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 Powitanie wygłoszone na 
rozpoczęcie Złotego Jubile-
uszu Parafi i, w IV Niedzielę 
Adwentu, 18. 12. 2022 r., 
Ekscelencjo, Ks. Abp. Tade-
uszu, nasz Metropolito!

 Witam Cię, jak najserdecz-
niej, w  naszej świątyni pod 
wezwaniem św. Stanisława 
Biskupa Męczennika. Przy-
bywasz do nas, jako nasz Bi-
skup i Pasterz, aby wspólnie, 
w  Naszej Rodzinie Parafi al-
nej, złożyć dziękczynienie za 
Złoty Jubileusz Parafi i. Pro-
szę usiąść. Teraz w  krótkich 

słowach opiszę naszą wspól-
notę parafi alną. Parafi a nasza 
w  charakterze terytorialnym 
istnieje od 24.12.1972 r., 
wtedy też była to IV Niedzie-
la Adwentu, kiedy to Biskup 
Gdański, Lech Kaczmarek, 
podczas Mszy św. dokonał 
ponownego poświęcenia na-
szej świątyni. Do tego na-
leży dodać 15 lat istnienia 
parafi i personalnej w  okresie 
Wolnego Miasta Gdańska, 
prowadzonej przez Bł. Ks. 
Bronisława Komorowskiego. 
To tutaj była, na naszych uli-

cach dolnego Wrzeszcza, tzw. 
„Mała Polska”, a  Wizytówką 
Polaków w  Wolnym Mieście 
Gdańsku, był KS Gedania, 
który w tym roku (15. wrze-
śnia) obchodził 100-lecie ist-
nienia. Dzieło Błogosławio-
nego Poprzednika podjął Ks. 
Prałat Andrzej Rurarz, pierw-
szy powojenny proboszcz pa-
rafi i. Jego głównym zadaniem 
było stworzenie wspólnoty 
parafi alnej, zorganizowanie 
opieki duszpasterskiej oraz 
przygotowanie świątyni dla 
nowej parafi i we Wrzeszczu. 
To czynił przez 37. lat swojej 
posługi duszpasterskiej. Jego 
następca, mówiący te słowa 
- Ks. Zbigniew Cichon - od 
15.01.2010 r. dalej buduje 
Rodzinę i  Świątynię, na tym 

Rubryka Księdza Proboszcza Zbigniewa Cichona

W NASZEJ
RODZINIE
PARAFIALNEJ
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fundamencie z  parafi anami, 
głównie z  seniorami, gdyż 
tacy przeważają w naszej para-
fi i. Jesteśmy Wspólnotą, wie-
lu wspólnot duszpasterskich. 
Przez ponad 25 lat nasza pa-
rafi a, przez pełnione funkcje 
księży proboszczów, jest para-
fi ą dziekańską.
 Chciałbym dzisiaj, w obec-
ności Księdza Arcybisku-
pa, serdecznie podziękować 
wszystkim Parafi anom za to, 
że tworzą Rodzinę Parafi al-
ną, za życzliwość, zrozumie-
nie i ofi arność oraz modlitwę. 
„Bóg zapłać!” wszystkim, któ-
rzy przyczynili się i  przyczy-
niają się w dalszym ciągu, do 
budowania, udoskonalenia 
i upiększenia naszej świątyni. 
W  okresie tych pięćdziesię-

ciu lat, wszyst-
kie działania 
duszpasterskie 
i zabiegi nad du-
chowym życiem 
parafi an, sku-
piały się wokół 
ożywienia życia 
l i tu rg i c znego 
i  modlitewnego 
oraz budzenia 
ludzkich sumień 
i  kształtowania 
wrażliwości na 
drugiego czło-
wieka, na jego 
potrzeby. Reali-
zacji tych zadań 
służyły wszystkie 
grupy, wspólno-
ty duszpaster-
skie, a  było ich 
blisko trzydzie-
ści, które kiedyś, 

jak i  dzisiaj prowadzili ka-
płani - duszpasterze w naszej 
wspólnocie parafi alnej.
 W  tym czasie udało się 
nam promować naszą parafi ę 
i  kościół Polonii w  Wolnym 
Mieście Gdańsku, poprzez  
Salę Tradycji, znajdującą się 
w Domu Parafi alnym, odwie-
dzaną przez parafi an i  gości, 
by tylko wspomnieć naszych 
księży biskupów, kapłanów, 
także posłów i senatorów RP, 
grupy diecezjalne, jak: DIAK 
AG czy kleryków i moderato-
rów Gdańskiego Seminarium 
Duchownego oraz uczniów 
szkół wraz z  nauczycielami 
i  katechetami. Ta promocja 
trwa też przez portale interne-
towe i Telewizję Polską. Obok 

zwyczajnej, codziennej posłu-
gi duszpasterskiej, wyjeżdża-
my na pielgrzymki krajowe 
i zagraniczne, min. do Rzymu 
na beatyfi kację i  kanonizację 
św. Jana Pawła II. Wydarzenia 
z  historii naszej Rodziny Pa-
rafi alnej obrazuje 56 tomów 
Kroniki Parafi alnej, prowa-
dzonej przez księży probosz-
czów, która znajduje się w na-
szym Archiwum Parafi alnym.
 W naszym 50-leciu istnie-
nia parafi i, obchodziliśmy 
liczne jubileusze: 100-le-
cie święceń kapłańskich Ks. 
Bronisława Komorowskiego 
i  promocję książki o  Błogo-
sławionym Duszpasterzu Po-
lonii Gdańskiej. Srebrny jubi-
leusz powstania i działalności 
PZ Caritas, 25-lecia powoła-
nia formacji Nadzwyczajnych 
Szafarzy Komunii Świętej, 
których dziewięciu posługuje 
w naszej wspólnocie. W tym 
roku 35-lecie Kościelnej Służ-
by Mężczyzn „Semper Fide-
lis”. Złoty jubileusz ślubów 
zakonnych s. Jankanty Ka-
perczak SAC, która już pięć-
dziesiąty rok posługuje w na-
szej parafi i, głównie jako ka-
techetka. Srebrne Jubileusze 
kapłanów tutaj pracujących. 
W  tym roku celebrowali-
śmy dziesiąte prymicje ka-
płana pochodzącego z  naszej 
wspólnoty - Ojca Jeremiego 
Tkaczyka OP. Spośród na-
szych pań, trzy wstąpiły do 
zgromadzeń zakonnych i trzy 
katechetki złożyły Śluby, jako 
Dziewice Konsekrowane: Iza-
bela Mitukiewicz OV, Kata-
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rzyna Najman OV i Elżbieta 
Budda OV. W ciągu 50. lat, 
w  naszej parafi i, posługiwało 
czterdziestu sześciu kapłanów, 
trzydziestu jeden diakonów 
oraz czternaście osób konse-
krowanych. Katechizacja do 
1990 r. odbywała się w  sal-
kach parafi alnych. Po tym 
roku, w  dwunastu szkołach, 
(podstawowych, średnich 
oraz przedszkolach) katechi-
zowało dziewięćdziesięciu 
katechetów - duchownych 
i świeckich. Swoistym spraw-
dzianem posługi duszpaster-
skiej są udzielane w parafi i sa-
kramenty święte. Ich całą hi-
storię znajdziemy w Księgach 
Parafi alnych, które znajdują 
się w  Kancelarii Parafi alnej 
oraz w Duplikatach, systema-
tycznie sporządzanych i prze-
kazywanych do Archiwum Ar-
chidiecezjalnego. Ewenemen-
tem, godnym odnotowania, 
jest pierwszy Chrzest św., p. 
Anny Marzeny Jaguszewskiej, 
który odbył się już 1.stycznia 

