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Rzym, druga połowa XIX wieku. Kościołowi gro-

zi zapaść. Papież Pius IX 150 lat temu powie-

rzył Łódź Piotrową opiecie potężnego patrona 

– św. Józefa. W dzisiejszym kryzysie chcemy 

zrobić to samo. 

 

Źle się dzieje 
Narastają niepokoje społeczne, ludność wznieca 

bunty. Sytuacja wydaje się bez wyjścia. Co stanie 

się z Kościołem, gdy jego ziemska stolica zostanie 

wydana na łaskę i niełaskę możnych tego świata? 

Ale to niejedyny problem. Są i gorsze, bo dotyka-

jące samych dusz ludzkich. W świecie wzrastają 

wpływy środowisk wrogich chrześcijaństwu. Po-

jawiają się idee komunizmu i liberalizmu, coraz 

silniej działa masoneria. Przybiera na sile tzw. 

racjonalizm. To negująca Boga naiwna wiara w 

nieograniczone możliwości ludzkiego rozumu. 

Umysły ogarnia złudna nadzieja, że człowiek zdo-

ła sam z siebie odpowiedzieć na wszystkie zagad-

ki wszechświata i własnego wnętrza. Kwestionuje 

się nienaruszalne dotąd zasady moralne. Także w 

samym Kościele nie brakuje głosicieli doktrynal-

nych nowinek i rzeczników ograniczenia władzy 

papieskiej. 

 

Przesilenie 
Nadszedł krytyczny rok 1870. W Watykanie trwał 

rozpoczęty pod koniec poprzedniego roku sobór 

powszechny. Ojcowie soboru pracowali z pośpie-

chem, czując narastające w Europie napięcie. Bi-

skupi głosowali nad przyjęciem kluczowej konsty-

tucji „Pastor aeternus”. Formułowała ona dogmat 

o nieomylności papieskiej, który znacząco 

wzmocnił władzę duchową Ojca Świętego – aku-

rat wtedy, gdy tracił on władzę świecką. Że jednak 

tak się stanie, tego wtedy nikt nie wiedział. Kato-

licy na całym świecie zanosili modły o ocalenie 

Kościoła i z niepokojem nasłuchiwali wieści z 

Wiecznego Miasta. Dominowały troska i współ-

czucie dla papieża. 

Wybuchła wojna, wskutek czego ochraniający 

Rzym garnizon francuski opuścił miasto. 15 wrze-

śnia 1870 roku wojsko papieskie złożyło broń. 

Tego dnia o godzinie dziesiątej do Rzymu wkro-

czył generał Cadorna, dowódca wojsk włoskich. 

Państwo Kościelne przestało istnieć. Papież za-

mknął się w murach Watykanu, ogłaszając się 

jego więźniem i do śmierci nie opuszczając jego 

obszaru. 
 

Patron wychodzi z cienia 
Katolikom tamtego czasu wydawało się, że tego 

kryzysu Kościół nie przetrzyma. Na to samo liczy-

li też jego liczni wrogowie. W tej dramatycznej 

sytuacji 8 grudnia 1870 roku Pius IX, w odpo-

wiedzi na prośby biskupów, wydał dekret „Que-

madmodum Deus”, w którym uroczyście ogłosił 

św. Józefa opiekunem Kościoła powszechnego. 
„Ojciec Święty Pius IX, głęboko wzruszony ostat-

nimi wypadkami, chcąc siebie i wszystkich wier-

nych polecić szczególnej, a przemożnej opiece św. 

Józefa, raczył zadośćuczynić żądaniom czcigod-

nych biskupów, ogłaszając uroczyście św. Józefa 

patronem Kościoła Świętego, i nakazał, aby świę-

to 19 marca przypadające zostało podniesione do 

świąt pierwszej klasy” – czytamy w dokumencie. 

W osobnym liście do biskupów papież wyjaśnił 

zasadniczą intencję tego aktu: „Aby Kościół mógł 

pod opieką św. Józefa służyć bezpiecznie Bogu”. 

To był początek odnowionego kultu św. Józefa. 

Odnowionego – bo święty opiekun Pana Jezusa i 

mąż Maryi Panny przez wiele wieków był zapo-

mniany. Jeśli się pojawiał, to raczej w tle Jezusa i 

Maryi, niczym statysta, a nie głowa Świętej Ro-

dziny. Decyzja Piusa IX przypomniała katolikom, 

że Józef w hierarchii świętości zajmuje wyjątkowe 

miejsce. 

Akt ustanowienia św. Józefa patronem Kościo-

ła potwierdzony został listem apostolskim „Inc-

lytum patriarcham” z 7 lipca 1871 roku. „Zna-

mienitego patriarchę, błogosławionego Józefa 

Bóg wybrał przed wszystkimi innymi, aby był na 

ziemi najczystszym i prawdziwym małżonkiem 

Niepokalanej Dziewicy Maryi i domniemanym 

ojcem Jego jedynego Syna. Aby pozwolić Józefowi 

wypełnić jak najlepiej równie delikatne zadanie, 

Bóg zlał na niego bardzo szczególne łaski i po-

mnożył je obficie. Słusznym jest, aby teraz, gdy 

Józef został ukoronowany chwałą i czcią w niebie, 

Kościół otoczył go szerokimi oznakami czci i aby 

czczono go z wewnętrzną i serdeczną pobożno-

ścią” – pisał papież. 
 

Następca kontynuuje 
Osiem lat później stery Kościoła obejmuje Leon 

XIII.  W encyklice „Quamquam pluries” papież 

przedstawiał trudne położenie, w jakim znalazł się 

Kościół: „Wy, czcigodni Bracia, znacie stosunki, 

w których żyjemy; są one dla Kościoła katolickie-

go tak niepomyślne jak nigdy przedtem. Widzimy 

przecież, że u wielu znika wiara, która jest pod-

stawą cnót chrześcijańskich, i oziębia się miłość, 
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młodzież dorasta bez wiary i bez obyczajów, do 

Kościoła Chrystusowego ze wszystkich stron 

szturmuje podstęp i przemoc i toczy się gwałtowna 

walka przeciwko papiestwu, wreszcie widzimy, że 

podstawy naszej świętej religii z coraz większą 

bezczelnością bywają zaczepiane”. Leon XIII 

zalecił wytrwałą modlitwę do Boga, bo tylko od 

Niego należy się spodziewać pomocy i ratunku. W 

tym kontekście wskazał na zasadniczy powód, dla 

którego Józef jest patronem Kościoła i dla którego 

Kościół liczy na jego opiekę: fakt, że był mężem 

Maryi i ojcem Jezusa. Dla podkreślenia bliskości 

Józefa i Maryi zalecił, żeby wierni październiko-

we modlitwy różańcowe kończyli wezwaniem: 

„Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej 

niedoli…”. 
 

Józef w obłokach 
Gdy dzieją się rzeczy o istotnym znaczeniu dla 

Kościoła, zdarza się, że niebo potwierdza podej-

mowane przez pasterzy decyzje. Tak było po 

ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. 

Niebo zareagowało także na odnowę kultu św. 

Józefa. Stało się to 13 października 1917 roku w 

Fatimie. Wtedy, podczas tzw. cudu słońca, obser-

wowanego przez stutysięczny tłum, Maryja obja-

wiła się dzieciom po raz ostatni. Wizjonerzy w 

pewnej chwili ujrzeli na niebie stojącą po prawej 

stronie słońca Maryję, a po lewej – św. Józefa z 

Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce. Józef uniósł 

prawą dłoń i razem z Małym Jezusem trzykrotnie 

wykonał znak krzyża nad światem. Święty Opie-

kun błogosławiący światu wraz z Synem Bożym 

to znak, który wiele mówi o znaczeniu wstawien-

nictwa tego niezwykłego świętego. 
 

 

Czekamy 
W grudniu tego roku przypada 150. rocznica 

obrania św. Józefa na patrona Kościoła. W nawią-

zaniu do tego jubileuszu w polskim episkopacie 

zapadła decyzja o uroczystym zawierzeniu mu 

naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce. Miejscem 

przeprowadzenia tego aktu ma być narodowe 

sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Termin, pier-

wotnie wyznaczony na 2 lipca, decyzją admini-

stratora apostolskiego abp. Grzegorza Rysia został 

odłożony. Kiedy patrzymy w duchu religijnym na 

jakiekolwiek akty zawierzenia, widzimy, że one są 

dokonywane w momencie zagrożenia. Taki trudny 

czas właśnie przeżywamy z powodu pandemii 

koronawirusa, której skutki ekonomiczne i spo-

łeczne, a także konsekwencje w życiu religijnym 

niełatwo przewidzieć. Jest to również czas trudny 

dla Kościoła w naszej ojczyźnie. W tych ciemno-

ściach i niebezpieczeństwach wzywamy pomocy 

potężnego Orędownika. Modlimy się do Józefa, 

ale oczywiście mamy na myśli cały dom nazare-

tański, więc także Jezusa i Maryję. Chodzi o to, że 

Polacy powierzają św. Józefowi polski dom.  Te-

raz ufnie czekamy na decyzję biskupów co do 

terminu, w którym to nastąpi, w sposób godny 

tego wydarzenia.  
 

