdzie 
uczestniczył w nocnej Liturgii Wigilii  Paschalnej. 
Zachowywał  się  cichutko,  by  nie  zbudzić  przed-
wcześnie reszty rodziny, która wybierała się na szó-
stą rano na Rezurekcje w parafii. Nie kładł się już 
do łóżka, a wtulił się w wygodny fotel. W myślach 
powróciła mu melodia pięknie wykonanego przez 
diakona Orędzia Wielkanocnego – Exsultet. Werto-
wał sobie jej tekst, tak dobrze znany, a przecież za-
wsze  jakby  nowy,  odkrywczy.  „Dotarł”  do  słów 
mówiących o świecy… O świeca! świeca! przypo-
mniało  się  mu  naraz.  Przecież  obiecał  dziadkowi 
pokazać swoisty kolaż połączenia ze sobą caritaso-
wych świec tej wielkanocnej i tej bożonarodzenio-
wej. Świeczka  z Wielkiejnocy dosyć  ciekawie  się 
wypaliła,  pozostawiając  niemal  nietkniętą wosko-
wą płaskorzeźbę Baranka, z małymi wytopionymi 
otworami, tworzącymi teraz ciekawy ażur. Zostawił 
ją sobie, jako ciekawostkę.
  Potem któregoś dnia w okresie Bożego Narodze-
nia wyciągnął ją i wstawił w jej „lej” świeczkę wi-
gilijną. Przez ażurowe otwory można było dostrzec 
rysunek Stajenki Betlejemskiej.  Sebastian  natych-
miast wyciągnął  „teologiczne” wnioski,  przenika-
nia się początku ziemskiego życia Jezusa z życiem 
zmartwychwstałym.  Wiedział  też,  że  tym  odkry-
ciem  musi  podzielić  się  z  kochanym  dziadkiem 
„Klemensem Gromnicą”. Dziadziuś był znany, nie 
tylko w rodzinie, z kolekcjonowania świec, i snucia 
o  nich  całkiem  ciekawych  opowieści.  Często  też 
przy  różnych  okazjach  zapalał  świece,  zwłaszcza 
przy modlitwach. Nic dziwnego,  iż od wczesnego 
dzieciństwa Seba kojarzył dziadziusia ze świecami. 
Zapalając  je  czy  to przed modlitwami,  czy  też na 
stole  przy  posiłkach,  zawsze  wypowiadał  głośno 
słowa – modlitwę „światło Chrystusa”.
  Natomiast,  kiedy wnuki przyjeżdżały do dziad-
ków  na  wakacje,  gromadził  je  razem  pierwszego 
dnia, wyciągał gromnicę, zapalał ją i prosił: Panie 
Jezu Światłości świata daj  łaskę, by te moje wnu-
częta  dobrze  wykorzystały  czas  wakacyjnych  za-
baw, a Ty Matko Boża Gromniczna strzeż je od złej 
przygody. Tak było rok rocznie, od wczesnych dzie-
cięcych  do  młodzieńczych  lat  wnucząt.  Dziadek 
Klemens  zapalał  też  gromnicę  każdego wieczora, 
przy  modlitwie  różańcowej.  Przyznać  trzeba,  iż 
każda  z  gromnic  była  woskowa,  „wypasiona”. 
Słynny  był  także  żart  pana Klemensa,  taki  trochę 
z gatunku czarnych żartów. Kiedy kolejna gromnica 
wypalała  się,  przypominał:  pamiętajcie,  gdy  będę 

