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 Kiedy tylko rozpoczyna się 
miesiąc maj, to radujemy się 
z  pierwszej majowej Uroczy-
stości Maryjnej. Liturgia sło-
wa Mszy św. z  trzeciego maja, 
wskazuje na Maryję, jako Kró-
lową Polski i uwypukla Jej rolę 
w  naszej historii. Wpatrujemy 
się w Matkę, która króluje nam 
od wieków. Piszę te słowa na 
Jasnej Górze, wracając ze Stare-
go Sącza z  Relikwiami Świętej 
Kingi, które otrzymaliśmy od 
Sióstr Klarysek w roku Złotego 
Jubileuszu Parafi i. A  dlaczego 
właśnie Te Relikwie, to wie-
dzą niektórzy, a  więcej o  tym 
napiszę we właściwym czasie. 
Wracając do tematu maryjne-
go, wiemy, że w wielu naszych 
sanktuariach, katedrach, ko-
ściołach, kaplicach i  przydroż-
nych kapliczkach są obrazy, 
fi gury, płaskorzeźby, przedsta-
wiające Jej wizerunek. Maryja 
często jest przedstawiana z ko-
roną na głowie. Oczywiście jest 
to symbol tego, co uczynił Bóg 

względem Maryi – dał Jej miej-
sce po swojej prawicy. Wraz 
z  wierzącymi braćmi i  siostra-
mi, stajemy duchowo w kapli-
cy cudownego obrazu na Jasnej 
Górze. Z sercem pełnym miło-
ści i wdzięczności, spoglądamy 
na oblicze Czarnej Madonny. 
Razem z  całym narodem pol-
skim z  wielką radością śpie-
wamy i wyznajemy prawdę, że 
Maryja jest wielką chlubą na-
szego narodu. Nasi przodkowie 
nałożyli na głowę Maryi koronę 
królewską i nazwali Ją Królową 
Polski. Mamy świadomość, że 
nie wydarzyło się to przez przy-
padek. Matka Boża zajmuje 
ważne miejsce w historii naszej 
Ojczyzny. Jako ludzie wierzący 
nie mamy wątpliwości, że wie-
lokrotnie to właśnie Jej wsta-
wiennictwo, przyniosło Polsce 
wolność, pokój, nadzieję na 
lepsze jutro i  pociechę w  wie-
lu dramatycznych chwilach. 
Na Jasnej Górze, w  duchowej 
stolicy naszego narodu, zawsze 

byliśmy wolni. Przy Sercu Mat-
ki mogliśmy mówić, myśleć 
i modlić się po polsku. To wła-
śnie przed obliczem Czarnej 
Madonny rodziła się i  trwała 
polska myśl niepodległościowa 
w czasie zaborów i okupacji hi-
tlerowskiej oraz komunistycz-
nej. Piękna polska maryjność 
i nieustanne zawierzenie Maryi 
Królowej, pomogły nam prze-
trwać najbardziej dramatyczne 
wydarzenia w  historii naszej 
Ojczyzny. Pomagają nam i dzi-
siaj, w tym czasie, gdy niejako 
„wróg stoi u bram”.
 Obrazują nam to te pięk-
ne słowa: „Pomódl się dzisiaj 
bracie mój miły za Polskę. Po-
módl się za Ojczyznę. Ojców 
zwyczajem Pannie Najświęt-
szej pokłoń się nisko. Za chleb 
powszedni, za spokojne twoje 
ognisko. Niebo rozpina namiot 
błękitny nad twoim domem. 
By nieprzyjaciel już nie groził 
zagłady gromem. Pomódl się 
dzisiaj siostro kochana za Pol-
skę. Pomódl się za Ojczyznę”. 
Maryjna uroczystość: Królo-
wej Polski to święto narodowe. 
Dzień patriotyzmu, wrażliwo-
ści, wdzięczności. Przed ołta-
rzami schylamy pokornie czoła 
w modlitewnej zadumie, niosąc 
uwielbiające westchnienia dla 
Tej, którą nazywamy: Królową 
Polski. Towarzyszy nam histo-
ryczna wizja naszych dziejów, 
wyjątkowych królewskich wy-
darzeń z lwowskiej katedry, bo-
haterskiej obrony Jasnej Góry, 
proroczego porywu mądrości 
przodków uchwalających Kon-
stytucję. Troska o los rodaków, 
nas wszystkich, to wartość po-
trzebna i dziś, gdy rozszerza się 
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dezercja ducha wśród Polaków, 
gdy wątpliwa współczesna mo-
ralność przypomina czasy „li-
berum veto”, gdy pogłębia się 
tchórzliwa ucieczka od zasad 
płynących spod Krzyża i Ewan-
gelii. Głos przestrogi płynący 
z  historii, mocne przesłanie 
rozważanego w  liturgii słowa 
Bożego, niezwykła matczyna 
wrażliwość Maryi Królowej 
Polski – oto wymowne przesła-
nie pierwszego maryjnego świę-
ta w maju 2022 roku. Im bo-
wiem dalej od źródła ludzkiego 
szczęścia (krzyża, Boga, Maryi), 
tym więcej zamieszania, bólu, 
cierpienia, zniewolenia, od któ-
rego trudniej się będzie ode-
rwać i wyzwolić.
 W  znanej pieśni maryjnej: 
„Z dawna Polski Tyś Królową, 
Maryjo”, już Jan Długosz ob-
darzył Maryję Pannę tytułem: 
„Pani świata i  nasza”. Tytuł 
Matki Bożej, jako Królowej 
Polski sięga drugiej połowy 
XVI wieku. Po raz pierwszy 
nazwał Maryję Królową Polski 
i Polaków – Grzegorz z Sambo-
ra. Natomiast mija już czterysta 
lat od charakterystycznego mo-
mentu, kiedy to sama Najświęt-
sza Maryja Panna przekazała, 

że jeśli chce się 
Ją uczcić, wzy-
wać Ją właśnie 
tym tytułem: 
Królowa Pol-
ski. Przecież ma 
tyle tytułów! 
A sama pragnę-
ła być wzywana 
właśnie tym ty-
tułem. Czyż to 
nie jest wspa-
niałe? Historia 
tego wydarze-
nia jest zwią-
zana najpierw 
ze św. Stanisła-
wem Kostką, 
który będąc 
blisko śmierci, 
modlił się ze 
swoim zakon-
nym współbra-
tem, Włochem, 
ojcem Juliu-
szem Manci-
nellim. Ojciec 
Mancinelli był 
zafascynowany 
postacią tego 
świętego młodzieńca. Czter-
dzieści lat po śmierci Stanisła-
wa Kostki, w 1608 roku, tenże 
Ojciec Juliusz w  prywatnym 

objawieniu doświadczył obec-
ności Maryi. Żywił on wielką 
cześć dla Matki Najświętszej. 
Wysławiał Ją w  czasie modli-
twy, a kiedy zapytał, jakim jesz-
cze tytułem mógłby Ją uczcić, 
usłyszał: „A  czemu mnie Kró-
lową Polski nie zowiesz? Ja to 
Królestwo wielce umiłowałam 
i  wielkie rzeczy dlań zamie-
rzam, ponieważ osobliwą miło-
ścią ku mnie pałają jego syno-
wie”. Ojciec Juliusz trzykrotnie 
doświadczył objawień Maryi. 
Matka Boża obiecała swoją 
szczególną opiekę nad narodem 
polskim, który od wieków głę-
boko Ją czci. Jeżeli sama Maryja 



