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 Zgodnie z  kalendarzem 
Liturgicznym naszej Archi-
diecezji, dnia 7. października, 
będziemy obchodzić Rocz-
nicę Poświęcenia Własnego 
Kościoła, które miało miejsce 
w 1934 r. Uroczystej konse-
kracji kościoła, dokonał ów-
czesny ordynariusz Diecezji 
Gdańskiej, Ks. Bp Edward 
O`Rourke, a  wydarzenie to 
poprzedziły tygodniowe re-
kolekcje. Wcześniej, 9. grud-
nia 1928 r., Ks. Biskup po-
święcił wieżę kościelną oraz 
trzy dzwony, którym nadano 
imienia: Stanisław, na cześć 
Patrona kościoła, Czesław, 
by upamiętnić architekta 
Czesława Świałkowskiego 
i  Henryk, na cześć ówcze-
snego Komisarza Generalne-
go Wolnego Miasta Gdań-
ska - Henryka Strasburgera. 

Wcześniej oddano do użyt-
ku plebanię, z której można 
było bezpośrednio wejść do 
kościoła. Pan Antoni Kaka-
reko, w  książce pt. „Błogo-
sławiony Ksiądz Bronisław 
Komorowski”, opisał jak 
powstawały inne elementy 
wyposażenia naszego kościo-
ła, który po pracach adapta-
cyjnych przybrał styl halowy 
o kształcie prostokąta z becz-
kowym sklepieniem. Posadz-
ka wykonana z płytek, o ko-
lorze prawdopodobnie biało 
- czerwonym, duże ławki dla 
wiernych z oparciem i klęcz-
nikami. W głównym ołtarzu, 
znajdował się obraz Patrona 
kościoła, który był podno-
szony, bo za nim znajdowa-
ła się fi gura Chrystusa Kró-
la. W  górnej części ołtarza, 
umieszczony był owalny wi-

zerunek św. Stanisława Kost-
ki. Po bokach ołtarza, dwie 
fi gury Świętych Apostołów 
- Piotra i Pawła. W tyle ko-
ścioła, wsparty na dwóch 
fi larach znajdował się chór, 
a  na nim najpierw skromna 
fi sharmonia, a w 1933 r. od-
było się poświęcenie kilkuna-
stogłosowych organów pneu-
matycznych, zakupionych 
w  gdańskiej fi rmie Goebel. 
Instrument posiadał dwa 
manuały i pedał nożny. Pod 
chórem, przy fi larach, stały 
dwie fi gury: św. Antoniego 
i  św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Kościół oświetlały ży-
randole, najpierw na świece, 
potem przerobione na elek-
tryczne. W oknach zamonto-
wano witraże, których funda-
torami były poszczególne in-
stytucje i  stowarzyszenia, ale 
i osoby indywidualne, m. in.: 
Anastazy Wika Czarnowski, 
członek zarządu kościoła św. 
Stanisława i dyrektor Poczty 
Polskiej w WMG. W  latach 
trzydziestych poprzedniego 
wieku, kościół przyozdo-
biono przepięknie wykona-
ną ornamentyką kaszubską. 
To wszystko mogli podzi-
wiać modlący się tutaj wier-
ni Polacy, aż do 31. sierpnia
1939 r., czyli do ostatniego 
dnia przed wybuchem dru-
giej wojny światowej. 
 Kolejną odsłoną prac i re-
montów w  naszym kościele 
nad przywracaniem go do 
kultu Bożego, był czas, kiedy 
po powtórnym poświęceniu 
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naszej świątyni, 24. grud-
nia 1972 r., przez Księdza 
Biskupa Lecha Kaczmarka, 
ówczesnego Ordynariusza 
Diecezji Gdańskiej, swo-
ją posługę rozpoczął nowy 
duszpasterz. Wtedy to Ks. 
Proboszcz Andrzej Rurarz 
wraz z  parafi anami, zaczął 
usilne prace remontowe ko-
ścioła dla wiernych parafi i, 
ale już terytorialnej. Toczyły 
się one w  trakcie działalno-
ści duszpasterskiej, a były to 
prace adaptacyjne w miejscu 
po dopiero opuszczonej ba-
zie samochodowej (GPTB) 
oraz starania, by wyposażyć 
na nowo świątynię. Dnia 
25. maja 1975 r. odbyła się, 
pod przewodnictwem Bisku-
pa Gdańskiego, uroczystość 
konsekracji nowych dzwo-
nów: Wojciech-Stanisław, 
Maksymil ian-Bronis ław 
i  Maryja, które zwoływały 
wiernych, by oddawać chwa-
łę Panu Bogu, na Mszę św. 
i do modlitwy Anioł Pański. 
Kronika Parafi alna ukazuje, 
rok po roku, etapy remontów 
prowadzonych wewnątrz i na 
zewnątrz obiektów kościel-
nych. Ukazuje też fazy bu-
dowy i  wyposażania Domu 
Parafi alnego Bł. Ks. Bronisła-
wa Komorowskiego, kapli-
cy, sal katechetycznych oraz 
klubu parafi alnego „Fides”. 
W książce wydanej na 25-le-
cie parafi i, Ks. Proboszcz An-
drzej napisał, że wyposażenie 
naszego kościoła nie różniło 
się od innych kościołów. Był 

tam mar-
m u r o -
wy ołtarz 
g ł ó w n y , 
dwa bocz-
ne ołta-
rze dedy-
k o w a n e 
M a t c e 
Bożej i św. 
Stan i s ł a -
wowi BM 
oraz dębo-
we ławki 
i  konfe-
s j o n a ł y . 
Na ścianie 
prezbite-
rium, nad 
t a b e r n a -
k u l u m , 
z n a j d u j e 
się łódź 
s y m b o -
l i z u j ą c a 
Kościół, a nad nią Chrystus, 
który jak żagiel popycha tę 
łódź w  kierunku zbawienia. 
Autorem i  wykonawcą ołta-
rza głównego, dekoracji ścian 
prezbiterium i  ołtarzy bocz-
nych w naszym kościele, w la-
tach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku, był artysta pla-
styk Wiesław Daroch, który 
wykonał jeszcze stacje Drogi 
Krzyżowej oraz żyrandole. 
W późniejszym czasie zostały 
ustawione, w  północnej na-
wie kościoła, ołtarze ku czci 
Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy z obrazem „Jezu Ufam 
Tobie” oraz drugi  ku czci św. 
Antoniego Padewskiego. Pa-

rafi a posiada w pełni wyposa-
żony kościół w odpowiednie 
sprzęty, nagłośnienie, pa-
ramenty i  szaty liturgiczne, 
system alarmowy. W  roku 
2001 r., Ksiądz Arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski, poświę-
cił nowe, dwudziestojedno 
głosowe organy piszczałko-
we, które zbudowała Firma 
Molin z  Obrów. W  kolej-
nych latach, z różnych okazji, 
na ścianach kościoła i domu 
parafi alnego, były odsłaniane 
tablice pamiątkowe, jak rów-
nież poświęcane fi gury Mat-
ki Bożej i  Świętych, obrazy 
i  feretrony. Po roku 2010 r. 
i w  latach następnych, zain-

