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 Ostanie dwa lata, które upły-
nęły nam pod znakiem pande-
mii Covid-19, miały wpływ na 
nasze życie religijne i  liturgicz-
ne. W  czerwcu, wspomnę tyl-
ko o przeżywaniu uroczystości 
Najświętszego Ciała i  Krwi 
Chrystusa. W 2020 roku, pro-
cesja liturgiczna w  tym dniu, 
nie wyszła z  kościoła. Zgod-
nie z  restrykcjami sanitarnymi 
odbyła się „zawieszona”. Jako 
duszpasterze naszej parafi i, 
podjęliśmy decyzję, by procesję 
odbyć wewnątrz kościoła, do 
czterech ołtarzy, za które posłu-
żyły istniejące w  kościele ołta-
rze boczne: św. Stanisława BM, 
Figura Matki Bożej, św. Anto-
niego Padewskiego i Jezu Ufam 
Tobie. Ponieważ była ograni-
czona liczba uczestników w  li-
turgii, procesja została odpra-
wiona przed południem i  po-

wtórzona po wieczornej Mszy 
św. Przed rokiem udało się nam 
wyjść na zewnątrz, a  procesja 
odbyła się do czterech ołtarzy 

ustawionych wokół kościoła. 
Na dworze nie obowiązywały 
limity, ale trzeba było zacho-
wać odpowiedni „dystans spo-
łeczny”, czyli odstęp ok. 1,5 m 

odległości od innych. Oczywi-
ście nie znaczyło to, że wróci-
ły tłumy parafi an do udziału 
w liturgii Kościoła. Wciąż jesz-
cze tak wielu bało się o  swoje 
zdrowie. W tym roku procesja 
odbędzie się ulicami naszej pa-
rafi i, choć nie obędzie się bez 
zmian. Rezygnujemy z  dłuż-
szej procesji oraz z  Mszy św. 

polowej na placu Wybickiego. 
Ma na to wpływ zagęszczenie 
samochodów parkujących na 
ulicach trasy procesji oraz coraz 
to mniejsze zaangażowanie pa-
rafi an w przygotowanie uroczy-
stej procesji i  ołtarzy na Boże 
Ciało. W czwartek, 16. czerwca 
br., po Mszy św. o  godz. 9.00 
w  kościele, głównymi drzwia-
mi wyruszy procesja, poprzez 
deptak za kościołem, do ulicy 
Chrobrego. Tam będzie usta-
wiony pierwszy ołtarz. O  po-
moc w  budowie i  dekorację 
proszę parafi an, którzy się an-
gażowali w  latach poprzed-
nich. Dalej procesja pójdzie 
ulicą Chrobrego do skrzyżo-
wania z ulicą Kościuszki. Tutaj 
na chodniku, wykorzystując, 
jako stelaż drzewo tam rosną-
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ce, będzie umiejscowiony drugi 
ołtarz. O  budowę tej stacji na 
trasie procesji proszę tych, któ-
ry budowali i dekorowali ołtarz 
drugi, który stał na skrzyżo-
waniu z  Aleją Legionów. Tam 
w  tym roku będzie ustawiony 
ołtarz trzeci, a o budowę proszę 
tych parafi an, który go wznosili 
i  dekorowali, gdy stał naprze-
ciw ulicy Pestalozziego. Dalej 
procesja nie będzie przekraczać 
torowiska tramwajowego, ale 
lewą stroną Legionów uda się 
do kościoła. Tam będzie umiej-
scowiony czwarty ołtarz, jak 
przed rokiem, ale na zakończe-
nie Msza św. będzie odprawio-
na w kościele. O budowę tego 
ołtarza, proszę tych parafi an, 
którzy wznosili ołtarz na Placu 
Wybickiego.
 Zapraszam też innych para-
fi an do włączenia się w  prace 
przygotowawcze i udział w pro-
cesji, abyśmy dali świadectwo 
naszej wiary wobec tych, któ-
rzy osłabli. Towarzyszyć nam 

będzie, jak 
to bywało 
w  minionych 
latach, Or-
kiestra Dęta 
„ P s t r ą g ” , 
z  którą na 
p r z e m i a n 
śpiewać bę-
dziemy pieśni 
eucharystycz-
ne. Już teraz, 
poprzez nasz 
M i e s i ę c z -
nik „Skał-
ka”, składam 
w s z y s t k i m 
s e r d e c z n e 
„Bóg zapłać!” 
za wszelką 
pomoc i  za 
zaangażowa-
nie. A  teraz 
jeszcze kilka 
słów refl ek-
sji na temat 
czekającej nas 
uroczystości. 

 Ł a c i ń s k a 
nazwa Bożego 
Ciała – Corpus 
Christi – uwy-
datnia mocniej 
niż polski jej 
odpowiednik - 
istotny aspekt 
tej uroczysto-
ści. Obchodzi-
my bowiem nie 
tylko uroczy-
stość „Bożego” 
Ciała, ale też 
Ciała ludzkie-
go – Zmar-
twychwstałego 
i  Uwielbio-
nego Ciała 

Chrystusa, w całości obecnego 
w  Najświętszym Sakramencie 
Ołtarza. W  Eucharystii bo-
wiem przyjmujemy Jego Całe-
go - zarazem Boga i Człowieka. 
Niosąc w  procesji Najświętszy 
Sakrament, klękając i  wielbiąc 
Go, uwielbiamy pełnię Boga 
i  człowieczeństwa, jaka obja-
wiła się w  Jezusie Chrystusie. 
Ta uroczystość jest zatem także 
świętem autentycznego czło-
wieczeństwa, którym sam Bóg 
nie pogardził, przyjmując ludz-
kie ciało.
 Chrystusowi obecnemu po-
śród nas w  Najświętszym Sa-
kramencie, oddajemy cześć 
i  wyznajemy wiarę w  Niego, 
także poprzez przypisaną tej 
uroczystości procesję euchary-
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styczną, która staje się obrazem 
naszego życia. Oto Jezus Chry-
stus pielgrzymuje do nas - wy-
chodząc na ulice naszej parafi i. 
I  my stajemy się pielgrzyma-
mi, wychodząc na spotkanie 
z  Nim. Procesja Bożego Ciała 
przypomina nam o  obecności 
Jezusa pośród nas. Jest to obec-
ność eucharystyczna. Najważ-
niejszym elementem procesji 
jest bowiem Hostia niesiona 
przez kapłana w  monstrancji. 
Pamiętajmy jednak, że ta Boża 
obecność nie ogranicza się do 
sakramentalnego znaku chleba. 
Jezus przemierza ulice naszych 
miast również w misterium Ko-
ścioła. My wszyscy, rozmodleni 
uczestnicy tej uroczystości - je-
steśmy „Alter Christus” - dru-
gim Chrystusem, Jego Mistycz-
nym Ciałem. Doświadczamy 
także Jego obecności w  słowie 
Bożym. Aż czterokrotnie od-