4 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

w 1608 roku zapowiada opiekę 
nad narodem, który Ją od wie-
ków czci, to ta cześć musiała 
być oddawana od bardzo daw-
na, co więcej, sprawiała Maryi 
wielką radość.
 W naszej rodzinie parafi alnej 
od ponad trzydziestu lat w maju 
gromadzimy się w  kościele, 
w godzinie Apelu Jasnogórskie-
go. Zapraszam i  w  tym roku, 
codziennie o godzinie 2030 na 
wspólną modlitwę. Jest bardzo 
dużo osób, które codziennie 
rano, w  południe i  wieczorem 
oddają cześć Maryi poprzez 
śpiew pieśni maryjnych, mo-
dlitwę różańcową czy Litanię 
Loretańską. W takich chwilach 
czujemy łączność z  wieloma 
wiernymi, którzy odczuwają tę 

samą miłość do Chry-
stusa i  Jego Matki. 
Łączność ta nadaje sens 
naszym cierpieniom 
i  radościom, chwilom 
bólu i wyciszenia.
 O  nas, Polakach, 
wielu ludzi na całym 
świecie mówi, że je-
steśmy narodem ma-
ryjnym. Zapraszam 
raz jeszcze, wszystkich 
Parafi an i  Czytelników 
„Skałki”, do udziału 
w tych pięknych nabo-
żeństwach majowych 
oraz w Apelu Jasnogór-
skim. Myślę, że świa-
domi obecności Matki 
Bożej w  swojej histo-
rii i  życiu, 
zgadzamy 
się z  tym 
stwierdze-
niem. Jed-
nak musi-
my bardzo 

mocno zobaczyć, 
że uznanie Maryi 
za Matkę i  Królo-
wą musi być dla 
nas zobowiązaniem 
i przedmiotem nie-
ustannej ducho-
wej pracy, abyśmy 
uświadomili sobie, 
że dobre rozumie-
nie maryjności 
oraz dziecięca mi-
łość, jaką wyraża-
my wobec Matki 
Bożej, mają nas 
nieustannie pro-
wadzić do Pana Je-
zusa. To On musi 
być w  centrum. 
Nie bójmy się 

pięknej pobożności maryjnej. 
Niech nieustanne oddawanie 
się pod opieką Maryi przyno-
si nam duchową dojrzałość 
i błogosławieństwo Boga. Dziś, 
w  czasach zamętu i  odrzuca-
nia Dekalogu, jeszcze mocniej 
spójrzmy na Królową i  za św. 
Janem Pawłem II powtarzaj-
my: „Totus Tuus, Maria!” i tym 
samym zawierzajmy Jej opiece 
i wstawiennictwu Polskę, swo-
je rodziny, dzieci, młodzież, 
chorych i cierpiących, także na 
Ukrainie oraz siebie, abyśmy 
zawsze szukali drogi święto-
ści i prawdy. Maryjo, Królowo 
Polski i nasza Matko, módl się 
za nami! Amen.

Bożej w  swojej histo-
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W  pierwszym numerze na-
szej „Skałki” z  grudnia 1992 
r., obok życzeń Metropolity 
Gdańskiego Arcybiskupa Ta-
deusza Gocłowskiego z  okazji 
20-lecia istnienia naszej wspól-
noty: „Święty Stanisław Bi-
skup i Męczennik niech wypra-
sza parafii łaski na dalsze po-
myślne lata”, znalazł się arty-
kuł pióra naszego parafianina 
Zbigniewa Żakiewicza, który 
z  okazji naszego parafialnego 
Święta - Odpustu oraz trzy-
dziestolecia naszego miesięcz-
nika, poniżej przypominamy.

Papież Jan Paweł II, będąc jesz-
cze arcybiskupem krakowskim, 
napisał piękny tekst poetycki, 
poświęcony swemu poprzedni-
kowi na stolicy biskupiej. Jest to 
zarazem tekst poświęcony Ko-
ściołowi - „który rodzi się wraz 
ze mną (lecz ze mną nie umie-
ra - ja też nie umieram z nim), 
który mnie stale przerasta - Ko-
ściół: dno bytu mojego i  szczyt 
(Kościół – korzeń, który zapusz-
czam) w  przeszłość i  w  przy-
szłość zarazem... ”

W  drugiej i  trzeciej strofie 
Karol Wojtyła bezpośrednio 
nawiązuje do dramatycznego 
konfliktu, jaki rozegrał się w XI 
wieku między królem Bolesła-
wem Śmiałym i biskupem Stani-
sławem, zakończony tragedią na 
Skałce. Pisze on:

„Pragnę opisać mój Kościół 
w człowieku (któremu dano imię 
Stanisław) i imię to król Bolesław 
mieczem (wpisał w  najstarsze 
kroniki) Imię to wpisał na (po-
sadzce katedry) gdy spłynęły po 
niej strugi krwi (Skąd wyrosło 
to imię, jakie) otrzymał od ludzi 
dla rodziców, dla rodu, dla stoli-
cy (biskupiej w Krakowie) . Dla 
króla Bolesława zwanego (Śmia-
łym i  Szczodrym) dla dwudzie-
stego stulecia, To imię... („Znak” 
nr 7/8, 1979).

Stanisław był jedynym sy-
nem Wielisława ze Szczepanowa 
i  Bogny. Przyszedł na świat po 
30. latach pożycia małżeńskie-
go, około 1030. roku. Dar ten 
tak późno od Boga otrzymany, 
rodzice postanowili poświęcić 
Bogu, kształcono więc Stanisła-

wa na kapłana, najpierw w szko-
le katedralnej w Gnieźnie. Przy-
puszczalnie przez pewien czas 
studiował też w  Paryżu. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał z  rąk 
biskupa krakowskiego Lamber-
ta. Zasłynął jako żarliwy kazno-
dzieja i  misjonarz Ziemi Mało-
polskiej; był też pomocnikiem 
biskupa. Po śmierci Lamberta na 
żądanie duchowieństwa i  króla 
Bolesława, objął krakowską sto-
licę biskupią. Słynął z uczynków 
miłosierdzia, troszcząc się o ubo-
gich, którym oddawał wszystko, 
co posiadał.

Jak doszło do konfliktu mię-
dzy królem a  biskupem? Król 
Bolesław był człowiekiem gwał-
townym, bardzo ambitnym 
i zmysłowym. Wyrządzał krzyw-
dy swoim poddanym, w rezulta-
cie biskup jako, duszpasterz wie-
lokrotnie upomniał króla. Gdy 
to nie pomogło sięgnął do eks-
komuniki. Obrażona duma kró-
lewska, była powodem najpierw 
szalonego gniewu, a  potem 
mordu. Czy biskupa Stanisława 
wiosną 1079. roku pościskali 
mieczem królewscy słudzy, czy 
uczynił to sam król – nie wiado-
mo. Ale czyn królewski wstrzą-
snął całym krajem. Bolesław 
nie mógł utrzymać się na tronie 
i w sierpniu tegoż roku uszedł na 
Węgry.

W 1088. roku, a więc w 9 lat 
po śmierci, nastąpiło uroczyste 
przeniesienie zwłok Stanisława 
biskupa do katedry. Oznaczało 
to, że w  oczach współczesnych 
Stanisław umarł w opinii święto-
ści. Uroczysta kanonizacja odby-
ła się w Asyżu, dnia 8. września 

ŚWIĘTY STANISŁAW BISkup I MĘczeNNIk
 – pATroN NASzej pArAfII
Zbigniew Żakiewicz
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1254 roku, dopełnił ją papież 
Innocenty IV. Kanonizacja św. 
Stanisława była wzorowana we-
dług wzorów kanonizacji św. 
Tomasz Becketa (kanonizowany 
w  1173 roku), który będąc ar-
cybiskupem Cantebury, zginął 
z rąk rycerzy króla Henryka II.

Św. Stanisław biskup, męczen-
nik stał się głównym patronem 
Polski, bardzo popularnym i po-
wszechnie czczonym w  Polsce 
świętym. Imię jego tak często 
nadawano chłopcom, że wkrót-
ce weszło w życie powiedzonko: 
„Stanisław z  izby, Stanisław do 
izby”. Również w krajach ościen-
nych, szczególnie w  Rosji, gdy 
w literaturze chciano podkreślić, 
że bohater jest Polakiem, z regu-
ły nazywano go Stanisławem.

