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Wiara i Życie 
 

Nr 246 Czerwiec 2020 

Miesięcznik Parafii Św. Małgorzaty 

w Bielsku-Białej Kamienicy 

 
 

Czerwiec miesiącem Najświętszego Serca Jezusowego 
 

Czerwiec jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym kultowi 
i czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego roku, kiedy milknie 
w naszych kościołach śpiew Litanii Loretańskiej, nazajutrz – wraz 
z pierwszym dniem czerwca następuje czas szczególnej czci i składania hołdu 
Sercu naszego Zbawiciela. 

Pan Jezus objawiając się św. Małgorzacie Marii Alacoque, w grudniu 
1673 roku, pokazując jej Swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie 
Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych 
promieni gorejących, zamkniętych w moim łonie, Ono pragnie rozlać je 
za twoim pośrednictwem i pragnie ubogacić ludzi swoimi Bożymi 
skarbami”. 

W piątek, po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, ukazując się 
Małgorzacie Jezus powiedział: „Żądam, aby pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała, był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego 
Serca, na wynagrodzenie zniewag, których doznaję”.  

W tym roku Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego będziemy 
obchodzić 19 czerwca – jest ona najważniejszą pośród różnych form  czci 
oddawanych Sercu Jezusa. 

Za św. Janem Pawłem II wołajmy: „Witaj Jezu, witaj Serce Bożego 
Syna Człowieczego, które tak bardzo umiłowało ludzi”. Oddajmy Mu cześć 
i chwałę oraz wynagradzajmy za nasze zniewagi i obojętność w miesiącu 
czerwcu, a szczególnie w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
przyjmując Komunię św. w tej intencji. Prośmy również o hojne łaski dla 
siebie i bliskich wraz z wszystkimi jego bogactwami – miłości, miłosierdzia, 
świętości i zbawienia. 

Alicja 
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PODZIĘKOWANIE 
 

Trwa okres epidemii. Walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 poprzez wprowadzone różnorodne ograniczenia powoduje  od 
marca wiele utrudnień w życiu codziennym, również w naszym życiu 
religijnym. Obecnie restrykcje są nieco zmniejszane, wraca nadzieja.  

W tym momencie uważamy za konieczne wyrazić nasze podziękowanie 
i wdzięczność za decyzje księdza Proboszcza oraz zaangażowanie wszystkich 
naszych drogich kapłanów, mające na celu zminimalizowanie skutków 
obowiązujących ograniczeń. Przede wszystkim dziękujemy za możliwość 
przyjmowania Najświętszego Sakramentu poza Mszą św., zwłaszcza 
w okresie świątecznym, gdy minimalna liczba wiernych mogła uczestniczyć 
w sprawowanej w naszym kościele Eucharystii. Przyjęcie Chrystusa 
Eucharystycznego, posilenie się pokarmem, który jest zadatkiem życia 
wiecznego w tym okresie, miało dla nas wielkie znaczenie. Dziękujemy za 
dodatkowe Msze św. które umożliwiają większej liczbie nas, wiernych, 
uczestniczyć we Mszy św. Dziękujemy za możliwość oczyszczenia się 
w sakramencie pokuty, bo to sakramentalne odpuszczenie grzechów przez 
Chrystusa ma ogromne znacznie dla codziennego życia duchowego. 
Wyrażamy wdzięczność za prowadzenie tych nabożeństw, które mogą być 
odprawiane w ramach obowiązujących zasad.  

Szczególnie dziękujemy za umożliwienie tym, którzy nie uczestniczą 
we Mszy św. lub nabożeństwach w kościele za włączenie się w tą modlitwę 
poprzez transmisje internetowe. Bardzo ułatwiają one duchowe przeżycie tego 
świętego misterium, podtrzymują łączność z parafią, także poprzez 
uczestnictwo w nabożeństwach. 

Wielką wdzięczność wyrażamy za podjęcie trudu zorganizowania 
pomocy dla osób starszych, samotnych, które niekiedy nie mają wsparcia 
innych, w zapewnieniu ich podstawowych potrzeb.  

Dziękujemy za Waszą codzienną modlitwę w intencji parafii, wszystkich 
osób ją tworzących, za chorych i starszych, za rodziny i samotnych, za 
młodzież i dzieci. Zapewniamy, że wielu z nas, parafian, również pamięta 
o Was, drodzy kapłani, w swojej modlitwie, w czasie trwania przed Panem. 