czytywany jest tekst Ewangelii 
przy poszczególnych ołtarzach, 
przy których zatrzymuje się 
procesja. Zapadające głęboko 
w serca słowa Pisma Świętego, 
to także duchowy pokarm, Cia-
ło Chrystusa, którym On sam 
nas karmi.Chrystus „umiło-
wawszy swoich do końca” po-
został więc pośród nas w swoim 
Słowie i w Najświętszym Sakra-
mencie.
 W  ten sposób chciał zreali-
zować pożegnalne obietnice: 
„A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 20). Na drodze 
naszego życia potrzebujemy - 
jak wody i chleba - tego Boskie-
go Przewodnika. Jezus wycho-
dzi nam naprzeciw i  napawa 
nas poczuciem bezpieczeństwa: 
„On sam jest chlebem życia”.
 Innym istotnym elemen-
tem obchodów Bożego Ciała 

jest adoracja. Paść na kolana 
przed Bogiem obecnym w Eu-
charystii - to wyznanie własnej 
wolności. Kto składa hołd Je-
zusowi, ten nie musi kłaniać 
się żadnej ziemskiej potędze. 
W Eucharystii adorujemy tego, 
który pierwszy pochylił się nad 
człowiekiem. Adoracja staje się 
przedłużeniem eucharystycz-
nego zjednoczenia z  Panem, 
który nie tylko nas nie potę-
pia, ale wyzwala i  przemienia, 
napełniając miłością, prawdą, 
pokojem i  nadzieją. „Eucha-
rystia oznacza i  urzeczywistnia 
komunię życia z Bogiem i jed-
ność Ludu Bożego, przez które 
Kościół jest sobą” (KKK 1352). 
Eucharystia to „pokarm na dro-
gę przez pustynię życia” i „źró-
dło przemiany świata”. „Święta 
Hostia, na którą patrzymy, wy-
raża ową nieskończoną potęgę 
Miłości, objawioną na Krzyżu 
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chwały. Święta Hostia mówi 
nam o niesłychanym poniżeniu 
Tego, który stał się ubogi, by 
nas sobą ubogacić, Tego, który 
zgodził się wszystko utracić, by 
pozyskać nas dla swego Ojca. 
Święta Hostia jest żywym, dzia-
łającym skutecznie sakramen-
tem odwiecznej obecności Zba-
wiciela ludzi w  Jego Kościele” 
(Benedykt XVI). Pragnieniem 
Pana jest, ażeby każda istota 
ludzka żywiła się Bożym Cia-
łem, ponieważ Eucharystia jest 
dla wszystkich. To Boża miłość 
przekształca: miłość z którą Je-
zus, z góry godzi się dać całego 
siebie za nas.
 Wychodząc na ulice, aby 
uczestniczyć w  procesji Boże-
go Ciała, pragniemy publicz-
nie oddać cześć Chrystusowi 
w  Najświętszym Sakramencie. 
Ale przede wszystkim okazuje-
my Jemu naszą pełną miłości 
więź - przyznajemy się do Nie-
go, czynimy Go swoim prze-
wodnikiem, jedynym Panem 
naszego serca, chlebem naszej 
duszy. W  Eucharystii, Jezus 

czyni nas świadkami współczu-
cia Boga wobec każdego czło-
wieka. W  ten sposób rodzi się 
wokół tajemnicy eucharystycz-
nej, służba miłości wobec bliź-
niego.
 Boże Ciało, Msza święta, 
stanowi w  istocie „skarb” Ko-
ścioła, bezcenne dziedzictwo, 
które pozostawił nam Pan. Ko-
ściół zaś strzeże go z najwyższą 
troską, sprawując ją codziennie 
we mszy świętej, wielbiąc ją 

w  kościołach i  kapli-
cach, rozdając ją cho-
rym, a jako wiatyk tym, 
którzy wyruszają w swą 
ostatnią podróż. Wła-
ściwej postawy wzglę-
dem Eucharystii może-
my uczyć się od współ-
czesnych nam świętych, 
np. od drogiego nam 
Jana Pawła II. Całe 
życie Karola Wojtyły 
było naznaczone głę-
bokim szacunkiem dla 
Świętej Eucharystii. 
Przypomnijmy sobie 
choćby ostatnie lat 
jego posługi. Jego cia-

ło było naznaczone chorobą, 
jednakże nigdy nie siadał przed 
Najświętszym Sakramentem. 
Zawsze klękał. Aż do ostat-
nich swych dni chciał nam dać 
wielkie świadectwo szacunku 
dla Najświętszego Sakramen-
tu. Otwórzmy i my nasze serca 
na obecnego w  Najświętszym 
Sakramencie Chrystusa, przyj-
mując Go z  największym sza-
cunkiem i miłością.

Drogi Jezu,
Pomóż nam rozprzestrzeniać Twoją miłą woń,
Dokądkolwiek pójdziemy.
Napełnij nasze serca Twoim Duchem i życiem,
Przenikaj i posiądź nasze całe życie tak mocno,
Aby promieniowało Tobą.
 (bł. J. H. Kardynał Newman)
Czcigodny Księże Proboszczu. 
 Życzymy Ci, przez wstawiennictwo twojego Patrona 
błogosławionego misjonarza – męczennika O. Zbi-
gniewa Strzałkowskiego, by Twoje już ponad 35 letnie 
Kapłaństwo wciąż rozsiewało miłą woń Jezusa, a Two-
je serce biło w Nim, przez Niego i dla Niego. 

 Redakcja „Skałki”

ŻYCZENIA IMIENINOWE
DLA KSIĘDZA PROBOSZCZA
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Jerzy Preca urodził się 
w  roku 1880 w  Valletcie na 
Malcie w wielodzietnej rodzi-
nie. W  1888 r. jego rodzina 
przeniosła się do Hamrun, 
handlowego miasta położo-
nego niedaleko Valletty, gdzie 
w  kościele parafi alnym Jerzy 
Preca przyjął I  komunię św. 
i sakrament bierzmowania. Po 
zakończeniu edukacji liceal-
nej, zaczął studiować teologię 
na uniwersytecie, aby zostać 
kapłanem.

W  latach 1905-1906 jako 
kleryk zaczął organizować 
spotkania formacyjne dla 
młodzieży, a  w  rok po świę-
ceniach kapłańskich w  1907 
r. założył Towarzystwo Nauki 
Chrześcijańskiej dla młodych 
ludzi świeckich, którym po 
odpowiedniej formacji asce-
tyczno-teologicznej powierzał 
prowadzenie katechezy dzieci 

i  dorosłych. Poza Maltą jest 
dziś ono obecne w  Australii, 
Anglii, Albanii, Kenii, Suda-
nie i Peru. Organizację zaczęto 
nazywać „museum”. Ks. Preca 
do tej nazwy ułożył łaciński 
akrostych, który stał się ha-
słem Towarzystwa: Magister 
utinam sequatur Evangelium 
universus mundus – „Panie, 
spraw, aby cały świat podążał 
za Ewangelią". Już w 1910 r. 
powstała żeńska gałąź Towa-
rzystwa. Członkowie, którzy 
pracowali na co dzień zawo-
dowo, charakteryzowali się 
wielką dyscypliną, mianowi-
cie: ubierali się skromnie, co 
kwadrans odmawiali krótką 
modlitwę, godzinę dziennie 
poświęcali na katechizowanie 
dzieci i  dorosłych, a  drugą 
godzinę na własną formację. 
12 kwietnia 1932 r. Towarzy-
stwo, mimo trudności, zostało 

erygowane kanonicznie. Ks. 
Preca szerzył różne formy po-
głębionej pobożności

Ks. Preca propagował 
znajomość Pisma Świętego 
w  przekładzie  na język mal-
tański. Znany kaznodzieja 
i spowiednik był wielkim czci-
cielem i  apostołem miłości 
Boga objawionej w tajemnicy 
Wcielenia. Swoje trudne spra-
wy oddawał i  zawierzał opie-
ce Najświętszej Maryi Panny. 
Propagował on różne for-
my pogłębionej pobożności. 
W 1918 r., a dokładnie 21 lip-
ca wstąpił do Trzeciego Zako-
nu Karmelitańskiego i przyjął 
imię Franciszek. Zachęcał tak-
że wszystkich członków i pod-
opiecznych M.U.S.E.U.M. do 
noszenia szkaplerza karmeli-
tańskiego. Wielką czcią i  na-
bożeństwem otaczał Matkę 
Bożą Dobrej Rady.

