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1.	 Kończy	się	miesiąc	maj.	Dziękuję	wszystkim	którzy	
uczestniczyli	w	nabożeństwach	majowych	w	koście-
le	 lub	 przy	 kapliczce	 na	 ul.	 Twardowskiego.	 Dzię-
kuję	 klerykom	 naszego	 seminarium	 salezjańskie-
go	 za	 animacje	 nabożeństwa	 przy	 kapliczce	 na	 ul.	
Twardowskiego.	

2.	 Tegoroczna	 procesja	 Bożego	 Ciała	 rozpocznie	 się	
Mszą	świętą	w	naszym	kościele	parafialnym	o	godz.	
16.00.	Po	Eucharystii	wyruszy	procesja	ulicami:	Kon-
federacką,	Monte	Cassino,	Bułhaka,	Wierzbowa	i	Ko-
mandosów	do	kościoła	Matki	Bożej	Fatimskiej.	

3.	 Nabożeństwa	do	Serca	Pana	Jezusa	w	czerwcu	będą	
odprawiane	w	kościele	w	dni	 powszednie	 po	mszy	
świętej	o	godz.	18.00	a	w	soboty	i	niedziele	o	17.30.	

4.	 Taca	z	pierwszej	niedzieli	miesiąca	–	3	czerwca	–	jest	
przeznaczona	na	spłatę	remontu	naszej	świątyni.	

5.	 Zmiana	tajemnic	różańcowych	w	niedzielę	3	czerwca	
o	17.15.	

6.	 Dnia	 12	 czerwca	 organizowana	 jest	 jednodniowa	
pielgrzymka	na	Jasną	Górę.	Zapisy	w	zakrystii.	

7.	 15	 czerwca	 –	 dzień	 modlitw	 o	 beatyfikację	 Jana	
Tyranowskiego.	

8.	 Wspólnota	mężczyzn	z	naszej	parafii	organizuje	spły-
wa	kajakowy	w	dniu	16	czerwca.	Więcej	 informacji	
na	naszej	stronie	internetowej	i	facebooku	parafii.	

9.	 Dnia	24	czerwca	swoje	imieniny	obchodzi	ks.	Jan	Ku-
charczyk	i	ks.	Jan	Cienkosz.

n

OGłOSZENia	W	PiGułCE

Dębniki

REDaKCJa:
Ks.	Zygmunt	Kostka	SDB,	 
Teresa	Flanek,	Magdalena	Dudek,	
łukasz	Pilarczyk,	s.	Emanuela	Pawlus,	
Stanisław	Bieda,	Maria	Palusińska,	
Marcin	Pietrzyk,	Wojciech	Pietras, 
red.	nacz.	Janusz	Kościński,	

tel.	12	269	16	18
internet:	http://debniki.sdb.org.pl
e-mail:	debnicki.dzwon@gmail.com

	 SPiS	TREŚCi

 3 OGłOSZENia	W	PiGułCE  
(Ks.	Zygmunt	Kostka,	proboszcz)

	 4	 SłOWO	DLa	ŻYCia

 5 PiERWSZa	KOMuNia	ŚW. 
Mimo	tego,	że	dostałam	tyle	prezentów	 
najważniejszy	w	moim	życiu	jest...

 6 PiERWSZa	KOMuNia	ŚW. 
aby	nasza	wiara	 
była	zielona	i	kwitnąca	jak	łąka

 6 CZERWCOWE	ŚWięTa 
Boże	Ciało 
(Marcin	Pietrzyk)

 7	 CZERWCOWE	ŚWięTa 
Serce	Jezusa	proszę	najgoręcej	spraw	
niech	Cię	kocham	coraz	więcej 
(opr.	Teresa)

 9 CZERWCOWE	ŚWięTa 
Kim	właściwie	jest	Bóg 
(ks.	Tomasz	Jaklewicz)

 11 OBROńCa	ŻYCia	–	Wiedział,	że	 
zbliża	się	kres	jego	ziemskiej	wędrówki,	
ale	szedł	na	spotkanie	z	Bogiem	pełen	
nadziei,	wiary	i	radości 
(opr.	JK)

 13 100	LECiE	WOLNOŚCi	–	Odzyskanie	
przez	Polskę	niepodległości	w	1918	r.

 15 KOŚCiół	W	POLSCE	i	Na	ŚWiECiE

 19 KaLENDaRiuM

 26 KąCiK	DLa	DZiECi 
Nie	żałujcie	poświęcenia

 27	 KąCiK	DLa	DZiECi 
Bóg	daje	łaskę,	kto	o	nią	prosi	 
i	jej	pragnie 
(Wiktoria	Papiz)

 30 KąCiK	DLa	DZiECi 
Rok	Konfederacji	Barskiej	 
–	Święto	Szkoły	Podstawowej	 
z	Oddziałami	integracyjnymi	nr	30	 
im	Kazimierza	Pułaskiego 
(Krystyna	Gubernat)



4 5

Z	Ewangelii	według	św.	Mateusza	(Mt	28,	16-20)	

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie 
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektó-
rzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił 
tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

SŁOWO DLA ŻYCiA

Jedenastu	ukończyło	właśnie	szkołę	Jezusa.	Tyle	sły-
szeli	 i	 widzieli,	 za	 chwilę	 sami	 mają	 założyć	 szkołę,	
a	właściwie	ją	kontynuować.	a	jednak	wątpią.	Dlacze-
go?	Bo	wiara	może	iść	w	parze	ze	zwątpieniem.	Co	nie	
musi	wcale	oznaczać	pochwały	zwątpienia	–	postawy	
bardzo	dziś	modnej.	Nie	trzeba	panikować,	rzucać	się,	
podejmować	nieprzemyślanych	decyzji,	ale	raczej	„od-
dać	pokłon”	Jezusowi.	

„Dana	Mi	jest	wszelka	władza	w	niebie	i	na	ziemi”.	Do	
królestwa	 Bożego	 należą	 Ci,	 którzy	 uznali	 nad	 sobą	
władzę	Boga	objawioną	tak	przedziwnie	przez	Jezusa.	
Poddać	się	władzy	Boga	oznacza	uwierzyć	w	Jego	mi-
łość.	uwierzyć,	że	największą	potęgą	świata	nie	są	ani	
polityka,	gospodarka,	nauka,	technika	itd.,	ale	miłość.	
Poddać	 się	 tej	miłości,	 dać	 się	 jej	 poprowadzić	 przez	
krzyż	do	zmartwychwstania.	Czy	uznaję	władzę	Boga	
nade	 mną?	 Czy	 ja	 wyznaczam	Mu	 miejsce	 w	 moim	
życiu?	 Czy	 pozwalam,	 by	 On	 wyznaczał	 mi	 miejsce	
w	swoim	życiu?

„idźcie	 więc	 i	 nauczajcie	 wszystkie	 narody”.	 „idź-
cie”	–	czyli	wstańcie	z	miejsca,	ruszcie	się,	nie	śpijcie,	

bądźcie	ofensywni.	„Nauczajcie”	–	dosłownie	„czyńcie	
uczniów,	pozyskujcie	uczniów”.	„idźcie	i	nauczajcie”	–	
te	dwa	słowa	są	ze	sobą	powiązane.	Zdobywanie	no-
wych	uczniów,	czyli	ewangelizacja	wiąże	się	z	ruchem,	
wędrówką,	aktywnością.	Potem	Jezus	mówi	„uczcie	je	
(narody)	zachowywać”.	Obie	te	postawy	są	potrzebne	
w	Kościele:	ewangelizacyjny	ogień	wiary	i	solidne	na-
uczanie	pomagające	trwać.

Tajemnica	Trójcy	pojawia	się	wyraźnie	w	kontekście	
chrztu.	Wybrzmiewają	zestawione	razem	po	raz	pierw-
szy	trzy	imiona	Boskich	Osób:	Ojciec,	Syn	i	Duch	Świę-
ty.	Zanim	cokolwiek	zaczęliśmy	myśleć	na	ten	temat,	
zostaliśmy	ochrzczeni	w	imię	Boga	w	Trójcy.	Dosłow-
nie	 „zanurzeni”	 w	 Nim.	 Moje	 imię	 zostało	 wpisane	
między	 imiona	 Boskie.	 Człowiek	 może	 się	 wypisać	
z	Kościoła,	ale	nie	może	„wypisać	się	z	Boga”,	opuścić	
przestrzeni	Jego	łaski.	Bóg	będzie	już	zawsze	czekał,	aż	
każdy	ochrzczony	stanie	się	Jego	uczniem.

„a	oto	Ja	jestem	z	wami…”	Tak	kończy	się	Ewangelia	
św.	Mateusza.	 On	 jest	 z	 nami.	 ale	 czy	my	 jesteśmy	
z	Nim?	Czy	ja	jestem	z	Nim?

ks.	Zygmunt	Kostka,	SDB 
n

PierWSzA  
kOmuniA śW.

W	sobotę	19	V	grupa	dzieci	z	naszej	parafii	przyjęła	
po	raz	pierwszy	Komunię	Świętą.	Posłuchajmy	jak	to	
przeżyły.

Na Komunii czułem się bardzo fajnie. Nie streso-
wałem się. Czułem się tak jakbym wychodził na scenę. 
Czułem się dumny, że mogę przyjąć Jezusa do serc. 

Kuba	Zając	3C

Podczas I Komunii Świętej czułem się jakbym cho-
dził po wodzie tak byłem lekki. Byłem taki czysty, taki 
grzeczny. Niesamowite przeżycie.

Mati	Szeliga	3C

Jak stałam w kolejce do Komunii to myśl o tym, że 
zaraz Pan Jezus do mnie przyjdzie napełniało mnie 
lękiem i strachem, brzuch mnie bolał….

Julka	Solecka	3C

Jak przyjęłam Pana Jezusa to czułam jak mnie 
oświeca. Po I Komunii czułam się szczęśliwa, że mogę 
go przyjąć. 

Zosia	Załęska	3C

W dniu I Komunii Świętej to trochę się stresowa-
łem. Ale kiedy Pan wstąpił do mego serca to było mi 
lekko. 

Kuba	Dorda	3C

Przy I Komunii Świętej czułam że dzieje się coś 
wielkiego. I jak przyjmowałam opłatek pomyślałam, 
że już  niedługo Pan Jezus będzie w moim sercu. Czu-
łam się jak ptak i chciałam latać ale nie mogłam bo 
jestem człowiekiem.

Nadia	Ziółko	3a

Moja I Komunia Święta to był piękny dzień, prze-
żyłam to niesamowicie, czułam jakby sam Pan Jezus 
udzielał mi I Komunii Świętej. 

Ola	Rogowska	3C

Na początku stresowałam się ale potem cieszyłam 
się z tego, że mogłam przyjąć Jezusa do serca. Mimo 
tego, że dostałam tyle prezentów najważniejszy jest 
w moim życiu Pan Jezusa.

Wiktoria	Bierówka	3C

Po przyjęciu Pana Jezusa czułem się jak święty. 
Ogólnie czułem się bardzo dobrze, jakbym miał skrzy-
dła i mógł odlecieć do nieba. Przed wejściem czułem 
radość i jak najszybciej chciałem przyjąć Jezusa. 

Kajetan	brzuchacz	3C

W dzień I komunii Świętej byłem lekko zestreso-
wany. Gdy wszedłem do kościoła to poczułem, że to 
ten dzień kiedy przyjmę Pana  Jezusa do serca. Poczu-
łem wiosnę w sercu i jakbym dostał nowe życie. Byłem 
bardzo szczęśliwy. 

Oskar	3B

I Komunię Świętą przeżyłem, fajnie, bardzo byłem 
szczęśliwy, że ten dzień w końcu nadszedł. Potrakto-
wałem ten dzień bardzo wyjątkowo. W sercu moim 
zakwitły kwiaty.

	Dawid	3B

Najpierw traktowałem to jak zwykły dzień i tro-
chę nie zdawałem sobie sprawy, że już jest I Komunia 
Święta. Lekko się stresowałem ale po przyjęciu Pana 
Jezusa poczułem ulgę. 

ignaś	3B

n

Mimo	tego,	że	dostałam	tyle	prezentów	 
najważniejszy	w	moim	życiu	jest...
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PierWSzA  
kOmuniA śW.

Blisko	rok	trwały	przygotowania	do	Pierwszej	Komu-
nii	Świętej.	Pewnie	dla	wielu	rodziców	perspektywa	
comiesięcznych	 spotkań	 z	 księdzem	 Proboszczem	
wydawała	 się	 przerażająca.	 Dzieci	 również	 cały	 rok	
uczyły	się	i	wraz	z	siostrą	Emanuelą	przygotowywa-
ły	się	do	przyjęcia	Pana	Jezusa.	Myślę,	 że	było	war-
to.	 Jestem	 przekonana,	 że	 w	 tym	 czasie,	 w	 każdym	
rodzicu	zrodziła	się	jakaś	refleksja,	czy	wspomnienie	
pierwszego	przyjęcia	Jezusa	w	Komunii	Świętej.	Być	
może	ktoś	po	długim	czasie	przystąpił	właśnie	teraz	
do	Sakramentu	Pokuty	i	gdyby	nie	ten	czas	jaki	mie-
liśmy	od	września	nie	zrobiłby	tego	przez	kolejnych	
kilkanaście	lat.

uroczystość	jak	co	roku,	była	przygotowana	pięk-
nie.	 Piękna	 modlitwa,	 piękny	 śpiew	 i	 oczywiście	
urzekające	dekoracje,	ale	nie	to	było	najważniejsze…

Najważniejsze	 były	 przeżycia	 naszych	 dzieci.	Widać	
było	radość	i	dumę,	że	nadszedł	ten	dzień	w	którym	
są	już	gotowe!	Nie	możemy	jednak	zapominać,	szcze-
gólnie	my	 rodzice,	 że	Pierwsza	Komunia	 to	dopiero	
początek.	Początek	żywej	relacji	naszych	dzieci	z	Pa-
nem	Jezusem.	To	my	musimy	teraz	zadbać	o	ich	roz-
wój	duchowy,	o	to	żeby	nigdy	nie	oddaliły	się	od	tego,	
który	daje	Życie.	Żebyśmy	nigdy	nie	stanęli	dzieciom	
na	drodze	do	Jezusa.	

Dziękując	Bogu	za	dar	Eucharystii,	prośmy	Ducha	
Świętego,	aby	Pierwsza	Komunia	naszych	dzieci	stała	
się	początkiem	nowego	życia	z	Jezusem	Chrystusem	
dla	nas	wszystkich!

aby	nasza	wiara	–	jak	powiedział	ksiądz	Proboszcz	
–	była	zielona	i	kwitnąca	jak	łąka.	

Rodzice	 
n

aby	nasza	wiara	 
była	zielona	i	kwitnąca	jak	łąka

CzerWCOWe
śWiętA

Marcin Pietrzyk

W	tym	roku	Święto	Najświętszych	Ciała	i	Krwi	Chry-
stusa	 obchodzimy	 31	maja.	 Pamiątkę	 ostatniej	wie-
czerzy	oraz	przeistoczenia	chleba	i	wina	w	ciało	i	krew	
Chrystusa	wobec	Jego	uczniów,	kościół	katolicki	ob-
chodzi	także	w	Wielki	Czwartek,	wtedy	jednak	rozpa-
miętuje	się	to	wydarzenie	w	kontekście	męki	Jezusa	
Chrystusa.	 uroczystość	 Bożego	 Ciała	 natomiast	ma	
charakter	dziękczynny	i	radosny.	

W	 Polsce	 obchodzi	 się	 ją	w	 czwartek	 po	 uroczy-
stości	Trójcy	Świętej,	60	dni	po	Wielkanocy.	Na	usta-
nowienie	święta	miały	wpływ	widzenia	św.	Julianny	
z	Cornillon,	a	także	wydarzenie	z	1263	r.,	kiedy	miał	

Boże	Ciało
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miejsce	 cud	 eucharystyczny	w	Bolsenie,	 gdy	hostia	
w	 rękach	 wątpiącego	 w	 transsubstancjację	 księdza	
zaczęła	 krwawić.	 W	 1264	 r.	 papież	 urban	 iV	 bullą	
Transiturus	ustanowił	tę	uroczystość	dla	całego	Ko-
ścioła.	Jako	uzasadnienie	podał	zadośćuczynienie	za	
znieważanie	 Jezusa	 Chrystusa	 w	 Najświętszym	 Sa-
kramencie,	błędy	heretyków	oraz	uczczenie	pamiątki	
ustanowienia	Eucharystii,	 która	w	Wielki	Czwartek	
nie	może	być	uroczyście	obchodzona	ze	względu	na	
powagę	Wielkiego	Tygodnia.	Wprawdzie	ze	względu	
na	śmierć	urbana	iV	bulla	nie	została	ogłoszona,	we-
szła	w	życie	dopiero	bulla	Jana	XXii,	a	uczczenie	Ciała	

i	Krwi	Chrystusa	obchodzono	aż	do	XX	w.	 jako	dwa	
oddzielne	święta,	to	reforma	liturgiczna	papieża	Paw-
ła	Vi	z	roku	1969	połączyła	oba	te	święta.	

Z	Bożym	Ciałem	 związana	 jest	 także	uroczystość	
Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa	 obchodzona	 zaraz	
po	oktawie	Bożego	Ciała.	W	Polsce	uroczystość	Bo-
żego	 Ciała	 obchodzona	 jest	 powszechnie	 od	 1420	
r.	 zgodnie	 z	 ustaleniami	 synodu	 gnieźnieńskiego.	

