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Niezwykły misjonarz 

Kim był ojciec Maksymilian Maria Kolbe?  

          Zapamiętany został za sprawą „wielkiego,  

heroicznego czynu”, jakim było dobrowolne zgło-

szenie się na śmierć (w za-

mian za współwięźnia) w 

obozie Auschwitz. Historia 

życia św. Maxymiliana Ma-

rii Kolbe jest jednak równie 

ważna jak historia jego 

śmierci. 

Podczas uroczystej beatyfika-

cji Maksymiliana Marii Kol-

bego, która odbyła się w Rzy-

mie, papież Paweł VI przybli-
żył jego postać: 

„Urodził się on w Zduńskiej 

Woli w pobliżu Łodzi  

8 stycznia 1894 r. Wstąpił do 

Seminarium ojców Francisz-

kanów w 1907 roku. Następnie 

został wysłany do Rzymu, 

gdzie studiował na Gregoria-

num oraz Seraficum. Będąc 

jeszcze studentem, założył Milicję Niepokalanej. 

Wyświęcony na kapłana 28 kwietnia 1918 r. wró-

cił do Polski i rozpoczął swój apostolat Maryjny, 

zakładając miesięcznik «Rycerz Niepokalanej», 
który z czasem osiągnął milionowy nakład.  

W 1927 roku założył Niepokalanów, ośro-
dek życia religijnego i apostolstwa prasy.  

W 1930 roku udał się do Japonii, gdzie zało-

żył podobny ośrodek życia. Powróciwszy ostatecz-

nie do Polski, oddał się działalności apostolskiej 
poprzez publikacje religijne.  

Druga wojna światowa zastała go na kie-

rowniczym stanowisku jednego z największych za-

kładów wydawniczych w Polsce. Aresztowany 19 

września przez Gestapo, został wywieziony naj-

pierw do obozu w Lamsdorf w Niemczech, później 

do tymczasowego obozu koncentracyjnego w 

Amtitz. Uwolniony 8 grudnia 1939 roku, wrócił do 

Niepokalanowa, aby podjąć nieprzerwaną działal-

ność. Ponownie aresztowany w 1941 roku, został 

osadzony na Pawiaku w Warszawie, a następnie 

przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświę-

cimiu. Oddał życie za nieznanego człowieka, skaza-

nego na śmierć w bunkrze głodowym w odwet za 

zbiegłego więźnia. Zaopatrzył on na śmierć  

 

 

skazanych i 14 sierpnia 1941 roku, w samą wigilię 

Wniebowzięcia Matki Bożej, został dobity zastrzy-

kiem fenolu. Ciało jego zostało spalone w kremato-

rium” (Paweł VI, homilia podczas beatyfikacji o. M. 

Kolbe, 17 X 1971 r.). Św. M. 

Kolbe założył klasztor, który 

uchodził za najliczniejszy na 

świecie: w 1939 r. należało do 

niego łącznie 762 osoby, choć 

w pierwszym roku istnienia, 

wspólnota liczyła zaledwie 2 

ojców i 19 braci. Ten ogrom-

ny wzrost oddaje dynamizm i 

charyzmę o. Kolbe. Według 

relacji osób, które go znały, 

potrafił on przyciągać i zjed-

nywać sobie ludzi. Jego dzia-

łalność redaktorska i wydaw-

nicza została dostrzeżona na 

poziomie ogólnokrajowym: 

wybrano go do Rady Naczelnej 

Polskiego Związku Wydaw-

ców Dzienników i Czasopism, 

a od 1937 r. wchodził w skład 

zarządu tego związku. 

Był niezwykle zdolnym i wykształconym 

człowiekiem. Uzyskał doktorat z filozofii na uni-

wersytecie Gregorianum w 1916; a z teologii w 

1919 na wydziale ojców franciszkanów,  intere-

sował się także matematyką i fizyką – w 1915 w 

urzędzie patentowym złożył szkic „Eteroplanu”, 

aparatu umożliwiającego podróż w kosmos – był 

to projekt pojazdu międzyplanetarnego, opartego 

na zasadzie trójczłonowej rakiety nośnej. Po po-

wrocie do Polski z Japonii w 1936, do Niepokala-

nowa, korzystając z dobrodziejstw techniki, uru-

chomił tam w 1937 elektrownię, następnie wpro-

wadził dalekopis oraz od 1938 zaczął organizować 

pomysł budowy telewizji, studia filmowego i lot-

niska. Postanowił również uruchomić (stację na-

dawczą) radiostację. Wszystkie te zdolności pra-

gnął wykorzystać, aby szerzyć  miłość do Pana 

Boga i Niepokalanej na całym świecie
 

Jest On wspaniałym przykładem misjona-

rza, którego nie były w stanie zatrzymać żadne 

trudności. O. Maksymilian Kolbe cały świat pra-

gnął zdobyć dla Niepokalanej. Nie tylko chciał 

odnowić życie religijne w swej Ojczyźnie, ale my-

 

Św. Maria Maksymilian Kolbe – największy czciciel Niepokalanej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_(stopie%C5%84_naukowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieski_Uniwersytet_Gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieski_Uniwersytet_Gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalekopis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radiostacja
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ślał również o zdobyciu dusz dla Chrystusa i Ma-
ryi w dalekiej Azji.  

Zostawił Niepokalanów 26 lutego 1930 ro-

ku, by udać się wraz czterema braćmi zakonnymi do 

Japonii. Po dotarciu do Nagasaki, pokonując wielkie 

trudności o. Kolbe rozpoczął pracę wydawniczą. Po 

trzech miesiącach miał już drukarnię i dom. Jeszcze 

w tym samym roku wydał Rycerza Niepokalanej w 

języku japońskim. Apostolstwo zaowocowało 

pierwszymi powołaniami zakonnymi. W 1931 r. o. 

Maksymilian Maria Kolbe przyjął do wspólnoty 
pierwszego Japończyka i nadał mu imię Maria.  

Marta Przewor 

 

 

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe wyruszył w 

podróż na Daleki Wschód wczesną wiosną 1930 

roku. Wraz z kilkoma współbraćmi popłynął z 

Marsylii do Szanghaju (Chiny), gdzie jednak nie 

udało mu się rozwinąć działalności. Pozostawił 

więc dwóch braci, a z pozostałymi udał się do 

Japonii. 24 kwietnia przybył do Nagasaki. Tu 

przyjęto go życzliwie, a miejscowy biskup pozwo-

lił na budowę klasztoru. Zaproponował też do 

wyboru dwie lokalizacje: plac w dzielnicy Uka-

rami, w pobliżu katedry Św Maryi – największej 

chrześcijańskiej świątyni na Dalekim Wschodzie 

(miejsce, można powiedzieć, prestiżowe) oraz 

teren na trudno dostępnym zboczu góry Hikosan 

(miejsce, gdzie zakopywano martwe zwierzęta, na 

dodatek wg wierzeń szintoistycznych umiejsco-

wienie budowli po południowej stronie góry było 

niezgodne z naturą). Ku zaskoczeniu wszystkich, 

wbrew radom, Ojciec Maksymilian wybrał tą dru-

gą ofertę. Podobno powiedział „Nie możemy zbu-

dować klasztoru w Urakami, bo wkrótce spadnie 

tu ognista kula i wszystko zniszczy”, (ta niezwy-

kła wypowiedź nie znajduje jednak potwierdzenia 

w listach o. Maksymiliana).  

Kościół i zabudowania klasztorne wzniesiono 

bardzo szybko. Już w roku 1934, dnia 15 sierpnia 

świątynia była konsekrowana. W kolejnych latach 

wybudowano również seminarium duchowne i 

siedzibę redakcji japońskiej edycji miesięcznika 

„Rycerz Niepokalanej”. Kościół wzniesiony tak 

szybko był budowlą drewnianą, w stylu architek-

tury zachodniej. Pozostałe budynki również były 

drewniane. Mimo to przetrwały wybuch bomby 

atomowej 9 sierpnia 1945 roku, osłonięte przed 

falą uderzeniową przez zbocze góry Hikosan, 

choć były zaledwie 6 km od epicentrum wybuchu. 

Tylko szyby powylatywały, nikt nie ucierpiał. Co 

ciekawe, epicentrum wybuchu było dokładnie 

tam, gdzie przewidział to Ojciec Maksymilian 15 

lat wcześniej – w pobliżu katedry. Bezpośrednio 

po wybuchu Franciszkanie nieśli pomoc poszko-

dowanym, założyli również sierociniec dla dzieci. 

Drewniane zabudowania wraz z pierwszym ko-

ściołem zniszczył pożar kilka lat po wojnie. Oca-

lał tylko piec. Długo nie przywiązywano wagi do 

tego zabytku, i dopiero w 1982 roku zainteresował 

się nim pisarz i miłośnik polskiej kultury, Shūsaku 

Endō; dzięki jego działaniom dokonano konser-

wacji pieca i został on wpisany do oficjalnego 

rejestru zabytków Nagasaki. Natomiast kościół i 

klasztor odbudowano, już nie z drewna, w latach 

sześćdziesiątych. 