1973 r. Spotkałem ją tutaj, 
podczas katechezy parafi alnej, 
w  czasie mojej posługi wika-
riuszowskiej. Pierwszym wy-
święconym 
pa r a f i an i -
nem jest 
Ks. Henryk 
S t a n g o r -
ra, który 
w  1981 r., 
o d p r a w i ł 
swoją Mszę 
św. prymi-
cyjną w  na-
szej świątyni. 
Dziś posłu-
guje w  Ar-
chidiecezji 
Pa d e b o r n 
w  Niem-
c z e c h . 
Wspomnieć 
należy czę-
ste obchody 
1 0 0 - l e c i a 
u r o d z i n , 
głównie na-
szych para-

fi anek. Odbywają się one ze 
specjalnym Listem Gratula-
cyjnym i Błogosławieństwem 
Ks. Abpa Metropolity Gdań-
skiego. Odprawiamy również 
jubileusze małżeńskie, srebr-
ne, złote i  inne okrągłe rocz-
nice. W  przeżywanym, jubi-
leuszowym roku, godną przy-
pomnienia jest 73. Rocznica 
ślubu p. Michaliny i Mariana 
Koteckich oraz odznaczenie 
„Pro Ecclesia et Populo”, ko-
lejnego parafi anina p. Grze-
gorza Mecka, który dołączył 
do pięciorga wcześniej odzna-
czonych parafi an.

 Wydarzeniem godnym od-
notowania w  historii parafi i, 
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były sześciokrotnie ponawia-
ne Misje św. oraz każdego 
roku przeżywane rekolekcje 
wielkopostne i  adwentowe. 
Organizujemy, z  pomocą 
ludźmi dobrej woli, waka-
cyjny wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży. Dużą rolę odgry-
wało, w  dziedzinie pomocy 
parafi anom, Stowarzyszenie 
Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. 
Br. Komorowskiego, którego 
członkowie wcześniej przy-
czynili się do budowy pomni-
ka Bł. Ks. Bronisława Komo-
rowskiego, ustawionego na 
placu Jego imienia. Wieko-
pomnym wydarzeniem była, 

na przełomie lat 80. i  90., 
budowa Domu Parafi alnego 
wraz kaplicą Błogosławio-
nego Bronisława oraz zaple-
czem duszpasterskim. Nasza 
wspólnota parafi alna bierze 
udział we wszystkich akcjach 
charytatywnych oraz dusz-
pasterskich organizowanych 
i  wskazywanych przez Kurię 
Metropolitalną naszej Archi-
diecezji. 
 Były też okoliczności za-
smucające serce duszpasterzy 
i parafi an. Ze smutkiem prze-
żywaliśmy śmierć i  pogrze-
by kapłanów, pochodzących 
z  naszej parafi i oraz u  nas 

wcześniej posługujących. 
Przed 13. laty (21. grudnia 
2009 r.), odbył się pogrzeb 
śp. Ks. Prob. Andrzeja Ru-
rarza. W  naszych codzien-
nych modlitwach polecamy 
wszystkich zmarłych parafi an 
– niech odpoczywają w  po-
koju. Podczas Jubileuszowej 
Mszy św., zostały uroczy-
ście wprowadzone Relikwie 
Św. KINGI, Dziewicy, która 
przyczyniła się do kanoniza-
cji Św. Stanisława, naszego 
Patrona. Przybyła nam, przed 
Panem Bogiem, jeszcze jedna 
Orędowniczka.
 Ekscelencjo! Arcybisku-
pie Tadeuszu! Proszę zatem, 
abyś odprawił Eucharystycz-
ną Ofi arę, w  intencji naszej 
wspólnoty parafi alnej, a także 
wygłosił do nas ubogacające 
Słowo Boże. Pragnę również 
powitać na naszej uroczystości 
wszystkich obecnych: kapła-
nów, osoby życia konsekro-
wanego, zaproszonych Gości 
i  Przyjaciół naszej wspólno-
ty, według tytułów i  godno-
ści oraz wszystkich parafi an: 
dzieci, młodzież i  dorosłych, 
a  szczególnie przedstawicieli 
grup duszpasterskich. Zapra-
szam zatem wszystkich do 
wspólnej modlitwy.
 Drodzy Parafi anie i Goście! 
Przyjmijcie na zakończenie, 
przy wyjściu z kościoła, jubi-
leuszowe obrazki ze Świętym 
Stanisławem BM oraz błogo-
sławieństwo Relikwiami na-
szego Świętego Patrona. 
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Kiedy 1. stycznia, przycho-
dzimy do kościoła, aby z  jednej 
strony świętować Nowy 2023 
Rok oraz podziękować za ten 
miniony, to także po to, aby 
zwrócić wzrok w  stronę Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi, której 
uroczystość obchodzimy. Niech 
Ona będzie nam przewodniczką 
w rozpoczętym roku. 

W  minionym, 2022 Roku, 
spełnialiśmy kolejne obowiąz-
ki oraz zadania, które stawiało 
przed nami życie, ale również 
Matka nasza, Kościół. Hasło 
Roku Duszpasterskiego brzmia-
ło: „Posłani w pokoju Chrystu-
sa” i zobowiązywało nas do jesz-
cze lepszego przeżywania Eucha-
rystii oraz wydawania w  życiu 
owoców łaski otrzymanej w Ko-
munii świętej. Teraz zatem trzeba 
zrobić i w tym względzie osobi-
sty rachunek sumienia. W naszej 
Archidiecezji za nami pierwszy 
etap Synodu o  synodalności, 
prowadzący do Zgromadzenia 
Synodu Biskupów w październi-

ku 2023 r. Za nami uroczystości 
związane z 1025. rocznica poby-
tu Świętego Wojciecha w Gdań-
sku, 675. rocznicą urodzin Bło-
gosławionej Doroty z Mątowów 
oraz 30. rocznica ustanowienia 
Archidiecezji i Metropolii Gdań-
skiej. 