Konsekracja kościoła
07.10.1934 r.
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stalowany został monitoring, 
a we wszystkich parafi alnych 
pomieszczeniach jest dostęp 
do Internetu, który jest dziś 
wręcz niezbędny do duszpa-
sterstwa. W kościele, kaplicy 
i Sali Tradycji Parafi i, zainsta-
lowane są projektory multi-
medialne wraz z komputera-
mi. Na bieżąco są konserwo-
wane napędy dzwonów, stro-
jone organy i modyfi kowany 
sprzęt nagłośnieniowy, jak 
również natychmiast doko-
nuje się napraw różnorakich 
instalacji na terenie parafi i. 
W  ostatnim czasie pomalo-
wany na nowo został kościół, 
prezbiterium, zakrystia, po-
mieszczenia pomocnicze oraz 

kaplica. Wy-
m i e n i o n o 
także wszę-
dzie żarówki, 
na bardziej 
o s z c z ę d n e 
i  ekologicz-
ne, żarówki 
LED-we.
 To świę-
to naszego 
kościoła jest 
tym waż-
niejsze, bo 
obchodzone 
w  roku Zło-
tego Jubile-
uszu parafi i. 
Wiemy do-
brze, że dla 
p r a w i d ł o -
wego funk-
cjonowania 
wspó lno ty 

parafi alnej potrzebna jest 
świątynia. Bardzo ważnym 
motywem budowy świąty-
ni jest cel religijny. Wiedział 
o  tym doskonale, pierwszy 

duszpasterz w  kościele pw. 
Św. Stanisława BM, ks. Bro-
nisław Komorowski, któ-
ry od roku 1924, rozpoczął 
przygotowywać kościół do 
sprawowania kultu Bożego 
dla Polaków mieszkających 
w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Podobnie postępują również 
Jego następcy. Świątynia jest 
bowiem znakiem Kościoła, 
dlatego mówi o Bogu, który 
jest fundamentem zjedno-
czenia ludzi. Świątynia jest 
budynkiem sakralnym, to 
znaczy jest wyłączona z uży-
teczności świeckiej i  prze-
znaczona przede wszystkim 
do kultu sakralnego, do gro-
madzenia ludzi w  celu ich 
uświęcenia i  do uwielbienia 
Boga. Świątynia „powinna 
też spełniać wymogi funk-
cjonalności liturgicznej przez 
odpowiednie wyposażanie 
wnętrza kościoła i  prezbi-
terium oraz przez sprawne 
urządzenia techniczne, jak 
oświetlenie, nagłośnienie, 

Chór kościoła lata 30.

Ołtarz główny
przed wojną
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wentylację i  ogrzewanie. Pa-
rafi a powinna też posiadać 
pomieszczenia pomocnicze: 
biuro parafi alne, archiwum, 
sale katechetyczne, sale dla 
grup parafi alnych (…) oraz 
dużą salę dla prowadzenia 
działalności kulturalno - spo-
łecznej i  świętowania uro-
czystości w dużych grupach” 
(tak o  świętych parafi alnych 
stanowią Statuty III Synodu 
Gdańskiego, 42-43).
 Uroczystość poświęcenia 
świątyni, to dzień nasze-
go dziękczynienia za to, że 
mamy kościół. Niewierzą-
cym świątynie nie są potrzeb-
ne. Jeśli to od nich zależy, 
niszczą je lub przeznaczają 
na inne cele: na sale koncer-
towe, muzea lub magazyny. 
Niewierzący nie dostrzegają 
sensu świątyni i troski o nią.
 Ks. Edward Staniek, zna-
ny homileta, przypomina do 
czego ludziom wierzącym 
potrzebna jest świątynia. 
„Potrzebna jest do spotka-

nia z Bogiem. On w świąty-
ni jest gospodarzem. To jest 
Jego własność. Jest to dom 
zbudowany przez ludzi dla 
Niego. On w  nim czeka na 
każdego z nas. W katolickiej 
świątyni jest tabernakulum, 
miejsce szczególnej obecno-
ści Chrystusa, miejsce święte. 
Zatem kto chce się spotkać 
z Bogiem, kieruje swe kroki 
do świątyni. Kościół jest po-
trzebny do słuchania Słowa 
Bożego. Ono w świątyni jest 
czytane, z  kart Pisma Świę-
tego i  głoszone w  kazaniach 
przy ambonie. Ponieważ Sło-
wo Boże, zawsze ma aktual-
ne znaczenie, kto umie go 
słuchać, znajduje w nim od-
powiedź na nurtujące go py-
tania. Kościół jest potrzebny 
do spożywania pokarmu da-
jącego życie wieczne. Pokarm 
ten, Bóg przez ręce kapłana 
podaje przy ołtarzu. Komu 
zależy na tym pokarmie, 
ten spieszy do kościoła. Ko-
ściół jest także potrzebny do 

spotkania z  braćmi, którzy 
wyznają tę samą wiarę i żyją 
według tej samej hierarchii 
wartości. W świątyni groma-
dzi się wspólnota nastawio-
na na wygranie doczesności 
i wieczności. Kościół jest po-
trzebny człowiekowi do po-
znania siebie w świetle praw-
dy. Dokonuje się to przede 
wszystkim w  czasie modli-
twy. Bóg kocha każdego czło-
wieka takim, jakim on jest. 
To pozwala odpowiedzieć na 
miłość Boga, aktem akcepta-
cji siebie”. Obserwujemy, że 
coraz więcej ludzi rezygnu-
je z  chodzenia do kościoła. 
To znak wzywający do głę-
bokiej refl eksji nad naszym 
jutrem. Decyzje przez ludzi 
ochrzczonych w tym temacie 
muszą być podjęte zdecydo-
wanie jak najszybciej.
 I  jeszcze jedna refl eksja 
duszpasterska. Spotkałem 
w  życiu ludzi, którzy mó-
wili, że Bóg jest wszędzie, 
a  więc mogą modlić się do 
Niego wszędzie. To prawda. 
Niemniej jednak, miejsca-
mi szczególnie sprzyjający-
mi modlitwie, są świątynie. 
W nich umieszczane są zna-
ki liturgiczne, które w  wie-
loraki sposób inspirują nas 
do wzniesienia serc w  górę, 
ku Bogu: krzyż, na którym 
Chrystus dokonał naszego 
odkupienia, ołtarz, na któ-
rym w  sposób bezkrwawy 
uobecnia się ofi ara Chrystu-
sa, chrzcielnica, która przy-
pomina o łasce naszego prze-

Powtórne poświęcenie
kościoła 24.12.1972 r.
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bóstwienia, konfesjonał, przy 
którym dostępujemy odpusz-
czenia grzechów, obrazy świę-
tych, którzy wstawiają się za 
nami u Boga. Poza tym istot-
ne jest to, że w świątyni gro-
madzimy się jako wspólnota 
Kościoła. Modlić się można 
wszędzie, ale uczestnictwo 
w  liturgii chroni nas przed 
zgubnym indywidualizmem 
i  egoizmem. Spodobało się 
Bogu zbawić nas we wspól-
nocie. Potrzebujemy siebie 
nawzajem, aby wzajemnie 
umacniać się w  wierze, by 
nasza wiara była dojrzała 
i  krytyczna, a  nie naiwna. 
To nie gdzie indziej, ale wła-
śnie tu, w świątyni, zwłaszcza 
podczas celebracji Euchary-
stii, Kościół ujawnia się jako 
znak i  sakrament zjednocze-

nia ludzi z  Bogiem i  ludzi 
między sobą. Doświadczenie 
zjednoczenia z Bogiem i mię-
dzy sobą, chcemy kontynu-
ować w  codziennym życiu 
wypełnionym życzliwością 
i  uprzejmością wobec ludzi, 
których spotykamy. Wszyscy 
tworzymy świątynię Ducha 
Świętego, jesteśmy dziećmi 
tego samego Boga, naszego 
Ojca, a  dla siebie - Braćmi 
i  Siostrami. Jesteśmy Rodzi-
ną Parafi alną.
 Nasza parafi alna uroczy-
stość, jest okazją do złoże-
nia podziękowań wszystkim, 
którzy swoją pracą i ofi arami 
troszczą się o utrzymanie ko-
ścioła. Oczywiście również 
uczestniczą w  pracach na-
prawczych i  remontowych, 
malowaniu i  dekorowaniu 