Szczęść Boże!  
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DUCH 
 

Dzisiaj żyjemy w pośpiechu, jaki narzuca nam nasz czas. Wydaje się, że 
harmonia jest usunięta na margines; pociągani z tysiąca stron ryzykujemy 
wybuchnąć, co może być wywołane ciągłą nerwowością, która sprawia, że źle 
reagujemy na wszystko. Poszukujemy szybkiego rozwiązania, jedna pigułka 
za drugą, by iść na przód; jedna emocja za drugą by poczuć, że żyjemy. Ale 
potrzebujemy przede wszystkim DUCHA; to On wprowadza ład w to 
szaleństwo. On jest pokojem w niepokoju, ufnością w zniechęceniu, radością 
w smutku, młodością w starości, odwagą w chwili próby. To On pośród 
burzliwych nurtów życia umocowuje kotwicę nadziei. To Duch uniemożliwia 
nam popadanie w bojaźń, ponieważ sprawia że czujemy się miłowanymi 
dziećmi (por. Rz 8,15 ). On jest Pocieszycielem, który przekazuje nam czułość 
Boga. Bez Ducha życie chrześcijańskie jest chaotyczne, pozbawione miłości, 
która wszystko jednoczy. Bez Ducha Jezus pozostaje postacią przeszłości, ale 
z Duchem jest Osoba żywą dzisiaj. Bez Ducha Pismo Święte jest martwą literą, 
ale z Duchem jest słowem życia. 

Homilię papieża Franciszka przypomniał - Waldemar 
 
 

 

Modlitwa 
Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź 
i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do 
Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, 
z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie 
władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, 
uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją 
pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej 
skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, 
umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu 
darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią 
i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.  

Pius XII  
 



4 

Zesłanie Ducha Św. - niedziela 31 maja 
 
Na ostatniej wieczerzy Pan Jezus obiecał zasmuconym Apostołom posłać 

Ducha Świętego. Powiedział wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi, ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ w was przebywa i was będzie" (J 14,16-17). 

W dniu Wniebowstąpienia Jezus nakazał swym Apostołom „nie 
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca". Mówił do nich: Jan 
chrzcił wodą, ale wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.... Gdy 
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz l,4-8)  

Apostołowie razem z Maryją i innymi uczniami trwali jednomyślnie na 
modlitwie i przyzywali Ducha Świętego. Obietnica Jezusa spełniła się 
w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu. Duch Święty przyszedł w mocy 
języków ognia, przemienił zamkniętych w wieczerniku Apostołów w pełnych 
odwagi i mocy świadków Zmartwychwstałego Pana i uczynił ich zdolnymi do 
cierpienia i oddania życia za Mistrza.  

To Duch Święty oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję 
zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość, jednoczy zstępując nieustannie 
przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią, 
uświęca tych, którzy je przyjmują. Z Jego hojności otrzymujemy siedem 
darów. Z Jego łaski przychodzą cnoty i dobre uczynki, które Apostoł nazywa 
owocami Ducha Świętego... „Owocami zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 
(Ga .5,22-23). To Duch Święty uczy nas modlitwy, gdy bowiem nie umiemy 
się modlić tak jak trzeba, sam Duch „przyczynia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowami". (Rz 8,26) „Nikt też nie może powiedzieć 
bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus (lKor 12,3) Całe nasze życie, 
nasza świętość, nasze podobieństwo do Chrystusa ma źródło w Duchu 
Świętym, który w nas mieszka. On jest Trzecią Osobą Boską szczególnie 
nam obiecaną przez Jezusa, Syna Bożego. Jezus powiedział: „Ojciec z nieba 
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą". (Łk. 11,13). Spełnia się obietnica 
Chrystusa: „że przyszedł rzucić ogień na ziemię”(Łk. 12,49) Jan Paweł II na 
50-lecie swego kapłaństwa w książce „Dar i Tajemnica” napisał: „Św. Tomasz 
z Akwinu tłumaczy w jaki sposób z pomocą darów Ducha Świętego cały 
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duchowy organizm człowieka zostaje uwrażliwiony na światło Boże, na 
światło poznania, a także na natchnienia miłości. Modlitwa o dary Ducha 
Świętego towarzyszyła mi od wczesnej młodości i w dalszym ciągu jestem jej 
wierny" (Kraków 1996 str.2). 

