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Głos kapłań ski 

Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża         

Nieustającej Pomocy !  

 

ajprostsza Droga do Serca Pana Jezusa prowadzi przez Słodkie 

Serce Najświętszej Maryi Panny, tak jak maryjny miesiąc maj 

prowadzi nas do czerwca, w którym czcimy szczególnie Boskie 

Serce naszego Pana.  

Obydwa te Serca są z sobą najściślej zjednoczone przez tę samą Miłość        

i cel dla którego zostały stworzone. Przedwieczne Słowo stało się człowie-

kiem dla naszego zbawienia, a serce jest tym organem które najlepiej de-

finiuje człowieka. Powiedzieć o kimś, że jest bez serca to jeden z najpo-

ważniejszych zarzutów. Serce jest tym organem, które najbardziej koja-

rzone jest z miłością. I dlatego Bóg zapragnął mieć ludzkie serce. Ponieważ 

Chrystus jest Bogiem, a predykaty tyczące się Jego Boskiej Natury można 

przypisać również Jego Naturze Ludzkiej, Jego Serce jest Boskim Sercem. 

Bóg który jest Miłością przyjął Serce w łonie swej Niepokalanej Matki, 

które symbolizuje Miłość. Najświętsze Serce Jezusa wyraża nie tylko Mi-

łość Chrystusa, ale całej Trójcy Przenajświętszej.  

Ważne jest by pamiętać, że to Najświętsze Serce mieszka między nami     

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorując Boskiego Więźnia Taber-

nakulum przebywamy u boku naszego mistrza i mamy możliwość wsłu-

chiwania się w bicie Jego Serca. W zgromadzeniu Najświętszego Odkupi-

ciela (redemptoryści – założeni w 1732 roku przez świętego Alfonsa Marię 

Liguoriego) nabożeństwo do Eucharystycznego Serca Pana Jezusa było 

podstawą duchowości uczonej w nowicjacie.  

By zrozumieć najściślejsze zjednoczenie Niepokalanego Seca Maryi z Ser-

cem Jej Syna, musimy przypatrzeć się obrazowi Matki Bożej Nieustającej 

N 
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Pomocy. Na tym Cudownym Wizerunku widzimy Madonnę z Dzieciątkiem, 

a Aniołowie wokół trzymają Narzędzia Męki Pańskiej.  

Maryja jest Matką Chrystusa, Odkupiciela, który zbawił nas przez swoją 

Mękę. Ona jedna najpełniej jak to możliwe i w sposób doskonały towarzy-

szyła i pomagała Mu w Dziele Zbawienia. Dlatego Owoce Zbawienia przy-

chodzą przez Jej wstawiennictwo. Również kult Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy zawdzięczamy redemptorystom. Obraz był wprawdzie czczony 

pierwotnie w kościele augustianów w Rzymie, ale po okupacji napoleoń-

skiej świątynia popadła w ruinę, zaś Cudowny Wizerunek rzucono na 

strych. Po jego odkryciu i renowacji (której zresztą dokonał polski artysta) 

papież Pius IX podarował go redemptorystom z zadaniem uczynienia go 

znanym na całym świecie. Udało im się to tak bardzo, że dzisiaj jest to 

najpopularniejszy obraz Matki Bożej. Sam Założyciel Zgromadzenia Naj-

świętszego Odkupiciela najbardziej czcił Maryję w Cudownym Wizerunku 

Matki Bożej Dobrej Rady z Genazzano. Święto Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy przypada 27 czerwca. Jest obchodzone między innymi w archidie-

cezji krakowskiej oraz oczywiście w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupi-

ciela. W tym roku to święto wypada w oktawach Najświętszego Serca Pa-

na Jezusa i świętego Jana Chrzciciela. 

Korzystając z okazji chcę prosić o jak najlepszą modlitwę za śp. biskupa 

Daniela Dolana, który umarł nagle (bez zaopatrzenia sakramentami świę-

tymi, ale w szkaplerzu karmelitańskim) w święto Matki Bożej Dobrej Rady, 

którą bardzo czcił, oraz za kandydatów do kapłaństwa, którzy niedługo 

przyjmą święcenia oraz innych kleryków. 

 

 

ks. Rafał J. Trytek ICR 
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Bł. Jako b Śtrepa 

 

łogosławiony Jakób, ozdoba 

rodu polskiego Strzemie-

niów, Patron Archidyecezyi 

Lwowskiej, w młodym już 

wieku wstąpił do zakonu św. Fran-

ciszka Braci pielgrzymujących, któ-

rzy mieli za zadanie krzewić wiarę 

św. na Rusi. Praca to była pełna 

trudów i niebezpieczeństw, bo Ruś 

w tym czasie przedstawiała smutny 

obraz upadku i zepsucia. Błogosła-

wiony podjął się tej pracy, a żarliwa 

miłość Boża i dusz ludzkich nie 

pozwoliła mu słabnąć w niej i osz-

czędzać siebie. Z poświęceniem sił   

i zdrowia szerzy znajomość wiary 

katolickiej, zwalcza występki i błę-

dy, a przedewszystkiem zwraca się 

przeciw głównemu wrogowi Rusi 

tj. schizmie. 

Ta działalność i błogie jej skutki 

zwróciły uwagę króla polskiego 

Władysława Jagiełły, który też, za 

zgodą papieża, wyniósł bł. Jakóba 

na stolicę arcybiskupią w Haliczu. 

Na tem stanowisku Błogosławiony 

podwaja pracę. Kazania i katechi-

zacye są jego ulubionem zajęciem, 

a wszędzie szerzy nabożeństwo do 

Matki Boskiej i Najśw. Sakramentu, 

tego źródła dla świętości, mocy       

i szczęścia naszego. Umarł Błogo-

sławiony r. 1411, po śmierci jesz-

cze więcej otaczany miłością            

i czcią, która się ciągle wzmagała     

i którą zatwierdził papież Pius VI. 

 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, czerwiec 1904, str. 199 

 

 

 

 

B 
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O praktyce poddańia się woli 
Boż ej 

W biedzie i jej okolicznościach.  

 

 

 owinniśmy zgadzać się          

z wolą Bożą w ubóstwie          

i przykrych skutkach, jakie 

ono za sobą pociąga. Zgoda 

ta nie będzie nas dużo kosztowała, 

jeśli będziemy przekonani, że Bóg 

czuwa nad nami tak, jak ojciec 

czuwa nad swoimi dziećmi, i że 

dopuszcza, byśmy znaleźli się          

w takim położeniu, ponieważ jest 

ono dla nas w tym momencie naj-

korzystniejsze. Ubóstwo wówczas 

nabierze w naszych oczach innego 

znaczenia; sami nawet przestanie-

my uważać się za ubogich, uznając 

ograniczenia, jakie na nas ono na-

kłada, za zbawienne lekarstwa. 

Istotnie, jeśli potężny władca          

w trosce o nadszarpnięte zdrowie 

jednego ze swych dzieci podda je 

surowej diecie, koniecznej wszakże 

dla jego wyzdrowienia, czyż młody 

książę zmuszony do jedzenia ską-

pych i mdłych posiłków uzna, że 

znalazł się w niedostatku? Czyż 

komukolwiek z jego otoczenia 

przyszłoby do głowy mniemać, iż 

stał się biedny? Z pewnością nie. 

Wszyscy bowiem wiedzą, jak wiel-

kie są bogactwa jego ojca i że on 

sam na powrót będzie miał prawo 

z nich korzystać, gdy tylko zdrowie 

mu na to pozwoli. 

A czyż my nie jesteśmy dziećmi 

Najwyższego i Wszechmogącego, 

współdziedzicami Jezusa Chrystu-

sa? Obdarzonym takim mianem, 

czyż może czegokolwiek zabrak-

nąć? Powiedzmy śmiało: ktokol-

wiek pragnie uznać się za przybra-

ne dziecko Boże i żywić względem 

Boga uczucia pełne miłości i ufno-

ści, czego wymaga od nas wielki 

zaszczyt bycia dzieckiem Bożym, 

ma prawo już teraz korzystać ze 

wszystkiego, co do Boga należy. 