5 nowych tajemnic różań-
cowych

W  1957 r. członkom za-
łożonego przez siebie Towa-
rzystwa zaproponował, do 
prywatnego odmawiania, 5 
nowych tajemnic różańco-
wych – „tajemnic światła”.

Treść tajemnic rozpisana 
przez św. Jerzego brzmiała 
tak:

1. Jezus po chrzcie w Jor-
danie zostaje wyprowadzony 
na pustynię.

kiM Jest pierWszy kaNoNizoWaNy
Maltańczyk, ktÓry WyMyślił
taJeMNice rÓżańcoWe śWiatła? 
Redakcja
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Dlaczego kobiety płaczą – opoWiaDaNie

2. Jezus objawia się słowa-
mi i cudami jako prawdziwy 
Bóg.

3. Jezus wygłasza błogo-
sławieństwa na górze.

4. Jezus przemienia się na 
górze.

5. Jezus na ostatniej wie-
czerzy z Apostołami.

W 2002 r. papież Jan Paweł 
II przejął tę nazwę i  niemal 
niezmienione tematy tajem-
nic. Papież Polak wprowadził 
je w  całym Kościele listem 
apostolskim Rosarium Vir-
ginis Mariae. „Aby różaniec 
w  pełniejszy sposób można 
było nazwać «streszczeniem 
Ewangeli», jest zatem stosow-
ne, żeby po przypomnieniu 

Wcielenia i  ukrytego życia 
Chrystusa (tajemnice rado-
sne), a przed zatrzymaniem się 
nad cierpieniami męki (tajem-
nice bolesne) i nad triumfem 
zmartwychwstania (tajemnice 
chwalebne) rozważać również 
pewne momenty życia pu-
blicznego o szczególnej wadze 
(tajemnice światła). To uzu-
pełnienie o  nowe tajemnice, 
w  niczym nie szkodząc żad-
nemu z  istotnych aspektów 
tradycyjnego układu tej mo-
dlitwy, ma sprawić, że będzie 
ona przeżywana w  duchowo-
ści chrześcijańskiej znowym 
zainteresowaniem jako rzeczy-
wiste wprowadzenie w  głębię 

Serca Jezusa Chrystusa, oce-
anu radości i  światła, boleści 
i  chwały” – czytamy w  liście 
apostolskim Rosarium Virgi-
nis Mariae Ojca Świętego Jana 
Pawła II.

Ks. Jerzy Preca zmarł 26 
lipca 1962 r. w wieku 82 lat, 
w  Santa Venera na Malcie, 
gdzie spędzał ostatnie miesiące 
życia. W 2001 r. Św. Jan Paweł 
II wyniósł go do chwały ołta-
rzy, podczas swej podróży apo-
stolskiej na Malcie. 3 czerwca 
2007 r. jego kanonizacji do-
konał w Rzymie papież Bene-
dykt XVI. Ks. Jerzy Preca jest 
pierwszym kanonizowanym 
Maltańczykiem.

Dlaczego kobiety płaczą
- Dlaczego płaczesz? – 

młody chłopiec zapytał swą 
mamę.

- Ponieważ jestem kobietą, 
odpowiedziała mu.

- Nie rozumiem, odpowie-
dział.

Ona go przytuliła i  rzekła: 
...i nigdy się nie dowiesz, ale 
nie martw się to normalne.

Później chłopiec spytał swo-
jego Ojca, dlaczego Mama 
płacze bez powodu?

Wszystkie kobiety płaczą 
bez powodu. ...było to wszyst-
ko co mógł mu odpowiedzieć.

Mały chłopiec urósł i  stał 
się mężczyzną i wciąż nie wie-
dzą dlaczego kobiety płaczą. 
Nareszcie uklęknął złożył ręce 
i  zapytał: Boże... Dlaczego 

kobiety płaczą (tak łatwo)? 
A Bóg mu odpowiedział...

...Kiedy tworzyłem kobietę 
postanowiłem ją uczynić wy-
jątkową. Stworzyłem jej ra-
miona na tyle silne by mogła 
dźwigać ciężar całego świata! 
Dałem jej nadzwyczajną siłę, 
pozwalającą jej rodzić dzieci 
jak również znosić odrzuce-
nie, spowodowane czasem 
przez jej własne dzieci! Dałem 
jej stanowczość, która pozwa-
la jej na opiekę nad rodziną 
i przyjaciółmi.

Niestraszna jej choroba!
Stworzyłem ją wrażliwą, 

aby kochała wszystkie dzieci, 
nawet wtedy, gdy jej własne ją 
bardzo skrzywdzą!

Dałem jej siłę, aby opieko-
wała się swoim mężem mimo 

jego wad, Zrobiłem ją z żebra 
swego męża, tak, aby chroniła 
jego serce!

Dałem jej mądrość, aby 
wiedziała, że dobry mąż ni-
gdy nie skrzywdzi swej żony. 
Czasem jednak testuje jej siłę 
i  wytrwałość żony w  wierze 
w  niego. Synu, na sam ko-
niec...

Dałem jej również łzę do 
wypłakania. Jest to jej jedyna 
słabość! Jeśli kiedyś zobaczysz, 
że płacze, powiedz jej jak bar-
dzo ją kochasz i jak wiele robi 
dla innych. I jeśli nawet wciąż 
płacze, sprawiłeś, że poczuła 
się o wiele lepiej.

Ona jest wyjątkowa!
 Autor nieznany
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POŚWIĘCENIE SIĘ SERCU JEZUSOWEMU

POŚWIĘCENIE SIĘ SERCU JEZUSOWEMU
ułożone przez św. Małgorzatę Marię Alacoque

 Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezuso-
wemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia 
i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, mi-
łować i wielbić.
 Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć 
i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, co by 
się Mu mogło nie podobać.
 Biorę Cię więc, Najświętsze Serce Jezusowe, za jedyny 
przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, zapewnie-
nie mego zbawienia, wsparcie mej słabości i niestałości, na-
prawę wszystkich błędów mego życia i za bezpieczne schro-
nienie  w chwili śmierci.
 Bądź więc, o Serce pełne dobroci, usprawiedliwieniem 
moim przed Bogiem Ojcem i odwróć ode mnie strzały Jego 
słusznego gniewu. O Serce miłości pełne! całą mą ufność 
w Tobie pokładam, gdyż lękam się mej złości i słabości, 
a spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci!
 Wyniszcz więc we mnie wszystko, co by Ci się nie podobać 
mogło lub opór Ci stawiało! niech miłość Twoja czysta tak 
się wyryje w mym sercu, abym Cię nigdy zapomnieć nie 
mógł, ani się odłączyć od Ciebie i zaklinam Cię na całą do-
broć Twoją, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż 
całym moim szczęściem i całą moją chwałą jest żyć i umie-
rać jako Twój niewolnik.