I my również starajmy się uwielbiać i przyzywać codziennie Ducha 
Świętego prosząc o Jego Dary, wierząc w słowa Jezusa: „Bóg da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą" (Łk. 11,13) 

Alicja 
 

 
 

Z nauczania Jana Pawła II 
 

W dniu Pięćdziesiątnicy zstępuje Duch Święty i rodzi się Kościół. Kościół jest 
wspólnotą tych, którzy się «powtórnie narodzili», «z wody i z Ducha», jak 
czytamy w Janowej Ewangelii (por. J 3, 3. 5). Wspólnota chrześcijańska nie 
jest w pierwszym rzędzie owocem wolnej decyzji wierzących; u jej początków 
tkwi najpierw bezinteresowna inicjatywa Bożej Miłości, udzielającej daru 
Ducha Świętego. Przyjęcie z wiarą tego daru miłości jest «odpowiedzią» na 
łaskę i ono samo jest dziełem łaski. Dlatego też istnieje głęboka 
i nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem. Tak mówi o tym 
św. Ireneusz: «Tam, gdzie jest Kościół, jest również Duch Boży; a gdzie jest 
Duch Pański, tam jest Kościół i wszelka łaska». Można więc zrozumieć śmiałe 
powiedzenie św. Augustyna: «Człowiek ma Ducha Świętego w takiej mierze, 
w jakiej kocha Kościół»  
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Pierwsze Piątki Miesiąca 

ku Czci Serca Pana Jezusa 

Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca 
 

Wśród wielu sposobów oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 
formą najczęściej praktykowaną przez wiernych, jest nowenna dziewięciu 
pierwszych piątków miesiąca. Głównym celem tego nabożeństwa jest 
wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za wyrządzone Mu zniewagi. 
Z praktyką tą związana jest Komunia Święta wynagradzająca, Godzina święta 
i uroczystość Serca Jezusowego obchodzona w piątek po oktawie Bożego 
Ciała. 

Grzechy oddalają człowieka od Boga, a Komunia Święta najściślej nas 
z Nim łączy. Każdy piątek przypomina nam Wielki Piątek, kiedy Pan Jezus 
złożył się w ofierze Ojcu za nasze grzechy. W tym dniu nasze wynagrodzenie 
łączy się z najwyższym wynagrodzeniem Jezusa. 

Pan Jezus objawiał się św. Małgorzacie Marii Alacoque, zakonnicy ze 
zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial we Francji w latach 
1673-75. 

 Pan Jezus powiedział jej między innymi: 

„Moje Boskie Serce tak plonie miłością ku ludziom... Ono pragnie 
rozlewać łaski za twoim pośrednictwem i wzbogacać ludzi Bożymi skarbami. 
W nim znajdą wszystko czegokolwiek będą potrzebować dla ratowania swych 
dusz z przepaści zguby." 

„Oto Serce, które tak ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie 
szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej 
miłości. W zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, 
wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie Mi 
oddają w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po 
oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony, jako osobne święto na uczczenie 
Mojego Serca i wynagrodzenie Mi przez Komunię świętą i inne praktyki 
pobożne za zniewagi, jakich doznaję..." 

„Jeśliby mnie choć trochę ukochano, to za nic bym sobie uważał 
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wszystko, co wycierpiałem dla ludzi... Ty przynajmniej staraj się Mi 
zadośćuczynić o ile to będzie w twej mocy, za ich niewdzięczność... zwłaszcza 
zaś przyjmować Mnie będziesz w Komunii świętej w każdy pierwszy piątek 
miesiąca..." 

„To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla 
ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach." 

Godzina Święta - Pan Jezus polecił także modlitwę wynagradzającą Jego 
Boskiemu Sercu, każdej nocy z pierwszego czwartku na pierwszy piątek 
miesiąca między godz. 23.00 a 24.00. Pragnął, aby w tym czasie łączyć się 
z Jego śmiertelnym smutkiem jaki przeżywał w Ogrodzie Oliwnym. W wielu 
kościołach wierni w godzinach wieczornych odprawiają Godzinę Świętą przed 
Najświętszym Sakramentem. 

Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, Boski 
Zbawiciel przyrzeka: 
1) Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna 

miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. 
w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu łaskę pokuty, iż nie 
umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje 
będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia. 

2) Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
3) Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
4) Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach. 
5) Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. 
6) Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 
7) Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 
8) Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
9) Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości. 
10) Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca będzie 

czczony. 
11) Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych. 
12) Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje 

zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną. 
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Modlitwa po Komunii Św. w pierwszy piętek miesiąca: 

O mój Jezu, kocham Ciebie i pragnę Ci wynagrodzić za niewdzięczności, 
zniewagi, wzgardę, oziębłość, świętokradztwa i za wszystkie grzechy moje 
i wszystkich ludzi. Aby Ci godnie zadośćuczynić ofiaruję Ci nieskończoną 
miłość Twojego Boskiego Serca ukrytego w moim sercu. Jezu całym sercem 
dziękuję Ci za to, że Twoja miłość usuwa każde zło. 

   (wybrała Alicja) 

 

Święto 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 

 
Święto Maryi, Matki Kościoła, 

obchodzone w poniedziałek po uro-
czystości Zesłania Ducha Świętego, 
zostało wprowadzone do polskiego 
kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. 
przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła 
VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że 
Zesłanie Ducha Świętego było 
początkiem działalności Kościoła. Jak 
podają Dzieje Apostolskie, w momencie 
Zesłania Ducha Świętego w Wieczer-
niku obecni byli wszyscy Apostołowie, 
którzy „trwali jednomyślnie na modlit-
wie razem z niewiastami, Maryją, Matką 
Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka 
Najświętsza, Oblubienica Ducha Świę-
tego, mocą którego w dniu Zwiasto-
wania poczęła Jezusa Chrystusa, 
przeżyła w Wieczerniku wraz z Aposto-
łami zstąpienie Ducha Miłości na 
Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomo-
życielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie. 

Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej 
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teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: 
Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał 
z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej 
macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan 
Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, 
podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając 
konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na 
doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna 
w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą 
i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka 
o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to 
podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność 
w misterium Chrystusa i Kościoła. 

W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła 
w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył 
wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za 
nami". Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to 
znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież 
ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego. 

Brewiarz.pl 
 

Najświętsza Maryja  Panna Matka Kościoła w naszej Diecezji jest Patronką 
Akcji Katolickiej. To jej zawierzono dzieło, które jest realizowane w Polsce  
na prośbę Jana Pawła II. Akcja jest stowarzyszeniem kościelnym, którego 
głównym celem jest realizacja przez świeckich ogólnego celu apostolskiego 
Kościoła. Działa w łączności z biskupem w diecezji oraz proboszczem 
w parafii. U nas na działalność Akcji Katolickiej składają się: prowadzenie 
działalności charytatywnej, współredagowanie gazetki parafialnej,  
prowadzenie Parafialnego Klubu Sportowego ARKA Kamienica, prowadzenie 
nabożeństw pierwszosobotnich czy modlitwy w intencji kapłanów w pierwsze 
czwartki miesiąca. Włączamy się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego,  Adorację w niedzielę Miłosierdzia Bożego, wszyscy członkowie 
włączyli się w indywidualną modlitwę w intencji kapłanów. Uczestniczymy 
w całorocznej formacji zgodnej z programem duszpasterskim Kościoła 
w Polsce.  
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Beatyfikacja przełożona 
 

W obecnej sytuacji wszyscy chyba poczuliśmy (w jakimś małym stopniu), 
jakie myśli i uczucia mogły towarzyszyć kardynałowi Wyszyńskiemu, kiedy był 
izolowany, aresztowany. Czy można odczytywać opatrznościowo to 
podobieństwo, że Prymas tak bardzo chciał być na Ślubach Jasnogórskich 
i nie mógł, a my tak bardzo chcemy być na Jego beatyfikacji i nie możemy, 
musimy ją przekładać? 

Jest wiele takich analogii do Prymasa i jego życia. Jest to kwestia jego 
nieobecności na Ślubach Jasnogórskich, na które go jeszcze nie puścili, jest to 
kwestia jego nieobecności na konsystorzu w Rzymie, gdy zostawał 
kardynałem, kwestia nieobecności w Rzymie, bo odmawiano mu paszportu, 
a działy się tam rzeczy wielkie. Prymas wiele razy miał „pod górkę” w swoim 
życiu. 

