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 Przyprowadzili Mu głuchonie-

mego i prosili Go, żeby położył na 

niego ręce. On wziął go na bok osob-

no od tłumu, włożył palce w jego uszy 

i śliną dotknął mu języka; a spojrzaw-

szy w niebo, westchnął i rzekł do nie-

go: „Effatha” to znaczy: Otwórz się. 

Mk 7, 31 – 37. 

Jakimi uszami słuchamy słów 
wypowiadanych przez Jezusa? 
Kim albo czym miałby być dla 
nas Jezus? Wiecznie nadzoru-
jącą instancją moralną, stale 
grożącym czy ostrzegającym 
palcem: ,,Jako dobry chrześcijanin powinie-
neś właściwie...!? - Może to brzmi nieco 
przesadnie, ale przecież taki właśnie obraz 
nie jest rzadkością. Tak chętnie mówi się o 
Jezusie. W taki sposób chętnie się Go wyko-
rzystuje, i to w bardzo różnych celach, nie 
zawsze szlachetnych. Ale chyba nie wolno 
obrazu tego zmieniać do tego stopnia, że sta-
je się on swoim przeciwieństwem - obrazem 
Boga, który zgadza się na wszystko i woła: 
„Ciesz się życiem, Jezus przecież cię kocha. 
Alleluja". Jezus zaprasza wszystkich ludzi do 
życia - z jednej strony z miłością zachęca i 
pociesza, a z drugiej wyraźnie wskazuje także 
na ciemne czy surowe aspekty rzeczywisto-
ści. Jedno i drugie ma doprowadzić nas do 
życia i błogosławieństwa „Kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z 
powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je"... Sło-
wa dzisiejszej Ewangelii powinny nam przy-
nieść ulgę, mimo wszystko. Jezus bowiem 
bez ogródek mówi o samej prawdzie życia. 
Jeśli z wszystkich sił gonię za moim życiem, 
moim szczęściem, by je mieć już tu i teraz, to 
muszę pamiętać, że wnet zabraknie mi tchu. 
Natomiast jeśli do życia i ludzi będę przy-
najmniej starał się podchodzić wielkodusz-
nie, gotów do poświęceń, z kochającym ser-
cem i zarazem starał się pozostawać w służ-
bie czegoś większego, to mogę jedynie zy-
skać, wiele zyskać. Co najmniej smak, woń i 
poczucie spełnionego życia.  

XXIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
5 września 2021 r.  

Dla słuchaczy, mających przygotowanie reli-
gioznawcze, dzisiejsze czytanie Ewangelii jest 
bardzo znajome. Jezus uzdrawia głuchonie-
mego w taki sam sposób, w jaki czynili to sta-
rożytni cudowni uzdrowiciele. Poszczególne 
elementy tej praktyki leczniczej spotyka się 
tysiące razy w opisach cudownych uzdrowień, 
jakie znajdujemy w kulturach tego świata. 
Uzdrowiciel-w tym przypadku Jezus – bierze 
osobę, która prosi Go o uzdrowienie, na bok. 
daleko od tłumu, ponieważ nie chce zdradzić 
swej sztuki leczniczej. Dotyka chorych narzą-
dów swoimi palcami i swoją śliną. Ślina, po-
dobnie jak krew i oddech, w wielu kulturach 
uchodziła za siedlisko życia szczególnie sku-
teczny środek leczniczy. Następnie podnosi 
oczy ku niebu i głęboko wzdycha, żeby we-
zwać ducha i wchłonąć go, ponieważ to jego 
nadprzyrodzoną mocą dokona się cudowne 
uzdrowienie. Wreszcie wypowiada zaklęcie, 
którego magiczną moc potęguje jego obce 
brzmienie i tajemnicze pochodzenie. Czy 
Markowi jednak chodziło o przedstawienie 
Jezusa jako jednego z wielu, uzdrowicieli? Z 
pewnością nie. Zdumieni bowiem świadkowie 
tego cudownego wydarzenia wysławiają Jezu-
sa jako Mesjasza, który stworzeniu przywraca 
pierwotny - dobry - porządek. Ale ten frag-
ment może poruszać wielu właśnie dlatego, 
że Marek w sposób tak naturalny i plastyczny 
przedstawia Jezusa jako cudownego uzdrowi-

ciela swojego czasu i swojej 
kultury. Dla wielu może to być 
bardzo odświeżający i orzeź-
wiający obraz Jego wcielenia i 
Jego bycia człowiekiem .  

 Wtedy Piotr wziął Go na bok i za-

czął go upominać. Lecz On obrócił się 

i, patrząc na swych uczniów, zgromił 

Piotra słowami: „Zejdź mi z oczu, szata-

nie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale 

o tym, co ludzkie”.  Mk 8, 27 – 35. 

XXIV NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
12 września 2021r.  
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 Pouczał bowiem swoich 

uczniów i mówił im: «Syn 

Człowieczy będzie wydany w 

ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz 

zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie». Oni jed-

nak nie rozumieli tych słów, 

a bali się Go pytać. Tak przy-

szli do Kafarnaum. Gdy był w 

domu, zapytał ich: «O czym 

to rozprawialiście w drodze?» 

Lecz oni milczeli, w drodze 

bowiem posprzeczali się mię-

dzy sobą o to, kto z nich jest 

największy. Mk 9, 30 — 37 

Nie myśleli o Jezusie. Myśleli o so-
bie, sprzeczali się kto z nich jest 
najważniejszy. Nie rozumieli Go, 
kiedy mówił o swojej drodze krzy-
żowej, o swojej śmierci i zmar-
twychwstaniu.  
Czy nie powtarza się to często w 
naszym życiu? Patrzymy na Jezusa 
ukrzyżowanego, bierzemy udział 
we Mszy św.— i znowu nic nie ro-
zumiemy. Zajmujemy się sobą, 
myślimy o swoich ambicjach, ura-
zach. Porównujemy. Uważamy, że 
jesteśmy lepsi od wielu innych. A 
przecież pierwszym spośród na 
jest ten, kto jest najbliżej Jezuso-

wego krzy-
ża. Nieważ-
ne są nasze 
sądy. On 
wie, kto z 
nas jest na 
pierwszym, 
a kto na 
o s t a t n i m 
miejscu. 

XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

19 września 2021 r. 

Obcy cudowni uzdrowiciele? „Nie zabraniajcie im!” 
Zwodzicielskie członki? ,,Odetnijcie je!” - Jak można 
pogodzić z sobą obydwa te żądania Jezusa? Niekiedy 
podejrzewa się, że starożytni kopiści opuścili jakiś 
fragment przy przepisywaniu tej Ewangelii. Ale dla 
ewangelisty Marka obydwa żądania Jezusa stanowią 
jedno. Jezus kieruje je jako upomnienia do najści-
ślejszego grona uczniów - do liderów Kościoła i ich 
gremiów, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Żądaniom 
tym można by nadać następujący sens: „Kto czyni 
dobro i chce pomagać w imię Jezusa, może to czynić. 
Nie zawsze trzeba niejako całym ciałem i duszą nale-
żeć do Kościoła, aby postępować i działać w jego du-
chu”. Oznacza to, że chrześcijanie powinni także 
zważać na wszystkie znaki miłości i troski, jakie do-
strzegają poza swoimi kręgami, i być za nie wszyst-
kie wdzięczni. 
Podobnej uwagi i inter-
pretacji wymaga też dru-
ga część Ewangelii: ,, Wy 
wszyscy, którym zostało 
powierzone jakiekolwiek 
kierownicze zadanie, 
zważajcie na swoje czyny. 
Nie stańcie się niewiary-
godni dla «maluczkich » 
w wierze, dla wiernych 
wypełniających ławki kościelne. Jeśli z waszego po-
wodu utracą wiarę w dobrego Boga, to jest to sprawa 
niezwykle poważna!” Odciąć rękę czy nogę, wyłupić 
oko - w tych dramatycznych słowach Jezus domaga 
się, żeby nie czynić niczego, na co tylko przyjdzie 
nam ochota. Często bardziej opłaca się zrezygnować 
z czegoś, zdobyć się na wysiłek, wziąć pod uwagę 
konsekwencje swojego postępowania. Nie, żeby sie-
bie zadręczać, ale żeby mogło szerzyć się na ziemi 
królestwo Boże. O to i tylko o to chodzi Jezusowi we 
wszystkich żądaniach, jakie stawia przed nami. 

 Kto by się stał powodem grzechu dla jed-

nego z tych małych, którzy wierzą, temu było-

by lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i 

wrzucić go w morze.  Mk 9, 38 – 43.45.47 – 48. 

XXVI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
26 września 2021 r. 
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Sierpień w naszej parafii 
CHRZTY: 
Malwina Dominika Kustos  
Gabriela Anna Matyjasik  
Tymon Stanisław Mroczek  
Marcelina Aleksandra Olszowska  
Franciszek Ryncarz 
Dominik Artur Urbański 
 
ROCZKI: 
Oliwier Stanisław Szarek 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLBNE: 
Paweł Bierć – Paulina Włochyńska 
  
ŚLUBY: 
Łukasz Gajny – Sylwia Kiełkowska 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica 
Dorota i Karol Widziołek 
10 rocznica 
Patrycja i Kordian Dudzik  
 

15 rocznica 
Ewa i Tomasz Reichman    
Barbara i Kamil Rentflejsz  
25 rocznica 
Renata i Ireneusz Grzonka    
30 rocznica 
Urszula i Krystian Fukała  
Ewa i Grzegorz Krasińscy    
40 rocznica 
Urszula i Eugeniusz Woźnica   
50 rocznica  
Maria i Józef Kaczorowscy  
Cecylia i Adam Koniec     
 
POGRZEBY: 
Bogdan Bernacki  
Antoni Karnafał  
Elfryda Kondziołka  
Józef Koperski  
Marek Pudło  
Czesław Skwira  
Stanisław Śmietana 
Bronisława Śniegoń  

Co nas czeka we wrześniu 
 5.09 - XXIII Niedziela Zwykła. Poświęcenie 

tornistrów na Mszy św. o godz. 11.00. O godz. 
14.00 w Katedrze -Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło- Życie. Kolekta na potrzeby archidiecezji. 

 6.09 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 159 - 173 po 
Mszy św. wieczornej.  

 8.09 – środa. Święto Narodzenia NMP. Biblio-
teka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym.  

 10.09 – piątek. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Pszczyńskiej 159 - 173 po 
Mszy św. wieczornej. 