 300 dni odpustu, który można ofi arować za dusze czyśćcowe – 
Leon XIII, 1 czerwca 1897.
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Wykreśl co drugą literę, zaczynając od szarego pola (poruszaj się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara). Pozostałe litery utworzą rozwiązanie.

ZADANIE 1 - KRZYŻÓWKA PRZESKAKIWANKA

ZADANIE 2 - KRZYŻÓWKA UKOŚNIK CZERWCOWY

UŚMIECHNIJ SIĘ

Jasio wrócił z obozu wędrownego.
Jakie masz pełne policzki! 
   - zachwyca się mama. - Chyba 
   was dobrze karmili?
- To nie od jedzenia!
- A od czego?
- Od dmuchania materacy.

                         ***

Mały Wojtuś po raz pierwszy 
w życiu zobaczył dżdżownicę:
- Mamo, zobacz! Pełzający makaron!

1) Znosi jaja
2) Cukrowa
3) Ciągnik
4) Metalowy pieniądz
5) Ostra przyprawa
6) Bicie brawa
7) W spodniach, na skarby
8) Na klawiaturze komputera
9) Zwierzę morskie z dużymi kłami

Wpisz do diagramu odgadnięte wyrazy. Z liter w kratkach ponumerowanych w dolnym 
prawnym rogu powstanie hasło
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KUPON KONKURSOWY NR 06/2022

Imię ........................ Nazwisko ................................

Adres .................................................................

ZADANIE I..............................................................

ZADANIE II.............................................................

ZADANIE III............................................................

ZADANIE IV.............................................................

Miejsce do wklejenia NAKLEJKI KONKURSOWEJ

------------------------------------------------------------------------

Zadanie 3 KRZYŻÓWKA WYKREŚLANKA

Zadanie 4 REBUS

Znajdź 11 wyrazów kojarzących się z lasem. Można je odczytać poziomo, pionowo, 
po przekątnej i wspak. Wykreśl je. Pozostałe litery utworzą hasło.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
  też szukaliśmy wspólnego mianownika! 
  Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

                            ***

Zakończenie roku szkolnego, Jasio wchodzi 
do domu szczęśliwy i mówi do taty:
- Ciesz się tato. Nie będziesz musiał 
kupować mi książek

                           ***

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu 
  "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
  wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, proszę Pana.

 Nagrody będą losowane 
i wręczane po Mszy Świętej 
o godz. 11.00 w ostatnią niedzielę 
miesiąca. 
 Odpowiedzi  na pytania 
konkursowe należy przekazywać 
ks. proboszczowi Zbigniewowi 
Cichon,  s iost rze Jankancie,  
lub wrzucić do skrzynki pocztowej 
znajdującej się przy drzwiach 
wejściowych plebanii.
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„Szkoda, że nie mogę opo-
wiedzieć wszystkiego, co wiem 
o tym miłym nabożeństwie, od-
kryć całej ziemi skarby łask, które 
Jezus Chrystus zawiera w swym 
godnym uwielbienia Sercu i za-
mierza wylać je z  obfitością na 
wszystkich, którzy będą to nabo-
żeństwo praktykować. (…)

Jezus Chrystus dał mi poznać 
w  sposób pozbawiony wszel-
kiej wątpliwości, że głównie za 
pomocą Ojców Towarzystwa 
Jezusowego chce je zaprowa-
dzić wszędzie i przez nie zyskać 
sobie nieskończoną ilość wier-
nych sług, doskonałych przyja-
ciół i  doskonale wierne dzieci. 
Nieskończone są skarby i  bło-
gosławieństwa, które zawiera 
Najświętsze Serce. Nie wiem, 
czy jest jakieś inne ćwiczenie 
w  życiu duchowym, które bar-
dziej pomagałoby wznieść duszę 
w  krótkim czasie do najwyższej 
doskonałości i dało jej zasmako-
wać prawdziwych słodyczy, niż 
to, znajdujące się na służbie Je-
zusa Chrystusa.

Tak, mówię to z całą pewno-
ścią, że gdyby wiedziano jak jest 
ono miłe Jezusowi, nie byłoby 
chrześcijanina, który mimo nie-
wielkiej miłości do umiłowane-
go Zbawiciela, nie brałby udzia-
łu w  tym nabożeństwie. (…) 
Osoby świeckie znajdą za po-
mocą tego miłego nabożeństwa 
wszelkie pomoce potrzebne do 
ich stanu, tj. pokój w  rodzinie, 
ulgę w  cierpieniach i  błogosła-
wieństwo nieba dla wszystkich 
swoich przedsięwzięć oraz pocie-
chę w trudnościach. W tym wła-
śnie Bożym Sercu znajdą miej-
sce schronienia przez całe życie, 

a  zwłaszcza w  godzinie śmierci. 
Ach, jak słodko jest umierać, gdy 
się miało czułe i  stałe nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Je-
zusa Chrystusa.

Boski Mistrz dał mi poznać, 
że pracujący nad zbawieniem 
dusz będą cieszyć się pomyśl-
nością, posiadać dar wzruszania 
najbardziej zatwardziałych serc, 
jeśli oddawać się będą drogiemu 
nabożeństwu do Serca Jezusa, 
pracować nad zachętą do niego 
i rozszerzać go wszędzie.

Wreszcie wiadomą jest rze-
czą, że nie ma na świecie niko-
go, kto by nie otrzymał pomocy 
z  nieba, jeżeli posiada prawdzi-
wie wdzięczną miłość do Jezusa 
Chrystusa, okazaną Mu przez 
nabożeństwo do Jego Najświęt-
szego Serca”. „(…)

W dniu św. Jana Ewangelisty 
otrzymałam od Boskiego Zba-
wiciela łaskę prawie podobną 
do tej, której Jego umiłowany 
uczeń dostąpił wieczorem przy 
Ostatniej Wieczerzy. Serce Boże 
ukazało mi się jakby na tronie 
całe w ogniu i płomieniach, pro-
mieniujące na wszystkie strony, 
jaśniejsze od słońca i przejrzyste 
jak kryształ. Wyraźnie zaznacza-
ła się Rana, którą otrzymał na 
krzyżu. Miał koronę cierniową 
dookoła Najświętszego Serca 
i  krzyż powyżej. Boski Zbawi-
ciel pozwolił mi zrozumieć, że 
narzędzia Jego Męki oznaczają, 
iż niezmierna miłość, jaką ma do 
ludzi, jest źródłem wszystkich 
cierpień i  upokorzeń, które ze-
chciał dla nas znosić.