Jak głęboko wszedł w  życie 
duchowe średniowiecznych Po-
laków św. Stanisław, świadczy 
ówczesna legenda, że posiekane 
zwłoki kapłana, w cudowny spo-
sób się zrosły. Również Polska 
rozbita na oddzielne księstwa 
dzielnicowe, rychło powróci do 
jedności, jak się stało z  ciałem 
patrona Polski. Od tych też cza-
sów św. Stanisław, obok św. Woj-
ciecha, a  wkrótce Bogurodzicy 
Częstochowskiej – wyznaczali 

tożsamość narodową i plemien-
ną Lechitów. A kiedy w czasach 
zaborów Polska rozpadła się na 
trzy części, aby zniknąć z mapy 
politycznej Europy, znów ożyła 
wiara w  wstawiennictwo patro-
nów Polski.

Dramat, jaki rozegrał się u po-
czątków państwowości polskiej, 
wyznaczył dalszą drogę rozwoju 
kraju, określił jego przynależ-
ność do kultury zachodnioeuro-
pejskiej. Uwidocznił on bowiem 
proces zachodzący w całej Euro-
pie, gdy władza królewska traciła 
atrybuty boskości i  wszechwła-
dzy, kiedy to cesarze rzymscy nie 
byli podani żadnym prawom, 
ani ludzkim, ani boskim. Nawet 
sami stając się bogami. „Oddać 
co cesarzowi cesarskie, co Bogu 
boskie” - oznaczało oddzielenie 
władzy królewskiej od władzy 
nad duszami ludzkimi. Nie dar-
mo jeden z królów Polski powie-
dział: „Nie jestem Królem wa-
szych sumień”.

Inaczej działo się na wscho-
dzie Europy. W  cesarstwie bi-
zantyjskim, cesarz przybrał tytuł 
bazyleusa, łącząc władzę cesarską 
z  władzą duchową. Tradycję tę 
przyjęła Rosja i w rezultacie głową 
autokefalicznej cerkwi rosyjskiej, 

stał się car. Od czasów Piotra I, 
car rządził cerkwią przy pomo-
cy zaufanego urzędnika, które-
mu nadał brzmiący z niemiecka 
tytuł: obierprokurora Świętego 
Synodu. Już Iwan Groźny, bez 
skrupułów ścinał głowy swych 
biskupów, a duchowni w prakty-
ce stawali się urzędnikami carski-
mi. Osłabienie władzy duchowej 
kosztem wszechwładzy carskiej 
okazało się rychło jedną z głów-
nych przyczyn słabości impe-
rium rosyjskiego, gdzie popi byli 
ośmieszani na równi z  carskimi 
czynownikami. Dlatego też z ta-
kim powodzeniem, ateistyczni 
bolszewicy, mogli zniszczyć od 
wewnątrz imperium rosyjskie.

Nie przypadkowo więc Po-
lonia Gdańska, gdy pozwolono 
zbudować własny kościół, jako 
patrona świątyni obrała św. Sta-
nisława biskupa i  męczennika. 
Patron Polski, którego wsta-
wiennictwu przypisywano zjed-
noczenie kraju, miał zjednoczyć 
Polonie z  Macierzą, staropolski 
Gdańsk z Polską.

Zastanawiającym jest fakt, że 
pierwszy proboszcz kościoła pod 
wezwaniem św. Stanisława Bi-
skupa Męczennika, sam zginął 
śmiercią męczeńską: jak wiado-
mo ks. Bronisława Komorow-
skiego zamordowano w  Wielki 
Piątek 1941 roku. Powtórzył on 
ofi arę patrona parafi i. Ofi ara ta 
nie była daremna, skoro litur-
gia i słowo polskie powróciło do 
świątyni w grudniu 1972 roku. 
I już od 20. lat możemy, nie jako 
mała Polonia Gdańska, ale jako 
nierozdzielna cząstka Polskiego 
Kościoła i Kościoła Powszechne-
go, modlić się w świątyni o sto-
sunkowo krótkiej, lecz jakże dra-
matycznej historii.

 (Red. Foto Internet)
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Szczęść Boże,
 Jestem córką Izy Rybus 
z  Chrobrego. Mama należy do 
XVIII Róży w parafii św Stani-
sława Biskupa Męczennika.
 Mama od ponad 7 lat choru-
je na raka piersi, który się roz-
siał i  jest dużo przerzutów. Pod 
koniec stycznia zachorowała na 
Covid 19.
 Mama miała objawienie Jezu-
sa. Wszystko załączyłam, a  link 
przesyłam poniżej.
https://www.youtube.com/
watch?fbclid=IwAR2WWAY-
N930if_Dqlk5WnP3H1B-
G7wIAdmwLWWnGonqK_
Tc8buNaCcGmHikQ&v=A-
eP7QzYyTv8&feature=youtu.
be
[…]
 W  lutym poprosiłam mamę 
o  spisanie tego co się wydarzy-
ło. Mam ma mgłę pocovidową 
i  zapomina bardzo. Żeby tego 
uniknąć wszystko zostało spisane 
i przeczytała do nagrania.
Mama jak opowiada o widzeniu 
Pana Jezusa i  Jego słowach do 
niej to za każdym razem płacze. 
Jest bardzo wzruszona.
Dla mnie to wydarzyło się na-
prawdę.
 PS Mama ma bardzo zaatako-
wany organizm chorobą. Za nią 
oddycha Jezus. Lekarze powie-
dzieli, że to cud że żyje. Oni się 
już podczas agonii pożegnali.
Mama na tlenie ma saturację 51.
Normalne osoby już nie żyją 
z takim oddechem.
Z Panem Bogiem
pozdrawiam
Beata Łopatniuk
Poznajcie moją historię. 

Nazywam się Izabela Rybus. 
Żyję dzięki uzdrowieniu przez 
kochanego Jezusa Chrystusa 
i  pięknej opiece w  Hospicjum 
Domowym imienia księdza 
Eugeniusza Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku.
 W  1997 roku zachorowałam 
na raka piersi. W Gdańsku od-
mówiono mi pomocy, dopiero 
w  Warszawie w  Centrum On-
kologii zostałam zoperowana. 
Usunięto mi lewą pierś i  węzły 
chłonne, które okazało się, że 
były czyste. Przez 18 lat byłam 
całkowicie wolna od choroby. 
 Niestety po 18 latach rak wró-
cił z wieloma przerzutami. Szpi-
tal już nie chciał mnie leczyć. 
Dostałam skierowanie do Hospi-
cjum Dutkiewicza w  Gdańsku. 
Tu otrzymałam wsparcie i  na-
dzieję na lepsze życie. Bo przecież 
„Hospicjum to też życie”. Dzięki 
pięknej opiece hospicyjnej żyję 
już ponad 7 lat mimo wielu prze-
rzutów. Rak rozsiał się po całym 
organizmie. Poczęstował ner-
kę, kręgosłup, płuca, owinął się 
wokół przełyku i zawęził światło 
oskrzeli oraz możliwość normal-
nego jedzenia. Muszę bardzo 
uważać co jem. Za duże kawał-
ki mogą mi utknąć w  przełyku 
i spowodować niemożliwość pi-
cia i jedzenia. Tak też już się stało 
kilka razy. Zatkałam się i prawie 
umarłam. Aby udrożnić przełyk 
i  jeść normalnie dostałam na-
świetlenie celowane na przełyk. 
Rak się obkurczył i mogę znowu 
jeść i przyjmować płyny. Nieste-
ty zachorowałam bardzo ciężko 
na popromienne zapalenie płuc. 
Aby wyjść z  tego otrzymałam 