 11.09 - sobota. Odwiedziny chorych od godz. 
9.00.  

 12.09 - XXIV Niedziela Zwykła. W naszej archi-
diecezji - Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej 
patronki archidiecezji. Pielgrzymka do Sanktua-

rium NMP w Pszowie. Kolekta na potrzeby re-
montowe parafii. 

 13.09 - poniedziałek. Wspomnienie św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Róża-
niec fatimski o godz. 17.00. Msza św. w intencji 
Czcicieli MB Fatimskiej o godz. 18.00. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyń-
skiej 175 - 187 po Mszy św. wieczornej. 

 14.09 – wtorek. Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego.  

 15.09 – środa. Wspomnienie MB Bolesnej. 
Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i 
wychowawców. 

 16.09 – czwartek. Wspomnienie św. męczenni-
ków Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.  

 17.09 - piątek. Kwartalny dzień modlitw za 
dzieci, młodzież i wychowawców. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
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175 - 187 po Mszy św. wieczornej.  

 18.09 – sobota. Święto św. Stanisława Kostki, 
zakonnika patrona Polski i młodzieży. Kwartalny 
dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychowaw-
ców. Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych 
o godz. 16.30 w Domu Parafialnym.  

 19.09 - XXV Niedziela Zwykła. Pielgrzymka 
Dzieci Maryi do Katedry. Światowy Dzień Środ-
ków Społecznego Przekazu. Chrzty o godz. 12.15. 
Kolekta na Wydział Teologiczny UŚ 

 20.09 - poniedziałek. Wspomnienie św. Mę-
czenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, 
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyń-
skiej 189 – 201 0raz z ul. Równoległej po Mszy 
św. wieczornej.  

 21.09 – wtorek. Święto św. Mateusza, Apostoła 
i Ewangelisty. 

22.09 – środa. Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

 23.09 – czwartek. Wspomnienie św. Pio z Pie-
trelciny, prezbitera. 

 24.09 – piątek. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Pszczyńskiej 189 – 201 0raz 
z ul. Równoległej po Mszy św. wieczornej. 

 26.09 – XXVI Niedziela Zwykła. Światowy 
Dzień Migranta i Uchodźcy. Poświęcenie różań-
ców dzieci komunijnych w czasie Mszy św. o 
godz. 11.00. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze 
małżeńskie o godz. 16.30. Imieniny Arcybiskupa 
Seniora Damiana Zimonia. Kolekta na potrzeby 

parafii. 

 27.09 – poniedziałek. Wspomnienie św. Win-
centego a Paulo, prezbitera. Msza św. w intencji 
sprzątających kościół we wrześniu oraz Koła Go-
spodyń, emerytów, rencistów o godz. 18.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 2, 4, 6 i 8 po Mszy św. wieczornej. 

 28.09 - wtorek. Wspomnienie św. Wacława, 
męczennika.  

 29.09 – środa. Święto św. Archaniołów Micha-
ła, Gabriela i Rafała 

 30.09 – I czwartek miesiąca. Wspomnienie św. 
Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Msza 
św. w intencji powołań o godz. 6.30. Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień po śmierci oraz I rocznicę o 
godz. 18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 2, 4, 6 i 8 po Mszy św. 
wieczornej. 

 1.10 – I piątek miesiąca. Wspomnienie św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Ko-
ścioła. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 
6.30. Msza św. szkolna o godz. 16.3o. Msza św. 
dla młodzieży o godz. 19.00. Po Mszy spotkanie z 
kandydatami i ich rodzicami w kościele. Rozpo-
czynamy nabożeństwa różańcowe: w tygodniu o 
godz. 17.15, a w niedzielę o 15.45.  

 2.10 - I sobota miesiąca. Wspomnienie świę-
tych Aniołów Stróżów. Msza Nabożeństwo wyna-
gradzające NMP o godz. 7.00.  

 3.10 - XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta na 
WŚSD w Katowicach. 

„A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje 

serce wybawieniem przez Ciebie.” 

Legioniście Ryszardowi Juszczakiewiczowi oraz 

wszystkim Auksylistorom, którzy we wrześniu obcho-

dzą swoje urodziny i imieniny, życzymy, by doświad-

czenie Bożego miłosierdzia było dla Nich źródłem 

ufności i radości serca. Męski Legion Maryi. 

 

„Kto potrafi cieszyć się szczę-

ściem drugiego, kto umie da-

wać z siebie jak najwięcej, kto 

kocha ponad wszystko i mimo wszystko, ten dopie-

ro jest prawdziwym człowiekiem.”  

Pani Wiesławie Klusek życzymy, by każdy dzień był 

dla Niej okazją do wzrastania w miłości, a Pan wle-

wał w Jej serce radość, pokój i nadzieję. Żeński 

Legion Maryi  

 

„Nie wystarczy mieć wielkie zalety, trzeba jeszcze 

umieć je wykorzystać.” 

Paniom Irenie Kaziszyn, Marii Ledwoń i Marii Gry-

gier życzymy umiejętności odkrywania w sobie do-

bra i dzielenia się nim z bliźnimi. Seniorzy. 

 

„Modlitwa jest siłą człowieka.” 

Pani dyrygent Wioletcie Żankowskiej życzymy, by 

Pan umacniał Ją w każdej chwili 

życia i uzdalniał do miłości. 

Chór „Lira”. 

 

„Serce człowieka jest stworzone dla Boga, dlatego 

tylko w Nim można znaleźć pokój." 

Pawłowi Grygier,owi, Błażejowi Kołeczce i Paulinie 

Ciemiędze życzymy pokoju serca pośród chaosu 

dnia codziennego. Oaza z ks. Mateuszem 

Serdeczności 
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W naszej parafii rozpoczął posługę ks. Marek Wa-

chowiak. Zapraszam do przeczytania krótkiego wy-
wiadu z nowym wikarym.  
A.K.: Proszę, aby przedstawił się Ksiądz Czytelnikom.  
Ks. M.W.: Nazywam się Marek Wachowiak i pocho-
dzę z przepięknej południowej dzielnicy Katowic o 
wdzięcznej nazwie – Kostuchna. Moi rodzice mieli w 
domu czterech pancernych, czyli było nas czterech 
chłopców (ja jestem najstarszy) i był także pies. 
A.K.: W jakich parafiach dotychczas Ksiądz pra-
cował i jakim duszpasterstwem zajmował? 
Ks. M.W.: Ponieważ księdzem jestem 
już 35 lat i lista parafii oraz posług 
duszpasterskich byłaby bardzo duża, 
więc zaznaczę, że ostatnie 8 lat 
spędziłem w Katowicach na Załę-
żu i Osiedlu Tysiąclecie Dolne 
(do domu rodzinnego miałem 
około 10 kilometrów, teraz bę-
dzie trochę więcej). Duszpaster-
sko udzielałem się kiedyś w De-
kanacie Jastrzębie Zdrój i uczy-
łem w szkole średniej w Jastrzę-
biu. 
A.K.: Jak to się stało, że trafił 
Ksiądz do Seminarium? Jaka jest 
historia Księdza powołania? 
Ks. M.W.: Po I Komunii św. jak 
większość chłopców zapisałem się do 
ministrantów w naszej parafii i zaczą-
łem się przyglądać księżom oraz ich głębo-
kiej wierze. Staruszek proboszcz był świętym 
człowiekiem, a jego następca wprowadzał ożywienie 
w duszpasterstwie, bo był to czas zmian posoboro-
wych. Księża wikarzy bardzo angażowali się w grupy 
parafialne i było widać, że wspólnota parafialna żyje. 
Mobilizowało to nas ministrantów do bycia w takiej 

wspólnocie. Po maturze trzeba było zdecydować co 
robić dalej. Zamarzyły mi się misje, a ponieważ w pa-
rafii bardzo często pomagali w duszpasterstwie księża 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, więc 
się do nich wybrałem. Rok nowicjatu w Bąblinie koło 
Obornik Wielkopolskich i sześć lat w seminarium w 
Kazimierzu Biskupim koło Konina to czas mojej for-
macji intelektualnej i duchowej. Przez ten cały czas 
chęć wyjazdu na misje pogłębiała się, ale posłuszeń-
stwo przełożonym zadecydowało, że po święceniach 
kapłańskich zostałem skierowany do pracy duszpa-
sterskiej w parafiach Zgromadzenia w Polsce. Potem 
zostałem misjonarzem ludowym przeprowadzającym 
rekolekcje i misje parafialne w Polsce. Wtedy też 
uznałem, że nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko za 
ocean, aby głosić Chrystusa, bo w Polsce też jest za-

potrzebowanie na zaspokojenie głodu wiary. Podją-
łem więc posługę duszpasterską w Archidiecezji Ka-
towickiej. I tak jest do dzisiaj. 
A.K.: Jest Ksiądz związany z jakimś ruchem odnowy 
Kościoła, wspólnotą? Jeśli tak, to jakim? 
Ks. M.W.: Kiedy byłem młodzieńcem (a był taki okres 
w moim życiu) to w parafii powstała jedna z pierw-
szych grup Ruchu Światło – Życie, do której należał 
mój rok młodszy brat. Jego mocne zaangażowanie w 

grupę bardzo udzielało się nam wszystkim w do-
mu i dlatego żyjąc obok oazy jakbym żył w 

oazie. Poza tym jestem starym tradycyj-
nym księdzem.  