W	 późnym	 średniowieczu	 i	 w	 renesansie	 najwięk-
szym	sanktuarium	kultu	Bożego	Ciała	w	Polsce	był	
poznański	 kościół	 Bożego	 Ciała.	 Ze	 świętem	 zwią-
zana	 jest	procesja	 z	Najświętszym	Sakramentem	po	
ulicach	parafii,	która	zatrzymuje	się	kolejno	przy	czte-
rech	ołtarzach,	gdzie	czytane	są	fragmenty	Ewange-
liczne	związane	z	Eucharystią.

n

CzerWCOWe
śWiętA

opr. Teresa

Miesiąc	 poświęcony	Matce	 Najświętszej,	 w	 którym	
rozbrzmiewała	 litania	 Loretańska	 i	 pieśni	 Maryjne	
wyjątkowo	piękny	w	 tym	roku	odchodzi.	 i	przycho-
dzi	 czerwiec,	miesiąc	 szczególnej	 czci	Najświętszego	
Serca	 Pana	 Jezusa.	 W	 tym	 miesiącu	 w	 Kościołach	
odprawiane	 jest	nabożeństwo	do	Serca	Pana	Jezusa	
a	w	piątek	po	oktawie	Bożego	Ciała	przypada	święto	
Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa.	Nie	ma	na	świecie	
nic	 piękniejszego	 niż	 trwać	 przy	 Sercu	 Jezusowym	
i	kontemplować	Jego	Oblicze.	Tak	wielu	z	nas	nękają	
różne	 troski,	 niepewne	 jutro,	 brak	 pracy	 i	wiele	 in-
nych	bolączek	na	które	wiele	ludzkich	serc	pozostaje	
głuchych,	ale	jest	jedno	Serce	które	zawsze	bije	żywo	
i	 jest	 zatroskane	o	 losy	każdego	człowieka,	 to	Serce	
Najświętsze,	 Serce	 Jezusa	 skarbnica	 Miłości	 i	 Mą-
drości.	Serce	które	jest	otwarte	dla	każdego	i	zawsze	
czeka.	„Przyjdźcie	do	mnie	wszyscy	którzy	utrudzeni	i	
obciążeni	jesteście”	(Mt	11,28-29).	

Jezus	pragnie	by	człowiek	przyszedł	takim	jaki	jest	
z	wszystkim	co	stanowi	jego	życie.	Serce	Jezusa	to	źró-
dło	miłości	i	balsam	dostępny	na	wyciągnięcie	ręki.	
Ojciec	Św.	Franciszek	powiedział	że	„Serce	Jezusa	jest	
w	najwyższym	stopniu	symbolem	miłosierdzia	Boże-
go.	Nie	jest	to	symbol	wyimaginowany	lecz	prawdzi-
wy	stanowiący	centrum,	źródło	z	którego	wypłynęło	
zbawienie	dla	całej	ludzkości”.	

Serce	Jezusa	proszę	 
najgoręcej	spraw	niech	

Cię	kocham	coraz	więcej

Kult	Najświętszego	Serca	Pana	 Jezusa	 sięga	 cza-
sów	średniowiecza	i	ma	dwa	podstawowe	cele.	Pierw-
szy	 uświadamia	 nam	 jak	 niepojętą	 miłością	 kocha	
nas	Bóg.	Mówi	o	 tym	całe	dzieło	Stworzenia,	Wcie-
lenia	 i	Odkupienia.	Czcząc	Serce	 Jezusa	odkrywamy	
tę	miłość	Bożą	do	każdego	z	nas.	Drugim	celem	kultu	
jest	ekspiacja,	wynagrodzenie	za	popełnione	grzechy.	
a	 są	 to	 grzechy	 przeciw	 życiu,	 godności	 człowieka,	
przeciw	 małżeństwu	 i	 rodzinie,	 przeciw	 miłości	 Oj-
czyzny	 i	 przeciw	prawdzie.	Dziś	w	obliczu	 laicyzmu,	
liberalizmu	 i	 nasilającej	 się	 wrogości	 wobec	 Pana	
Boga	i	Kościoła	ożywienie	kultu	Najświętszego	Ser-
ca	Pana	Jezusa	może	być	dla	naszej	Ojczyzny	ratun-
kiem.	 Podobnie	 jak	 w	 obliczu	 upadku	 moralności	
i	szerzenia	się	prywaty	w	życiu	publicznym	Pierwszej	
Rzeczypospolitej,	 ówcześni	 biskupi	 skierowali	 proś-
bę	do	papieża	Klemensa	Xiii	o	ustanowienie	Święta	
Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa,	bo	w	Bożym	Sercu	
widzieli	nadzieję	 i	 pomoc	w	uzdrowieniu	ówczesne-
go	społeczeństwa.	Decyzją	papieża	Klemensa	Xiii	6	
lutego	1765	roku	ustanowiono	na	ziemiach	polskich	
to	święto.	

Wyjątkową	 rolę	 w	 krzewieniu	 kultu	 Serca	 Pana	
Jezusa	 odegrała	 francuska	 zakonnica	 wizytka	 z	 Pa-
ray	–	le	Monial	Małgorzata	Maria	alacoque.	Przez	tę	
świętą	 osobę	 Pan	 Jezus	 przypomniał	 ewangeliczna	
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prawdę,	że	„Bóg	jest	miłością”	(J	4,16).	Jej,	Pan	Jezus	
przekazał	misję	upowszechnienia	nabożeństwa	a	po-
przez	 objawienia	 Pan	 Jezus	 przekazał	 ludziom	 jak	
winni	oddawać	cześć	Jego	Najświętszemu	Sercu.	

Wielkim	czcicielem	Serca	Pana	Jezusa	był	św.	Jan	
Paweł	 ii.	Wielokrotnie	 podkreślał	 tę	 nieskończoną	
miłość	 Jezusa	 do	 nas.	 W	 1986	 roku	 w	 czasie	 piel-
grzymki	do	grobu	św.	Małgorzaty	Marii	powiedział	
„przy	 sercu	 Jezusowym	serce	 człowieka	uczy	 się	po-
znawać	jaki	jest	prawdziwy	i	 jedyny	sens	jego	życia	
i	 jego	 przeznaczenia,	 przy	 Sercu	 Jezusowym	 serce	
człowieka	 nabiera	 zdolności	 miłowania”,	 a	 w	 roku	
1999	 roku	podczas	 pielgrzymki	 do	Polski	 6	 czerwca	
w	Elblągu	uczestniczył	w	nabożeństwie	czerwcowym.	
Powiedział	 wówczas	 znamienne	 słowa:	 „Cieszę	 się,	
że	 ta	pobożna	praktyka,	 aby	 codziennie	w	miesiącu	
czerwcu	odmawiać	lub	śpiewać	Litanię	do	Najświęt-
szego	Serca	Pana	Jezusa	jest	w	Polsce	taka	żywa	i	cią-
gle	podtrzymywana”.	

Czerwcowe	nabożeństwa	zawdzięczamy	anieli	de	
Sainte-Croix	wychowance	jednego	z	paryskich	klasz-
torów.	Pewnego	dnia	po	przyjęciu	Komunii	św.	mała	
aniela	pomyślała,	że	skoro	maj	poświęcony	jest	Mat-
ce	Bożej	to	czerwiec	trzeba	ofiarować	Sercu	Jezusowe-
mu.	Podzieliła	się	tym	spostrzeżeniem	z	wychowaw-
czynią	 i	koleżankami.	Przełożona	klasztoru	 i	biskup	
paryski	przychylnie	się	do	niego	odnieśli.	Propozycja	
dotarła	do	papieża	 i	w	roku	1873	Ojciec	św.	Pius	 iX	
zatwierdził	nabożeństwo	czerwcowe.	Okazało	się,	 że	
wybór	terminu	nie	był	przypadkowy,	w	czerwcu	1675	
roku	miało	miejsce	najważniejsze	objawienie	św.	Ma-
rii	Małgorzacie.	a	ponadto	w	czerwcu	przypada	Świę-
to	Serca	Pana	Jezusa.

Zasadniczymi	elementami	nabożeństwa	 czerwco-
wego	są	adoracja	Najświętszego	Sakramentu	 i	Lita-
nia	do	Najświętszego	Serca	Jezusowego.

Litania	 do	 Serca	 Pana	 Jezusa	 ma	 33	 wezwania	
i	upamiętnia	każdy	 rok	 życia	Pana	 Jezusa	na	 ziemi.	
autorką	litanii	jest	wizytka	siostra	Joanna	Magdale-
na	Joly,	a	siostra	anna	Remusat	wzbogaciła	ją	o	nowe	
wezwania.	Odmawiano	ją	aby	wyprosić	ratunek	dla	
Marsylii	 gdy	 w	 1720	 roku	wybuchła	 wielka	 zaraza,	
a	po	jej	ustaniu	odmawiano	ją	w	duchu	wdzięczności	
za	ocalenie.	W	1899	r	Kongregacja	Obrzędów	zatwier-
dziła	 litanię	dodając	6	dalszych	wezwań.	układ	we-
zwań	 litanii	 składa	 się	w	 logiczną	 całość.	Wyróżnia	
się	3	grupy	wezwań.	Pierwsza	dotyczy	stosunku	Jezu-
sa	do	Ojca	i	Ducha	Świętego.	To	pierwsze	siedem	we-
zwań.	Odmawiając	tę	cześć	wchodzimy	w	kontempla-
cję	relacji	Serca	Jezusa	z	Trójcą	Świętą.	Druga	grupa	

wezwań	od	8	do	16	dotyczy	przymiotów	Serca	Pana	
Jezusa,	a	trzecia	akcentuje	stosunek	Serca	Bożego	do	
ludzi	(wezwania	17	do	33).	

Wszystkie	wezwania	mają	 odniesienie	 do	Biblii.	
Niektóre	 z	 nich	 dosłownie	 cytują	 Biblię	 inne	 biorą	
z	niej	natchnienie.	Każde	poprzedzone	zwrotem	Serce	
Jezusa.	Gdy	je	wypowiadamy	mamy	na	myśli	Jezusa	
Chrystusa,	który	kocha	nas	całym	sercem	a	serce	jest	
symbolem	 miłosierdzia	 i	 miłości	 jaką	 Chrystus	 ma	
dla	ludzi.	

Po	litanii	w	pierwszy	piątek	miesiąca	i	w	uroczy-
stość	Najświętszego	Serca	Pana	 Jezusa	odmawiamy	
jest	akt	osobistego	poświęcenia	całego	rodzaju	ludz-
kiego	Boskiemu	Sercu.	W	czasie	nabożeństw	czerw-
cowych	do	litanii	dodajemy	antyfonę	„Do	Serca	Two-
jego	uciekamy	się...”.	Wzywam	wszystkich	wiernych,	
napisał	św.	Jan	Paweł	ii	w	liście	do	biskupa	Lyonu,	
aby	gorliwie	pielęgnowali	kult	Najświętszego	Serca	
Pana	 Jezusa,	 ażeby	 dzięki	 temu	mogli	 doświadczać	
niezgłębionych	 bogactw	 miłości	 Boga.	 istotnie	 bo-
wiem	 miłość	 Boża,	 bezcenny	 dar	 Serca	 Chrystusa	
i	 Jego	 Ducha	 zostaje	 udzielona	 ludziom,	 aby	 i	 oni	
z	kolei	stawali	się	świadkami	miłości”.	

Odpowiedzmy	 na	 prośbę	 jakże	 aktualną	 dzisiaj	
i	udajmy	się	do	szkoły	Najświętszego	Serca	Pana	Je-
zusa	aby	uczyć	się	w	niej	świętości	na	miarę	czasów	
w	których	przyszło	nam	 żyć.	Wynagradzajmy	Sercu	
Bożemu	 za	 grzechy	popełnione	przez	nas	 i	 naszych	
bliźnich.	Wynagradzajmy	za	odrzucenie	dobroci	i	mi-
łości	Boga	 –	 o	 to	w	Elblągu,	w	 roku	 1999	 apelował	
do	nas	 święty	 Jan	Paweł	 ii.	a	Ojciec	 św.	Benedykt	
XVi	w	liście	do	przełożonego	generalnego	Towarzy-
stwa	 Jezusowego	napisał:	 „spoglądając	na	 Serce	 Je-
zusa,	 serce	 człowieka	uczy	 się	poznawać	prawdziwy	
i	 jedyny	 sens	własnego	 życia,	 uczy	 się	 swego	 prze-
znaczenia,	rozumienia	wartości	prawdziwie	chrześci-
jańskiego	 życia,	uczy	 się	 strzec	przed	ułomnościami	
ludzkiego	 serca,	 łączenia	 synowskiej	miłości	wobec	
Boga	z	miłością	bliźniego.	Tak,	to	jest	to	prawdziwe	
zadośćuczynienie,	którego	oczekuje	Serce	Zbawiciela	
–	na	ruinach	nienawiści	i	przemocy	będzie	mogła	po-
wstać	cywilizacja	serca	Chrystusa.”

na	podstawie
	arka	Pana	nr	6	z	2001	r	
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Cykl:	Filary	wiary	Filar	pierwszy	„Wierzę	w	Boga	Ojca	
Wszechmogącego”	To	fundament,	na	którym	wznosi	
się	cały	gmach	wiary.	Wiary	Kościoła	i	mojej	osobi-
stej.	Od	odpowiedzi	na	pytanie	„Kim	jest	Bóg?”	zależy	
bardzo	wiele.	Właściwie	wszystko.	

Kim	właściwie	jest	Bóg?

„Wierzę	 w	 Boga	 Ojca	 Wszechmogącego”	 To	 funda-
ment,	na	którym	wznosi	się	cały	gmach	wiary.	Wiary	
Kościoła	 i	 mojej	 osobistej.	 Od	 odpowiedzi	 na	 pyta-
nie	 „Kim	 jest	 Bóg?”	 zależy	 bardzo	wiele.	Właściwie	
wszystko.

Kiedy	 spotkam	kogoś	 pierwszy	 raz,	w	mojej	wy-
obraźni	 spontanicznie	 powstaje	 jego	 obraz.	 Myślę	
sobie	na	przykład:	„Co	za	czarujący	uśmiech,	to	musi	
być	superczłowiek”.	Te	intuicje	są	najczęściej	błędne.	
Podobnie	rzecz	ma	się	z	Bogiem.	Człowiek	nie	wymy-
śla,	nie	 tworzy	Boga,	ale	Go	odkrywa.	Tworzy	sobie	
jednak	jakiś	obraz	Boga.	Najczęściej	daleki	od	praw-
dy.	 Pisze	Martin	 Buber:	 „Bóg	 to	 słowo	 najbardziej	
obciążone	 ze	wszystkich	 ludzkich	 słów.	 Żadne	 inne	
nie	zostało	aż	tak	skalane…	Ludzie	rysują	karykatu-
ralne	maski	i	kładą	podpis:	oto	jest	nasz	Bóg;	mordu-
ją	się	nawzajem	i	wołają,	że	czynią	to	w	imię	Boże”.	
Droga	rozwoju	wiary	to	oczyszczanie	obrazu	Boga,	to	
wytrwałe	 odkrywanie	Boga	 żywego.	Wiara	 nie	 jest	
zbiorem	 subiektywnych	 wizji,	 przeczuć	 czy	 intuicji.	
Wiara	chrześcijańska	jest	odpowiedzią	na	Boże	obja-
wienie.	Wierzymy	w	Boga,	który	objawiał	nam	swo-
je	oblicze.	Gdzie	konkretnie?	W	historii	izraela	(Sta-
ry	 Testament)	 i	 w	 historii	 Jezusa	 Chrystusa	 (Nowy	
Testament).

Bóg	przechodzi	z	człowiekiem	na	ty

Pismo	 Święte	 nie	 zawiera	 teoretycznych	 rozważań	
o	Bogu,	ale	opowiada	historię.	To	opowieść	o	Bogu,	
który	wszedł	w	historię	konkretnych	ludzi.	Dał	im	się	

Kim	właściwie	jest	Bóg

poznać,	 zawarł	 z	 nimi	 przymierze,	 zmienił	 ich	 życie,	
ocalił	od	zguby,	dał	nadzieję	na	szczęśliwą	wieczność.	
Ci	ludzie	stali	się	później	Jego	świadkami.	Podstawo-
we	znaczenie	dla	wiary	ma	opowieść	o	Mojżeszu,	któ-
ry	spotyka	Boga	w	znaku	płonącego	krzewu	 (Wj	3).	
Bóg	przywołuje	Mojżesza	i	zleca	mu	misję	wyprowa-
dzenia	izraelitów	z	niewoli	w	Egipcie.	Mojżesz	pyta	
wtedy	Boga	o	imię.	„Odpowiedział	Bóg	Mojżeszowi:	
»JESTEM,	 KTóRY	 JESTEM«.	 i	 dodał:	 »Tak	 powiesz	
synom	 izraela:	 JESTEM	 posłał	 mnie	 do	 was«.	 Mó-
wił	dalej	Bóg	do	Mojżesza:	 »Tak	powiesz	izraelitom:	
JESTEM,	 Bóg	 ojców	 waszych,	 Bóg	 abrahama,	 Bóg	
izaaka	i	Bóg	Jakuba	posłał	mnie	do	was.	To	jest	imię	
moje	na	wieki	i	to	jest	moje	zawołanie	na	najdalsze	
pokolenia«”	(Wj	3,14–15).

Można	powiedzieć,	że	Bóg	przeszedł	z	człowiekiem	
na	ty.	imię	oznacza	bowiem	osobę.	Bóg	nie	jest	ano-
nimową	siłą	wyższą,	ale	żywą	kochającą	osobą.	Kimś,	
kto	może	mówić,	 słuchać,	 tęsknić,	kochać.	 „ujawnić	
swoje	 imię,	oznacza	pozwolić,	by	 inni	mogli	nas	po-
znać,	w	jakiś	sposób	ujawnić	siebie,	stając	się	dostęp-
nym,	 możliwym	 do	 głębszego	 poznania	 i	 do	 bycia	
wzywanym	po	imieniu”	(KKK	203).

Religie	 pogańskie	 wiązały	 na	 ogół	 pojęcie	 bó-
stwa	z	konkretnym	miejscem.	Tymczasem	Bóg	ojców	
oznacza	 coś	 zupełnie	 innego.	To	Bóg,	który	nie	 jest	
już	związany	z	miejscem,	tylko	z	ludźmi.	Jest	Bogiem	
abrahama,	 izaaka,	 Jakuba,	 czyli	 chce	 być	 Bogiem	
każdego	 człowieka.	 Pojawia	 się	 tutaj	 zupełnie	 inny	
sposób	myślenia	o	Bogu.	 To	Bóg	osobowy,	 którego	
należy	 szukać	 i	można	 odnaleźć	 na	 płaszczyźnie	 ja–
ty.	Pisze	kard.	Ratzinger:	„Boga	można	spotkać	tylko	
tam,	gdzie	jest	człowiek	i	gdzie	człowiek	pozwala	Mu	
się	spotkać	ze	sobą”.	imię	„Jahwe”	oznacza	dosłownie:	
jestem.	Bibliści	zwracają	uwagę,	że	w	tym	słowie	nie	
należy	szukać	jakiejś	filozoficznej,	abstrakcyjnej	defi-
nicji	Boga.	„Jestem”	znaczy	tu	tyle,	co	„jestem	tutaj”,	
„jestem	dla	was”.	Podkreślona	zostaje	więc	obecność	
Boga	dla	izraela,	dla	człowieka.	Obecność,	która	daje	
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oparcie	 i	 nadzieję.	 Pełny	 sens	 imienia	 Boga	 Jahwe	
odsłonił	się	w	osobie	Jezusa	Chrystusa.	W	Nim	Bóg	
stał	 się	 jednym	 z	nas.	 Jest	 odtąd	 z	 człowiekiem	 tak	
blisko,	że	bardziej	już	nie	można.	