w szpitalu bardzo wysokie dawki 
sterydów, które były za wysokie. 
Źle mnie leczono. Mój organizm 
został zatruty sterydami. Cały 
czas modliłam się do Boga i do 
Matki Bożej ponieważ ją gorąco 
kocham aby przez Syna swego 
Jezusa Chrystusa uprosiła dla 
mnie łaskę życia u Niego. 
 Bardzo kocham Matkę Bożą. 
Swoją rodzoną mamę straciłam 
mając 6 lat i  3 miesiące. Moja 
mama zmarła na raka narzą-
dów kobiecych. Na raka szyjki 
macicy. Po stracie mojej mamy, 
mając 9 lat poprosiłam Matkę 
Bożą aby została moją Matką. 
Abym nie była sierotą, abym 
miała w  niej wsparcie, radość 
i  bezpieczeństwo. Zgodziła się 
objawiając mi się we śnie w pięk-
nym sadzie kwitnących jabłoni 
z otwartymi ramionami. Zawsze 
kiedykolwiek ją prosiłam o  po-
moc w trudnych chwilach to mi 
pomagała. 
 Ostatnio w  moich modli-
twach oddałam całą siebie Jezu-
sowi. „Jezu, Ty się mną zajmij” 
– gorąco z pełną wiarą prosiłam 
Jezusa. Prosiłam o  łaskę zdro-
wia, życia. Pod koniec stycznia 
zachorowałam na Covid 19. 
W  święto Matki Bożej Grom-
nicznej straciłam przytomność 
i dwa dni byłam nieobecna. Po-
noć odchodziłam z  tego świata. 
W tym trudnym dla mnie czasie 
modliło się za mnie wiele ludzi, 
dużo grup modlitewnych. Była 
odprawiona msza św. w  mojej 
intencji. Wierzę w to, że modli-
twa jest siłą, jest mocą. Nie ma 
większej mocy od modlitwy. To 
od Boga otrzymaliśmy ten ta-
lent – dar modlitwy. Bóg nas 
uczył rozsiewać talenty poprzez 
Miłosierdzie Boże. Wszystko co 
posiadamy powinniśmy oddać 

ŚWIADecTWo pANI
IzABeLI rYBuS
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Bogu, bo wszystko pochodzi od 
Boga. Podczas mojej dwudnio-
wej nieobecności, jak odchodzi-
łam widziałam różne rzeczy. Wi-
działam ludzkie kości, czaszki, 
widziałam światło różowe, białe 
i niebieskie. Widziałam również 
piękną panią w  białym sadzie, 
w  pięknej jasnej sukni. Była to 
Matka Boża. Widziałam również 
czerwono biały autobus, którym 
jechali Rosjanie. Było to 3 lu-
tego tego roku. Krzyczeli przez 
megafon „Lezawieta nie żywiot 
umierła” (Izabela nie żyje). Tymi 
snami byłam bardzo poruszona.
 Po dwóch dniach nieobec-
ności, ciężkiego stanu zdrowia 
przebudziłam się o  20 godzinie 
w piątek 4 lutego. Całą noc mo-
dliłam się z  moją córką, przez 
15,5 godziny do następnego 
dnia do godziny 11:30. Tyle 
się modliłyśmy razem. Potem 

spałam kilka razy w ciągu dnia. 
Po południu się przebudziłam, 
zjadłam i  dalej już nie spałam. 
Byłam ozdrowieńcem, pomimo 
wielu przerzutów przeżyłam Co-
vid ale to tylko dzięki Jezusowi. 
Tego dnia wieczorem 5 lutego 
miałam objawienie. O  godzinie 
20:00 pokazał mi się na ścianie 
Jezus Chrystus. Tylko widziałam 
Jego głowę w  trójwymiarze, jak 
medalion. Tylko głowa. Była ona 
promienista, świecąca pięknym 
złotym, jasny światłem. Bił zło-
ty blask, który mnie nie raził. 
W tym blasku chciałam się zato-
pić. Czułam bezgraniczną miłość 
płynącą od Jezusa. Jezus powie-
dział do mnie „ Przyszedłem Cię 
dziś uzdrowić ale musisz modlić 
się koronką do Miłosierdzia Bo-
żego o  uzdrowienie”. Po tych 
słowach zniknął. Oczywiście od 
razu z  dziećmi zaczęliśmy się 

  Widziałem już wiele razy, 
jak  ptaki  wyszukują  i  gro-
madzą  materiał  na  swoje 
gniazda.  W  tym  roku  jed-
nak, zdarzało mi się nad wy-
raz  często  zauważać  ptaki 
pracujące nad swoimi gniaz-
dami  –  i  to  od  pierwszej 
fazy, czyli mozolnego poszu-
kiwania  elementów  na 
gniazdo, do samej ich budo-
wy. Ile w tym precyzji, dba-
łości,  kunsztu  dobierania 
najlepszego budulca, od ga-
łązek  po  wyściółkę  i  potem 
misternego  „tkania”  ptasie-
go mieszkanka.
  Widziałem też gniazda za-
częte i nieskończone, opusz-
czone  w  trakcie  budowy. 
Pewnie  lokalizacja  okazała 
się  niezbyt  trafiona.Nie  by-
łoby  to  dobre,  bezpieczne 

gniazdo dla ptasiej rodziny, 
a takie powinno być. Nieraz 
nasze  domy  rodzinne  okre-
ślamy  gniazdami  rodzinny-
mi.  I    nie  odnosi  się  to  do 
budowli  jako  takiej,  ale  do 
miejsca,  gdzie  czujemy  się 
dobrze,  bezpiecznie,  gdzie 
troszczymy się wzajem o sie-
bie (jak ptaki o swoje pisklę-
ta). Niestety, w dzisiejszych 
czasach  robi  się  dużo,  by 
zniszczyć  prawdziwą  rodzi-
nę,  „chroniącą  się w swoim 
gniazdku”. Brońmy zatem te 
nasze  gniazda  przed  nisz-
czycielską inwazją, zaczyna-
jąc  od  ich  solidnego  budo-
wania, do skutecznej obrony 
przed destrukcją. 
 Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA
Zawsze, gdy jest szcze-
gólnie ciężko, gdy ciem-
ności ogarniają ziemię,
a słońce już gaśnie 
i gwiazdy nie dają świa-
tłości, trzeba wszystko 
oddawać Maryi.
Nie istnieje „niemożli-
we”, gdy prowadzi 
i wspiera Maryja, która 
pierwsza uwierzyła 
w to, co „niemożliwe”.
Tam, gdzie panuje wiel-
ka ufność ku Maryi 
i wiara w Jej zwycię-
stwo, tam Bóg dokonu-
je przez Nią przedziw-
nych cudów swojej 
potęgi.
Bł. Stefan Kardynał 
Wyszyński  

PIĘKNE MYŚLI:

modlić koronką. Długo w nocy 
modliliśmy się do Jezusa i Matki 
Bożej. Następnego dnia, 6 lute-
go wstałam z łóżka z większymi 
siłami. Mogłam chodzić samo-
dzielnie po mieszkaniu, jadłam 
z apetytem. Miałam dużą radość 
i spokój w sercu. Wiedziałam, że 
Jezus jest ze mną.
 Chciałam Wam przekazać, że 
wiara i modlitwa jest największą 
mocą. Przekazujcie to Miłosier-
dzie Boże z  rąk do rąk. Oddaj-
my się bezgranicznie Jezusowi. 
Amen
(od Redakcji: To piękne, wyrusza-
jące, dające nam wszystkim wiele 
do przemyślenia, świadectwo Pani 
Izabeli – naszej Parafianki moż-
na również odsłuchać na YouTu-
be, wpisując w  wyszukiwarce 
„Uzdrowienie Izy”. Jednocześnie 
gorąco prosimy o modlitwę w  in-
tencji Pani Izy Rybus.)
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kAToLIcY W AkcjI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Rok Duszpasterski 2021/22
Redaguje Antoni Kakareko