Wszystko więc jest nasze. Nie jest 

jednak dla nas dobre, byśmy ze 

P 
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wszystkiego korzystali, a czasem 

jest wręcz korzystne, jeśli będzie-

my wielu rzeczy pozbawieni. Nie 

wyciągajmy zatem wniosków, że 

ograniczenia, które nałożone są na 

nas jako lekarstwa, mogą rozcią-

gnąć się także na te dobra, których 

posiadanie byłoby dla nas korzyst-

ne; wierzmy z niezachwianą pew-

nością, że jeśli coś jest nam po-

trzebne albo naprawdę przydatne, 

nasz Ojciec wszechmogący da nam 

to niezawodnie. Nasz Zbawiciel 

mówił do słuchających Go tłumów: 

„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 

umiecie dawać dobre dary swoim 

dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec 

wasz, który jest w niebie, da to, co 

dobre, tym, którzy Go proszą”     

(Mt 7, 11). 

Jest to niezaprzeczalna prawda 

naszej wiary i niepokoje w tym 

względzie, jeśli nie będziemy za nie 

szczerze żałowali, mogą okazać się 

tym większą winą i obrazą Jezusa 

Chrystusa, że złożył nam w tych 

sprawach wyraźne obietnice, zapi-

sane w wielu miejscach Ewangelii: 

„Nie martwcie się o swoje życie,     

o to, co macie jeść i pić, ani o swo-

je ciało, czym się macie przyodziać. 

Czyż życie nie znaczy więcej niż 

pokarm, a ciało więcej niż odzie-

nie? Przypatrzcie się ptakom pod-

niebnym: nie sieją ani żną i nie 

zbierają do spichlerzy, a Ojciec 

wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie 

jesteście ważniejsi niż one? Kto       

z was, martwiąc się, może choćby 

jedną chwilę dołożyć do wieku 

swego życia? A o odzienie czemu 

się martwicie, przypatrzcie się li-

liom polnym, jak rosną: nie pracują 

ani przędą. A powiadam wam: 

nawet Salomon w całym swym 

przepychu nie był tak ubrany jak 

jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, 

które dziś jest, a jutro do pieca 

będzie wrzucone, Bóg tak przyod-

ziewa, to czyż nie tym bardziej was, 

ludzie małej wiary? Nie martwcie 

się zatem i nie mówcie: co będzie-

my jedli? Co będziemy pili? Czym 

będziemy się przyodziewali? Bo      

o to wszystko poganie zabiegają. 

Przecież Ojciec wasz niebieski wie, 

że tego wszystkiego potrzebujecie” 

(Mt 6, 25-32; por. Łk 12, 22-30). 

Słowa Pana są Jego zobowiązaniem 

wobec nas, pod jednym warun-

kiem: „będziemy naprzód starali 

się o królestwo Boga i o Jego spra-

wiedliwość” i staranie to uczynimy 

naszym wielkim, głównym i jedy-

nym zadaniem, to znaczy, że 
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wszystkie inne sprawy naszego 

życia podporządkujemy temu sta-

raniu, że nasze wysiłki będą przy-

czyniały się do budowania króle-

stwa Bożego i jego sprawiedliwo-

ści, a nasze obowiązki wypełniać 

będziemy wyłącznie w tej perspek-

tywie. W zamian za to, Bóg zwolni 

nas ze wszystkich trosk docze-

snych, weźmie na siebie nasze 

potrzeby, jak również potrzeby 

wszystkich, których mamy na swo-

im utrzymaniu, i zaspokoi je tym 

obficiej, im bardziej będziemy sta-

rali się okazać Mu ufność i zdawać 

się na Niego i im doskonalej bę-

dziemy praktykowali zgodność 

naszej woli z wolą Bożą. 

Czyż jednak potrafimy, z miłości do 

Boga, wyrzec się posiadania znisz-

czalnych dóbr tego świata? Oto na 

mocy innej obietnicy Chrystusowej 

mamy zapewnione stokroć więcej 

tych dóbr już tu na ziemi, a w przy-

szłości życie wieczne. Dzięki niewy-

słowionej tajemnicy, jesteśmy bo-

gaci, chociaż ludzie uważać nas 

mogą za ubogich. Zwolnieni bo-

wiem od pragnienia bogactw, ich 

posiadania i ciężaru, jaki się z tym 

wiąże, cieszyć się będziemy poko-

jem, słodkim zadowoleniem, choć 

nie będziemy zrozumiani przez 

tych, którym zdaje się, że posiadają 

bogactwa, gdy raczej sami są w ich 

posiadaniu i faktycznie mają          

w związku z nimi same troski             

i zmartwienia. Co do nas, sprawdzą 

się słowa wielkiego Apostoła: „po-

bożność zaś przydatna jest do 

wszystkiego, mając obietnicę życia 

obecnego i tego, które ma nadejść” 

(zob. I Tm 4,8). 

 

Jean-Baptiste Saint-Jure SJ, Zaufanie Opatrzności Bożej. Źródło pokoju         

i szczęścia, Warszawa 2018, str. 85 – 90. 

 

 

 

 



 

8 Numer 6 (28)                                                                                   Czerwiec 2022 

Wołańie o ratuńek dla Polski 

 

jczyzna nasza przeżywa 

bardzo ciężki przełom... 

Wiadomo powszechnie      

i to wszyscy czujemy, że 

hydra niebezpieczeństw grozi od 

zewnątrz i od wewnątrz! Tylko 

zjednoczony narodu wysiłek i zgo-

da — przy Boga pomocy może nas 

ocalić i wprowadzić nową Ojczyzną 

na spokojne, szczęśliwe drogi roz-

woju... Lecz, jak według nauki 

Chrystusa — wiara i modlitwa są 

martwe bez czynów, — tak rów-

nież bohaterskie nawet porywy bez 

modlitwy    i błogosławieństwa 

Bożego nie stworzą — granitowych 

podwalin bytu społeczeństwa... 

Wyraźnie Zbawiciel świata nakazał 

modlitwę: „Czuwajcie i módlcie 

się!” „Proście a otrzymacie”...          

i zapewnił swem Boskiem słowem, 

że kto w Imię Jego zwraca się do 

Boga, — „Ojca na niebiesiech”, — 

wysłuchany być musi... 

W czasach niewoli, w chwilach 

trwogi i doświadczeń podczas woj-

ny wołaliśmy ze łzami, — z najtaj-

niejszych głębin serca — w prze-

pełnionych świątyniach i przy każ-

dej uroczystości narodowej. „Boże, 

coś Polskę przez tak liczne wie-

ki...”„Przed Twe ołtarze zanosim 

błaganie: Ojczyznę, wolność racz 

nam wrócić, Panie!”... I płomiennie 

ufaliśmy, że wysłuchane będą na-

sze jęki; pragnęliśmy tego w duszy; 

— wierzyliśmy w to, „contra 

spem”... 

I oto Bóg pragnienia te ziścił,         

— modłów i błagań narodów wy-

słuchał; wśród straszliwej zawieru-

chy wojennej, jakiej świat nie znał, 

— cudem, jak Feniks z popiołów, 

— wstała z grobu niewoli Ojczyzna 

nasza umiłowana... Marzenia wie-

ków i sny pokoleń stały się świetla-

ną zjawą — rzeczywistością,           

— nagrodzone zostały męki, ofiary       

i trudy nadludzkie praojców             

i współczesnego pokolenia... 

A dziś kto się modli za Polskę?  

Jedynie Kościół i zapewne nieliczna 

garstka głębiej czujących patrjotów 

— tak, jak nieliczna stosunkowo 

O 
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rzesza uczciwie i świadomie           

— z zaparciem pracuje wyłącznie 

dla dobra Ojczyzny, — z pominię-

ciem osobistych względów!... A to 

mało! To Polski nie ocali i nie zba-

wi!  

„Módl się i pracuj!” — mówi pra-

stare nasze hasło, — mądrość na-

rodu. W modlitwie za Ojczyznę          

i pracy dla Ojczyzny zjednoczyć się 

muszą wszyscy rodacy, jak karny, 

jednolity hufiec, — jak długa i sze-

roka Polska. 

I pamiętać należy o wielkiej praw-

dzie, którą wypowiedział Stanisław 

Szczepanowski, najbardziej nowo-

czesny, a zarazem najrdzenniej 

polski myśliciel naszych czasów:  

„Polska albo będzie katolicką, albo 

jej nie będzie, — polityk lub mąż 

stanu, któryby tego pewnika nie 

uznał, musiałby wyjść z potworne-

go założenia, że społeczeństwo 

może się rozwijać bez religji, — ale 

w tej chwili stanąłby nietylko poza 

obrębem własnego narodu, lecz      

i poza obrębem całej ludzkości...” 