Marta Przewor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTY JÓZEF – WZÓR OJCA 

 

19 marca, w dzień świętego Józefa Włosi obcho-

dzą Dzień Ojca. I chyba nieprzypadkowo właśnie 

on został uznany patronem ojców i rodzin.  

Spokojny, stateczny, wiecznie zatroskany o los 

Maryi i Dzieciątka. Ilekroć spoglądamy na jego 

twarz, widzimy zadumanego, starszego człowieka, 

nieco zmęczonego życiem, ale pokornego, zawsze 

z boku, zawsze w cieniu.  Józef miał klasę. Był 

prawdziwym dżentelmenem. Nie porzucił ciężar-

nej Maryi, wcześniej zaręczonej z nim, choć nosi-

ła w łonie nie jego dziecko, chociaż według miej-

scowego prawa mógłby to zrobić. Wolał wycofać 

się, aby nie wystawić Maryi na pośmiewisko pu-

bliczne.  

Zadajemy sobie pytanie? Gdzie są obecnie oj-

cowie, którzy bronią wartości rodziny, życia i 

świętego związku małżeńskiego 
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Słabość rodziny w pew-

nym stopniu wynika z 

słabej odpowiedzialno-

ści ojców w rodzinie, z 

braku wychowania ich 

do ojcostwa. Większość 

młodych mężczyzn po-

jęcia nie ma jak napraw-

dę wygląda początek 

ludzkiego życia. Męż-

czyźni nie wiedzą skąd się biorą dzieci, a przecież  

to jest męski czyn. Nie ma człowieka bez ojca. 

Chłopcy 17-letni pojęcia nie mają, że mają żywe 

komórki i nie wiedzą, co to jest plemnik. Zapytasz 

– odpowiedź większości brzmi  – „jakaś komór-

ka”. Chodzi o wyrabianie świadomości i odpo-

wiedzialności mężczyzny. Nie zdają sobie młodzi 

sprawy z faktu, że oni są twórcami nowych osób. 

Bez nich nie ma nowego ludzkiego życia na zie-

mi.  

Wszystkie dzieci nienarodzone mają ojców. Jan 

Paweł II był przekonany, że za los świata powi-

nien odpowiadać mężczyzna. Wręcz ma on być 

gwarantem jego istnienia. Ale współczesna ludz-

kość nie tylko nie umożliwia tego, ale także nie 

rozumie czego oczekuje Stwórca od kobiety i 

mężczyzny. 

 

Nie zmienimy losu świata, jeśli się nie wychowa 

dobrych ojców. Gdzie są ojcowie, którzy bronią 

wartości życia i wartości świętego związku mał-

żeńskiego? Trzeba młodzież męską osobno uczyć.  

Pani Profesor  jest zdania, że Kościół zaniedbał 

młodzież męską i zostawił ją w rękach komuni-

stów i ateistów.   Oni naprawdę nie wierzą, że Pan 

Bóg daje życie.  

 

Dlaczego papież „wymyślił” Światowe  Dni  

Młodzieży?  

To były zaoczne kursy etyki Kościoła Katolic-

kiego. Karol Wyjtyła obserwował, że szkoły, me-

dycyna, seminaria wyrzuciły naukę etyki. Sam 

będąć profesorem etyki przekazywał ją ludziom i 

uczył – co grzech a co dobro, bo wiedział, że 

chłopcy tego nie odróżniają. Uczył, że życie na 

ziemi jest drogą i niczym innym, że przysięga się 

raz na zawsze, że małżeństwa się nie zrywa. 

Człowiek jest stworzony na obraz Boga i może 

przeżyć szczęśliwe życie.  

 

Trzeba od siebie wymagać, aby nasze 

życie było piękne. Słuchanie to za mało. Trzeba 

działać! Jego wezwanie zawsze wymagało wybo-

ru między dobrem a złem. Na ŚDM w Często-

chowie powiedział: „nie zadawalajcie się mierno-

tą nawet jeśli nikt od was tego nie wymaga. Wy-

magajcie sami od siebie”. 

 

Problem zagrożenia życia rozwiązuje rów-

nież realizacja prawdziwej miłości, bo jeśli czło-

wiek kocha prawdziwie – miłością piękną, o któ-

rej pisał Jan Paweł II – miłością, która jest bezin-

teresownym darem, odpowiedzialnością – to nie 

krzywdzi nikogo. 

Inna jest płodność kobieca inna męska ale prawdą 

jest, że aktualnie obserwujemy zaniżenie warto-

ści ojcostwa, które kiedyś uważano za skarb. 

Faktem jest że rodzicielstwo jest odrzucone, bo 

jest za trudne.  

 

Jan Paweł II nigdy  nie użył pojęcia planowa-

nia rodziny dlatego, że można zaplanować mał-

żeństwo, można zaplanować akt małżeński ale 

nigdy nie można zaplanować dziecka. Nikt nie 

może wiedzieć, kiedy będzie dziecko. To my pla-

nujemy – udaje się – jeśli zgadza się z tym co dla 

nas wymyślił Pan Bóg. 

 

Skrótu wykładu  

Pani Prof. Wandy Półtawskiej  

dokonała Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O S   OJCOSTWA 
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 – to publikacja, która ukazuje się właśnie teraz, 

gdy jesteśmy świadkami, jak w naszej ojczyźnie 

toczy się batalia w obronie życia i rodziny. 

 

Autorka publikacji Marta Przewor – to z 

wykształcenia lekarz, od 26 lat społecznie prezes 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorlicach o 

nieprzeciętnej aktywności, wiedzy i umiejętno-

ściach organizacyjnych. Jako osoba bardzo obo-

wiązkowa nie zawiodła p.profesor Wandy Półtaw-

skiej i sumiennie wypełniła jej prośbę, dokonując 

zebrania tak cennych materiałów Bożej mądrości. 

Autorka pragnie, by publikacja ta przyczyniła się 

do odświeżenia (dla starszych) a zapoznania 

młodszego pokolenia z nauczaniem św. Jana Paw-

ła II – aby było ono wreszcie  nie tylko słuchane, 

ale słyszane i realizowane. 

 

 Dziękując Marcie Przewor za opublikowa-

nie bezkompromisowego nauczania św. Jana Paw-

ła II oraz przekazu p.prof Wandy Półtawskiej – 

zachęcamy wszystkich do uważnego przeczytania 

i na nowo przemyślenia spraw tak istotnych w 

życiu każdego katolika. 

Książka wkrótce będzie do nabycia w kiosku pa-

rafialnym. 

 

Teresa Orłowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Niech będzie błogosławiony Pan, który 

dał pokój swemu ludowi… Niech będzie z nami 

Pan nasz Bóg jak był z naszymi przodkami! Niech 

nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni do 

siebie nasze serca, abyśmy służyli Mu zawsze, 

strzegąc jego wskazań i praw” (3 Krl 8,56-58). 

Odpowiedź ludu: „I z duchem twoim”, także za-

czerpnięta z Biblii (2 Tm 4,22; Gal 6,18; Flp 4,23; 

Flm 25). Widać w niej charakter modlitewny i 

życzeniowy. Wierni wzajemnie wyrażają kapła-

nowi życzenie, by Pan był z jego duchem. Przez 

„ducha rozumie się tu Ducha Świętego, działają-

cego w kapłanie. Już św. Jan Chryzostom zauwa-

żył, że odpowiedź ludu „I z duchem twoim”, 

wskazuje na zamieszkującego w kapłanie Ducha 

Świętego (Hom 10, 3, in 2 Tim). Podobnie w ho-

milii na Zielone Święta powiedział iż kapłan 

sprawuje Najświętszą Ofiarę mocą Ducha Święte-

go. 

Przez wzajemne pozdrowienie kapłana i 

ludu ożywia się duch chrztu świętego, w którym 

„Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego” 

(Gal 4,6). Modlitwa pod wpływem Ducha Święte-

go staje się bardziej owocna, a wszystkich modlą-

cych się jednoczy święta miłość. 

W mszale czytamy: „Kapłan zwrócony do ludu, 

rozkłada ręce i pozdrawia go” (OWMR 86). 

Trzeba, aby gest ten, podobnie jak wszystkie gesty 

liturgiczne, był tak starannie wyćwiczony, aby był 

wymowny i odczuwany jako gest powitania. Aby 

był estetyczny czyli pozbawiony przesady. Lud 

bowiem przyzwyczajony jest do oglądania wzo-

rowych gestów w teatrach, kinach i telewizji. 

Przez pozdrowienie kapłana i odpowiedź ludu 

ujawnia się misterium zgromadzonego Kościoła. 

Zgromadzenie liturgiczne jest cząstką Kościoła 

powszechnego. Obecny jest w nim Zbawiciel, 

który uświęca zebranych, a Ojciec niebieski 

otrzymuje doskonałą chwałę. 

Wprowadzenie do liturgii dnia, o ile się 

je stosuje, nowy mszał przewiduje „po pozdro-

wieniu ludu”, wtedy „kapłan lub inny minister 

Tajemnica Mszy świętej c. d. 