To moje podsumowanie 
rozpocznę od złożenia podzię-
kowania, za wspieranie mnie 
w  posłudze proboszcza, moim 
współpracownikom, kapłanom: 
ks. Wojciechowi Szornakowi, ks. 
Łukaszowi Zakrzewskiemu i Ks. 
Krzysztofowi Mierzejewskiemu, 
jak również Siostrze Jankancie, 
wszystkim współpracownikom 
świeckim, członkom grup dusz-
pasterskich oraz całej Rodzinie 
Parafi alnej.

Przypomnę, że nasza parafi a 
rozciąga się na terytorium dwu-
dziestu siedmiu ulic Dolnego 
Wrzeszcza od 50. lat. Każdego 
roku, okazją do bliższego zapo-
znania się z Parafi anami i  para-
fi ą, jest kolęda - wizyta duszpa-

sterska, ale w  minionym roku 
została ona ograniczona do wi-
zyty na zaproszenie, liczyła 234 
wstępy. Natomiast w aktualnym 
roku było 566 wstępów, co sta-
nowi 37% w stosunku do 2020 
r. (1513. wstępów) oraz 142% 
więcej niż w  roku 2022 r. Za 
przyjęcie, wspólną modlitwę, 
rozmowy oraz złożone ofi ary, 
składam staropolskie: „Bóg za-
płać!” W 2022 roku z naszej spo-
łeczności parafi alnej, liczącej na 
początku roku 8 025. wiernych 
na 8 369. mieszkańców - według 
Urzędu Skarbowego, odeszło 
68. osób, w  tym 27. mężczyzn 
i 41. kobiet (w 2021 roku - 102. 
osoby). Ponadto 7 pogrzebów, 
na podstawie zezwoleń, odbyło 
się poza parafi ą. W styczniu ub. 
roku zmarł, w  54. roku życia 
i  26. roku kapłaństwa, śp. Ks. 
Rafał Sarama, który posługiwał 
w naszej parafi i w  latach 2011-
2015. W maju ub. roku zmarł, 
w 56. roku życia i 30. roku ka-
płaństwa, śp. Ks. Krzysztof Gi-
dziński, który posługiwał w na-
szej parafi i w latach 2015-2017. 
Ostatniego dnia ubiegłego roku 
odszedł do Domu Ojca, Papież 
Senior, Benedykt XVI. Ut re-
quiescat in peace! Z wiadomych 
względów dał się też zauważyć 
spadek przyjętych Komunii 
świętych - 46,5 tys., gdy w roku 
2019 - 74,5 tys. Sakrament Po-
kuty i Pojednania to istotna dro-
ga do łaski Bożej, dlatego kapłani 
zasiadają w  konfesjonałach sys-
tematycznie każdego dnia, obec-
nie w czasie Mszy św. w niedzie-
le i święta. W dniu powszednie, 
piętnaście minut przed Mszą św. 
Natomiast dzieci, młodzież, jak 

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ JUBILEUSZOWEGO ROKU 
 Ks. Zbigniew Cichon
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również dorośli, mają szczególną 
okazję do spowiedzi w Pierwsze 
Piątki Miesiąca, o godzinie 700, 
800 oraz od godziny 1630, jak 
również podczas Mszy św. I-piąt-
kowej o godz. 1700. W uroczy-
stości Pierwszej Komunii Świę-
tej, zostało przyjętych 41. dzieci, 
gdy w 2021 roku  - 24. dzieci. 
Do wspólnoty Kościoła, przez 
Sakrament Chrztu Świętego, 
w naszej parafii zostało wprowa-
dzonych 31. dzieci, w  tym 22. 
chłopców i  9 dziewczynek, na-
tomiast w 2021 roku 24. dzieci. 
Ponadto 16. chrztów, na mocy 
pozwoleń, zostało udzielonych 
poza parafią. Smuci i  niepokoi 
serca kapłanów, że w minionym 
roku, znowu kilkoro parafian 
złożyło akt apostazji, a  wiele 
dzieci ma rodziców żyjących bez 
Sakramentu Małżeństwa i to bez 
przeszkód kanonicznych do jego 
zawarcia. Sakramentu Dojrzało-
ści Chrześcijańskiej, czyli Bierz-
mowania, 34. młodym chrześci-
janom (w tym 17. dziewczynom 
i  17. młodzieńcom), udzielił 
Ks. Biskup Wiesław Szlachetka 
(w  2021 roku bierzmowanych 
było 30. osób). Z  sakramenta-
mi świętymi, w  Pierwsze Sobo-
ty Miesiąca, kapłani udawali się 
do 30. chorych i osób starszych. 
Podobnie dziewięciu Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii 
Świętej, zanosiło Chrystusa Eu-
charystycznego, chorym i  star-
szym parafianom w  niedziele 
i  święta, 135 razy w  ubiegłym 
roku, 141 razy w  2021 roku. 
Uroczystość Bożego Ciała od-
była się w czerwcu ub. roku, do 
czterech ołtarzy ustawionych na 
ulicach naszej parafii, a  nie jak 
w  2021 roku wokół kościoła. 
Sakramentów świętych, w  tym 
Namaszczenia Chorych, udzie-

lono okazjonalnie 135. osobom. 
Przed ołtarzem Chrystusowym, 
na ślubnym kobiercu, stanęły 4. 
pary małżeńskie, a w 2022 roku 
- 12 par, natomiast poza parafią, 
na mocy pozwoleń, odbyło się 
11 ślubów, a  zapowiedzi przed-
małżeńskich było w  sumie 22, 
a przed rokiem 31. W minionym 
roku, w naszej Wspólnocie prze-
żywaliśmy jeden Złoty Jubileusz 
Małżeństwa oraz dwa 60-lecia, 
dwa 40-lecia i  dwa 35-lecia. 
Godny podkreślenia jest również 
Jubileusz 73-lecia Sakramentu 
Małżeństwa p. Michaliny i Ma-
riana Koteckich, który przeży-
waliśmy w  ubiegłym roku. Do 
Zakonu Dominikanów, wstą-
pił przed laty, nasz parafianin, 
Ojciec Jeremi Tkaczyk, który 
w  ubiegłym roku przyjął świę-
cenia prezbiteratu, a 12. czerwca 
jubileuszowego roku, odprawił 
w  naszym kościele, Mszę św. 
prymicyjną, stając się „złotym 
prymicjantem”. Jest dziesiątym 
kapłanem pochodzącym z naszej 
wspólnoty parafialnej. Modlimy 
się o nowe powołania do kapłań-
stwa i życia zakonnego, nie tylko 
w Wielki Czwartek, ale również 
o tę modlitwę prosimy wszystkie 
grupy parafialne. Jako kapłani 
tutaj posługujący, dziękujemy 
za duchową opiekę i  wsparcie 
modlitewne wszystkim, a  szcze-
gólnie tym, który tworzą tzw. 
„Margaretki”. „Bóg zapłać!” Pra-
wie cały ubiegły rok minął nam 
na przygotowaniach organiza-
cyjnych do przeżycia 50-lecia 
powstania parafii, a Złoty Jubi-
leusz obchodziliśmy, 18. grudnia 
2022 r., w czwartą Niedzielę Ad-
wentu. Udało się nam przygo-
tować Medal Jubileuszowy, spe-
cjalne Błogosławieństwo papieża 
Franciszka i naszego Metropolity 