Mocny,	bo	kocha

Biblijny	obraz	Boga	akcentuje	dwa	elementy.	Z	jed-
nej	 strony	 to	 niezwykła	 bliskość,	 możliwość	 wzy-
wania,	 to	Bóg	 ludzi,	mający	 oblicze,	w	końcu	Bóg	
Jezusa	 Chrystusa,	 czyli	 Bóg,	 który	 jest	 miłością.	
W	Credo	to	bliskie,	ciepłe	oblicze	Boga	oddaje	sło-
wo	„Ojciec”.

Z	drugiej	strony	Bóg	objawia	się	jako	Ten,	któ-
ry	 jest	ponad	wszystkim.	Wszystko	 inne	przemija,	
a	tylko	On	naprawdę	jest.	izrael	podkreślał,	że	Jah-
we	nie	jest	Bogiem	narodowym,	ale	to	Bóg	wszyst-
kich	 i	 wszystkiego.	 To	 Bóg,	 który	 jest	 ostateczną	
Prawdą,	 Sensem,	 Źródłem	 wszystkiego,	 co	 jest.	
W	 wyznaniu	 wiary	 wyrazem	 tej	 prawdy	 o	 Bogu	
jest	 słowo	 „wszechmogący”.	Ten	 tytuł	 –	po	grecku	
Pantokrator	 –	 oznacza	Pana	nieba	 i	 ziemi,	władcę	
wszystkiego.	 Kryje	 się	 tu	 polemika	 ze	wszystkimi	
religiami,	które	za	bóstwa	uznają	gwiazdy	czy	jakieś	
inne	 kosmiczne	 czy	 ziemskie	 siły.	 To	 także	 wska-
zówka,	że	Bóg	jest	ponad	wszelką	ludzką	władzą.

Nazywając	 Boga	 „Ojcem”	 i	 „wszechwładnym”,	
wskazujemy	na	napięcie	między	absolutną	miłością	
i	absolutną	potęgą,	oddaleniem	i	bliskością,	między	
bytem	 absolutnym	 i	 tym,	 co	 najbardziej	 ludzkie.	
Słowo	 „Ojciec”	 nabiera	 nowego	 sensu	w	Ewange-
lii,	 w	 której	 ukazuje	 się	 tajemnica	 Trójcy	 Świętej.	
Czym	 naprawdę	 jest	 „wszechmoc”	 Boga,	 staje	 się	
jasne	dopiero	przy	 żłóbku	 i	 pod	krzyżem.	Okazuje	
się,	że	potęga	Boga	nie	opiera	się	na	przemocy,	ale	
na	miłości.

W	imię	Ojca	i	Syna,	i	Ducha	Świętego

Tak	zaczynamy	każdą	modlitwę.	Jednak	kiedy	słyszy-
my	o	Trójcy	Świętej,	mówimy:	„to	mi	się	w	głowie	nie	
mieści”.	i	bardzo	dobrze.	Gdyby	Bóg	mieścił	się	nam	
w	głowie,	nie	byłby	Bogiem.	Z	drugiej	strony	to	źle,	
że	 dla	 przeciętnego	 chrześcijanina	 prawda	 o	 Trójcy	
jest	czymś	tak	odległym,	zimnym,	nieinteresującym.	
Katechizm	 mówi:	 „Tajemnica	 Trójcy	 Świętej	 stano-
wi	centrum	wiary	i	życia	chrześcijańskiego”.	Czy	nie	
jest	to	tylko	pobożne	życzenie?	Czy	ten	rewolucyjny	
obraz	Boga	przeniknął	już	do	naszej	chrześcijańskiej	
świadomości?

Spróbujmy	po	kolei:

Źródłem	 wiary	 w	 Trójcę	 Świętą	 nie	 są	 spekulacje	
teologów.	Bóg	 sam	dał	 się	nam	poznać	 jako	Ojciec,	
Syn	 i	 Duch	 Święty.	 Sam	 Zmartwychwstały	 nakazał	
uczniom:	„idźcie	i	nauczajcie	wszystkie	narody,	udzie-
lając	im	chrztu	w	imię	Ojca	i	Syna,	i	Ducha	Świętego”	
(Mt	28,19).

Kościół	w	ciągu	wieków	wyznawał	wiarę	w	Ojca,	
Syna	i	Ducha	Świętego.	Zarazem	starał	się	pogłębić	
tę	wiarę	i	wyjaśniać	trudności.	Musiał	to	czynić,	po-
nieważ	 pojawiały	 się	 różne	 sprzeczne	 interpretacje.	
Kościół	 musiał	 jasno	 określić,	 jaka	 jest	 jego	 wiara,	
a	 które	 poglądy	 uważa	 za	 błędne.	 Wiara	 w	 Trójcę	
Świętą	została	sprecyzowana	na	soborach	powszech-
nych	w	iV	wieku.

Treść	wyznania	wiary	w	Trójcę	w	najkrótszej	for-
mie	brzmi	następująco:	„Jeden	Bóg	w	trzech	Osobach:	
Ojca	i	Syna,	i	Ducha	Świętego.	Trzy	Osoby	Boskie	są	
jednym	Bogiem,	ponieważ	każda	z	nich	co	do	natury	
jest	pełnym	Bogiem.	Osoby	Boskie	różnią	się	między	
sobą	ze	względu	na	relacje,	w	jakich	pozostają	wzglę-
dem	 siebie”	 (Kompendium	 48).	 uff,	 brzmi	 to	 dość	
trudno.	Spróbujmy	bardziej	„po	ludzku”.

Pewien	stary	teolog	tłumaczył	klerykom:	„Chłopy,	
w	Bogu	życie	aż	kipi”.	Kluczem	jest	zdanie:	Bóg	jest	
miłością.	Nie	tylko	miłością	do	ludzi,	ale	i	w	sobie	sa-
mym.	Nie	 jest	samotnikiem,	ale	wspólnotą	kochają-
cych	się	Osób.	W	miłości	jest	zawsze	podwójny	ruch:	
dawanie	 i	 przyjmowanie.	 Kochać	 to	 żyć	 dla	 drugie-
go	(dar)	i	żyć	dzięki	drugiemu	(przyjmowanie).	Życie	
Boga	jest	dawaniem	i	przyjmowaniem.

Ojciec	jest	całkowitym	zwróceniem	się	ku	Synowi.	
Jest	Ojcem	dzięki	Synowi	i	dla	Syna.	Syn	zaś	jest	Sy-
nem	i	żyje	jedynie	dla	Ojca	i	dzięki	Ojcu.	Duch	Świę-
ty	to	ich	wspólny	pocałunek.	Każda	z	Osób	jest	inna	
dzięki	relacji	z	pozostałymi	Osobami.	Są	jak	tancerze	
wirujący	we	wspólnym	tańcu	życia	Bożego.

Jaki	to	ma	związek	z	moim	życiem?	Wbrew	pozo-
rom	duży.	„W	Nim	poruszamy	się,	żyjemy,	jesteśmy”	
(Dz	 17,2).	Obraz	Boga	 decyduje	 o	 obrazie	 człowieka.	
Człowiek	może	być	w	pełni	sobą,	kiedy	wchodzi	w	re-
lacje	z	innymi.	Odmienność	nie	jest	zagrożeniem,	ale	
szansą,	 a	nawet	warunkiem	 rozwoju.	Egoizm,	który	
każe	liczyć	tylko	na	siebie,	a	w	innych	widzi	zagroże-
nie,	niszczy	człowieka.	Pisał	ks.	Twardowski:	

Gdyby	wszyscy	mieli	po	cztery	jabłka
gdyby	wszyscy	byli	silni	jak	konie

gdyby	wszyscy	byli	jednakowo	bezbronni	
w	miłości	
gdyby	każdy	miał	to	samo
nikt	nikomu	nie	byłby	potrzebny
Dziękuję	Ci,	że	sprawiedliwość	Twoja
Jest	nierównością…”.	

Prawda	o	Trójcy	uświadamia	nam,	że	centrum	mo-
jego	życia	nie	jest	we	mnie,	ale	poza	mną.	W	innych.	

Stawanie	się	sobą	to	nie	kręcenie	się	wokół	własne-
go	pępka,	ale	to	droga	ku	drugiemu,	ku	wspólnocie,	
jedności	z	innymi	i	z	innym.	Człowiek	jest	powołany	
do	tego,	by	stać	się	tym,	czym	jest	sam	Bóg:	wymianą	
życia,	komunią.

ks.	Tomasz	Jaklewicz
Gość	Niedzielny	37/2006	

n

ObrOńCA ŻYCiAopracował JK

W	wieku	70	 lat,	po	długiej	 i	ciężkiej	chorobie	zmarł	
3	maja	dr	 inż.	antoni	Zięba,	 znany	działacz	pro-life,	
wiceprezes	Polskiej	Federacji	Ruchów	Obrony	Życia.	
Był	także	publicystą	i	wykładowcą	akademickim.

antoni	Zięba	urodził	się	5	lipca	1948	w	Jaworznie.	
W	 1971	 roku	 został	 wykładowcą	 Politechniki	 Kra-
kowskiej,	na	której	to	uczelni	uzyskał	stopień	dokto-
ra.	Objął	funkcję	adiunkta	w	instytucie	Mechaniki	
Budowli	Wydziału	inżynierii	Lądowej.	Jest	autorem	
ponad	40	publikacji	naukowo-technicznych.	Oprócz	
pracy	naukowej	oddał	się	 również	pracy	ewangeli-
zacyjnej	 oraz	 obronie	 życia.	 Był	 redaktorem	 Tygo-
dnika	Rodzin	Katolickich	„Źródło”,	Tygodnika	Mło-
dzieży	Katolickiej	„Droga”,	Miesięcznika	Nauczycieli	
i	Wychowawców	Katolickich	„Wychowawca”,	„Służ-
by	Życiu”,	a	także	publicystą	i	felietonistą	TV	Trwam,	
Radia	 Maryja,	 „Naszego	 Dziennika”.	 Od	 września	
2016	 na	 antenie	 Radia	 Maryja	 i	 Telewizji	 Trwam	
prowadził	audycje	„Głos	z	Krakowa”	i	„Zaczerpnij	ze	
Źródła”

Był	zwolennikiem	zmian	w	Konstytucji	RP	i	wpi-
sania	 do	 niej	 zapisu	 o	 ochronie	 życia	 od	momentu	
poczęcia	 do	 naturalnej	 śmierci.	 Wielokrotnie	 orga-
nizował	 seminaria	 naukowe	na	 ten	 temat,	 oraz	 był	
współorganizatorem	 dwóch	 Narodowych	 Marszów	

Wiedział,	że	zbliża	się	kres	jego	ziemskiej	 
wędrówki,	ale	szedł	na	spotkanie	z	Bogiem	 

pełen	nadziei,	wiary	i	radości

w	Obronie	Życia.	19	marca	br.,	za	blisko	40-letnie	za-
angażowanie	w	obronę	życia,	odebrał	medal	Stolicy	
apostolskiej	„Pro	Ecclesia	et	Pontifice”.	Po	otrzyma-
niu	papieskiego	wyróżnienia,	które	odebrał	w	bazy-
lice	Mariackiej	w	ramach	obchodów	Dnia	Świętości	
Życia,	 wyraził	 nadzieję,	 iż	 odznaczenie	 będzie	 także	
stanowić	formę	zachęty	dla	młodszych	pokoleń.

„Mam	 już	 swoje	 lata	 i	 powoli	 nowi	 przyjaciele	
wchodzą	na	front	batalii	o	życie	człowieka	od	poczę-
cia	do	naturalnej	śmierci.	Myślę,	że	ta	nagroda	będzie	
im	wyznaczała	kierunek	trwałego,	cierpliwego,	ufne-
go	zaangażowania”	–	powiedział.

Od	1999	do	2018	pełnił	funkcję	prezesa	Polskiego	
Stowarzyszenia	Obrońców	Życia	Człowieka.	Był	wice-
prezesem	 Polskiej	 Federacji	 Ruchów	 Obrony	 Życia.	
Przez	wiele	lat	pełnił	funkcję	wiceprezesa	Katolickie-
go	Stowarzyszenia	Dziennikarzy.	Współzałożyciel	Ka-
tolickiego	Podyplomowego	Studium	Dziennikarstwa	
przy	Krakowskim	Oddziale	Katolickiego	Stowarzysze-
nia	Dziennikarzy.	Współzałożyciel	(w	1980r.)	Krucja-
ty	Modlitwy	w	Obronie	Poczętych	Dzieci	oraz	w	2007	
r.	Światowej	Krucjaty	Modlitwy	w	intencji	obrony	ży-
cia	człowieka	–	World	Prayer	for	Life.	Wszedł	w	skład	
Zespołu	Wspierania	Radia	Maryja	w	Służbie	Bogu,	
Kościołowi,	Ojczyźnie	 i	Narodowi	Polskiemu.	Kawa-
ler	Zakonu	Rycerskiego	Grobu	Bożego	w	Jerozolimie.
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(…)	Mieszkańcy	Galicji,	a	przede	wszystkim	–	kra-
kowianie,	 widząc,	 że	 monarchia	 austriacka	 	 rozsy-
puje	się	i	dogorywa,	a	Niemcy	z	powodu	buntów	są	
bezbronne	 i	 słabe,	 zaś	Rosja	 carska	płonie	w	ogniu	
rewolucji,	organizowali	w	Krakowie	od	lutego	1918	r.	
różne	manifestacje	antyaustriackie	i	antyniemieckie.	
Dla	 ich	 stłumienia	 okupacyjne	 władze	 austriackie	
musiały	z	Wiednia	ściągać	specjalne	pułki	tyrolskie,	
uchodzące	za	najwierniejsze	monarchii.	Demonstran-
ci,	 widząc	 słabość	 władz	 okupacyjnych,	 wypisywa-
li	 hasła	 antyaustriackie	 i	 antyniemieckie.	 Zrywali	
z	 urzędów	 różne	 emblematy.	Na	 ulice	wypuszczano	
psy	z	orderami	austriackimi.	Kolejarze	zorganizowali	
powszechny	 strajk.	Można	 powiedzieć,	 że	w	 Krako-
wie	wszystko	się	„gotowało”	jak	w	rozpalonym	tyglu.	
Domagano	 się	 coraz	 odważniej	 i	 gwałtowniej	upra-
gnionej	wolności	i	odrodzenia	Polski.

Polscy	posłowie	w	parlamencie	wiedeńskim	złoży-
li	odważną,	można	powiedzieć	–	bohaterską	deklara-
cję	oświadczając,	iż	od	tej	chwili	uważają	się	za	oby-
wateli	 wolnego,	 zjednoczonego	 państwa	 polskiego.	
28	października	 1918	 r.	 zebrali	 się	w	sali	Prezydium	
Rady	Miejskiej	 w	 Krakowie	 polscy	 posłowie	 parla-
mentu	 austriackiego	 i	 podjęli	 uchwałę,	 która	 m.in.	
stwierdzała:	 Ziemie polskie pozostające dotychczas 
w obszarze monarchii austriackiej należą do Państwa 
polskiego.	Dla	tych	ziem	powołano	Polską	Komisję	Li-
kwidacyjną,	czyli	faktyczny	rząd,	przejmujący	władzę	
od	austrii.	Prezydium	składające	się	z	sześciu	posłów	
(byli	to	m.in.	znani	działacze	ignacy	Daszyński	i	Win-
centy	Witos)	od	29	października	 1918	 r.	urzędowało	
w	magistracie	krakowskim.	

100-LeCie WOLnOśCi
Odzyskanie	przez	Polskę	niepodległości	w	1918	r.

Dnia	30	października	na	wiecu	w	Sokole	urzędni-
cy	różnych	organizacji	oświadczyli,	że	uważają	się	za	
funkcjonariuszy	państwa	polskiego	i	w	jego	imieniu	
będą	pełnić	swoja	służbę.	1

Niezależnie	od	działalności	przedstawicieli	władzy	
cywilnej,	którzy	 formalnie	zerwali	 związek	z	monar-
chią	austriacką,	od	kilku	miesięcy	istniała	w	Krako-
wie	grupa	oficerów	spiskowych	pod	przewodnictwem	
porucznika	antoniego	Stawarza.	Należeli	do	niej	nie	
tylko	wtajemniczeni	wojskowi	legioniści,	ale	i	koleja-
rze	z	Prokocimia,	tworzący	grupę	dywersyjną.	W	cza-
sie	 przewrotu	 i	 rozbrajania	 stacjonującego	 w	 Kra-
kowie,	 liczącego	 około	 12	 tysięcy	 osób	 garnizonu	
austriackiego,	 składającego	 się	 głównie	 z	 żołnierzy	
austriackich,	niemieckich	i	polskich,	mieli	nie	dopu-
ścić	 do	wywiezienia	 z	 krakowskiej	 twierdzy,	 nagro-
madzonej	w	niej	wielkiej	ilości	żywności	i	broni.

(…)	 Por.	 a.	 Stawarz,	 realizując	 swój	 plan	 działa-
nia,	wręczył	200	koron	pani	Marii	Wisłockiej,	u	któ-
rej	mieszkał,	prosząc	ją,	by	z	zakupionego	materiału	
przygotowała	w	nocy,	z	pomocą	panien,	jak	najwięcej	
kokardek	biało-czerownych	dla	żołnierzy.	Podczas	ich	
przygotowania	(30	października	1918	r.)	do	willi	przy	
ul.	 Lasoty,	 w	 której	mieszkał	 por.	 Stawarz,	 przybyli	
emisariusze	z	rozkazem	pułkownika	Roji,	by	następ-
nego	dnia,	 tj.	 31	października,	o	godz.	 11.00	 ze	 swo-
imi	 ludźmi	przejął	od	 żołnierzy	austriackich	wachtę	
–	wartę,	w	głównej	 strażnicy	przy	wieży	 ratuszowej	
w	Krakowie.