 
WANDA PÓŁTAWSKA – NAJWIĘKSZA 

PROROKINI  XX  WIEKU 
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może w bardzo krótkich słowach wprowadzić 

wiernych do Mszy świętej danego dnia” (nr 29, 11 

i 86). 

Instrukcja o Muzyce kościelnej i Liturgii z 3 

września 1958 roku nieco szerzej mówi na temat 

wprowadzenia wiernych w liturgię dnia: 

„W czasie odprawiania Mszy, kapłan może prze-

mówić jak najkrócej do ludu: 

 Na samym początku (w treść obchodzo-

nego misterium); 

 Przed czytaniami (w liturgię słowa Bo-

żego); 

 Przed prefacją (w Modlitwę euchary-

styczną); 

 Przed rozesłaniem wiernych (zakończe-

nie całej akcji liturgicznej). 

Powinien się natomiast powstrzymać od wypo-

wiadania pewnych pouczeń w czasie liturgii eu-

charystycznej. Pouczenia zaś, o których wyżej 

była mowa niech będą krótkie i skuteczne oraz 

wcześniej przemyślane. Gdyby oprócz tego zaszła 

jeszcze konieczność pewnych pouczeń, to należy 

je powierzyć temu, kto kieruje zgromadzeniem 

liturgicznym, byleby uniknąć zbytecznych słów, 

poprzestając tylko na tym, co jest rzeczywiście 

konieczne” (nr 3 f). 

Dawna liturgia nie znała żadnych pouczeń 

w czasie sprawowania świętych obrzędów. Do 

wyjątków należały admonicje diakona, jak „Klęk-

nijmy” czy „Powstańmy”, albo „Pochylcie głowy 

wasze przed Bogiem”. Pouczenia oficjalnie zosta-

ły wprowadzone do liturgii dopiero 3 września 

1958 roku w wyżej cytowanej Instrukcji, w której 

czytamy: „Łatwiej będzie można uzyskać czynne 

uczestnictwo wiernych, zwłaszcza we Mszy świętej 

i niektórych czynnościach liturgicznych, bardziej 

skomplikowanych, jeśli będzie brał w nich udział 

jakiś komentator, który w odpowiednim momen-

cie, w kilku słowach będzie objaśniał same obrzę-

dy albo modlitwy i czytania celebransa i asystują-

cych oraz będzie kierował zewnętrznym uczestnic-

twem wiernych, to jest ich odpowiedziami, modli-

twami i śpiewem”. Wyraz komentator wzięty zo-

stał w cudzysłów, ponieważ nic tyle chodzi o ko-

mentowanie czy objaśnianie, co o wprowadzanie, 

wciąganie wiernych w treść obchodzonego miste-

rium, w modlitwę i czynny udział w liturgii. Ko-

mentator, to rodzaj animatora. Obecnie, po 

uproszczeniu i uporządkowaniu obrzędów, po 

wprowadzeniu języków narodowych, komentator 

nie jest już konieczny. Czyni to „sam celebrans 

lub inny odpowiedni minister” ograniczając się do 

pouczeń koniecznych, byle były „przygotowane 

na piśmie, jasne i zwięzłe” (Instrukcja z 1958 r. nr 

96 c). 

Akt pokutny ma na celu uświadomienie sobie 

swojej grzeszności, obudzenie szczerego żalu za 

grzechy, aby godnie przyjąć słowo Boże, owocnie 

brać udział we Mszy świętej i otrzymać obfitsze 

łaski. 

Kapłan wypowiada wezwanie: „Uznajmy przed 

Bogiem, że jesteśmy grzeszni abyśmy mogli z czy-

stym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę”, po któ-

rym następuje chwila ciszy, aby każdy mógł 

uświadomić sobie swoją grzeszność. (W mszale z 

1986 r. jest kilka wezwań do wyboru). Potem 

wszyscy odmawiają spowiedź powszechną: 

„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…” W 

miejsce spowiedzi powszechnej można użyć in-

nych formuł aktu pokutnego, umieszczonych w 

mszale. Trzecia forma aktu pokutnego ma dziesięć 

wersji, z tropami. 

Pragnienie oczyszczenia się z grzechów przed 

przystąpieniem do sprawowania Najświętszej 

Ofiary zaznaczało się już dość wcześnie (Didache 

4,14). W liturgii gallikańskiej od VIII w. przed 

rozpoczęciem Mszy św. celebrans u stopni ołtarza 

odmawiał długie apologie, w których wyrażał 

swoją grzeszność, niegodność, szczery żal. Wtedy 

między innymi powstało do dziś używane, choć w 

ciągu wieków przekształcane Confiteor, do które-

go w IX w. dołączono formułę absolucji.                                                                                            

Opr. Ks. J. B. 
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19 marca – Uroczystość  św. Józefa – pa-

trona Kościoła świętego, patrona ojców, rzemieśl-

ników i wielu innych zawodów. Niejeden z nas 

chciałby, aby św. Józef był jego patronem. 

Nasi rodzice, dziadowie mówili często że chcą 

umierać z tymi trzema imionami na ustach: Jezus, 

Maryja i Józef. Znaczy to, że chcą odchodzić z 

tego świata świadomie. A jeżeli uda się jeszcze w 

ostatniej chwili, w godzinie śmierci poprosić Je-

zusa, Maryję i Józefa o wstawiennictwo i uczynią 

to z wiarą, to będą umierać spokojnie. 

 

Dzisiaj patrzymy na św. Józefa jako patro-

na Kościoła świętego, ale też patrona mężów, oj-

ców. Chcemy uczyć się od św. Józefa jak żyć. Bo 

na czym polega nasz kult, który oddajemy świę-

tym?  No właśnie na tym, że chcemy ich naślado-

wać, chcemy ich poznać a potem ich śladami iść 

do nieba. To w ten sposób najpiękniej oddajemy 

cześć Maryi, Józefowi, jeżeli próbujemy ich na-

śladować.  

 

Czego  nas dzisiaj uczy św. Józef. Naj-

pierw tego, że nie wszystko musimy rozumieć, że 

wiara w życiu jest najważniejsza, wiara i zaufanie 

Bogu. Uczy nas św. Józef, że trzeba Boga słu-

chać, choć często nic z tego nie rozumiemy.  
Chrystus mówi w Kanie: „napełnijcie stągwie 

wodą”. I napełnili. Zrobili to ze strachem, ale zro-

bili, ktoś każe – to idę.  

A jak wstajesz i robisz po Bożemu a nie po swo-

jemu to realizujesz Boże plany. Za rok, za dwa, za 

10 zrozumiesz dokładnie po co to było. Jakie to 

było sensowne.  

Więc prosimy dzisiaj o wiarę dla każdego z nas, o 

wiarę która nie szuka na każdym kroku natych-

miastowego wytłumaczenia. Józef i Maryja poję-

cia nie mają co się dzieje wokół nich, zupełnie 

inne plany mają i oto w ich życie wchodzi Pan 

Bóg. 

Pytanie dla każdego z nas. Czy pozwalamy 

wchodzić Bogu w nasze życie? W życie naszych 

dzieci, w ich miłość, czy dopuszczamy Boga do 

głosu?...  

Czy też dołączymy do tych co krzyczą w dzisiej-

szym świecie, że z Bogiem nie da się żyć? 

 

Więc o wiarę prosimy patrząc na św. Józefa.  

 

 

 

 

 

 

Św. Józef jest wzorem 

dzisiaj dla każdego 

mężczyzny. Popatrzcie 

jaka delikatność, szacu-

nek oraz miłość okazy-

wana kobiecie.  

Patrzymy na Józefa, który czyni dom świętym. 

Czy w czasach Józefa nie było ludzi którzy nie 

szanowali kobiet. Było i to bez liku – ale nie w 

domu Józefa. Żyjemy w czasach gdy powszechnie 

na co dzień zagościły przekleństwa. Mogą być 

przekleństwa, może być grzech poza twoim do-

mem ale nie u ciebie. 

Dzieci mają pamiętać że miały mądrego, odważ-

nego ojca, który nie pozwolił, źle powiedzieć o 

mamie, o żonie swojej.  W domu nie usłyszały 

przekleństwa, w domu nie widziały grzechu; deli-

katność, szacunek wobec kobiety. Kiedyś Polska z 

tego słynęła. Dziwili się za granicą, że kobietę 

przepuszcza się przez drzwi pierwszą, że w rękę 

się całuje, że płaszcz podaje. Dzisiaj to gdzieś 

pogubiliśmy. To mężczyźni nie szanują kobiet, 

to kobiety nie szanują siebie, nie szanują Boga. 
Uczy św. Józef mężczyzn mężnego stawiania  

czoła przeciwnościom, jakie są w życiu. Popatrz-

cie – to jest człowiek,  który widzi zagrożenie, 

który broni Chrystusa i Maryję oraz podejmuje 

decyzje. Jak trzeba Chrystusa bronić i uciekać do 

Egiptu. Wstaje i idzie.  

Czy w naszych domach również są mężczyźni 

którzy bronią Boga, są mężczyźni którzy nie 

panikują? 