Nowe wnętrze kościoła

naszej świątyni, jak rów-
nież w dalszym wyposażaniu 
i upiększaniu świątyni. Skła-
dam wszystkim podziękowa-
nie za modlitewne wsparcie 
parafi i, naszych wszystkich 
podejmowanych dzieł, jak 
również i  za duszpasterzy. 
Drodzy Czytelnicy i Parafi a-
nie! Przyjmijcie z  głębi ser-
ca płynące podziękowania, 
staropolskim „Bóg zapłać!” 
Zapraszam wszystkich do 
wspólnego dziękczynienia za 
nasz parafi alny Wieczernik, 
świątynię naszej Rodziny pa-
rafi alnej, w niedzielę, 9. paź-
dziernika br., aby podczas 
Mszy św. w  Dzień Pański, 
Panu Bogu wyśpiewać: „Te 
Deum Laudamus”. 
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 Dzień dobry babciu. Przy-
niosłam zakupy, o które mnie 
prosiłaś. Dziękuję Ewuniu. 
Jesteś niezastąpiona. Bez prze-
sady babuniu, wiesz, że zawsze 
chętnie ci pomagam. I tak się 
nie odpłacę za tyle babcinej 
miłości, którą mnie obdarzasz. 
Oj Ewciu, Ewciu, babcia przy-
tuliła wnuczkę. Zostaniesz tro-
chę, czy się spieszysz? Zostanę 
i chętnie napiję się tej twojej 
herbatki. Przy herbatce i do-
brym cieście – babcia Eleono-
ra zawsze miała na podorędziu 
pyszne ciasto – starsza pani 
sympatycznie sobie gaworzyła 
z wnuczką. Babuniu, a może 
poszłabyś z mamą i ze mną do 
kina w przyszły wtorek, na do-
bry film, zaproponowała Ewa. 
Pani Eleonora zmarszczyła czo-
ło – jak to miała w zwyczaju, 
kiedy się zastanawiała. Przyszły 
wtorek, czemu nie, chętnie pój-
dę. Zaraz, zaraz, ale to już bę-
dzie październik. O to niestety 
nie, Nabożeństwo Różańcowe 
ma pierwszeństwo, stwierdzi-
ła pani Eleonora. Ależ babu-
niu, ja o tym wiem, odparła 
Ewa. Film jest w godzinach 
wczesno popołudniowych, a 
po filmie razem pójdziemy na 
Różaniec. Tak, to rozumiem, 
ucieszyła się babcia. Babciu, a 
czy ty wiesz, że ja wciąż mam 
ten mały, kolorowy różańczyk, 
który dała mi twoja znajoma. 
Nie bardzo wiem o czym mó-
wisz Ewuniu, zdziwiła się bab-
cia. To było sporo lat temu, 

tłumaczyła Ewa. Wtedy Hania 
– moja kuzynka, jak wówczas 
podkreślałam z dumą – i ja by-
łyśmy pod twoją opieką. Tego 
dnia była też godzina łaski i ty 
bardzo chciałaś iść do kościo-
ła. Zabrałaś nas ze sobą. Po 
modlitwach podeszła do nas 
twoja znajoma i wręczyła Hani 
i mnie śliczne, kolorowe różań-
czyki. O, to jest ten różańczyk. 
Nie rozstaję się z nim nigdy i 
codziennie modlę się na nim. 
Hania zresztą też go ciągle ma i 
strzeże jak źrenicy w oku. Pani 
Eleonora wzięła do ręki róża-
niec od Ewy. Tak, teraz sobie 
przypominam. To była pani 
Zosia, moja dobra przyjaciół-
ka z lat szkolnych. Ale, że wy 
do tej pory macie te różańce i 
modlicie się na nich, to chwa-
ła wam za to i Zosi oczywiście 
też. Starsza pani wzruszyła 
się i znów zmarszczyła czoło. 
Chwileczkę coś pomyślała i 
uśmiechnęła się. Skoro jeste-
śmy przy wspominkach różań-
cowych, to i ja ci muszę coś 
zdradzić. Kilka miesięcy temu 
przeczytałam w Gościu Nie-
dzielnym artykuł którego bo-
haterem był brat Józef Bałaban, 
franciszkanin. Otóż ten ponad 
dziewięćdziesięcioletni zakon-
nik wyrabia różańce z nasion 
łzawicy ogrodowej. Te nasiona 
noszą nazwę „łzy Hioba”, albo 
„proso jerozolimskie”. Brat 
Józef nazywa je „łzami Matki 
Bożej”. Każdy wykonany ró-
żaniec nim „pójdzie w ludzi”, 

franciszkanin osobiście prze-
madla. Przyglądając się zdjęciu 
różańca, doznałam olśnienia. 
Toż to ja mam taki różaniec. 
Ten różaniec od moich dzie-
cinnych lat zawsze jakoś mnie 
intrygował. Leżał wśród kilku 
różańców, w biurku mojego 
taty, a twego pradziadka. Do 
modlitwy, gdy potrzebowałam, 
wybierałam przeważnie inne 
różańce, jak mi się wydawa-
ło ładniejsze. Ale ten różaniec 
przykuwał moją uwagę, ilekroć 
wysuwałam szufladę z różańca-
mi. Jakoś nigdy nie spytałam 
rodziców skąd go mają. Być 
może sam brat Józef go zrobił, 
ale nie jestem tego taka pewna. 
Jest on jednak niewątpliwie 
z nasion łzawicy ogrodowej. 
I wiesz co Ewuniu, od kilku 
lat ten różaniec stał się moim 
podstawowym różańcem, na 
którym odmawiam Różaniec. 
Ta niepojęta fascynacja nim 
z dzieciństwa zwyciężyła, bo 
przecież z całej kolekcji różań-
ców jaka pozostała po moich 
rodzicach, właśnie on mi słu-
ży na co dzień. Widocznie łzy 
Matki Bożej przyciągnęły mnie 
do tego różańca, z uśmiechem 
zakończyła swoją historię bab-
cia. Ewciu, nie zapomnij zabrać 
ze sobą swojego różańca na 
Nabożeństwo Różańcowe po 
kinie. Ja swój będę miała. Na 
pewno nie zapomnę babuniu i 
po chwili dodała: a może teraz 
zmówimy Różaniec, dziękując 
Maryi za to nasze „różańcowe” 
spotkanie, za te nasze dwa ró-
żańce. Dobry pomysł, przytak-
nęła babcia. 