Abp Tadeusza Wojdy, kalendarz 
jubileuszowy, obrazki ze św. Sta-
nisławem, naszym Patronem, 
pocztówki z  kościołem parafial-
nym oraz jubileuszową „Skałkę” 
ukazującą najważniejsze wyda-
rzenia z pięćdziesięciu lat.

Należy wspomnieć także nie-
codzienne wydarzenia w  naszej 
wspólnocie parafialnej:

08.03.2022 r. - Udział para-
fian w akcji pomocowej Caritasu 
AG „Solidarni z Ukrainą”

24.04.2022 r. - Wprowadze-
nie relikwii Bł. Męczenników 
z Pariacoto

08.05.2022 r. - Wystawa IPN 
pt. „Polacy w  Wolnym Mieście 
Gdańsku 1920-1939”

15.05.2022 r. - XXXV Rocz-
nica Święceń Kapłańskich Ks. 
Proboszcza

24.06.2022 r. - Procesja po-
kutna do Kolegiaty Najświętsze-
go Serca Jezusowego

31.07.2022 r. - Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w  pere-
grynującej Monstrancji Fatim-
skiej

21.08.2022 r. - Udział dele-
gacji parafialnej w  prymicyjnej 
Mszy św. Biskupa Piotra Przy-
borka

15.09.2022 r. - Otwarcie 
Wystawy z  okazji 100-lecia KS 
Gedania 2022 - „Z  miłości do 
sportu. Z dumy bycia Polakiem”

15.10.2022 r. - Wręczenie ks. 
Proboszczowi Złotego Krzyża 
Zasługi przez Związek Piłsud-
czyków RP

11.11.2022 r. - Narodowe 
Święto Odzyskania Niepodle-
głości. Nasz Parafianin - p. Grze-
gorz Meck - odznaczony meda-
lem „Pro Ecclesia et Populo”

10-14.12.2022 r. - Parafialne 
rekolekcje przygotowujące do 
Złotego Jubileuszu, prowadzone 
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przez naszego parafi anina - Ks. 
Sylwestra Malikowskiego

18.12.2022 r. - ZŁOTY JU-
BILEUSZ - powstania i posługi 
duszpasterskiej. Uroczysta Msza 
św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem Ks. Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego – Ta-
deusza Wojdy SAC oraz wpro-
wadzenie Relikwii św. Kingi, 
Promotorki kanonizacji św. Sta-
nisława BM.

Na progu Nowego Roku, 
dziękujemy Panu Bogu za powy-
żej wymienione oraz inne wyda-
rzenia, które miały miejsce w na-
szej rodzinie parafi alnej. Wspo-
mnieć należy zaangażowanie 
parafi an, w  cotygodniową ado-
rację Najświętszego Sakramentu 
oraz uczestników katechez mie-
sięcznych, które odbywają się 
w  ostatni wtorek miesiąca dla 
wszystkich chętnych. Szczegól-
nie katechetom, kapłanom oraz 
nauczycielom, składam podzię-
kowania, staropolskim: „Bóg 
zapłać!”, za trud przekazywania 
wiedzy religijnej i Bożej mądro-
ści. Dzięki ofi arności, bezintere-
sownej pracy i organizacji kapła-
nów, katechetów, parafi an oraz 
rodziców udało się zorganizować 

krótki, wakacyjny wypoczynek 
dla naszych dzieci i  młodzieży. 
Za pomoc w utrzymaniu czysto-
ści i sprzątanie kościoła i kaplicy, 
w ciągu całego roku, przez gru-
pę ochotników - wolontariuszy 
- starszych i  młodszych. Ciągle 
poszukujemy nowych wolonta-
riuszy, chętnych do realizowania 
dzieł parafi alnych. Na wspo-
mnienie zasługują dokonane 
prace: malowanie ścian i  sufi tu 
kościoła, zakrystii oraz pomiesz-
czeń pomocniczych, wypole-
rowanie marmurowej posadzki 
w kościele, remont dzwonów na 
wieży kościelnej, wymianę ry-
nien i rur spustowych na Domu 
Parafi alnym, odnowienie i malo-
wanie wejścia do Domu Parafi al-
nego, malowanie ścian w Klubie 
Fides. Trzeba było również doko-
nać napraw w trybie awaryjnym, 
instalacji grzewczej i kanalizacyj-
nej w naszych obiektach. A jakie 
plany na najbliższą przyszłość? 
Mamy plany na najbliższą przy-
szłość dokończyć modernizację 
nagłośnienia oraz odnowić ławki 
w kościele. Na odnowienie czeka 
też elewacja na wieży kościelnej.

Dziękuję, Drodzy Parafi anie 
i  Czytelnicy, za każdą okaza-

ną pomoc i  życzliwość, która 
nas kapłanów, spotkała: za mo-
dlitwę, dobre słowo, za ofi ary 
składane na rzecz parafi i, także 
te przekazywane drogą elektro-
niczną, jako darowizna i wspar-
cie dla parafi i, bo dzięki nim, 
w minionym czasie, udało nam 
się tak wiele dokonać. Składam 
wszystkim podziękowania za po-
moc we wszelkich pracach oraz 
modlitewne wsparcie. Udało się 
także, dzięki Waszej pomocy, 
zorganizować pomoc material-
ną będącym w  potrzebie i  oso-
bom starszym. Pragnę wyrazić 
wdzięczność i  podziękowanie 
tym wszystkim, którzy poprzez 
swoją pracę, dary, ofi ary, pomo-
gli w  przygotowaniach, abyśmy 
mogli nasz Złoty Jubileusz oraz 
święta w naszej wspólnocie prze-
żywać uroczyście i godnie. Dzię-
kujemy także za wszechstron-
ne wspieranie nas, kapłanów, 
w przeróżnych poczynaniach na 
rzecz naszej wspólnoty i wszyst-
kich jej dzieł, nie tylko w ciągu 
tego roku, który nam upłynął. 
Za wszystko, składam raz jeszcze, 
najserdeczniejsze: „Bóg zapłać!”