Niestety,	rozkaz	wydawał	się	dziwny	i	prawie	nie-
możliwy	do	wykonania.	Nie	podawał	żadnego	planu	
akcji.	Próba	spontanicznego	i	chaotycznego	działania	

13	kwietnia	2018	trafił	do	szpitala	z	powodu	cięż-
kiej,	przewlekłej	choroby.	3	maja	2018	w	Święto	Mat-
ki	Boskiej	Królowej	Polski	odszedł	do	Pana.

–	Jest	dla	nas	wzorem	jednoznaczności,	nieugięto-
ści	w	tym	co	dla	każdego	człowieka	musi	być	najważ-
niejsze	–	oddawanie	życia	dla	braci,	za	braci,	na	wzór	
Chrystusa,	który	nas	wszystkich	do	końca	umiłował	
–	mówił	w	dniu	8	maja	2018	r.	abp	Marek	Jędraszew-
ski	podczas	Mszy	św.	pogrzebowej	śp.	inż.	antoniego	
Zięby,	w	kościele	Matki	Bożej	Zwycięskiej	w	Krako-
wie	–	Borku	Fałęckim.

W	 wygłoszonej	 homilii	 metropolita	 krakowski	
przypomniał	słowa	 inżyniera	Zięby,	które	wypowie-
dział	do	niego	podczas	ostatniego	spotkania	w	hospi-
cjum,	na	tydzień	przed	swoją	śmiercią.	inżynier	prosił	
arcybiskupa,	by	jeszcze	raz	powiedział	wszystkim,	że	
dziękuje	Bogu,	 iż	 zechciał	 uczynić	 go	 obrońcą	 życia	
człowieka.	Że	poczytuje	to	sobie	za	wielką	łaskę.

–	Wiedział,	 że	 zbliża	 się	 kres	 jego	 ziemskiej	 wę-
drówki,	 ale	 szedł	 na	 spotkanie	 z	 Bogiem	 pełen	 na-
dziei,	wiary	i	radości	tak	niezwykłej,	że	stała	się	ona	
nie	tylko	dla	współobecnych	dzielących	razem	z	nim	
ten	sam	pokój	w	hospicjum	św.	łazarza,	ale	także	dla	
personelu	i	dla	innych	ludzi	znakiem	głębokiej	wia-
ry	w	to,	że	po	dobrym	życiu	Chrystus	przyjmie	go	do	
swego	Królestwa,	że	miłosierny	Ojciec	ma	także	dla	
niego	przygotowane	mieszkanie.

Metropolita	 podkreślił,	 że	 dr.	 inż.	 antoni	 Zięba	
szczególnie	złączył	swe	życie	z	Chrystusem,	który	sam	
siebie	określił	jako	Życie,	poprzez	obronę	życia	każde-
go	człowieka.

–	i	bronił	tego	życia	(…)	przez	modlitwę,	przez	oso-
biste	złączenie	się	z	Chrystusem,	który	dawał	mu	siły	
nawet	 wtedy,	 gdy	 za	 św.	 Pawłem	mógł	 powtórzyć:	
doświadczam	 utrapień,	 ucisku,	 prześladowań,	 nie-
bezpieczeństw.	Miał	zawsze	siłę	i	przekonanie,	że	on,	
będąc	świadkiem	życia,	Chrystusa,	który	jest	Życiem	
i	 będąc	 obrońcą	 życia	 drugiego	 człowieka,	 staje	 się	
szczególnym	świadkiem	Ewangelii	Życia.

arcybiskup	zaznaczył,	że	odchodzenie	z	tego	świa-
ta	inż.	Zięby	było	znamienne,	pełne	nadziei	i	radości.

–	On	odchodził	do	Boga.	Odchodząc	do	Boga,	bło-
gosławił	tym	wszystkim,	dla	których	życie	drugiego	
człowieka	ciągle	pozostawało	czymś	najważniejszym.	
i	 niewątpliwie	 także	my	dzisiaj	 zgromadzeni	wokół	
jego	 trumny	 czujemy	 się	 obdarzeni	 jego	 błogosła-
wieństwem,	człowieka,	który	dzisiaj,	znajdując	się	już	
po	drugiej	stronie	życia,	doskonale	wie,	że	jego	życio-
wy	trud	nie	był	na	marne,	że	było	to	życie	 fascynu-
jące,	że	potrafił	tylu	innych	za	sobą	pociągnąć.	i	stał	

się	w	ten	sposób,	przez	tyle	lat	swojego	posługiwania	
życiu,	obrony	życia,	modlitwy	za	życie	jednym	z	naj-
wspanialszych,	najbardziej	szlachetnych	przedstawi-
cieli	cywilizacji	życia	w	naszej	ojczyźnie.

arcybiskup	mówił	 także,	 że	 odszedł	 od	nas	 czło-
wiek	 wielkiego	 entuzjazmu	 i	 głębokiej	 wiary,	 ale	
zarazem	 człowiek	 prawdziwej	 pokory,	 gotowy	nieść	
pomoc	innym.

–	Jest	dla	nas	wzorem	jednoznaczności,	nieugięto-
ści	w	tym	co	dla	każdego	człowieka	musi	być	najważ-
niejsze	–	oddawanie	życia	dla	braci,	za	braci,	na	wzór	
Chrystusa,	który	nas	wszystkich	do	końca	umiłował.

Na	zakończenie	metropolita	zachęcił	do	modlitwy,	
by	 wpatrywanie	 się	 w	 przykład	 śp.	 inż.	 antoniego	
Zięby	wydało	w	naszym	życiu	owoc	stokrotny.

W	 czasie	 uroczystości	 pogrzebowych	 odczytywa-
no	 listy	 pożegnalne:	 od	 prezydenta	 Rzeczpospolitej	
Polskiej	andrzeja	Dudy,	 od	Episkopatu	Polski.	abp	
Stanisław	 Gądecki,	 metropolita	 poznański,	 prze-
wodniczący	 Konferencji	 Episkopatu	 Polski	 pisał,	 że	
Kościół	w	Polsce	dziękuje	dziś	Bogu	za	życie	śp.	inż.	
antoniego	Zięby,	 które	było	nieustannych	poszuki-
waniem	 i	 spełnianiem	woli	 Bożej.	 Podkreślił	 także,	
że	 możemy	 nazwać	 go	 jednym	 z	 najwybitniejszych	
obrońców	życia	nienarodzonych	w	powojennej	histo-
rii	Kościoła	w	Polsce.	

Wojciech,	 syn	 zmarłego,	 podziękował	 zebranym	
za	obecność,	a	w	sposób	szczególny	za	modlitwę,	któ-
rą	 jego	 ojciec	 był	 otoczony	w	 ostatnich	 tygodniach	
życia.	Powiedział,	że	ojciec	umierał	bez	bólu,	świado-
mie,	w	gronie	najbliższych,	pełen	radości	na	spotka-
nie	z	Chrystusem.	Miał	dobrą	śmierć.

–	 Mój	 ojciec	 był	 człowiekiem	 wielkim.	 Patriota,	
katolik,	 społecznik,	 dobroczyńca	 wielu,	 wielu	 ludzi,	
a	 przede	 wszystkim	 obrońca	 życia.	 Podkreślił,	 że	
obrona	życia	była	dla	Niego	najważniejsza,	była	jego	
pasją.	Zadeklarował	także,	że	pokieruje	Polskim	Sto-
warzyszeniem	Obrońców	Życia	Człowieka	–	organiza-
cją,	którą	założył	jego	ojciec,	tak	jak	będzie	umiał.

–	 Tato,	 dałeś	mi	 piękny	 przykład	 życia	 i	 umiera-
nia.	Dziękuję	Ci	za	to,	stojąc	nad	Twoją	trumną	i	mam	
nadzieję,	że	kiedyś	raz	jeszcze	będę	mógł	ci	podzięko-
wać,	stojąc	twarzą	w	twarz.

Na	podstawie:
Wikipedia,

misericors.org
Opracował	JK	

n

Fragment książki ks. Jana Krawca „W cieniu dębnickiego krzyża” 
opisującej historię odzyskania niepodległości miasta Krakowa  oraz Galicji.  

1	 J.	Bieniarzówna,	J.	Małecki,	Wielka	wojna,	op.	cit.,	s.	393	i	394;	J.	Baczyński,	Dzieje	Polski	pod	obcym	panowaniem,	Poznań	1906,	
s.	359;	J.	Bieniarzówna	i	J.	Małecki,	Dzieje	Ziemi	Krakowskiej	w	wypisach,	Warszawa	1965,	s.	226;	J.	Szarek,	Kraków	już	polski,	[w:]	
„Źródło”	nr	45	(9	iX	2008	r.),	s.	15;	W	Pobóg-Malinowski,	Najnowsza,	t.	2,	s.	132,	136,	137;	J.	Krawiec,	Działalność	religijno-patrio-
tyczna,	s.	134	i	136;	K.	Suchanek,	Z	przeszłości	Węgierskiej	Górki,	Węgierska	Górka	2001,	s.	73	i	74.
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mogła	doprowadzić	do	rozlewu	krwi,	a	nawet	do	nie-
powodzenia	 całej	 akcji	 zbrojnej.	W	 tej	 sytuacji	 por.	
Stawarz,	w	porozumieniu	z	przybyłymi	emisariusza-
mi,	rozpoczął	natychmiast	realizować	swój	plan.

O	godz.	9.00	wieczorem	(30	października	1918	r.)	
rozkazał	wysłać	z	dworca	kolejowego	w	Płaszowie	do	
wszystkich	stacji	kolejowych	w	Galicji	depeszę	nastę-
pującej	treści:

Rewolucja w Krakowie. Rząd polski objął władzę. 
Wstrzymać wszystkie transporty, które by chciały wy-
jechać poza granice kraju. Skierować je na Kraków. 

Kolejarze	 natychmiast	 spełnili	 rozkaz.	 Wysłali	
bardzo	 odważną	 depeszę	 do	 wszystkich	 stacji	 kole-
jowych	w	Galicji.	Zaangażowani	w	spisku	kolejarze,	
chociaż	w	Krakowie	się	jeszcze	nic	nie	działo,	poprzy-
pinali	 biało-czerwone	 kokardki,	 powyciągali	 ukrytą	
od	dawna	broń	i	opanowawszy	zabudowania	dworca	
kolejowego	w	Płaszowie,	obsadzili	uzbrojonymi	stra-
żami,	by	w	razie	potrzeby	bronić	niewielkiego	skraw-
ka	ziemi,	która	się	stała	pierwszym	wyzwolonym	te-
renem	spod	jarzma	okupanta.

Po	 sprawnie	 przeprowadzonej	 akcji	 opanowania	
dworca	kolejowego	w	Płaszowie	bez	użycia	broni,	por.	
a.	Stawarz	o	godz.	4.30	udał	się	z	wtajemniczonymi	
żołnierzami	polskimi	do	koszar	wojskowych	przy	ul.	
Kalwaryjskiej.	 Tu	 stacjonował	 jeden	 pułk	 żołnierzy	
niemieckich,	który	postanowiono	rozbroić,	działając	
przez	zaskoczenie.

Por.	 Stawarz	 z	 grupą	 legionistów	 wszedł	 do	 ko-
szar,	 gdy	 żołnierze	 spokojnie	 spali.	 Zajął	magazyny	
z	 bronią	 i	 obsadził	 je	 swoimi	 strażami.	 Następnie	
w	otoczeniu	uzbrojonych	legionistów	polecił	wszyst-
kim	żołnierzom	udać	się	bez	broni	na	plac	apelowy.	
Gdy	żołnierze	wykonali	rozkaz	i	stawili	się	na	placu	
apelowym,	 Stawarz	 z	 zimną	 krwią	 oznajmił	wszyst-
kim,	że	będzie	przemawiał	do	nich	w	języku	polskim	
i	 niemieckim.	 Dlatego	 żołnierze-Słowianie	mają	 się	
zebrać	w	 jednej	grupie,	a	Niemcy	 i	Węgrzy	 -	w	dru-
giej.	 Zaledwie	 zgromadzeni	 bez	 oporu	 wykonali	
rozkaz	 –	 natychmiast	 grupa	 żołnierzy	 niemieckich	
i	węgierskich	została	otoczona	przez	uzbrojonych	żoł-
nierzy	polskich.	Przemawiający	spokojnie	porucznik	
zapewnił	 przerażonych	 i	 zdziwionych	 żołnierzy	 nie-
mieckich,	 że	 nie	 grozi	 im	 żadne	 niebezpieczeństwo.	
Mają	jako	internowani	żołnierze	spełniać	bezwzględ-
nie	wszystkie	 rozkazy,	 gdyż	 przemawia	 do	 nich	 nie	
oficer	 austriacki,	 ale	 polski.	 Następnie	 –	 na	 oczach	
wszystkich	 zgromadzonych	 rzucił	 austriacką	 czapkę	

na	ziemię	i	na	jej	miejsce	nałożył	na	głowę	maciejów-
kę	z	polskim	orłem.

Po	szczęśliwym,	bez	użycia	broni,	rozbrojeniu	od-
działów	 niemieckich	 i	 ich	 internowaniu	 z	 zakazem	
nie	 opuszczania	 koszar,	 dwa	 oddziały	 legionistów	
z	kokardami	na	piersiach	ruszyły	na	Rynek	Główny	
w	Krakowie,	 by	 zgodnie	 z	 rozkazem	 dokonać	 likwi-
dacji	 austriackiej	 straży	 przy	 wieży	 ratuszowej.	 Po	
drodze	uzbrojeni	 legioniści,	otoczeni	 tłumem	miesz-
kańców,	 a	 zwłaszcza	 młodzieży,	 rozbrajali	 napotka-
nych	na	ulicach	żołnierzy	austriackich	i	niemieckich.	
Po	 przybyciu	 na	 Rynek	 Główny	 około	 godz.	 10.30	
rozbroili	 austriackich	 żołnierzy	 i	 sami	 objęli	 wartę.	
Stowarzyszenie	 Młodzieży	 Rękodzielniczej	 Gwiazda	
z	radością	wręczyło	im	swój	sztandar,	na	którym	z	jed-
nej	strony	był	wyhaftowany	na	czerwonym	tle	biały	
polski	orzeł,	a	na	drugiej	stronie,	na	białym	tle,	Ob-
raz	Matki	Bożej	Częstochowskiej	i	napis:	W	jedności	
z	Bogiem	i	w	pracy	z	Narodem.

Opuszczony	przez	wojsko	austriackie	i	niemieckie	
komendant	 Krakowa,	 generał	 Benignim	 przekazał	
Polskiej	Komisji	Likwidacyjnej	(31	października	1918	
r.	 o	 godz.	 15.30)	władzę	 nad	miastem	nowo	miano-
wanemu	 komendantowi	 Krakowa	 pułkownikowi	
Bolesławowi	 Roji.	 Ten,	 jako	 brygadier,	 wydał	Wła-
dysławowi	 Nawrockiemu,	 kapitanowi	 marynarki	
wojennej	 w	 Krakowie,	 rozkaz	 przejęcia	 austriackiej	
flotylli	 wojskowej	 (1.	 Xi),	 która	 stała	 się	 zalążkiem	
polskiej	marynarki	wojennej,	a	Kraków	–	pierwszym	
polskim	portem	wojennym.

Zgromadzone	 na	 ulicach	 rzesze	 mieszkańców	
Krakowa,	głównie	na	Rynku	Głównym,	słuchały	or-
kiestry	kolejowej,	z	zapałem	grającej	pieśni	religijne	
i	 patriotyczne,	 głośno	 bijącego	 dzwonu	 Zygmunta,	
oznajmiającego	wszystkim	zmartwychwstanie	Ojczy-
zny.	Patrzyły	na	powiewające	flagi	biało-czerwone	na	
wieży	kościoła	Mariackiego,	na	ratuszu	miejskim	i	na	
radiostacji	wojskowej	na	Dębnikach,	którą	opanował	
porucznik	Stamma	z	legionistami.	Jedni	wiwatowali,	
inni	płakali	 łzami	 radości,	 a	 jeszcze	 inni	modlili	 się	
i	dziękowali	Bogu,	że	po	123	latach	niewoli	doczekali	
się	chwili	odrodzenia	wolnej	i	niepodległej	Polski.

Po	 tych	 historycznych	 wydarzeniach	 bezkrwa-
wa	rewolucja	w	Krakowie	w	błyskawicznym	tempie	
obejmowała	 miasto.	 uzbrojeni	 legioniści,	 cywile,	
studenci,	 a	nawet	uczniowie	 szkół	 średnich	 rozbra-
jali	 austriackich	 żołnierzy.	 Zajmowali	 koszary,	 ma-
gazyny	 wojskowe,	 dworce	 kolejowe	 oraz	 urzędy	
państwowe,	 z	 których	 zrywano	 znienawidzone	 go-
dła	 austriackie,	 a	 na	 ich	miejsce	 z	 dumą	wieszano	

biało-czerwone	 flagi	 narodowe,	 symbolizujące	 wol-
ność	i	niepodległość.