KRÓTKIE OPOWIADANIE
– DWA RÓŻAŃCE
Jasiek Dolina
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 Kto nie żyje po chrześci-
jańsku, ten jest cymbał – tak 
wynika z  Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian: Choćbym mó-
wił językami ludzi i  anio-
łów, a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzę-
cząca albo cymbał brzmiący
(1 Kor 13,1).
 Miłość jest fundamentem 
chrześcijaństwa i  pierwszą 
zasadą chrześcijańskiego po-
stępowania – w myśl słów sa-

mego Chrystusa: Będziesz mi-
łował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją du-
szą i  całym swoim umysłem. 
To jest największe i  pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne 
jest do niego: Będziesz miło-
wał swego bliźniego jak siebie 
samego. Na tych dwóch przy-
kazaniach opiera się całe Pra-
wo i Prorocy (Mt 22,37-40).
 Na tych dwóch przykaza-
niach opiera się całe nauczanie 
Kościoła, daleko wykracza-
jące poza Prawo Mojżeszowe 
– przede wszystkim właśnie 
w  miłości. Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i  módlcie się za 

tych, którzy was prześladują 
(Mt 5,43-44) – wyraźnie żąda 
od nas Pan Jezus w  Kazaniu 
na Górze. Miłość bowiem to 
nic innego jak postawa ukie-
runkowana na dobro drugiej 
osoby – nawet wroga.
 Szczególnie przykry jest 
cymbał brzmiący – rezonujący 
na cztery strony świata dźwię-
kiem głośnym a pustym. Tak 
brzmi kłamstwo, oszczerstwo, 
szczucie, obelga, insynuacja. 
Tak brzmi wrogość wobec 
Boga, Kościoła i  chrześcijan. 
Tak brzmi totalny brak miłości 
(pomimo nagminnego w  tej 
narracji odmieniania przez 
wszystkie przypadki samego 
słowa „miłość” – pomylonego 
jednak z  egoistyczną żądzą), 
albowiem miłość nie cieszy 
się z  niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z  prawdą (1 
Kor 13,6).
 Wiesz, dlaczego dzwon gło-
śny? Bo wewnątrz jest próżny 
– powiada nasz książę poetów, 
biskup Ignacy Krasicki. Cym-
bał brzmiący brakiem miłości 
(czyli wrogością i nienawiścią) 
głosi całemu światu duchową, 
intelektualną i  moralną pust-
kę.

CYMBAŁ
Jerzy Wolak

ŻYCZENIA dla Siostry JANKANTY
 Bóg jest zawsze blisko, nawet w trudach, 
problemach, w ciemnościach życia – słu-
cha, odpowiada i zbawia.
 (Benedykt XVI)
 Droga Siostro, z okazji imienin – święta 
Twojego Patrona Jana z Kęt, życzymy by 
bliskość Bożej miłości zawsze pomagała 
Ci w podejmowaniu decyzji, miłych Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu i Niepoka-
lanemu Sercu Maryi.  Red. „Skałki”

ŻYCZENIA dla Księdza Łukasza:
To nadzieja sprawia, że człowiek jest 
na ziemi szczęśliwy.
 (św. Jan Maria Vianney)
Drogi Księże Łukaszu – życzymy Ci, by 
Twój św. Patron, Łukasz Ewangelista 
wypraszał Ci u Jezusa Chrystusa łaskę 
niezachwianej nadziei – nadziei dającej 
szczęście z bycia Chrystusowym Kapła-
nem, w posłudze dla Ludu Bożego.  
 Red. „Skałki”
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Zadanie 1 KRZYŻÓWKA Z GŁOWĄ
Odgadnięte wyrazy wpisz do diagramu. Litery w szarym pionowym 
wyróżnionym polu utworzą rozwiązanie.

.

1.   Możesz kupić główkę tego warzywa.
2.   Trzeba mieć na nim głowę.
3.   Trzeba pójść po niego do głowy.
4.   Mądry człowiek ma głowę nie od ...
5.   W kłębku, na zimowe nakrycie głowy.
6.   Głowa państwa.
7.   Rosną na głowie.
8.   Eleganckie nakrycie głowy.
9.   Bajkowy potwór o kilku głowach.
10. Jej głowa jest np. dziadek lub ojciec.

13. Koronowana głowa.
14. Paluszek i główka,
      to szkolna ...
15.Chroni głowę w zimie.
16. Mieć ... we łbie,
      czyli mieć pstro w głowie 

11. W samochodzie wygodnie 
      oprzesz na nim głowę
12. Strzela z główki na boisku.
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Zadanie 3 

Zadanie 2 - Krzyżówka

Litery z oznaczonych pól
 utworzą hasło

Uśmiechnij się!

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Ukazał się Maryi
2. Opiekun Jezusa i mąż Maryi
3. Kwiat z kolcami
4. Jedyne uznane przez Kościół
    miejsce objawień Maryi w Polsce

5. Apel … śpiewany o 21:00
6. Odmawiany rano i wieczorem
7. Miesiąc różańcowy
8. Najstarsza z dzieci fatimskich

Odgadnij, która to tajemnica różańca.

1. Spotkanie dwóch ciężarnych kobiet
2. Wydarzyło się nad Jordanem
3. 3 dni po śmierci Jezusa
4. Młody Chrystus naucza w świątyni
5. Jezus otrzymuje kolczastą koronę

- Co robisz, synku? - pyta mama małego Jasia.
- Piszę list do Tomka.
- Przecież ty jeszcze nie umiesz pisać.
- To nic, Tomek jeszcze nie umie czytać.

Pani od Biologii pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających
  w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.

***

KUPON KONKURSOWY NR 10/2022

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

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

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

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

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

Miejsce do wklejenia NAKLEJKI KONKURSOWEJ

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

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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Najbardziej znane objawie-
nia Matki Bożej zapowiadają-
ce wybuch II wojny światowej 
miały miejsce w  Fatimie. Nie-
wiele osób jednak pamięta, że 
podobne wydarzyły się później, 
już u progu wojny. Od 13. maja 
1917 roku przez pięć kolejnych 
miesięcy Matka Boża objawiała 
się w Fatimie trójce dzieci: Hia-
cyncie, Łucji i Franciszkowi. Jej 
przesłanie zawarte w II Tajemni-
cy fatimskiej brzmiało: „Widzie-
liście piekło, dokąd idą dusze 
biednych grzeszników. Aby ich 
ratować, Bóg chce ustanowić na 
świecie nabożeństwo do mego 
Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi 
się to, co ja wam mówię, wiele 

dusz zostanie uratowanych, na-
stanie pokój na świecie. Woj-
na się skończy. Ale jeżeli się nie 
przestanie obrażać Boga, to za 
pontyfi katu Piusa XI rozpocznie 
się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie 
noc oświetloną przez nieznane 
światło, wiedzcie, że to jest wiel-
ki znak, który wam Bóg daje, 
że ukarze świat za jego zbrodnie 
przez wojnę, głód i  prześlado-
wania Kościoła i Ojca Świętego. 
Żeby temu zapobiec, przyjdę, by 
żądać poświęcenia Rosji memu 
Niepokalanemu Sercu i  ofi aro-
wania Komunii św. w  pierwsze 
soboty na zadośćuczynienie. Je-
żeli ludzie me życzenia spełnią, 
Rosja nawróci się i zapanuje po-
kój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy 
swoje błędne nauki po świecie, 
wywołując wojny i  prześlado-
wania Kościoła. Dobrzy będą 
męczeni, Ojciec Święty będzie 
bardzo cierpieć, wiele narodów 
zostanie zniszczonych, na koniec 
zatriumfuje moje Niepokalane 
Serce. Ojciec Święty poświęci mi 
Rosję, która się nawróci, a  dla 
świata nastanie okres pokoju”. 
Zapowiedzianym przez Maryję 
nieznanym światłem mogła być 
zorza polarna, która 24. stycz-
nia 1938 roku była widoczna 
w  miejscach, w  których nigdy 
wcześniej nie występowała. Kil-
kanaście miesięcy później wybu-
chła II wojna światowa.