dobiegał  końca  żywota,  jako  ta  świeca,  miejcie 
w gotowości nową długą gromnicę. W przeciwnym 
razie  od  takiej  małej  gromniczki  mogę  poparzyć 
się, gdy mu ją włożą do rąk przy ostatnich tchnie-
niach. 
  Stąd  wziął  się  pseudonim  dziadka  „Klemens 
Gromnica”. Oj wiele było jeszcze anegdot rodzin-
nych  o  dziadku  „Klemensie  Gromnicy”  i  jego 
świeczkach. Kochał świece, kochał ich ciepły pło-
mień. Był też bardzo zacnym człowiekiem i super 
dziadkiem,  uczącym wnuczęta w  super  zabawach 
braterstwa, odpowiedzialności jednych za drugich, 
sprytu, a przede wszystkim miłości do ludzi, ojczy-
zny, przyrody i Stwórcy tego pięknego świata. Za-
wsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze życz-
liwy,  sam  cieszył  się  wakacyjnymi  przygodami 
organizowanymi  dla  wnucząt. A  wnuczęta  –  cała 
dziewiątka,  cztery dziewczynki  i  pięciu  chłopców 
– nie wyobrażały sobie nigdzie indziej wakacji jak 
tylko  u  babci  i  dziadka.  Zjeżdżali  do  rodzinnego 
gniazda zawsze, chociażby na kilka dni, nawet wte-
dy, gdy  jako dorosła młodzież wypuszczali  się na 
swoje wyprawy z koleżeństwem. Przyznać  trzeba, 
iż  w  dobie  wszystko  wiedzącego  „wujka  gogle” 
dziadek z babcią nadal pozostali niekwestionowa-
nymi autorytetami dla swoich wnucząt.
  Teraz,  gdy  dziadkowie  przyjechali  do  nich  na 
Święta Wielkanocne, Sebastian mógł pochwalić się 
„Klemensowi Gromnicy” swoim kolażem świeco-
wym. Był nawet trochę dumny z siebie i nie mógł 
się doczekać reakcji dzidziusia. Seba kiedy przypo-
mniał  sobie o  świeczkach,  jak  z procy wyskoczył 
z fotela, by je z szuflady. Jeszcze przed Rezurekcja-
mi pokażę je dziadziusiowi. Wrócił do fotela, a na 
stojącym przy nim stoliku postawił świeczki, bożo-
narodzeniową włożoną w wielkanocną. Zwyczajem 
dziadka  Klemensa  zapalił  świeczkę,  tą  wigilijną 
i usiadł wygodnie w fotelu. Co też dziadziuś powie 
na  te przenikające się wzajemnie świece symboli-
zujące  narodzenie  i  zmartwychwstanie Chrystusa, 
myślał młodzieniec. Snując na ten temat przypusz-
czenia,  niepostrzeżenie,  zmęczony  nocnymi  uro-
czystościami Sebastian przysnął sobie.
  Obudził go budzik, nastawiony na pobudkę dla 
reszty rodziny przed Rezurekcjami. Zerwał się jak 
oparzony z  fotela  i natychmiast  spojrzał na  swoje 
świeczki. Ze zgrozą spostrzegł, że ta wigilijna wy-
paliła  się  na  tyle,  iż  swoim  płomykiem  zagarnęła 
też rzeźbę Baranka z wielkanocnej świeczki. Z cie-
kawego kolażu, jak się zdawało Sebastianowi, po-
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został  kawałek  powykręcanego  „wosku”,  zespolo-
nych  ze  sobą w  uścisku  obu  świeczek.  Strapienie 
malowało  się  na  buzi  młodzieńca.  Zauważył  to 
dziadek Klemens i zaniepokojony zapytał: wnusi co 
się  stało?  Seba  pokrótce  wyłuszczył  całą  sprawę 
przypadkowo odkrytego kolażu, którym chciał po-
chwalić  dziadkowi  –  ekspertowi  od  świec.  I  co 
z tego zostało… kupa stopionej, powykręcanej ste-
aryny.  Sebastian  mało  nie  rozpłakał  się,  mówiąc 
o tym kochanemu dziadkowi. Wiesz, co wnusiu, nie 
martw się – pocieszał Sebę „Klemens Gromnica”.

  Ja potrafię sobie wyobrazić ten twój kolaż. Mu-
siało to całkiem fajnie wyglądać. Teraz jednak prze-
obraził się on w inny kolaż, symbolizujący zespole-
nie  tajemnicy  narodzenia  z  tajemnicą 
zmartwychwstania Pana Jezusa. Czyż Pan Jezus nie 
narodził się po to, by przez zmartwychwstanie dać 
na życie wieczne, byśmy my się z Nim tak zespolili 
jak te obie świeczki. 
  Jasiek�Dolina