Lecz S. Szczepanowski miał na my-

śli Polskę katolicką z ducha i życia, 

a nie z pozoru i form. Tymczasem 

Polska jest katolicką — dzięki Bogu 

— ale w dziewięćdziesięciu procen-

tach katolicką z imienia, a pogań-

ską — i nieraz gorzej, niż pogańską 

w czynach i życiu... Zbawczy odro-

dzenia powiew przesuwa się 

wprawdzie przez polskie ugory, ale 

zbyt jeszcze powoli... 

A tu życia wartki prąd i groźne nie-

bezpieczeństwa wymagają odmia-

ny, sanacji i odrodzenia szybkiego   

a radykalnego. Musimy odważnie 

otrząsnąć się z przeklętego bez-

władu, po męsku  i po bohatersku 

jąć się czynu wspólnego, — póki 

czas!... 

Zbrodnią byłoby sianie paniki           

i pesymizmu, ale łudzić byłoby też 

grzechem i zamykać oczy na smut-

ną prawdę! Że jest ciężko, trudno     

i źle — widzą i wiedzą to wszyscy, 

na to nie trzeba pesymisty, jasno 

to widzą i czują  nawet najzagorzal-

si optymiści! Słychać już groźne 

pomruki burzy nadchodzącej;  

trzeba ratować duszę Narodu           

i Ojczyznę — te róże ludzkości —     

i nie pozwolić, by zapłonął las… 

Wtedy będzie zapóźno!... 

A więc czas zaprzestać potępień-

czych waśni i swarów partyjnych,    

a zgodnym, wspólnym wysiłkiem 

naprawiać zło i ratować Ojczyznę, 
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bo stajemy zaiste wobec alterna-

tywy: „Być —albo nie być!” 

W zrozumieniu grozy położenia,    

w imię najistotniejszego dobra 

Narodu, z najczystszych głębin 

miłości Ojczyzny, jedno z poważ-

nych pism (Wiadomości Katolickie 

– Kraków, Pędzichów 5) rzuciło 

naprawdę natchnioną, przepiękną 

myśl, która powinna stać się ha-

słem narodowem i czynem dzisiej-

szego pokolenia i przyszłych... 

Oto pismo wspomniane wzywa 

wszystkich Polaków do ofiarowania 

Komunji świętej za Polskę —          

w pierwszą sobotę miesiąca...        

A wzywa, by ci, co zobowiążą się 

do tej wzniosłej ofiary dla Ojczy-

zny, zachęcali innych i podawali 

swe nazwiska celem umieszczenia 

w piśmie dla przykładu... I już moż-

na śledzić litanję szlachetnych 

ofiarników na rzecz Polski w tem 

piśmie... 

Natchniona zaiste myśl i cudowna, 

i prześliczna, a taka prosta i taka 

porywająca i krzepiąca, wypływa 

bowiem z najtajniejszych źródeł — 

z głębokiego chrystjanizmu               

i patrjotyzmu... Wszak kamieniem 

węgielnym chrystjanizmu, jego 

istotą jest cud nad cudy —  sam 

Chrystus, Bóg-Człowiek żywy, uta-

jony w Eucharystji!... 

Cóż może być zatem bardziej 

zbawczego dla Narodu, jak złącze-

nie sakramentalne, istotne w mo-

dlitwie i hołdzie serc, oczyszczo-

nych z grzechu z Królem wieków 

(święto ogłosił niedawno Kościół 

urbi et orbi), w dzień, poświęcony 

tradycyjnie czci Bogarodzicy, Jego 

Matce, która jest Matką Narodu      

i Królową Korony Polskiej. A to 

święto narodowe obchodzić bę-

dziemy po wiek wieków w dniu        

3 maja. 

Gdy cały Naród, ale nietylko nie-

wiasty i dzieci, ale także i nadew-

szystko mężowie, od nizin do 

szczytów społecznych w ten spo-

sób czynem życia wyznawać będą 

Chrystusa i Polskę, bo te pojęcia 

Katolik i Polak tak nierozerwalnie 

zrosły się z sobą, że tworzą syno-

nim — wyzwalając się moralnie 

przez ścisłe łączenie się z Chrystu-

sem i stąd logicznie i konsekwent-

nie — kształtując bez kompromi-

sów swe życie prywatne i publiczne  

wedle Jego Ewangelji, — wtedy 

zaprawdę i bramy piekielne wra-

żych mocy nie przemogą ni Kościo-

ła, ni Polski!... Ale trzeba bezwa-



 

11 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

runkowo jasno, szczerze i po mę-

sku sobie powiedzieć, — albo je-

steśmy z przekonań i życia katoli-

kami, albo szczerze i bez obłudy: 

nie! 

I w związku z tem czas już najwyż-

szy wyzwolić się z kompromitują-

cego (nawet inteligencję!) przesą-

du, że praktyki religijne wogóle 

szczyt i sens chrystjanizmu: łącze-

nie się z Chrystusem w Komunji 

świętej, — że to wzniosłe i dobre... 

ale dla duchowieństwa, kobiet        

i dzieci... 

Fałsz to bowiem i po trzykroć fałsz, 

niezrozumienie istoty rzeczy i re-

ligji, gdyż właśnie mężowie może 

stokroć więcej potrzebują pomocy 

i siły Chrystusa do rycerskich zma-

gań w walkach życia o ideał dobra 

rodziny i Ojczyzny i zachowania      

w tej walce czystego sumienia          

i czystych rąk. Chwalebne są wysił-

ki i konieczne prace nad rozwiąza-

niem kwestji socjalnej i uzdrowie-

niem stosunków w społeczeń-

stwie... Ale siląc się na karkołomne 

nieraz próby i zgubne eksperymen-

ty, wciąż niepoprawnie zapomina-

my, że najcudowniejszym, naj-

wspanialszym, a wypróbowanym 

przez wieki programem — to 

zbawcza nauka Chrystusa, życie     

w Nim i z Nim. Nauka tak pełna 

słodyczy i pokój niosąca, i wzniosła, 

i taka prosta, że ją ogarnia dziecię     

i prostaczek, a taka zarazem prze-

mądra, że dna jej otchłannych głę-

bin nie sięgnie i nie wyczerpie ni-

gdy żaden mędrzec ni genjusz...      

I nie dziw, bo Boskie jej pochodze-

nie, z niebios rodem! A któż kiedy 

zgłębi Boga — w Jego Istocie i Taj-

niach? 

Tak! Nauka Chrystusa i życie w Nim 

i z Nim — to jedyny i najwspanial-

szy program, to rozwiązanie 

wszystkich zagadnień ludzkości, 

narodowości i stanów, — to jedyna 

droga do szczęścia jednostki, ro-

dziny i narodu. A to nie mistyka 

górnolotna, nie porywający entu-

zjazm, to najoczywistsza, realna 

prawda życia, potwierdzona do-

świadczeniem wieków! 

Tylko trzeba logicznie i po męsku, 

bez kompromisów ukochać Boga - 

Człowieka i wciąż i we wszystkiem 

Jego nieomylnemi kierować się 

wskazaniami... 

Gdyby to nareszcie zrozumiał cały 

Naród, nasz dostojny Senat i Sejm, 

nasi mężowie stanu, gdyby nie 

formalnie, a sercem i czynem uzna-
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li Chrystusa-Króla i Bogarodzicę — 

Królowę Korony Polskiej, — ustały-

by waśni partyjne, zgubne i gorszą-

ce, zamęt, chaos, zbrodnie przeciw 

Ojcu-Bogu i Matce — Ojczyźnie,      

a rozpocząłby się okres owocnej, 

twórczej pracy dla całego narodu, 

na chwałę Stwórcy, pożytek Ojczy-

zny, — a na pohańbienie i zawsty-

dzenie wrogów! 

Że religja i odrodzenie moralne jest 

warunkiem bytu, rozwoju i odro-

dzenia ekonomicznego — to pew-

nik; — zrozumiały go już inne na-

rody. Są kraje, gdzie posiedzenia 

senatu otwiera się odmówieniem 

modlitwy „Ojcze nasz” przez prze-

wodniczącego za pomyślność ob-

rad (Kanada, styczeń b. r.). 

Są kraje, gdzie posłowie w zrozu-

mieniu doniosłości zadań i przyję-

tych obowiązków — odprawiają 

wspólne rekolekcje (Węgry). Są 

kraje, gdzie święta kościelne ogła-

sza się oficjalnie narodowemi,         

a święci są otoczeni aureolą boha-

terów narodowych... (np. Jubileusz 

św. Franciszka z Assyżu, ogłoszony 

przez króla i Mussoliniego). 