Kilka lat wcześniej, w  1932 
roku w  Beauraing, w  grani-
czącej z  Niemcami Belgii, Ma-
ryja objawiła się piątce dzieci. 
W  tym czasie świat pogrążony 
był już w konfl iktach i Wielkim 
Kryzysie Gospodarczym. We 
Włoszech rządził faszystowski 

rząd, w Rosji Stalin przeprowa-
dzał „czystkę” likwidując swoich 
przeciwników i  umacniając ko-
munizm, a w Niemczech naziści 
znajdowali coraz większe po-
parcie w  społeczeństwie. Matka 
Boża w Beauraing objawiała się 
ponad 30 razy. Po raz pierwszy 
dzieci zobaczyły ją w  ogrodzie 
wychodząc ze szkoły. Kilkukrot-
nie, podczas kolejnych objawień 
Maryja z nimi rozmawiała. Zło-
żyła również wyjątkową obiet-
nicę - zapowiedziała, że nawróci 
grzeszników. Abp. Belgii, André 
Léonard, uważa, że ta jeszcze się 
nie wypełniła. Objawienia trwa-
ły do 3 stycznia 1933 roku. 

Tuż po zakończeniu obja-
wień w  Beauraing, Maryja za-
częła się objawiać w oddalonym 
o niecałe 100 kilometrów Ban-
neux. Objawienia rozpoczęły 
się 15 stycznia 1933 roku. Ma-
ryja przekazała dwunastoletniej 
dziewczynce Mariette Beco, że 
„przychodzi ulżyć w cierpieniu” 
(te słowa Matka Boża wypowie-
działa w  dniu 75. rocznicy ob-
jawień w  Lourdes). Powiedziała 
również: „Jestem Matką Zbawi-
ciela, Matką Boga”, czym sama 
potwierdziła dogmat ustanowio-
ny prawie dokładnie 1500 lat 
wcześniej, na Synodzie w Efezie 
w 431 roku.

Do najbardziej wstrząsających 
zapowiedzi nadchodzącej wojny 
doszło jednak w Heede, miejsco-
wości na północy Niemiec. Ob-
jawienia trwały od 1 listopada 
1937 roku do 3 listopada 1940. 
Maryja objawiając się w  Dniu 
Wszystkich Świętych nazwała 
siebie Królową Dusz Czyśćco-
wych i  Królową Wszechświata. 
Hitlerowskie władze starały się 

MARYJA OSTRZEGAŁA PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ… 

Matka Boża
z Beauraing
(Belgia)

Opr. Ks. Zbigniew Cichon
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wyciszyć rozchodzące się o  ob-
jawieniach informacje. Mimo 
sprzeciwu i  prześladowań ze 
strony Gestapo, do Heede piel-
grzymowało coraz więcej wier-
nych. Dziewczynki wywieziono 
na badania psychiatryczne do 
Getyngi. Objawienia jednak nie 
ustały.

Maryja wzywała do modlitwy 
i nawrócenia. Na pytanie dzieci 
o  to, jaką modlitwę chciałaby, 
aby odmawiały, odpowiedziała: 
„Litanię Loretańską”. Już po wy-
buchu II wojny, dzieci zauważy-
ły, że Maryja płakała. Zapytały 
ją o  powód. Odpowiedziała im 
tylko: „Dzieci, módlcie się”. Tuż 
przed końcem objawień przeka-
zała każdej z dziewczynek tajem-
nice, które mogły przedstawić 
wyłącznie Ojcu Świętemu. 3 
listopada 1940 objawiła się po 
raz ostatni. W 1945 roku jednej 
z wizjonerek, Grecie Ganseforth, 
objawił się Jezus, który potwier-
dził wszystkie słowa swojej Mat-
ki. Powiedział jej m.in.: „Jest 
moim pragnieniem, by wypo-
wiedzi mojej Najświętszej Matki 
i  moje były znane możliwie na 
całym świecie. Ludzie w  więk-

szości będą się z tego 
cieszyć. Jednak wielu 
nie skorzysta z tej ła-
ski. Tego, co mówiła 
w Fatimie moja Naj-
świętsza Matka i  co 
Ja mówiłem, wysłu-
chało bardzo niewie-
lu. Jest moim życze-
niem, by to, co tobie 
powiedziałem, po-
znał każdy z  osobna, 
tak, aby ludzie mo-
gli to rozważyć. […] 
Kiedyś będą musieli 
zdać przede Mną ra-
chunek i rozliczyć się 
z  otrzymanych ode 
Mnie łask”. W  innej 
części objawienia za-
powiadał swoje ry-
chłe ponowne przyj-
ście: „Przybędę szybko, bardzo 
szybko. To, co wkrótce nastąpi, 
znacznie przewyższy to, co już się 
wydarzyło. Matka Boża i Anioły 
będą w tym uczestniczyć. Muszę 
jeszcze pozwolić, aby na świat 
spadły nieszczęścia, bo tym spo-
sobem wielu się uratuje”.

Dzięki tym ponownym obja-
wieniom, które odbywały się już 

po zajęciu terenu 
Niemiec przez 
Aliantów, wiado-
mość o  wszyst-
kich wydarzeniach 
z  Heede stała się 
powszechnie zna-
na, a miejscowość 
do dziś jest celem 
wielu pielgrzy-
mek i  miejscem 
kultu. Wszystkie 
z  objawień do-
czekały się pozy-
tywnego stano-
wiska Kościoła. 
W  1942 roku 

biskup Liège wyraził zgodę na 
kult Maryi w  Benneux oraz 
nadawanie jej tytułu „Matki Bo-
skiej ubogich”. Do ostatecznego 
stwierdzenia prawdziwości obja-
wień Maryi w Benneux i Beau-
raing (po pozytywnej opinii Sto-
licy Apostolskiej z  1947 roku) 
doszło w roku 1949. Objawienia 
w  Heede zatwierdziła komisja 
powołana przez biskupa miejsca, 
biorąc pod uwagę dobre owoce 
duchowe i  trwałą pobożność, 
które wywołały oraz brak błę-
dów teologiczno-doktrynalnych 
w przesłaniu.

Tak wiele objawień skumu-
lowanych w  krótkim czasie na 
stosunkowo niewielkim obsza-
rze świadczy, jak bardzo Maryja 
chce być obecna, aby wspierać 
nas przed i w trakcie tragicznych 
wydarzeń. Wielu uważa, że czę-
ste objawienia maryjne na pół-
nocy Afryki zapowiadały obecne 
prześladowania chrześcijan ze 
strony Państwa Islamskiego.