Powiedział, że od pierwszej 
chwili swego wcielenia całą 
Mękę i  wzgardę miał przed 

oczyma i od tej pierwszej chwi-
li krzyż niejako utkwił w  Jego 
Najświętszym Sercu i przyjął go, 
aby objawić nam swoją miłość, 
wszystkie upokorzenia ubóstwo 
i  cierpienie, które znosił przez 
całe śmiertelne życie oraz znie-
wagi, na które miłość miała być 
wystawiona do końca wieków 
na naszych ołtarzach w Przenaj-
świętszym Sakramencie. Dał mi 
potem poznać, że wielkie pra-
gnienie by ludzie doskonalej Go 
miłowali, skłoniło Go do po-
święcenia zamiaru, aby im ob-
jawić Swe Serce, otwierając dla 
nich wszystkie skarby miłości, 
miłosierdzia, łaski, uświęcenia 
i zbawienia, jakie w sobie zawie-
ra, żeby ubogacić obfitością Bo-
skich skarbów, których Źródłem 
jest Jego Najświętsze Serce.

Tych wszystkich, którzy ze-
chcą Mu oddać i zjednać wszelką 
miłość i  cześć – o  ile będą mo-
gli – zapewnił, że ma szczególne 
upodobanie w tym, żeby czczo-
no Go pod postacią cielesnego 
Serca i by obraz Jego wystawio-
no publicznie, w  ten sposób 
wzruszając nieczułe serca.

Obiecał mi, że przeleje obfi-
cie wszystkie dary, których Jego 
Serce jest pełne, w  serca tych 
którzy Mu oddadzą cześć. Wszę-
dzie, gdzie obraz Serca Jezusa bę-
dzie wystawiony ku szczególnej 
czci, spłyną wszelkiego rodzaju 
błogosławieństwa. Nadto na-
bożeństwo to jest jakby jeszcze 
jednym wysiłkiem Jego miłości, 
by wspomóc chrześcijan w tych 
ostatnich stuleciach, podając im 
Przedmiot i  równocześnie spo-
sób, tak odpowiedni do rozbu-
dzenia w nich mocnej miłości do 
Niego. (…)”

oWoce NabożeństWa Do serca paNa Jezusa
– śW. Małgorzata alacoque
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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

 «Gdy myślę o  Eucharystii, 
patrząc na moje życie kapłana, 
biskupa i  Następcy Piotra, 
wspominam spontanicznie 
wiele chwil i  miejsc, w  któ-
rych dane mi było ją sprawo-
wać. Pamiętam kościół para-
fi alny w  Niegowici, gdzie 
spełniałem moją pierwszą po-
sługę duszpasterską, kolegiatę 
św. Floriana w Krakowie, ka-
tedrę na Wawelu, bazylikę św. 
Piotra oraz wiele bazylik i ko-
ściołów w Rzymie i na całym 
świecie. Dane mi ją było rów-
nież sprawować w wielu miej-
scach na górskich szlakach, 
nad jeziorami i  na brzegach 
morskich; sprawowałem ją na 

ołtarzach zbudowanych na 
stadionach, na placach miast... 
Ta różnorodna sceneria mo-
ich Mszy św. sprawia, iż do-
świadczam bardzo mocno 
uniwersalnego – można wręcz 
powiedzieć kosmicznego cha-
rakteru celebracji euchary-
stycznej. Tak, kosmicznego! 
Nawet wtedy bowiem, gdy 
Eucharystia jest celebrowana 
na małym ołtarzu wiejskiego 
kościoła, jest ona wciąż ponie-
kąd sprawowana na ołtarzu 
świata. Jednoczy niebo z  zie-
mią. Zawiera w sobie i przeni-
ka całe stworzenie. Syn Boży 
stał się człowiekiem, aby 
w najwyższym akcie uwielbie-

nia przywrócić całe stworze-
nie Temu, który je uczynił 
z niczego. I w ten sposób On 
– Najwyższy i  Wieczny Ka-
płan – wchodząc do odwiecz-
nego sanktuarium przez swoją 
krew przelaną na Krzyżu, 
zwraca Stwórcy i  Ojcu całe 
odkupione stworzenie. Czyni 
to przez posługę kapłańską 
Kościoła, na chwałę Najświęt-
szej Trójcy. Doprawdy jest to 
mysterium fi dei, dokonujące 
się w Eucharystii: świat, który 
wyszedł z  rąk Boga Stwórcy, 
wraca do Niego odkupiony 
przez Chrystusa. […]» (Z en-
cykliki Ecclesia de Eucharistia, 
8-10)

ForMacJa czerwiec aD 2022
Temat i tekst do medytacji: Sposób sprawowania i uczestniczenia w Eucharystii oddziaływaniem apostolskim

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:

MiNi leksykoN liturgiczNy(4):
kolory liturgiczNe
Opracował Antoni Kakareko

 Postawa to układ całego 
ciała podczas liturgii, gest zaś 
oznacza układ jakiejś części 
naszego ciała, głównie głowy 
i  rąk. Zarówno postawy jak 
i  gesty przyjmowane podczas 
mają swoją bogatą symbolikę. 
Według „Ogólnego Wprowa-
dzenia do Mszału Rzymskie-
go” (nr 20): „jednakowa po-
stawa ciała, którą powinni 
zachować wszyscy uczestnicy 

liturgii, jest znakiem wspól-
noty i jedności zgromadzenia, 
wyraża bowiem, a  zarazem 
wywiera wpływ na myśli 
i  uczucia uczestników" (nr 
20).
 Przyjmowanie określonych 
postaw i  wykonywanie po-
szczególnych gestów podczas 
liturgii ma bać wyrazem na-
szej miłości do Boga, dlatego 
powinniśmy wykonywać je ze 

szczególną starannością 
i czcią. Wyróżniamy 5 postaw 
liturgicznych: postawa stoją-
ca, postawa klęcząca, postawa 
siedząca, leżenie krzyżem, 
chód procesyjny. Do gestów 
liturgicznych zaś zaliczamy: 
pokłon, podnoszenie oczu, 
pocałunek pokoju, znak po-
koju, nałożenie rąk, rozłoże-
nie rąk, złożenie rąk, bicie się 
w  piersi, obmycie rąk, znak 
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krzyża. Szczegółowe omawia-
nie postaw i  gestów zacznie-
my od postawy stojącej, zaś 
w  kolejnych odcinkach ni-
niejszego „Minileksykonu li-
turgicznego” następne.
POSTAWA STOJĄCA 

Ma być zewnętrznym wyra-
zem naszego głębokiego usza-
nowania dla Pana Boga jako 
Najwyższego Pana. Ma być 
także postawą naszej radości 
z  Odkupienia. Ojcowie Ko-
ścioła wskazywali również, że 

jest to też postawa wolności 
Dzieci Bożych. Ma to być 
również postawa naszej goto-
wości do działania w  liturgii. 
Podczas uczestniczenia we 
Mszy Świętej zachowujemy 
postawą stojącą w  następują-
cych momentach: od począt-
ku Mszy Świętej aż do oracji 
włącznie, od wersetu "Allelu-
ja" przed Ewangelią aż do za-
kończenia Ewangelii, podczas 
wyznania wiary i  modlitwy 
powszechnej, od wezwania 
kapłana "Módlcie się, aby 
moją i  waszą ofi arę...", pod-
czas prefacji aż do "Święty, 
Święty ..." włącznie, po akla-
macji "Oto wielka tajemnica 
wiary" aż do "Baranku Boży" 
włącznie, podczas Modlitwy 
po Komunii św. oraz obrzę-
dów zakończenia.