 «Przy końcu pierwszego ty-
siąclecia przybywali na ziemię 
polską synowie różnych naro-
dów już przedtem ochrzczo-
nych, zwłaszcza zaś narodów 
ościennych. Wśród nich cen-
tralne miejsce zajmuje św. 
Wojciech, który przybył do 
Polski z  sąsiedniej i  pobra-
tymczej krainy czeskiej. Dało 
to jakby drugi początek Ko-
ściołowi na ziemiach piastow-
skich. Chrzest w 966 roku, za 
Mieszka I, zostaje niejako po-
twierdzony krwią Męczenni-
ka. I nie tylko to. Polska bo-
wiem wchodzi do rodziny 
krajów europejskich. Przy re-
likwiach św. Wojciecha spoty-
kają się cesarz Otton III i Bo-
lesław Chrobry, w  obecności 
legata papieskiego. Było to 
spotkanie o  historycznej wy-
mowie – Zjazd Gnieźnieński. 
Miało ono oczywiście znacze-
nie polityczne, ale miało i zna-
czenie kościelne. Przy grobie 
św. Wojciecha została prokla-
mowana przez papieża Sylwe-
stra II pierwsza polska metro-
polia: Gniezno, do której 
zostały przyłączone biskup-
stwa w Krakowie, Wrocławiu 
i Kołobrzegu.
 Ziarno, które obumrze, 
przynosi owoc, plon obfity 

(por. J 12, 24). Również do 
św. Wojciecha odnoszą się sło-
wa z Ewangelii Janowej, które 
kiedyś Chrystus wypowiedział 
do apostołów. (…) Wojciech 
poszedł za Chrystusem. Po-
szedł długą drogą, która pro-
wadziła z rodzinnych Libic do 
Pragi, z  Pragi do Rzymu. 
A potem, kiedy natrafiał wciąż 
na opór swoich praskich roda-
ków, wyruszył jako misjonarz 
na równinę panońską, a z ko-
lei przez Bramę Morawską do 
Gniezna i  nad Bałtyk. Jego 
misja jest jak gdyby zwieńcze-
niem ewangelizacji ziem pia-
stowskich. A to właśnie dlate-
go, że Wojciech dał świadectwo 
Chrystusowi ponosząc śmierć 
męczeńską. Ciało Męczenni-
ka wykupił Bolesław Chrobry 
i  sprowadził je tu, do Gnie-
zna. (…)
 Jego męczeńska krew, zmie-
szana z krwią innych polskich 
męczenników, leży u  funda-
mentów Kościoła i  państwa 
na ziemiach piastowskich. 
Wojciechowy zasiew krwi 
przynosi wciąż nowe duchowe 
owoce. Czerpała z  niego cała 
Polska u  zarania swej pań-
stwowości i  przez następne 
stulecia. Zjazd Gnieźnieński 
otworzył dla Polski drogę ku 

jedności z całą rodziną państw 
Europy. U progu drugiego ty-
siąclecia naród polski zyskał 
prawo, by na równi z innymi 
narodami włączyć się w  pro-
ces tworzenia nowego oblicza 
Europy. Jest więc św. Woj-
ciech wielkim patronem jed-
noczącego się wówczas w imię 
Chrystusa naszego kontynen-
tu. Święty Męczennik tak 
swoim życiem, jak i  swoją 
śmiercią kładzie podwaliny 
pod europejską tożsamość 
i  jedność. » ( Z homilii pod-
czas Mszy Świętej z  okazji 
1000-lecia śmierci Świętego 
Wojciecha, Gniezno 3.06. 
AD 1997)
 «Wiele się na polskiej ziemi 
zmieniło i  zmienia. Mijają 
stulecia, a Polska rośnie wśród 
zmiennych kolei losów, jak 
ten wielki dziejowy dąb, ze 
swoich zdrowych korzeni. 
Dziękujmy Bożej Opatrzno-
ści za to, że milenijny proces 
tego wzrastania ubłogosławiła 
obecnością świętego Wojcie-
cha i jego śmiercią męczeńską 
nad Bałtykiem. To jest wielkie 
dziedzictwo, z  którym idzie-
my w  przyszłość» (Z  homilii 
podczas Mszy Świętej na hipo-
dromie w  Sopocie 5.06. AD 
2022)

forMAcjA maj AD 2022
Temat i tekst do medytacji: 1025 ROCZNICA ŚMIERCI MĘCZEŃSKIEJ PATRONA POLSKI, 

 ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ I AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:
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MINI LekSYkoN LITurGIczNY(3):
koLorY LITurGIczNe
Opracował Antoni Kakareko

 Już we wczesnym średniowie-
czu wierzchnie szaty liturgiczne 
(ornat, kapa, manipularz, stuła) 
barwiono na różne kolory, głów-
nie ze względu na charakter da-
nej uroczystości czy celebracji 
liturgicznej oraz okres liturgicz-
ny. Dokonywano tego gotując 
tkaniny w  wydzielinie ślimaka 
szkarłatnego, i zależnie od stęże-
nia tego barwnika uzyskiwano 
różne kolory. Na początku XIII 
wieku papież Innocenty III usta-
lił oficjalny kanon koloru dnia. 
Zmodyfikował go Sobór Try-
dencki w Mszale zatwierdzonym 
w r. 1570 przez papieża Piusa V. 
Sobór Watykański II przeprowa-
dzając gruntowną reformę litur-
giczną w punkcie 346 Ogólnego 
Wprowadzenia do Mszału 
Rzymskiego (OWMR) nakazu-
je: „co do kolorów szat liturgicz-
nych należy zachować tradycję”. 
Tak więc w Kościele Katolickim 
obrządku Rzymskiego w  cele-
bracjach liturgicznych stosuje 

się sześć tradycyjnych kolorów 
szat liturgicznych:
Biały – używany w: okresie Bo-
żego Narodzenia oraz Wielka-
nocy a także w święta Pańskie ( 
np. Msza Wieczerzy Pańskiej 
w  Wielki Czwartek), maryjne, 
aniołów, świętych wyznawców, 
Wszystkich Świętych, Jana 
Chrzciciela, Jana Ewangelisty, 
Nawrócenia Św. Pawła oraz Ka-
tedry Św. Piotra; również pod-
czas udzielania sakramentów 
Chrztu Św. i  małżeństwa oraz 
w czasie Mszy Św. obrzędowych 
gdy nie mają własnych kolorów 
a także w Mszach Św. pogrzebo-
wych dzieci i dorosłych jeśli jest 
taka wola zmarłego.
Zielony – stosowany w okresie 
zwykłym
Czerwony – używany w: Nie-
dzielę Męki Pańskiej, Wielki 
Piątek, Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, święta Aposto-
łów, Ewangelistów i  Męczenni-
ków, w Mszach Św. o  tematyce 

związanej z  Du-
chem Św. (np. 
podczas udziela-
nia sakramentu 
bierzmowania), 
w  Mszach Św. 
o  Męce Pańskiej 
i  Krzyżu Świę-
tym oraz wyjąt-
kowo podczas 
niektórych uro-
czystości pogrze-
bowych, np. 
zmarłego papie-
ża
Fioletowy – sto-
sowany w  okre-