Jeszcze pół roku temu nikt nie mógł przewidzieć, że takie przeszkody, jak 
pandemia, mogą zaistnieć. Ale w przeniesionej beatyfikacji Prymasa 
Tysiąclecia widać wielką analogię do realiów jego posługi. To „więzienie” 
kard. Wyszyńskiego miało też takie znaczenie, że Prymas miał zaplanowanych 
wiele rzeczy i nie mógł ich zrealizować, bo także jego plany, nie tylko on, były 
„uwięzione”. A jednak zrodziły się z tego rzeczy wielkie, dzieła jeszcze 
większe. 

Paradoksalnie, kardynał Wyszyński staje się w tej chwili wzorem w takim 
wymiarze, którym jeszcze kilka miesięcy temu do głowy by nam nie przyszedł: 
jak stawiać czoła przeciwnościom takim jak izolacja.  

Niewątpliwie, kiedy patrzymy na trzy lata uwięzienia Prymasa, to 
w pierwszym okresie, w Stoczku był trochę załamany tym, co się stało. Robił 
sobie wówczas wielki rachunek sumienia: czy czegoś nie zaniedbał, 
czy wszystko robił dobrze jako biskup Warszawy, biskup Gniezna, prymas 
Polski. Ale potem nastąpił przełom. Kiedy nastąpił Akt Oddania w Niewolę 
Matki Bożej, Akt 8 grudnia, zaczęły przychodzić nowe pomysły: i Wielka 
Nowenna, i peregrynacja obrazu Matki Bożej, i Śluby Jasnogórskie. Był to 
owoc odosobnienia. Były to wielkie projekty przewidziane nie na rok, na dwa, 
ale na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Wiemy o tym dzisiaj my, 
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z perspektywy przyszłości. Te cztery wydarzenia: peregrynacja, Śluby 
Jasnogórskie, nowenna i obchody Millenium oczywiście rodziły się 
z udziałem ludzi, którzy się z nim spotykali, ale przede wszystkim rodziły się 
w jego umyśle, w jego głowie, w jego modlitwie, w jego spotkaniu z Panem 
Bogiem, w jego zdolności do dalekowzrocznego, dalekosiężnego myślenia 
właśnie podczas izolacji. 

Fragment rozmowy Anety Liberackiej z Ks. Kard. Kazimierzem Nyczem 

https://stacja7.pl/rozmowy/dlugo-przezywalem-dylemat-kard-nycz-o-przelozeniu-
beatyfikacji-prymasa-wyszynskiego/ 

 
 
 

Z Zapisków więziennych 
 
20. XI. 1955. 

Daj pomoc, Ojcze, by w życiu moim już nic nie było tylko dla mnie, tylko 
dla mojego upodobania, tylko dla mojego zadowolenia, dla dogodzenia sobie, 
dla zaspokojenia własnych pragnień. Naucz, jak należy postępować, by od 
razu dostrzec, że to uczucie jest zbyt osobiste, że z tamtego doznania nikt nie 
ma korzyści - ani Ty, ani Twoje dzieci, ani nawet... ja. Spraw, abym oszczędzał 
czasu dla siebie, abym go miał zawsze dla Ciebie i dla Twoich spraw. Wzbudź 
pragnienie zapomnienia o sobie: o tym, co dogadza mojemu wygodnictwu, 
zmysłowości, miłości własnej. Nie wiem, czy zdołam to uczynić, ale wiem, że 
bardzo pragnę, wiem, że inaczej nie warto, szkoda czasu i energii dla siebie. 
Przecież rodzić można tylko we dwoje - ja z Tobą, Ojcze; dwoje młodych 
rodziców - z Tobą, jako jedno ciało. - A gdy jestem sam z sobą, cóż zdołam 
urodzić? I chcę, i pragnę być tylko z Tobą, bo tylko wtedy mogę rodzić dla 
Ciebie, dla Twojej chwały - SoliDeo... A więc - powtarzam - nic dla siebie! Bo 
nie chcę, by moja ziemia była niepłodna! A więc tylko z Tobą, bo wszelkie 
ojcostwo z Ciebie się wywodzi. Wyzwól, Ojcze, z syzyfowej pracy orki na 
moim ugorze. Uczyń, byśmy zawsze byli razem: Ty i ja, Ty we mnie, a ja 
w Tobie. Tego pragnął dla mnie Twój Syn Jednorodzony, który zawsze jest 
z Tobą. 