Niech Nowy 2023 Rok, z ha-
słem duszpasterskim: „Wierzę 
w Kościół Chrystusowy”, będzie 
rokiem obfi tującym w  pokój, 
zdrowie oraz wszelką pomyśl-
ność, a każdy dzień niech wzbo-
gaci łaską, napełni pokojem i ra-
dością, a  blaskiem swym niech 
oświeca wszystkie dni rozpoczę-
tego roku. Tego, z  głębi serca, 
w imieniu wszystkich duszpaste-
rzy, życzę: „Szczęść Boże!” i „Pod 
Twoją obronę, uciekamy się 
święta Boża Rodzicielko…”

Fot. „Gość Gdański”
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Za oknami było już całkiem 
ciemno i prószył drobny śnie-
żek. Rodzina Staszka wybrała 
się na kolędowanie u przyja-
ciół. On lekko przeziębiony, 
wolał pozostać w domu. Cisza 
i zmrok wprawiły młodzieńca 
w nastrój zadumy. Machinal-
nie zapalił bożonarodzenio-
wą świeczkę, stojącą na stole. 
Trochę zdziwiło go jej po-
dwójne odbicie w  ciemnym 
oknie, jakby swoim światłem 
chciała mocniej rozświetlić 
panująceciemności. Sta-
szek podparł głowę rękoma 
i wpatrywał się w  topodwój-
ne odbicie świeczki w oknie. 
Przyszło mu do głowy skoja-
rzenie z  gromnicą wystawia-
ną w oknach w czasie burzy. 
Och jak pięknie o tradycjach, 
zwyczajach i  legendach zwią-
zanych z  różnymi świętami 
opowiadali babcia Joanna 
i  dziadek Franciszek, z  Mat-
ką Bożą Gromniczną i grom-
nicą też. Staszek uśmiechnął 
się do wspomnień. Lubił 
bardzo – zresztą tak jak jego 
rodzeństwo i  kuzynostwo – 
w  Święto Ofiarowania Pań-
skiego chodzić do Kościoła 
razem z  babcią i  dziadkiem. 
Po Mszy świętej z  zapaloną 
gromnicą wszyscy udawali się 
do mieszkania dziadków. Na 
szczęście nie była to zbyt duża 
odległość i  z  reguły udawało 
się donieść światło do domu. 

Przed drzwiami mieszkania 
dziadek kreślił gromnicą znak 
krzyża, a  oni wszyscy żegna-
li się pobożnie. Zawsze po 
przekroczeniu progu, babcia 
uroczyście wymawiała krótką 
modlitwę „Światło Chrystusa 
niech nas strzeże od wszelkie-
go zła.” Gromnicę, wciąż zapa-
lona, stawiano na stole w po-
koju i rozpoczynała się druga 
„odsłona” święta Matki Bożej 
Gromnicznej. Przy wspól-
nej kolacji, babcia z  dziad-
kiem przypominali wnukom 
o zwyczajach i legendach do-
tyczących tego święta. A  to, 
że w  czasie burzy i  nawałnic 
zapaloną gromnicę wysta-
wiano w  oknach domów, by 
Światło Chrystusa, przynie-
sione na świat przez Maryję 
chroniło dom przed pioru-
nami i innymi kataklizmami. 
A to, że z zapalonymi, pięknie 
przyozdobionymi gromni-
cami gospodarze obchodzili 
swoje domostwa idymem od 
poświęconej świecy rysowali 
znak krzyża na drzwiach lub 
sufitach chałup, by odpędzić 
wszelkie zło od swoich gospo-
darstw. A to, że dzieciom przy-
palano od gromnicy włosy, by 
nie bały się grzmotów burzy 
i wilków. Były też i przysłowia 
związane ze świętem Matki 
Bożej Gromnicznej. Ato, „Jak 
na Gromniczną jasno, w sto-
dołach ciasno”. A  to, „Gdy 

w gromnice pięknie wszędzie, 
tedy dobra wiosna będzie”, 
lub „Gdy w  Gromniczną 
z  dachów ciecze, to się zima 
długo wlecze”. Wnuczęta zna-
jące już na pamięć przysłowia, 
ze śmiechem wtórowały babci 
w  ich deklamacji. Dziadek, 
praprawnuk powstańca stycz-
niowego chętnie pokazywał 
swoim skarbkom – jak nazy-
wał swoje kochane wnuczęta – 
obraz Matki Bożej Gromnicz-
nej, odpędzającej światłem 
gromnicy wilki, autorstwa A. 
Grottgera. Był rozkochany 
w tym malarzu, dokumentu-
jącym w swych obrazach Po-
wstanie Styczniowe. Wnuki, 
tak jak przysłowia cytowane 
przez babcię Joannę, znały na 
wylot grottgerowski album 
i opowieści powstańcze dziad-
ka. Dziadek Franek, był też 
tym opowiadającym legendy 
o  Matce Bożej Gromnicznej 
i wilkach. Jak to Maryja zapa-
loną gromnicą odpędzała wil-
ki od domostw, czy atakowa-
nych przez nie ludzi. Zawsze 
jednak musiał opowiadać tę 
ulubioną przez skarbki legen-
dę, o  Matce Bożej ratującej 
wilka przed chłopami. A było 
to tak: W zimną noc lutego za 
Marią Panną skradał się wilk. 
Tego wilka szukali chłopi aby 
go zabić. Spotkaną na drodze 
Maryję chłopi zapytali czy nie 
widziała wilka. Odpowiedzia-
ła, że nie widziała i nie wyda-

KRÓTKIE OPOWIADANIE
– „MATKA BOŻA GROMNICZNA”
Jasiek Dolina
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ła wilka. Potem Matka Boża 
powiedziała aby szukali wilka 
we własnych sercach i odesła-
ła ich do domu. Gdy po tych 
słowach chłopi odeszli spod 
jej płaszcza wysunęła się głowa 
wilka. Maryja skarciła go, ale 
nie była w stanie wydać wilka, 
gdyż jego cierpienie wzruszy-
ło jej serce. Tak przez wiele lat 
wnuki wzrastały w  klimacie 
polskich, około świątecznych 
tradycji, zwyczajów i  legend 
przekazywanych im przez 
babcię Joasię i  dziadka Fran-
ka. Jakie to były piękne chwi-
le, westchnął Stanisław. Jak 
te bajania kształtowały naszą 
wiarę i  patriotyzm. Cieka-
we czy też w  innych krajach 
Święto Ofi arowania Pańskie-
go jest też nazywane Świętem 
Matki Bożej Gromnicznej? 
– przebiegło przez myśl Stasz-
ka. Nic prostszego, zerknę do 
Internetu, to się dowiem, zde-
cydował młodzieniec. Kliknął 
parę razy „myszką” i  wyczy-
tał:Matka Boża Gromniczna, 
również Matka Boska Grom-
niczna – w  religii katolickiej 