ZANIm PIWO SIę ROZLAłO. 
KRÓTKA hISTORIA BROWARu NA KuźNICZKACh

  Już w średniowieczu, obok młynarstwa, sukien-
nictwa i produkcji tartacznej ważną gałęzią prze-
mysłu,  rozwijającego  się  wraz  z  podupadaniem 
tradycyjnych cechów, stało się browarnictwo. Ze 
wszystkich  ziem  polskich  okresu  średniowiecza 
najwięcej  browarów,  bo  prawie  400,  przypada-
ło na Gdańsk. Na początku XV w. Grodzie nad 
Motławą produkowano ok. 250.000 beczek piwa 
rocznie.
  Wieś Kuźniczki, na której terenie znalazło się 
tutejsze  Osiedle  Browar  Gdański,  wzmianko-
wana  była  po  raz  pierwszy 
w  roku  1551.  Nazwę  swoją 
zawdzięcza  osadzie  prze-
mysłowej  zarządzanej  przez 
oliwskich  Cystersów,  gdzie 
działały  młotownia  żelaza, 
tartak,  olejarnia,  młyn  oraz 
karczma. Od roku 1711 cała 
wieś należała do rodziny gdańskich mieszczan – 
Schmidtów, po czym wielokrotnie zmieniała wła-
ścicieli.
  Po  roku  1773  w  posiadłości  rozpoczął  pro-
dukcję pierwszy tutejszy browar, a w roku 1814 
Kuźniczki  włączone  zostały,  wraz  z  dzielnicą 
Wrzeszcz w granice Gdańska.
  W okresie wojen napoleońskich majątek Kuź-
niczki podupadł. Niewiele zostało z założeń par-
kowych,  które  upiększały  przemysłowe  otocze-
nie okolicy. O ostatecznej  industrializacji  terenu 
dawnej wsi przesądziło powstanie linii kolejowej.
  Na  przełomie  XIX  i  XX  w.  nowym  właści-
cielem tutejszej okolicy stał się Danziger Aktien 
Bierbrauerei – DAB. Już w drugim roku produk-
cji nowy browar wypuścił na rynek 30.000 hek-
tolitrów piwa, by wkrótce po roku 1900 podwoić 
produkcję. O  roli DAB niech  świadczy  fakt,  że 

ponad co czwarty pracownik branży w Gdańsku 
pracował  wówczas  właśnie  u  nich.  Przebojem 
sprzedaży  stało  się  tradycyjne  piwo  jopejskie, 
znane z czasów dawnej świetności gdańskiego pi-
wowarstwa. W drugiej dekadzie XX w. produkcja 
piwa w tutejszym browarze wzrosła do 130.000 
hektolitrów.
  Dokładnie  w  czasie,  gdy  Polska  świętowała 
świeżą  niepodległość,  browar  spłonął.  Pomimo 
częściowej  odbudowy  nie  odzyskał  on  dawnej 
świetności,  również z  racji na skuteczną konku-

rencję  browarów  polskich. 
W czasie II wojny światowej 
wytwarzano  tutaj  podrzęd-
ne  piwo  na  potrzeby  armii 
hitlerowskiej,  a  do  produk-
cji  zmuszano  więźniów 
z Francji, Rosji i Anglii. Już 
w  kwietniu  1945  r.  polskie 

władze wznowiły lokalną produkcję… wody so-
dowej. Pierwsze tutejsze w pełni polskie piwo na-
zwano „Imperator”. Od  lipca 1945 oficjalna na-
zwa  zakładu brzmiała: Zjednoczone Państwowe 
Browary nr 1 w Gdańsku.
  Szczyt  produkcji  tutejszej wytwórni  przypadł 
na rok 1977, kiedy to osiągnęła ona poziom pra-
wie  pół  miliona  hektolitrów. W  1985  roku  po-
wstało  jedno  z  najbardziej  znanych  lokalnych 
piw – „Hevelius” i takie też imię – Jana Heweliu-
sza – zostało nadane browarowi trzy lata później. 
W wyniku  transformacji  ustrojowej  i  kolejnych 
restrukturyzacji browar pod ostatnią marką Elbre-
werey Co. Ltd ostatecznie upadł 28 lutego 2001 
roku.  Resztę  historii  znają  i  współtworzą  obec-
ni mieszkańcy Kuźniczek z ul. Jana Kilińskiego 
w Gdańsku-Wrzeszczu.�
� Augustyn�Zdzienicki�



Odeszli do Pana
1 Wacław Lipski, lat 94
2 Wanda Koziełł, lat 90
3  Zofia Pomorska, lat 70

4
 Stefan Tejkowski, lat 88
Był przyjacielem naszej 
parafii, ochrzczony przez bł. 
ks. Bronisława
Dobry Jezu a nasz Panie,

daj im wieczne spoczywanie

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Nina Turzyńska
2 Krzysztof Paweł Tomsza