W domu gdy naraz kilka krzyżyków, (tak czasem 

się składa), gdy mamusia płacze, dziecko nie wie 

co się dzieje. „Mamusia mówi- tatuś zaraz wróci  i 

zobaczysz, że wszystko się ułoży”. Obyśmy mieli 

takiego ojca, który nie wiem, co by się działo, 

przychodzi, przytuli, powie – da się zrobić. Jesz-

cze nie wie jak, ale nigdy nie pokazuje, że jest to 

sytuacja bez wyjścia. Mężczyzna wchodzi, mało 

mówi, ale to bardzo przemawia. 

Św. Józef  uczy nas w domu też milczenia. Oka-

zuje się że w Piśmie Św. nie zanotowano ani jed-

nego Jego słowa. Ale jak bardzo przemawia do 

nas. Okazuje się jak ważne w wychowaniu jest 

nie słowo, nie krzyczenie, nie kara,  ważna jest 

obecność. Po prostu jestem, wiem co się dzieje 

w domu, popatrzę na dziecko a ono już do-

kładnie wie o co chodzi. Nie trzeba dużo mówić. 

Trzeba być.  

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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Józef z Maryją popatrzyli na siebie i już wiedzieli 

wszystko. A to jest miłość. Tam gdzie jest miłość 

tam jest Bóg we wszystkim, tam nie trzeba du-

żo mówić. Trzeba tylko nieustannie patrzeć czy 

czasem Boga nie zgubiliśmy. Oto skarb najważ-

niejszy.  

Dzisiaj przesłanie dla panów.  Żeby nie paniko-

wać, bo mężczyzną jesteś gdy do domu wcho-

dzisz. Do domu z tobą wchodzi pokój i bezpie-

czeństwo, żonę, kobietę szanujmy, skarbu naj-

ważniejszego brońmy – a jest nim Chrystus. 

Nie mówimy dużo, ale w domu jesteśmy i rozu-

miemy się bez słów. To takie ślady Józefa, które 

nam zostawił na drodze do świętości.  

Amen. 

19.03.2020 

Ks. Stanisław Ruszel 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

 

Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy. 

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem 

Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i 

przez życie modlitwy. 

 

Intencja różańcowa: Prośmy Pana Boga o łaskę 

ustania pandemii koronawirusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

OPIEKUN I PATRON KOŚCIOŁA 
 

Józef z Nazaretu był cieślą z zawodu, 

został mężem Marii z ważnego powodu: 

ta młoda dziewczyna została wybrana 

na Matkę Chrystusa Najwyższego Pana. 

 

 

 Nie chciał Jej zniesławić Józef człowiek 

            prawy, 

 gdy powziął wiadomość, więc miał też 

           obawy. 

 Kiedy anioł we śnie prawdę Mu wyjawił, 

 skromny cieśla z wiarą szybko błąd  

            naprawił. 

 

 

W ten sposób więc został Dziecka Opiekunem, 

chociaż nie był ojcem, był Jego Piastunem, 

toteż do Egiptu salwował ucieczką, 

gdy okrutny Herod chciał zgładzić to Dziecko. 

 

 

 Kiedy umarł Herod, z Egiptu wrócili, 

 w Nazarecie żywot swój skromny pędzili. 

 Papież Pius Dziewiąty w uznaniu opieki, 

 czyni Go Patronem Kościoła na wieki. 

 

 

Opiekun Kościoła jak głosi litania, 

z rzeszą wielu świętych Kościół wciąż osłania, 

bo nawet dziś w Polsce pewna grupa ludzi 

pragnie zniszczyć wiarę i nienawiść budzi. 

 

 

 Patronem Kościoła czasów wielu racji 

 nazwał Go Jan Paweł w swojej adhortacji, 

 gdyż całe lewactwo niszczy wiarę, Boga 

 twierdząc: to przeżytek, to donikąd droga. 

 

 

 

Dlatego tak ważny jest Patron odwagi, 

co chronił Jezusa, gdy był mały, nagi. 

Prośmy więc Józefa, by bronił ołtarzy, 

gdy są bezczeszczone przez tłum dziki, wraży. 

 

 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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Historia kolegiaty w Kaliszu sięga po-

łowy dwunastego stulecia. Wówczas to książę 

Mieszko III Stary ufundował kolegiatę pod we-

zwaniem Św Pawła. Dwieście lat później, w 

miejscu, gdzie stał drewniany kościółek – filia 

kolegiaty Św Pawła – arcybiskup Jarosław Bogo-

ria Skotnicki ufundował kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, a król Kazimierz 

Wielki ofiarował srebrny, pozłacany, gotycki kie-

lich.  

Historia świątyni, jako sanktuarium 

Św Józefa rozpoczęła się w 1670 roku. Wówczas 

to mieszkaniec wsi Szulec, o nazwisku Stobienia 

doznał uzdrowienia za wstawiennictwem Św Jó-

zefa. Jako wotum dziękczynne ofiarował dla kali-

skiej kolegiaty obraz Świętej Rodziny. Wedle 

legendy, choremu ukazał się Św Józef i obiecał 

powrót do zdrowia, jeśli zostanie namalowany 

obraz przedstawiający Świętą Rodzinę i Trójcę 

Przenajświętszą.  

Już niedługo rozszerzył się w okolicy 

kult Świętej Rodziny, czczonej w tym obrazie. 

Zbudowano dla niego specjalną kaplicę. Kolejne, 

osiemnaste stulecie okazało się obfite w ważne 

wydarzenia. W roku 1758 wojewoda trocki, Ksią-

żę Jędrzej Ogiński ofiarował srebrne sukienki i 

złote korony dla obrazu. W roku 1767 konsystorz 

prymasowski uznał obraz za „słynący łaskami”, a 

w trzy lata później arcybiskup Jan Junosza Podol-

ski uznał obraz za „cudowny”. W 1783 roku pa-

pież Pius VI koronował w Rzymie kopię obrazu 

Św. Józefa i zezwolił na koronację w Kaliszu. 

Niestety, uroczystość musiała poczekać. W tymże 

roku kolegiata uległa zawaleniu. Ocalało tylko 

gotyckie prezbiterium, ołtarz z obrazem Św. Ro-

dziny i zakrystia. Dopiero po odbudowie (w stylu 

późnego baroku), w roku 1796 miała miejsce ko-

ronacja obrazu. Był to pierwszy i jak dotąd jedyny 

akt koronacji Św. Józefa wraz z Maryją i Jezusem. 

Wiek XIX przyniósł kolejne wydarzenia: powstaje 

diecezja kujawsko – kaliska, której patronem od 

1880 roku jest Św. Józef, w 1870 roku papież Pius 

IX ogłasza Św. Józefa patronem Kościoła Po-

wszechnego, a w 1896 roku odbywają się uroczy-

ste obchody setnej rocznicy koronacji obrazu.  

Po drugiej wojnie światowej kult Św. 

Józefa w Kaliszu ponownie „odżył” za sprawą 

grupy kapłanów – więźniów z Dachau, którzy swe 

ocalenie przypisywali cudownemu wstawiennic-

twu Św. Józefa z Kalisza. Pod koniec wojny, w 

kwietniu 1945 kapłani uwięzieni w obozie zachę-

cali do odmawiania nowenny do Św. Józefa, a w 

niedzielę 29 kwietnia, wraz ze świeckimi, ślubo-

wali Św. Józefowi, że jeśli wyjdą żywi, co roku 

będą pielgrzymować do Kalisza i będą szerzyć 

Jego kult. Wkrótce, tuż przed planowaną likwida-

cją obozu przez Niemców, do Dachau dotarł od-

dział żołnierzy amerykańskich. W roku 1970 oca-

leni ufundowali Kaplicę Męczeństwa i Wdzięcz-

ności w świątyni. W roku 1962 kolegiata otrzymu-

je dar od papieża Jana XXIII – pierścień. Papież 

wprowadza też imię Św. Józefa do kanonu mszy 

świętej. W roku 1969 biskup włocławski Jan Za-

ręba eryguje w Kaliszu Polskie Studium Józefolo-

giczne. Od roku 1978, za sprawą papieża Pawła 

VI, świątynia nosi godność bazyliki mniejszej. 

Rok 1983 okazuje się przykry dla Kalisza. W paź-

dzierniku złodzieje kradną suknie i korony z Cu-

downego Obrazu. Na rekoronację przychodzi cze-

kać dwa lata. W 1992 papież Jan Paweł II eryguje 

diecezję kaliską, a rok później jej patronem zosta-

je ustanowiony Św. Józef Oblubieniec NMP, 

Opiekun Zbawiciela. Sam Papież nawiedził bazy-

likę w czerwcu 1997 roku.  

Obecny kościół jest trójnawową bazy-

likową budowlą z prezbiterium. Na przedłużeniu 

naw bocznych znajdują się: zakrystia ze skarbcem 

na piętrze i ośmioboczna kaplica Świętej Rodziny. 

W prezbiterium zachowane jest gotyckie sklepie-

nie gwiaździste, w nawie głównej sklepienie ko-

lebkowe, a w nawach bocznych – żagliste. W ołta-

rzu głównym znajduje się kopia gotyckiego obra-

zu „Matki Bożej od Ognia” z XV wieku (oryginał 

w skarbcu). W lewej nawie (Nawie Św. Wojcie-

cha) znajduje się cenny, gotycki poliptyk z ok. 