jeden z  tytułówMaryi, który 
ma swoje źródło na Teneryfi e 
(Wyspy Kanaryjskie, Hiszpa-
nia. Tytuł powszechnie znany 
w Hiszpanii, Ameryce Łaciń-
skiej, Filipinach oraz w  Pol-
sce, celebrowany 2 lutego 
w  Święto Ofi arowania Pań-
skiego, nazywane także świę-
tem Matki Bożej Gromnicz-
nej (dawniej – Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny). 
Etymologia tytułu wywodzi 
się od dużej świecy – gromni-
cy, której używano w Koście-
le od V w. podczas celebracji 
tego święta, jako symbol Jezu-
sa – światłości świata.No pro-
szę i co tam jeszcze „Internet 
donosi”: Historia fi gury i wi-
zerunku Matki Bożej Grom-
nicznej. W  roku 1392 dwaj 
rodowici mieszkańcy Tenery-
fy napotkali na brzegu wyrzu-
coną przez ocean drewnianą 
fi gurę Matki Boskiej z grom-
nicą. Poprosili o pomoc w jej 
przeniesieniu miejscowego 
króla Guanczów, następnie 
fi gurę ustawiono w  grocie. 
Opowieść mówi o  cudow-

nym uleczeniu 
ran u osób, które 
dotykały fi gu-
ry. Guanczowie 
uznali świętość 
postaci, co trak-
tuje się jako 
p r z e ł o m o w y 
moment w chry-
stianizacji Wysp 
K a n a r y j s k i c h 
i  początek kul-
tu Matki Bożej 
Gromnicznej na 
świecie. W  XV 

w. z Wysp Kanaryjskich kult 
wizerunku wraz z hiszpańską 
konkwistą przeniósł się na 
kontynent amerykański (me-
dalion z  Matką Bożą Grom-
niczną nosił m.in. Hernán 
Cortés). W  krajach Ameryki 
Łacińskiej ta postać Maryi 
jest drugą najbardziej znaną, 
po Matce Bożej z  Guadelu-
pe. Ho, ho ile to ciekawych 
i  dobrych historii można od 
„Wujka Google” dowiedzieć 
się. Staszek wyłączył kom-
puter i  znów wpatrzył się 
w  odbicie w  oknie zapalonej 
świeczki bożonarodzeniowej. 
Zadumał się na dłuższą chwi-
lę i po raz kolejny westchnął: 
Matko Najświętsza, która nie-
siesz nam nieustanie Światłość 
Świata, obroń nas od burz 
i  nawałnic tych duchowych, 
tak nachalnie przetaczających 
się przez świat z  zamiarem 
wyrwania Boga z  serc ludz-
kich. Strzeż nas i pomóż iść za 
Światłem, którym jest Jezus 
Chrystus.
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KATOLICY W AKCJI
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
Rok Duszpasterski 2022/23
„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ.
PRZYMIERZE BOGA
Z LUDŹMI”

 «823 „Kościół... uznawany 
jest przez wiarę za niezachwia-
nie święty. Albowiem Chry-
stus, Syn Boży, który wraz 
z  Ojcem i  Duchem Świętym 
doznaje czci jako «sam jeden 
Święty», umiłował Kościół 
jako oblubienicę swoją, siebie 
samego zań wydając, aby go 
uświęcić; złączył go też ze sobą 
jako ciało swoje i hojnie obda-
rzył darem Ducha Świętego 
na chwałę Bożą”. Kościół jest 
więc „świętym Ludem Bo-
żym”, a jego członkowie są na-
zywani świętymi”.
 825 „Kościół już na ziemi 
naznaczony jest prawdziwą, 
choć niedoskonałą jeszcze 
świętością”. Członkowie Ko-
ścioła powinni dążyć do do-
skonałej świętości: „Wyposa-
żeni w  tyle i  tak potężnych 
środków zbawienia, wszyscy 
wierni chrześcijanie jakiejkol-
wiek sytuacji życiowej oraz 
stanu powołani są przez Pana, 

każdy na właściwej sobie 
drodze, do świętości do-
skonałej, jak i sam Ojciec do-
skonały jest”.
 827 „A podczas gdy Chry-
stus, «święty, niewinny, nie-
pokalany», nie znał grzechu, 
lecz przyszedł dla przebłaga-
nia jedynie za grzechy ludu, 
Kościół obejmujący w  łonie 
swoim grzeszników, święty 
i  zarazem ciągle potrzebujący 
oczyszczenia, podejmuje usta-
wicznie pokutę i  odnowie-
nie”.
 Wszyscy członkowie Ko-
ścioła, łącznie z  pełniącymi 
w nim urzędy, muszą uznawać 
się za grzeszników. We wszyst-
kich kąkol grzechu jest jeszcze 
zmieszany z dobrym ziarnem 
ewangelicznym aż do końca 
wieków. Kościół gromadzi 
więc grzeszników objętych już 
zbawieniem Chrystusa, za-

wsze jednak znajdujących się 
w drodze do uświęcenia:
 Kościół jest więc święty, 
chociaż w  swoim łonie obej-
muje grzeszników, albowiem 
cieszy się nie innym życiem, 
jak życiem łaski; jeśli jego 
członki karmią się nią, uświę-
cają się, jeśli zaś odwracają się 
od niej, obciążają się grzecha-
mi i  winami, które stoją na 
przeszkodzie w  rozszerzaniu 
się jego promiennej świętości. 
Dlatego Kościół cierpi i czyni 
pokutę za te grzechy, mając 
władzę uwalniania od nich 
swoich synów przez Krew 
Chrystusa i dar Ducha Świę-
tego.
Katechizm Kościoła Katolickie-
go: II wyd. poprawione, Poznań 
L Wydawnictwo Pallottinum, 
2009, s.211-212]

Temat i tekst do medytacji: „KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH I GRZESZNIKÓW”
FORMACJA luty AD 2023

Z nauczania Świętego Jana Pawła II. :

 Już Sobór Watykański I, 
obradujący w  latach 1869-
1870 pod przewodnictwem 
papieża Piusa IX (pontyfi kat 
w  l.1846-1878) zamierzał 

opracować pełny doktrynalny 
wykład nauki o Kościele. Zdo-
łał jednak tylko ogłosić w tym 
zakresie Konstytucję  dogma-
tyczną „Pastor aeternus” (Pa-

sterz wieczny) o  prymacie ju-
rysdykcyjnym (prawnym) 
papieża (biskupa rzymskiego) 
oraz o jego nieomylności przy 
uroczystym orzekaniu (ex ca-