Kościół (obecnie: kościół Hongōchi 

(カトリック本河内教会) jest skromny, nawiązu-

jący swym wystrojem do japońskiej estetyki, je-

dynie w kaplicy poświęconej patronowi – Św 

Maksymilianowi, w bocznej nawie stoi stare, 

rzeźbione krzesło, które pamięta czasy posługi 

Świętego. Na terenie klasztoru znajdują się: Li-

ceum i Przedszkole Rycerzy Niepokalanej, wy-

dawnictwo Rycerza Niepokalanej, oraz Izba Pa-

mięci Św. Maksymiliana Kolbe. W tym skrom-

nym muzeum można zobaczyć: replikę celi do 

pracy Maksymiliana Kolbego (w niej oryginalne 

drewniane biurko, liczne fotografie, przedmioty 

użytku codziennego, dziennik ze zdjęciami z po-

dróży, ornat, mszał, modlitewnik, kielich mszalny, 

habit, różaniec i pokutna dyscyplina), sprowadzo-

ne z Polski pamiątkowe ordery i medale, jest też 

krucyfiks, znaleziony podczas ziemnych prac re-

montowych, którego wiek szacuje się na 330 – 

400 lat. Pochodziłby więc on z czasów, kiedy 

chrześcijanie byli w Japonii prześladowani i mu-

sieli się ukrywać. W muzeum prezentowana jest 

również zabytkowa prasa drukarska i japońskie 

czcionki, a na ścianie wiszą duże reprodukcje ar-

chiwalnych zdjęć, na których uwieczniono Mak-

symiliana Kolbego przy pracy. Zgromadzono też 

archiwalne numery „Seibo no Kishi” - „Rycerza 

Niepokalanej” po japońsku. Warto tutaj wspo-

mnieć, że jednym z pierwszych dzieł, które zaczął 

realizować w Nagasaki Ojciec Maksymilian było 

wydawanie „Rycerza Niepokalanej”. Pierwszy 

numer ukazał się już miesiąc po przybyciu, choć 

zakonnicy nie znali miejscowego języka. W tym 

początkowym okresie Maksymilian Maria Kolbe 

oprócz posługi kapłańskiej wykładał filozofię i 

teologię w seminarium, które przez wzgląd na 

Nagasaki – japoński Niepokalanów 
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wykładowy język zwano „łacińskim”. W muzeum 

część ekspozycji poświęcono również bratu Ze-

nonowi Żebrowskiemu (bratu Zeno – jak nazy-

wali go miejscowi), który przybył do Japonii ze 

Świętym, a po odjeździe przejął prowadzenie całej 

działalności misyjnej. Po zrzuceniu bomby ato-

mowej wspierał jej ofiary, pomagał sierotom i 

bezdomnym. Zbudował dziesiątki sierocińców, 

szkół, baraków dla bezdomnych i kościołów. Brat 

Zeno zmarł w 1982 roku w wieku 91 lat! Nie miał 

nawet śladów choroby popromiennej, mimo że od 

razu po wybuchu pobiegł w samo epicentrum, aby 

pomagać rannym (od 1979 r. u podnóża góry Fu-

dżi stoi nawet jego pomnik). 

Na zboczu góry został założony ogród w stylu 

japońskim, zwany Ogrodem Niepokalanej a na 

wzgórzu powyżej klasztoru znajduje się grota 

Matki Bożej z Lourdes. W ogrodzie stoją rów-

nież pomniki: Św Maksymiliana i Św Jana Pawła 

II. 

Warto również nawiedzić katedrę Urakami – Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, odbudowaną po woj-

nie, a w niej zobaczyć Postnuklearną Madonnę 

(Maryję Ofiarę Wybuchu Atomowego) – fragment 

rzeźby Maryi pozostały po eksplozji. Obecnie 

Nagasaki jest najbardziej „katolickim” miastem w 

Japonii, w którym prawie 10 % mieszkańców sta-

nowią chrześcijanie.  

EA 

 

 

Św. Maksymilian Kolbe był przekonany, 

że najlepszym sposobem ewangelizacji jest pra-

sa katolicka. Chciał zdobyć cały świat dla Ma-

ryi Niepokalanej poprzez „słowo drukowane”.  
 

         Razem z braćmi zakonnymi postanowił wy-

dawać miesięcznik ,,Rycerz Niepokalanej”. Od 

100 lat ,,Rycerz jest Niepokalanej”- i niech tak 

pozostanie! 

Pierwszy numer został wydany w styczniu 1922 

roku w Krakowie w nakładzie 500 egzempla-

rzy. Ojciec Kolbe osobiście na ulicach Krakowa 
prowadził zbiórkę pieniędzy na wydruk miesięcz-

nika w styczniu 1922 roku. 

  

         Od 20 X 1922 roku wydawnictwo przenie-

siono do Grodna, do trzech pomieszczeń klasztor-

nych po 4-klasowej szkole podstawowej (w jed-

nym mieściła się administracja, w drugim drukar-

nia, w trzecim introligatornia a w celi Ojca Mak-

symiliana redakcja). 

        W grudniu 1926 roku nakład wynosił 65000 

egzemplarzy. Poczta, na którą franciszkanie nosili 

paczki z miesięcznikami, znajdowała się 3 km od 

klasztoru. 

 

           Od 21 XI 1927 roku wydawnictwo posia-

dało już stałą siedzibę w Niepokalanowie. W 1938 

roku nakład wynosił 1mln egzemplarzy. 

W czasie wojny Niemcy zabronili wydawania 

miesięcznika (w grudniu 1940 roku Ojciec Kolbe 

wyprosił zgodę u niemieckich władz na jednora-

zowe wydrukowanie ,,Rycerza” w ilości 120 tys. 

 

             W lipcu 1945 roku wznowiono wydaw-

nictwo (w małych ilościach z powodu braku pa-

pieru). 

 

           W 1949 roku władze upaństwowiły drukar-

nię i wywieziono sprzęt poligraficzny. ,,Rycerz 

Niepokalanej” był drukowany w Zakładach dru-

karskich we Wrocławiu.  

 

         Od 1953 roku pismo w Polsce przestało 

istnieć, gdyż komuniści zakazali jego działalno-

ści. Zakaz obowiązywał aż do jesieni 1981 roku. 

Już w październiku 1981 roku odnowiony numer 

zszedł z niepokalanowskiej drukarni i znów zago-

ścił na ziemi polskiej i trwa po dziś dzień. 

 

              Obecnie miesięcznik ,,Rycerz Niepokala-

nej” ukazuje się w nakładzie ponad 45 tys. eg-

zemplarzy w wersji drukowanej, cyfrowej, a na 

życzenie czytelników w wersji audio. 

 

Rycerz Niepokalanej dla dzieci 

Ojciec Maksymilian zapragnął, by miłość do Pana 

Boga i Jego Matki zaszczepiać od najmłodszych 

lat w sercach dzieci. Postanowił więc wydawać 

miesięcznik dla dzieci. We wrześniu 1938 roku 

ukazał się pierwszy kolorowy ,,Mały Rycerzyk 

Niepokalanej”. Wojna przerwała wydawanie 

czasopisma. Zostało wznowione dopiero w latach 

90-tych a regularnie wydawane jest od marca 

1995 roku (nakład 60 000 egz.) Od maja 2019 

roku pismo zmieniło nazwę z ,,Małego Rycerzyka 

Niepokalanej” na ,,Rycerzyk Niepokalanej”. 

 

Rycerz Niepokalanej dla młodych 

Jest to dwumiesięcznik dla młodych ciałem i du-

chem. Wydawany jest przez Ojców Franciszka-

nów w Niepokalanowie od połowy 1997 roku pod 

nazwą ,,Rycerz Młodych”. 

Rycerz Niepokalanej 
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Japoński Rycerz Niepokalanej –,,Seibo no Kis-

hi”, czyli Rycerz Maryi bez grzechu 

Wydanie ,,Rycerza Niepokalanej” w Japonii było 

głównym celem misji ojca Maksymiliana. Pierw-

szy numer w Nagasaki został wydrukowany  

15 maja 1930 roku – 3 tygodnie po przybyciu  

Ojca Maksymiliana do Japonii. Jego nazwa ‘’Sei-

bo no Kishi” czyli ,,Rycerz Maryi – bez – grze-

chu. W ciągu tego czasu o. Kolbe zdołał kupić 

maszyny drukarskie i mógł samodzielnie druko-

wać miesięcznik. Zaczynając wydawanie „Ryce-

rza” ojciec Maksymilian nie znał japońskiego. 

Teksty artykułów pisał po włosku i po łacinie. 

Były one tłumaczone przez miejscowych księży 

ale również przez ludzi spoza Kościoła w tym 

kilku protestantów. Japoński ,,Rycerz Niepokala-

nej” finansowany był początkowo ze składek 

wiernych uzbieranych w Niepokalanowie. Więk-

szość z 10 tys. egzemplarzy nakładu (8 tys.) za-

mieszczona została jako wkładka do gazetki die-

cezjalnej wydanej w Nagasaki 24 maja. Resztę 

brat Zenon Żebrowski rozdawał przechodniom 

przed katedrą w Nagasaki. 

 

          W 1940 roku listopadowy numer (126) był 

ostatnim numerem przed atakiem Japonii na USA, 

po którym wydanie magazynu zostało na rozkaz 

władz japońskich wstrzymane. Po zakończeniu 

wojny ,,Rycerz” ukazał się w grudniu 1946 roku i 

do tej pory systematycznie ukazuje się co miesiąc. 

Rycerz wydany w maju 2021 roku był jubileu-

szowym – tysięcznym wydaniem. 

Jest do tej pory jednym z najważniejszych wy-

dawnictw i magazynów katolickich w Japonii, 

jego nakład wynosi 20 tys. 

  

Rycerz Niepokalanej dla polskiej emigracji. 

Pierwszy taki numer wydany przez Ojców Fran-

ciszkanów ukazał się w październiku 1971 roku 

w Rzymie, tuż przed beatyfikacją ojca Maksy-

miliana Marii Kolbego. Było to w tym czasie, 

gdy w Polsce władze komunistyczne zamknęły 

wydawnictwo Rycerza (od 1953 roku aż do jesieni 

1983 roku) i nie istniała możliwość drukowania 

miesięcznika dla rodaków w kraju. 