A nasza Polska? — kraina od wie-

ków katolicka, zdolna do najwyż-

szych wzlotów heroizmu: „Matka 

świętych — Polska”, „Przedmurze 

chrześcijaństwa”, „Polonia semper 

fidelis”...Ale jakże ten katolicyzm 

naogół powierzchowny, formalny      

i niegłęboki... uczuciowy i zapalny, 

a niewnikający w życie, niekonse-

kwentny w czynach... I Polska sieje 

zgorszenie i sama sobie kopie grób, 

— bo wielkie hasła, programy           

i wzniosłe ideały unoszą się błysko-

tliwie ponad życiem, które im bru-

talnie zadaje kłam... 

Musi przeto Polska odrodzić swój 

katolicyzm i sięgnąć do głębin           

i źródeł nauki Chrystusowej, wier-

nie wcielanej w życie... 

Nadzieję niepłonną żywimy, że tę 

natchnioną myśl podejmie i zreali-

zuje naród cały, — pójdzie ten zew 

- hasło przez serca i dusze miljo-

nów, — że dostojni Pasterze wy-

dadzą odpowiednie zarządzenia         

i zachętę dla Duchowieństwa 

świeckiego i zakonnego, że z am-

bon i katedr całej Polski roz-

brzmiewać będzie to wezwanie, — 

że w pierwszą sobotę miesiąca 

szczególnie prawić się będą święte 

Ofiary na tę intencję, — że cały kraj 

nasz zamieni się w żywą świątynię 

modlitwy za Ojczyznę, a miliony 

serc polskich stopią się w jeden 
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znicz, płonący w prezbiterium         

u stóp Zbawiciela, Chrystusa, uta-

jonego w Eucharystji... 

I niepodobna, by Bóg nie wysłuchał 

próśb miljonów serc czystych, złą-

czonych z Chrystusem-Królem, pod 

pieczołowitem orędownictwem 

Matki Narodu, Królowej Korony 

Polskiej, Bogarodzicy, o której od 

wieków nie słyszano, by ktoś, ucie-

kający się do Niej, miał być opusz-

czonym... 

A pozytywny wynik tego odrodze-

nia będzie: życie i czyny na miarę 

Chrystusową, wzniosłe natchnienia 

i pomysły, jakie się rodzą w sercach 

jeno czystych! Zniknie trująca nie-

nawiść, — zapanuje twórcza Mi-

łość! Reszty dokona sam Bóg do-

bry, — błogosławiąc szlachetnym 

usiłowaniom! Gdy takie szturmy 

modlitewne i ofiarne do Niebios 

stropu przypuszczać będzie Naród 

w zjednoczeniu z Jezusem Chrystu-

sem, wiernie wykonywając Jego 

zakon, czy może Stwórca odmówić 

prośbom?... 

Wszystko uzyska Naród — zdroje 

błogosławieństw, — klęski zaś          

i niebezpieczeństwa ominą nas, jak 

zły sen...  

A gdy błagalne modły spełnią pra-

gnienia narodu, dusza jego w złą-

czeniu z Chrystusem zamieni się     

w hymn dziękczynienia i symfonję 

triumfu! Zanim jednak to górne 

hasło i jego urzeczywistnienie do-

trze do wszech sfer i jednostek — 

apostolstwo zaszczytne tej świętej 

idei modlitwy za Ojczyznę, połą-

czonej z ofiarą i złączeniem się         

z Chrystusem w Komunji świętej    

w pierwszą sobotę miesiąca — 

niech raczy wziąć na się Ducho-

wieństwo świeckie i zakonne, 

wszystkie stowarzyszenia religijne    

i cała prasa polska — a nadew-

szystko dzieci i młodzież — ten 

kwiat i nadzieja narodu, bo ich 

czystych serc modły najprędzej 

trafią do Boga.  

W ten sposób powstanie najpotęż-

niejsza i największa organizacja 

duchowa w Polsce, bo obejmująca 

cały naród, do której należeć bę-

dzie każdy głęboko Ojczyznę ko-

chający Polak-katolik. Ta „Liga mo-

dlitwy za Ojczyznę” — połączy, 

pogodzi i odrodzi całe społeczeń-

stwo. Głową „Ligi” będzie: Chry-

stus-Król i Bogarodzica, Królowa 

Korony Polskiej. Kodeksem „Ligi” 

będzie: Chrystusa Boska nauka. 
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Zadaniem „Ligi” będzie: Zbawienie 

Ojczyzny i dobro społeczeństwa.  

Nie wątpimy, że szczerze polskie      

i głębiej patrzące pisma polskie 

(nietylko religijne), bez względu na 

program i partje —otworzą swe 

gościnne łamy dla ogłoszenia           

i szerzenia tej „Ligi” oraz dla stwo-

rzenia stałej rubryki, podającej 

nazwiska osób, do niej otwarcie 

przystępujących, — które swym 

przykładem pragną pociągnąć in-

nych... W imię przeto świetlanej 

miłości Chrystusa i głębokiej troski 

o dobro Ojczyzny — uprasza się       

o łaskawy przedruk tego „wołania” 

wszystkie pisma polskie, oraz o 

łaskawe otwarcie stałej rubryki dla 

zgłaszających się ofiarnych człon-

ków „Ligi modlitwy za Ojczyznę!”  

Ojczyznę wolną cudem powrócił 

nam Bóg, ale utrzymać, ocalić ten 

skarb wolności, uszczęśliwić naród 

— możemy i musimy sami, łącząc 

się z Chrystusem czynem życia          

i zbiorowym wysiłkiem... O ten 

czyn i ratunek dla Ojczyzny wołają 

najczystsze, świetlane duchy Pol-

ski, Święci i Bohaterowie, na-

tchnieni Wieszczowie — zespolo-

nym, gromkim głosem złotoustego 

Skargi: Rodacy, wstępujcie do Ligi 

modlitwy za Ojczyznę — i życia dla 

Niej... 

Ale chodzi tu o najwyższy i naj-

świętszy typ modlitwy, jakim jest 

rzeczywiste, sakramentalne złą-

czenie się z Chrystusem, Bogiem - 

Człowiekiem, i stąd płynący twór-

czy czyn życia! Wołanie to nie mo-

że być głosem wołającego na pusz-

czy, bo to głos miłościwy samego 

Chrystusa, a także Jego Matki          

i naszej, — to głos Matki - Kościoła 

i Matki - Ojczyzny! A przytem to 

głos serca, rozumu i instynktu sa-

mozachowawczego i szukającego 

szczęścia... I któż zdoła pozostać 

głuchym i obojętnym na te potężne 

głosy i wezwania? Niech przeto ta 

krucjata Miłości i Pokoju idzie zwy-

cięskim bojem przez całą Polskę       

i zdobywa serca dla wychowania 

potężnej Ojczyzny, mocniejszej nad 

spiże i granity, bo żyjącej w nie-

śmiertelnych duszach rodaków!  

 

Włodzimierz Ogończyk Godziszewski. 

 

Pro Christo, Wiara i czyn, organ młodych katolików, nr. 7, Rok II, lipiec 1926,  str.486 – 493 
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Wiadomos c  o grobie             
Bł. Śalomei księż ńej Halickiej 

 

chodząc od ulicy do 

kościoła OO. Francisz-

kanów w Krakowie, 

napotykamy zaraz na 

wstępie po lewej stronie schludną 

kaplicę, którą żelazna krata od 

reszty kościoła oddziela: to kaplica 

bł. Salomei. Tu mieszczą się             

w marmurowym ołtarzu szczątki 

tej pokornej służebnicy Chrystusa, 

przewiezione ze Skały, gdzie pełen 

cnót i zasług, żywot zakonny za-

kończyła. Umieszczono je z począt-

ku według własnego życzenia bło-

gosławionej w grobie pod chórem 

zakonnym, bez wszelkiej okazało-

ści, zaledwie ze skromnym napi-

sem na ołowianej tabliczce, ale Bóg 

chcąc ją wywyższyć, wsławił ten 

grób licznemi cudami śród ludu 

wiernego. Zbierały je skwapliwie 

panny zakonne od św. Jędrzeja        

z wdzięczności ku Matce swojej, aż 

w roku 1628 przedłożyły je przez 

jenerała swego Stolicy świętej. 

Klemens X policzył tę oblubienicę 

Chrystusową w poczet Błogosła-

wionych. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, czerwiec 1882, str. 186. 