1500 r. Przedstawia on 10 figur świętych, we-

wnątrz poliptyku figura Św Wojciecha. Malowane 

skrzydła należą do najcenniejszych zabytków 

sztuki gotyckiej w Wielkopolsce. Od wewnątrz 

kwatery przedstawiają sceny Pasyjne a na ze-

wnątrz są sceny Maryjne. W kościele jest sześć 

barokowych ołtarzy bocznych i rokokowa ambo-

na. Barokowe ołtarze pochodzą z kościoła Jezui-

tów, i trafiły tu za sprawą arcybiskupa Ignacego 

Krasickiego pod koniec osiemnastego wieku. 

Godnym uwagi jest też obraz „Suplikacje do Św. 

Józefa”, na którym przedstawieni są: Król Stani-

sław August, biskup Ignacy Krasicki, dostojnicy 

Sanktuarium Świętego Józefa 

w Kaliszu 
 

Sanktuarium Świętego Józefa  

w Kaliszu 
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państwowi, mieszczanie i wiejski lud. Najcenniej-

szy jednak jest obraz Świętej Rodziny umieszczo-

ny w jego kaplicy. Obraz ma rozmiary 1,5 X 2,5m 

i przedstawia Maryję i Józefa, a pomiędzy Nimi 

około dwunastoletniego Jezusa, trzymanego za 

ręce, jakby na spacerze. W tle – panorama pol-

skiego miasta, z wieżami kościołów, murem 

obronnym, roślinnością, a ponad Świętą Rodziną 

– Duch Święty w postaci gołębicy i Bóg Ojciec z 

szeroko rozpostartymi ramionami i napisem: „Idź-

cie do Józefa”. Koniecznie trzeba też zejść do 

podziemnej kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności 

poświęconej pamięci zamordowanych i ocalo-

nych kapłanów i kleryków więzionych w Da-

chau. Do kaplicy wiedzie ogrodzenie imitujące 

druty kolczaste. W pierwszej części zgromadzone 

są pamiątki z obozu, a druga, to właściwa kaplica. 

Świątynia w Kaliszu posiada liczne relikwie świę-

tych i błogosławionych. 

Bogaty skarbiec kolegiaty mieści takie 

cenne pamiątki, jak np.: wspomniany już kielich 

od Kazimierza Wielkiego, romańską patenę, dar 

księcia Mieszka III Starego dla zakonników z Lą-

du, cenne ornaty i monstrancje, czy dary papieży – 

Piusa X, Jana XXIII, Pawła VI.  

                          EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, Święty 

Józef jest ze wszystkich świętych najukochańszym 

Bogu. Ma on dzięki temu wielką siłę Pana w sobie 

i może uzyskiwać łaski dla swoich wyznawców''. 

(św.Alfons Liguori). 

W święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny 8 grudnia mija 150 lat od ogłoszenia 

przez papieża Piusa IX św. Józefa Patronem Ko-

ścioła Powszechnego. 

Był to czas trudny nie tylko dla Kościoła, ale całej 

Europy, która była w stanie tzw. rewolucji prze-

mysłowej, powstawały liczne fabryki, potrzeba 

było rąk do pracy. W poszukiwaniu lepszego,  

lżejszego życia do miast napływała ludność z oko-

licznych wsi, która stawała się tanią siłą roboczą. 

Zwiedzeni obietnicami dobrych zarobków, lep-

szych warunków do życia, a niestety trafili do 

niewolniczej pracy w fabrykach zaś zarobki star-

czały z trudem na przeżycie. To rodziło rozczaro-

wanie.  

Ci ludzie przesiąknięci wartościami chrześcijań-

skimi, nie mogąc się odnaleźć w zaistniałej rze-

czywistości, często zaprzestawali praktyk religij-

nych, co skutkowało powolnym odchodzeniem od 

moralności chrześcijańskiej. W wyniku powsta-

łych ruchów społecznych, w poszczególnych pań-

stwach tworzyły się rządy wrogie Kościołowi ka-

tolickiemu. Aby ograniczyć papieżowi możliwość 

posługi wobec wiernych, zajęto Państwo Kościel-

ne i odebrano papieżowi Piusowi IX swobody w 

zakresie dysponowania dobrami materialnymi. 

Nie mogąc poruszać się po Rzymie stał się tak 

zwanym więźniem Watykanu. Wówczas papież 

Pius IX postanowił uciec się do nadprzyrodzonej 

pomocy, ogłaszając św. Józefa patronem Kościoła 

Powszechnego. Poparli go kardynałowie i biskupi 

zebrani na Soborze Watykańskim I.  

Fragment, dekretu wydanego przez papieża Piusa 

IX ,,w dzisiejszych smutnych czasach Kościoła 

Swiętego, Matka nasza, doznaje tak wielkiego 

ucisku i prześladowania, że nieprzyjaciele jego 

zdają się myśleć, iż bramy piekielne przezwyciężyć 

go zdołają”.  Biskupi całego katolickiego świata 

upraszali pokornie Ojca Świętego w swym wła-

snym (jako też swych owieczek) imieniu, by ra-

W tych ciemnościach i niebezpieczeństwach 

wzywamy pomocy potężnego Orędownika –  

                   ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

 

 
 

 



 11 

czył ogłosić św. Józefa Patronem całego Kościoła. 

Ponieważ prośby te stawały się coraz żywsze i 

powszechniejsze, w chwili zebranego Soboru Wa-

tykańskiego Ojciec Swięty Pius IX, głęboko 

wzruszony ostatnimi wypadkami, chcąc siebie i 

wszystkich wiernych polecić szczególnej opiece 

Swiętego Józefa, raczył zadośćuczynić żądaniom 

biskupów, ogłaszając uroczyście Świętego Józefa 

Patronem Kościoła Świętego. Polecił aby ten de-

kret ogłosić w uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny, co ma ogromne 

znaczenie bo świętość i wielkość Swiętego Józefa 

bierze się z tego, że staje się mężem Maryi, a tym 

samym na mocy wspólnoty małżeńskiej, współu-

działowcem wszystkich darów, jakimi cieszyła się 

Jego małżonka. 

Ponadto dzięki małżenstwu z Maryją, Józef stał 

się ziemskim opiekunem, żywicielem i wycho-

wawcą  SYNA BOŻEGO – PANA JEZUSA –  

Jego ziemskim Ojcem. 

Papież Pius IX pisał: ,,gdy zaś wypełniły się czasy 

Miłosierdzia Bożego nad ludźmi, gdy miał wysłać 

na ziemię Jednorodzonego Syna swego, wybrał 

Józefa i uczynił Go panem i księciem swego domu 

i skarbów swoich. A Józef zaślubił Niepokalaną 

Najświętszą Pannę, z której za sprawą Ducha 

Swiętego narodził się Pan nasz Jezus Chrystus i 

był domiemanemu ojcu swemu posłuszny. Tego 

zatem, którego tylu królów, patryjarchów pragnę-

ło widzieć, Swięty Józef nie tylko ogłądał, ale z 

Nim rozmawiał i z ojcowską pieczołowitością pia-

stował na rękach swoich, karmił z pracy rąk wła-

snych. Przedwieczne Słowo Wcielone, Chleb 

Anielski z nieba zesłany na życie wieczne''. 

Tę małżeńską łączność Maryi z Józefem papież 

Pius IX chciał podkreślić, honorując Świętego 

Józefa tytułem Patrona Kościoła Powszechnego, 

w święto Niepokalanego Poczęcia Jego małżonki. 

Patronat Swiętego Józefa nad Kościołem jest do-

ceniany i dostrzegany przez współczesnych papie-

ży: Jana Pawła II , Benedykta XVI oraz Francisz-

ka. 

Papież Franciszek podczas swojej Mszy świętej 

pontyfikalnej powiedział: ,,Dziękuję Panu za moż-

liwość sprawowania tej Mszy Swiętej na początku 

posługi Piotrowej w uroczystość Świętego Józefa 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona 

Kościoła Powszechnego. Jest to okoliczność bar-

dzo bogata w znaczeniu. Usłyszeliśmy w Ewange-

lii, że Józef uczynił tak jak mu polecił anioł Pański 

,,wziął swoją małżonkę do siebie”. W słowach jest 

zawarta cała misja jaką Bóg powierzył Józefowi, 

aby był opiekunem – kogo? Maryi i Jezusa.  Jest 

to opieka całego Kościoła, co podkreślał papież 

Jan Paweł II”. 

Święty Józef, który z miłością opiekował się Ma-

ryją i z radością poświęcał się wychowaniu Jezusa 

Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne 

Ciało Odkupiciela – Kościół, którego figurą i 

wzorem jest Najświętsza Dziewica. Świadomość 

patronatu Świętego Józefa nad Kościołem Po-

wszechnym ciągle wzrasta wśród wiernych i dla-

tego w tych trudnych czasach walki dobra ze 

złem, kiedy atakowany, profanowany jest Kościół, 

Krzyż Święty, Najświętszy Sakrament, kpi się z 

obrazów Matki Bożej – potrzebny jest w naszym 

codziennym życiu „taki święty od wszystkiego” 

co to rodzinę uchroni, ocali, dziecko nienarodzone 

weźmie w opiekę, a i dla ojca rodziny będzie wzo-

rem – jak ma dbać o rodzinę.  