sie Adwentu i  Wielkiego Postu 
oraz w Mszach Św. za zmarłych
Czarny – dawniej powszechny 
w Mszach Św. za zmarłych, dzi-
siaj bardzo rzadko używany, ale 
zależnie od lokalnych zwyczajów 
może byś stosowany w  Mszach 
Św. za zmarłych.
Różowy – może być stosowany 
w  trzecią niedzielę Adwentu 
„Gaudete” oraz w  czwartą nie-
dzielę Wielkiego Postu „Laeta-
re”,
 Wspomniany wyżej punkt 
346 dopuszcza również stosowa-
nie innych kolorów zalecając: „ 
w dni bardziej uroczyste można 
używać okazalszych szat litur-
gicznych, chociaż nie są w kolo-
rze dnia”. Dotyczy to głównie 
kolorów złotego i  srebrnego, 
które mogą być stosowane wy-
miennie tylko z szatami w kolo-
rze białym, zielonym i  czerwo-
nym, nigdy zaś w  kolorze 
fioletowym i  czarnym. Ta wy-
mienność dotyczy jednak szcze-
gólnie uroczystych celebracji.
 Pewnie na podstawie też oma-
wianego wyżej punktu 346 
OWMR oraz tradycji lokalnej 
(np. polskiej) stosowany jest , 
zwłaszcza w  celebracjach Mszy 
Św. o  NMP i  innych nabożeń-
stwach maryjnych, kolor niebie-
ski, który nie występuje oficjal-
nie w  przepisach kościelnych 
obrządku rzymskiego a który od 
wieków jest oficjalnie stosowany 
w rycie bizantyjskim i w innych 
obrządkach wschodnich.
[Opracowano na podstawie 
„Ogólnego Wprowadzenia do 
Mszału Rzymskiego”, Poznań 
2006 oraz: R. Berger, Mały słow-
nik liturgiczny, Poznań 1990 
i internetu](cdn)
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kArTkI z DWuDzIeSTopIĘcIoLecIA pArAfIALNeGo
oDDzIAŁu AkcjI kAToLIckIej
IM. BŁ. kS. BroNISŁAWA koMoroWSkIeGo (3)
POD OPIEKĄ BŁOGOSŁAWIONEGO BRONISŁAWA
I PIERWSZEGO ASYSTENTA POAK ŚP PROBOSZCZA ANDRZEJA

Opracował Antoni Kakareko

 Śp. Ks. Prałat Andrzej Ru-
rarz (1940-2009), drugi pro-
boszcz Kościoła Św. Stanisława 
BM w  Gdańsku Wrzeszczu 
a pierwszy parafii terytorialnej 
przy tym kościele był współ-
twórcą i  pierwszym Asysten-
tem Kościelnym naszego 
POAK im. Bł. Ks. Bronisława 
Komorowskiego. Gdyby nie 
jego starania i  decyzja reakty-
wacja Akcji Katolickiej przy 
naszym kościele, który to za 
czasów Błogosławionego ks. 
Bronisława był macierzystym 
ośrodkiem powstawania i dzia-
łalności struktur Akcji Katolic-
kiej w Wolnym Mieście Gdań-
sku, nie miałaby miejsca. 

Angażował się bez reszty we 
wszystkie działania POAK. 
Wspierał nasze inicjatywy, 
zwłaszcza zaś dotyczące dzie-
dzictwa i kultu Błogosławione-
go Bronisława. On to zainspi-
rował pielgrzymkę Śladami 
Błogosławionego Księdza Bro-
nisława Komorowskiego 
w maju 1999r. w 110 rocznicę 
urodzin Błogosławionego oraz 
pielgrzymkę do Ostrej Bramy 
i na Litwę w sierpniu Roku Ju-
bileuszowego 2000. On też – 
na wniosek POAK - włączył do 
kalendarza parafialnego co-
roczne obchody urodzin Bło-
gosławionego Bronisława 
w  dniu 25 maja i  osobiście 

w  roku 2004 
wsparł inicja-
tywę POAK 
o  uczynienie 
p i e r ws zego 
Probos zc z a 
naszego ko-
ścioła Św. 
S t a n i s ł a w a 
BM patro-
nem Akcji 
Kato l i ck i e j 
Archidiecezji 
Gdań sk i e j , 
podp i su j ą c 
się pod wnio-
skiem POAK 
do Zarządu 
Diecezjalne-
go Instytutu 
Akcji Kato-

lickiej Archidiecezji Gdańskiej 
w  tej sprawie. To śp. Ksiądz 
Proboszcz Andrzej odpowie-
dział pozytywnie na postulat 
zawarty w  deklaracji progra-
mowej POAK powstania Klu-
bu Parafialnego, przeznaczając 
nań pomieszczenie piwniczne 
Domu Parafialnego, remontu-
jąc je i przystosowując do tego 
celu. Za jego też asystentury 
i przy jego pomocy nasz POAK 
zdecydował się poprowadzić 
drugi Rejon Gdański Konkur-
su Biblijnego im. kard. Augu-
sta Hlonda, organizowanego 
przez Akcję Katolicką Archi-
diecezji Gdańskiej, mając za-
pewnione zaplecze w  postaci 
udostępnienia salek Domu Pa-
rafialnego oraz kaplicy i  ko-
ścioła na potrzeby Konkursu. 
Niestety, z  dniem16 grudnia 
AD 2009 Księdza Proboszcza 
Andrzeja nagle zabrakło gdyż 
odszedł niespodziewanie do 
Domu Ojca. Pełni wdzięczno-
ści dziękowaliśmy Mu za Jego 
posługę podczas uroczystości 
pogrzebowych. Wraz ze śmier-
cią pierwszego Asystenta Ko-
ścielnego POAK zakończył się 
ważny okres w  życiu POAK, 
zaś w styczniu Roku Pańskiego 
2010 rozpoczął się nowy, już 
z nowym Asystentem, ks. pro-
boszczem Zbigniewem Cicho-
niem (Cdn)
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TruDNe NAroDzINY I koŚcIeLNA eDukAcjA MAŁeGo 
kSIĘcIA WojcIecHA SŁAWNIkoWIcA z LIBIc [SzkIce 
ŚWIĘToWojcIecHoWe – 1]
„Consolatio exercitus” (Pocie-
cha wojska) – takie znaczenie 
według autora drugiego żywota 
Świętego Wojciecha, benedykty-
na, Świętego Brunona z  Kwer-
furtu (974-1009), miało sło-
wiańskie - w czeskim brzmieniu 
- imię Wojetech (Wojciech), 
które to około roku 956 otrzy-
mał  - w momencie obrzędu sa-
kramentu Chrztu Świętego – 
późniejszy Patron Polski 
i Chrzciciel Gdańska - syn ksią-
żąt Strzeżysławy (+987) i  Sław-
nika (+18.03. 981) władających 
Księstwem Libickim w  Króle-
stwie Czeskim. I  pierwotnie 
w  zamyśle rodziców z  małego 
Wojtka miał rzeczywiście wyro-
snąć dzielny rycerz, książę reali-
zujący dynastyczne ambicje 
rodu Sławnikowiców. Pan Bóg 
jednak miał inne zamiary dla ich 
synka. Szykował go wprawdzie 
na rycerza, ale duchowego – 
przyszłego szermierza Ewangelii 
Chrystusowej, niosącego Jej 
światło do pogańskich rubieży 

krain środkowo-wschodniej Eu-
ropy. Zdarzyło się bowiem po 
Chrzcie niemowlęcia, że – jak 
pisze autor najstarszego żywota 
Świętego Wojciecha „Vita prior” 
z lat 998-999, opat benedyktyń-
skiego klasztoru w  Rzymie na 
Awentynie, Jan Kanapariusz – 
„ciałko niemowlęcia nagle się 
powiększyło, a  z  powodu nad-
miernego wzdęcia brzuch był 
większy od całego ciała. Gdy 
z każdą godziną ból się wzmagał, 
zaczęło grozić niebezpieczeń-
stwo śmierci. Martwią się rodzi-
ce; ojciec wylewa obfite łzy … 
ból sroży się w  sercu matki … 
Przychodzą przeto do kościoła 
z wielką pokorą i uniżeniem ser-
ca, przygnębieni kładą chłopca 
na ołtarzu Świętej Maryi i  po-
święcają go Panu jako ofiarę 
przebłagalną. Gdy to uczynili 
odwrócił się gniew Boga i  gdy 
brzuszek się zmniejszył dziecię 
odzyskało dawny wdzięk”. To 
wydarzenie, którego przyczyną - 
według autora żywota Świętego 