 Źródło: Stacja7.pl

Matka Boża
z Banneux
(Belgia)

Matka Boża
z Heede
(Niemcy)
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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

 «Kościół żyje swoim auten-
tycznym życiem, kiedy wy-
znaje i  głosi miłosierdzie – 
najwspanialszy przymiot 
Stwórcy i Odkupiciela – i kie-
dy ludzi przybliża do Zbawi-
cielowych zdrojów miłosier-
dzia, których jest 
dyspozytariuszem i szafarzem. 
Ogromne znaczenie ma w tej 
dziedzinie stałe rozważanie 
słowa Bożego, a nade wszyst-
ko świadome i dojrzałe uczest-
nictwo w  Eucharystii oraz 
w  sakramencie pokuty i  po-
jednania. Eucharystia przybli-

ża nas zawsze do tej miłości, 
która jest potężniejsza niż 
śmierć; ilekroć bowiem spoży-
wamy ten chleb albo pijemy 
kielich, nie tylko głosimy 
śmierć Odkupiciela, ale także 
wspominamy Jego zmar-
twychwstanie i  oczekujemy 
Jego przyjścia w chwale (por. 
1 Kor 11, 26; aklamacja 
w  Mszale Rzymskim). Sam 
obrzęd eucharystyczny, spra-
wowany na pamiątkę Tego, 
który w  swym mesjańskim 
posłannictwie objawił nam 
swego Ojca przez słowo 

i krzyż, świadczy o tej niewy-
czerpalnej miłości, mocą któ-
rej pragnie On stale łączyć się 
z  nami i  jednoczyć, wycho-
dząc na spotkanie wszystkich 
ludzkich serc. Drogę zaś do 
tego spotkania i zjednoczenia 
toruje każdemu – nawet wów-
czas, gdy ciążą na nim wielkie 
winy – sakrament pokuty 
i pojednania. W sakramencie 
tym każdy człowiek może 
w sposób szczególny doświad-
czyć miłosierdzia, czyli tej mi-
łości, która jest potężniejsza 
niż grzech.»

FORMACJA październik AD 2022
Temat i tekst do medytacji: Eucharystyczny wymiar kultu miłosierdzia Bożego 

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:

MINI LEKSYKON LITURGICZNY(7): GESTY LITURGICZNE
 Pokłon (inklinacja od łaciń-
skiego czasownika inclino – 
skłaniam się)
 Szczególnie często stosowany 
jest w liturgiach chrześcijańskie-
go Wschodu, gdzie jest to znak 
głębokiego szacunku i uwielbie-
nia. W  liturgii rzymskiej, rów-
nież oznacza głęboki szacunek, 
ale i także jest znakiem postawy 
pokutnej. Znane są dwie formy 
pokłonu: skłon głowy oraz skłon 
całego ciała. Pierwszą stosuje się 
zawsze wymawiając w  czasie li-
turgii mszalnej imiona Trzech 
Osób Boskich, imię Jezusa, imię 
Maryi i imię świętego, na które-
go cześć sprawuje się Mszę Świę-
tą, również podczas „Credo” wy-

mawiając słowa: "I  za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się czło-
wiekiem". Pokłon stosuje służba 
liturgiczna, kiedy przynosi jakiś 
przedmiot liturgiczny celebran-
sowi, np. podczas Ofi arowania. 
W  tym wypadku pokłon jest 
znakiem szacunku i  uprzejmo-
ści. Pokłon całym ciałem ma za-
stosowanie podczas pozdrowie-
nia ołtarza (na początku i  na 
końcu Mszy Świętej), krzyża 
i  innych liturgów np. diakon 
prosząc celebransa o  błogosła-
wieństwo przed czytaniem 
Ewangelii. Gest głębokiego 
skłonu wykonuje zawsze cele-
brans podczas odmawiania Ka-

nonu Rzymskiego czyli pierw-
szej Modlitwy Eucharystycznej 
oraz słów Konsekracji.  
Bicie się w piersi
 Gest ten wyraża szczery żal za 
grzechy oraz nasze oczyszczenie 
serca i jest znakiem pokory oraz 
skruchy. Przed Soborem Waty-
kańskim II był on częściej obec-
ny podczas liturgii Mszy Świę-
tej. Dzisiaj wykonujemy go na 
początku liturgii w czasie odma-
wiania trzeciej formy aktu po-
kuty, gdy wypowiadamy słowa: 
„moja wina, moja wina, moja 
bardzo wielka wina” oraz pod-
czas stosowania pierwszej Mo-
dlitwy Eucharystycznej (Kanon 
Rzymski) gdy kapłan wypowia-
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 Ingres Wojciecha-Adalberta 
jako drugiego biskupa diecezji 
praskiej odbył się w  lipcu 983 
roku. Jan Kanapariusz opisuje to 
wydarzenie obrazowo: „ … nowy 
ten biskup rozwiązawszy rzemie-
nie sandałów, bosą nogą wszedł 
do miasta. A  potem pokornym 
i  skruszonym sercem odmówił 
prawem przewidziane modły 
i  ku wielkiej radości mieszkań-
ców miasta zasiadł na tronie bi-
skupim. Przez wszystkie zaś dni 
sprawowania swoich rządów bi-
skupich pobożnie i wiernie słu-
żył Panu, wiele wszak bezsku-
tecznego trudu wkładając, aby 
przyswoić ludowi nakazy chrze-
ścijaństwa”. A miał z tym wielkie 
trudności.
 Chrześcijaństwo mimo, że ist-
niało na terenie Czech już od 
dziewiątego wieku, było jeszcze 
ciągle słabo zakorzenione w oby-
czajach i moralności codzienne-
go życia mieszkańców Kotliny 
Czeskiej - w  państwie rządzo-
nym przez ród Przemyślidów. 
Wszechobecne były bowiem 
jeszcze takie obyczaje pogańskie 
jak wielożeństwo i  zawieranie 
małżeństw nawet wśród bliskich 

da „również nam: 
twoim grzesznym 
sługom...”. W pry-
watnej pobożności 
wielu wiernych za-
chował się też ten 
gest bicia się 
w piersi przed Ko-
munią Świętą na 
słowa: "Panie nie 
jestem godzien..." 
Nie jest on w tym 

miejscu objęty przepisami litur-
gicznymi, ale można go stoso-
wać.   
[Oprac. według https://liturgia.
wiara.pl/doc/420686.Postawy-i-
-gesty-w-liturgii   oraz ks. Stani-
sław Staśko, Msza Święta czyli 
czas i  przestrzeń Boga i  ludzi, 
Kraków 2017 i  Rupert Berger, 
Mały słownik liturgiczny, Poznań 
1990]

krewnych. Na porządku dzien-
nym były zbrojne napady są-
siedzkie i na tereny przygranicz-
ne w  celu porywania ludzi 
i sprzedawania ich  jako niewol-
ników. W  Pradze rozwijał się 
bujnie rynek handlu niewolni-
kami, którym zajmowali się 
głównie Żydzi. Niewolnicy, któ-
rych duży odsetek stanowiła lud-
ność chrześcijańska byli potem 
sprzedawani do krajów muzuł-
mańskich. Handel ten przynosił 
duże zyski samemu Księciu Bo-
lesławowi II i wpływowym moż-
nym rodom. Dlatego też podjęta 
przez biskupa Wojciecha akcja 
wykupu niewolników chrześci-
jańskich spotkała się z  wrogim 
przyjęciem przez czynniki rzą-
dzące. 
 Zresztą biskupowi wkrótce 
zaczynało już brakować środków 
na wykup wszystkich, udał się 
więc do Księcia i w ostrych sło-
wach wezwał go do zaniechania 
tego procederu. W  związku 
z  powyższym miał też którejś 
nocy wizję Chrystusa, który – 
jak opisuje Jan Kanapariusz - 
budząc Wojciecha zwrócił się do 
niego w następujących słowach: 