Początkowo czasopismo było redagowane i dru-

kowane w klasztorze św. Doroty w Rzymie. Po 

roku siedziba została przeniesiona do klasztoru 

franciszkańskiego w Santa Severa pod Rzymem.  

Aktualnie jest wydawany w Polsce. Łatwiej i ta-

niej jest tutaj wydawać i rozsyłać do około 64 

krajów docierając do polskich rodzin, parafii i 

ośrodków emigracyjnych w świecie. 

K. Kotowicz 

 

 

 

 

Myśląc o misjach mam przed oczami 

niedożywione, wychudzone dzieci – pozbawione 

dzieciństwa, które poprzez ciężką pracę muszą 

zarobić na  przetrwanie kolejnego dnia. To 

właśnie brak pożywienia – często wynikający z 

nadmiernej suszy, a nie zaniedbania – prowadzi 

do głodu, wycieńczenia, różnych chorób i często 

śmierci. Niedawno oglądałam reportaż jednej z 

dziennikarek, która wybrała się na Madagaskar, 

aby pokazać w jak ciężkich warunkach pracują 

tam dzieci przy wydobyciu miki – surowca, który 

wykorzystywany jest przy produkcji elektroniki, 

samolotów, pociągów, samochodów, telefonów, a 

także kolorowych kosmetyków. Trasa do kopalni 

prowadzi przez kręte i nieoznaczone drogi. To 

bardzo suchy teren. Wszystkie rzeki są 

wyschnięte. Dzieci “przez przesąd” wchodzą do 

kopalni boso. W najgłębszych korytarzach, gdzie 

znajdują się złoża miki, mieszczą się tylko 

najmłodsi. W jeden dzień w kopalni wydobywa 

się ok. 450 kg minerału. Nie oznacza to jednak 

wysokiego zarobku, gdyż płaca jest bardzo niska. 

Za jedną dniówkę można kupić tylko dwa kubki 

ryżu. Jedna z matek mówiła do reporterki: “To za 

mało, żeby wyżywić całą rodzinę. Dlatego pra-

cować muszą także dzieci”. Niemal każdego dnia 

w kopalni pojawiają się nowe maluchy. Pomagać 

zaczynają od czwartego roku życia.  

 

W roku 2021 rozpoczęła się na Madagas-

karze kolejna klęska głodu. Wpływ na to miało 

ocieplenie klimatu, zjawiska naturalne oraz pan-

demia. W tym czasie całe rodziny jadły popiół 

wymieszany z szarańczą. Jeśli był czas dojrze-

wania opuncji, owoców kaktusa, to je jedli, ale 

jedli również błoto, stare gumy, liście z drzew. 

Naszym największym przekleństwem jest to, że nie 

możemy jeść kamienia. Gdybyśmy mogli jeść mikę 

– przynajmniej nie bylibyśmy głodni”- opowiada 

reporterce matka głodujących dzieci.  Podczas 

owej podróży reporterce udało się uratować jedno 

z dzieci, które odwiozła do szpitala. Niestety 

wycieńczone dzieci bardzo często chorują i 

umierają. Rodzice nie posiadają środków 

pieniężnych na leczenie swoich pociech.  

 

Podparłam się tym jednym przykładem, 

ale podobnych miejsc na świecie jest wiele. 

Właśnie tam udają się ze swoją miłością do  

bliźniego misjonarze. Zarówno duchowni, jak 

również świeccy. Budują studnie, szkoły, szpitale, 

„Każdy może być Misjonarzem” 
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ale przede wszystkim ewangelizują poprzez  

ukazanie Boga oraz Jego ogromnej miłości dającej 

nadzieję. Robią to z wielkim zaangażowaniem 

oraz poświęceniem, sami często żyjąc w bardzo 

ciężkich warunkach z dala od najbliższych i na-

rażając swoje zdrowie oraz życie.  

  

Kiedy byłam młodziutką dziewczyną i 

dopiero wchodziłam w dorosłe życie – marzyłam 

o tym, aby pojechać na misje. Zdawałam sobie 

jednak sprawę z tego, że w moim przypadku nie 

jest to możliwe. Dlatego oddałam się pracy w 

wolontariacie, a także głoszeniu prawd wiary w 

miejscach, gdzie stawiam moje kroki, czy 

zatrzymuję się przez chwilę. Piszę o tym, aby 

uświadomić wszystkim, że tak naprawdę każdy 

z nas może być misjonarzem w miejscu, w 

którym się w danej chwili znajduje, mieszka 

czy przebywa. Misjonarzem można być poprzez 

głoszenie Ewangelii, ale również swoim dobrym, 

przykładnym życiem, oddając się służbie Bogu 

oraz bliźniemu. Nie tak dawno jeden z naszych 

kapłanów mówił, że o naszej wierze nie świadczy 

udział w coniedzielnej Eucharystii, a nasze życie 

poza murami kościoła tą Eucharystią i Bogiem na 

co dzień. Jeśli nie tylko słowami, ale również 

swoim życiem będziemy świadczyli o istnieniu 

Boga – to wszyscy wokół – zbudowani naszą 

ewangeliczną postawą, będą zmieniali swoje 

życie na lepsze. W tym miejscu przytoczę słowa 

homilii innego kapłana, który w swoich homiliach 

niejednokrotnie wraca do początków Kościoła 

Chrystusowego, kiedy to pomimo, iż chrześcijanie 

byli prześladowani, to odważnie głosili wiarę w 

Chrystusa, a także wspierali się nawzajem tak 

bardzo, że inni widząc to mówili: „zobaczcie jak 

oni się miłują”. Idźmy więc przez życie z Biblią, 

ukazując światu miłość, którą z niej czerpiemy i 

ewangelizujmy w taki sposób, aby wszyscy wokół 

mówili: „zobaczcie jak oni się miłują”. Bądźmy 

misjonarzami w głoszeniu swojej głębokiej wiary 

w miejscach zamieszkania, tam gdzie Bóg nas 

postawił: w domu, w szkole , w pracy. 

 

Wiesława Mruk 

 

 

 

 

 Życie o. Wenantego Katarzyńca zwanego 

„polskim Szarbelem” było krótkie, ale przepełnio-

ne miłością do Boga i ludzi. Podobnie jak święty z 

Libanu przeszedł przez życie jako skromny, cichy,  

nieznany szerokim rzeszom zakonnik. Łączy ich 

również to, że obaj stali się niezwykle aktywni po 

śmierci. Modlący się zawdzięczają ich wstawien-

nictwu wiele łask. Sam o. Wenanty podkreślał w 

rozmowach z braćmi, że „wiele zrobi dla zakonu 

po śmierci”. Opiszę sytuację związaną z powsta-

niem „Rycerza Niepokalanej”. Św. Maksymilian 

Maria Kolbe, który poznał o. Wenantego w Kal-

warii Pacławskiej, napisał do niego list z prośbą o 

opinię dotyczącą rozpoczęcia wydawania pisma o 

Niepokalanej.  „Bardzo się ucieszyłem, dowie-

dziawszy się, że Ojciec ma zamiar wydawać pi-

semko, które by było organem MI (Milicji Niepo-

kalanej - dopisek mój). Oczywiście całą duszą 

jestem za tem” odpisał Sługa Boży. Zgodził się 

również napisać artykuł wstępny do pierwszego 

numeru. Tak się jednak nie stało, gdyż o. Wenanty 

zmarł zanim pismo powstało. Ale jak wspominał 

św. Maksymilian Kolbe: „Dnia 25 listopada 

1921r. kasa Milicji liczyła minus 40 marek pol-

skich. (…). A jeden z ojców tak się wyraził: Gdyby 

miesięcznik był na styczeń, to byłby cud, a ponie-

waż cudu nie będzie, to i miesięcznika nie będzie. 

Zwracając się wówczas do kleryków rzekłem: 

Módlcie się do Matki Bożej za przyczyną ojca We-

nantego. Jeżeli „Rycerz” wyjdzie w styczniu, to 

będzie sprawa o. Wenantego. I – sam nie wiem, 

jak to się stało, ale pierwszy numer ukazał się rze-

czywiście jeszcze w styczniu”. Ojciec Maksymi-

lian Maria Kolbe  zamieścił w  tym numerze napi-

sany przez siebie artykuł o ojcu Wenantym. O 

wstawiennictwie o. Wenantego i uproszonych 

przez niego łaskach pisali później czytelnicy na 

łamach „ Rycerza Niepokalanej”. Tylko w okresie 

międzywojennym ukazało się około trzystu świa-

dectw. 

 Przedstawmy zatem krótko życie tego 

franciszkanina, przy  którego grobie  modli się 

wielu pątników przybywających do Kalwarii Pa-

cławskiej.  Urodził się 7 października 1889r. w 

Obydowie, w parafii Kamionka Strumiłowa ( Ar-

chidiecezja Lwowska). Jego rodzice Jan i 

Agnieszka z domu Kozdrowicka byli ubogimi 

wieśniakami. Mieli półtorej morgi ziemi a Jan 

dorabiał na życie jako krawiec. Była to pobożna 

rodzina żyjąca w zgodzie ze wszystkimi. Miesz-

kańcy wioski wspominali, że z Katarzyńcami nie 

można było się pogniewać, bo zawsze ustąpili, 

woleli zrezygnować z czegoś niż dopuścić do nie-

zgody i obrazy Boga. Dzieciństwo Józefa (takie 

było jego chrzestne imię) upływało podobnie jak 

wielu jego rówieśników: pasienie gęsi a potem 

krów, pomoc w gospodarstwie. W 1896 roku roz-

począł naukę w dwuletniej szkole ludowej. Nie-

zwykle głęboko przeżywał przygotowanie do 

Pierwszej Komunii Świętej jak i sam  dzień przy-

jęcia Chrystusa do serca. Pomimo, iż wszyscy 

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Wenanty  

Katarzyniec 
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wyszli z kościoła, on jeden klęczał i modlił się. 