A.K.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe zain-
teresowania czy sposoby spędzania 
wolnego czasu? Pomagają jakoś w 
wychowywaniu siebie na osobę 
w szczególny sposób służącą Pa-
nu Bogu? Pomagają w pracy 
duszpasterskiej? 
Ks. M.W.: Lubię sobie wszystko 
zaplanować i robić po kolei. Nie 
jestem typem człowieka sponta-
nicznego. Nauczył mnie tego 
jeden z proboszczów, u którego 

byłem wikarym, kiedy planował 
poszczególne wydarzenia w parafii 

i jak się do nich przygotować 
(rozpoczęcie roku szkolnego, wejście 

w grupy parafialne, potem w paździer-
niku różaniec itd.). Lubię porządek i este-

tykę, ale nie jestem pedantem. W wolnym cza-
sie lubię coś posprzątać, poukładać, nadrobić jakieś 
zaległości, ale także wypocząć na łonie natury – naj-
lepiej w górach (z chodzeniem jest już gorzej – nie 
mogę za wysoko dźwigać nogi). 
A.K.: Co najbardziej Księdza pociąga w byciu kapła-

nem? Co jest szczególnie waż-
ne w tym powołaniu? W jakiej 
dziedzinie duszpasterstwa do-
brze się Ksiądz czuje, odnaj-
duje? 
Ks. M.W.: Bardzo często moż-
na usłyszeć zarzuty pod adre-

sem księży, że się wtrącają do wszystkiego i na 
wszystkim się znają. Coś jest z tego prawdą, ale nie 
wszystko. Nie muszę zakładać rodziny, mieć żonę i 
dzieci, żeby przychodzili do mnie rodzice ze swoimi 
problemami rodzicielskimi i małżeńskimi. Młodzież 
na katechezie lubi ze mną porozmawiać i często sły-
szę, że nawet z rodzicami tak nie rozmawiają. Przy-
glądam się wszystkim sprawom i chcę służyć pomocą. 
Nie jestem księdzem tylko od sakramentów. 
A.K.: A są takie przestrzenie kapłaństwa, które spra-
wiają większą trudność? 
Ks. M.W.: W ostatnim czasie pojawiło się bardzo du-
żo pobożnych ludzi, których nazywam 
„nawiedzonymi”, ponieważ zaczynają po swojemu 
tłumaczyć naukę Pana Jezusa, tworzą teorie spiskowe 
dotyczące zbawienia, a w tym całym swoim 

Wywiad z ks. Markiem 
przeprowadziła Ala Kaczorowska 
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Rozwiązania (wpisane słowa lub zdjęcie rozwiązanego zadania) 
prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com  
Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Małgosia Karwath i Adaś 
Stach. Gratulujemy! Można je odebrać w kancelarii. Godziny pracy kancelarii można 
znaleźć na stronie parafialnej www.katarzynajastrzebie.com. 
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„dziwactwie” nie chcą sobie dać pomóc. Nie potrafię 
do nich dotrzeć i z nimi rozmawiać, a denerwuje 
mnie to, dlaczego tak jest. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś doświadczenia z dotychczaso-
wej pracy duszpasterskiej, które w szczególny sposób 
na Księdza wpłynęły, pozwoliły rozwinąć się ducho-
wo, poznać siebie, zmienić coś w sobie, zbliżyć do Je-
zusa? Jakie? 
Ks. M.W.: Im człowiek starszy i sił brakuje zaczyna 
doceniać wartość modlitwy. Lubię przygotowywać i 
prowadzić różne nabożeństwa modlitewne. W ostat-
niej parafii bardzo pociągnęła mnie Nowenna do 
Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Pozbierałem róż-
ne modlitwy i stworzyłem cykl nabożeństw, które w 
parafii były co tydzień. 
A.K.: Przydzielono już Księdzu jakieś zadania na czas 
pracy w naszej parafii? Jakie?  
Ks. M.W.: Na dniach na pewno ksiądz Proboszcz 
przekaże mi obowiązki, a myślę, że będzie to wszyst-
ko co miał ksiądz Piotr. Wiem też, że po nim będę 
uczył w tej samej szkole. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś pomysły duszpasterskie, które 
chciałby Ksiądz u nas zrealizować? Jakie?  

Trzeba się przyjrzeć parafii i może jakieś pomysły się 
zrodzą. Może jednodniowe pielgrzymki do różnych 
sanktuariów. 
A.K.: Ma Ksiądz w sobie jakieś obawy dotyczące tego 
bycia z nami? Jakie? Spodziewa się Ksiądz jakichś 
trudności? Jak Ksiądz sobie z tym radzi? 
Ks. M.W.: Każda parafia ma w sobie coś nowego, in-
nego, specyficznego i do wszystkiego trzeba się przy-
stosować, trzeba się nauczyć żyć z ludźmi i pokony-
wać trudności. Mam zasadę: Grunt to się nie przej-
mować i dobrze się odżywiać. 
A.K.: Może jest coś, co chciałby Ksiądz jeszcze nam 
powiedzieć? 
Ks. M.W.: Jest to moja pierwsza parafia, której pa-
tronką jest św. Katarzyna – kolejna kobieta w moim 
życiu. A Sanktuarium pozwoli mi jeszcze bardziej po-
kładać nadzieję w Opatrzności Bożej, bo wszystko w 
moim życiu dzieje się z Jej woli. Mam nadzieję, że 
dobrze zostanę przyjęty w nowej parafii i będę mógł 
cieszyć się moim kapłaństwem wraz z parafianami 
miłymi memu sercu. Poza tym będę mieszkał w do-
mu, którego strzeże Opatrzność Boża. Czego jeszcze 
więcej chcieć? 

Łk 17,11-19  
Odpowiedzi wpisuj w diagram jak w krzy-
żówkę. Ostatnia litera każdego słowa jest 
pierwszą literą następnej odpowiedzi 
 
1. Wybrani uczniowie Jezusa. Było ich 

dwunastu. 
2. Kontynent, na którym mieszkamy. 
3. Imię pierwszego człowieka. 
4. Liczy 28, 30 lub 31 dni. 
5. W Szczebrzeszczynie ...................... 

brzmi w trzcinie 
6. Inaczej: fotografia. 
7. Państwo, którego symbolem są pira-

midy. 
8. Choroba skóry, o której czytamy w 

Ewangelii. 
9. Ilość trędowatych uzdrowionych 

przez Jezusa. 



  SPES 
 

   WRZESIEŃ 2021 r. 

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5.09  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej 
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w intencji Aliny z okazji 50 rocznicy urodzin.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Urszuli z 
okazji 70 rocznicy urodzin.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Małgorzaty i Grzegorza z okazji 25 rocznicy ślubu 
oraz o błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 
córki Joanny z okazji 18 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz – w rocznicę 
śmierci.  
PONIEDZIAŁEK 6.09  
6.30 – Za + Annę Sobik – w 10 rocznicę śmierci i 
w kolejną rocznicę śmierci jej rodziców. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Danuty i 
Joanny z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz 1 
rocznicy urodzin Józia.  
WTOREK 7.09  
6.30 – Za + Zbigniewa Sternal – w 5 rocznicę 
śmierci.  
18.00 – Za + Stanisława Gozdalskiego – w rocz-
nicę śmierci. 
ŚRODA – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 8.09  
6.30 – Za + Martę Podeszwa, męża Franciszka, + 
córkę, zięciów, synów, rodzeństwo, Ks. Józefa 
Czernika i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Romana Dudzik – w rocznicę 
śmierci, żonę Leokadię, synową Teresę, rodziców 
z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.  
CZWARTEK 9.09  
6.30 – Za + Gintra Sładkowskiego – w 3 rocznicę 
śmierci, żonę Teresę oraz 2 synów.  
18.00 – Za + Marię Wuwer, męża Alojzego, Ry-
szarda Wiśniewskiego – w rocznicę śmierci. 
PIĄTEK 10.09  
6.30 – Za + Genowefę Cofalik – w rocznicę 
śmierci, męża Ludwika, synową, zięcia i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + męża Józefa Sowa, syna Piotra, ++ 
rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 11.09  
8.00 – Za + Reginę Mołdrzyk, męża Pawła, ro-

dziców z obu stron, syna Kazimierza, Leona Ra-
kowskiego, Tadeusza i Stefanię Domańskich i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, zięcia 
Stanisława, Tomasza i Antoninę Sędrowskich, 
córkę Krystynę, Mariana Szwelickiego oraz ++ z 
pokrewieństwa. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKAR-
SKIEJ 12.09  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Marii z okazji 
72 rocznicy urodzin.  
9.30 Za ++ Wiktorię i Franciszka Kaczorowskich, 
Leona, Stanisławę i Zbigniewa Kamińskich, Cze-
sławę i Stanisława Hurnych, Kazimierza Świtoń-
skiego, Stefana Bugajskiego i dusze w czyśćcu 
cierpiące  
11.00 – Za + Wojciecha Bachlaj – w 3 rocznicę 
śmierci.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Wiesławy z oka-
zji 60 rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo 
dla całej rodziny.  
16.30 – Za + Stanisława Piekara – w 4 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny Piekara, Józefczyk. 
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Jana Chry-
zostoma 13.09  
6.30 – Za + Annę Kowalską – w 3 rocznicę 
śmierci, męża Marka, rodziców z obu stron, ro-
dzeństwo i pokrewieństwo, za ++ z rodzin Ra-
kowskich, Fijałkowskich, Marciniak, Wąsik, Ga-
bryś, Golec, Bajzert, Olma, Szelągowskich, ++ 
Mariannę Madera, 2 mężów, Irenę Podsiadło i 
wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
WTOREK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZY-
ŻA ŚW. 14.09  
6.30 – Za + Władysława Wala, córkę S. Joannę, 
rodziców, teściów oraz ++ z rodziny Wala, Sten-
cel. 
18.00 – Za ++ Stanisława i Halinę Kowal, rodzi-
ców z obu stron, szwagra oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA – Wspomnienie NMP Bolesnej 15.09  
6.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Eu-
genii i Mariana z okazji kolejnej rocznicy ślubu.  
18.00 – Za + Ewę Goik, rodziców, brata oraz ++ 
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
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CZWARTEK – Wspomnienie św. męcz. Korne-
liusza i Cypriana 16.09  
6.30 – Za + śp. Stefanię Domańską, męża, zięcia, 
rodziców z obu stron, Reginę i Pawła Mołdrzyk i 
Leona Rakowskiego. 
18.00 – Za + Wandę Papierok – w 12 rocznicę 
śmierci, męża Erwina oraz ++ z pokrewieństwa 
Brudny, Papierok. 
PIĄTEK 17.09  
6.30 – Za ++ z pokrewieństwa Adamek, Wysłu-
cha, Kłosok, Błatoń, Goik. 
18.00 – Za + Michała Fajkis, Ewę Olszowską-
Nowak i Bożenę Szlezak.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOST-
KI 18.09  
8.00 – Za + Leona Mazur – w rocznicę śmierci, 
żonę Marcjannę, syna Józefa, 2 zięciów.  
14.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Ma-
rii i Stanisława z okazji 60 rocznicy ślubu oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny.  
18.00 – Za + Cecylię Rączka – w 9 rocznice 
śmierci, męża Karola, rodziców z obu stron, 
wnuczki Sylwię i Barbarę, Gertrudę i Franciszka 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka Grzego-
rza, chrześnicę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzo-
za, ++ pokrewieństwo Kocur, Rączka, Zniszczoł, 
Penkała, Musiolik, Szotek oraz ++ księży i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09  
7.30 – Za + Marię Niemczyk – w 10 rocznicę 
śmierci, męża Józefa – w 23 rocznicę śmierci, 
córki Stefanię i Annę, syna Alojzego, 3 zięciów, 
Jerzego Witkowskiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za ++ rodziców Albinę i Józefa Skroban, 
synów Stefana i Stanisława, Ljubinkę i Eugeniu-
sza Konior oraz ++ z rodziny.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji córki 
Anety i syna Jarosława z okazji urodzin.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Kazimierza Gruca – w 10 rocznicę 
śmierci.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. męcz. An-
drzeja Kim Taegon i Pawła Chong Hasang 20.09  
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżon-
ków Katarzyny i Rafała Borowskich z okazji 17 
rocznicy ślubu.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-

gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. 
w intencji Anny, Błażeja i Jakuba z okazji uro-
dzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA 21.09  
6.30 – Za + Tadeusza Bareja – w 9 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny Bareja, Karwowskich.  
18.00 – Za + męża Witolda Bąk – w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców i dziadków z obu stron, szwa-
gra i siostrę.  
ŚRODA 22.09  
6.30 – Za ++ rodziców Martę i Jana Gajda, szwa-
grów Krystiana i Bernarda, rodziców Annę i Wik-
tora Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, bratową 
Zofię i + Jerzego Majka.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem Św Franciszka w intencji sióstr i braci III 
Zakonu Franciszkańskiego naszej parafii oraz 
opiekuna Ks. Marka. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Pio z Pietrelci-
ny 23.09  
6.30 – Za + Sylwestra Mitula – od firmy Monta-
żowej KOZIEŁ z Bielska-Białej. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Henry-
ka z okazji 60 rocznicy urodzin.  
PIĄTEK 24.09  
6.30 – Za ++ Annę i Emila Sobik, Bożenę Gór-
niak, Agnieszkę i Floriana Górniak, Teresę Or-
szulik oraz ++ z rodziny Sobik, Górniak, Orszu-
lik.  
18.00 – Za ++ Jana i Annę Gajda, rodziców z 
obu stron, Henryka i Mirosławę Lipską, rodziców 
z obu stron, Barbarę Witek, Bogdana Połczyń-
skiego oraz ++ z pokrewieństwa Gajda, Lipski i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 25.09  
8.00 – Za + Reinholda i Marię Kałuża oraz ++ 
rodziny Kałuża, Zauer. 
14.00 – Ślub.  
18.00 – Za + męża Józefa Pawlik – w 15 rocznicę 
śmierci, córkę Beatę Kozieł, rodziców, teściów, 
Alicję i Władysława Błaszczyk, Franciszka Kwiat-
kowskiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09  
7.30 – Za ++ rodziców Emmę – w rocznicę 
śmierci i Wiktora Fajkis.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Da-
nuty i Zbigniewa z okazji kolejnej rocznicy ślubu.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
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stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Małgorzaty i Jana z okazji 50 rocznicy ślubu oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Wincente-
go à Paulo 27.09  
6.30 – Za + Czesława Pietrzak – w 2 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji sprząta-
jących kościół we wrześniu. oraz KGW, emery-
tów i rencistów. 
WTOREK – Wspomnienie św. Wacława 28.09  
6.30 – Za + Romana Staszek, żonę Otylię oraz 
++ z rodzin Staszek, Mazur, Ledwoń.  
18.00 Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 synów, 
3 córki, szwagrów, szwagierki oraz ++ z pokre-
wieństwa Wierzgoń, Posłuszny.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW MI-
CHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 29.09  
6.30 – Za + Albinę Wowra, męża Alfonsa. 
18.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Hieronima – I 
czwartek miesiąca 30.09  
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciąt-
ka – I piątek miesiąca 1.10  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30 – W intencji parafian. 
18.00 – Za ++ Stanisławę, Wacława, Antoniego i 
Ludwika Karwowskich oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za ++ Wiktorię i Wiktora, syna Henryka, 
wnuka Krzysztofa Antończyk, ++ dziadków z obu 
stron, rodzeństwo, ++ z rodziny Antończyk, Go-
ik, Marię i Stanisława Filipczyk i dusze w czyśćcu 
cierpiące  
19.00 – W intencji młodzieży. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Aniołów Stróżów – 

I sobota miesiąca 2.10  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
13.00 – Ślub. 
18.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, rodziców 
z obu stron, wnuczki Sylwię i Barbarę, Gertrudę i 
Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnu-
ka Grzegorza, chrześnicę Izabelę, Emila i Fran-
ciszka Brzoza, pokrewieństwo Kocur, Rączka, 
Zniszczoł, Penkała, Musiolik, Szotek oraz ++ 
księży i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + Gertrudę Wrożyna – w rocznicę 
śmierci, męża Czesława, Pawła Gajda, żonę Ger-
trudę, Grzegorza Salamon oraz ++ z rodziny Gaj-
da, Wrożyna. 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 3.10  
7.30 – Za + Aleksandra Trzonkowskiego, rodzi-
ców z obu stron, Antoniego Trzonkowskiego, je-
go żonę, Leona Sitko i jego żonę, Ryszarda Hole-
sza, żonę, syna Jana i wnuka, Czesława Dobruc-
kiego, Antoniego Jarzombowskiego i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za ++ śp. Annę i Alojzego Myśliwiec, syna 
Tadeusza, Zofię i Franciszka Ważny, syna Zdzi-
sława.  
11.00 – Za + męża Zbigniewa Milewskiego – w 2 
rocznicę śmierci, córkę Helenę, brata Zygmunta, 
rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Kacpra Kuszek z okazji 18 rocznicy uro-
dzin.  
16.30 – Za + Wiesława Podsiedlik – w 13 roczni-
cę śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za ++ Zofię i Franciszka Owczarczyk, 
Katarzynę i Teofila Sitko, Gertrudę Uherek, 
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

W PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY  

NA NABOŻEŃSTWA  

RÓŻAŃCOWE 
   

Niedziela — godzina 15.45 

Poniedziałek - sobota — godzina 17.15 



 SPES  WRZESIEŃ 2021 r.  

 

 

12 
 75 lat temu, tuż po zakończeniu II wojny 

światowej - 8 września 1946 roku - na Jasnej Górze 
dokonano aktu poświęcenia Narodu Polskiego Nie-
pokalanemu Sercu Maryi.  
1. U progu nowych czasów - odnowienie przymierza 
Polski z Niebieską Królową 
Nie chodzi tu o kronikę wydarzeń w r. 1946, ale o jed-
no centralne wydarzenie na Jasnej Górze, które stało 
się punktem wyjścia do wielu niezwykłych przeżyć i 
wydarzeń następnych. Czas ma bowiem to do siebie, 
że zaciera wyrazistość granic, nic też dziwnego, że w 
świadomości żyjących dzisiaj Polaków wydarzenia z 
lat 1946, 1956 i 1966 nakładają się na siebie, tworząc 
jedną całość. A tymczasem to, co dokonało się w Ja-
snogórskim Sanktuarium w r. 1946, nie miało nic 
wspólnego z Millenium (1966 r.), ani z Wielką No-
wenną przygotowującą Naród do obchodów Tysiącle-
cia Chrztu Polski, poprzedzoną Ślubami Jasnogórski-
mi (1956 r.), lecz wiązało się bezpośrednio z poświę-
ceniem świata Niepokalanemu Sercu Maryi, jakiego 
dokona! papież Pius XII w szczytowym momencie II 
wojny światowej, dnia 31. X. 1942 r. 
Ponieważ naród polski, przeżywający gehennę oku-
pacji hitlerowskiej, nie mógł włączyć się oficjalnie w 
akt dokonywany przez Piusa XII, biskupi polscy, 
zgromadzeni na plenarnej Konferencji na Jasnej Gó-
rze w dn. 3-4. X. 1945 r., podjęli decyzję dokonania 
tegoż aktu na ziemi polskiej w roku 1946. Zmieniła 
się jednak, na skutek zmienionej sytuacji dziejowo-
politycznej, motywacja tegoż aktu. O ile mianowicie 
Papież błagał przede wszystkim Maryję o przywróce-
nie ludzkości upragnionego pokoju i wolności, to bi-
skupi polscy, dziękując Maryi za dar pokoju, proszą 
Ją o opiekę nad Kościołem i ludzkością - w duchu 
wielowiekowej tradycji narodowej. „Nie postąpiliby-
śmy zgodnie z duchem naszych dziejów ani z ciążą-
cym na nas długiem wdzięczności - stwierdza List 
Pasterski Episkopatu, odczytany z ambon całej Polski 
u progu Wielkiego Postu 1946 r. - gdybyśmy na progu 

nowych czasów nie odnowili przymierza Polski z Jej 
niebieską Królową, dla której Naród ma odwieczną, 
serdeczną i rodzimą cześć. Po szwedzkim potopie ślu-
bował Jej „nową i gorącą służbę" król Jan Kazimierz. 
Teraz sam Naród i kraj cały poświęca się uroczystym 
aktem Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Ser-
cu, obierając Ją znowu za Patronkę swoją i państwa 
oraz oddając w Jej szczególną opiekę Kościół i przy-
szłość Rzeczypospolitej...". 
Nawiązanie do tradycji narodowej może sprawiać 
wrażenie, że chodzi tu o przygotowanie wielkiego ju-
bileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Sam akt poświęce-
nia wcale jednak o tym nie wspomina; jego motywa-
cję stanowią: 1. nawiązanie do aktu Piusa XII i wyraź-

nego życzenia papieża, by w ślad za nim oddały się 
Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkie kraje i narody 
świata (spełniając tym samym życzenia Maryi wyra-
żone przed laty w Fatimie), 2. wkraczanie w nowe 
życie w odrodzonej Ojczyźnie. 
W dalszym ciągu cytowanego Listu Pasterskiego bi-
skupi polscy wyznaczyli trzy etapy planowanego po-
święcenia: najpierw, w niedzielę po uroczystości Na-
wiedzenia Maryi Panny (7 lipca), poświęcą się Niepo-
kalanemu Sercu Maryi wszystkie parafie w Polsce, 
następnie w uroczystość Wniebowzięcia biskupi do-
konają tego aktu w swoich diecezjach, by wreszcie w 
uroczystość Narodzenia Matki Boskiej (8 września) 
mogło się dokonać wydarzenie ogólnonarodowe na 
Jasnej Górze, kiedy to biskupi wraz z przedstawicie-
lami całego Narodu uwieńczą wspólnie - jednym ak-
tem - dokonywane wcześniej poświęcenia. 
2. Wielka wymowa milionowego zgromadzenia u 
stóp Jasnej Góry 
Wybór tych trzech etapów nie był wcale przypadko-
wy. Można było oczywiście zmienić kolejność i zacząć 
od Jasnej Góry. Episkopatowi zależało jednak na 
tym, aby to tak ważne w życiu Narodu wydarzenie 
przybierało stopniowo na sile i dojrzewało w sposób 
organiczny, obejmując swym zasięgiem najpierw ro-
dziny i parafie, następnie diecezje, a w końcu cały 
kraj i Naród, i by dzięki temu wydało jak najwięcej 
oczekiwanych dobrych owoców. Tak się też faktycz-
nie stało, a Jasna Góra po raz pierwszy w swoich 
dziejach oglądała tak liczne rzesze pątników. Poprze-
dzony ogólnonarodowym, długotrwałym przygotowa-
niem, centralny akt oddania się Polski w opiekę Nie-
pokalanemu Sercu Maryi zgromadził u stóp Jasno-
górskiej Królowej Polski ponad milion pielgrzymów. 
„Milion ludzi skupionych tłumnie, tłocznie i ciasno, 
jeden tuż przy drugim, na jednym placu... głowa przy 
głowie... morze głów ludzkich...  
Mszę św. na szczycie Jasnej Góry celebrował kard. S. 
Sapieha z Krakowa. Płomienne kazanie wygłosił bp 