Odzyskanie	 niepodległości	 przez	 mieszkańców	
Krakowa	 i	 Galicji	 jednomyślnie	 poparł	 Episkopat	
Galicji.	Na	 czele	 z	 arcybiskupem	 lwowskim	 Józefem	
Bilczewskim,	 zaledwie	 kilkanaście	 godzin	 po	 apelu	
por.	 Stawarza,	wydał	 1	 listopada	 1918	 r.	 Orędzie	 do	
wiernych	Galicji.	W	 odczytanym	we	wszystkich	 ko-
ściołach	rzymsko-katolickich	tekście	w	pierwszą	nie-
dzielę	listopada	1918	r.	biskupi	nie	tylko	popierali	dą-
żenia	Polaków	do	odzyskania	utraconej	wolności,	ale	

nakreślali	dla	nich	ogólny	program	działania,	mający	
na	 celu	 połączenie	 wszystkich	 okupowanych	 przez	
zaborców	ziem	polskich.		2

Za	przykładem	wolnego	Krakowa	poszły	inne	mia-
sta:	Lwów,	Lublin,	Warszawa,	które	z	radością	zrywały	
kajdany	niewoli.	Po	kilkunastu	godzinach	zamieszek	
i	rozbrojeniu	30-tysięcznego	garnizonu	niemieckiego	
w	Warszawie	stolica	Polski	nie	tylko	była	wolna,	ale	
Rada	 Regencyjna	 przekazała	 naczelne	 dowództwo	
Józefowi	 Piłsudskiemu,	 który	 po	 123	 latach	 niewoli	
ogłosił	niepodległość	Polski	(11	listopada	1918	r.).	(…)

n

2	 K.	Jakubowski,	Kraków	był	pierwszy,	[w:]	„Kur.	Pod.”	nr	69	(2000)	s.	3;	J.	Szarek,	Kraków	już	polski,	s.	15;	a.	Franaszek,	Polska	wy-
buchła	–	Pierwsze	dni	wolności,	[w:]	„Źródło”	nr	45	(1994),	s.	8;	Paweł	Suchanek,	Port	wojenny	Kraków,	[w:]	„Dziennik	Polski”	z	16	
sierpnia	2005	r.,	s.	8;	Orędzie	Episkopatu	z	1.11.1918,	[w:]	Notificationes	e	Curia	Principis	Episcopi	Cracoviensis	aD	1918,	s.	65	i	66;	
J.	Krawiec,	Cierpieć	i	być	wzgardzonym,	Kraków	1999,	s.	16	i	17.
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arcybiskup	Marek	Jędraszewski	 
Małopolaninem	Roku	2017

W	auli	 Collegium	Novum	uniwersytetu	 Jagielloń-
skiego	 odbyło	 się	 wręczenie	 tytułu	Małopolanina	
Roku	2017	dla	abpa	Marka	Jędraszewskiego	i	abpa	
Grzegorza	Rysia	przyznawanego	przez	Stowarzysze-
nie	Gmin	 i	 Powiatów	Małopolski	 –	 największą	 re-
gionalną	 organizację	 samorządów	 terytorialnych	
w	Polsce.

Metropolita	krakowski	w	słowie	komentarza	po	
otrzymaniu	 tytułu	 „Małopolanina	 Roku	 2017”	 wy-
raził	wielką	wdzięczność	 i	 radość.	W	dalszej	 części	
wystąpienia	 arcybiskup	odwołał	 się	 do	dwóch	po-
staci.	 Pierwszą	 z	 nich	 był	 Jan	 Paweł.	Metropolita	
krakowski	przypomniał	wielkie	 zobowiązanie,	któ-
re	przekazał	nam	papież	Polak,	gdy	żegnał	się	z	Kra-
kowem,	 kończąc	 swoją	 pielgrzymkę	 do	 ojczystego	
kraju	w	 1979	 roku:	 „Zanim	stąd	odejdę	proszę	was	
abyście	całe	to	dziedzictwo,	któremu	na	imię	Polska	
raz	jeszcze	przyjęli	z	wiarą	nadzieją	i	miłością...”

Drugą	postacią,	którą	przywołał	arcybiskup	był	
gen.	 ignacy	Ledóchowski.	 –	 Ja	poznałem	tę	postać	
prawie	30	lat	temu,	kiedy	pisałem	książeczkę	o	jego	
siostrze	św.	Julii	urszuli	Ledóchowskiej	i	wtedy	po-
jawiła	 się	 postać	 gen.	 ignacego	 Ledóchowskiego,	
który	żył	w	latach	1871	–	1945.	arcybiskup	szczegó-
łowo	opisywał	 kolejne	wydarzenia	 z	 życia	 genera-
ła,	 jego	udział	w	walkach	podczas	pierwszej	wojny	
światowej,	 jego	związek	z	Krakowem,	zaangażowa-
nie	w	działania	armii	Krajowej	podczas	drugiej	woj-
ny	światowej,	aresztowanie	przez	gestapo	 i	 śmierć	
w	 jednym	 z	 obozów.	 Metropolita	 zaznaczył	 także,	
że	generał	Ledóchowski	wraz	z	 żoną	Pauliną	mieli	
czwórkę	dzieci,	 z	których	dwie	córki	 zostały	urszu-
lankami	 szarymi.	 Jedna	 z	 nich,	 Józefa,	 opiekowała	
się	matką	aż	do	śmierci	w	domu	zakonnym	położo-
nym	ok.	50	km	od	Poznania.	–	Dzielę	się	z	państwem	
tą	 refleksją,	bo	 tutaj	 losy	wielkopolskie	 i	małopol-
skie	 bardzo	 się	 przeplatają,	 a	 jednocześnie	 bardzo	
głęboko	nawiązują	do	czasu,	w	którym	Pan	Bóg	dał	
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z	Janem	Pawłem	ii	i	kard.	Wyszyńskim”	–	podkreślił	
wicepostulator.

za	eKai
opracowała	Teresa
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Musicie	być	mocni	mocą	wiary,	nadziei	i	miłości

Pod	 hasłem	 „Musicie	 być	 mocni	 mocą	 wiary,	 na-
dziei	i	miłości”,	zaczerpniętym	z	homilii	Jana	Pawła	
ii	 wygłoszonej	 na	 krakowskich	 Błoniach	 podczas	
pierwszej	pielgrzymki	do	Ojczyzny	w	1979	roku,	od-
będą	 się	 w	 Krakowie	 obchody	 40.	 rocznicy	 wybo-
ru	 kard.	 Karola	Wojtyły	 na	 Stolicę	 Piotrową.	 Cykl	
wydarzeń	 religijnych,	 kulturalnych	 i	 naukowych	
został	zainaugurowany	18	maja,	w	98.	rocznicę	uro-
dzin	 św.	 Jana	 Pawła	 ii,	 a	 ich	 kulminacja	 nastąpi	
w	październiku.

Obchody	 40.	 rocznicy	 wyboru	 Ojca	 Świętego	
Jana	Pawła	ii	na	Stolicę	Piotrową	rozpoczęły	się	18	
maja	o	17.00	w	Sanktuarium	św.	Jana	Pawła	ii	na	
Białych	Morzach,	gdzie	metropolita	krakowski	abp	
Marek	Jędraszewski	przewodniczył	Mszy	św.	z	racji	
98.	urodzin	Papieża	Polaka.	urodziny	 swojego	Pa-
trona	świętują	też	młodzi	z	Fundacji	Dzieło	Nowego	
Tysiąclecia.	W	piątkowy	wieczór	wyruszyli	o	 19.50	
spod	bazyliki	 św.	 Floriana,	 by	 z	 radością	 i	 pieśnią	
na	 ustach	 uczcić	 tę	 rocznicę.	 Nie	 zabrakło	 żółtych	
chust,	balonów	i	uśmiechów.	Radosny	pochód	mło-
dych	 przeszedł	 przez	 Plac	 Matejki,	 ul.	 Floriańską,	
przez	Rynek	Główny,	aż	po	ul.	Grodzką	 i	Okno	Pa-
pieskie	na	Franciszkańskiej	3.

Główne	uroczystości	związane	z	obchodami	jubi-
leuszu	40-lecia	pontyfikatu	św.	Jana	Pawła	ii	odbę-
dą	się	w	październiku.	W	Sanktuarium	na	Białych	
Morzach,	 powstałym	 dla	 upamiętnienia	 dziedzic-
twa	Jana	Pawła	ii,	16	października	zostanie	odpra-
wiona	Msza	św.	dziękczynna	z	udziałem	Episkopa-
tu	Polski	i	najwyższych	władz	państwowych.	Będzie	
jej	przewodniczył	Nuncjusz	apostolski	w	Polsce	abp	
Salvatore	Pennacchio,	a	homilię	wygłosi	kard.	Sta-
nisław	Dziwisz.	W	niedzielę	14	października,	kiedy	
to	w	Kościele	w	Polsce	 obchodzony	 jest	Dzień	Pa-
pieski,	 odbędzie	 się	 spotkanie	 ze	 świadkiem	wiel-
kiego	pontyfikatu	–	kard.	Stanisławem	Dziwiszem,	
który	podzieli	się	swoimi	wspomnieniami	z	niemal	
czterdziestu	lat	służby	u	boku	świętego	Papieża.

uroczyste	 dziękczynienie	 w	 papieskim	 Sank-
tuarium	 na	 Białych	 Morzach	 trwać	 będzie	 od	 16	
października,	 a	 zakończy	 się	 odpustem	ku	 czci	 św.	

Jana	Pawła	ii,	22	października,	w	dniu	liturgicznego	
wspomnienia	Świętego.	W	tych	dniach	do	Sanktu-
arium	 zostaną	 zaproszeni	 przedstawiciele	 wszyst-
kich	stanów	i	grup	społecznych.

Od	maja	 do	 października	 jubileusz	 40-lecia	 pa-
miętnego	konklawe,	które	wybrało	papieża	z	dale-
kiego	 kraju,	 obchodzony	 będzie	 we	 wspólnotach,	
parafiach,	 sanktuariach	 i	 innych	 miejscach	 zwią-
zanych	w	archidiecezji	Krakowskiej	 z	 Janem	Paw-
łem	ii.	Charakter	dziękczynny	za	wydarzenia	z	paź-
dziernika	 1978	 roku	 będą	 miały	 również	 coroczne	
pielgrzymki,	jak	Piesza	Pielgrzymka	Krakowska	na	
Jasną	 Górę	 czy	 Pielgrzymka	 Rodzin	 archidiecezji	
Krakowskiej	do	Kalwarii	Zebrzydowskiej.

22	września	do	Sanktuarium	św.	 Jana	Pawła	 ii	
pielgrzymować	 będą	 młodzi.	 Podczas	 Spotkania	
Młodzieży	archidiecezji	 Krakowskiej	wręczona	 zo-
stanie	 Nagroda	 Metropolity	 Krakowskiego	 „Mło-
dość	 –	 projekt	 życia”,	 nawiązująca	 do	 Listu	 Jana	
Pawła	ii	do	młodych	„Parati	Semper”.	Młodzi	będą	
dziękować	 za	pontyfikat	 inicjatora	 i	patrona	Świa-
towych	Dni	Młodzieży	podczas	Mszy	św.	i	koncertu	
ewangelizacyjnego.

Za	WWW.episkopat.pl
opr.	Teresa

* * *
By	łaska	chrztu	owocowała	na	drodze	świętości

Ojciec	 Święty	 Franciszek	 zakończył	 cykl	 katechez	
o	 chrzcie	 świętym.	 Podczas	 audiencji	 generalnej	
w	Watykanie	16.05.br	papież	mówił	o	białej	szacie	
i	zapalonej	świecy,	które	symbolicznie	wyrażają	du-
chowe	skutki	sakramentu	chrztu.

Papież	 wyjaśnił,	 że	 biała	 szata	 zobowiązuje	
ochrzczonych,	by	rozwijali	zdolności	ducha:	miłość,	
miłosierdzie,	 dobroć,	 pokorę,	 cierpliwość,	 umiejęt-
ność	 wybaczania.	 Wręczenie	 świecy	 zapalanej	 od	
paschału	przypomina,	że	Pan	Jezus,	który	zwyciężył	
ciemności	zła,	jest	dla	ochrzczonych	Światłem	–	tłu-
maczył	 Ojciec	 św.	 Papież	 Franciszek	 przypomniał	
też,	że	powołaniem	chrześcijańskim	jest	postępowa-
nie	jak	dzieci	światłości,	trwając	w	wierze.

Żywa	 obecność	 Chrystusa,	 którą	 trzeba	 w	 nas	
strzec,	bronić	 i	 rozwijać,	 jest	 lampą,	która	oświetla	
nasze	kroki,	płomieniem	rozpalającym	serca	wycho-
dzące	na	spotkanie	Pana	–	podkreślił	Papież.

–	Na	 koniec	 tych	 katechez	 o	 chrzcie	 ponawiam	
wobec	 każdego	 z	 was	 zachętę,	 którą	 wyraziłem	
w	 adhortacji	 apostolskiej	 „Gaudete	 et	 exsultate”.	
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nam	 żyć	 –	 powiedział	 na	 zakończenie	 metropolita	
krakowski.

Drugim	 laureatem	 nagrody	 „Małopolanina	
Roku	2017”	był	abp	Grzegorz	Ryś.	–	Słowo	ojczyzna	
w	naszym	języku	bierze	się	ze	słowa	ojciec,	pierwsza	
forma	 to	 ojcowizna.	Małopolska,	 jako	 mała	 ojczy-
zna,	ojcowizna	jest	dla	każdego	z	nas,	którzyś	my	tu	
wyrośli	mistrzynią,	ona	chyba	znacznie	 lepiej	uczy	
niż	rządzi.	(...)	Małopolanie	w	myśleniu	są	dobrzy	–	
mówił	abp	Ryś.

Odwołując	się	do	historii	Polski	z	czasów	po	roz-
biciu	 dzielnicowym	 podkreślił,	 że	 cała	myśl,	 która	
poprzedziła	zjednoczenie	Polski	narodziła	się	w	Kra-
kowie.	 Tu	 także	 powstała	 tradycja	mówiąca	 o	 cie-
le	 św.	 Stanisława,	 które	 się	 zrosło	 po	 rozsiekaniu	
przez	królewskich	rycerzy.	–	Cała	ta	tradycja,	która	
pracowała	na	myślenie	o	Polsce	w	kategoriach	jed-
ności	żyła	w	Krakowie	–	mówił.	Na	zakończenie	wy-
stąpienia	abp	Grzegorz	Ryś	dziękował	za	wyróżnie-
nie.	–	Nie	mam	poczucia,	żebym	coś	wielkiego	zrobił	
dla	Małopolski.	 i	 tak	 sobie	myślę,	 że	 być	może	 ta	
nagroda,	to	uznanie	jest	tak	naprawdę	potwierdze-
niem	tego,	co	Kościół	mówi	sam	o	sobie,	co	jest	jego	
funkcją	w	świecie.	 (...)	Kościół	ma	być	 skutecznym	
narzędziem	zjednoczenia	człowieka	z	Bogiem	i	jed-
ności	całego	rodzaju	ludzkiego.	(...)	To	jest	wpisane	
w	misję	Kościoła	–	zbierać	ludzi,	nie	rozpraszać.	(...)	
Jeśli	 państwo	 choć	 trochę	 odbieracie	 tak	 to	 moje	
30	 lat	bycia	księdzem	w	diecezji	krakowskiej,	 jako	
posługę	 jednania,	 to	 chwała	Bogu.	Dziękuję	 za	 to	
wyróżnienie.

Za	WWW.franciszkańska	3
opracowała	Teresa	

* * *
Kardynał	august	Hlond	w	drodze	na	ołtarze

Pozytywną	opinię	na	temat	heroiczności	cnót	i	życia	
Sługi	Bożego	kard.	augusta	Hlonda	wyraziła	w	Wa-
tykanie	 Komisja	 Kardynałów	 i	 Biskupów	 z	 Kon-
gregacji	Spraw	Kanonizacyjnych.	Oznacza	to,	że	do	

formalnego	 zakończenia	 procesu	 beatyfikacyjnego	
Prymasa	Polski	w	latach	1926–1948	pozostanie	tyl-
ko	podpisanie	przez	papieża	dekretu	o	heroiczności	
życia	i	cnót.

„Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 postać	 prymasa	 Hlonda,	
wielkiego	 patrioty	 zostaje	 przypomniana	 Pola-
kom	 i	 Kościołowi	 właśnie	 w	 roku	 obchodów	 100.	
rocznicy	 odzyskania	 niepodległości”	 –	 powiedział	
Kai	 ks.	 Bogusław	 Kozioł,	 wicepostulator	 procesu	
beatyfikacyjnego.

Przekazanie	 papieżowi	 dokumentacji	 związanej	
z	kard.	Hlondem,	w	tym	konkluzji	z	obrad,	nastąpi	
prawdopodobnie	w	ciągu	najbliższych	 tygodni.	Po	
promulgowaniu	dekretu	przez	Franciszka,	formalny	
etap	 procesu	 beatyfikacyjnego	 zostanie	 zakończo-
ny,	a	do	beatyfikacji	potrzebny	będzie	 jeszcze	 cud.	
Słudze	Bożemu	będzie	przysługiwał	tytuł	„Czcigod-
ny	Sługa	Boży”.	Proces	beatyfikacyjny	toczy	się	od	
9	stycznia	1992	roku.	Jego	postulatorem	jest	z	urzę-
du	 postulator	 generalny	 salezjanów,	 ks.	 Pierluigi	
Cameroni,	 zaś	wicepostulatorem	chrystusowiec	ks.	
Bogusław	Kozioł.	

W	rozmowie	z	Kai	ks.	Kozioł	zauważył,	że	po	pod-
pisaniu	dekretu	przez	papieża,	sprawa	kard.	Hlonda	
będzie	 formalnie	na	 tym	 samym	etapie	 co	 sprawa	
kard.	Wyszyńskiego,	 to	 znaczy	 w	 obydwu	 wypad-
kach	do	beatyfikacji	niezbędny	będzie	uznany	przez	
Kościół	cud.

„To	 wielka	 radość”	 –	 powiedział	 Kai	 ks.	 Kozioł	
komentując	dzisiejsze	obrady	Komisji	Kardynałów	
i	Biskupów.	Zwrócił	uwagę,	 że	wieści	 z	Rzymu	na-
deszły	w	miesiącu	maryjnym,	zaś	prymasa	Hlonda,	
który	 poświęcił	 Polskę	Niepokalanemu	 Sercu	Ma-
ryi,	wyraźnie	cechował	kult	Matki	Bożej.

„Cieszę	 się,	 że	 nieco	 zapomniana	 dotąd	 osoba	
prymasa	Hlonda,	 wielkiego	 patrioty,	 obrońcy	 Pol-
ski	 i	 Polaków	 zostanie	 przywrócona	 Polsce	 i	 Ko-
ściołowi	 właśnie	 w	 roku	 obchodów	 100.	 rocznicy	
odzyskania	niepodległości”	–	powiedział	ks.	Kozioł.	
Zwrócił	 też	 uwagę,	 że	 coraz	 więcej	 osób	 sięga	 do	
nauczania	 i	 tekstów	Prymasa.	 „To	 była	wielka	 po-
stać	Polski	 i	Kościoła,	 i	 tworzy	piękną	 triadę	wraz	
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Pozwól,	by	łaska	tego	chrztu	owocowała	na	drodze	
świętości.	 Pozwól,	 aby	 wszystko	 było	 otwarte	 na	
Boga	 i	dlatego	wybieraj	Boga	wciąż	na	nowo.	Nie	
zniechęcaj	się,	ponieważ	masz	moc	Ducha	Świętego	
do	tego,	by	świętość	ta	była	możliwa.	Ona	w	głębi	
jest	 owocem	Ducha	Świętego	w	 twoim	 życiu	 –	 po-
wiedział	Ojciec	św.