Już  mniej więcej w tym czasie powiedział rodzi-

com, że chce być kapłanem. Rodzicom sprawiło 

to radość, ale i zmartwienie, bo wiedzieli, że wią-

że się to z kosztami kształcenia. Wysłali syna do 

pięcioklasowej szkoły w Kamionce. Codziennie 

chodził do oddalonej o 4 km miejscowości. Wy-

chodził wcześnie, by zdążyć przed lekcjami słu-

żyć  do  Mszy  św. Uczył się bardzo dobrze i po 

pięciu latach nauki ojciec wysłał go do Radzie-

chowa, do szkoły przygotowującej do seminarium 

nauczycielskiego, to wiązało się z niższymi kosz-

tami niż uczęszczanie do szkoły średniej we 

Lwowie. Józef zgodził się z wolą rodziców, ale 

podkreślił: „Będę się uczyć na nauczyciela, ale 

nauczycielem nie zostanę”. Aby finansowo odcią-

żyć rodziców, udzielał korepetycji. We Lwowie 

uczęszczał do seminarium nauczycielskiego, a rok 

przed jego ukończeniem zapukał do furty klaszto-

ru franciszkanów, prosząc o przyjęcie do zakonu. 

Tu chciał zdać maturę i rozpocząć formację. Pro-

wincjał zaproponował, aby skończył szkołę, zdał 

maturę i za rok przyszedł ponownie. Dodatkowo 

polecił, by prywatnie nauczył się łaciny. Tak się 

stało. Józef bardzo dobrze zdał maturę, nauczył 

się łaciny, zgłębiał też znajomość greki. Gdy po 

roku przybył do klasztoru, został przyjęty. Rodzi-

ce nie spodziewali się, że syn wybierze życie za-

konne. Po początkowym sprzeciwie jednak wyra-

zili zgodę. W połowie sierpnia 1908 roku Józef 

przybył do klasztoru i tego samego dnia przy ka-

miennym stole w ogrodzie spotkał późniejszego 

świętego Maksymiliana Marię Kolbego. „Nie za-

pomnę nigdy skromności, jaka tchnęła z całej jego 

postaci. W świeckim ubraniu, w wieku około 20 

lat, trochę nieśmiały, w ruchach poważny, ale bez 

wymuszania, w mowie raczej skąpy, ale roztrop-

nie; spokój uprzyjemniający spotkanie z nim 

wskazywał, że jest panem całkowitym siebie. Z 

nauczycielskiego seminarium przyszedł do klasz-

toru. Nie pomnę już szczegółów rozmowy, tylko 

ogólnie dodatnie wspomnienie tego spotkania 

pozostało mi na zawsze” – zaświadczał św. Mak-

symilian. 

Po głębokim przeżyciu rekolekcji 25 sierpnia 

1908 roku Józef przyjął habit  i imię zakonne We-

nanty. Był pokornym i posłusznym nowicjuszem. 

Magister nowicjatu stwierdził kiedyś: „Mamy w 

nowicjacie dwóch świętych”. Zapytany, o kogo 

chodzi, jako pierwszego wymienił br. Wenantego. 

Po złożeniu pierwszych trzyletnich ślubów został 

wysłany na studia do Krakowa. Jego spowiednik i 

kierownik duchowy z czasów seminaryjnych o. 

Czesław Kellar wspominał: „Był to zakonnik wzo-

rowy pod każdym względem. Nie brakowało mu 

żadnej cnoty, ale przede wszystkim było to uoso-

bienie czystości i prostoty. Kierowała nim zawsze 

intencja podobania się Bogu”. Śluby wieczyste 

złożył 8 grudnia 1913 roku, a 2 czerwca 1914r. w 

kaplicy Matki Bożej Bolesnej bazyliki francisz-

kańskiej w Krakowie przyjął święcenia kapłań-

skie. Bardzo cenił sobie kapłaństwo i to, że i jego 

Bóg powołał. Już w lipcu został wysłany do Kal-

warii Pacławskiej, aby zastąpił magistra kleryków 

w czasie wakacji. Dopiero po wypełnieniu tego 

zadania mógł udać się do rodzinnej parafii i od-

prawić tam Mszę św. i udzielić prymicyjnego bło-

gosławieństwa. Trwała już I wojna światowa. Oj-

ciec Wenanty nie mógł wrócić do Krakowa.  Z 

rodzinnego Obydowa udał się pieszo do Lwowa, 

gdzie po kilku dniach marszu został przyjęty z 

radością, gdyż wśród franciszkanów krążyła po-

głoska jakoby młody zakonnik zginął rażony kulą. 

Gwardian skierował go do franciszkańskiej parafii 

w Czyszkach. Zarówno proboszcz jak i parafianie 

z tej miejscowości bardzo pozytywnie wyrażali się 

o nowym wikarym. Zapamiętali go m.in. ze wspa-

niałych kazań. Mówił do nich  językiem zrozu-

miałym, każde kazanie miał przygotowane, spisa-

ne. Mówili o nim: „Nasz święty ksiądz”. Opuścił 

tę parafię, gdy został wezwany, by pełnić funkcję 

magistra nowicjatu we Lwowie. Przygotowywał 

nowicjuszy do życia zakonnego z wielkim zaan-

gażowaniem, uczył ich umiłowania modlitwy i 

Eucharystii nie tylko w kazaniach, ale przede 

wszystkim własnym przykładem życia. Już samo 

prowadzenie nowicjuszy wymagało czasu, a o. 

Wenanty pełnił jednocześnie posługę kierownika 

duchowego braci zakonnych, regularnie głosił 

kazania w lwowskim kościele ojców franciszka-

nów, spowiadał, udzielał lekcji katechizmu nowi-

cjuszkom ze zgromadzenia sióstr franciszkanek. 

Ponadto chodził do zakładu dla niepełnospraw-

nych prowadzonego przez siostry józefitki, spo-

wiadał tam ciężko chore kobiety, rozmawiał z 

nimi dodając otuchy. W tym obfitym w zajęcia 

czasie przygotował się jeszcze do egzaminu z ca-

łej teologii, który złożył przed prowincjałem. Od 

jesieni 1916 roku prowadził wykłady z filozofii 

dla studentów I roku seminarium we Lwowie. 

 W 1917 roku zaczęły się kłopoty ze zdro-

wiem. Zachorował na grypę, która wtedy szalała 

w Europie. Został wysłany na 4 tygodnie do Ha-

naczowa, by tam odpoczął i nabrał sił. Wrócił 

potem do swych zajęć, których na polecenie pro-

wincjała miał teraz mniej. Ale w jesieni 1918 roku 

do Lwowa dotarła epidemia hiszpanki. Zachoro-

wał także o. Wenanty a lekarz zdiagnozował u 

niego również gruźlicę. Wakacje 1919 roku spę-

dził z klerykami w Kalwarii Pacławskiej. Nie miał 
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już sił, ledwie chodził, ale spowiadał i głosił im 

kazania na temat życia zakonnego. Pod koniec 

lipca wrócił do Lwowa. W tym czasie korespon-

dował z o. Maksymilianem Kolbe i zaangażował 

się w tworzenie wśród nowicjuszy Rycerstwa 

Niepokalanej. Gdy w 1920 roku lekarz zbadał 

chorego o. Wenantego i wyniki przekazał prowin-

cjałowi, ten postanowił wysłać go do Kalwarii 

Pacławskiej, by tam podreperował zdrowie. W 

Kalwarii, na ile siły mu pozwalały, spowiadał 

jeszcze, odprawiał Msze św. i wygłaszał kazania. 

Zmarł 31 marca 1921 roku. Jego ciało zostało 

złożone na cmentarzu w Kalwarii Pacławskiej’ 

 W 1930 roku o. Maksymilian Maria Kolbe 

napisał z Japonii list okólny do prowincji, postulu-

jąc wszczęcie starań o rozpoczęcie procesu beaty-

fikacyjnego o. Wenantego Katarzyńca. W następ-

nym roku ukazał się drukiem pierwszy obszerniej-

szy jego życiorys  napisany przez o.Alfonsa Kol-

bego, pierwszego wychowanka. Proces informa-

cyjny rozpoczął się w kurii przemyskiej w 1950 

roku. W 2016 roku papież Franciszek wydał zgo-

dę na publikację dekretu o heroiczności cnót Sługi 

Bożego Wenantego Katarzyńca. Odtąd przysługu-

je mu tytuł Czcigodny Sługa Boży. Dwa lata póź-

niej jego doczesne szczątki wprowadzono do wnę-

trza kalwaryjskiej świątyni. 

Na podstawie książki: Tomasz P. Terlikowski, 

Wenanty Katarzyniec Polski Szarbel, wyd. Esprit, 

Kraków, 2018, oraz strony https://wenanty.pl/  

opracowała B. Osika 

Cytaty w tekście pochodzą z w/w książki. 

 

 

 

Już kilka miesięcy temu (w październiku) Stowa-

rzyszenie Rodzin Katolickich zorganizowało spo-

tkanie z pochodzącą z Gorlic misjonarką, siostrą 

Magdą Setlak. Siostra Magda jest kombonianką. 

To zgromadzenie zakonne nie należy do znanych, 

popularnych zakonów w Polsce. Mamy zaledwie 

13 misjonarzy – kombonianów i tylko dwie sio-

stry. Jedną z nich jest właśnie Gorliczanka, siostra 

Magda. 