„Jam jest Jezus Chrystus, które-
go sprzedano i oto znowu sprze-
dają mnie Żydom, a  ty jeszcze 
chrapiesz?”. Duży opór spotykał 
też Wojciech ze strony ducho-
wieństwa diecezjalnego, które 
zdemoralizowane za liberalnych 
rządów poprzedniego bpa Det-
mara opierało się wprowadza-
nym przez nowego biskupa re-
formom Kościoła czeskiego 
w  duchu Ewangelii Chrystuso-
wej, zwłaszcza zaś celibatowi, al-
bowiem duża część kleru żyła 
w związkach małżeńskich i bun-
towała przeciwko biskupowi 
możnych, którzy wspierali ich 
materialnie. Ostry ten konfl ikt 
– z  jednej strony – z  księciem 
Bolesławem II, z  drugiej zaś ze 
swoimi podwładnymi w kapłań-
stwie, spowodował podjęcie de-
cyzję pozostawienia diecezji pod 
opieką biskupa miśnieńskiego 
Folkolta (Volkolda)  [biskup Mi-
śni w latach 970 lub 972- 992] 
a sam Wojciech udał się wraz ze 
swym bratem Radzimem do 
Rzymu, aby zasięgnąć rady u pa-
pieża, co ma czynić w  tej sytu-
acji. Urzędujący wówczas w Rzy-
mie Jan XV (985-996) widząc 

MIĘDZY PRAGĄ A RZYMEM - BENEDYKTYŃSKA DROGA BISKU-
PA WOJCIECHA-ADALBERTA SŁAWNIKOWICA [ SZKICE ŚWIĘ-
TOWOJCIECHOWE – 3]
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stan psychiczny biskupa pozwo-
lił - skoro diecezja jest aktualnie 
pod opieką biskupa Folkolta 
(Volkolda) – zostać na razie poza 
diecezją i  – podczas audiencji - 
udzielił mu – według przekazu 
Jana Kanapariusza - następującej 
rady: „Synu – rzecze – ponieważ 
nie chcą iść za tobą, unikaj co Ci 
szkodę przynosi.
 Warto bowiem, abyś, jeśli ra-
zem z  innymi nie możesz przy-
nieść pożytku, przynajmniej sie-
bie samego nie zgubił. Dlatego 
radzę ci, oddaj się w  spokoju 
kontemplacji i przebywaj wśród 
tych, którzy pędzą spokojnie ży-
cie oddani zajęciom cichym 
i  zbawiennym”. Początkowo 
Wojciech myślał o  pielgrzymce 
do Ziemi Świętej, ale odradzili 
mu to Benedyktyni z  Monte 
Cassino, gdzie się zatrzymał po 
drodze i na razie został w klasz-
torze przymierzając się do życia 
zakonnego. Po jakimś czasie jed-
nak uciekł też stamtąd, jako że 
mnisi, chcieli wykorzystać go 
jako swego biskupa uzależniając 
się od miejscowego ordynariusza 
miejsca. Nie porzucił jednak za-
miaru obrania drogi życia za-
konnego jako swojej i  za radą 
świątobliwego bazylianina Nila, 
opata pobliskiego klasztoru ob-

rządku wschodniego w Wallelu-
ce koło S. Elia, od którego otrzy-
mał list polecający do opata 
Leona, przełożonego (w  latach 
981-997) klasztoru benedyktyń-
skiego świętych Bonifacego 
i  Aleksego  na wzgórzu Awen-
tyńskim w  Rzymie. Opat Leon 
przyjął go jednak z ostrożnością 
i poddając próbie pokory zakon-
nej zasięgnął jednocześnie opinii 
papieża Jana XV, który znając 
sytuację Wojciecha udzielił zgo-
dy na przyjęcie go w szeregi be-
nedyktyńskie. „Gdy potem – pi-
sze Jan Kanapariusz w  swoim 
żywocie – zgodnie z  rytuałem 
wszystko załatwiono, święty ów 
biskup Wojciech otrzymał habit 
mnicha w  dniu, w  którym Pan 
uczniom swoim obmył nogi 
i  otarł prześcieradłem. [ To jest 
w  Wielki Czwartek albo 17 IV 
roku 990 jeśli Wojciechowi skró-
cono nowicjat czyli okres prób-
ny  albo 2 IV roku 991 jeśli od-
był on pełny nowicjat - AK] 
W  Wielką Sobotę, kiedy kate-
chumeni uwalniają się z więzów 
grzechu, otrzymał i on zwisający 
z głowy kaptur.” Wielka Sobota 
w roku 990 wypadała dziewięt-
nastego kwietnia zaś w roku 991 
czwartego kwietnia. I tak biskup 
Wojciech Adalbert Sławnikowic 

stał się pełnym członkiem zako-
nu Świętego Benedykta, rozpo-
czynając normalne życie mnisze 
w klasztorze na rzymskim Awen-
tynie. Klasztor ten wyróżniał się 
z pośród ośrodków benedyktyń-
skich swoją specyfiką, albowiem 
nie był domem, który zamykał 
w sobie swych członków na całe 
życie, ale gromadził i  przygoto-
wywał kandydatów na misje 
wśród pogan. Ponadto, prowa-
dzone tam życie zakonne i dusz-
pasterskie wpisywało się dosko-
nale w  zapoczątkowaną przez 
Stolicę Apostolską reformę Ko-
ścioła i życia zakonnego.   Woj-
ciech prowadził je tak gorliwie, 
iż po niedługim czasie stał się 
wzorem dla swych braci zakon-
nych. Bardzo też był przez 
wszystkich lubiany i szanowany.
 W  992 roku umiera biskup 
miśnieński Folkolt (Volkold), 
który opiekował się diecezją pra-
ską w czasie nieobecności bisku-
pa Wojciecha i metropolita Mo-
guncji abp Willigis domaga się 
natychmiastowego powrotu 
Wojciecha do diecezji. Ponadto 
władca Czech, książę Bolesław II 
przysyła też do Rzymu poselstwo 
z prośbą o szybki powrót bisku-
pa Wojciecha do Pragi. Docho-
dzi do specjalnego Synodu 
w Rzymie z udziałem ojca świę-
tego Jana XV. Zadecydowano, iż 
Wojciech powróci do Pragi, ale 
pod warunkiem, że diecezjanie 
przyrzekną mu posłuszeństwo 
oraz naprawią i zadośćuczynią za 
popełnione nieprawości. Książę 
Bolesław II w  związku z  tym 
ogłosił nawet dekret, w którym 
uznaje prawo Biskupa do unie-
ważniania małżeństw zawartych 
wbrew prawu kościelnemu oraz 
udziela mu zezwolenia „na bu-
dowę kościołów w miejscach do-