To nasi mężczyźni na nowo odkryli takiego świę-

tego i widząc, co dzieje się w świecie i w naszej 

Ojczyźnie zwrócili się o pomoc dla ratunku wiary 

i rodziny do Patrona Kościoła Powszechnego 

Świętego Józefa, przyjmując nazwę  

„MĘŻCZYZN ŚWIĘTEGO JÓZEFA''. 

Kim są mężczyzni św. Józefa? To sieć mężczyzn 

w całym świecie, którzy pragną w swoim życiu 

duchowym czegoś więcej. To ci, co odkrywają 

radość życia według planu Bożego. 

CELE ICH I ZADANIA: 

 Bierzemy odpowiedzialność za zbawienie 
naszych żon, dzieci i wszystkich powie-

rzonych naszej trosce. 

 Poszukujemy głębszego rozwoju ducho-
wego wykraczającego poza niedzielną i 

świąteczną Eucharystię 

 Spotykamy się, aby czytać i rozmawiać o 

Biblii i Katechizmie Kościoła Katolickiego  

 Chcemy poznać normy chrześcijanskie i 
nimi żyć 

 Budujemy i umacniamy naszą przyjaźń 

 Modlimy się wspólnie w naszych rodzi-

nach 

 Chcemy i pozwalamy być prowadzeni 
przez Jezusa 

 Angażujemy się w pracę zawodową i życie 
społeczne (szczególnie w parafii i społecz-

ności lokalnej), traktujemy to jako ważną 
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część naszego chrześcijańskiego powoła-

nia. 

To wszystko wymaga w dzisiejszym świecie od-

wagi. Potrzeba nam mężczyzn, mężów i ojców 

odważnych, pobożnych,  prawych, sprawiedli-

wych i odpowiedzialnych, którzy w każdej sytua-

cji, nawet niezrozumiałej dla nich, tak jak święty 

Józef chcą powiedzieć Bogu ,,TAK''. Zwłaszcza 

Ojców, którzy swoją postawą będą dzieciom 

przybliżać obraz Boga Ojca. 

„Kiedy wszyscy święci Pańscy są gwiazdami, to 

św. Józef jest wśród nich słońcem”.  

(św. Augustyn)  

Janina Załęska 

 

 

 

 

 

Podobnie jak większość dzieci, również i mnie 

święta Bożego Narodzenia wprowadzały w baj-

kowy świat, choć narodziny Boga oraz życie 

wśród prostego ludu – to coś najpiękniejszego i 

najprawdziwszago w naszym życiu.  

 

„Bóg tak umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wie-

rzy nie umarł,  ale życie wieczne miał”. Pewnego 

dnia skromnej, wiejskiej dziewczynie ukazuje się 

anioł i zwiastuje jej, że zostanie Matką Syna Bo-

żego. Maryja zgadza się i od samego początku ufa 

Bogu. Jednak w chwili zwiastowania Maryja ma 

swojego oblubieńca, który ma zostać jej mężem. 

Kiedy św. Józef  dowiaduje się, że jego ukochana 

jest brzemienna postanawia ją potajemnie oddalić.                

Wówczas ukazuje się mu anioł i oznajmia, że 

dziecię, które urodzi jego wybranka, to Bóg.                         

 

Jakże wielkim zaufaniem obdarzył Bóg 

św. Józefa, skoro powierzył mu sprawowanie 

opieki i wychowanie swojego Boskiego Syna. 

Może poprzez postać Józefa Bóg pragnie pokazać 

nam jak powinno wyglądać małżeństwo i rodzina. 

Jaka jest rola męża i ojca oraz co powinno cecho-

wać głowę rodziny. Widzimy, że św. Józef był 

człowiekiem posłusznym Bogu, pełnym wiary, 

skromności, odpowiedzialny, pracowity, sprawie-

dliwy, mężny. Skłonny do poświęcenia i heroizmu 

wobec swoich najbliższych, prawdopodobnie 

również wobec każdego człowieka.                       

Gdy z brzemienną Maryją udaje się do Betlejem 

celem dokonania spisu ludności, właśnie w tym 

czasie jego zaślubiona zaczyna rodzić. Próbuje 

znaleźć jakiś nocleg, ale niestety nie udaje się i 

Jezus rodzi się w stajni na sianie. Jakże musiało 

być to ciężkie przeżycie dla Józefa, który jako 

najwspanialszy mąż i ojciec chciałby zapewnić 

swojej rodzinie jak najlepsze warunki…  A tym-

czasem? – niedługo po narodzinach Jezusa musi 

uciekać ze swojej ojczyzny do Egiptu. Musi być 

to dla niego bardzo trudne, ale w swojej pokorze i 

skromności godzi się na wszystko, byleby tylko 

zapewnić swoim najbliższym bezpieczeństwo. Z 

tego co wiemy z zawodu był cieślą i z tej ciężkiej 

pracy utrzymywał rodzinę. Kiedy Jezus podrósł, 

to pomagał rodzicom w pracach.  

 

Dla mnie św. Józef od najmłodszych lat 

był wzorem dobrego ojca więc porównywałam 

go z tatą. Ale myślę, że  zawsze powinien być 

wzorem dla wszystkich mężczyzn jako przy-

kład dobrego, wzorowego, odpowiedzialnego, 

troskliwego męża i ojca. Gdyby współcześni 

mężczyźni wzorowali się na  św. Józefie, to nasze 

rodziny byłyby pełne miłości. Jeśli w rodzinie jest 

duch wiary, miłości, wzajemnego szacunku i po-

mocy, to rozlewa dobro na cały świat. Bo tak na-

prawdę wszystko zaczyna się od rodziny i wy-

chowania.   

Św. Józef podobnie jak troszczył się o bezpie-

czeństwo swojej rodziny, tak samo troszczy się 

jako patron kościoła o każdego z nas. Myślę, że 

szczególnie w tych trudnych czasach stoi na stra-

ży kościoła. I nie pozwoli dokonać spustoszeń i 

zniszczeń zarówno tych świątyń duchowych jak                   

i materialnych. Tak jak troszczył się o swoją ro-

dzinę, tak samo troszczy się o nas i wstawia u 

Boga, wypraszając dla nas wiele łask. Dlatego 

wierzę w to, że jako ORĘDOWNIK KOŚCIOŁA 

wyprosi pokój na naszej ziemi i po tych trudnych 

chwilach niedługo „zaświeci słońce”. A kiedy 

świeci słońce, to wszystko jest piękniejsze, ła-

twiejsze i radośniejsze. Nadal więc radośnie wę-

druję przez życie  i wierzę, że to co najpiękniejsze 

jeszcze jest przede mną. Wiem, że najpiękniejsze 

ma być przejście  z świata doczesnego do wiecz-

ności, ale wierzę, że już niedługo pokonamy cho-

robę koronawirusa, strajki miną , a św. Józef 

ochroni kościół przed złem i wszystko będzie do-

brze.  

 

Ja ufam i pragnę moją ufnością oraz wiarą 

podzielić się z Wami.  

ZAUFAJMY ORĘDOWNIKOWI 

KOŚCIOŁA 
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Życzę wszystkim wiary, ufności, wzajemnej miło-

ści i nadziei.     

 

Wiesława Mruk   

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławiony Ksiądz Edward Detkens –  

duszpasterz młodzieży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ks. Edward Detkens urodził się 14 paź-

dziernika 1885 roku w Mokotowie pod Warszawą 

(dziś dzielnica stolicy). Od 1900 roku mieszkał z 

rodziną w Aleksandrowie ( obecnie jest to osiedle 

w dzielnicy Białołęka). Szkołę średnią ukończył w 

Siedlcach uzyskując tytuł praktykanta aptekar-

skiego. W 1903 roku wstąpił do Seminarium Du-

chownego w Warszawie i tu w 1908 roku przyjął 

święcenia kapłańskie. Jako wikariusz początkowo 

pełnił posługę w Żbikowie – niewielkiej osadzie 

na terenie dzisiejszego Pruszkowa. W 1910 roku 

wierni zbudowali tam kaplicę, która stała się za-

czątkiem pruszkowskiej parafii. W 1913 roku ks. 

Edward został przeniesiony do kolegium wikariu-

szy archikatedry warszawskiej, gdzie pracował 

przez 16 lat. Był prefektem w szkołach warszaw-

skich m.in. w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 

oraz w kilku szkołach prywatnych. Prowadził 

stowarzyszenie „Juventus Christiana”, które sku-

piało młodzież katolicką. W 1932 roku w stolicy 

działało 14 kół tego stowarzyszenia. Ksiądz Det-

kens zapoczątkował  majowe pielgrzymki studen-

tów na Jasną Górę. Wprowadził coroczne ślubo-

wania młodzieży akademickiej. Pierwsze takie 

ślubowanie odbyło się 24 maja 1936 roku. Wtedy 

to 20 tysięcy młodych ludzi zgromadzonych pod 

szczytem Jasnej Góry  przyrzekało: „"wiary na-

szej bronić i według niej rządzić się [...] w życiu 

[...] osobistym, rodzinnym, społecznym, narodo-

wym i państwowym" i zawierzało swoją przy-

szłość Matce Bożej. W 1938 roku ks. Edward 

pielgrzymował z młodzieżą do  Rzymu na kanoni-

zację Andrzeja Boboli.  