Założycielem zgromadzenia Misjonarzy Kom-

bonianów Serca Jezusowego był Św Daniel 

Comboni (ur. Limone sur Garda, Włochy 1831, 

zm. Chartum, Sudan 1881). On również przyczy-

nił się do powstania żeńskiej gałęzi tego zgroma-

dzenia. Początkowo głównym kierunkiem zainte-

resowania kombonianów była Afryka, obecnie 

zgromadzenie to prowadzi działalność misyjną 

również w Ameryce Północnej i Łacińskiej, w 

Azji i w Europie.  

Siostra Magdalena Setlak postulat odbyła w 

Granadzie, w Hiszpanii, następnie 2 lata nowicjatu 

w Ekwadorze, uwieńczone w 2019 roku złoże-

niem pierwszych ślubów zakonnych. Obecnie 

siostra Magda posługuje w Kenii, równocześnie 

ucząc się języka Suahili. Jej miejscem pobytu jest 

miejscowość Adu, w południowo – wschodniej 

części kraju, stosunkowo niedaleko wybrzeża 

Oceanu Indyjskiego. Jest to miejsce tzw. pierw-

szej ewangelizacji (zaledwie od 2015 roku). Na 

spotkaniu ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolic-

kich siostra Magda opowiedziała o swojej pracy w 

Kenii. Przybliżyła nam warunki życia mieszkań-

ców i informacje o ich kulturze, imionach (np. 

Uszindi – Zwycięstwo, Furacha – Radość, Załadi - 

Prezent), zwyczajach, również od strony kulinar-

nej (np. mseto – ryż z grochem, ciapaty – rodzaj 

twardych naleśników z mąki pszennej – to danie 

świąteczne). Siostra mówiła o działaniach, mają-

cych na celu podniesienie poziomu edukacji miej-

scowej ludności i problemach z tym związanych. 

Po spotkaniu siostra Magda udzieliła krótkiego 

wywiadu dla naszej gazetki parafialnej: 

- Kiedy i jak odkryła Siostra swoje powołanie? 

Dlaczego wybór padł na Kombonianki? 

- Myślę, że ziarno mojego powołania konsekro-

wanego i misyjnego wzrastało było we mnie obu-

dzone i wzrastało tak naprawdę odkąd byłam ma-

łym dzieckiem. A to wszystko działo się za przy-

czyną moich rodziców i rodzeństwa, bo to dzięki 

nim miałam okazję wzrastać w wierze. Nauka w 

szkole, formacja w Ruchu Światło – Życie, wo-

lontariaty, szpitale (bo także wiele chorowałam). 

Wokół tych spraw obracało się moje życie. Gdy 

miałam 17 lat, w mojej parafii zorganizowano 

spotkanie z misjonarzem. Opowiadał o misjach, 

swojej pracy, służbie. I to wtedy po raz pierwszy 

moje serce powiedziało „tak” dla misji. Moja ro-

dzina jest dosyć duża, mam czwórkę rodzeństwa, i 

to od nich; od moich rodziców i rodzeństwa nau-

czyłam się służby innym. I to dzięki ich świadec-

Spotkanie z „naszą” Siostrą 

Kombonianką 
 

https://wenanty.pl/
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twu zawsze chciałam swoje życie ofiarować 

najuboższym i opuszczonym. Jednak nim nastąpił 

moment wejścia na drogę realizacji tego powoła-

nia, minęło sporo czasu. Lęki, obawy, niepewno-

ści sprawiły, iż nim podjęłam decyzję wejścia na 

drogę misyjną, wcześniej rozpoczęłam w Krako-

wie studia, a następnie pracę z dziećmi. To wła-

śnie podczas mojej obecności w tym mieście po-

znałam kombonianów, a poprzez nich kombo-

nianki. Oni pomogli mi wzrastać, szukać Boga, 

zachwycać się Combonim. Śmiać się i radować z 

tego co proste, zwyczajne. Później kierownictwo 

duchowe, aby móc rozeznać, czy Bóg mnie wzy-

wa do życia konsekrowanego jako misjonarkę 

komboniankę. Wybrałam Zgromadzenie Sióstr 

Kombonianek z tego względu, że jest to jedno z 

nielicznych zgromadzeń typowo misyjnych, w 

którego charyzmat misja “ad gentes” (do narodów 

– tł. red.) jest wpisana. Po drugie od samego po-

czątku pociągał mnie charyzmat Świętego Daniela 

Komboniego: jego miłość do Krzyża na którym 

zawsze rodzi się nowe , prawdziwe Życie. Jego 

wytrwałość w obliczu przeciwności i pasja do 

głoszenia Ewangelii wszystkim tym, którzy Boga 

jeszcze nie znają. 

- Gdzie są obecnie Siostry Kombonianki ? 

- Kombonianki posługują obecnie na 4 kontynen-

tach. Większość naszych misji znajduje się w 

Afryce, następnie Ameryce Południowej, Środ-

kowej i Północnej, jesteśmy oczywiście także w 

Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Ostatnia z 

otwartych misji znajduje się w Azji, na Sri Lance. 

- Jak wygląda zwykły dzień Siostry? 

- Każdy z moich dni tak na prawdę jest niepowta-

rzalny. Poza codziennymi modlitwami, które od-

mawiamy we wspólnocie, każda z Sióstr przecho-

dzi do własnych obowiązków i apostolatu.  

-Czy mogłaby Siostra opowiedzieć o jakimś 

wydarzeniu dramatycznym, wzruszającym, 

zabawnym? 

Wydarzenie dramatyczne: plemię Giriama bar-

dzo wierzy w czary i często udają się oni do tzw. 

Szamana. W okolicznej wiosce mieszkała jedna 

rodzina, w której jeden z synów chorował na cu-

krzycę ( czego rodzina nie wiedziała, ponieważ 

nigdy nie zdecydowali się wybrać do lekarza). 

Pewnego razu, kiedy cukier bardzo spadł, chłopiec 

wpadł w śpiączkę i rodzina zamiast zabrać dziec-

ko do szpitala zabrała go do szamana, myśląc, że 

on może mu zaoferować najlepszą pomoc. Nieste-

ty chłopiec, na skutek braku odpowiedniej pomo-

cy, zmarł. 

Wydarzenie wzruszające: kilka miesięcy temu, 

w niedzielę, po Mszy świętej, podeszła do mnie 

dziewczynka, której rodzice są niewierzący. W 

każdą niedzielę, aby móc uczestniczyć w Eucha-

rystii, musi ona pokonać pieszo, w jedną stronę 

około 5 km. Tamtego dnia, rozmawiając z nią, 

opowiedziała mi, że aby mama pozwoliła jej 

wyjść z domu do kościoła, musi mamie w domu 

pomóc (wyprać, ugotować i pokazać, że odrobiła 

zadanie); w innym przypadku mama nie pozwoli 

jej wyjść z domu... 

Wydarzenie zabawne: Zaraz po moim przyjeź-

dzie, kiedy jeszcze nie znałam języka; przyszła do 

nas w odwiedziny starsza pani. Niestety byłam 

wówczas sama w domu. Pani potrzebowała po-

rozmawiać i nie wiedząc, że nie znam języka, za-

częła mi opowiadać o swoich problemach i po-

trzebnej pomocy. Ja wciąż potakiwałam głową. W 

rezultacie czego, zgodziłam się na zaoferowanie 

jej pomocy, nie będąc tego świadomą. Dnia na-

stępnego owa pani, wróciła do nas, z kozą, ocze-

kując na pomoc, na którą się zgodziłam, czyli 

kupno kozy. Kiedy pozostałe siostry dowiedziały 

się, że zgodziłam się na zakup kozy, wybuchły 

śmiechem, usprawiedliwiając mnie, że nie zrozu-

miałam o co chodziło i że kozy kupić nie możemy 

ponieważ nie mamy jej gdzie chować. Opowie-

dziane przez Siostrę Magdę wydarzenia wiele 

mówią o problemach, z jakimi borykają się na co 

dzień mieszkańcy krajów afrykańskich i misjona-

rze. Potrzeba wielu funduszy, pomocy materialnej 

w miarę możliwości a przede wszystkim dużo 

naszej modlitwy w intencji misji na całym świe-

cie.                                                               EA 

 

 

 

 

MARZEC 

Intencja papieska     

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła 

wyrządzonego im przez członków wspólnoty ko-

ścielnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkret-

ną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia. 

Intencja parafialna - aby w naszej Ojczyźnie 

bardziej ceniono i uznawano rolę kobiet 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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W Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświęt-

szej Maryi Panny w Gorlicach biskup Jan Wątro-

ba udzielił błogosławieństwa wdowie Hannie 

Wlezień. Jest to 17 wdowa w diecezji rzeszow-

skiej, (a pierwsza w naszej parafii), która przez 

błogosławieństwo pasterza w pełniejszy sposób 

związała swoje życie z Chrystusem. Uroczystość 

odbyła się 1 lutego 2023 roku.  

Kazanie Biskupa Rzeszowskiego  

J.E. Jana Watroby. 

 

Drodzy bracia i siostry. Zgromadziliśmy się przy 

ołtarzu Chrystusa, aby uczestniczyć w błogosła-

wieństwie wdowy. Pragnie ona naśladować te 

świątobliwe kobiety, które Pismo św. ukazuje 

jako przykład życia poświęconego Bogu, rodzinie 

i innym ludziom. Już w starym przymierzu, Bóg 

objawił wartość wdowieństwa. Młoda i piękna 

wdowa Judyta, poświęcając całą siebie Bogu, stała 

się, (jak zauważa św. Hieronim), figurą kościoła, 

który odcina głowę szatanowi. Ten błogosławiony 

orszak wdów dawnego prawa, zamyka Anna pro-

rokini, która przez całe swoje długo trwające 

wdowieństwo służyła Bogu w jerozolimskim 

przybytku, w postach i w modlitwach, dniem i 

nocą, i przez to dostąpiła łaski, aby jako pierwsza 

z kobiet przyjąć w świątyni Zbawiciela świata. 