Na	zakończenie	audiencji	papież	pozdrowił	m.in.	
polskich	 pielgrzymów	w	 tym	weteranów	 ii	wojny	
światowej,	 przybyłych	na	 obchody	 74.	 rocznicy	 bi-
twy	o	Monte	Cassino.

–	Niech	tragedia	przeżytej	przez	was	wojny,	hart	
waszego	 ducha,	 wierność	 ideałom	 i	 świadectwo	
życia	 staną	 się	 apelem	 o	 zaprzestanie	 toczonych	
w	 świecie	 wojen	 i	 o	 poszukiwanie	 dróg	 pokoju.	
Wam	wszystkim,	waszej	ojczyźnie,	obecnym	tu	piel-
grzymom,	 a	 wśród	 nich	 dzieciom	 pierwszo-komu-
nijnym	z	kościoła	św.	Stanisława	w	Rzymie	z	serca	
błogosławię	–	mówił	Papież	Franciszek.

W	czasie	wizyty	w	Watykanie	polska	delegacja	
z	kombatantami	2	Korpusu	Polskiego	była	też	przy	
grobie	św.	Jana	Pawła	ii	w	bazylice	św.	Piotra.	

 
Za	WWW.	radio	Maryja.pl

opr.	Teresa	

* * *
Zakopiańska	świątynia	Matki	Bożej	Fatimskiej	

sanktuarium	narodowym

Nadanie	 tego	 tytułu	 zakopiańskiej	 świątyni	
Matki	Bożej	 Fatimskiej	 uroczyście	 ogłosił	 13	maja	
2018	roku	abp	Marek	Jędraszewski.

Przed	 rozpoczęciem	wieczornej	Mszy	św.	w	 101.	
rocznicę	pierwszych	objawień	Maryi	w	Fatimie	ar-
cybiskup	 Marek	 Jędraszewski	 odczytał	 dokument	
Konferencji	 Episkopatu	 Polski,	 przyjęty	 w	 marcu	
tego	roku.	„Zatwierdzam	sanktuarium	Matki	Bożej	
Fatimskiej	na	Krzeptówkach	w	Zakopanem	Sanktu-
arium	Narodowym”	–	napisano	w	dokumencie,	pod-
pisanym	przez	 abp.	 Stanisława	Gądeckiego.	 –	aby	
nas	utwierdzić	w	drodze	do	nieba	albo	aby	nas	na	

kOśCiÓŁ W POLSCe 
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nią	zawrócić,	otrzymujemy	także	to	miejsce	–	mówił	
jeszcze	 przed	 odczytaniem	decyzji	 KEP	 ks.	Marian	
Mucha	 SaC,	 kustosz	 sanktuarium.	 Pallotyn	 przy-
pomniał,	 że	 właśnie	 na	 Krzeptówkach	 6	 czerwca	
2017	 roku	Episkopat	Polski	ponowił	akt	poświęce-
nia	Kościoła	 i	 ojczyzny	Niepokalanemu	Sercu	Ma-
ryi.	 –	 idźmy	 do	 nieba	 codziennie,	 bo	 do	 nieba	 nie	
idzie	się	poprzez	cudowność,	ale	przez	codzienność,	
a	 przewodniczką	 niech	 nam	 będzie	 Ona,	 Maryja,	
i	Jej	Niepokalane	Serce	–	zachęcał	ks.	Mucha,	wita-
jąc	uczestników	niedzielnej	uroczystości.

W	Mszy	św.	na	Krzeptówkach	uczestniczyli	m.in.	
wicepremier	 Beata	 Szydło,	 minister	 Beata	 Kempa	
oraz	 sekretarz	 stanu	w	 Kancelarii	 Prezydenta	 an-
drzej	Dera.

Zakopiańskie	 sanktuarium	 zostało	 wzniesione	
w	latach	1987-1992	jako	wotum	wdzięczności	za	oca-
lenie	życia	Jana	Pawła	ii	po	zamachu	na	jego	życie	13	
maja	1981	roku.	M.in.	do	tego	wydarzenia	nawiązał	
w	homilii	abp	Jędraszewski,	metropolita	krakowski,	
który	przewodniczył	Mszy	św.	w	Zakopanem.

-	uderzyli	wtedy	w	apostoła	światła.	Zrobili,	po	
ludzku	 wydawałoby	 się,	 wszystko,	 aby	 głos	 woła-
jącego	o	otwarcie	 się	na	Chrystusa	ostatecznie	 za-
milkł.	ale	nie	człowiek	decyduje	o	tym,	co	się	dzieje	
w	tym	świecie.	To	do	Pana	należą	czas	i	wieczność.	
i	 stąd	 ten	 cud	 ocalenia	 życia	 Jana	 Pawła	 ii.	 Cud	
wymodlony	 także	 tutaj,	w	 tym	miejscu,	 cud,	 który	
sprawił,	że	powstała	ta	świątynia,	 to	sanktuarium,	
które	 stało	 się	 sanktuarium	 narodowym	 –	 mówił	
metropolita.

za	WWW.gość.pl
opr.	Teresa

 n

kALenDArium
27 V 2018 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej,

Czyt.: Pwt 4, 32-34; 39-40;  
Ps 33, 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22; Rz 8, 14-17;  
Mt 28, 16-20;

28 V 2018  

Czyt.: 1 P 1, 3-9; Ps 111, 1-2. 5-6. 9 i 10c; Mk 10, 17-27;

29 V 2018 

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,

Czyt.: 1 P 1, 10-16; Ps 98; Mk 10, 28-31;

Julia Maria urodziła się w wielodzietnej rodzinie 
hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło 
Wiednia. Była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, powszechnie nazywanej matką czarnej 
Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowa-
nej przez Pawła VI w 1975 roku. 

Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru 
urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwiet-
nia 1887 r., przyjęła zakonne imię Maria Urszula. 
Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwie-
niach. W 1904 roku jako przełożona domu kierowała 
internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na 
ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyż-
szych. Swoje powołanie do wychowania młodzieży 
i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie.

W latach 1907 – 1920 przemierzyła Rozję (Peters-
burg), Finlandię i Danię wszędzie zakładając szkoły, 
internaty i domy opieki dla młodzieży żeńskiej, oraz 
liczne urszulańskie domy zakonne.

W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła 
się w Pniewach koło Poznania, gdzie założyła zgro-
madzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konające-
go, zwane urszulankami szarymi. 

Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, lu-
dziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, 
wizytowała poszczególne domy, kształtowała w sio-
strach ducha ewangelicznej radosnej służby. „Naszą 
polityką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy goto-
we poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie” - po-
wtarzała często.

Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. Beatyfikowana 
została przez św. Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku 
w Poznaniu. W 1989 r. jej zachowane od zniszczenia 

ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i zło-
żone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 
roku, w dniu swoich 83. urodzin, św. Jan Paweł II 
ogłosił ją w Rzymie świętą.

W ikonografii św. Urszula przedstawiana jest 
w szarym zakonnym habicie.

30 V 2018 

Wspomnienie św. Jana Sarkandra,  
prezbitera i męczennika,

Czyt.:  1 P 1, 18-25; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20;  
Mk 10, 32-45;

Jan urodził się 20 grudnia 1576 r. w Skoczowie 
nad Wisłą (na Śląsku Cieszyńskim), skąd pocho-
dził jego ojciec, Grzegorz Maciej Sarkander. Matka 
natomiast, Helena z Góreckich, była szlachcianką, 
która po śmierci pierwszego męża przybyła z Mo-
raw. Ochrzczony został w Skoczowie. Kiedy miał 12 
lat, stracił ojca (1589) i cały trud utrzymania rodziny 
spadł na matkę. Rodzina przeniosła się do Przybora 
na Morawach, gdzie mieszkał Mateusz Welczowski, 
syn matki Jana z pierwszego małżeństwa. Jan ukoń-
czył  katolicką szkołę parafialną i jezuickie kolegium 
w Ołomuńcu (1593). Studiował w Ołomuńcu, w Pra-
dze, w Grazu by zdobyć dwa doktoraty – jeden z teolo-
gii. W wieku 33 lat otrzymał święcenia prezbiteriatu. 

Jego kapłańska droga przypadła na okres walk 
pomiędzy Husytami, Luteranami a Katolikami. Kie-
dy wybuchła wojna trzydziestoletnia, przynaglony 
przez swoich parafian opuścił Holeszów. Jako piel-
grzym udał się do Częstochowy. Spędził tam miesiąc 
by później udać się do Krakowa, gdzie zamieszkał 
w jednym z klasztorów.

W 1620 r. wrócił na swoja placówkę gdzie 13 lu-
tego 1620 r. został aresztowany i uwięziony; był 
okrutnie torturowany. Nie sposób tutaj opisać okru-
cieństwa jakie protestanci przygotowali św. Janowi. 
Oddał Bogu ducha 17 marca 1620 roku wskutek od-
niesionych obrażeń.

Papież Pius IX zaliczył Jana Sarkandra w poczet 
błogosławionych 6 maja 1859 r. Św. Jan Paweł II ka-
nonizował go 21 maja 1995 r. w Ołomuńcu w Czechach 
– mieście męczeńskiej śmierci Jana. Następnego dnia 
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papież odprawił Mszę dziękczynną za kanonizację 
w Skoczowie, miejscu urodzenia Świętego.

31 V 2018 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

Czyt.: Wj 24, 3-8; Ps 116b, 12-13. 15 i 16bc. 17-18;  
Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26;

1 VI 2018 

Wspomnienie św. Justyna, męczennika,

Czyt.: 1P 4, 7-13; Ps 96, 10. 11-12. 13; Mt 11, 11-25;

Justyn urodził się na początku II w. we Flavia Ne-
apolis (dzisiejszy Nablus w Samarii), w pogańskiej 
rodzinie. Po upadku Jerozolimy w 70 r. miasto było 
jednym z ważniejszych centrów kultury greckiej 
i rzymskiej na terenie Palestyny. Od młodości pa-
sjonował się filozofią i problemami ogólnoludzkimi. 
Przebadał systemy Platona, Arystotelesa, Pitagorasa, 
epikurejczyków i modnych wówczas stoików. Jeszcze 
bardziej nurtowały go problemy religijne. W ten spo-
sób zainteresował się judaizmem i chrześcijaństwem. 
Czytał Pismo św. i przyglądał się życiu chrześcijan. 
Badał ich naukę, obserwował ich obyczaje. Około 
roku 130 przyjął chrzest w Efezie. Stał się gorliwym 
wyznawcą.

Justyn to najważniejszy apologeta chrześcijań-
stwa w II wieku. Wykorzystując autorytet, jaki sobie 
zdobył prawością charakteru i posiadaną wiedzą, 
zgromadził koło siebie uczniów i chętnie prowadził 
z nimi dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne i re-
ligijne. Sam przekonany o tym, że tylko w chrześci-
jaństwie jest pełna prawda, dążył do tego, by i jego 
uczniowie byli o tym przekonani. Jednym z jego 
uczniów był Tacjan, późniejszy apologeta. Wydał 
wiele apologii.

Justyn kilkakrotnie toczył dysputy z filozofem 
Krescensem, zwalczając jego błędne teorie. Z tego 
powodu został oskarżony przez Krescensa o wyzna-
wanie chrześcijaństwa. Został aresztowany. Według 
podania wyrokiem sędziego Juniusza Rustyka został 
– jako obywatel rzymski – skazany na śmierć przez 
ścięcie głowy mieczem. Wyrok wykonano ok. 165 r. 
w Rzymie. Nie wiadomo, gdzie znajdują się relikwie 
Męczennika. Te, które są w Rzymie (w bazylice św. 

Wawrzyńca za Murami), w Kolonii oraz w Namur wy-
dają się niepewne.

W swoich pismach św. Justyn podjął pierwsze pró-
by zbliżenia nauki chrześcijańskiej i filozofii greckiej. 

W ikonografii Święty przedstawiany jest w chwili, 
gdy wręcza swoją „Apologię” cesarzowi Hadrianowi. 

2 VI 2018 

Wspomnienie świętych Marcelina i Piotra, 
męczenników,

Czyt. Jud 17, 20b-25; Ps 63, 2. 3-4. 5-6; Mk 11, 27-33;

Pewne dawne Martyrologium stwierdza, że 
Marceli był kapłanem, Piotr miał święcenia mniej-
sze – egzorcysty. Ponieśli śmierć w Rzymie podczas 
prześladowań za czasów Dioklecjana. Według św. 
Damazego, papieża – który w napisanym epitafium 
stwierdza, że dzięki nim został chrześcijaninem – ka-
zano im wykopać grób, potem ścięto i wrzucono do 
grobu. Jako datę ich śmierci Martyrologium podaje 
2 czerwca – w III lub IV w. Ich ciała odnalazła św. 
Lucyla i pochowała ze czcią.

Obaj męczennicy zażywali tak wielkiej czci, że 
cesarz Konstantyn I Wielki wystawił na ich grobie 
przy Via Labicana bazylikę. W tejże bazylice urzą-
dził również dla swojej matki, św. Heleny, okazałe 
mauzoleum. Papież Wigiliusz imiona obu rzymskich 
męczenników umieścił w Kanonie Rzymskim - obec-
nie Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej. Synod 
rzymski z roku 595 wspomina, że obaj męczennicy 
posiadali w Rzymie jeszcze jeden kościół pod swoim 
wezwaniem. Istnieją w Rzymie również katakumby 
świętych Marcelina i Piotra. W jednej z krypt tych 
katakumb znajduje się nawet fresk, przedstawiający 
obu męczenników wraz ze św. Gorgoniuszem i ze św. 
Tyburcjuszem obok Chrystusa, stojącego pośrodku 
w postaci baranka.

W ikonografii św. Marceli przedstawiany jest 
w ornacie, św. Piotr w tunice. Ich atrybutami są: kie-
lich i hostia, księga, krzyż, miecz, palma, zwój.

3 VI 2018 – 9 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Pwt 5, 12-15; Ps 813-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b;  
2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 – 3, 6;

4 VI 2018  

Czyt.: 2 P 1, 1-7; Ps 91, 1-2. 14-15a. 15bc-16; Mk 12, 1-12;

5 VI 2018 

Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika,

Czyt.: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90, 1-4. 10. 14. 16;  
Mk 12, 13-17;

Bonifacy urodził się około 673 r. w Dewonshire, 
w Anglii (Wessex). Na chrzcie otrzymał imię Win-
fryd. Jako młodzieniec, czując wezwanie do służby 
Bożej, został benedyktynem w opactwie Exeter, na-
stępnie w opactwie w Nursling. Przyjął imię Bonifa-
cy. Święcenia kapłańskie otrzymał około 30. roku ży-
cia. Zaraz po święceniach opat wyznaczył mu funkcję 
kierownika szkoły w Nursling.

Odbył 3 podróże misyjne po terenach północnych 
Niemiec i Holandii (Fryzja) chrzcząc tysiące pogan, 
zakładając liczne opactwa benedyktyńskie. Będąc pa-
pieskim legatem porządkował Kościół, przywracając 
dawną karność i ład. Ustanawiał liczne biskupstwa.

Mając 80 lat, po raz trzeci udał się na misje do 
Fryzji. Kiedy jednak dotarł do miasta Dokkum, został 
napadnięty przez pogan i wraz z 52 Towarzyszami 
5 czerwca 754 roku zamordowany. Jego ciało prze-
wieziono do Utrechtu, by je pochować w miejscowej 
katedrze. Jednak uczeń Bonifacego, św. Luli, zabrał 
je do Fuldy. Tam bowiem Bonifacy chciał być pogrze-
bany – i tam spoczywa do dziś. Co roku przy grobie 
św. Bonifacego zbiera się episkopat niemiecki na 
swoje narady. Ku czci św. Bonifacego wystawiono 
w Niemczech wiele kościołów. Jest on także bardzo 
czczony w Anglii.

W ikonografii św. Bonifacy jest przedstawiany 
w biskupim stroju – w ornacie, paliuszu, mitrze lub 
jako benedyktyński mnich. Jego atrybutami są: kruk, 
lis, krzyż z podwójnym ramieniem – symbolizujący 
legata papieskiego, księga Ewangelii przebita mie-
czem (taką bowiem znaleziono przy nim po męczeń-
skiej śmierci). 

6 VI 2018 

Wspomnienie św. Norberta, biskupa,

Czyt.: 2 Tm 1, 1-3. 6-12; Ps 123, 1-2a. 2bcd;  
Mk 12, 18-27;

Norbert urodził się około 1080 r. w Nadrenii 
w znakomitej rodzinie. Zgodnie z ówczesnym zwy-
czajem, kiedy Norbert był jeszcze chłopcem, został 
mianowany kanonikiem w Xanten, by mógł pobierać 
pensję na swoje utrzymanie. 

W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął od pioru-
na. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. 
Wstąpił do benedyktynów w Siegburgu, podejmując 
pokutę i modlitwę. Wyrzekł się godności i mająt-
ków kościelnych. W opactwie otrzymał święcenia 
kapłańskie. 

Norbert przemierzał odtąd miasta Galii, wzywa-
jąc do pokuty i zmiany obyczajów. Zgromadził wo-
kół siebie grono Towarzyszy. W roku 1121 Norbert 
w uroczystość Bożego Narodzenia wraz z 40 swymi 
towarzyszami złożył uroczysty ślub oddania się apo-
stolskiej pracy nad reformą obyczajów kleru i wier-
nych. Bracia postanowili praktykować to, do czego 
mieli zachęcać innych. Dlatego związali się wszyscy 
ślubem ewangelicznego ubóstwa, czystości (celibatu) 
i posłuszeństwa przełożonym. W taki to sposób Nor-
bert o 100 lat uprzedził św. Dominika, który swojemu 
zakonowi wytyczył podobne cele. Tak powstał zakon 
Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy o popular-
nej nazwie norbertanów (oficjalnie – premonstraten-
sów, OPraem). 