 Po wybuchu II wojny światowej już 4 paź-

dziernika 1939 roku został aresztowany przez ge-

stapo i osadzony na Pawiaku. Tu zaopiekował się 

studentem politechniki, który cierpiał na zapalenie 

nerwów po wybuchu bomby. W Środę Popielco-

wą 7 lutego 1940 roku ks. Detkens został zwol-

niony z więzienia, ale już 30 marca gestapo po-

nownie go zatrzymało. Trafił najpierw do aresztu 

śledczego przy ul. Rakowieckiej, a potem ponow-

nie na Pawiak. Stamtąd przetransportowano go do 

obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie 

zaznał wielkich męczarni, zimna i głodu i zaczął 

szybko tracić zdrowie. W październiku 1941 roku 

Niemcy wywieźli go do Dachau,  gdzie było wię-

zionych wielu polskich duchownych. Pomimo 

nieludzkich warunków i ciężkiej pracy ks. Edward 

nie załamał się, pozostał wierny do końca Chry-

stusowi i Kościołowi. Przytoczymy dwa fragmen-

ty z zachowanych listów pisanych z obozu. W 

jednym z nich pisał do młodzieży studenckiej: 

„Ewangelia uczy nas żyć w Bogu; zwłaszcza teraz 

wymaga od nas, by coś, a nawet wszystko złożyć w 

ofierze: jeden musi życie, inny - pracę albo cier-

pienie, co w świetle Krzyża Chrystusa ma swój 

sens, dla nas - może bardzo trudny do zrozumie-

nia, ale przez to można łatwiej wypełnić wielki 

obowiązek życia". Na krótko przed śmiercią napi-

sał: „Droga tajemnica Krzyża, tak pięknie wyja-

śniona przez św. Pawła, stanie się dla nas wielką 

pociechą i głęboką nauką. Krzyż jest ciężki, ale 

Chrystus idzie przed nami i pomaga każdemu 

nieść swój krzyż. Godnie go poniesiemy. Żołnierz 

Chrystusa okazuje się dzielny i posłuszny swemu 

Boskiemu Wodzowi. Wieczne ideały Prawdy, Do-

bra i Piękna od młodości aż do najpóźniejszych 

lat w Chrystusie zachować, mimo, że wszędzie 

napotykamy trudności, za te ideały nie tylko wal-

czyć, ale i umrzeć, jeżeli tego obowiązek w Bogu 

wymaga. Przygotowuje to ludziom piękniejszą 

przyszłość w Królestwie Bożym”.  

 Ksiądz Edward Detkens  poniósł śmierć 

męczeńską 22 sierpnia 1942 roku zagazowany w 

obozie eutanazyjnym w Hartheim w Austrii, gdzie 

został przewieziony z Dachau w tzw. „transporcie 

inwalidów”. W obliczu śmierci grupa księży ska-

zanych na zagazowanie ( wśród nich ks. Edward ) 

modliła się: „Pójdę z Tobą, Chryste, drogą krzyża, 

bo krzyż najlepiej mnie do Ciebie zbliża. Daj mi,   

Jezu Chryste, przez Twą świętą Mękę, gazowej 

męki zwyciężyć udrękę”. 

 Powinniśmy od bł. Księdza Edwarda 

uczyć się, że modlitwa jest szczególnie ważnym 

108 BŁOGOSŁAWIONYCH 

MĘCZENNIKÓW II WOJNY 

ŚWIATOWEJ (c.d) 
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momentem przygotowującym na spotkanie z na-

szym  Zbawicielem. 

 

 Fragment modlitwy za wstawiennic-

twem 108 Błogosławionych Męczenników:  

Męczennicy, wychowawcy dzieci i młodzieży: bł. 

bracia (Grelewscy) Kazimierzu i Stefanie z Ra-

domia, prefekci z Wielunia, bł. Maksymilianie 

(Binkiewicz) i Ludwiku (Gietyngier), Edwardzie 

(Detkens) z Warszawy, Franciszku (Dachtera), 

prefekcie z Bydgoszczy, Marianie (Konopiński) z 

Poznania, s. Mario Antonino z rodziny Sióstr 

Szkolnych z Mikuliczyna;  

 

Ratujcie swym wstawiennictwem polskich nau-

czycieli; upraszajcie dla nich mądrość otwierania 

młodych serc na dobro i prawdę oraz męstwo w 

zmaganiach z zakusami zła.  

Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za na-

mi! 

 

Na podstawie stron internetowych: 

https://opoka.org.pl, 

https://www.brewiarz.katolik.pl i książki: ks. Jerzy 

Misiurek, Polscy święci i błogosławieni, Edycja 

Świętego Pawła, 2018  

opracowała B. Osika 

 

 

 

  
 

 

Z chwilą ogłoszenia przez Trybunał 

Konstytucyjny /22.10.2020r./ orzeczenia o 

niezgodności „ustawy aborcyjnej” z 1993 roku z 

Konstytucją, jesteśmy świadkami niespotykanych 

dotąd form tzw. „Strajku Kobiet”. To nie tylko 

uliczne manifestacje, pełne nienawiści i wul-

garyzmów, ale również niszczenie kościołów, figur 

i pomników oraz profanowanie naszych świętości. 

Wszystko to dzieje się na tle dramatycznej sta- 

tystyki pandemii. Wśród protestujących 

zdecydowana  przewaga ludzi młodych, nierzadko 

dzieci. Z przerażeniem zadajemy sobie pytanie: 

Co się dzieje? Dlaczego na niespotykaną dotąd 

skalę uaktywnia się neoliberalna i lewacka 

mniejszość społeczna?     

Próbę odpowiedzi na te pytania znalazłem 

w stosunkowo niedawno wydanej książce Adama 

Człowieka „Anioł Stróż Polski .Orędzia dla Polski 

i Polaków /2009 – 2014/”. Temu współczesnemu 

polskiemu wizjonerowi została przez Boga  

powierzona misja ukazywania sytuacji Kościoła, 

Polski i świata. Przez cały czas wypełniania tej 

misji Adam Człowiek pozostawał pod duchowym 

kierownictwem kapłanów i hierarchów Kościoła 

rzymsko-katolickiego. Książka opatrzona „Nihil 

obstat” ks. abpa Andrzeja Dzięgi /5 maja 2011r./  

 

Poznajmy mały jej fragment:  

 

12 kwietnia 2011 

 

Anioł Stróż Polski: Pisz, człowiecze. Po-

lacy! Podnieście wasze sztandary, na których 

zawsze widniało hasło: „BÓG, HONOR, 

OJCZYZNA”. Wznieście je wysoko, aby inne 

narody mogły je zobaczyć. Niech te słowa pozos-

taną w waszych sercach! Teraz liczy się wasz 

czyn. Brońcie waszej wiary i waszej tożsamości. 

Jesteście świadkami walki, która toczy się 

w waszej Ojczyźnie. Jest to walka o Polskę. Wasz 

naród poświęcił się Maryi, obraliście Ją waszą 

Królową, poświęciliście się Jej Niepokalanemu 

Sercu, złożyliście narodowe śluby przed Jej 

tronem na Jasnej Górze – to wszystko zobowiązu-

je was do dawania świadectwa wiary, szczególnie 

dla tego pokolenia, które odchodzi od Boga. 

Pamiętajcie, że to wszystko, co uczynili wasi 

przodkowie dla przyszłych pokoleń, zobowiązuje 

was! Bóg pozostaje wierny i oczekuje od was 

wierności. Wasze świadectwo wiary jest bardzo 

potrzebne także innym narodom, które wstydzą 

się swojej tożsamości i korzeni chrześcijańskich. 

Europa wypiera się krzyża, który jest symbolem 

wiary i zwycięstwa. Wróg tryumfuje, gdy widzi, 

jak usuwane są krzyże z waszych ulic i miejsc 

publicznych. 

Żyjecie w czasie rozdarcia i wewnętrznego 

napięcia pomiędzy dobrem i złem. Wróg chce was 

ujarzmić i zniewolić. Jeśli wyrzucicie Boga z 

waszego narodu staniecie nad wielką przepaścią, 

która prowadzi do zguby. Każdego dnia dawajcie 

świadectwo waszej wiary! Nie zważajcie na 

śmiech i drwiny tych, którzy nie rozumieją pow-

agi chwili. Polacy, pokażcie waszą wiarę w Trójj-

edynego Boga, pomimo, że to wymaga poświęce-

nia i odwagi. Nie bójcie się iść „pod prąd”, bo ta 

cywilizacja przeminie. 