Cierpienia ewangelicznej wdowy z Naim, która 

przeżywała śmierć jedynego syna, Chrystus od-

mienił w radość, wskrzeszając jej dziecko do ży-

cia. Czynem tym przywrócił jej nadzieję, a 

wszystkim wdowom pragnącym żyć dla swoich 

dzieci, wnuków, dodawał sił, umacniając wiarę w 

Boże miłosierdzie. Uboga wdowa, która wrzuciła 

do skarbony świątynnej dwa pieniążki, została 

pochwalona przez Chrystusa i ukazana wszystkim 

jako wzór pełnego zaufania Bożej opatrzności i 

bezgranicznego poświęcenia. Dlatego od samego 

początku, kościół postępując zgodnie z regułą 

apostolską, błogosławił wdowieństwo wybrane ze 

względu na królestwo Boże. A czcigodni ojcowie, 

jak św. Augustyn, sławili wdowią wstrzemięźli-

wość jako dobro większe niż małżeńska skrom-

ność. 

 

 

 Zwracam się więc do 

Ciebie, droga wdowo, 

Hanno. Po śmierci 

męża, za którego 

szczerze się modlisz, zapragnęłaś poświęcić swoje 

życie Bogu. Kościół chce przyjąć twoje oddanie i 

prosi pokornie Ojca Niebieskiego, aby napełnił 

Cię Duchem Świętym. Prosiłaś już o dary Ducha 

Świętego, pocieszyciela, zawierając sakramental-

ny związek małżeński. Otrzymałaś wtedy łaskę 

uczestnictwa w oblubieńczej miłości Chrystusa do 

kościoła. Miłując męża, miłowałaś w nim także 

samego Zbawiciela. Kiedy zaś mąż odszedł do 

Pana, sama także pragniesz całkowicie oddać się 

Chrystusowi, i prosisz o nowe dary Ducha, dzięki 

czemu twój związek z Chrystusem jeszcze bar-

dziej się umocni, a służba kościołowi będzie bar-

dziej owocna. Naśladuj więc z gorliwością Mary-

ję, która według tradycji, po śmierci męża Józefa 

pozostała sama. Pod krzyżem na Golgocie, prze-

żywając bolesną mękę i śmierć swojego syna, 

przyjęła za swe dzieci wszystkich ludzi i stała się 

dla nich najlepszą matką. Do końca swoich dni, aż 

do chwalebnego Wniebowzięcia, wiernie wypeł-

niała zadania które Bóg jej powierzył w tym 

ostatnim etapie jej ziemskiego życia. Wpatruj się 

w przykład prorokini Anny i trwaj na osobistej 

modlitwie, pamiętając o pouczeniu, jakie dał św. 

Franciszek Salezy; że prawdziwa wdowa powinna 

być wdową nie tylko ciałem, ale i sercem, zacho-

wując niezłomną wolę pozostania w tym stanie aż 

do śmierci. Oddawaj chętnie potrzebującym wdo-

wi grosz, którym jest nie tylko pomoc materialna, 

lecz także piękna służba rodzinie i wspieranie 

apostolskich dzieł kościoła. Gdy zaś nadejdzie 

czas szczególnego cierpienia, pamiętaj że Chry-

stus, który wskrzesił z martwych syna ewange-

licznej wdowy, nie zostawi Cię bez pomocy. Bę-

dzie przy tobie aby umocnić twoje serce i zjedno-

czyć twoje cierpnie ze swoją zbawczą ofiarą krzy-

ża. A wy, drodzy siostry i bracia, którzy z miło-

ścią otaczacie wdowę Hannę, wspierajcie ją swoją 

modlitwą i zawsze przychodźcie jej z pomocą, 

kiedy osamotniona w swoim wdowieństwie, bę-

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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dzie jej szczególnie potrzebować. Niech w co-

dziennym życiu doświadcza, że jest we wspólno-

cie miłujących się braci i sióstr, aż nasz Pan i 

Zbawiciel, któremu w nowy sposób oddaje swoje 

życie, zaprowadzi ją do swojego Królestwa, gdzie 

wszyscy spotkamy tych, którzy nas uprzedzili w 

drodze, i wraz z całą wspólnotą zbawionych bę-

dziemy na wieki wysławiać miłosierdzie Ojca.  

 

MISJONARZE 

 

Kto otrzymał powołanie, 

by nieść wiarę w inne kraje, 

reagując często na nie, 

misjonarzem więc zostaje. 

 

Zaraz uczy się języków, 

bo chce zostać zrozumiany 

i przyswaja moc nawyków, 

by realizować plany. 

 

W Misji kościół oraz szkoła 

to podstawa, z dziećmi praca, 

praca ciężka choć wesoła 

zawsze z dziećmi się opłaca. 

 

One tak jak gąbka chłoną, 

Matkę Bożą czczą z godnością, 

oczka jak węgielki płoną, 

kiedy darzą Ją miłością. 

 

Maksymilian Maria Kolbe 

Święty z Niepokalanowa 

brał na ramię plecak, torbę 

i szedł głosić piękne słowa. 

 

Tak odpłynął do Japonii, 

gdzie założył Kościół Boży, 

wciąż różaniec trzymał w dłoni, 

bo Maryi śluby złożył. 

 

W Oświęcimiu oddał życie 

za współwięźnia spod Lublina, 

stanął na empatii szczycie, 

nawet Niemcom zrzedła mina. 
 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

Od 1954 roku w Kościele Katolickim ostatnia 

niedziela stycznia poświęcona jest modlitwie 

za chorych – na jedną z najstarszych chorób – jaką 

jest trąd.  

Ustanowiony został ten dzień z inicjatywy francu-

skiego podróżnika, poety, dziennikarza, Sługi Bo-

żego Paoula Follereau. Jest on obchodzony w 150 

krajach na świecie. 

 

Wanda Maria Błeńska przyszła na świat w Pozna-

niu 30 października 1911 roku.  

Po latach mówiła; ,,Tatuś mi mówił, że gdy babcia 

mnie zobaczyła, to powiedziała; ,,Wiesz synu bar-

dzo mi żal, ale to się nie uchowa''. A to się ucho-

wało i przeżyło 103 lata, z czego prawie połowę 

(bo 43 lata) swojego życia jako lekarz poświęciła 

chorym na trąd.  

Studia ukończyła w 1934 roku na Wydziale Le-

karskim Uniwersytetu Poznańskiego. W czasie 

studiów angażowała się w działalność Koła Mi-

syjnego (które dziś nosi jej imię). Podczas II woj-

ny światowej jako żołnierz Armii Krajowej orga-

nizowała leki, opatrunki i tzw. opiekę medyczną. 

Po wojnie na Uniwersytecie w Liwerpoolu uzy-

skała dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i 

Higieny.  

W 1951 roku na zaproszenie miejscowego biskupa 

dr Wanda Błeńska udaje się na misje do Ugandy 

w Afryce. Jej dziecięce marzenie się spełnia. Od 

zawsze chciała być lekarzem i pracować na mi-

sjach. Na początku jej pracy była jedynym leka-

rzem. Starała się leczyć wszystkich, którzy chcieli 

jej pomocy. Jak wspominała spała po pięć godzin 

na dobę. 

Każdy dzień rozpoczynała od uczestniczenia w 

Eucharystii. W latach pięćdziesiątych w Ugandzie 

mieszkało około 80 tys. trędowatych. To właśnie 

im poświęciła część swojego życia polska lekarka 

pochodząca z Poznania dr Wanda Błeńska przez 

miejscową ludność zwana Dokta, a przez pacjen-

tów nazwana Matką Trędowatych. 

 

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński 

podczas spotkania z lekarzami wspominał ją; 

,,W Rzymie spotkałem młodą Polkę – lekarkę, któ-

ra przyjechała z głębi Afryki, żeby się ze mną zo-

baczyć. Poświęciła się trędowatym. Przyszła wy-

razić swoje szczęście, że z narażeniem własnego 

życia może służyć nieszczęśliwym swym braciom i 

ulgę im przynosić”. 

 

Dokta – Matka Trędowatych 

Dr Wanda Maria Błeńska 
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Papież Jan Paweł II za dar jej posługiwania Lekar-

skiego nazwał ją; „Ambasadorem Misyjnego 

Laikatu” i uhonorował dr Wandę Marię Błeńską 

najwyższym odznaczeniem Orderem Św. Sylwe-

stra. 

O swojej pracy Matka Trędowatych mówi-

ła; „To nie jest łatwa praca być lekarzem na mi-

sjach. Bo nie tylko leczy się choroby, ale również 

duszę. Ilu wyleczyłam dobrym leczeniem a ilu wy-

błagałam modlitwą tego nie wiem. 

Czasami modliłam się razem z nimi w szpitalu, 

jeśli wiedziałam, że któryś z moich pacjentów jest 

w ciężkim stanie mówiłam o tym głośno . I wtedy 

wszyscy się modlili. 

Wiara na misjach bardzo się wzmacnia. Ja nigdy 

nie prowadziłam katechez. Zostawiałam to innym. 

Zawsze był jakiś katecheta czy ksiądz, który się 

zajmował tak zwanym nawracaniem. Ja się trzy-

małam swojej medycyny. 

Zdawałam sobie sprawę, że ci ludzie patrzą na 

misjonarzy. I pokochanie chrześcijaństwa, albo 

jego odrzucenie zależy od tego, co dojrzeli w na-

szym postępowaniu”.  