kartki z DWuDziestopiĘciolecia paraFialNego
oDDziału akcJi katolickieJ
iM. bł. ks. broNisłaWa koMoroWskiego (4)
Pod opieką drugiego Asystenta POAK – do końca drugiej dekady (AD 2010-2016)
 Po śmierci śp. ks. proboszcza 
prałata Andrzeja Rurarza no-
wym Proboszczem Parafi i został 
ks. Zbigniew Cichon, który za-
raz po święceniach kapłańskich 
w roku 1987 przez 4 lata pełnił 
posługę wikariusza w Parafi i Św. 
Stanisława BM. W dalszych la-
tach posługiwania – już jako 
proboszcz – w Parafi i Św. Stani-
sława BM i w POAK im. Bł. Ks. 
Bronisława Komorowskiego ks. 
Zbigniew Cichon został dzieka-
nem wrzeszczańskim i otrzymał 
godność kanonika honorowego 
Kapituły Kolegiackiej Gdań-
skiej, a od 3 lutego 2015 r. jest 
Asystentem DIAK AG. Ks. Pro-
boszcz Zbigniew szybko wszedł 

w  rolę Asystenta Parafi alnego 
dynamizując działalność POAK, 
zwłaszcza na polu szerzenia pa-
mięci i kultu Patrona Oddziału. 
Z jego to inicjatywy powstała – 
profesjonalnie zorganizowana 
i wyposażona – Sala Tradycji Pa-
rafi i, poświęcona głównie Bło-
gosławionemu Bronisławowi, 
ale i  także dziejom Polonii 
Gdańskiej oraz dziejom Parafi i 
za rządów proboszczowskich śp. 
ks. prałata Andrzeja Rurarza. 
Parafi alna Akcja Katolicka 
w osobie Prezesa POAK a także 
wiceprezesa Adama Matczuka 
włączyła się czynnie w przygoto-
wanie tej sali pamięci. Prezes 
POAK m. in. opracował mery-

torycznie kalendaria: życia Bł. 
Ks. Bronisława Komorowskiego 
i  śp. ks. prałata Andrzeja Rura-
rza oraz kalendarium Polonii 
Wolnego Miasta Gdańska, które 
zostały przeniesione na banery 
umieszczone na ścianach Sali 
Tradycji. Adam Matczuk zaś 
przeprowadził renowację wysta-
wy przygotowanej w roku 1999 
na beatyfi kację Bł. Ks. Bronisła-
wa Komorowskiego przez p. 
Elżbietę Grot z  Muzeum Stut-
thof. Salę Tradycji poświęcił 
podczas wizytacji 7 maja 2013 r. 
metropolita Gdański, abp Sła-
woj Leszek Głódź.
 W tym miejscu należy się cof-
nąć trzy lata wstecz, kiedy to 



16 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA B.M.

z dniem 21 listopada AD 2010 
w Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata Metropolita 
Gdański ustanowił czterech ka-
płanów Błogosławionych Mę-
czenników Gdańskich (w  tej 
liczbie również Bł. Ks. Bronisła-
wa Komorowskiego) patronami 
Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Gdańskiej. Było to ukoronowa-
nie wieloletniego starania POAK 
im. Bł. Ks. Bronisława Komo-
rowskiego o  ten Patronat. Od 
roku 2010 spotkania POAK 
przeniesiono na poniedziałki, łą-
cząc je z uczestnictwem we Mszy 
Świętej oraz w nabożeństwie do 
Bł. Bronisława. AD 2012 przy-
padła 40 rocznica utworzenia 
parafi i terytorialnej Św. Stanisła-
wa BM. Parafi alna Akcja Kato-
licka włączyła się czynnie w  te 
obchody w  osobie prezesa po-
przez opracowanie tekstu do fol-
deru promującego Parafi ę oraz 
opracowanie kalendarium, pu-
blikowanego w  ciągu całego 
roku w  miesięczniku parafi al-
nym „Skałka” W kadencji 2013-
2016 Zarząd POAK pracował 
w  składzie: Antoni Kakareko – 
prezes, Adam Matczuk – wice-

prezes, Krystyna Niemierko – 
sekretarz, Danuta Przybylska 
– skarbnik, Alfreda Bukowczyk 
– członek, Hanna Derkowska – 
członek, Zofi a Nikoniuk Puław-
ska – członek. Komisję Rewizyj-
na POAK stanowili zaś: Anna 
Witkowska, Elżbieta Kalkowska 
i Jacek Kozaka.
 29 marca 2014 r. minęło sto 
lat od święceń kapłańskich Pa-
trona POAK. Z tej okazji nakła-
dem Stowarzyszenia Bratniej 
Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława 
Komorowskiego ukazała się bo-
gato ilustrowana książka autor-
stwa prezesa POAK, Antoniego 
Kakareko, popularyzująca po-
stać i dokonania Błogosławione-
go. Jubileusz stulecia „doku-
mentuje” też głaz 
z  okolicznościowym napisem, 
postawiony przed Domem Para-
fi alnym im. Bł. Bronisława sta-
raniem ks. proboszcza Zbignie-
wa.
 W  drugiej dekadzie swojej 
działalności POAK im. Bł. Ks. 
Bronisława Komorowskiego 
bardzo szeroko rozwinął działal-
ność edukacyjną w ramach tzw. 
Wszechnicy Edukacyjno- For-