Norbert zmarł 6 czerwca 1134 r. w Magdeburgu. 
Jego ciało złożono w kościele norbertanów. Jego kult 
zatwierdził dopiero w roku 1582 papież Grzegorz XIII, 
na cały zaś Kościół rozszerzył go papież Grzegorz XV 
w roku 1621. Jest patronem Pragi, zakonu norberta-
nów, sióstr norbertanek oraz wszystkich wspólnot 
jego imienia. Zakon norbertanów wydał kilku świę-
tych i błogosławionych, w tym Polkę, bł. Bronisławę.

W ikonografii św. Norbert jest ukazywany w stro-
ju biskupim, w mitrze, z krzyżem w dłoni. Jego atry-
butami m. in. są: anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka 
palmy, kielich, model kościoła, monstrancja, pająk. 

7 VI 2018 

Czyt.: 2 Tm 2, 8-15; Ps 25, 4-5. 8-9. 10 i 14; Mk 12, 
28b-34;

8 VI 2018 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
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Czyt.: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps: Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5;  

Ef 3, 8-12. 14-19; J 19, 31-37;

9 VI 2018 

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej  
Maryi Panny,

Czyt.: Iz 61, 9-11; Ps: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7, 8abcd;  
Łk 2, 41-51;

10 VI 2018 – 10 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Rdz 3, 9-15; Ps 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7c-8;  
2 Kor 4, 13 – 5,1; Mk 3, 20-35;

11 VI 2018 

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, 

Czyt.: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6;  
Mt 10, 7-13;

Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej ro-
dzinie z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię 
brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek 
Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego i Eu-
zebiusza Barnaba miał należeć do grona 72 uczniów 
Pana Jezusa. Był krewnym św. Marka Ewangelisty, 
dlatego św. Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty 
(Kol 4, 10). 

Barnaba wraz z Pawłem odbył 2 podróże misyjne. 
W trakcie drugiej doszło jednak do konfliktu, gdyż 
Paweł stanowczo sprzeciwił się, by w tej podróży 
brał udział również Marek, który w czasie pierwszej 
wyprawy samowolnie ich opuścił. Barnaba w tej 
sytuacji wycofał się i powrócił z Markiem na Cypr, 
gdzie kontynuowali pracę apostolską (Dz 15, 39-40). 
Odtąd giną wszelkie informacje o Barnabie. Według 
podania miał pozostać na Cyprze jako pierwszy bi-
skup i pasterz tej wyspy. Miał także działać w Rzy-
mie, Aleksandrii, Mediolanie. Około 60 r. na Cyprze, 
w mieście Salaminie, poniósł wedle tego przekazu 
śmierć męczeńską przez ukamienowanie. 

Jak mówi podanie, za cesarza Zenona w roku 488 
odnaleziono relikwie św. Barnaby. Miał on na pier-
siach Ewangelię św. Mateusza, którą sam własno-
ręcznie dla swojego użytku przepisał.

W ikonografii św. Barnaba przedstawiany jest 
jako starszy mężczyzna z długą brodą w tunice i płasz-
czu albo w szatach biskupich, czasami jako kardynał. 

Jego atrybutami są: ewangeliarz, zwój pergaminu, 
gałązka oliwna, halabarda, model kościoła.

12 VI 2018 

Wspomnienie błogosławionych 108 męczenników 
z czasów II wojny światowej,

Czyt.: 1 Krl 17, 7-16; Ps 4, 2-3. 4-5. 7-8; Mt 5, 13-16;

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odpra-
wianej w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał be-
atyfikacji 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć 
w czasach II wojny światowej. Każda z tych osób wy-
kazała się niezwykłym heroizmem wiary: są w tym 
gronie biskupi – pasterze, którzy woleli zginąć, aniże-
li zostawić swoją owczarnię; siostry i księża ratujący 
Żydów; teściowa, która oddała swe życie za synową 
w ciąży; zakonnik, który za posiadanie różańca, a po-
tem odmowę sprofanowania go został zmasakrowa-
ny i utopiony w kloace; księża i alumni dzielący się 
w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba 
ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że 
nie wydał Gestapo komunistów. Pośród nich jest 3 
biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów 
zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr 
zakonnych i 9 osób świeckich. 

Sprawa beatyfikacji 108 sług Bożych, męczenni-
ków za wiarę, ofiar prześladowania Kościoła w Polsce 
w latach 1939-1945 ze strony nazizmu hitlerowskie-
go, choć przybrała formę kanonicznego postępowa-
nia beatyfikacyjnego dopiero w roku 1992, w rzeczy-
wistości sięga swymi początkami pierwszych lat po 
zakończeniu II wojny światowej.

W gronie 108 błogosławionych mamy 6 przedsta-
wicieli rodziny salezjańskiej:

Ks. Józef Kowalski (1911-1941). Aresztowany 
w Krakowie, gdyż hitlerowców drażniła gorliwość 
i zaangażowanie młodego księdza. Wywieziony do 
obozu w Oświęcimiu dwa razy trafił do kompanii 
karnej, był często bity, szykanowany i upokarzany. 
Idąc na śmierć prosił o modlitwę za swoich prześla-
dowców. Zamordowany 4 lipca 1942r. za odmowę po-
deptania swojego różańca. W dzienniku duchowym 
zapisał: „O mój Drogi Jezu, daj mi wolę wytrwania, 
stanowczą, silną, bym zdołał wytrwać przy swoich 
postanowieniach świętych i zdołał dopiąć szczytnego 

ideału świętości, jaki sobie zakreśliłem. Ja mam być 
i muszę być świętym!”.

„POZNAŃSKA PIĄTKA” Młodzieńcy związani 
z oratorium księży salezjanów w Poznaniu. Czesław 
Jóźwiak (1919-1942), Edward Kaźmierski (1919-1942), 
Franciszek Kęsy (1920-1942), Edward Klinik (1919-
1942), Jarogniew Wojciechowski (1922-1942). Liderzy 
katolickich organizacji młodzieżowych aresztowani 
we wrześniu 1940 r. i osadzeni kolejno w Forcie VII 
i przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, we Wronkach, Berli-
nie i więzieniu w Zwickau w Saksonii. W więzieniach 
poddawani rozlicznym szykanom, odmawiali róża-
niec i odprawiali nowenny przed ważnymi świętami 
kościelnymi. Ostrzegający ich więzień, gdy wspólnie 
modlili się w celi, na uwagę: „Czy wiecie, co was cze-
ka?”, usłyszał odpowiedź: „O tym, co nas czeka, wie 
tylko Bóg. Jemu ufamy. Cokolwiek się stanie, będzie 
to Jego wola”. Zgilotynowani 24 sierpnia 1942r. na 
dziedzińcu więzienia w Dreźnie.

13 VI 2018 

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera  
i doktora Kościoła,

Czyt.: 1 Krl 18, 20-39; Ps 16, 1-2. 4.5 i 8. 11; Mt 5, 17-19;

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 
r. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoni-
ków Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój 
klasztor na przedmieściu Lizbony. Spędził tam dwa 
lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, 
które to miasto, obok Lizbony, było drugim, najważ-
niejszym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego 
kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teolo-
giczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Rok później Ferdynand był świadkiem pogrzebu 
pięciu franciszkanów zamordowanych przez maho-
metan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy 
usłyszał o duchowych synach św. Franciszka z Asyżu 
i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osie-
dlili się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. 
Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni. 

Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pi-
smo święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpa-
sterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła 
niebawem do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. 
Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.

Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami – 
miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, 
proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie 
w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł 
się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Pad-
wy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną 
puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku 
w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum 
wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał 
Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.

Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: 
franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Pa-
dwy, Lizbony, Padeborn, Splitu; dzieci, górników, 
małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróż-
nych, ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu 
św. Antoniego – Il Santo – wznosi się potężna bazy-
lika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów 
w Europie. Przeprowadzone w 1981 r. badania szcząt-
ków Świętego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, po-
ciągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach 
wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne 
długim klęczeniem.

W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest 
w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, cza-
sami trzyma Dziecię Jezus, które mu się według le-
gendy ukazało (podobnie jedynie legendą jest jego 
kazanie do ryb czy zniewolenie muła, żeby oddał 
cześć Najświętszemu Sakramentowi, by w ten spo-
sób zawstydzić heretyka). Jego atrybutami są: księga, 
lilia, serce, ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, 
osioł, ryba.

14 VI 2018 

Wspomnienie św. Michała Kozala, biskupa 
i męczennika,

Czyt.: 1 Krl 18, 41-46; Ps 65, 10abcd. 10e-11. 12-13;  
Mt 5, 20-26;

Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. 
w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Był synem 
Jana, oficjalisty dworskiego, i Marianny z Płaczków. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej, a później gim-
nazjum w Krotoszynie, wstąpił w 1914 roku do se-
minarium duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył 
tzw. kurs teoretyczny. Ostatni rok studiów, zwany 
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praktycznym, ukończył w Gnieźnie. Tam też otrzymał 
święcenia kapłańskie w dniu 23 lutego 1918 roku.

Planował, że podejmie studia specjalistyczne, 
ale po nagłej śmierci ojca musiał zapewnić utrzy-
manie matce i siostrze. Był wikariuszem w różnych 
parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu 
katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, 
z radością głosił Słowo Boże, dużo się modlił. Był wy-
rozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych.

Po posłudze ojca duchowego i rektora semina-
rium Gnieźnieńskiego w 1939, kiedy Pius XI miano-
wał go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej 
i biskupem tytularnym Lappy (na Krecie). Konsekra-
cję biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk 
księdza biskupa Karola Radońskiego w katedrze 
włocławskiej.

We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diece-
zji, którą zarządzał po wyjeździe z kraju biskupa die-
cezjalnego. Niemcy aresztowali go 7 listopada 1939 
roku. Najpierw wraz z alumnami seminarium i ka-
płanami został osadzony w więzieniu we Włocław-
ku. Później internowano go w klasztorze księży sale-
zjanów w Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu z Lądu, 
więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, 
Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. Wszędzie 
ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodle-
nie i gorliwość kapłańską doznawał szczególnych 
upokorzeń i prześladowań.

Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Da-
chau, gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad siły. 
Doświadczał tu wyrafinowanych szykan, ciesząc się 
w duchu, że „stał się godnym cierpieć zelżywości dla 
imienia Jezusowego”. Chociaż sam był głodny i nie-
raz opuszczały go siły, dzielił się swoimi racjami żyw-
nościowymi ze słabszymi od siebie, potrafił oddać 
ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie niósł posługę 
duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapła-
nom. W styczniu 1943 roku ciężko zachorował na ty-
fus; gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono 
go na osobny „rewir.

26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzy-
kiem z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z Chrystusem 
ukrzyżowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez 
więźniów, zostało ono spalone w krematorium.

W ikonografii bł. Michał przedstawiany jest 
w stroju biskupim lub w pasiaku więziennym. Jego 
atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obo-
zowy 24544. 

15 VI 2018 

Czyt.: 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27, 7-8ab. 8c-9abc. 13-14;  
Mt 5, 27-32;

16 VI 2018 

Czyt.: 1 Krl 19, 19-21; Ps 16, 1-2a i 5.7-8. 9-10; Mt 5, 
33-37;

17 VI 2018 – 11 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Ez 17, 22-24; Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16; 2 Kor 5, 
6-10; Mk 4, 26-34;

18 VI 2018  

Czyt.: 2 Krn 18, 3-8. 21-17. 22; Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7;  
Mt 5, 38-42;

19 VI 2018 

Wspomnienie św. Romualda, opata,

Czyt.: 1 Krl 21, 17-29; Ps 51, 3-4. 5-6b. 11 i 16; Mt 5, 
43-48;

Romuald pochodził z Rawenny z możnej rodzi-
ny diuków Onesti. Urodził się ok. 951 r. Dla zadość-
uczynienia za grzech ojca, który w pojedynku zabił 
swojego krewnego, miał według podania wstąpić do 
benedyktynów, którzy mieli swoje opactwo przy ko-
ściele św. Apolinarego. Jednak życie wspólne mu nie 
odpowiadało. Tęsknił za życiem samotnym. Po trzech 
latach opuścił ów klasztor. Spragniony doskonalsze-
go skupienia, podjął życie pustelnicze. 

Pierwszą, z kilkunastu, pustelnię założył w po-
bliżu opactwa benedyktyńskiego w Rawennie. Do 
największej sławy doszły opactwa w Pereum koło 
Rawenny oraz w Camaldoli (Campo di Maldoli) w To-
skanii, od którego zakon otrzymał swoją popularną 
nazwę „kamedułów”. Godłem zakonu zostały dwa 
gołąbki, pijące z jednego kielicha – jako symbol po-
łączenia życia wspólnotowego z pustelniczym, ducha 
anachoreckiego z monastycznym. 

Romuald zmarł w klasztorze Val di Castro, nieda-
leko Ankony, 19 czerwca 1027 r., mając 75 lat. 

Eremy kamedulskie składają się z szeregu dom-
ków-cel, w których pojedynczo mieszkają mnisi, zbie-
rając się tylko razem na wspólną modlitwę, a kilka 
razy w roku, w największe święta, na wspólny posi-
łek i rekreację. Kameduli zachowują prawie stałe mil-
czenie i nie wolno im przyjmować potraw mięsnych. 
Święty Romuald jest patronem kamedułów.

W ikonografii św. Romuald przedstawiany jest 
jako stary człowiek w białym, długim habicie kame-
dulskim, czasami w stroju opata. Często pokazuje się 
go, jak we śnie widzi tajemniczą drabinę, sięgającą 
nieba, po której białe postacie jego duchowych sy-
nów opuszczają ziemię. Jego atrybutami są: czasz-
ka, otwarta księga, kij podróżny, laska. Wizerunek 
św. Romualda widnieje w herbie Suwałk (obok św. 
Rocha).

20 VI 2018 

Czyt.: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31, 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18;

21 VI 2018 

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,

Czyt.: Syr 48, 1-14; Ps 97, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 6, 7-15;

Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui 
jako najstarszy z ośmiu synów margrabiego Ferdy-
nanda di Castiglione. 

Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje „nawróce-
nie”, jak sam twierdził. Poczuł nicość ponęt tego świa-
ta i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch 
modlitwy, otrzymany od matki, wzrósł w nim jeszcze 
silniej. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał 
na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych 
i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum 
do Matki Bożej. Alojzy najlepiej czuł się w słynnym 
sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez ser-
witów, w kościele Annuntiata.Tu też przed ołtarzem 
Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak gło-
szą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywi-
lej, że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie 
czystości.

Pomimo sprzeciwów ojca, który miał zupełnie 
inne plany wobec syna 25 listopada 1585 roku wstą-
pił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał, 
praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacz-
nie lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył 

się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się 
w wielu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu 
okazję.

W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia 
dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by zezwolili mu 
posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami 
udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz 
do szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany 
studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ 
zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłań-
skich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.

W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest 
w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi 
rękawami. Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Je-
zus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, 
czaszka. 

22 VI 2018 

Wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa,

Czyt.: Syr 48, 1-14; Ps 97, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 6, 7-15;

Urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Był 
potomkiem możnego rodu patrycjuszowskiego; na-
prawdę nazywał się Pontius Meropius Anicius Pau-
linus. Zaliczany jest do grona mędrców, którzy two-
rzyli zręby wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. 

Jego pierwszym nauczycielem w Bordeaux, a po-
tem protektorem i przyjacielem, był wybitny retor 
i poeta Auzoniusz, który zarządzał prowincją i cieszył 
się względami cesarzy rzymskich. Rychło więc roz-
począł karierę urzędniczą, został konsulem i guber-
natorem Kampanii. Prawdy wiary poznał od samego 
św. Ambrożego. W 379 r. poślubił Tharasię, chrześci-
jankę z Hiszpanii, i wkrótce przyjął chrzest z rąk św. 
Delfina, biskupa Bordeaux. Z Tharasią miał syna Cel-
susa, który jednak szybko zmarł; małżonkowie złożyli 
wówczas ślub czystości i postanowili poświęcić się 
wyłącznie Bogu. Młodzi małżonkowie powrócili do 
Francji, nawiedzając grób św. Marcina w Tours. Tu 
Paulin doznał niezwykłej łaski uzdrowienia z choro-
by oczu.

Paulin znalazł się w dobrach rodzinnych pod Bar-
celoną, gdzie w 394 r. - z woli miejscowej ludności 
i za zgodą żony - przyjął święcenia kapłańskie. Sprze-
dał majątek i w Noli założył wspólnotę: pieniądze 
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przeznaczył na wsparcie ubogich i wdów, na wykup 
niewolników, a także na budowę kościoła i ozdobie-
nie grobu św. Feliksa z Noli. Wyróżniał się szczegól-
nym nabożeństwem do niego i ułożył ku jego czci kil-
ka hymnów. Wiódł żywot mnicha, wedle surowych 
zasad. Zwyczajem ówczesnym miejscowy kler i lud-
ność wybrali go w 410 r. na biskupa Noli. Zasłynął 
konsekwentną walką z herezją pelagianizmu oraz 
działalnością charytatywną. 

Zmarł 22 czerwca 431 r. 

kALenDArium
23 VI 2018 

Czyt.: 2 Krn 24, 17-25; Ps 89, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34;  
Mt 6, 24-34;

24 VI 2018 – 12 Niedziela Zwykła, 

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela,

Czyt.: Iz 49, 1-6; Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15; Dz 13, 22-
26; Łk 1, 57-66. 80;

n

kąCik  
DLA DzieCi
Nie	żałujcie	poświęcenia

Z okazji 5 rocznicy beatyfikacji Błogosławionej Mat-
ki Małgorzaty Łucji Szewczyk, Założycielki Zgroma-
dzenia Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek”, został 
zorganizowany Ogólnopolski Konkurs pt.” Nie żałuj-
cie poświęcenia”.