 

O szacunku do człowieka – lekarka mówiła; 

,,Gdybym badała trędowatych zawsze w rękawicz-

kach, to by oznaczało że się ich boję. 

Jeżeli chcesz być dobrym lekarzem, to trzeba po-

kochać swoich pacjentów. To znaczy; dać mu swój 

czas, troskę, dokształcać się. Dużo trzeba w to 

włożyć miłości. Tak to jest najważniejsze – stosu-

nek do pacjenta. A on wszędzie powinien być taki 

sam. Bo wszędzie człowiek cierpi i znacznie prę-

dzej zdrowieje, jeżeli ufa lekarzowi”. 

 

Na spotkaniu z młodzieżą mówiła ; 

,,Kiedy rozmawiam z młodzieżą zawsze im powta-

rzam, jeżeli macie jakieś dobre świetlane pomysły, 

to je pielęgnujcie . Nie dajcie im zasnąć nie od-

rzucajcie ich. Nawet jeżeli wydaje się niemożliwe 

do spełnienia”. 

 

Dr Wanda Błeńska odeszła do domu Ojca 27 li-

stopada 2014 roku. Ciało Jej spoczęło na cmenta-

rzu poznańskiej Parafii Dobrego Pasterza. Przy Jej 

grobie każdego 27 dnia miesiąca młodzież spoty-

ka się na modlitwie różańcowej. W czasie uroczy-

stości pogrzebowych abp Stanisław Gądecki mó-

wił o dr.Wandzie Błeńskiej - ,,Ikona życia mi-

syjnego''. 

Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym 

dr Wandy Błeńskiej odbył się w niedzielę misyjną  

 

Wśród osobistych rzeczy Matki Trędowatych od-

naleziono; Akt ślubowania, miłości, wierności i 

posłuszeństwa Jezusowi podpisany na misjach 

przez dr Wandę Błeńską: ,,Ja Wanda obieram 

sobie Ciebie Jezu za wyłącznego Pana i ślubuję Ci 

Miłość, Wierność i Posłuszeństwo, aż do śmierci. 

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w 

Trójcy Jedyny. 

Królowo Polski i Wszyscy Święci !  

 

W dniu Najświętszego Serca Jezusa A.D.1958 r. 

W. Błeńska''. 

 

Janina Załęska 

 

 

 

 

 

 Pozwolę sobie zacząć od cytatu: „Nas in-

teresują w tym momencie akty nietolerancji ze 

strony katolików wymierzone przeciw protestan-

tom” i nieco dalej „… słaba reakcja Zygmunta 

Augusta na antyprotestanckie tumulty.”
1
 lub „Do 

regularnych tumultów, najczęściej rozpoczyna-

nych przez katolików dochodziło w Krakowie”
2
 

Być może źle rozumiem, ale Pan Profesor T. 

Kempa zdaje się sobie samemu przeczyć: „Dopie-

ro jednak w czasach Zygmunta Augusta prote-

stanci doczekali się stopniowego prawnego 

stwierdzenia wolności wyznania”
3
 Ciekawe, dla-

czego pomija chronologicznie pierwszy tumult 

Gdański (antykatolicki). Wspominam o tym dlate-

go aby uzmysłowić sobie i nie tylko, iż bardzo 

trudno historykom o obiektywne przedstawienie 

tego tematu. Historyk jak rzadko który naukowiec 
narażony jest na polityczne presje, aby wykazać 

jedynie słuszną rację tej czy innej strony.  

 Wydaje mi się, że winno się mówić o wza-

jemnej tolerancji religijnej w Polsce, mając jedno-

cześnie na uwadze, że religia katolicka była domi-

nującą. Mam zbyt małą wiedzę, aby dowieść tezy, 

że polityczne i społeczne aspekty były ważnym 

powodem, że reformacja w Polsce nie powiodła 

się. Sprowadza się do hipotezy, że przyczyny 

większej wzajemnej tolerancji w Polsce leżały nie 

tylko po stronie religijnej, ale też i świeckiej. Jed-

ną z wielu cech reformacji było wypowiedzenie 

posłuszeństwa papieżowi a podporządkowanie 
                                                         
1
 T. Kempa, Wobec kontrreformacji: protestanci i prawo-

sławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej 
w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007, 
s. 51. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid., s. 21. 

Reformacja i problem tolerancji religijnej 

w Polsce w XVI i XVII w. 
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chrześcijan świeckiej władzy państwowej. Książę-

ta niemieccy byli więc zainteresowani wprowa-

dzeniem reformacji. Papiestwo przyznało Jagiel-

lonom, polskim królom, prawo nominowania bi-

skupów i dysponowania beneficjami kościelnymi, 

nie można się więc dziwić, że nie byli oni zainte-

resowani likwidacją kościoła katolickiego a raczej 

jego wzmocnieniem.
4
 Silna pozycja szlachty 

sprawiła jednocześnie, że konfederacja warszaw-

ska zapewniła szlachcie swobodę wyznania.
5
 Co 

by było ciekawiej akt tej konfederacji przygoto-

wany został przez komisję, na której czele stał ... 

biskup katolicki Stanisław Karnkowski, biskup 

kujawski. Innym ważnym aspektem jest fakt, iż 

społeczeństwo polskie było na swój sposób przy-

zwyczajone do istnienia w Polsce różnych wyznań 

nie tylko chrześcijańskich: prawosławia, katoli-

ków, ale też żydów i muzułmanów. Ważnym wy-

darzeniem była ugoda sandomierska, która była 

swego rodzaju „wewnętrznym” aktem tolerancyj-

nym trzech doktryn reformacyjnych a mianowicie: 

luteran, kalwinistów i braci czeskich.
6
 Co bardzo 

ważne nie było wśród nich arian i to nie dlatego, 

że to arianie nie chcieli przystąpić do ugody, to 

ich nie chciały wyznania protestanckie. Ciekawe 

jest to o tyle, że wydalenie arian z Polski w 1658 

traktuje się jako przejaw nietolerancji
7
 a winą 

obarcza się katolików. Nie przyjęcie arian do ugo-

dy sandomierskiej (nieważne przyczyny) przeja-

wem nietolerancji nie jest?       

Niewątpliwie bardzo ważnym czynnikiem 

sprzyjającym tolerancji był fakt, że w Polsce ruch 

reformatorski wynikał często, podobnie jak obec-

nie, z płytkich powodów, krytyka polityki Kościo-

ła to raczej moda, nie przekonania.
8
 Należy zwró-

cić uwagę na podatność poszczególnych warstw 

na reformację. Pospólstwo i plebs pozostawało 

wierne kościołowi katolickiemu nie tylko ze 

względów wyznaniowych ale też ze względu na 

antagonizm z bogatymi nie do końca spolonizo-

wanymi patrycjuszami.
9
 Z drugiej strony patrycjat 

był skłonny do kompromisu stawiając kwestie 

gospodarcze i polityczne ponad problemy religij-

ne.
10

 Zarzuty protestantów wobec kościoła nie 

                                                         
4
 J. Tazbir, Reformacja w Polsce: szkice o ludziach i doktry-

nie, Warszawa 1993, s. 12. 
5
 Ibid., s. 51. 

6
 J. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i 

XVII wieku, Warszawa 1997, s. 38(?). 
7
 H. Wisner, Najjaśniejsza Rzeczpospolita: szkice z czasów 

Zygmunta III i Władysława IV Wazy, Warszawa 2001, s. 
37(?). 
8
 J. Tazbir, Reformacja w Polsce..., s. 17. 

9
 Ibid., s. 22. 

10
 Ibid., s. 23. 

były dla polskiej szlachty nowością, formowali je 

już wcześniej „prawowierni” katolicy a chodzi tu 

o sądownictwo, ściąganie dziesięciny i udział du-

chowieństwa w świadczeniach na rzecz obronno-

ści kraju.
11

 Siła jedności szlachty i powiązań ro-

dzinnych powodowała, że aktów nietolerancji 

wewnątrz tej grupy praktycznie nie było.
12

  

W Polsce tolerancja religijna była zdecy-

dowanie większa niż w innych krajach Europy. 

Często przytaczanym na to dowodem jest fakt, że 

do Polski przybyli wygnani ze swych ojczyzn 

bracia czescy czy też menonici z Niderlandów.  

Tolerancja ta wynikała często ze względów spo-

łeczno-politycznych. Nie można jednak pominąć 

stanowiska wielu katolickich hierarchów ko-

ścielnych jak również np. jezuitów, którzy w 

swych szkołach uczyli też „różnowierców” oraz 

konsekwentnie przestrzegali wobec nich zasad 

tolerancji!
13

 Nie oznacza to oczywiście, że prze-

jawów nietolerancji w Polsce nie było; ze wszyst-

kich stron. 

Według mojego stanu wiedzy i świadomości na 

dzień 16.11.2022 

Wiktor Bednarczuk 

 

 

Z RADOŚCIĄ KU BOGU 

 

Brak czasu 

 Zbliżał się Wielki Post i młody wikariusz, 

który był pełen zapału do głoszenia Ewangelii 

postanowił coś zrobić dla swoich parafian. Wpadł 

na pomysł, że zorganizuje medytację Pisma 

świętego dla wiernych. Chodził od domu do domu 

i zapraszał wszystkich. Przybył też do domu 

pewnego nauczyciela chcąc go również zaprosić 

na medytacje, ten jednak stanowczo odrzekł: 

 - Mam zbyt dużo obowiązków i nie mam 

czasu. 

 Słysząc te słowa, wikariusz powiedział: 

 - Przypomina mi pan zmęczonego stolarza, 

który marnuje czas i siły bo pracuje tępą piłą. 

Tłumaczy się przy tym, że nie ma czasu, aby 

usiąść i ją naostrzyć. 
 