K. Radoński z Włocławka. Mówca nawiązał w nim do 
wydarzeń ostatniej wojny i do poświęcenia świata 
Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII, 
które podjęli i powtórzyli od siebie polscy emigranci i 
żołnierze przebywający na obczyźnie, jeszcze w czasie 
wojny. „Dopiero teraz, gdy zgliszcza przygasły, a z 
ruin odradza się nowe życie i my śladem innych naro-
dów katolickich, choć spóźnieni, niemniej serdecznie 
Sercu Niepokalanej naszej Matki poświęcamy się i 
oddajemy". Skoro bowiem „zmartwychwstała nam 
Ojczyzna, niechaj zmartwychwstaną i Polacy". 
Największe napięcie uczuć religijnych, jak podkreśla-
ją to uczestnicy uroczystości, nastąpiło jednak dopie-
ro wtedy, gdy po Mszy św. i po odśpiewaniu litanii 

8 września1946 na Jasnej Górze 
ks. Lucjan Balter SAC  
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loretańskiej kard. A. Hlond, Prymas Polski, odmówił 
znany już wiernym z etapów przygotowawczych Akt 
uroczystego ofiarowania Polski Niepokalanemu Ser-
cu Matki Bożej. Serca wszystkich obecnych, skupio-
nych ciasno na placu, ogarniało nie tylko niezwykłe 
wzruszenie, ale i święta radość, że oto Bóg pozwolił 
im po tylu latach udręki, okupacji i niewoli zebrać się 
razem i publicznie wyznawać swoją wiarę w Jezusa 
Chrystusa i swoją miłość oraz przywiązanie do Królo-
wej Polski i Matki najlepszej. Równocześnie przeni-
kał te serca pielgrzymie żal za popełnione przewinie-
nia i niewierności, jakieś przedziwne poczucie wła-
snej niemocy, połączone z uczuciem głębokiej ufności 
w Serce Matki Boga-Człowieka i Matki ludzi. 
3. Narodowy i powszechny charakter polskiego Aktu 
Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi 
Jak już wspomniano, polski Akt poświęcenia Niepo-
kalanemu Sercu Maryi różni się dosyć znacznie od 
modlitwy papieskiej; tchnie nadzieją i optymizmem: 
wojna się skończyła, a umęczony i bardzo jeszcze ob-
olały Naród zaczyna nowe życie. Akt ten nawiązuje 
ponadto wyraźnie do tradycji narodowej polskiej, 
biorąc zarazem pod uwagę aktualną, powojenną sytu-
ację udręczonego Narodu. Można by wyróżnić w nim 
dwie zasadnicze części. Pierwsza, bardziej narodowa i 
własna, brzmi: 
„Niepokalana Dziewico! Boga Matko Przeczysta! Jak 
ongiś po szwedzkim najeździe, król Jan Kazimierz 
Ciebie za Patronkę i Królową Państwa obrał i Rzecz-
pospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, 
tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, 
stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci 
serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepoka-
lanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i 
wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną 
służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń 
i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielo-
wi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i 
prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie 
Jego Królestwa". 
Cechą specyficzną przytoczonego fragmentu pierw-
szej części Aktu jest swoiste przymierze, jakie Naród 
polski i każdy jego przedstawiciel zawiera ze swą nie-
bieską Matką. Polacy powierzają się Maryi, obiecując 
Jej zarazem „wierną służbę", „całkowite oddanie", 
„cześć dla Jej świątyń i ołtarzy" oraz „wierność nauce 
i prawu Chrystusa", „obronę Jego Ewangelii i Króle-
stwa". Społeczeństwo polskie, wypowiadając słowa 
tego Aktu, nakładało więc na siebie jasno określone 
zobowiązania. Pozwalało to z kolei zwracać się w dal-
szym ciągu części pierwszej do Maryi ze słowami 
prośby przepełnionej głęboką ufnością: 
„Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy 
się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż 
jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i 
pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grze-
chów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj 
Swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość 
we wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. 
Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej 

ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwa-
lebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. 
Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, na-
tchnieniem i Patronką". 
Druga część Modlitwy ma charakter bardziej po-
wszechny. Skoro zostało już zawarte przymierze z 
Maryją, cały Naród polski i każdy jego członek ma 
prawo prosić swą Matkę i, Królową nie tylko o opiekę 
nad sobą, ale także powierzać Jej macierzyńskiej pie-
czy innych; upoważniają go do tego podjęte dobro-
wolnie, w samym Akcie, zobowiązania moralne. Do-
strzec też można w tej części Aktu wyraźne uporząd-
kowanie oraz gradację intencji. Polacy proszą naj-
pierw Maryję o opiekę nad Kościołem (i papieżem), a 
następnie powierzają Jej pieczy całą ludzkość. Do-
chodzą przy tym o wiele wyraźniej do głosu słowa 
modlitwy papieskiej sprzed czterech lat. Oto pełny 
tekst drugiej części Aktu: 
„Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płasz-
czem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu 
puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świę-
tość i żarliwość apostolską, swobodne i skuteczne 
działanie. Powstrzymaj zalew bezbożności. Ludom od 
Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedno-
ści Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słoń-
ce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepo-
kalanego Serca. 
Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem 
na; troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z 
udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś 
narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im dro-
gę powrotu do Boga, aby na Jego prawie budowały 
swe życie. Daj wszystkim trwały pokój oparty na 
sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu. Przyjmij na-
szą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga, i nasza. 
Przygarnij wszystkich do Serca swego i złącz nas na 
zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. 
Amen". 
4. To ślubowanie narodowe wyryło się głęboko w ser-
cu Polski 
Po tej niesłychanie podniosłej, centralnej uroczysto-
ści poświęcenia Polski i świata Niepokalanemu Sercu 
Maryi biskupi polscy wydali specjalny "Komunikat z 
Plenarnej Konferencji Episkopatu odbytej na Jasnej 
Górze w Częstochowie w dniach 9—10 września 1946 
r.", w którym podkreślali, że „w niedzielę, dnia 8 
września, dokonał się na Jasnej Górze pamiętny akt 
poświęcenia narodu Najświętszej Królowej wszech-
świata i Jej Niepokalanemu Sercu. Uczestniczyli w 
tym uroczystym obrzędzie wszyscy Biskupi i Admini-
stratorzy Apostolscy, bardzo liczny kler oraz niezli-
czone tłumy wiernych z całej polskiej ziemi. Po Mszy 
św. pontyfikalnej Kardynała Sapiehy na szczycie ja-
snogórskiej bazyliki, powtarzali Biskupi i wierni za 
Kardynałem Prymasem ślubowanie, że jak przez 
ubiegłe wieki, tak i na przyszłość naród polski wyzna-
wać będzie Boga i Zbawiciela świata, czcić będzie swą 
niebieską Królowę, niezłomnie trwać będzie przy Ko-
ściele Chrystusowym. Był to moment do głębi wzru-
szający, gdy z ust setek tysięcy przedstawicieli wszyst-



 SPES  WRZESIEŃ 2021 r.  

 

14 
kich diecezji i wszystkich dzielnic polskich padały 
słowa dziejowej przysięgi wytrwania w świętej wierze 
ojców, która wyprowadziła naród z tylu kryzysów i 
niebezpieczeństw moralnych minionych wieków. Bi-
skupi przygotowali się do tej wspanialej uroczystości 
przez rekolekcje, a następnie spędzili dwa dni na na-
radach, dotyczących spraw kościelnych, moralnych i 
społecznych". 
Episkopatowi Polski zależało bardzo na tym, by wy-
darzenie tej miary, co Ślubowania narodowe, wyryło 
się głęboko w sercach Polaków i Polek. Dlatego też 

zachęcali wiernych do obchodu rocznicy każdego z 
trzech etapów, a przynajmniej etapu końcowego we 
wszystkich świątyniach polskich, wprowadzając sam 
Akt ślubowania do repertuaru modlitw kościelnych. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje także fakt, że 
polecenia wydawane innym biskupi odnosili w pierw-
szym rzędzie do siebie. Od pamiętnego września 1946 
r. zwyczajem się stało, że Episkopat Polski odprawia 
swe doroczne rekolekcje właśnie na Jasnej Górze - w 
pierwszych dniach września - przed kolejną rocznicą 
poświęcenia Narodu polskiego Matce Najświętszej. ●  

 Na temat objawień Matki Bożej w Fatimie na-
pisano już wiele i zapewne wiele jeszcze zostanie na-
pisane. Bez cienia wątpliwości możemy jednak 
stwierdzić, że wydarzenie to jest jednym z najdonio-
ślejszych faktów we współczesnych dziejach Kościoła, 
tym więcej, że treść objawień odnosi się do całej ludz-
kości. Można utyskiwać, że jest ono objawieniem pry-
watnym i nie jesteśmy w stanie do końca zweryfiko-
wać jego wiarygodności, itd. Wszystko to można. 
Skoro jednak zajmujemy się treścią fatimskiego Orę-
dzia należy odstawić na bok wszelkie próby przysło-
wiowego dzielenia włosa na czworo, gdybyśmy bo-
wiem zakwestionowali z takich czy innych powodów 
jego autentyczność należałoby konsekwentnie o całej 

sprawie zapomnieć, co zapewne wielu czyni. Dla nas 
wystarczającym motywem przyjęcia Orędzia jest 
uznanie przez Kościół autentyczności objawień, co 
miało miejsce 13 maja 1930 roku, a więc dokładnie 13 
lat po ich zaistnieniu. Pierwszym tego owocem było 
poświęcenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi 
rok później. Dlaczego akurat Niepokalanemu Sercu 
Maryi? 
Jak wiemy objawienia Maryi w Fatimie wobec trójki 
małych dzieci trwały od 13 maja do 13 października 
1917 roku każdego trzynastego dnia miesiąca z wyjąt-
kiem sierpnia, kiedy to objawienie miało miejsce 19 
dnia tegoż miesiąca z powodu przetrzymywania ma-
łych wizjonerów w areszcie. Wiemy też, że Matka Bo-

Akt poświęcenia się Narodu Polskiego Niepokalanemu 
Sercu Maryi 8 września 1946 r. 
 