Drzwi Gnieźnieńskie. Chrystus napominający 
Świętego Wojciecha we śnie
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godnych i na zbieranie dziesięci-
ny” czyli podatku na cele 
kościelne. Wraca więc Wojciech 
do swej stolicy biskupiej przez 
Moguncję i  Akwizgran, gdzie 
uczestniczy wraz z  opatem Le-
onem z  Awentynu w  synodzie 
poświęconym polityce misyjnej 
Kościoła  i  jego umacniania 
w  nowych krajach chrześcijań-
skich, w którym też bierze udział 
Otton III, późniejszy cesarz  
i  dochodzi do szeregu rozmów 
i  zacieśnienia przyjaźni biskupa 
z młodym monarchą. Początko-
wo powrót do Pragi wydaje się 
obiecujący, ponieważ Wojciech 
na bazie sprowadzonych z Awen-
tynu dwunastu mnichów bene-
dyktyńskich zakłada w Brewno-
wie (Brzewnowie) na 
przedmieściach Pragi klasztor 
benedyktyński pod wezwaniem 
Maryi Panny i  św. Benedykta 
oraz św. Bonifacego i Aleksego, 
który to poświęca 14 stycznia 
993 roku, a który wkrótce staje 
się ważnym ośrodkiem promie-
niowania wiary i kultury katolic-
kiej w Czechach.
 W tym samym roku na zapro-
szenie węgierskiego księcia Gej-
zy (949-997) odbywa Wojciech 
udaną wyprawę misyjną na Wę-
gry, umacniając tam wiarę chrze-
ścijańską. W  trakcie tejże Misji 
udzielił też sakramentu bierzmo-
wania synowi księcia Gejzy, Ste-
fanowi (975-1038), późniejsze-
mu królowi Węgier i  świętemu 
Kościoła Katolickiego. W diece-
zji macierzystej po obiecującym 
początku jednak nie układało się 
najlepiej. Okazało się, że diece-
zjanie – jak pisze Jan Kanapa-
riusz – „starych przecież grze-
chów pamiętni, powrócili do 
cielesności, a trud pasterski i mi-
łująca troska dobrego pasterza 

poszła na marne.” Pogarszały się 
stosunki z księciem Bolesławem, 
który patrzył na Wojciecha po-
dejrzliwie w kontekście polityki 
propolskiej braci biskupa z rodu 
Sławnikowiców, zawiadujących 
księstwem Libickim, sąsiadują-
cym z  Polską. Tę podejrzliwość 
podtrzymywał, rywalizujący ze 
Sławnikowicami ród Wrszow-
ców, który cieszył się olbrzymi-
mi wpływami na dworze książę-
cym. Podejrzliwość Bolesława 
wzmagała też niezależna pozycja 
materialna biskupa Pragi. Spra-
wujący centralną władzę w Libi-
cach, najstarszy brat Wojciecha, 
Sobiesław, oprócz swojej monety 
bił też denary dla brata biskupa. 
Iskrę rozpalającą konfl ikt wywo-
łało wydarzenie dotyczące mał-
żonki jednego z  możnych z  ro-
dziny Wrszowców, która 
dopuściła się zdrady małżeńskiej 
i obawiając się śmierci  poprosiła 
biskupa o  opiekę i  schronienie 
u  sióstr Benedyktynek, niedale-
ko rezydencji biskupiej. Krewni 
męża nie uszanowali obowiązu-
jącego prawa azylu w  kościele, 
wywlekli ją z kościoła i ścięli  jej 
głowę.
 Biskup Wojciech wstrząśnięty 
tym wyczynem rzucił na nich 
ekskomunikę. Oliwy do ognia 
dolewało jeszcze duchowieństwo 

diecezjalne, które sprzeciwiało 
się wprowadzaniu przez Wojcie-
cha reformy życia kościelnego, 
w tym celibatu księży, z których 
duża część była w  związkach 
małżeńskich, zaś biskup bez-
względnie żądał bezżeństwa ka-
płanów. Po dogłębnej analizie 
zaistniałej sytuacji Wojciech po-
nownie podjął decyzję opuszcze-
nia Pragi i jako benedyktyn po-
wrócił do Rzymu, do swego 
macierzystego klasztoru na 
Awentynie. Stało się to na prze-
łomie roku 994 i 995. 28 wrze-
śnia 995 roku doszło do tzw. 
„łaźni libickiej”. Ród Wrszow-
ców napadł zbrojnie na Libice 
mordując czterech obecnych 
tam braci biskupa Wojciecha 
wraz z  rodzinami zaś sam gród 
doszczętnie spalono. Przeżył tyl-
ko Sobiesław, który w tym czasie 
był na wyprawie wojennej z Bo-
lesławem Chrobrym. Śmierci 
uniknęło też dwóch innych braci 
Wojciecha, Radzim i Radła, któ-
rzy tak jak Wojciech  byli bene-
dyktynami. Powyższa tragedia 
rodzinna jeszcze bardziej skom-
plikowała sytuację przebywają-
cego w Rzymie biskupa Wojcie-
cha. (Cdn)      
 Opracował
 Antoni Kakareko

Drzwi Gnieźnieńskie. Swięty Wojciech
w klasztorze benedyktyńskim na Awentynie
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Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

 Przetaczają się fale dys-
kusji o miejscu kobiet w Ko-
ściele. To teraz „takie mod-
ne, takie z duchem czasu”. 
A mnie się tak wydaje, że 
najpiękniejszą rolą, jaką 
pełnią nasze Panie w Ko-
ściele, jest świadectwo wy-
trwałej modlitwy i przeka-
zywania wiary kolejnym 
pokoleniom. Popatrzmy, 
kogo widać w kościołach 
na Mszach świętych, na na-
bożeństwach. To są głów-
nie Niewiasty. Nas chłopów 
można „na palcach poli-
czyć”, a Kobiety wytrwale 

adorują Chrystusa, biorąc 
przykład z Najświętszej Ma-
ryi, która do końca trwała 
przy swoim Synu. I choć to 
my chłopy powinniśmy być 
odpowiedzialni za przeka-
zywanie wiary naszym dzie-
ciom, to przecież nie bez 
kozery mówi się „wyssał 
wiarę z piersi Matki”. Za-
tem w tej całej dyskusji do-
tyczącej miejsca Kobiet 
w życiu Kościoła, pochylmy 
czoła nad tym co One robią 
od zawsze, dla chwały 
Chrystusa i dobra Ludu Bo-
żego. Jan Wontorski
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Bóg Ojciec Wszechmogą-
cy niech Was napełni 

swoją radością i błogo-
sławi Wam i Waszym 

Rodzinom

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO

PIĘKNE MYŚLI: 

 Proście, a będzie 
wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołacz-
cie, a otworzą wam. 
Albowiem każdy, kto 
prosi, otrzymuje; kto 
szuka, znajduje; a ko-
łaczącemu otworzą. 
(Mt 7, 7-11)

 Można wiele mó-
wić, a nie przerwać 
milczenia, a zarazem 
można niewiele mó-
wić, a zawsze łamać 
milczenie.  
 (św. S. Faustyna)

Czyż wytrwała modli-
twa różańcowa nie jest 
wytrwałym prosze-
niem, szukaniem, ko-
łataniem z pomocą 
Maryi. Przez Nią spły-
wają na nas, „po pa-
ciorkach Różańca” 
zdroje łask.  J.W.

 Miłość bliźniego 
wypływa z serca, któ-
re kocha – właśnie 
dlatego, że kocha – 
gotowe jest spełniać 
najwyższe wymaga-
nia.
 (św. Jan Paweł II)