 

 

 

 

W 
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Urocżystos c  oddańia się     
rodżiń w opiekę Najsł. Śerca 
Pańa Jeżusa 

 

yśl oddania się rodzin w 

opiekę Najsł. Serca       

P. Jezusa, przyjętą zo-

stała od wszystkich 

czcicieli tego Boskiego Serca z tą 

gorącością i serdecznością, którą 

nacechowane bywają wszystkie 

sprawy Boże, które już z góry za-

pewnione mają opiekę i błogosła-

wieństwo nieba. Pośród czcicieli 

Najsł. Serca P. Jezusa nie ma niko-

go, ktoby z całą rodziną nie chciał 

być wpisanym do „Złotej Księgi”, 

ktoby gorąco nie pragnął oddać się 

w opiekę tego Boskiego Serca. 

Wielu chciałoby zapisać wszystkich 

swoich krewnych i przyjaciół, ale 

takie wpisanie nic nie znaczy, bo    

w „Złotej Księdze” Najsłod. Serca      

P. Jezusa, tylko te rodziny ważnie 

wpisane będą, które sobie tego 

same wyraźnie życzą i które też       

z całą prostotą, szczerością i gorą-

cością serca swego, dopełnią aktu 

poświęcenia się Najsł. Sercu Jezu-

sowemu. 

Kiedyż więc i w jaki sposób należy 

to uczynić? Nie ma na to przepisa-

nego dnia; każda więc rodzina mo-

że się oddać uroczystym aktem 

opiece Boskiego Serca, kiedy i jak 

chce: czy w domu, czy w kościele, 

czy osobno – czy też uczynić to 

mogą razem wszystkie rodziny 

całej parafii, pod przewodnictwem 

swego duszpasterza: w ten dzień     

i w taki sposób, jak to tenże zarzą-

dzi, ku chwale Boskiego Serca. Nie 

należy tu bowiem tyle na ze-

wnętrznej ceremonii, ile na uspo-

sobieniu serca i gorącem pragnie-

niu oddania siebie i wszystkich 

członków własnej rodziny, opiece 

Najsł. Serca Jezusowego. Mimo 

tego życzyć sobie należy, aby to 

poświęcenie się odbyło z jak naj-

większą uroczystością, aby ono 

było zarazem aktem publicznej czci 

M 
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i uwielbienia Boskiego Serca Jezu-

sowego. W tym celu posłużyć mo-

gą następujące uwagi: 

I 

Najstosowniejszym dniem do tej 

uroczystości, jest dzień Najsł. Serca 

Jezusowego, przypadający w piątek 

po oktawie Bożego Ciała. Ten dzień 

obrał sobie sam Boski nasz Zbawi-

ciel na uczczenie swego Najsł. Ser-

ca; w tym dniu poświęcił Mu się 

pierwszy Jego uczeń W. O. de la 

Colombiére; w tym dniu zwykliśmy 

wszyscy czciciele Boskiego Serca, 

przystępować do Komunii świętej    

i poświęcać samych siebie Jego 

opiece. Uczyńmy to więc w tym 

roku z większą uroczystością, 

wspólnie z całą naszą rodziną. 

II 

Nie godzi się przystępować do Naj-

czystszego Serca Jezusowego,         

z sercem grzechem skalanem; po-

trzeba więc, aby wszyscy członko-

wie rodziny, oddającej się w opiekę 

Najsł. Serca P. Jezusa, przystąpili 

wpierw do Spowiedzi i Komunii 

świętej, z jak największem nabo-

żeństwem i gorącością serca, bo od 

tej gorącości zależy głównie obfi-

tość łask, któremi nas Boski nasz 

Zbawiciel w tym dniu obdarzy          

i które odtąd na nas zlewać będzie.  

III 

Aby nie tylko sobie, ale i całej ro-

dzinie zapewnić opiekę Najsł. Serca 

P. Jezusa, obowiązkiem jest każde-

go z członków rodziny, czuwać nad 

tem i starać się o to, aby ta rodzina 

odtąd zawsze miłą była Boskiemu 

Sercu Zbawiciela: aby więc w niej 

wspólnie kwitły te cnoty, które Mu 

są najmilsze. Takiemi są: silna wia-

ra, czystość i niewinność obycza-

jów, poddanie się Opatrzności Bo-

żej na zawsze i we wszystkich oko-

licznościach życia; choćby Bóg dla 

doświadczenia wiary i wierności 

naszej, zsyłał rozmaite cierpienia     

i przykrości na nas i na rodzinę 

naszą. Potrzeba tedy, aby każdy      

z członków rodziny, zanim wspól-

nie przystąpi do oddania się z całą 

rodziną w opiekę Boskiego Serca, 

dobrze zauważył, że odtąd bierze 

na siebie obowiązek starania się 

nie tylko dla siebie o te cnoty, ale    

i dla całej rodziny. powinien więc 

szczerze postanowić sobie, odtąd 

słowem i przykładem, modlitwą      

i wszelkim innym sposobem wpły-

wać na to, aby te cnoty w nim          

i w jego rodzinie kwitły. Przykrości, 
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cierpienia i boleści rozmaite, któ-

remi czy to pojedynczych człon-

ków, czy całą rodzinę Bóg miłosier-

ny dotknie, powinny wszyscy 

członkowie rodziny, oddanej Najsł. 

Sercu, nie tylko znosić z uległością   

i cierpliwością, w duchu pokory       

i pokuty, ale też dopomagać sobie 

wzajemnie do takiego znoszenia; 

prosząc to Najsł. Serce Jezusowe:   

o siłę i męstwo dla słabszych,         

o cierpliwość dla wszystkich i prze-

praszając je za własne i całej rodzi-

ny przewinienia i zdrożności.  

IV 

Tak usposobiwszy swe serce należy 

przystąpić do odmówienia „aktu 

oddania się” Boskiemu Sercu 

wspólnie z całą rodziną, albo          

w kościele, albo w domu, przed 

obrazem Najsł. Serca P. Jezusa, 

który w tym celu należycie przy-

stroić należy, i który odtąd na ta-

kiem miejscu powinien być w do-

mu powieszony, aby wszystkim 

łatwo w oczy wpadał i aby wszyst-

kim członkom rodziny przypominał, 

że odtąd należą do Najsł. Serca      

P. Jezusa.  

V 

Aby to poświęcenie się rodziny nie 

poszło kiedy w zapomnienie, do-

brze będzie odmawiać je w każdy 

pierwszy piątek miesiąca. Najła-

twiej uskutecznić to można w do-

mu wieczorem, przed pacierzem. 

Wtedy cała rodzina uklęknąwszy 

przed obrazem Najsł. Serca, 

wspólnie odmówi akt oddania się 

temuż Boskiemu Sercu; albo też, 

każdy z osobna może ten akt od-

mówić po Komunii świętej. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, czerwiec 1889, str. 167 – 171. 
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Ś w. Ańtońi Padewski
 

 

zdoba zakonu św. Francisz-

ka, niestrudzony apostoł, 

wielki cudotwórca, św. An-

toni przyszedł na świat        

w Lizbonie. Wiedziony żądzą nawra-

cania pogan prosił przełożonych, 

ażeby go wysłali na misje do Afryki. 

Życzeniom jego stało się zadość. 

Opatrzność Boża wyznaczyła jednak 

Antoniemu inne pole pracy. Hisz-

panja, Francja i Włochy miały być 

świadkami porywającej wymowy i 

niezwykłych cudów Świętego. Z po-

wodu choroby zmuszony wrócić do 

Europy oddał się cały pracy apostol-

skiej. Pełen mocy Bożej kruszył serca 

grzeszników, porywał dusze czyste 

do Boga i nawracał niewiernych. 

W tych czasach grasowała niebez-

pieczna sekta albigensów. Wiele        

z tych zbłąkanych owieczek pozyskał 

Antoni Kościołowi św. Gdy razu jed-

nego heretycy nie chcieli słuchać 

kazania, głoszonego przez świętego 

Kaznodzieję, Antoni pospieszył nad 

brzeg morski i zawołał głośno: „Ryby 

morskie, słuchajcie słowa Bożego, 

skoro ludzie słuchać go nie chcieli!”. 

W tej samej chwili wielkie mnóstwo 

ryb wychyliło z wody swe główki 

posłuszne głosowi Świętego. Widząc 

ten cud, kruszyli się heretycy i po-

wracali do prawdziwej Wiary. Dlate-

go słusznie nazywano Antoniego 

młotem, kruszącym heretyków. 

Wyczerpany ustawiczną i żmudną 

pracą apostolską zakończył swój 

piękny żywot 13 czerwca 1231 r. 