DOKUMENTY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II DOTYCZĄCE 
KOŚCIOŁA (2)
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”
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thedra) o  prawdach wiary 
i  obyczajów. Sobór został bo-
wiem zawieszony z  powodu 
wkroczenia w  roku 1870 do 
Rzymu wojsk włoskich. Ko-
nieczne było więc uzupełnie-
nie tej, tylko częściowej nauki 
przerwanego Soboru w  celu 
rozwinięcia i pogłębienia auto-
rytatywnej doktryny o Koście-
le wobec nieustannego rozwo-
ju nauk teologicznych. 
Częściowo wypełniła tę lukę 
encyklika „Mystici Corporis” 
(O  Mistycznym Ciele Jezusa 
Chrystusa), ogłoszona 29. 
czerwca 1943 r. przez Piusa 
XII (pontyfikat w  l.1939-
1958). Uczestniczący w  opra-
cowaniu tej encykliki  jezuita 
narodowości holenderskiej o. 
Sebastian Tromp (1879-1975) 
w ramach Komisji Doktrynal-
nej – wraz z 19 innymi teolo-
gami oraz 36 konsultorami so-
borowymi – wziął również  
czynny udział w opracowaniu 
projektu 123 stronicowego 
tekstu soborowego schematu 
„O Kościele”. Opracowanie to 
pod koniec pierwszej sesji so-
borowej  poddano pod dysku-
sję Ojcom Soboru. Głos zabra-
ło 78 mówców. Szczególnie 
istotne wystąpienia wygłosili 
kardynałowie: Paul-Emile Le-
ger (1904-1991, arcybiskup 
metropolita Montrealu w Ka-
nadzie); Leo Josef Suenens 
(1904-1996, arcybiskup Ar-
chidiecezji Mechelen – Bruk-
seli, Prymas Belgii) oraz Gio-
vanni Battista Montini 
(1897-1978, arcybiskup me-
tropolita Mediolanu), później-
szy papież Paweł VI (pontyfi-

kat 1963-1978). Ostatni 
z  nich wyraził – uznany póź-
niej przez wszystkich Ojców 
Soboru – pogląd, że ogłoszenie 
konstytucji dogmatycznej 
o Kościele jest najważniejszym 
zadaniem Soboru. Sam zaś 
przedstawiony projekt wstęp-
ny schematu  został  odrzuco-
ny jako nie dość biblijny 
i  duszpasterski a  zbyt szkolny 
i  jurydyczny, ponadto stwier-
dzono, że jest nie dość jasny 
i  brak mu linii przewodniej 
oraz, że przesadnie akcentuje 
aspekt instytucjonalny Kościo-
ła. Nowy projekt tekstu Sche-
matu o  Kościele opracowała 
już soborowa Komisja Teolo-
giczna w  przerwie między 
pierwszą a drugą Sesją Soboru. 
W  odróżnieniu od poprzed-
niego zawierał on tylko 4 roz-
działy: Misterium Kościoła; 
Ustrój hierarchiczny Kościoła, 
a  zwłaszcza Episkopat; Lud 
Boży, a  szczególnie świeccy; 
Powołanie do świętości w Ko-
ściele. Wśród teologów opra-
cowujących nowy tekst Sche-

matu o  Kościele był jezuita 
Alois Grillmeier (1910-1998), 
współpracujący ściśle w Komi-
sji Teologicznej z  abpem me-
tropolitą Krakowa, Karolem 
Wojtyłą, który to już po wielu 
latach - jako papież Jan Paweł 
II - mianował 84-letniego teo-
loga kardynałem-diakonem. 
Nowy tekst Schematu o  Ko-
ściele został przyjęty do dalszej 
dyskusji, która odbywała się 
w trakcie drugiej i trzeciej Sesji 
Soboru. Podczas drugiej sesji 
w  dyskusji nad projektem 
Schematu w dniu 21 paździer-
nika przemawiał abp. Karol 
Wojtyła. W  sumie do tekstu 
zgłoszono wiele poprawek, 
które na piśmie objęły aż 2000 
stron dużego formatu. Najbar-
dziej kontrowersyjny okazał 
się drugi rozdział o ustroju Ko-
ścioła. Przedmiotem ożywio-
nej dyskusji stała się również 
kwestia włączenia do schema-
tu o Kościele rozdziału o Naj-
świętszej Maryi Pannie, za-
miast oddzielnego dokumentu 
maryjnego. W głosowaniu od-
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bytym 26. października 1963 
roku – w  końcowym okresie 
drugiej Sesji Soboru - przeszła 
wersja oddzielnego rozdziału 
maryjnego, ostatniego w  tek-
ście schematu. Ostatecznie po 
długiej i  burzliwej niekiedy 
dyskusji i  licznych popraw-
kach i  przeróbkach powstał 
dokument  zawierający w  su-
mie 8 rozdziałów (Misterium 
Kościoła, Lud Boży; O hiera-

chicznym ustroju Kościoła 
a w  szczególności o  episkopa-
cie; Katolicy świeccy; Po-
wszechne powołanie do świę-
tości w  Kościele; Zakonnicy; 
Eschatologiczny charakter Ko-
ścioła Pielgrzymującego i  jego 
związek z Kościołem w Niebie; 
Błogosławiona Maryja Dzie-
wica Boża Rodzicielka w  ta-
jemnicy Chrystusa i Kościoła), 
z których każdy był oddzielnie 

uzgadniany i  głosowany od 
września do końca październi-
ka roku 1964. Głosowanie nad 
całym tekstem Konstytucji 
miało miejsce 21 listopada 
tego samego roku. 2151 Oj-
ców Soboru opowiedziało się 
za przyjęciem tekstu, pięciu 
było przeciw. Tego samego 
dnia ojciec święty Paweł VI  
w bazylice Św. Piotra publicz-
nie proklamował Konstytucję 
Dogmatyczną o Kościele „Lu-
men Gentium” (Światło naro-
dów), ten jeden z najważniej-
szych dokumentów Soboru 
Watykańskiego II. Wykorzy-
stując całe bogactwo źródeł bi-
blijnych i  tradycji patrystycz-
nej a  także dorobek dawnych 
i współczesnych mistrzów teo-
logii Konstytucja w  nowym 
świetle ukazała tajemnicę Ko-
ścioła Chrystusowego i  Jego 
posłannictwo.   
 A. Kakareko
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MINI LEKSYKON LITURGICZNY(11):
ROK KOŚCIELNY (LITURGICZNY)