Niepokalana Dziewico, Przeczysta Matko Boga! Jak 
ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz ob-
rał Ciebie za Patronkę i Królową Państwa, a Rzeczpo-
spolitą polecił Twojej szczególnej opiece i obronie, tak 
i my, dzieci Narodu Polskiego, stajemy teraz przed 
Twym tronem hołdem miłości, serdecznej czci i 
wdzięczności. Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, 
poświęcamy siebie, cały Naród i wskrzeszoną Rzecz-
pospolitą, obiecując Ci wierną służbę, zupełne odda-
nie, oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Twojemu 
Synowi a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy docho-
wanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego 
Ewangelii i Kościoła i szerzenie Jego Królestwa. 
Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. 
Otocz rodzinę polską macierzyńską opieką i strzeż jej 
świętości. Natchnij nadprzyrodzonym duchem poboż-
ności naszą parafię, ochraniaj jej lud od grzechów i 
nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swoimi ła-
skami. Uproś Narodowi Polskiemu stałość w wierze, 
świętość życia i zrozumienie posłannictw. Złącz go w 
zgodzie i bratniej miłości. Daj polskiej ziemi przesią-
kłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w praw-
dzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Pol-
skiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką. 
Potężna Wspomożycielko wiernych, otocz płaszczem 
opieki Papieża oraz Kościół Święty. Bądź mu pukle-
rzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu światłość i 
żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. 
Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła 
odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności z Chry-

stusową Owczarnią. Okaż niewierzącym słońce praw-
dy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego 
Serca. 
Władna Świata Królowo, spojrzyj miłościwym okiem 
na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z 
udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś 
narodom szczere i trwałe pojednanie. Wskaż im drogę 
powrotu do Boga, by na Jego prawie budowali swoje 
życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawie-
dliwości, braterstwie i zaufaniu. Matko Boga i nasza, 
przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Przygarnij 
wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas 
na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. 
Amen. 
 
Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu 
Maryi. (do prywatnego odmawiania) 
 
Niepokalana Matko Zbawiciela, Bogarodzico Dziewico 
Maryjo! 
Powodowany miłością ku Tobie oraz pragnieniem za-
dośćuczynienia Twemu Niepokalanemu Sercu za znie-
wagi i bluźnierstwa, oraz powodowany pragnieniem 
chwały Trójcy Przenajświętszej i zbawienia własnego 
oraz bliźnich oddaję się Twemu Niepokalanemu Sercu 
na wyłączną własność, abyś mogła posługiwać się mną 
dla chwały Twego Syna i Twojej. Posługuj się mną we-
dług swojej woli, ale też ochraniaj płaszczem Swojej 
opieki i wypraszaj potrzebne łaski i moce abym mógł 
wypełnić w życiu wolę Bożą i Twoją. Bądź mi Matką, 
Opiekunką i Panią, a po ziemskim żywocie Syna Twe-
go Miłosiernego mi okaż. Bądź pozdrowiona Pełna 
łaski. Amen. 
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ża wezwała w nich świat do pokuty i nawrócenia oraz 
do modlitwy za grzeszników przestrzegając przed 
straszliwymi konsekwencjami trwania w grzechu, tak 
w wymiarze doczesnym jak i wiecznym. W widzeniu 
lipcowym dzieci doświadczyły wizji piekła, o czym 
Łucja, jedyna z żyjących do niedawna wizjonerów 
opowiedziała na wyraźny rozkaz spowiednika dopiero 
w 1940 roku. Z tą wizją była jednak związana obietni-
ca ratunku dla grzeszników poprzez nabożeństwo 
właśnie do jej Niepokalanego Serca. 
Maryja zapowiedziała dzieciom, że przyjdzie, aby pro-
sić o poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu Rosji, 
oraz o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze 
soboty miesiąca. Ludziom odprawiającym to nabo-
żeństwo obiecała zbawienie, zapewniając też, że w 
godzinę śmierci będzie obecna z łaskami koniecznymi 
do zbawienia przy każdym kto to nabożeństwo odpra-
wi. Mówiła także o ostatecznym tryumfie swego Nie-
pokalanego Serca. 
Zapowiedziane przyjście Maryi dokonało się wobec 
Łucji 10 grudnia 1925 roku w Pontevedra. To tam da-
ne było jej ujrzeć Serce Maryi otoczone cierniami 
ludzkich grzechów, bluźnierstw i niewdzięczności. 
Akty wynagrodzenia miały być sposobem na wyjmo-
wanie tychże cierni. Maryja owo zadośćuczynienie 
połączyła z nabożeństwem pięciu pierwszych sobót 
miesiąca. 
W ramach tego nabożeństwa należy więc odbyć spo-
wiedź, przyjąć komunię świętą, odmówić jeden róża-
niec, oraz przez piętnaście minut towarzyszyć Maryi 
rozmyślając nad piętnastoma tajemnicami różańca; 
wszystko to w intencji zadośćuczynienia. 
Drugie objawienie, według jej relacji miało miejsce 13 
czerwca 1929 roku przed północą w kaplicy klasztor-
nej. Wtedy Łucja doświadczyła wizji Trójcy Świętej: 
„Na ołtarzu ukazał się jasny krzyż sięgający aż do su-
fitu. W jaśniejszym tle można było zobaczyć w górnej 
części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka. 
Nad piersią gołąbka również ze światła. A do krzyża 
przybite ciało drugiego człowieka. Trochę niżej bioder 
w powietrzu wisiał kielich i wielka Hostia, na którą 
spadały krople krwi z oblicza Ukrzyżowanego i z jed-

nej rany piersiowej. Z Hostii spływały te krople do 
kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Naj-
świętsza Maryja Panna. Była to Matka Boska Fatim-
ska ze swym Niepokalanym Sercem w lewej ręce, bez 
miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. 
Pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery jakby z 
czystej wody źródlanej biegły na ołtarz tworząc słowa: 
Łaska i Miłosierdzie. Zrozumiałam, że mi została 
przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej. I 
otrzymałam natchnienie na temat tej tajemnicy, któ-

rego mi jednak nie wolno wyjawić. Potem rzekła Mat-
ka Boska do mnie: << Przyszła chwila, w której Bóg 
wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całe-
go świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Ser-
cu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Ty-
le dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bo-
żą z powodu grzechów przeciw mnie popełnionych. 
Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj 
się w tej intencji i módl się>>. 
Wizja z czerwca 1929 roku jakby dostosowana do per-
cepcyjnych możliwości człowieka zawiera więc wyraź-
ne już żądanie Maryi dotyczące zadośćuczynienia jej 
Niepokalanemu Sercu. W liście (kolejnym już) skie-
rowanym do papieża Piusa XII w 1940 roku Łucja 
ponowiła prośbę o poświęcenie świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi z wyraźnym wymienieniem Rosji 
wskazując, że przyniesie to ukrócenie cierpień wywo-
łanych wojną, głodem i prześladowaniem Kościoła. 
Tego samego aktu mieli dokonać wszyscy biskupi 
świata w łączności z papieżem. Kierując się tym świa-
dectwem Łucji biskupi portugalscy jakby „ubiegli” 
papieża dokonując poświęcenia swojego kraju Sercu 
Maryi w 1931 roku. Warte zauważenia jest, że właśnie 
Portugalię ominęła zawierucha II wojny światowej a 
wcześniej krwawa wojna domowa w sąsiedniej Hisz-
panii, która łatwo mogła rozlać się i na ten kraj, zwa-
żywszy, że siły wrogie chrześcijaństwu były również 
tutaj bardzo aktywne. 
Pius XII odpowiedział na to wezwanie Łucji, ale poło-
wicznie. W przemówieniu radiowym skierowanym do 
wiernych uczestniczących w uroczystym zakończeniu 
obchodów 25-lecia objawień w Fatimie 31 październi-
ka 1942 roku zawarł modlitwę, która była poświęce-
niem świata Niepokalanemu Sercu, lecz uczynił to 
bez łączności z biskupami świata i bez wymienienia 
Rosji. W ogólnym odczuciu papież poprzez ten akt 
„wypełniał jedynie życzenie przekazane przez Naj-
świętszą Dziewicę w Fatimie”. Był to akt na tyle wyra-
zisty, że zainspirował do podobnego kroku Episkopat 
Polski o czym w dalszej części artykułu. 
Rozpatrując więc różne aspekty fatimskiego orędzia 
trzeba z naciskiem podkreślić, że głównym jego prze-

słaniem jest poświęcenie świata i Rosji Niepokalane-
mu Sercu Maryi oraz nabożeństwo wynagradzające 
pięciu pierwszych sobót miesiąca. 
Apel o to nabożeństwo skierowany jest do każdego 
wierzącego. Może być ono odprawiane indywidualnie 
i w każdym okresie roku, może być ponawiane, bo 
przecież nigdy dosyć zadośćuczynienia. Owszem, 
ważne jest wspominanie i czczenie kolejnych rocznic 
objawień i związana z tym modlitwa różańcowa, pro-
cesje i czyny pokutne, tym bardziej że przynosi to tak-