I po śmierci Świętego nie przestaje 

Bóg działać rozlicznych cudów za 

przyczyną św. Antoniego. Toteż         

z ufnością zwracają się do niego 

wierni we 

wszystkich 

potrzebach 

duszy i 

ciała. Oso-

bliwie jest 

św. Antoni 

patronem 

rzeczy 

zagubio-

nych. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, czerwiec 1930, str. 166. 

O 
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Zakaż pracy w ńiedżielę 

Kazanie wygłoszone przez Bp. D. Sanborn’a 24 lutego 

2019 roku w Niedzielę Sześćdziesiątnicy  

 

imię Ojca i Syna, i Du-

cha Świętego. Amen. 

Dziś chciałbym wygło-

sić kazanie katechetyczne o zakazie 

pracy w niedzielę. W innym kaza-

niu opowiem o niedzielnym obo-

wiązku wysłuchania Mszy Świętej. 

Prace służebne, które nie są ko-

nieczne, są w niedzielę zabronione. 

Co to są prace służebne? Są to 

prace, które były wykonywane       

w Cesarstwie Rzymskim przez nie-

wolników. Dlatego termin „służeb-

ność” odnosi się do niewolnika         

i oznacza, że są to głównie prace 

fizyczne, wykonywane przez ro-

botników. To praca, w której ciało 

ma większy udział niż umysł. 

Przykłady prac służebnych: orka, 

roboty ziemne, wielkie sprzątanie, 

mycie podłóg, przykładowo: bu-

dowanie, tynkowanie, żniwa, ob-

siewanie pola, wszelkie prace        

w kopalniach lub fabrykach, 

ogrodnictwo, koszenie trawnika, 

mycie samochodu, pranie ubrań 

bez konieczności, malowanie do-

mu. To są przykłady. Jest wiele 

innych. To kilka przykładów. Teraz, 

jakie prace są dozwolone w nie-

dzielę: czytanie, pisanie, nauczanie, 

granie na instrumentach muzycz-

nych, rysowanie lub malowanie, 

robótki ręczne, haftowanie, polo-

wanie i wędkarstwo. Tak więc zaję-

cia rekreacyjne są oczywiście do-

zwolone w niedzielę, ale nie po-

winny odwracać uwagi od celu 

niedzieli, którym jest skupienie 

uwagi na sprawach Bożych. 

Z tego prawa wyłączone są również 

prace wynikające z codziennych 

potrzeb, takie jak: gotowanie, za-

miatanie, opieka nad zwierzętami 

domowymi i ogólnie wszystko, co 

jest wykonywane codziennie          

w gospodarstwie domowym. Może 

się to różnić w zależności od go-

spodarstwa domowego. Dom          

W 
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z dziesięciorgiem dzieci będzie 

wymagał znacznie więcej pracy niż 

dom starszego małżeństwa miesz-

kającego bez dzieci. Tak więc może 

się to różnić w zależności od go-

spodarstwa domowego, lecz cho-

dzi o prace, które zwykle wykonu-

jesz każdego dnia. Na przykład 

dom z dziesięciorgiem dzieci może 

wymagać codziennego prania, 

podczas gdy starsza para może to 

odłożyć na następny dzień. 

Dozwolone są również prace zwią-

zanie z niezbędnymi służbami, 

takimi jak: szpitale, policja, straż 

pożarna, służby ratownicze, pra-

cownicy linii lotniczych, którzy 

zajmują się załadunkiem bagażu       

i inni: pracownicy hoteli i restaura-

cji. Hotel nie może powiedzieć, że 

dziś nie ma jedzenia, bo jest nie-

dziela. Tak więc wszystkie prace 

związane z podróżowaniem są 

dozwolone. Restauracje, co ma 

szczególne znaczenie w dzisiej-

szych czasach, kiedy to ludzie tak 

dużo podróżują, przy dzisiejszej 

łatwości podróży, nie takiej jak 100 

lat temu, kiedy ludzie podróżowali 

konno. Wtedy podróż nie była tak 

łatwa i można było jednorazowo 

przejechać co najwyżej kilka mil. 

Dziś podróżowanie jest o wiele 

łatwiejsze. Zwolnione z zakazu 

pracy w niedzielę są również prace 

związane z czynnościami liturgicz-

nymi, takie jak przygotowanie ołta-

rza, ale nie można budować ani 

malować kościoła w niedzielę tylko 

dlatego, że jest to kościół. Także 

możemy wykonywać prace zwią-

zane z miłosierdziem, takie jak 

opieka nad chorymi, małymi 

dziećmi lub osobami starszymi. 

Zwolniona jest także służba lub 

praca wynikająca z osobistej ko-

nieczności, na przykład tych, co 

muszą pracować w niedzielę, na-

wet jeśli nie jest to uzasadniona 

praca, jak w szpitalu, a handel pu-

bliczny, praca w domu towarowym 

lub czymś podobnym, jeśli jest to 

jedyna praca, którą możesz dostać 

na dogodnych warunkach. 

Zawsze powinieneś szukać pracy,  

w której nie musisz pracować         

w niedzielę, lecz jeśli jest to jedyna 

praca na dogodnych warunkach, 

którą możesz znaleźć, możesz ją 

podjąć i pracować w niedzielę. Na 

przykład agenci nieruchomości są 

praktycznie zobowiązani do pracy 

w niedzielę, ponieważ większość 

pokazów zwyczajowo odbywa się 
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w niedzielę. Bardzo trudno tego 

uniknąć. Unikaj tego, jeśli możesz, 

ale wielu agentów nieruchomości 

musi to robić, więc jest to czymś, 

co nazywamy osobistą konieczno-

ścią. Jednak nie możesz pracować 

w niedzielę tylko dla dodatkowych 

pieniędzy. Tak więc, dla przykładu, 

nastolatki nie mogą pracować        

w niedzielę w restauracji typu fast 

food tylko po to, aby zarobić do-

datkowe pieniądze. 

Istnieje wyjątek, jeśli chodzi            

o czerpanie zysków z korzystnej 

okazji, która daje taką możliwość. 

Musi mieć to miejsce wyjątkowo, 

raz na jakiś czas, bardzo rzadko. 

Przykładem może być łowienie ryb 

w dniu, w którym jest to właściwe 

lub jest dużo ryb, polowanie          

w sezonie, a to pociąga za sobą 

prace służebne. Samo polowanie 

jest w porządku, lecz zabranie 

zwierzęcia, które upolowałeś i wło-

żenie go do ciężarówki wiąże się      

z pracą służebną. Na przykład        

w listopadzie w czasie sezonu do-

zwolone są farmerowi żniwa          

w niedzielę, ponieważ bez tego 

może stracić plony. Jest kilka dni, 

co jest charakterystyczne dla win-

nic w Kalifornii, w które każdy musi 

zebrać winogrona. Jest to więc 

przykład korzystnej okazji. 

Kościół nie określił dokładnie, co 

należy do prac służebnych. Opisa-

nie zgodnie z obowiązującymi za-

sadami, co to są prace służebne, 

zawsze należało do teologów. Jest 

także prawdą, że z czasem zmienia-

ją się zwyczaje i potrzeby. Tak więc 

możesz przeczytać w bardzo sta-

rych książkach, że coś było zakaza-

ne, lecz właśnie z powodu zmian     

w sposobie życia i wynikających       

z tego potrzeb jest to w dzisiej-

szych czasach dozwolone. Kościół 

nie jest w tym nierozsądny. Rozpo-

znaje potrzeby i rozpoznaje ko-

nieczność przystosowania się do 

czasów. Jednak tam, gdzie nie ma 

konieczności, trzeba przestrzegać 

zasad, a w razie wątpliwości trzeba 

zapytać dobrze wyszkolonego           

i sumiennego księdza. Powiedzia-

łem dobrze wyszkolonego i su-

miennego. 

Możesz znaleźć różne opinie wśród 

księży, co jest normalne, ponieważ 

wszystko, co robią to rozważanie 

twoich potrzeb w świetle prawa, 

które ma największą w tym zasłu-

gę. Tak jak jeden sędzia może ina-

czej osądzić niż drugi, tak samo 
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jeden ksiądz może wydać inną 

opinię niż drugi ksiądz. Nie ma        

w tym nic niezwykłego. Nieko-

niecznie musisz przyjmować bar-

dziej surową opinię pod warun-

kiem, że to, co ci mówi ksiądz, jest 

rozsądne. Zawsze jest dobrym po-

mysłem o to zapytać lub zapytać      

o cokolwiek innego. Pytaj księdza    

o cokolwiek innego. Zapytaj go, 

dlaczego tak mówi, ponieważ zaw-

sze musi się odwoływać oczywiście 

do prawa Bożego i do rozsądku. 