macyjnej powstałej formalnie 
w  roku 2010 na bazie dotych-
czasowych spotkań otwartych. 
Ustaliły się dwie formy spotkań: 
medialna (cykl fi lmowy „Ludzie 
i  miejsca wiary” zainicjowany 
z  okazji Roku Wiary) w  drugi 
poniedziałek miesiąca oraz wy-
kładowa w czwarty poniedziałek 
miesiąca. Zostały też zorganizo-
wane dwa cykle spotkań tema-
tycznych: „Wieczory Audiowi-
zualne z  Janem Pawłem II” 
z okazji Jego beatyfi kacji i kano-
nizacji oraz „Wieczory Miłosier-
dzia ze Świętą Faustyną” prze-
prowadzone w  Roku 
Miłosierdzia. Wśród całej pleja-
dy prelegentów najczęstszymi 
gośćmi Wszechnicy a także Wie-
czorów Refl eksji Religijnej 
i  Społecznej byli: ks. dr prałat 
Mirosław Paracki, ks. dr kano-
nik Maciej Kwiecień, poseł Ka-
zimierz Smoliński, poseł An-
drzej Jaworski, radny R.M.Gd. 
Piotr Gierszewski, historycy:  dr 
Maciej Żakiewicz, dr Krzysztof 
Dowgiałło i  Przemysław Na-
msołek IPN Gdańsk.
 W  obchody 1050-lecia 
Chrztu Polski POAK włączył się 
z  akcją „Kropielniczka w  każ-
dym domu”, która to została 
wprowadzona do programu 
DIAK AG i  rozpowszechniona 
także w  innych diecezjach. 
Dwudziestolecie istnienia i dzia-
łalności POAK zamknęła dwu-
dziesta edycja „Wieczorów Re-
fl eksji Religijnej i  Społecznej” 
oraz peregrynacja ikony Chry-
stusa Pantokratora, zainicjowa-
na przez DIAK AG, która to 
rozpoczęła się od Oddziału przy 
Parafi i św. Stanisława BM. 
(Cdn)
Rubryka pod red. Antoniego 
Kakareko
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początki kapłaństWa śWiĘtego WoJciecHa
i WybÓr Na biskupa pragi
[szkice śWiĘtoWoJciecHoWe – 2]
 Studia teologiczne w Mag-
deburgu zakończyły się dla 
Wojciecha-Adalberta w  roku 
981. W  tym samym roku 
w czerwcu umarł też jego pro-
tektor Arcybiskup Adalbert. 
Wojciech powrócił więc ra-
zem ze swymi braćmi Radzi-
mem Gaudentym i  Radłem 
do Czech. Pierwsze kroki 
skierował do Rodziny w Libi-
cach, tam jednak nie popasał 
długo, aby szybko znaleźć się 
w  Pradze w  służbie biskupa 
Detmara (Dytmara), bene-
dyktyna narodowości nie-
mieckiej z  Saksonii, od roku 
973-4 biskupa Pragi! Z  jego 
rąk w  tym samym roku 981 
Wojciech przyjął święcenia 
kapłańskie. Jan Kanapariusz 
w  swoim pierwszym żywocie 
Świętego Wojciecha opisał ten 
fakt poetycko, stwierdzając, iż 
„ z rąk biskupa świętego mia-
sta Pragi przyjął zbroję rycerza 
Chrystusowego”. Po święce-
niach Wojciech został jednym 
z kapelanów biskupa Detmara 
(Detmara). Wbrew określeniu 
Kanapariusza Praga nie była 
wówczas takim „świętym mia-
stem” a biskup Detmar (Dyt-
mar) i jego otoczenie kurialne 
prowadziło życie bardziej 
„ziemskie” niż ascetyczne. 
Również Wojciech jako kape-
lan biskupa  – „w tym czasie 
– według Kanapariusza - żył 
jak wytworny rycerz”. Pod ko-
niec roku 981  ordynariusza 

praskiego nawiedziła ciężka 
choroba, która doprowadziła 
do jego śmierci w nocy z 1 na 
2 stycznia 982 r.. Wojciech 
czuwał wtedy przy jego łożu 
i był świadkiem śmierci paste-
rza stolicy Królestwa Czech. 
Biskup Detmar (Dytmar) bę-
dąc świadomy ostatnich chwil 
swego życia, przerażony tym, 
co go może czekać po śmierci, 
żałował za swe hulaszcze życie. 
„Biada mi – relacjonuje Jan 
Kanapariusz wyznanie bisku-
pa – jaki byłem i  jakże od-
mienny, od takiego, jakim 
pragnąłbym być teraz! Biada 
mi nieszczęsnemu! Zmarno-
wałem dni moje; już na nic 
owoce pokuty! Jestem zgubio-
ny […] Bo oto jako srogiej 
śmierci ofiara pójdę prostą 
drogą do piekła, gdzie robac-
two moje nie zemrze, a ogień 
mój płonąć będzie wiecznie 
i jeszcze dłużej. Tak rzekł i le-
dwo to powiedział umarł.” 
Wojciech przeżył niezwykle 
mocno to wyznanie i  śmierć 
biskupa. „Tej samej nocy - pi-
sze dalej Jan Kanapariusz – 
worem odziany włosianym, 
z głową siwym popiołem po-
sypaną, obchodził poszczegól-
ne kościoły. Ubogim również 
hojnie rozdawał, co miał, 
i siebie, i swoją sprawę w mo-
dłach Panu polecił.” Wojciech 
zdawał sobie spraw, iż ze 
względu na pochodzenie 
i zdobyte w Magdeburgu wy-

kształcenie może być brany 
pod uwagę przy wyborze no-
wego pasterza Pragi. I rzeczy-
wiście tak się stało. Formalnie 
– według Kroniki pierwszego 
dziejopisa czeskiego Kosmasa 
- akt ten miał miejsce 19 lute-
go 982 r. w siedzibie książęcej 
w Levym Hradcu, gdzie rów-
nież znajdowała się najstarsza 
czeska świątynia chrześcijań-
ska, poświęcona przez Apo-
stoła Moraw, Św. Metodego, 
przy której to została też 
umieszczona pierwsza misja 
chrześcijańska w  Czechach. 
Do niej to – panujący od roku 
973. ówczesny władca Czech 
Bolesław II, rodzony brat 
żony Mieszka I, Dąbrówki 
zwołał zgromadzenie elekto-
rów. Dlaczego dopiero po 
siedmiu tygodniach od śmier-
ci biskupa dobrze wyjaśnia 
w  swojej dysertacji „Święty 
Wojciech Sławnikowic” (Po-
znań 1993, s.38) ks. Kazi-
mierz Śmigiel: „ O  śmierci 
Dytmara należało bezzwłocz-
nie zawiadomić metropolitę 
mogunckiego (pod którego 
jurysdykcją znajdowała się 
ówcześnie Praga – AK) arcybi-
skupa Willigisa. Natomiast 
pastorał po zmarłym biskupie 
należało odesłać do cesarza. 
Metropolita, otrzymawszy in-
formację o  wakansie, wyzna-
czał swojego wizytatora do 
uczestniczenia w  elekcji na-
stępcy. Pomiędzy datą śmierci 
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Dytmara – 2 stycznia, a datą 
elekcji19 lutego minęło sie-
dem tygodni. Zważywszy na 
odległość pomiędzy Praga 
a Moguncją, wynoszącą w  li-
nii prostej ok. 450 km. I czas 
niezbędny do pokonania tej 
odległości, który wynosił ok. 
dwóch tygodni, trzeba sądzić, 
że czynnikom lokalnym zale-
żało na pośpiechu. Zapewne 
pośpiech był podyktowany 
chęcią zabezpieczenia kandy-
datury rodaka, gdyż chętnych 
na wolne miejsce stolicy bi-
skupiej było niemało w  ów-
czesnym świecie.” Z  tego co 
pisze w  swoim żywocie Jan 
Kanapariusz elektorzy zebrani 
w Levym Hradcu jednoznacz-
nie wyrazili swoją opinię: 
„a kogóżby innego, jak nie na-
szego ziomka Wojciecha, któ-
rego uczynki, szlachectwo, za-
możność i  życie odpowiadają 
tej godności? On wie najle-
piej, dokąd sam powinien 
kroczyć, on także będzie roz-
tropnie kierował duszami.” 
Elekcja była pierwszym kro-
kiem w dość złożonym proce-