Ratunek dla świata w Sercu Maryi 
ks. Franciszek Gomułczak—palotyn  
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że owoce nawrócenia czy duchowego umocnienia, 
lecz pamiętać należy, że nade wszystko Maryja prosi 
nas o nabożeństwo pierwszych sobót i poświęcenie 
się Jej Sercu. Dopełnieniem aktu poświęcenia z roku 
1942, było ustanowienie przez Piusa XII w roku 1954 
święta Maryi Królowej wraz z nakazem, aby tego dnia 
ponawiano poświęcenie ludzkości Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Ten nakaz ulotnił się niestety z po-
wszechnej świadomości Kościoła. 
W ślad za Piusem XII jego następca papież Paweł VI 
zwrócił się w 1967 roku z apelem do „wszystkich sy-
nów Kościoła” o osobiste ponowienie tego aktu, by 
przez to starali się „coraz doskonalej wypełniać wolę 
Bożą, naśladować ze czcią Królową Niebios i służyć 
Jej w duchu synowskim”. Poświęcenie nie miałoby 
być, co przy tej okazji warto z naciskiem podkreślić, 
jedynie zewnętrznym i werbalnym oddaniem się Ma-
ryi, ale nade wszystko łączyć się powinno z wewnętrz-
ną przemianą, zerwaniem z grzechem i naśladowa-
niem Maryi w Jej oddaniu się Bogu. Chrześcijanin 
miałby przez to stać się zaczynem zakwaszającym do-
brem współczesny świat. Oddanie się Maryi miało 
być jeszcze jednym środkiem pomocnym i według Jej 
słów skutecznym w dziele przywracania świata Bogu i 
ratowania ludzi zagrożonych wiecznym potępieniem. 
Ostatecznie aktu poświęcenia Kościoła i świata Nie-
pokalanemu Sercu Maryi i – wedle słów siostry Łucji 
– w zgodzie z pragnieniem Matki Bożej, dokonał Jan 
Paweł II 25 marca 1984 roku. Gdy patrzymy z dzisiej-
szej perspektywy nie może jednak nie zastanawiać 
ogromna skala trudności z dokonaniem tego aktu 
przez kolejnych papieży, z których niektórzy w ogóle 
nie odnieśli się publicznie do fatimskiego orędzia. 
Chociaż papieskie oddanie świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi nie obligowało Kościołów lokalnych do 
podobnego kroku Episkopat Polski postanowił po-
wtórzyć je na gruncie polskim po zakończeniu II woj-
ny światowej, by w ten sposób wypełnić życzenie Ma-
ryi i odpowiedzieć pozytywnie na przykład i zachętę 
ze strony Piusa XII. Po duchowym przygotowaniu 
aktu tego dokonano 8 września 1946 roku na Jasnej 
Górze w obecności ok. 1 miliona wiernych przybyłych 
z różnych zakątków zniszczonego wojną kraju. Uro-
czystość jasnogórska poprzedzona została podobnym 
aktem poświęcenia o charakterze bardzo uroczystym 
na szczeblu parafii (7 lipca) oraz diecezji (15 sierp-
nia), przy czym poświęcenie parafii obejmowało tak-
że oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi poszcze-
gólnych rodzin i osobiście każdego jej członka. Akt 
ten poprzedzony był kazaniami wyjaśniającymi ich 
sens oraz spowiedzią i komunią świętą. Nie miał to 
być jedynie akt jednorazowy. W zamierzeniach Epi-
skopatu miał on wycisnąć mocne piętno na życiu Na-
rodu, dlatego „poszczególni biskupi zachęcali, a na-
wet zobowiązywali swych duszpasterzy do przypomi-
nania wiernym tego faktu, a zwłaszcza do uroczystego 
obchodzenia jego rocznic” i oczywiście „gorliwego 
wypełniania” podjętego aktu, którym należy żyć i nie-
ustannie go odnawiać[4]. 
Podobnego poświęcenia na wzór parafialny i diece-

zjalny dokonały także 19 sierpnia 1946 roku na Jasnej 
Górze wspólnoty zakonne zobowiązując się do wspo-
magania grzeszników, a także wynagrodzenia wszyst-
kich zniewag i ran doznanych przez Maryję od ludzi, 
zobowiązano się także do poświęcania pierwszych 
sobót miesiąca czci Jej Niepokalanego Serca według 
wskazówek, jakich udzieliła za pośrednictwem dzieci 
fatimskich.[5]   
Łatwo zauważyć, że akt poświęcenia narodu polskie-
go Niepokalanemu Sercu Maryi obok części 
„fatimskiej” zawiera także odniesienie do aktualnej 
sytuacji w Polsce i nawiązuje do wcześniejszych ślu-
bów Jana Kazimierza, zawiera też słowa oddania i 
wierności Maryi i Jej Synowi oraz obietnicę szerzenia 
Królestwa Chrystusowego. Ks. prof. L. Balter zauwa-
ża w Akcie „Zaakcentowaną bardziej niż w modlitwie 
papieskiej rzeczywistość przymierza: przymierza ja-
kie lud zawiera z Maryją, a nawet z Bogiem, za po-
średnictwem Najśw. Dziewicy. Przymierze natomiast 
jako takie jest rzeczywistością na wskroś biblijną i 
teologiczną: poprzez wieki całe Bóg zawierał z ludz-
kością (względnie odnawiał nadrywane na skutek 
grzechów ludzkich) przymierze, które szczyt swój 
osiągnęło w Jezusie Chrystusie - Dawcy nowego i 
wiecznego Przymierza. (…) Poświęcając się Matce 
Najśw. i Jej Niepokalanemu Sercu w 1946 r. naród 
polski nie tylko odnawiał zawarte przed wiekami, bo 
w momencie swego chrztu narodowego, przymierze z 
Bogiem i postanawiał się podźwignąć z wad i słabo-
ści, które doprowadziły go do upadku, ale czynił to 
wszystko za przyczyną i pośrednictwem Tej, która 
„będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego 
osiągnąć pełnię w przyszłym wieku…przyświeca Lu-
dowi Bożemu  pielgrzymującemu jako znak pewnej 
nadziei i pociechy” (KK, 68), gdyż jest prawdziwą 
Matką wszystkich wierzących w Chrystusa”[6]. Nadto 
„cechą charakterystyczną poświęcenia polskiego jest 
to, że miało ono prowadzić wprost do Chrystusa i je-
go Królestwa”. Autor przypomina także i o tym, że w 
specjalnym liście z 1 stycznia 1948 roku biskupi za-
chęcili do osobistego poświęcenia się Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu oraz intronizacji tegoż Serca w 
rodzinach, co miało przygotować do poświęcenia Na-
rodu Sercu Jezusowemu do którego poświęcenie z 
1946 roku było „prześlicznym wstępem”. Słusznie 
więc sugeruje, że istotnym elementem aktu poświęce-
nia Niepokalanemu Sercu Maryi jest odnowa Przy-
mierza zawartego przed wiekami przez Boga z Naro-
dem. 
Mając na uwadze to wszystko co pobieżnie zostało tu 
przypomniane wypada zapytać, na ile wypełniamy 
dziś podjęte zobowiązania. Zwieńczeniem drogi pa-
pieży ku wypełnieniu oczekiwań Maryi było wspo-
mniane zawierzenie dokonane przez bł. Jana Pawła II 
w 1984 roku. Ten akt papieski nie zamyka jednak 
„sprawy Fatimy”. Samo orędzie nie przestało być ak-
tualne, co podkreśla także Benedykt XVI, tak jak nie 
przestały być aktualne problemy jakie doprowadziły 
do jego przekazania ludzkości. Można powiedzieć na-
wet, że zjawiska, które wtedy były przedmiotem tro-
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ski Nieba nasiliły się dzisiaj w stopniu niespotyka-
nym. Zanegowanie Dekalogu i wręcz prawa Boga do 
stworzonego przezeń świata, życie jakby Bóg nie ist-
niał, przyznanie prawa obywatelstwa i nobilitacja 
wszelkich grzechów i wynaturzeń, nienawiść i ego-
izm, konsumpcyjny styl życia całkowicie zamazujący 
perspektywę wieczności i wiele innych każą wręcz 
przypuszczać, że przestrogi Maryi zostały przez świat 
zignorowane przez co zmierza on ku nieuchronnej 
katastrofie, pomimo zabiegów i modlitwy milionów 
ludzi dobrej woli. To na gruncie światowym. 
A na naszym rodzimym? Tu trzeba zapytać wprost: - 
kto dziś pamięta o wydarzeniu z 8 września 1946 ro-
ku? W 1996 roku minęło od niego już pięćdziesiąt lat 
i zbliża się jego siedemdziesiąta rocznica. Ileż tam 
zobowiązań przyjęliśmy na siebie, jak chociażby i to, 
że będziemy swoje poświęcenie odnawiać każdego 
roku. Czynimy to? Znamy jego treść? Te pytania do-
tyczą wszystkich – świeckich i duchownych, nade 
wszystko jednak tych drugich, na których spoczywa 
odpowiedzialność za przypominanie i inspirowanie 
do realizowania Aktu Poświęcenia i życia nim. Czy 
nie czas na opracowanie programu duszpasterskiego 
w oparciu o ducha poświęcenia tak papieskiego z 
1942 i 1984 roku jak i polskiego z roku 1946 i przy-
wrócenie tym faktom należnego im miejsca w naszej 
praktyce pobożności?   
To samo dotyczy wspólnot zakonnych. Ciekaw jestem 
czy, a jeśli tak to w ilu z nich jest dziś praktykowane 
nabożeństwo pierwszych sobót i modlitwa za grzesz-
ników? Obawiam się, że nastąpiła u nas wielka dewa-
luacja wielkich spraw. Może zbyt dużo tych naszych 
jubileuszy, peregrynacji, poświęceń, oddań, które sta-
ją się celem samym w sobie zamiast być punktem 
wyjścia ku wytężonej pracy duszpasterskiej i środ-
kiem osobistego uświęcenia najpierw duszpasterzy a 
potem powierzonych im ludzi. Wielki i zbawienny akt 
z 1946 roku, który prawdopodobnie osłonił nas w 
trudnych czasach komunizmu, pozostał z naszej stro-
ny bez odpowiedzi i został praktycznie zapomniany. 
A czy nie podobnie jest z milenijnym aktem oddania? 
Pamiętamy o nim, nawiązujemy do niego w kateche-
zie, kazaniach? Ileż tam obietnic, które Niebo mogło-
by nazwać dziś bez przesady „obiecankami”? Czy pró-
buje się wcielać w życie wizjonerskie zamysły Pryma-
sa Tysiąclecia? Osobiście tego nie widzę. Aktywni je-
steśmy za to w wymyślaniu coraz to nowych akcji, 
które błyszczą krótkotrwałym ogniem, by równie 
szybko zagasnąć i odejść w niebyt. Obawiam się, że 
Bóg który wypełnia nieustannie swoją część obietnicy 
zbawczej prędzej czy później, w taki czy inny sposób 
upomni się o nasze zobowiązania. Bowiem przymie-
rze z Bogiem to nie żart ani sprawa chwilowego ka-
prysu! 
To samo odnosi się do nabożeństwa pierwszych sobót 
miesiąca, które jest centralnym przesłaniem płyną-
cym do nas z Fatimy obok wezwania do pokuty i na-
wrócenia. To skuteczny sposób ocalenia dla każdego 
z nas i tych którym pomożemy tę drogę odnaleźć lub 
ją wskażemy. Bo ostatecznie to chyba jednak życie 