Dobre jest dla ciebie spytać go, 

dlaczego tak jest. Nie powinien się 

wahać, odpowiedzieć, dlaczego tak 

myśli, lecz w wielu przypadkach 

będzie to tylko kwestia rozważenia 

potrzeb. 

Inną rzeczą, która jest w niedzielę 

zabroniona, jest publiczny handel. 

Przez publiczny handel rozumie się 

targi handlowe, pchle targi, pu-

bliczne zakupy i sprzedaż, co ma 

miejsce w centrach handlowych, 

supermarketach, domach towaro-

wych, sklepach i sklepikach. To 

wszystko jest zabronione. Powo-

dem nie jest to, że kupowanie          

i sprzedawanie w niedzielę jest 

samo w sobie złe. Możesz prywat-

nie kupować i sprzedawać. Możesz 

w niedzielę prywatnie sprzedać 

konia lub samochód. Nie jest to 

zakazane. Powodem jest koniecz-

ność zredukowania, a nawet wye-

liminowania rozproszenia, jakie 

wprowadza w niedzielę publiczny 

handel, aby ludzie w niedzielę mo-

gli się bardziej poświęcić kontem-

placji spraw Bożych. Tak więc 

trzymaj się w niedzielę z daleka od 

centrów handlowych, abyś mógł 

myśleć o rzeczach Bożych, aby 

ludzkie życie posiadało w niedzielę 

pewną ciszę, o której wam wiele 

razy mówiłem. W latach pięćdzie-

siątych w niedzielę w katolickich 

dzielnicach można było usłyszeć 

szpilkę spadającą na ulicę, a nawet 

w dzielnicach protestanckich, po-

nieważ całkiem dobrze obchodzili 

oni niedzielę. Jednak zmieniło się 

to w latach sześćdziesiątych i to 

wszystko dzieje się teraz w niedzie-

lę. Dzień ten stracił całą swoją 

świętość, lecz my katolicy musimy 

żyć tak, jak mówi prawo. 

Kolejną rzeczą, która jest, oczywi-

ście bez konieczności, zabroniona 

w niedzielę jest zawarcie umowy 

przed notariuszem. Tak więc nie 

możesz na przykład kupić w nie-

dzielę domu. Możesz go w niedzie-
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lę obejrzeć, ale bez konieczności 

nie możesz go kupić. Wszystkie te 

rzeczy są przedmiotem konieczno-

ści jako wyjątku. 

Dozwolone jest kupowanie i sprze-

dawanie w niedzielę łatwo psują-

cych się rzeczy. Wspominano o tym 

w przeszłości, kiedy to rzeczy 

znacznie łatwiej się psuły niż teraz, 

co pamiętają niektórzy w moim 

wieku i starsi ludzie, kiedy to mleko 

było zdatne do spożycia jeden, 

góra dwa dni. Teraz mleko może 

wytrzymać tydzień lub dłużej. Tak 

więc można wtedy było kupić mle-

ko w niedzielę. Nie było wtedy, 

powiedzmy 70 lat temu, takich 

możliwości chłodzenia i zamraża-

nia, jak teraz. Tak więc znowu mo-

żesz przeczytać w książkach o rze-

czach, które nie dotyczą dnia dzi-

siejszego. Jednak kupowanie kwia-

tów w niedzielę jest zawsze do-

zwolone, ponieważ są przygoto-

wywane ze względu na to, co na-

zywamy słusznym zwyczajem. Tak 

więc jedyny otwarty w niedzielę 

sklep, który pamiętam jako dziecko 

to kwiaciarnia. W niedzielę o każ-

dej porze dnia można było iść po 

kwiaty. Dozwolone jest również 

wszystko, na co zezwala słuszny 

zwyczaj. Mówię słuszny, ponieważ 

musi być to coś, co od dłuższego 

czasu słusznie robią pobożni ludzie. 

Wykluczyłbym więc wszystko, co 

rozpoczęło się po 1960 roku, po-

nieważ w tych czasach świat stał 

się ateistyczny, rozpustny i bez-

bożny. Nie sądzę więc, aby można 

było zobaczyć jakikolwiek słuszny 

zwyczaj powstały po 1960 roku, ale 

to, co było przedtem słusznym 

zwyczajem, może być stosowane. 

Wszystkie pozostałości chrześcijań-

stwa w społeczeństwie stopniowo 

się rozpadały od około 1960 roku    

z pomocą Soboru Watykańskiego 

II. 

Dozwolone jest również wszystko, 

co jest konieczne lub znowu dla 

wyjątkowej korzyści. Na przykład, 

jeśli jest to jedyny dzień, w którym 

możesz robić zakupy, powiedzmy, 

że masz pracę lub dwie prace, któ-

re zajmują ci cały tydzień, a jedy-

nym dniem, w którym możesz zro-

bić zakupy, jest niedziela, jest to 

dozwolone. Lub gdybyś znalazł coś 

bardzo trudnego do zdobycia. Na 

przykład jesteś w innym mieście       

i widzisz w antykwariacie coś, cze-

go szukałeś od dawna. Możesz 

wejść i to kupić, ponieważ jest to 
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wyjątkowe i trudne do zdobycia. 

Jest to forma konieczności. 

Dozwolone są również zakupy, 

które są odpowiednie tylko w nie-

dziele. Na przykład księgarnie para-

fialne są zazwyczaj otwarte w nie-

dzielę, ponieważ nikogo tam nie 

ma w ciągu tygodnia, a wszyscy 

ludzie przychodzą w niedziele. Jest 

więc tam konieczność w tym sen-

sie, że istnieje wyjątkowa korzyść. 

Także, jak już powiedziałem, pry-

watne kupowanie i sprzedawanie 

jest w niedzielę dozwolone. 

Wiele osób pyta o Internet, co         

z zakupami przez Internet, zwłasz-

cza na Amazonie. Na pewno jest to 

poza prawem w tym sensie, że nikt 

nigdy tego nie skomentował, bo do 

niedawna to nie istniało. Z tego 

powodu uważam, że jest to samo 

w sobie dozwolone, ale dodałbym 

do tego jedno zastrzeżenie, a mia-

nowicie, że jeśli zamawiasz coś       

w niedzielę, dajesz jednemu z ich 

pracowników okazję do wykony-

wania w niedzielę pracy służebnej, 

ponieważ zakupy często bardzo 

szybko przychodzą. Pracują w nie-

dzielę i realizują wszystkie te za-

mówienia. Nie sądzę, żeby było to 

usprawiedliwione, chyba że masz 

konieczność. Tak więc nakłaniasz 

kogoś do wykonywania bez żadnej 

konieczności pracy służebnej          

w niedzielę. Dlatego najczęściej, 

jeśli chcesz coś zamówić, możesz 

to odłożyć do poniedziałku. Powi-

nieneś tak postąpić, chyba że po-

trzebujesz tego natychmiast. Ko-

ściół znów nie zdefiniował tych 

wyjątków. To są opinie teologów. 

Gdy masz wątpliwości, pytaj księ-

dza. Tak jak powiedziałem, mogą 

się pojawić różnice zdań. 

Wszystkie zasady, które tutaj poda-

łem, odnoszą się także do świąt 

nakazanych. Jednak w święta na-

kazane możesz mieć o wiele więk-

szą konieczność niż w niedzielę, 

ponieważ jeśli pracujesz w handlu, 

a tak naprawdę także w wielu in-

nych zawodach, zwykle nie możesz 

wziąć w te dni wolnego. Tak, więc 

jeśli możesz, weź w te dni wolne, 

lecz będziesz miał w nie dużo wię-

cej okazji do konieczności. 

Jest ogólna zasada, że prace słu-

żebne i handel publiczny są w nie-

dzielę zabronione, lecz jakkolwiek 

nie obejmuje tego to, co wynika      

z konieczności, miłosierdzia, wyjąt-

kowej korzyści, słusznego zwyczaju 

i dyspensy. Te pięć rzeczy. Cokol-
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wiek co wynika z konieczności, 

miłosierdzia, wyjątkowej korzyści, 

uzasadnionego zwyczaju i dyspen-

sy. 