Wojciecha – były grzechy nie-
czystości księcia Sławnika spo-
wodowało, iż mały książę  Woj-
ciech został przeznaczony do 
stanu duchownego i  zaraz po 
dojściu do używania rozumu zo-
stał oddany pod opiekę duchow-
nych, którzy nauczali chłopca 
prawd wiary, ale i też elementar-
nej wiedzy świeckiej. Jan Kana-
pariusz w  swoim żywocie tak 
pisze o pierwszej i dalszej eduka-
cji Wojciecha: „Chłopiec zaś 
wzrastając w latach i w mądrości 
w stosownym czasie pobiera na-
ukę w czytaniu Pisma Świętego, 
lecz nie wpierw opuścił dom 
ojca, aż wyuczył się na pamięć 
Psałterza. Potem na studia nauk 
wyzwolonych wysłał go ojciec 
do arcybiskupa Adalberta, któ-
rego obyczaje i  życie nigdy nie 
odbiegały od tego czego uczył 
słowami. Był zaś on biskupem 
świętego miasta, które po łacinie 
nazywa się Wirginum Civitas 
(Miastem Dziewic), po grecku 
„Parthenopolis” [łacińskie 
i  greckie tłumaczenia germań-
skiego rzeczownika magath – 
dziewica],  miasto sławne nie-
gdyś wśród narodów i zaliczane 
do wielkich miast …”. Miastem 
tym był Magdeburg, port rzecz-
ny na Łabie, stolica metropolii 
kościelnej, zarazem też siedziba 
królów i cesarzy z dynastii Otto-
nów, wywodzących się z  rodu 
Ludolfingów, z którymi był spo-
krewniony ojciec Wojciecha, 
książę Sławnik z Libic. Rodzice 
Wojciecha znali też osobiście 
ówczesnego arcybiskupa Mag-
deburga, Adalberta (+ 981), nie-
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gdyś mnicha benedyktyńskiego 
w  klasztorze Świętego Maksy-
miana w Trewirze, od r. 950 za-
trudnionego w  kancelarii kró-
lewskiej a  w  roku 961 
konsekrowany na biskupa i kie-
rownika misji ruskiej i  który 
właśnie w  trakcie swej podróży 
na Ruś odwiedził czeskie Libice, 
gdzie zaprzyjaźnił się z  rodziną 
książęcą Sławnikowiców. Misja 
ruska niezupełnie się powiodła 
i  po powrocie do Niemiec, od 
roku 966 biskup Adalbert był 
opatem w Wissenburgu skąd 18 
października roku 968 został 
wyniesiony na metropolitę Mag-
deburga. Tak więc wybór Mag-
deburga na miejsce edukacji 
Wojciecha nie był przypadkowy, 
jako że właściwie – z racji ówcze-
snej przynależności Czech do 
metropolii w Ratyzbonie - Woj-
ciech powinien kształcić się 
w ratyzbońskiej szkole katedral-
nej Świętego Emmerana, która 
również – jak szkoła w Magde-
burgu – cieszyła się znakomitą 
sławą, Szkoła katedralna w Mag-
deburgu, zorganizowana przez 
abpa Adalberta we współpracy 
z  Cesarzem Ottonem I  (912-
973) miała wówczas opinię 
pierwszej szkoły cesarstwa 
Głównym mentorem i  kierow-

nikiem był w niej słynny Oktryk, 
mnich benedyktyński, którego 
Jan Kanapariusz nazywa filozo-
fem, uważany ówcześnie za Cy-
cerona swoich czasów, „ pod 
którego [przełożeństwem] – pi-
sze autor pierwszego żywota - 
zasłynęła rzesza młodzieży 
i  wielkim księgozbiorem, a  na-
uka bardzo się podniosła”. Przed 
teologią uczono tam najpierw 
tzw. nauk wyzwolonych. Studia 
te składały się z dwóch etapów: 
trivium, na którym to uczono 
gramatyki, retoryki i  dialektyki 
oraz quadrivium czyli nauczanie 
arytmetyki, geografii, muzyki 
i  astronomii. Święty Wojciech 
przypłynął do Magdeburga wraz 
z opiekunami, którymi prawdo-
podobnie byli rodzice (aczkol-

wiek najstarsze żywoty o tym nie 
mówią zaś ilustruje to scena 
z  słynnych „drzwi gnieźnień-
skich”) statkiem żaglowym. „Ar-
cybiskup – jak pisze opat Kana-
pariusz – przyjął więc chłopca 
z  wielką miłością, udzielił mu 
bierzmowania  krzyżmem Świę-
tym, nadając swoje imię Adal-
bert i oddał go do szkoły. Nieod-
łącznie towarzyszył [chłopcu] 
w nauce Duch Święty, toteż ob-
ficie spłynęły na niego dary 
zdolności, rozumu i pojętności”. 
Po otrzymaniu sakramentu doj-
rzałości chrześcijańskiej Wojcie-
cha nazywano w  szkole ale też 
i później Adalbertem i pod tym 
imieniem do dzisiaj jest bardziej 
znany na zachodzie. 
 Antoni Kakareko     

Życzenia dla Mam
Matka, która wszystko rozumie, sercem 

ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest 
z nami w każdy czas.
Matko najlepsza z Matek, wspieraj nasze Mamy 
– za które dziękujemy Panu Bogu – by w tych 
trudnych (w wielu aspektach) czasach dla by-
cia prawdziwie MAMĄ, zawsze znajdywały 
w Tobie oparcie. Za ich miłość macierzyńską, 
obdarowujmy Je nieustanie naszą miłością 
i modlitwą wstawienniczą przez Niepokalane 
Serce Maryi Matki. 



18 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

„Skoro Bóg jest wszędzie, 
równie dobrze mogę się po-
modlić w  domu albo na ło-
nie natury, a nie w kościele” 
– tłumaczą niektórzy. Bywa, 
że podpierają się dodatkowo 
ewangeliczną przestrogą Jezu-
sa przed modlitwą na oczach 
ludzi. Inni wyznają zasadę, 
że „lepiej wstąpić do pustego 
kościoła i w ciszy szczerze się 
pomodlić, niż stać godzinę 
w tłumie ludzi, nie mogąc się 
skupić".

Z  punktu widzenia samej 
modlitwy pierwszym nie 
można nic zarzucić, poza 
tym, że przestrogę Jezusa 
przed obłudą interpretują dla 
wygody jako wezwanie wy-
łącznie do modlitwy w ukry-
ciu. A  to może skłaniać do 
omijania kościoła w  ogóle. 
Drugim, na pierwszy rzut 
oka, przyświeca słuszny cel 
– chcą zadbać o  jakość mo-
dlitwy... Problem pojawia się 
wówczas, gdy jedni i drudzy 
próbują usprawiediwić w ten 
sposób swoją nieobecność 
na niedzielnej Eucharystii. 
A wszystko dlatego, że utoż-
samiają Mszę św. z modlitwą 
indywidualną. Tymczasem 
Msza św. nie jest modlitwą 
w  tym znaczeniu. Mszy św. 
nie może zastąpić żadna, 
nawet najbardziej wzniosła 
i szczera modlitwa! Ani indy-
widualna, ani grupowa.

Choć prawdą jest, że Eu-
charystia przepojona jest 
modlitewnym odniesieniem 
do Boga całego Kościoła, jest 
ona jednak czymś więcej. To 
już nie tylko słuchanie i roz-
mowa z Bogiem, to coś wiel-
kiego, co dzieje się na two-
ich oczach, w  czym możesz 
uczestniczyć! To najważniej-
sze wydarzenia z życia Jezusa, 
w  które wchodzisz, przekra-
czając bariery czasu i  prze-
strzeni. Nie jesteś gorszy od 
apostołów, nie zostałeś odsu-
nięty od tak istotnych spraw 
w  daleką przyszłość. Wspo-
minasz i przeżywasz tę samą 
rzeczywistość, którą przeży-
wali pierwsi uczniowie.