Kard. Stefan Wyszyński 
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CHRZEŚCIJAŃSKA    NADZIEJA 
 

Chrześcijanie są ludźmi nadziei. Także tej prostej, codziennej nadziei; że 
się uda, że będzie lepiej, że nie zrealizuje się najgorszy scenariusz. 
W sprawach zdrowia i choroby w złożonych relacjach i sytuacjach, w szkole 
i w pracy – chrześcijanin trwa w nadziei, ponieważ wie, że Pan całej 
rzeczywistości i wszystkich zdarzeń nie jest nieczułym, odległym władcą, lecz 
dobrym Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci szczególnie teraz, gdy świat 
ogarnęła pandemia. 

Gdyby jednak na tym kończyła się chrześcijańska nadzieja, nie różniłaby 
się wiele od zwykłego optymizmu. A optymizm  jest przecież zawsze do 
jakiegoś stopnia ułudą. Nie zrealizuje się najgorszy scenariusz? Teraz może 
jeszcze  nie, ale przecież wcześniej wszystko, co wartościowe, przemija 
i każdego czeka groza i samotność śmierci. 

Chrześcijańska nadzieja sięga jednak poza cierpienie, przemijanie 
i śmierć. Jej gwarantem jest zmartwychwstanie Chrystusa i jego wstąpienie do 
chwały nieba. Jeśli nasze życie ma różne pory – swoje wiosny, lata, jesienie 
i zimy – to my, chrześcijanie, wierzymy nie tylko w to, że będzie w nim więcej 
lata niż zimy, lecz przede wszystkim w to, że naszym ostatecznym celem jest 
– jak to ujął Jan Paweł II - „nieprzemijająca wiosna zmartwychwstania” i że 
wszystkie pory naszego życia, także zimy, mają swój ukryty sens, swoje 
miejsce w planie naszego Ojca. 

Nadzieja taka jest chrześcijańska, a nie po prostu ludzka, ponieważ nie 
można jej odnaleźć w sobie samym – trzeba wciąż uczyć się od Chrystusa. On 
nieustannie wyjaśnia nam, jak uczniom w drodze do Emaus, logikę Bożej 
miłości i otwiera nasze oczy na perspektywę szerszą i głębszą niż zwykły 
optymizm. 

Waldemar 
 
Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego 

szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność 
w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy 
łaski Ducha Świętego. "Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą 
wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę" (Hbr 10, 23). On 
"wylał na nas obficie (Ducha Świętego) przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami 
życia wiecznego" (Tt 3, 6-7). [Katechizm Kościoła Katolickiego 1817] 
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Kilka słów o Eucharystii 
 

Wiadomo, że Jezus Chrystus ustanawia sakramenty pokuty, bierzmowania, 
i namaszczenia chorych, a także instytucję papiestwa dopiero po swoim 
zmartwychwstaniu. Można by zapytać: dlaczego więc jeszcze przed swoją 
męką krzyżową ustanowił Ofiarę Eucharystyczną, w której Jego ciało 
uczestniczy już w pewnej mierze w przymiotach zmartwychwstałego 
i uwielbionego człowieczeństwa? 

Zdaniem Bilczewskiego Chrystus miał w tym względzie swój szczególny 
powód.  Chciał zanieść na krzyż nie sam tylko swój fizyczny i ludzki organizm, 
ale też i swoje Mistyczne  Ciało, czyli wszystkich ludzi razem, aby w Nim 
i z Nim na Kalwarii stali się kapłanami i ofiarą. Zatem potrzeba było, aby 
ludzka rodzina jeszcze przed Jego męką krzyżową weszła z ciałem, krwią 
i swoją duszą w skład ciała, krwi i duszy Bóstwa Jezusowego. To jednak 
mogło się dokonać i dokonało się rzeczywiście w wielkoczwartkowej uczcie 
eucharystycznej, do której apostołowie byli dopuszczeni jako przedstawiciele 
całej ludzkości. Bowiem w uczcie tej sam Zbawiciel, Bóg  Człowiek, oddał 
się cały przyjmującym Komunię Świętą. I nie oni przemienili  Chrystusa 
w swoją istotę, ale to właśnie  Chrystus, wszedłszy z ciałem, krwią i duszą  
oraz swoim bóstwem w ich jestestwa, podniósł je równocześnie do tak ścisłego 
ze sobą zjednoczenia.  