 W  Kościele Rzymskoka-
tolickim taką nazwą określa 
się cykl liturgicznych ob-
chodów wspomnień z  Hi-
storii Zbawienia w  oparciu 
o wydarzenia z życia, śmier-
ci i zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa a  także wyda-
rzenia z życia Kościoła oraz 
wspomnienia świętych roz-
pisane na poszczególne mie-
siące i dni roku kalendarzo-
wego. Rok Kościelny dzieli 
się na 5 głównych okresów 
liturgicznych:  Adwentu, 
Bożego Narodzenia, Wiel-
kiego Postu, Wielkiej Nocy 
oraz Okresu zwykłego 
w ciągu roku. Adwent roz-
poczyna się po Niedzieli 
Chrystusa Króla Wszech-
świata, od pierwszej nie-
dzieli Adwentu i  trwa do 
pierwszych Nieszporów 

w  Wigilię 
U r o c z y -
stości Na-
rodzen i a 
Pańskiego. 
Od pierw-
szych Nie-
s z p o r ó w 
W i g i l i i 
B o ż e g o 
Narodze-
nia do 
Niedzieli 
C h r z t u 
Pańskiego 
w ł ą c zn i e 
obchodzi-
my okres Bożego Narodze-
nia. Wielki Post rozpoczyna 
się w  Środę Popielcową 
i  trwa do Mszy Wieczerzy 
Pańskiej. Ostatnia niedziela 
Wielkiego Postu nosi nazwę 
Niedzieli Palmowej, po któ-

rej rozpoczy-
na się tzw. 
Wielki Ty-
dzień a w nim 
od Wielkiego 
Czwartku do 
Wigilii Pas-
chalnej ob-
c h o d z i m y  
Święte Tridu-
um Paschal-
ne. Okres 
Wielkanocny 
trwa od litur-
gii Wigilii 

Paschalnej do Uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego  
Okres zwykły w ciągu roku 
dzieli się na dwie części: 
część pierwsza zaczyna się 
od poniedziałku po niedzie-
li Chrztu Pańskiego i  trwa 
do wtorku przed Środą Po-
pielcową włącznie, część 
druga ma swój początek  po 
Uroczystości Zesłania Du-
cha Świętego i  kończy się 
w  sobotę przed pierwszą 
niedzielą Adwentu. Liturgia 
poszczególnych dni Roku 
Kościelnego zależnie od ich 
znaczenia może mieć cha-
rakter uroczystości lub świę-
ta lub wspomnienia. (Cdn) 
 A. Kakareko
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Sakrament
Chrztu Św. przyjęła:

1 Lilianna Iga Marula

Odeszli do Pana

1  Jerzy Tandek, lat 65,
ul. Kościuszki

2
 Anna Różańska, lat 84, 
ul. Lelewela, członkini 5 
Róży N

3  Bogdana Filek, lat 84,
ul. Lelewela

4  Tadeusz Frydel, lat 87,
ul. Kilińskiego

5 Małgorzata Łyżwa, lat 98, 
ul. Chrobrego

6  Elżbieta Chruszczewska, 
lat 68, ul. Chrobrego

7  Leonarda Szajda, 
członkini 19 Róży N

8
 Alina Ćwiklińska, lat 80, 
ul. Fredry, członkini 21 
Róży N

9
 Krystyna Woźniak-
Skrzyszewska, lat 94,
pl. Wybickiego

10  Stanisław Tańcula, l. 83, 
zam. ul. Kościuszki

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

 Niestety pod koniec 2022 
roku zmarł mój ulubiony pił-
karz Pele, można powiedzieć 
mój idol piłkarski jeszcze z lat 
dzieciństwa. Chcę się jednak 
podzielić wcześniejszą infor-
macją, jaką wyczytałem w Go-
ściu Niedzielnym (nr 49/ 2020 
r.) – „Modlitwa za Pelego”. 
Podczas mundialu w Katarze 
w intencji bardzo chorego 
(na raka) tego wielkiego pił-
karza zainicjował modlitwę 
reprezentant Francji – też 
znakomity piłkarz – Kylian 
Mbappe. Na apel odpowie-
działo wielu wybitnych piłka-
rzy. Przez media uwielbiające 
nakręcać spirale sensacji, czę-
sto patrzymy na sportowców 
(i nie tylko na nich) jak na „ro-
boty” wykonujące swoje za-
dania, by się jak najlepiej 
sprzedać,  jak na „maszynki” 
zarabiające niebotyczne pie-
niądze. Traktowani też jak ce-
lebryci, „łapani są” na pikant-

nych historyjkach do tzw. 
„śmietanki towarzyskiej”. 
Tymczasem są to tacy sami lu-
dzie jak i inni, z podobnymi 
odczuciami, zachowaniami, 
marzeniami, etc. – choć, przy-
znać trzeba, obracają się 
w specyficznym światku. 
Przykładem na ich „normalną 
ludzkość” jest tak solidarna 
odpowiedź świata piłki noż-
nej na apel Kyliana Mbappe, 
czy wyraźne znaki kierowane 
w stronę Boga przed zawo-
dami, lub po odniesionym 
sukcesie, a także niekłamana 
radość po udanych zagra-
niach, nie mówiąc o łzach 
w oczach tak zwycięzców, jak 
i przegranych . Warto spoj-
rzeć na kreowanych herosów 
od tej ludzkiej strony, bo 
w skomercjalizowanym świe-
cie pozwala nam to jeszcze 
wierzyć w piękno sportu. 
 Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO

PIĘKNE MYŚLI: 

 Wszystko ma swój czas 
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod 
niebem.  (Koh 3,1)
 Kalendarz liturgiczny Ko-
ścioła przypomina nam 
o tym, że wszystko ma swój 

 Modlitwa zbliża człowie-
ka do Boga, ale i do drugie-
go człowieka. 
 (Władysław Kluz)

określony czas. Jest czas 
karnawału i czas Wielkiego 
Postu. Od nas jednak zale-
ży jak wykorzystamy każdą 
godzinę naszego życia.  
 J.W.

 Najsilniejszy jest zawsze 
ten, kto umie złożyć ręce 
do modlitwy.
  (Soren Kierkegaard)
 Tylko uczciwe życie jest 
szczęśliwe.   (Platon)

Przed Krzyżem
Milczący bezbronny Jezu

pomiędzy niebem a ziemią
do ramion Twojego krzyża

przytul nasz smutek codzienny

Gwoźdźmi przebite masz stopy
boleśnie rozdarte ręce

i głowę w cierniach kolczastych
i włócznią otwarte serce

W zadumie przed Tobą klęczę
ze czcią całuję Twe rany

Ty pochylasz się nade mną
Samotny – Ukrzyżowany

Milczący bezbronny Jezu
pomiędzy niebem a ziemią

zmiłuj się nad nami
nade mną L.Ł.