Jesteś tu i  w  Wieczerniku 
zarazem. Słów: „To jest Cia-
ło moje, które za was będzie 
wydane”, słuchasz już z per-
spektywy wielkanocnej nie-
dzieli. A więc z perspektywy 
pewności, bo słowa Jezusa 
zostały wypełnione. Nie zo-
stałeś jednak zaproszony jako 
widz, ale jako uczestnik, na-
leżysz do ścisłego grona przy-
jaciół, którzy spotykają się na 
upamiętniającej Uczcie z  sa-
mym przynosząca ten sam 
owoc. Szansę dla grzesznego 
człowieka - wejście w  orbitę 
życia Boskiego, a ostatecznie 
- życie na wieki. Żadna mo-
dlitwa nie gwarantuje Ci nie-
śmiertelności, a  Eucharystia, 

na której posilasz się Ciałem 
Boga - tak. Pełne uczest-
nictwo w  niej to najlepsze 
dziękczynienie za ocalenie od 
wiecznej beznadziei.

Czy człowiek wierzący 
może lekceważyć największy 
dar, jakim obdarzył go Bóg? 
Odrzucać zaproszenie do 
Eucharystycznego Stołu pod 
jakimkolwiek pretekstem, to 
lekceważyć samego Gospo-
darza. Czy zlekceważyliby-
śmy zaproszenie człowieka, 
który poświęciłby się dla nas 
całkowicie i  chciał bezinte-
resowanie obdarować czymś 
niespotykanym? Czy spotka-
nie z  przyjacielem, ukocha-
nym, Bogiem. Tu Bóg ciągle 
„częstuje” sobą. Ciągle rozda-
je siebie, jednoczy z sobą przy 
stole... W  ten sposób czło-
wiek ma szansę zakosztować 
boskości. Jesteś tu i na Gol-
gocie zarazem. Tamta krwa-
wa ofiara Syna złożona Ojcu 
za nas aktualizuje się tutaj 
bezkrwawo. Ale to ciągle ona 
- ofiara krzyża, wspólne dzie-
lenie chwil radości i  smut-
ków zastąpilibyśmy rozmową 
na odległość? Także rozmowa 
z  Bogiem nie zastąpi nasze-
go osobistego uczestnictwa 
w wydarzeniach, które doko-
nały się dla nas.

MoDLITWA zAMIAST MSzY ŚW.?
Renata Komurka 



Druk: Hanna i Wincenty Nowakowie

ZACZERPNIĘTE
Z PISMA ŚWIĘTEGO
Wtedy rzekła Maryja:
Wielbi dusza moja Pana
I raduje się duch mój 
w Bogu, moim Zbawcy. 
(Łk 1, 46-47)
Czyż nie odczuwamy wiel-
kiej radości i uwielbienia 
Boga-Stwórcy pięknej ma-
jowej przyrody, śpiewając 
w tym maryjnym miesiącu 
Litanię Loretańską i pieśni 
związane z tym okresem 
np. Chwalcie łąki umajo-
ne… J.W.

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Kacper Gajec

2 Dawid Krzysztof 
Tomasikiewicz

3 Fabian Adam 
Tomasikiewicz

4 Maciej Ryszard Świętek

5 Maksymilian Franciszek 
Śledź

Odeszli do Pana

1 Wojciech Dziedzic, lat 70, 
ul. Pl. Wybickiego

2  Henryk Szałkowski, lat 90,  
ul. Aldony

3  Jarosław Wojnicki, l. 37, 
zam. ul. Chrobrego

4  Alicja Szewczyk, l. 98, 
zam. ul. Aldony

5  Irena Kulik-Kuziemska,
l. 93, zam. ul. Chrobrego

6
 Stefania Hewelt, l. 95, 

zam. ul. Kraszewskiego
z 5 Róży

7  Zdzisława Kałahur, l. 68, 
zam. ul. Strakowskiego

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

  Dwaj  mężczyźni  siedzieli 
pod  drzewem  i  spoglądali  na 
pobliską wioskę, płaską  i spa-
loną słońcem.
  Jeden  z  nich,  o  twardym 
i wyniosłym wejrzeniu, powie-
dział:
  -  Jakże  nudny  jest  ten  pej-
zaż,  w  kółko  taki  sam!  Mam 
szybkiego  rumaka,  wyruszę 
w podróż, aby odkryć inny cu-
downy świat.
  Drugi  mężczyzna,  wątły, 
spokojny,  wydawał  się  zado-
wolony  z  tego  odpoczynku 
i słodko się uśmiechał, patrząc 
na monotonną równinę.
  - Ja też mam szybkiego ko-
nia. Odbędę dziesięć, dwadzie-
ścia, a może sto podróży. Usta-
lili, że spotkają się za rok pod 
tym  drzewem,  aby  opowie-
dzieć sobie o tym, co przeżyli.
Tak też się stało. 
  Najpierw  przemówił  czło-
wiek o butnym wejrzeniu. 
- Widziałem bezkresne morze, 
góry sięgające chmur, puszcze 
pełne błękitnych cieni. Pozna-

  Para małżeńska, która wy-
rzekła  się  świata,  dołączyła 
do grupy pielgrzymów zmie-
rzających  ku  świętym  miej-
scom.

  Pewnego  dnia,  idąc  brze-
giem ścieżki, małżonek, który 
znacznie  wyprzedził  żonę, 
spostrzegł  błyszczący  w  pyle 
diament.  Skrobał  więc  zie-
mię, aby ukryć drogi kamień, 
w obawie, że żona, ujrzawszy 
go,  mogłaby  go  zapragnąć 
i utracić w ten sposób zasługę 
wyrzeczenia  się  świata.  Jed-
nakże,  kiedy  próbował  to 

O dwóch podróżnych

Pył czy diament?

łem przebiegłych ludzi, co na-
uczyli  mnie  zarabiać  pienią-
dze.  Teraz  jestem  bogaty 
i mogę  coraz więcej  podróżo-
wać. A ty?
  -  Byłem  tam  wysoko,  pod 
niebem, w mieście Słońca.
  -  Chyba  bredzisz!  Koń  nie 
fruwa!
  - Mój koń ma skrzydła i nie-
sie mnie  tam,  dokąd  chcę  się 
udać. Znam cały wszechświat: 
ogrody pośród chmur, świetli-
ste  drogi  pomiędzy  gwiazda-
mi. Moje uszy słuchały melodii 
nieskończoności,  moje  ręce 
muskały  miękką  satynę  nie-
biańskich sklepień.
  - Nawet gdyby tak było - od-
parował  niegrzecznie  zarozu-
mialec  -  to  cóż  zarobiłeś? 
Wciąż  jesteś  tym  samym  nę-
dzarzem sprzed roku.
  -  Nie  możesz  mnie  zrozu-
mieć.  Dla  ciebie  bogactwo 
sprowadza  się  do  pieniędzy. 
A ja jestem poetą i czyni mnie 
bogatym moja wyobraźnia...
 A. Tamponi

uczynić,  kobieta  dogoniła  go 
i  spytała,  co  takiego  robi. 
Mężczyzna udzielił wymijają-
cej odpowiedzi,  jakby szuka-
jąc  wymówki.  W  tym  czasie 
żona ujrzała diament, wyczu-
ła  intencję  męża  i  rzekła 
z odrobiną goryczy:

- Po cóż wyrzekłeś się świata, 
jeśli  jeszcze  dostrzegasz  róż-
nicę  pomiędzy  diamentem 
a pyłem?
  Sri Ramakriszna, 831