Był to konkurs. Plastyczno - literacko – graficzny, 
w którym startowali  uczniowie w różnych grupach 
wiekowych. Wśród zdobywców głównych nagród 
znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

KONKURS PLASTYCZNY:

I MIEJSCE 

Karolina Kozak kl. IV b

WYRÓŻNIENIA:

Natalia Cyganik kl IV b

Agnieszka Litner kl IV a

Amelia Żak kl IVa

Wiktoria Papiz kąCik  
DLA DzieCi

Bóg	daje	łaskę,	kto	o	nią	prosi	i	jej	pragnie

założycielką,	 było	 już	 kilkanaście	 innych	 sióstr.	 Po-
magał	 jej	Ojciec	Honorat,	który	od	czasu	jak	poznał	
siostrę	Małgorzatę,	zamierzał	pomóc	jej	dobrze	zreali-
zować	powołanie,	które	otrzymała	od	Boga.

łucja	 miała	 bardzo	 trudne	 dzieciństwo.	 W	 bar-
dzo	młodym	wieku	 została	 sierotą.	 Opiekowała	 się	
nią	dużo	starsza	przyrodnia	siostra.	Na	świecie	była	

łucja	 Szewczyk,	 już	 teraz	 właściwie	 siostra	Małgo-
rzata	wróciła	zmęczona	do	domu	klasztornego.	Przed	
chwilą	 była	 u	 ubogich,	 gdzie	 pomagała	 starszym,	
chorym	 paniom.	 Rozumiała	 ich	 cierpienie	 i	 chcia-
ła	 jak	 najbardziej	 im	 ulżyć.	W	 tym	 pięknym	 dziele	
pomocy	 innym	nie	była	na	szczęście	sama.	W	Zgro-
madzeniu	Córek	Matki	Bożej	Bolesnej,	którego	była	

KONKURS LITERACKI

II MIEJSCE 

Wiktoria Papiz KL. VII b 

Gratulujemy wszystkim laureatom. W kąciku mo-
żemy przeczytać nagrodzone opowiadanie Wiktorii 
pt. „Bóg daje łaskę, kto o nią prosi i jej pragnie”. 

Radosław Kwiatkowski uczeń klasy V A zdobył 
II miejsce w XXI Międzynarodowym Ekumenicz-
nym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” organizo-
wanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji 
Bielsko- Żywieckiej

n
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sama	(przynajmniej	tak	czuła).	Kto	lepiej	mógł	zrozu-
mieć	ludzi	samotnych,	ubogich,	bezdomnych?

Teraz	chciała	się	jeszcze	chwilę	pomodlić	w	intencji	
pani	Zofii,	która	była	chora	na	śmiertelną	chorobę	i	bar-
dzo	ją	prosiła,	aby	wymodliła	jej	życie	wieczne	w	nie-
bie.	Takich	próśb	siostra	Małgorzata	nie	potrafiła	od-
rzucać.	Gdy	uklękła	na	klęczniku	w	kaplicy,	w	drzwiach	
stanęła	siostra	Kazimiera.	Jej	mina	nie	była	obiecująca.	
Małgorzata	 jej	 nie	 zobaczyła.	 Kazimiera	 nie	 umiała	
przerwać	Małgorzacie	modlitwy,	gdyż	wiedziała,	że	jest	
to	na	pewno	ważna	sprawa.	Gdy	Małgorzata	skończy-
ła,	odwróciła	się	i	spytała,	co	się	stało.	
–	Przepraszam,	że	przeszkadzam,	ale	sprawa	pilna	–	za-
częła	powoli	Kazimiera.	–	Niestety	nie	mam	dobrych	
wieści.	Od	kilku	dni	karmimy	dzieci	 już	 tylko	 ziem-
niakami,	a	teraz	nawet	ziemniaki	się	kończą.	Starczy	
może	na	jeden	obiad.	Nie	mamy	pieniędzy,	żeby	ku-
pić,	nie	wiem,	co	mam	robić,	Matko	pomóż…
–	Niedobrze…	ale	gdzie	ma	być	większa	chwała	Boża,	
tam	 też	 i	 trudności	większe.	Bóg	wie,	 że	 poradzimy	
sobie.	Już	chyba	wiem,	co	trzeba	zrobić	–	odparła	spo-
kojnie	Małgorzata.
–	O,	Matko	powiedz,	proszę,	co	wymyśliłaś.	Wszystko	
wykonam.
–	Twoim	zadaniem	będzie	iść	do	kuchni	i	przygotować	
ostatni	obiad	dla	dzieci.
–	a	co	później?
–	Zbliża	się	druga,	a	dzieci	jeszcze	nie	jadły,	lepiej	zaj-
mij	się	od	razu	gotowaniem.	Zaufaj	mi	i	Bogu…

Kazimiera	 lekko	 zmieszana	 udała	 się	 do	 kuchni,	
zaś	Małgorzata	pobiegła	do	spiżarni.	Nie	wiedziała,	
co	ma	robić,	ale	chciała	wzmocnić	Kazimierę	na	du-
chu.	Wzięła	jednego	ziemniaka.	Był	w	połowie	zgni-
ły.	Poszła	z	nim	przed	figurkę	świętego	Józefa.	Włoży-
ła	go	za	nią,	a	sama	uklękła.	Wyszeptała	kilka	słów,	
więcej	 nie	 zdążyła,	 bo	 usłyszała	 dzwonek	 do	 drzwi.	
Poszła	otworzyć.	ujrzała	mężczyznę	w	średnim	wie-
ku,	 który	 rzekł:	 „Niech	 będzie	 pochwalony…	 Jestem	
kierowcą.	Ciężarówka	jest	pełna	ziemniaków.	Połowa	
jest	zgniła,	ale	reszta	powinna	być	dobra,	tylko	trzeba	
przebrać.	Pomyślałem,	 że	może	dzieci	 zjedzą.	 Lepiej,	
żeby	się	nie	zmarnowały.	Mam	je	 tu	wyładować	na	
podwórku?”

–	Spadł	nam	pan	z	nieba	–	Małgorzata	nie	dowierzała	
szczęściu.	–	Opatrzność	nam	pana	zesłała…	Niech	bę-
dzie	za	to	wszystko	Bóg	błogosławiony	i	uwielbiony.	
Tak,	tak	proszę	tu	wyładować.	Dziękujemy!!!

Siostra	Małgorzata	pobiegła	do	kuchni.	Poprosiła	
dwie	siostry,	aby	przejrzały	ziemniaki.	Sama	opowie-
działa	Kazimierze	o	spotkaniu.
–	Wszystko	z	Opatrzności	Bożej.	Bóg	daje	łaskę,	kto	
o	nią	prosi	i	jej	pragnie.	Tylko	gdybym	za	figurką	po-
łożyła	całego	świeżego	ziemniaka	to	może	cała	cięża-
rówka	zawierałaby	zdrowe	ziemniaki.

Po	obiedzie	Małgorzata	zwołała	zebranie	wszyst-
kich	 sióstr.	Chciała	powiedzieć	kilka	ważnych	 słów.	
Wszystkie	siostry	wiedziały,	że	będzie	to	mądra	prze-
mowa	i	będzie	też	dotyczyć	dzisiejszego	cudu.

–	Powtarzam	wam	to	od	samego	początku	i	będę	
powtarzać	do	końca.	Nie	 żałujcie	poświecenia.	Trze-
ba	żyć,	 jak	się	da	i	ufać	Bogu,	Jego	św.	Opatrzności,	
że	 nas	 nie	 opuści,	 ale	 zawsze	 wspierać	 nas	 będzie.	
Nie	żałujcie	poświęcenia.	Róbcie	to	dla	chwały	Boga	
i	dobra	cierpiącej	 ludzkości.	Dzieło	dla	miłości	 Jezu-
sa.	Wszystko	dla	Jezusa	przez	Bolejące	Serce	Maryi.	
Ona	 też	 cierpiała,	 więc	 zrozumie	 i	 wysłucha	 wasze	
wołanie	o	pomoc	dla	cierpiących.	Pokonać	trudności	
i	nie	zniechęcać	się,	w	tym	dowód	prawdziwej	miłości	
Pana	Boga,	prawdziwej	ofiary	 i	poświęcenia	 się	dla	
Niego.	Dusze,	które	idą	za	głosem	św.	posłuszeństwa,	
znajdą	 zwycięstwo	 w	 walkach	 i	 przeciwnościach,	
i	 błogosławieństwo	 Boże	 spocznie	 na	 nich.	 Należy	
kochać	tego	Boga,	który	mi	daje	tyle	dowodów	praw-
dziwej	miłości.

Z	tyłu	pokoju	stał	w	cieniu	Ojciec	Honorat	 i	słu-
chał	z	dumą.	Powtórzył	szeptem	ostatnie	słowa	wy-
powiedziane	 przez	 wychowankę:	 „Należy	 kochać	
tego	Boga,	który	nam	daje	tyle	dowodów	prawdziwej	
miłości!!!”.

Wiktoria	Papiz
Szkoła	Podstawowa

	z	Oddziałami	integracyjnymi	nr	30
	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Krakowie

n
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Rok	 2018	 został	 przez	 sejm	 ustanowiony	 Rokiem	
Konfederacji	Barskiej	w	związku	z	przypadającą	250-
tą	rocznicą	tego	wydarzenia.	Jako	szkoła	nosząca	imię	
Kazimierza	Pułaskiego	szczególnie	starannie	przygo-
towywaliśmy	się	do	obchodów	Święta	Szkoły	w	tym	
roku.	Termin	przypadł	pod	koniec	marca	tj.	w	miesią-
cu	urodzin	naszego	Patrona.	

Program	uroczystości	obejmował:	uroczystą	Mszę	
świętą	w	intencji	Ojczyzny,	starannie	przygotowane	
przedstawienie	teatralne,	szkolną	grę	zadaniową	dla	
klas	starszych,	turniej	sportowo-plastyczny	„O	szablę	
Pułaskiego”	dla	młodszych	oraz	zwiedzanie	kościoła	
o.o.	 kapucynów	 przez	 najstarszych	 uczniów	 (siód-
moklasistów).	Wspomnieć	w	tym	miejscu	należy,	 że	
klasztor	kapucynów	to	miejsce	pełne	historyczno-pa-
triotycznych	pamiątek,	przed	bramą	znajduje	się	sta-
ry	drewniany	krzyż	na	miejscu	pochówku	poległych	
„za	 wiarę	 i	 wolność”.	 	 Co	 roku	 składamy	 pod	 nim	
kwiaty.	Obecnie	można	też	zwiedzać	okolicznościową	
wystawę

Konfederacja	Barska	to	niełatwy	dla	uczniów	pod-
stawówki	temat,	kontrowersyjna	bywa	jej	ocena,	ale	
w	legendzie	literackiej	utrwalona	jest	jako	pierwszy	
ze	zrywów	niepodległościowych.	Program	artystycz-
ny	musiał	więc	być	dobrze	przemyślany,	aby	trafił	za-
równo	do	starszych,	jak	i	młodszych	odbiorców.	Od-
chodząc	całkowicie	od	konwencji	szkolnej	akademii,	
Koło	 Teatralne	 przygotowało	 interesujące	 przedsta-
wienie	oparte	na	tekstach	literatury	barskiej	z	wyko-
rzystaniem	współczesnych	 twórców	 –	Opisanie	 kró-
lewskiego	przypadku.	 Znalazły	 się	w	nim	momenty	
podniosłe	 i	 zabawne;	 	 sporo	 śpiewania,	 ruchu	 sce-
nicznego,	mniej	 zaś	 słowa	mówionego.	 Barwne	 ko-
stiumy	 i	przemyślana	scenografia	dopełniły	całości.	
W	głównych	rolach	historycznych	wystąpili:	Maciej	
Maj	 jako	 Kazimierz	 Pułaski,	 Michał	 Pietrzykowski	

jako	król	Stanisław	august	Poniatowski,	Julia	Gaw-
łowska	 jako	 caryca	Katarzyna	 ii	 oraz	Bartosz	Brzu-
chacz	 jako	marszałek	 Zaremba.	 Julia	 i	 Bartek	mieli	
okazję	 zaprezentować	 swoje	 umiejętności	 wokalne.	
Przypomnieliśmy	tradycyjne	pieśni	historyczne	takie	
jak;	Hymn	do	miłości	ojczyzny,	Pieśń	konfederatów	
barskich,	Pieśń	o	kole	rycerskim,	polonez	Kochajmy	
się	bracia	mili,	a	także	zaadaptowaliśmy	na	potrzeby	
spektaklu	Sen	Katarzyny	ii	Jacka	Kaczmarskiego.

Opiekę	artystyczną	nad	młodymi	aktorami	 spra-
wowały	panie:	anna	Michalik,	Krystyna	Glanowska	
i	Krystyna	Gubernat	przy	współpracy	Jerzego	Kowa-
lika	i	Maciej	Pałczyńskiego.	Występowali	uczniowie	
z	 klasy	 szóstej,	 siódmej	oraz	 trzeciej.	O	powodzeniu	
całości	przedsięwzięcia	najlepiej	świadczyły	absolut-
na	cisza	na	sali	i	gromkie	oklaski.

Klasy	młodsze	w	oczekiwaniu	na	spektakl	uważ-
nie	 obejrzały	 prezentację	multimedialną	 o	Kazimie-
rzu	Pułaskim	opracowaną	przez	nauczyciela	historii;	
adriana	Karkowskiego.	Po	artystycznych	przeżyciach	
zgromadziły	się	w	sali	gimnastycznej,	by	wziąć	udział	
w	turnieju	„O	szablę	Pułaskiego”.	uczniowie	musie-
li	wykazać	się	sporą	kreatywnością,	 tworząc	projekt	
plastyczno-historyczny	 i	 portret	 Pułskiego,	 a	 także	
rozwiązując	 logogryf.	 Sprawności	 fizycznej	 i	wiedzy	
wymagał	wyścig	klas	w	układaniu	portretu	Patrona	
z	 puzzli.	 Wiele	 radości	 sprawiła	 dzieciom	 wspólna	
nauka	 tańca.	 Turniej	 zakończono	 wręczeniem	 słod-
kich	 upominków,	 a	 szabla	 została	 wyeksponowana	
w	 szkolnej	 gablocie.	Nad	organizacją	 tej	 części	 uro-
czystości	czuwała	pani	Małgorzata	Gofroń.

W	 dalszej	 części	 imprezy	 uczniowie	 klas	 iV-Vii	
udali	 się	 pod	 opieką	 wychowawców	 do	 sal	 lekcyj-
nych,	gdzie	czekały	na	nich	różne	zaskakujące	zada-
nia;	historyczno-matematyczne,	historyczno-plastycz-
ne,	historyczno-językowe	oraz	oczywiście	historyczne	

Rok	Konfederacji	Barskiej	–	Święto	Szkoły	 
Podstawowej	z	Oddziałami	integracyjnymi	nr	30	
im	Kazimierza	Pułaskiego	

w	pełnym	 tego	 słowa	 znaczeniu.	Prace	 z	 inicjatywą	
twórczą	polegały	na	układaniu	krótkich	wierszyków,	
komiksu	oraz	tworzeniu	portretu	Patrona.	Najwięcej	
zabawy	i	śmiechu	było	przy	odgadywaniu	kalambu-
rów	oraz	scenek	pantomimicznych.

Krystyna Gubernat, zdjęcia Milena Szutkowska – Maj kąCik  
DLA DzieCi

Naszym	 szkolnym	 świętem	włączamy	 się	 obcho-
dy	Roku	Niepodległości	 Polski;	 przed	 nami	 kolejne	
przedsięwzięcia:	przygotowanie	do	konkursu	wokal-
nego	„100	razy	Niepodległa”	w	MDK	im.	K.i.	Gałczyń-
skiego,	udział	w	Xi	Rajdzie	Szlakami		Konfederatów	
Barskich	w	Lanckoronie	oraz	udział	w	Vii	Paradzie	
Szkolnych	Patronów	w	czerwcu.	

n
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– PROJEKT NA CAŁE ŻYCIE

SPOTKANIA W REJONACH ARCHIDIECEZJI:

WOLNA I ODPOWIEDZIALNA WSPÓŁPRACA 
Z BOGIEM STWÓRCĄ – Kościół św. Jana Kantego,
os. Widok w Krakowie (21 stycznia)

MIŁOŚĆ NA WSKROŚ LUDZKA – Kościół św. Klemensa
w Wieliczce (4 lutego)

CHODZI O MIŁOŚĆ PEŁNĄ – Kościół Przemienienia Pańskiego 
w Libiążu (11 marca)

 MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA JEST WIERNA I WYŁĄCZNA
– Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach (15 kwietnia)

 JEST TO WRESZCIE MIŁOŚĆ PŁODNA – Kościół Przemienie-
nia Pańskiego w Makowie Podhalańskim  (27 maja) 

  ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO – Kościół Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach (3 czerwca)

 BYĆ WIERNYM PLANOWI BOŻEMU – Kościół Św. Krzyża
w Zakopanem  (9 września)

POMOC ŁASKI BOŻEJ, KTÓRA WSPIERA I UMACNIA DO-
BRĄ WOLE LUDZI – Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Podhala w Ludźmierzu  (7 października)
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VIII.

WYDARZENIA CENTRALNE:

PIERWSZE PIĄTKI MAŁŻONKÓW, Sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Krakowie (każdy I piątek miesiąca)

 DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO,  
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 
(każda II sobota miesiąca)

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA,  Bazylika Mariacka 
w Krakowie (9 kwietnia)

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZIN DZIECKA 
UTRACONEGO DO SANKTUARIUM BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH (9 czerwca)

PIKNIK RODZINNY PRZED OKNEM PAPIESKIM 
W 50 ROCZNICĘ OGŁOSZENIA HUMANAE VITAE (25 lipca)

 XXVI ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA RODZIN 
DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ (16 września)

 MIĘDZYNARODOWY KONGRES HUMANAE VITAE 
„Płodność listu, który dotarł z przyszłości – 50 lat Humanae vitae ”
– Aula Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach (16–18 listopada 2018)
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W SPOTKANIACH UDZIAŁ WEZMĄ:

abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dziwisz, ks. prof. Robert 
Skrzypczak (Warszawa), ks. prof. Janusz Mastalski (Kraków), 
Christopher West (USA), ks. prof. Andrzej Muszala (Kraków), 
Jacek i Jadwiga Pulikowscy (Poznań), o. prof. Jarosław Kupczak 
OP (Kraków)

e-mail: wdr@diecezja.pl     www: wdr.diecezjakrakow.pl 