Zniewolenie narodu dokonuje się poprzez 

świadomą manipulację, którą wrogowie nazywają 

„wolnością wyboru”. Jeśli chcecie być 

prawdziwie wolni, to musicie powrócić do tych 

wartości, które obraliście sobie jako drogę życia 

narodu. To wezwanie kieruję do waszych  

Pasterzy, ponieważ niektórzy z nich ulegli pokusie 

tego czasu. Spójrzcie na Chrystusa ukazującego 

drogę, na którą może wejść tylko człowiek 

wewnętrznie wyzwolony, który nie lęka się nicze-

                      Znaki czasu 
 

https://opoka.org.pl/
https://www.brewiarz.katolik.pl/
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go i wyzbywa się ograniczeń dla serca. 

Pamiętajcie  jednak, że gdy Chrystus – Król sta-

nie pośród was w sprawiedliwości i miłości, to 

stworzy nowy ład. Teraz jeszcze wielu brakuje 

ducha odwagi, miłości, ponieważ przesiąknięci są 

literą prawa. Kapłani zapomnieli, że są sługami 

Ludu Bożego – kapłanami prawa miłości. 

Jeśli wy, jako naród, nabierzecie od-

wagi, by dać prawdziwe świadectwo i wyznacie 

wiarę w Boga, to pamiętajcie, że Chrystus sam 

otoczy was tarczą swojej mocy. 
Przyjmijcie błogosławieństwo Boga, które 

wam przynoszę w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

 

/Z książki: Adam Człowiek „Anioł Stróż 

Polski. Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014), 

Instytut Wydawniczy Św. Jakuba, Szczecin 2015/ 

     

  Wybrał: Stanisław Firlit 

 

 

 

SZATAŃSKIE METODY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaję sobie proste pytanie: 

czyżby to SZATAN opętał ludzi, 

gdyż władzę przejąć chcą zwykłe dranie, 

których programem jest tylko… brudzić! 

 

 To postkomuna urosła w siłę, 

 która z Kościołem walczy od dawna, 

 dla której hasło: „Dziecko zabiłem”, 

 to nie przestępstwo tylko myśl sławna. 

 

PŁÓD, to nie CZŁOWIEK według ich zdania, 

zatem aborcja raczej zaszczytem, 

tu hipokryzja ich się odsłania, 

bo ludzkie życie jest zwykłym mitem. 

 

 Jeśli zabójstwo własnego dziecka 

 ma akceptować powszechnie prawo, 

 to właśnie taka nauka świecka 

 zaakceptuje też jatkę krwawą. 

 

Do eutanazji to prosta droga, 

bo po co męczyć się z chorym dziadkiem, 

niech sobie idzie do swego Boga, 

a czas najwyższy zająć się spadkiem. 

 

 SZATAN zawładnął umysłem młodych, 

 lecz prowodyrzy ponoszą winę, 

 bo im fundują uliczne gody, 

 a młodzi przecież lubią zadymę. 

 

To, że z nich wielu dotknie zaraza, 

dla prowodyrów nie ma znaczenia, 

bowiem w ich walce to mała skaza 

czego nie wezmą na swe sumienia. 

 

 Ofiar niewinnych walka wymaga, 

 -zawsze potrzebne mięso armatnie- 

 musi zwyciężyć przemoc i blaga, 

 by SZATAN znów wiódł życie dostatnie. 

 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 
 

Pamięć i jej tajemnice (1) 

 

 Zajmiemy się teraz jednym z najważniej-

szych dla uczenia się zagadnień – pamięcią. Bar-

dzo wiele by można o niej mówić, my jednak 

spróbujemy się ograniczyć do rzeczy najistotniej-

szych i najbardziej przydatnych. Na początek wy-

pada stwierdzić, że mało kto docenia swoją pa-

mięć i jej możliwości, a bardzo wiele w tym przy-

padku zależy od wiary we własne siły. Wiem, co 

już chcesz powiedzieć: 

- Przecież ona tak często zawodzi i to 

wówczas, kiedy jej sprawne działanie jest najbar-

dziej potrzebne – w momencie odpowiedzi, na 

klasówce… Mało tego: zdarza się mi nawet nieraz 

pójść do sklepu i zapomnieć  połowy rzeczy, które 

miałem kupić. Jak więc mogę jej ufać, kiedy tyle 

razy mnie zawiodła? 

Otóż, pamięć przede wszystkim „nie lubi”, 

gdy okazuje się jej brak zaufania i rzeczywiście w 

takich przypadkach może się „zbuntować”. Lubi 

natomiast, gdy okazuje się jej zainteresowanie i 

rzeczywiście dba się o nią poprzez ćwiczenie oraz 

częste świadome korzystanie z jej usług. 

Tymczasem, jak wykazały badania
1
, za-

pamiętywanie materiału zajmuje przeciętnemu 

                                                         
1
 W. Brześkiewicz , Superumysł. Jak uczyć się trzy razy 

szybciej? Warszawa 1996 

SZTUKA UCZENIA 
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uczniowi czy studentowi 70 – 90 procent czasu 

poświęconego na naukę. Bez zapamiętywania nie 

tylko nie ma nauki, ale nawet szans na samodziel-

ną egzystencję. Jak nasze ciało nie obejdzie się 

bez pożywienia, tak mózg potrzebuje informacji 

docierających poprzez słuch, wzrok i pozostałe 

zmysły. Dla właściwego gospodarowania tymi 

informacjami mózgowi potrzebna jest pamięć, 

którą, rzecz jasna, posiada. Czym zatem jest pa-

mięć? Jest to proces magazynowania informacji. 

Ta uproszczona definicja pomija istotny fakt, że 

zjawisko pamiętania składa się z dwóch odręb-

nych procesów: 

 kodowania, czyli maga-

zynowania informacji i 

 odtwarzania zakodowanego 

materiału, czyli przypominania 

sobie w późniejszym okresie. 

Większość z nas uważa, że ma słabą pamięć, co 

utożsamia z niedoskonałą umiejętnością zapa-

miętywania. Jest to błędne mniemanie, ponieważ 

nasz mózg rejestruje wszystkie informacje /żaden 

radar w tym nie dorówna/, a problem słabej 

pamięci sprowadza się do kłopotów z przypo-

minaniem sobie. Okazuje się, że tę umiejętność 

można wyćwiczyć. 

                 Zajmijmy się więc najpierw  

ZAPAMIĘTYWANIEM. Przede wszystkim w 

momencie, gdy mamy coś zapamiętać, trzeba na-

stawić się na zapamiętanie takiego czy innego 

materiału, powiedzieć sobie, że chcemy daną 

rzecz, zdanie, obraz, zapamiętać. Późnej należy 

skoncentrować się na zapamiętywanym materiale 

i spróbować go zrozumieć, odnaleźć jego cechy 

charakterystyczne, jakieś wewnętrzne powiązania 

jego elementów oraz powiązania tychże elemen-

tów z miejscem, sytuacją, innymi – znanymi nam 

już, więc niegdyś przez pamięć przyswojonymi – 

wiadomościami… Najlepiej podać konkretne 

przykłady, choć pamięć można ćwiczyć na każ-

dym kroku, niekoniecznie więc trzeba odwoływać 

się do materiału szkolnego.                                                                                                                           

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy znajomy 

podaje nam swój numer telefonu, a nie mamy go 

na czym zapisać. Niech numer ten wygląda nastę-

pująco: 504 302 789.  

 

 

 

 

 

Oczywiście nie pozostaje nic innego jak 

„wyryć” numer w pamięci. Tylko jak to zrobić? 

Większość /w myśli lub na głos/ powtarza go po 

usłyszeniu kilka lub kilkanaście razy i zasadniczo 

to pomaga. Ja jednak wolę do mechanicznego 

powtarzania dołożyć jeszcze małą „analizę” liczb 

lub cyfr, z których numer się składa. W tym ze-

stawie cyfr wystarczy zauważyć pewną prawidło-

wość – patrząc od lewej strony mamy najpierw 

malejące cyfry 5,4,3,2 przedzielone zerami, w 

ostatniej trójce cyfr w porządku rosnącym cyfry 7, 

8, 9. Prawdopodobnie, po jednorazowym przeczy-

taniu numer odtworzymy bezbłędnie. Jest to przy-

kład obrazujący ogólną zasadę zapamiętywania 

bardziej „pewnego” pod względem trwałości, a 

następnie łatwość odtwarzania. Chodzi mianowi-

cie o to, aby przy zapamiętywaniu zaangażować 

jak najbardziej umysł, skłonić go do analizowania, 

porównywania, odnajdywania w obrębie materiału 

zapamiętywanego, podobieństw, różnic, czy 

sprzeczności.  

 

Zapewniam cię, że przy takim udziale 

umysłu, powstający w pamięci ślad będzie trwal-

szy i wyraźniejszy niż przy mechanicznym, wy-

konywanym z minimalnym udziałem intelektu 

powtarzaniu, a wyraźnie będzie ta różnica wi-

doczna, gdy przyjdzie nam opanować np. materiał 

z jakiejś lekcji, gdzie zarówno informacji będzie o 

wiele, wiele więcej, jak i będzie ona bardziej roz-

budowana pod względem swej złożoności. W ta-

kim wypadku „wkuwanie” z podręcznika strony 

po stronie, czy chociażby „tylko” samych regułek, 

definicji i sformułowań, będzie – jak chyba wiesz 

z własnego doświadczenia – raczej mało skutecz-

ne.  

 

CDN. 

     

  Stanisław Firlit 
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