wieczne jest najważniejsze. Same ślubowania choćby 
ponawiane codziennie nie przyniosą owocu, jeśli nie 
będą wypełniane, same procesje i peregrynacje nic 
nie dadzą, jeśli nie towarzyszyć im będzie szczere na-
wrócenie, nie emocjonalne i pod wpływem chwili po 
którym człowiek po opadnięciu fali uniesień wraca do 
„starego”, ale trwałe, wymagające ewangelicznego 
czuwania, wytrwałości, samozaparcia. Tu nie do 
przecenienia jest rola duszpasterzy, kierowników du-
chowych, rekolekcjonistów i misjonarzy. Ale aby to 
czynili wierni, wpierw sami duszpasterze powinni 
dokonać pewnych przewartościowań we własnym 
życiu. Stąd oczywisty wydaje się postulat powrotu do 
praktykowania także w życiu osobistym fatimskiego 
posłania. 
W orędziu fatimskim, podobnie jak w tym otrzyma-
nym za pośrednictwem siostry Faustyny Opatrzność 
Boża daje nam proste i łatwe recepty dla zbawienia 
własnego i innych ludzi. Za tym „łatwym” kryje się 
jednak trud przemiany i zerwania z grzechem. Same 
deklaratywne akty niczego w nas i wokół nas nie 
zmienią. Można spotkać się z opiniami, że wszelkie 
poświęcenia się, koronki czy nabożeństwo pierw-
szych sobót to takie „dewocyjne” środki dobre dla 
ludzi prostych. Tak już jest, że najchętniej poprawia-
libyśmy Pana Boga i zastępowali Jego środki własny-
mi pomysłami. Podobnie jak starotestamentalny Sy-
ryjczyk Naaman zgorszony tym, że sposobem na po-
zbycie się przezeń trądu miało być siedmiokrotne ob-
mycie się w Jordanie, który z jego punktu widzenia i 
na tle rzek jego kraju nie wyglądał zbyt, powiedzmy, 
atrakcyjnie. W dodatku samo obmycie się także nale-
żało do zadań z rzędu „łatwych”. I odszedłby od pro-
roka oburzony, wraz ze swoim trądem, gdyby nie po-
wstrzymała go roztropność sług. 
Jesteśmy chyba w podobnej sytuacji. Za dużo w nas 
pychy, „logiki” i racjonalności zagłuszającej prostotę 
dziecka. Dlatego ciągle szukamy i wymyślamy środki 
w naszym mniemaniu atrakcyjniejsze i skuteczniej-
sze. Warto to sobie przemyśleć. Warto także nie cze-
kać na cudze inicjatywy, decyzje, oświadczenia, ale 
zacząć od siebie i od dawania przykładu, każdy na 
miarę swoich możliwości, tak duchowni jak świeccy. 
To będzie dobra decyzja. Takich „dobrych decyzji” 
należałoby oczekiwać na każdym szczeblu struktur 
kościelnych. Inaczej znowu zaprzepaścimy wiele 
szans na odrodzenie a w chwilach trudnych po raz 
kolejny będziemy oczekiwali na znak z nieba, by po-
tem szybko o nim zapomnieć, tymczasem, jak powie-
dział bł. Jan Paweł II w Fatimie 13 maja 1982 roku, 
„Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak 
głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, 
że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obo-
wiązek wysłuchania go”. Słuchać znaczy wypełniać, 
bo można słuchać i nie słyszeć. Zanim więc rzucimy 
się do proklamowania kolejnych ślubowań, wypełnij-
my te, które zadał nam Bóg przez Maryję, tak, by nie 
stał się On sam narzędziem realizacji naszych osobi-
stych wizji i pomysłów. Wielka Nowenna Fatimska 

jest chyba dobrą okazją ku temu. ●  
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rocznicę istnienia naszego kościoła parafialnego w 
jego obecnym kształcie. Będzie zatem okazja do przy-
bliżenia historii parafii na tle szerszej historii Jastrzę-
bia - Zdroju oraz dziejów  jego mieszkańców. Jeste-
śmy wszak najstarszą jastrzębską parafią z Jej pięk-
nymi, bogatymi, ale niekiedy bardzo dramatycznymi 
wydarzeniami. Pragniemy je naszym parafianom i ich 
bliskim w przystępny sposób przybliżyć.  
Pod koniec sierpnia 1939 r. sytuacja w Polsce była 
bardzo napięta. Zagrożenie wybuchem wojny wyczu-
wano także w Jastrzębiu, gdzie pojawił się szwadron 
3 Pułku Ułanów Śląskich. Żołnierze niezwłocznie 
przystąpili do budowania umocnień, w czym ochoczo 
pomagała miejscowa ludność. Nikt wówczas nie spo-
dziewał się, że wypadki potoczą się tak szybko. „Był 
to właśnie I-szy piątek mies. września – zanotował w 
kronice ks. proboszcz Augustyn Machalica – W ko-
ściele podczas uroczystego nabożeństwa dały się na-
gle słyszeć gęste strzały, przeważnie z karabinów ma-
szynowych oraz potężne detonacje, pochodzące od 
wybuchów min przy wysadzaniu w powietrze okolicz-
nych mostów (…). Po zakończeniu nabożeństwa, pod-
czas którego udało się proboszczowi tylko z trudem 
powstrzymać wiernych od popłochu, opuścili wszyscy 
świątynię i w przerażeniu ukrywali się, gdzie kto 
mógł. Proboszcz zaś kazał zaprzągnąć swoje konie i 
wyjechał furą wraz z domownikami na Kindrę, gdzie 
zebrała się także większa liczba osób wraz z dziećmi. 
Tam, po wyładowaniu żywności przetrwaliśmy od g. 
9-tej rano aż do wieczora. Tam był naszym 
„schronem” szeroki, zewsząd krzewami dobrze zasło-

niony wąwóz w średniej części farskiego lasu na Kin-
drze. Tam były także ukryte naczynia kościelne 
(monstrancje i kielichy oraz księgi metrykalne), które 
proboszcz już dzień przedtem wywiózł na Kindrę, 
gdzie zakopano je w skrzyni na polu „kontraktnika 
farskiego” ś.p. Franciszka Wali.” Parafianie powrócili 
do wsi dopiero wieczorem, gdy ucichły strzały. Oka-
zało się, że Niemcy wyparli ułanów, a to oznaczało 
początek okupacji hitlerowskiej. Nastały nowe po-
rządki. Jastrzębie Górne przemianowano na Ober 
Jastrzemb. Władzę przejęła administracja niemiecka. 
Język polski zniknął z przestrzeni publicznej.  
Okupacja niemiecka przyniosła znaczące zmiany w 
wystroju kościoła. Usunięto wszystkie chorągwie i 
sztandary z polskimi napisami, a na stacjach drogi 
krzyżowej pojawiły się napisy w języku niemieckim. 

W tym kontekście za swego rodzaju cud można było 
uznać fakt, że okupant nie dopatrzył się polskich na-
pisów w trójkątnym obrazie Opatrzności Bożej z 1773 
r.! Inne zarządzenia rugowały polszczyznę z nabo-
żeństw oraz z pracy urzędu parafialnego. Ofiarą re-
presji padł również ks. proboszcz Augustyn Machali-
ca, którego zmuszono do rezygnacji z probostwa oraz 
do opuszczenia Jastrzębia Górnego. Ks. Machalica 
udał się do pobliskich Pielgrzymowic, gdzie czas woj-
ny spędził w domu starców, kierowanym przez sio-
stry jadwiżanki. Parafia otrzymała nowego probosz-
cza – był nim ks. Józef Okrent, który z kolei musiał 
opuścić dotychczasową parafię w Miedźnej.  
Na początku 1945 r. parafianie byli świadkami dra-
matycznego wydarzenia. W drugiej połowie stycznia 
przez Jastrzębie Górne wiódł szlak ewakuacji więź-
niów KL Auschwitz. Wielu jastrzębian – korzystając z 
nieuwagi esesmanów – udzieliło pomocy więźniom. 
Kilkudziesięciu z nich otrzymało schronienie w miej-
scowych domostwach, mimo iż za taki uczynek grozi-
ła całej rodzinie śmierć.  
W marcu na przedpolach Jastrzębia rozgorzały długie 
i wyniszczające walki między Niemcami i sowietami. 
Teren parafii, obsadzony przez hitlerowców, stał się 
celem bombardowań lotniczych i ostrzału artyleryj-
skiego ze strony Armii Czerwonej. 25 marca we wsi 
pojawiły się pierwsze oddziały sowieckie. Walczono o 
każdy dom. „Były wypadki, że żołnierze rosyjscy byli 
już na probostwie, a w domostwie kościelnego Szuli-
ka byli jeszcze Niemcy. Nawet na nasz cmentarz pa-
dały ciężkie bomby, tak iż wylatywały w powietrze 
groby i trumny.” - czytamy w kronice parafialnej. 

Niestety sam kościół również ucierpiał. Wynikało to z 
faktu, iż żołnierze niemieccy traktowali wieżę kościel-
ną jako punkt obserwacyjny. Nic więc dziwnego, że 
artylerzyści radzieccy oddali kilka strzałów, które 
zburzyły wieżę i dokonały zniszczeń w samej świąty-
ni. (zdjęcia na stronie obok) 
Swoją posługę w Jastrzębiu Górnym ks. Okrent spra-
wował aż do 8 kwietnia 1945 r., gdy uspokoiły się 
działania frontowe. Kilka dni później do Jastrzębia 
powrócił ks. Machalica. Jego oczom ukazał się bole-
sny widok. „W parafii naszej – zapisał w kronice pa-
rafialnej – nie było ani jednego domostwa, gdzieby 
nie powstały ślady dotkliwych szkód w inwentarzu i 
budynkach, zarówno mieszkalnych jak i gospodar-
czych”. Najważniejsze jednak, że wojna zmierzała ku 

końcowi. ●  
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Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 