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Halina i Józef Jakimiak

51. Rocznica
 Sakramentu Małżeństwa

05.04.2020 g. 0800

Ewa i Zbigniew Tocha
25-lecie Sakramentu

Małżeństwa
16.04.2020 g. 1800

Halina i Antoni Korwel
49. Rocznica

Sakramentu  Małżeństwa
17.04.2020 g. 0800

Anna i Grzegorz Roman
40-lecie Sakramentu

Małżeństwa
19.04.2020 g. 1230

Bóg Ojciec Wszechmogący niech 

Was napełni swoją radością i błogo-

sławi Wam i Waszym Rodzinom

tridUUM paSCHaLne a.d. 2020
wieLKi CZwarteK - 9 Kwietnia
SPOWIEDŹ – rano od 700 do 900
GODZ. 1000 – MSZA ŚW. KRZYŻMA – KATEDRA OLIWSKA 
GodZ. 1800 – MSZa Św. wieCZerZY paŃSKieJ 

adoraCJa przy CieMniCY
GODZ. 2000 – Gorzkie Żale – trzy części
GODZ. 2100 – Adoracja Młodych – Diakonia Muzyczna
GODZ. 2200 – Adoracja w ciszy 
GODZ. 2300 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec – Żywy Różaniec
GODZ. 2400 – Zakończenie Adoracji – repozycja Najświętszego. Sakramentu
wieLKi  piĄteK – 10 Kwietnia
SPOWIEDŹ – rano od 700 do 900, po południu od 1600 do 1730.
DROGA KRZYŻOWA – 800, 1400 
ADORACJA przy CIEMNICY i GROBIE PAŃSKIM
GODZ. 0700 – Adoracja w ciszy
GODZ. 0800 – Droga Krzyżowa
GODZ. 0900 – Żywy Różaniec 
GODZ. 1000 – Adoracja Dzieci Szk. Podst. Schola Emmanuel
GODZ. 1100 – Młodzież Gimnazjum (Bierzmowani) 
GODZ. 1200 – Apostolat Maryjny 
GODZ. 1300 – Dzieci Rocznicy Komunii św. i Schola Gloria 
GodZ. 1400 – droga Krzyżowa 
GODZ. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – Krąg Biblijny
GODZ. 1600 – Szafarze Nadzwyczajni, Semper Fidelis,

Stowarzyszenie Bł. Ks. Bronisława 
GODZ. 1700 – Kręgi Rodzin, Akcja Katolicka,
GodZ. 1800 – LitUrGia wieLKieGo piĄtKU
GODZ. 2000 – Adoracja Młodzieży, Grupa Modlitewna 
GODZ. 2100 – Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, PZ Caritas 
GODZ. 2200 – Adoracja w ciszy 
GODZ. 2300 – Gorzkie Żale – trzy części 
GODZ. 2400 – Zakończenie Adoracji – repozycja Najświętszego Sakramentu
GODZ. 1800 – CELEBRACJA WIELKEGO PIĄTKU 
wieLKa  SoBota – 11 Kwietnia
SPOWIEDŹ – rano od 700 do 900, po południu od 1600 do 1900.
ŚWIĘCENIE  POKARMÓW  od  godz.  1100  do  godz.  1700.  Przypominamy 
o skarbonkach Caritas, na jałmużnę postną, które przynosimy na poświęcenie 
pokarmów.
adoraCJa przy GroBie paŃSKiM do godz. 0700 – 1900

GODZ. 0700 – ul. Prusa, Kraszewskiego, Fredry, Niemcewicza
GODZ. 0800 – ul. Strakowskiego, Lwowska, Zbyszka z Bogdańca,

Lilli Wenedy 
GODZ. 0900 – ul. Krzemienieckiej, Kunickiego, Nad Stawem, Dźwigowa
GODZ. 1000 – ul. Wallenroda, Wyspiańskiego, Wajdeloty
GODZ. 1100 – ul. Waryńskiego, Danusi, pl. Wybickiego
GODZ. 1200 – ul. Kościuszki
GODZ. 1300 – ul. Chrobrego
GODZ. 1400 – al. Legionów
GODZ. 1500 – ul. Pestalozziego, Aldony
GODZ. 1600 – ul. Kilińskiego, Gołębia
GODZ. 1700 – ul. Lelewela, Grażyny
GODZ. 1800 – Adoracja w ciszy
GodZ. 2000 – CeLeBraCJa wiGiLii paSCHaLneJ
niedZieLa wieLKanoCna – 12 Kwietnia
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU godz. 500
MSZA ŚW. REZUREKCYJNA – godz. 600 i dalej Msze św. jak w każdą nie-
dzielę.