(…) 
Msza święta jest nie tylko ofiarą Jezusa Chrystusa, ale też ofiarą Kościoła, 

ponieważ jest on Mistycznym Ciałem Chrystusa. Tak więc w ofiarę Jezusa 
Chrystusa wszyscy jesteśmy włączeni, ponieważ każdy z nas jest członkiem 
Kościoła, czyli ciała Chrystusa. Razem z ofiarą Chrystusa w każdej mszy 
świętej są składane życie ludzi, ich modlitwy, cierpienia i prace; to wszystko 
co czynimy i ile cierpimy, nabiera wartości na wieczność. 

W każdej mszy świętej, kiedy łączymy się z ofiarą Chrystusa, możemy 
Bogu oddać swoją wolę zachowania Jego przykazań, zwłaszcza tego 
najważniejszego, którym jest przykazanie miłości. I chociaż często człowiek 
jest słaby, to jednak uczestnicząc w każdej mszy świętej, może on oddawać się 
całkowicie dobremu Bogu. Z ofiarą Chrystusa i Kościoła łączą się także ci, 
którzy już na zawsze odeszli do wieczności. Moc ofiary Mszy świętej jest dla 
nich zbawieniem, zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują oczyszczenia z win 
doczesnego życia. 

Ks. Jan Orzeszyna -  Z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej 
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Święty Wit- męczennik 

Wraz ze Błogosławiona Jolantą, księżną i wdową, obchodzimy 
wspomnienie Świętego Wita. 

Nie byłoby potrzeby wspominać tego Świętego, o którym historia 
przekazywała tak skąpe wiadomości, gdyby nie powszechna cześć, jaką 
w Kościele rzymskim odbierał w ciągu wieków. Łacińskie słowo vitus znaczy 
tyle, co „chętny, ochoczy”. Ten Święty miał ponieść śmierć męczeńską za 
panowania cesarza Dioklecjana około 305 roku. Pod datą 15 czerwca 
Martyrologium Rzymskie podaje nam informację o jego męczeńskiej śmierci. 
Opis tej śmierci jest następujący: „Nad rzeką Salo (Silaro) w Lukanii, świętych 
męczenników: Wita, Modesta i Krescencji, za panowania Dioklecjana 
przyprowadzono tutaj z Sycylii , a następnie zanurzono w kotle z wrzącym 
ołowiem, po czym rzucono ich dzikim zwierzętom i rozciągano na katowni. 
Z pomocą Bożą przetrzymali wszystko, kończąc chlubnie zaszczytną walkę”. 

Jeden z opisów życia i męki św. Wita podaje, że św. Modest był 
guwernerem św. Wita. Wynikałoby z tego, że św. Wit należał do 
najznakomitszych obywateli na Sycylii. Święta Krescencja miała być jego 
mamką. Kiedy wybuchło prześladowanie, św. Wit ze św. Modestem i św. 
Krescencją uciekli z Sycylii i schronili się w południowej Italii, gdzie niemniej 
srogie szalało prześladowanie. Ponieśli śmierć wśród niezwykłych tortur.  

Być może, że właśnie tak wymyślne męki wsławiły św. Wita. Ku jego czci 
wystawiono ponad 1300 kościołów. Do najwspanialszych należy katedra 
w Pradze czeskiej, górująca nad miastem. Około 450 kościołów szczyci się, że 
posiada relikwie tegoż Świętego. Nie wchodząc w kwestię ich autentyczności, 
fakt ten dowodzi, jak bardzo wiernym zależało na tym, aby posiadać relikwie 
tego Świętego Męczennika.. Do najgłośniejszych sanktuariów św. Wita zalicza 
się Saint Denis, dokąd w 756 roku sprowadzono jego śmiertelne szczątki, oraz 
Corbeia, gdzie od roku 836 znajduje się grób Świętego. Święty Wit był 
czczony jako patron aptekarzy, górników, karczmarzy, warzelników, artystów. 
Opiekował się szczególnie epileptykami (stąd nazwa „choroba św. Wita), 
umysłowo chorymi, chorymi na oczy, ukąszonymi przez węże. 