/Z: Marcin Melon „Opowieści z głębi ducha”/ 
 

 „Czas jest najcenniejszym darem, jaki dał 

nam Bóg, a człowiek tak zadziwiająco i okrutnie 

go trwoni”. 

/Klemens XIV/ 
                                                         
11

 Ibid., s. 13. 
12

 H. Wisner, Najjaśniejsza Rzeczpospolita..., s. 47–49. 
13

 T. Kempa, Wobec kontrreformacji..., s. 49. 
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„Czas ucieka, wieczność czeka”. 

/Na bazylice w Wadowicach; często  

spoglądał na ten napis Jan Paweł II/ 

 

„Jeśli masz czas dla innego człowieka to nie 

spoglądaj na zegarek”. 

/Phil Bosmans/ 

 

„Wy Europejczycy macie zegarki, my mamy 

czas”. 

/afrykańskie/ 

 Morski gigant – płetwal 

 Jest to prawdopodobnie najcięższa istota 

żywa, jaka kiedykolwiek żyła na naszej planecie. 

Z długością 33 metrów i niewiarygodną wagą 200 

ton płetwal błękitny jest niekwestionowanym 

władcą większości oceanów. 

Ze względu na swój wygląd płetwal błękitny by-

wa nazywany wielorybem. Jego masywne ciało 

pokrywa cienka, łupkowo szara skóra przysto-

sowana, by zmniejszać tarcie. To pozwala 

zwierzęciu na rozwinięcie w wodzie dużej 

prędkości – na krótkim dystansie nawet do 50 

km/h. Tuż pod skórą ma ono grubą warstwę 

tłuszczu, która zapewnia mu ochronę termiczną w 

zimnych wodach oceanu. 

Można by oczekiwać, że tak gigantyczne 

stworzenie żywi się wielką zdobyczą, a jest 

dokładnie na odwrót. Płetwale żywią się miniatur-

owymi morskimi skorupiakami, tzw. krylem. W 

ciągu dnia płetwal zjada 3 do 5 ton pokarmu. 

Ciekawostką jest, że płetwale, szukając 

pożywienia, nigdy nie przekraczają równika. 

Płetwale komunikują się za pomocą dźwięków o 

częstotliwości od 10 do 40 Hz. Ich zawodzenie o 

sile 188 decybeli jest najgłośniejszym dźwiękiem 

wydawanym przez żywe stworzenie na  świecie. Z 

najnowszych badań wynika, że te odgłosy są wyd-

awane wyłącznie przez samce. To skłania eksper-

tów ku hipotezie, że jest to sposób zalotów. Warto 

dodać, że  „mały” płetwal  przy urodzeniu ma 7 

metrów długości i waży 2,5 tony. Dzięki 

odżywczemu mleku matki jest w stanie przybrać 

90 kg w ciągu jednego dnia! Płetwale żyją ok. 80 

lat. 

/Z: „21.Wiek”, sierpień 2018/ 
 

 Masz dwa wiadra – 5 litrów i 3 litry. Uży-

wając tylko tych dwóch wiader, odmierzyć 1 litr. 

 

Rozwiązanie łamigłówki z poprzedniego numeru: 

1.Przewozi kozę i wraca sam. 2. Przewozi wilka    

i wraca z kozą. 3.Przewozi kapustę i wraca sam. 4. 

Przewozi kozę i obyło się bez szkody!/ 

 

 Pani Kowalska układa do snu swojego 

małego synka: 

- A gdybyś w nocy czegoś potrzebował, to 

zawołaj głośno „mamusiu” i tatuś zaraz do ciebie 

przybiegnie. 
 
Badam pana, badam, ale nie mogę dojść 

przyczyny pańskich schorzeń. Przypuszczam, że 

to alkohol. 

- No dobrze, przyjdę jak pan doktor 

wytrzeźwieje… 
 
Na lekcji religii katecheta opowiada dzieciom o 

nadejściu końca świata: 

- W Dniu Sądu Ostatecznego runą mury, gwiazdy 

spadną z nieba, a umarli powstaną z grobów… 

- Proszę księdza – przerywa Jaś – a czy będziemy 

wtedy mieli wolne? 

 
 

Stanisław Firlit 

 

 

 

 

W dniu 22.01.2023 r. w domu kateche-

tycznym odbyło się spotkanie opłatkowe zorgani-

zowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 

które zgromadziło przy jednym stole Babcie i 

Dziadków oraz przedstawicieli poszczególnych 

grup parafialnych naszej przepięknej gorlickiej 

Bazyliki. Przybyłych gości przywitała Pani Prezes 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Marta Prze-

wor, nawiązując w swoim powitaniu do hasła: 

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”, w duchu któ-

rego przeżywamy obecny rok. A co za tym idzie, 

trzymając się tego co ustanowił Jezus podczas 

ostatniej wieczerzy, naszego obowiązku conie-

dzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Nie 

wystarczy pójść na łąkę, czy do lasu, aby pomo-

dlić się i spotkać z Bogiem jak zdarzało się mówić 

uczestnikom letniej kolonii organizowanej od wie-

lu lat przez Panią Martę. Owszem Bóg jest wszę-

dzie, jednak każda wierząca osoba ma obowiązek 

uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucha-

rystii, w dniach ustanowionych przez Kościół jako 

obowiązkowe, aby spotkać się z żywym Chrystu-

sem mieszkającym w tabernakulum. Podczas ko-

lonii młodzież bardzo chętnie i aktywnie uczestni-

czyła w Eucharystii czytając czytania, śpiewając 

psalmy itp. Również spotkanie opłatkowe kilkoro 
uzdolnionych młodych artystów uświetniło swoim 

Bożonarodzeniowym występem. Następnie ks. 

Proboszcz Stanisław Ruszel pobłogosławił opłat-

ki,  którymi połamaliśmy się życząc sobie  

C 

Ł 
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nawzajem wszystkiego co najlepsze. Tak samo jak 

z najbliższymi podczas wieczerzy Wigilijnej. W 

tym miejscu też chciałabym się odnieść do słów 

wypowiedzianych przez księdza Proboszcza: „Te-

raz niejednokrotnie młodzi chcą obchodzić święta 

Bożego Narodzenia bez Boga. Mówiąc, że przyj-

dą, jeśli nie będzie opłatka podczas wieczerzy Wi-

gilijnej i nikt nie będzie o Bogu wspominał”. A 

przecież urodzin jubilata nie można przeżyć bez 

jego obecności, życzeń, a przede wszystkim oka-

zania  sobie nawzajem miłości. W tym wypadku 

Bogu. Nie tylko podczas świąt Bożego Narodze-

nia, lecz przez cały rok – jak dalej kontynuował 

ks. Proboszcz. Nie możemy tłumaczyć młodych 

brakiem czasu czy zmęczeniem, które może zwol-

nić ich z uczestnictwa w obowiązkowym nabo-

żeństwie eucharystycznym. Jeśli nie chcą sami 

uczestniczyć, to niech nas podwiozą. Taka posta-

wa może ich zmobilizować.  Przecież „kropla drą-

ży skałę”. Po bardzo głębokiej w treści wypowie-

dzi ks. Proboszcza, kilka słów powiedział ks. To-

masz Bierzyński – opiekun wielu grup parafial-

nych, w tym również Stowarzyszenia Rodzin Ka-

tolickich. Następnie właśnie przedstawiciele Sto-

warzyszeń Parafialnych mogli podzielić się do-

świadczeniem bliskości Boga oraz drugiego czło-

wieka poprzez swoją działalność w grupach para-

fialnych oraz złożyć wszystkim uczestnikom spo-

tkania opłatkowego życzenia. Te wypowiedzi 

przeplatane były śpiewem kolęd, które jeszcze 

bardziej zjednoczyły wszystkich i wprowadziły 

atmosferę rodzinnej Wigilii. Wierzę, że wszyscy 

wrócili do domu ubogaceni  miłością Bożą, swoją 

nawzajem oraz z większym pokojem w sercach.  

 

Izabela Krupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fotorelacja z uroczystości konsekracji wdowy Hanny Wlazień 
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ks. Tomasz Bierzyński, Kompendium dokumen-

tów Soboru Watykańskiego II, Tarnów 2012, s. 

11-12 
 

Skrót Konstytucji o Liturgii Świętej - część 4 

ODNOWIENIE LITURGII  

 

 Zasady odnowy liturgicznej wynikające z hier-

archicznego i społecznego charakteru liturgii: 

KL 26-32 

o czynności liturgiczne nie są pry-

watnymi czynnościami, lecz 

uroczyście sprawowanymi obrzędami 

Kościoła, 

o definicja Kościoła:  

 Kościół to lud święty, zjed-

noczony i zorganizowany pod 

zwierzchnictwem biskupów, 

o celebracje liturgiczne wspólnotowe 

mają pierwszeństwo przed celebracją 

indywidualną, 

o podczas sprawowania liturgii każdy 

wykonujący swą funkcję powinien w 

pełni wykonywać tylko to, co do niego 

należy, 

 

 

 

o celem wzmożenia czynnego uczestnic-

twa należy zachęcać wiernych do, 

 wykonywania:   

 aklamacji,  

 odpowiedzi,  

 psalmów,  

 antyfon,  

 pieśni, 

 czynności czy gestów,  

 przybierania właściwej post-

awy ciała,  

 zachowywania pełnego 

milczenia w odpowiednim 

czasie, 

o rubryki w księgach liturgicznych 

mają przewidywać także udział 

wiernych, 

o stosownie do przepisów litur-

gicznych, w liturgii nie należy 

okazywać żadnych szczególnych 

względów:  

 prywatnym osobom, 

 stanowiskom. 
 

ToBi 
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