sie instalacji nowego biskupa 
w owym czasie. Kolejnym eta-
pem było otrzymanie inwe-
stytury cesarskiej, to znaczy 
nadania władzy hierarchom 
kościelnym poprzez wręczenie 
pierścienia biskupiego i pasto-
rału przez cesarza. Ówcześnie 
był nim Otto II (955-983), 
który akurat w tym czasie wo-
jował z  saracenami na połu-
dniu Włoch. Dopiero na Sej-
mie Rzeszy, który od połowy 
maja do 17 czerwca obrado-
wał w Weronie biskup nomi-
nat Wojciech-Adalbert Sław-
nikowic mógł otrzymać 
pierścień i  pastorał. Do tego 
czasu Wojciech przebywał 
w Moguncji, gdzie rządca tej 
metropolii kościelnej, póź-
niejszy święty Kościoła Kato-
lickiego, arcybiskup Willigis 
wdrażał go do przejęcia przy-
szłych obowiązków biskupich. 
Otto II inwestytury Wojcie-
cha na urząd biskupa praskie-
go dokonał 3 czerwca. Jak 
stwierdza wspomniany już ks. 
Kazimierz Śmigiel (s.39): 
„W  czasie obrzędu oprócz 

ogólnych pytań skierowanych 
do ordynanda o przyrzeczenie 
wypełniania obowiązków bi-
skupich, jedno pytanie posia-
dało szczególne znaczenie. 
Pontyfi kał moguncki (rzym-
sko-germański, sporządzony 
w latach 950-964), który nie-
wątpliwie użyty został do 
konsekracji Wojciecha, zawie-
rał najpierw pytanie o posłu-
szeństwo wobec  Św. Piotra 
i jego następców, następne zaś 
pytanie brzmiało:<< Czy 
chcesz świętemu Kościołowi 
mogunckiemu, mnie i moim 
następcom okazywać wier-
ność i posłuszeństwo?>> Świę-
ty Wojciech składał więc przy-
rzeczenie wierności pierwszej 
metropolii Niemiec.” Podczas 
Sejmu Rzeszy w  Weronie 
Otto II przeprowadził wybór 
swego trzyletniego syna (póź-
niejszego cesarza) też Ottona 
na króla Niemiec. Po kilkuna-
stu latach zejdą się drogi Ot-
tona III i świętego Wojciecha 
w postaci ich wielkiej przyjaź-
ni i wspólnych planów misyj-
nych. Po otrzymaniu inwesty-
tury abp Willigis udzielił 
nowemu Biskupowi Pragi sa-
kry biskupiej. Miało to miej-
sce w Weronie w uroczystość 
Świętych Piotra i  Pawła
29 czerwca. Po tym wydarze-
niu mógł już Biskup Wojciech 
wraz ze swym otoczeniem wy-
ruszyć do Pragi aby dokonać 
ingresu do katedry biskupa 
stolicy Czech. Droga trwała 
około trzech tygodni.   
 Antoni Kakareko     
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ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO

PIĘKNE MYŚLI: 

Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Jakub Czapiewski
2 Adam Paul
3 Norbert Aleksander Fritz

Odeszli do Pana

1  Barbara Romanowska,
była zelatorka 14 Róży

2
 Irena Magdalena 
Kozłowska, lat 88,
ul. Lelewela

3 Dorota Leoniak, lat 49,
ul. Kościuszki

4
 Irena Józefa Żukowska,
lat 93, Pl. Wybickiego, 
członkini 15 Róży ŻR

5 Maria Bartczak, lat 88,
ul. Kościuszki

6  Andrzej Kletkiewicz, lat 67, 
ul. Chrobrego

7 Urszula Barańska, lat 92, 
ul. Kościuszki

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

 Szczerze mówiąc w cyklu 
„Piórem Redaktora”, 
w czerwcu miałem zamiar 
pisać o czym innym – o przy-
tłaczającym nas wulgarnym 
języku. (Wrócę do tego te-
matu w najbliższym czasie). 
Przeważyła jednak chęć po-
dzielenia się z PT. Czytelni-
kami „Skałki” tym, co ujrza-
łem na własne oczy 
w pobliżu naszej plebanii. 
Wysiadając z samochodu, 
zerknąłem w stronę otwar-
tych drzwi od plebanii. Pani 
gospodyni rozmawiała 
o czymś z drobnym mężczy-
zną. W jego ręku widniała 
foliowa torebka z zawarto-
ścią w środku, owiniętą 

 Przynosili Mu również 
dzieci, żeby ich dotknął; 
lecz uczniowie szorstko za-
braniali im tego. A Jezus, 
widząc to, oburzył się i rzekł 
do nich: «Pozwólcie dzie-
ciom przychodzić do Mnie, 
nie przeszkadzajcie im; do 
takich bowiem należy kró-
lestwo Boże. Zaprawdę po-
wiadam wam: Kto nie 
przyjmuje królestwa Boże-
go jak dziecko, ten nie wej-
dzie do niego». I biorąc je 

 Praktykujmy cierpli-
wość, nie ćwiczmy 
w niej innych.
  (bł. Jakub Alberione)

Cierpliwość jest towa-
rzyszem mądrości.
 (św. Augustyn)

w folię aluminiową – ku-
chenną. Domyśliłem się, że 
pewnie to była pokaźnej 
wielkości kanapka, czy ra-
czej kanapki, przekazane 
panu przez panią gospody-
nię. Po zakończonej rozmo-
wie, mężczyzna ruszył 
w swoją stronę, chyba ocie-
rając dyskretnie z oczu łzy. 
Po czym oburącz radosnym 
ruchem uniósł w górę swoje 
„zawiniątko”, jakby dzięku-
jąc za dar Panu Bogu i uca-
łował je z namaszczeniem. 
Jak bardzo musiał być 
wdzięczny za okazaną mu 
pomoc i jak bardzo jej po-
trzebował. 
 Jan Wontorski

w objęcia, kładł na nie ręce 
i błogosławił je.
 (Mk 10, 13-16)
 Uczniowie nie dopuszcza-
li dzieci do Pana Jezusa 
w trosce o spokój Mistrza. 
Dziś nie dopuszcza się Jezu-
sa do dzieci, „w trosce” o ich 
osobiste, dorosłe wybory. 
Pozwólmy dzieciom przyj-
mować królestwo Boże po 
dziecinnemu i… podpatruj-
my je jak one to pięknie ro-
bią.  J.W.

Sakrament Małżeństwa 
zawarli:

1 Adrian Grzegorz Rychlik

2 Martyna Krystyna 
Kotowska

Niech Wam Dobry Bóg 
błogosławi w życiu 

małżeńskim i rodzinnym

Co Bóg złączył…
Jubileusz małżeński

obchodzą:
Teresa i Jan Wlazły

60-lecie
Sakr. Małżeństwa
12.06.2022 g. 1100

Anna i Jan Wesołowscy
60-lecie

Sakr. Małżeństwa
19.06.2022 g. 1230 

Bóg Ojciec Wszechmogą-
cy niech Was napełni 

swoją radością i błogo-
sławi Wam i Waszym 

Rodzinom

 A oto mój sekret, jest 
bardzo prosty: Dobrze 
widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest nie-
widoczne dla oczu.
 (Antoine De Saint Exupry)