W Polsce kult św. Wita nie był tak powszechny i żywy, jak we Włoszech, 
Francji, czy w Niemczech. Znany był jednak jako patron epileptyków. Miał  
w Polsce swoje kościoły i ołtarze. Wyrazem kultu św. Wita w Polsce są także 
przysłowia ludowe z jego imieniem czy też związane z dniem: „Kto nie 
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posadzi  ogórków na Wity, ten będzie bity” (nic mu już nie urośnie), „na św. 
Wita nie ma w stodole żyta” (przednówek), „Na św. Wita zboże zakwita”. 
Pogoda od Wita do Jana - gospodarzy wygrana”,  „Deszcz na Wita - złe 
jęczmienia i żyta”. Najsławniejszą osobą żyjącą w Polsce o tym imieniu jest 
artysta - rzeźbiarz Wit Stwosz (+1533). 

Wszystkim mężczyznom o tym rzadkim imieniu, życzę wytrwałości 
w wierze, szczególnie w trudnych dla nich chwilach życia. Polecam 
w modlitwie do tego Świętego wszystkich chorych, którymi się on opiekuje, 
a wymienieni zostali w tym artykule, oraz ich opiekunów, aby za jego 
wstawiennictwem czerpali siły do dalszej opieki nad powierzonymi sobie 
osobami.  

       Marian 

 

Z nauczania Jana Pawła II 
 
Męczeństwo to wreszcie wspaniały znak świętości Kościoła: wierność wobec 
świętego prawa Bożego, poświadczona śmiercią, jest uroczystym 
przepowiadaniem i posługą misyjną, posuniętą usque ad sanguinem, aby blask 
prawdy moralnej nie został przyćmiony w obyczajach i w mentalności 
poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. Świadectwo to ma niezwykłą 
wartość, ponieważ pomaga uniknąć — i to nie tylko w społeczności cywilnej, 
ale także wewnątrz samych wspólnot kościelnych — najgroźniejszego 
niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka: niebezpieczeństwa zatarcia 
granicy między dobrem a złem, co uniemożliwia budowę i zachowanie 
porządku moralnego jednostek i społeczności. Męczennicy, a wraz z nimi 
wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi 
ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny 
promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez 
swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią 
prawo (por. Mdr 2, 12), przypominając ciągłą aktualność słów proroka: „Biada 
tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności 
na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, 
a słodycz na gorycz!” (Iz 5, 20). 

Veritatis splendor 93 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Msze św.:  
 

W niedziele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16;.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00 zamiast 
o 12:30) 

tygodniu o godz. 8:00, 18:00; w pierwszy piątek o godz. 8:00 w intencji tych osób, które 
złożyły ofiarę na cele naszego kościoła, dodatkowo o 19:15. 

Obecnie (do odwołania) dodatkowe Msze św. w sobotę o 19:00  oraz w niedzielę o 17:00  oraz  
o  18:00 

 

Nabożeństwa: 
 

Nabożeństwo czerwcowe w tygodniu po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o 15:30 
W środy o 18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji o ustanie epidemii. 
W piątki od wieczornej Mszy św. od godz. 18:30  do godz. 21:00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciszy. 
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 17:00 Godzina Święta – adoracja Przenajświętszego 

Sakramentu w intencji kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne. 
Pierwsza sobota miesiąca: po Mszy św. o godz. 8:00 Nabożeństwo Wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi; o 17:30 koronka do Bożego Miłosierdzia za zmarłych 
z czytaniem wypominków. 

Pierwsza niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 16:00 Nabożeństwo ku czci św. Michała 
Archanioła. 

Drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz.18:00 adoracja Najświętszego Sakramentu 
prowadzona przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.  

Trzeci piątek miesiąca (od kwietnia do września): godz. 18:00 Czuwanie ku czci Miłosierdzia 
Bożego, rozpoczęcie Mszą św. 

Spowiedź św.: pierwszy czwartek oraz piątek miesiąca od godz. 17:00; codziennie 15 min. 
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna: czynna po Mszy rannej o godz. 8:30 oraz po Mszy św. wieczornej 
o 18:30. 

Poradnia życia rodzinnego: w czwartki w godz. 17:30 – 18:30. 
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian odbywają się w każdą pierwszą sobotę 

miesiąca od godz. 8:00. 
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa: w czwartki od godz. 17:00 Zgłoszenia 

przyjmowane są na trzy miesiące przed datą ślubu. 
Sakrament chrztu św.: Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 12:30, obowiązuje nauka dla 

rodziców i chrzestnych. 
Dyżury Zespołu Charytatywnego: w czwartki w godz. 11:00 – 12:00 oraz w pierwszą środę 
miesiąca w godz. 18:30 – 19:30 w salce katechetycznej. 
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