Teraz słowo o dyspensie. Dyspensa 

od prawa jest ograniczona do księ-

ży i biskupów, którzy mają do tego 

upoważnienie. Dotyczy to biskupa 

diecezji i proboszcza twojego ko-

ścioła. My nie mamy żadnej z tych 

rzeczy. Jestem biskupem, lecz nie 

jestem biskupem diecezji, a inni 

nasi księża nie są mianowanymi 

proboszczami. Mimo to zawsze 

byliśmy w stanie udzielić dyspensy 

od prawa, co oznacza zrobienie dla 

was wyjątku od prawa. Tak więc 

kiedy pytasz księdza: „Czy mogę 

otrzymać dyspensę?”, czy to od 

postu, czy z niedzielnego obowiąz-

ku wysłuchania Mszy Świętej, czy     

z czegokolwiek innego, nie prosisz 

go o wydanie prawnej dyspensy, 

lecz pytasz go, czy uważa, że masz 

uzasadniony powód, aby być zwol-

nionym z prawa, ponieważ to 

wszystko jest dyspensą. Biskup 

diecezji powiedziałby: „Dobrze, on 

ma uzasadniony powód do zwol-

nienia z prawa”, lecz on ma władzę 

do zmiany prawa w takim przypad-

ku. My nie mamy, lecz nadal obo-

wiązuje zasada, że jest to przypa-

dek konieczności, co oznacza, że 

możesz zostać zwolniony z prawa. 

Niektórzy ludzie mają skrupuły         

i mówią: „Nie ma władzy, dlatego 

musimy przestrzegać we wszystkim 

prawa i nigdy nie będziemy z niego 

zwolnieni”. Niemożliwe jest to, co 

czyni życie niemożliwym, ponieważ 

całe ludzkie prawo, a nawet to, co 

nazywamy pozytywnym prawem 

Bożym, nie przewiduje wszystkich 

sytuacji i nie ma prawa, które mo-

głoby normalnie funkcjonować bez 

mocy dyspensy oraz bez okazjo-

nalnego zwolnienia. 

Jedynym prawem, które nigdy nie 

dopuszcza wyjątków, jest prawo 

naturalne. Tak więc możesz popro-

sić księdza o dyspensę od prawa 

naturalnego, lecz on ci odmówi, ale 

możesz poprosić o dyspensę od 

prawa ludzkiego, prawa klasyczne-

go, a nawet od pozytywnego pra-

wa Bożego, czyli na przykład od 

niedzielnego obowiązku wysłucha-

nia Mszy Świętej lub postu w nie-

których przypadkach. To właśnie 

robisz, kiedy prosisz księdza o dys-

pensę. 

To, co my robimy, to podążanie za 

dyspensami, które zwykle były 
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udzielane przez biskupów lata te-

mu, na przykład dzień po Święcie 

Dziękczynienia, w święto św. Pa-

tryka w wielu diecezjach. Jednak 

mogą istnieć inne okazje, z powo-

du których miejscowi księża mogą 

po prostu powiedzieć: „Tak, w tym 

przypadku jesteś zwolniony” z po-

wodu ślubu lub jakiejś wielkiej 

okazji, więc nie wahaj się zapytać. 

Jaka jest moralność łamania nie-

dzielnego prawa? Większość auto-

rów twierdzi, że dwie godziny pra-

cy służebnej stanowią grzech 

śmiertelny. Niektórzy mówią, że 

jeśli praca jest lekka, możesz pra-

cować trzy godziny. Jednak to jest 

prawo, które obowiązuje pod 

groźbą grzechu śmiertelnego, lecz 

dopuszcza to, co nazywamy słabo-

ścią materii. Oznacza to, że możesz 

trochę popracować. To tylko 

grzech powszedni. Jednak grzech 

powszedni nie powinien być lek-

ceważony. Grzech powszedni jest 

straszny. To jak wypadek samo-

chodowy i wgniecenie błotnika. To 

jest złe. Nie należy więc mówić: 

„No to jest tylko grzech powszedni, 

więc zrobię to”. To bardzo zła po-

stawa, która prowadzi do grzechu 

śmiertelnego. Im częściej będziesz 

to powtarzał, tym bardziej jesteś 

podatny na grzech śmiertelny. 

Powinieneś więc starać się być 

całkowicie bez grzechu, we wszyst-

kim wypełniać wolę Bożą i we 

wszystkim przestrzegać Bożego 

prawa. 

Tak więc w następnym kazaniu, 

które wygłoszę, opowiem o nie-

dzielnym obowiązku wysłuchania 

Mszy Świętej, co jest ważne. 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. 

 

Tłumaczył: Dariusz Kot 
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Ś w. Alojży Gońżaga 

ielbię i błogosła-

wię Najśw. Serce 

P. Jezusa z głębi 

duszy, że podało 

Wielebnemu Ojcu myśl, umiesz-

czenia na początku swej książki na 

obrazku bł. Alojzego Gonzagę” – 

tak pisała Błog. Małgorzata Marya 

Alacoque pół roku przed śmiercią 

swoją w liście do O. Croiset’a, au-

tora cennej książki o czci Najsł. 

Serca P. Jezusa. Kilka zaś miesięcy 

przedtem wyraziła swą radość         

z powodu zapatrywania O. Croi-

set’a, że właśnie za przyczyną       

św. Alojzego należy popierać roz-

szerzenie się nabożeństwa do 

Najsł. Tego Serca. 

Zaiste, już 100 lat przed objawie-

niem się P. Jezusa Bł. Małgorzacie, 

był Alojzy, ten niewinny młodzie-

niaszek a przytem surowy pokut-

nik, gorącym czcicielem Najśw. 

Serca Jezusowego. Starając się       

w długich rozważaniach coraz le-

piej poznawać wnętrze Zbawiciela, 

aby Jego cnoty jak najwierniej wy-

razić na własnej duszy, doszedł 

łaską Bożą wsparty, do czci i miło-

ści Najśw. Serca Jezusowego, 

zwłaszcza, że w książeczce Błog. 

Piotra Kanizyusza o cnotach Chry-

stusa Pana spotykał często 

wzmianki o Jego Najsł. Sercu.      

Św. Magdalena de Pazzis, karmeli-

tanka, miała niespełna 10 lat po 

śmierci św. Alojzego, dnia 4 maja 

1600, widzenie, w którem jej           

P. Bóg odsłonił chwałę anielskiego 

młodzieńca. 

– „O jakże gorąca – zawołała          

w zachwycie – była miłość Alojze-

go! Dlatego teraz w niebie posiada 

Boga w całej pełni miłości… 

Gdy był w tem życiu śmiertelnem, 

ciskał strzały w Serce Jezusa: teraz, 

gdy jest w niebie, te strzały w jego 

tkwią sercu, bo osiągnął to zjedno-

czenie z Bogiem, na jakie przez 

akty miłości sobie zasługiwał”. 

Czy było to przypadkiem, że            

P. Jezus wezwał swego miłośnika 

do siebie w piątek po oktawie Bo-

żego Ciała, a zatem w dniu, który 

„W 
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miał sobie obrać na uroczystość 

Swego Najśw. Serca? 

Ale mamy jeszcze inne dowody, że 

św. Alojzy jest szczególniejszym 

patronem czcicieli Najsł. Serca 

Jezusowego. Oto 10 lutego r. 1765 

cudownie uzdrowił św. Alojzy ko-

nającego już nowicyusza T. J. Miko-

łaja Celestiniego, żądając od niego, 

aby rozszerzał nabożeństwo do 

Boskiego Serca, gdyż ono Bogu 

szczególnie się podoba. W tym 

samym też mniej więcej czasie 

wyprosił św. Alojzy zdrowie 13-

letniemu sierocie, który zapadł na 

wielką chorobę. I ten cud miał na 

celu rozszerzenie nabożeństwa do 

Serca P. Jezusa, bo św. Alojzy kazał 

uzdrowionemu odmawiać co-

dziennie Ojcze nasz, Zdrowaś            

i Chwała Ojcu ku uczczeniu Najśw. 

Serca Jezusowego i Maryi, oraz 

polecił mu i innych pobudzać do 

tego nabożeństwa. 

Po tym nowym cudzie wydruko-

wano obrazki, przedstawiające    

św. Alojzego jako krzewiciela na-

bożeństwa do Najsł. Serca Jezuso-

wego. Na obłokach niebieskich 

zstępuje Zbawiciel, odsłaniając na 

piersiach Najsł. Swoje Serce. U stóp 

św. Alojzy, jak przyprowadza za-

stęp młodzieńców tj. dusz czystych 

do Boskiego Zbawcy i Jego miło-

ściwego Serca. Nasza rycina przed-

stawia właśnie ten obrazek. 

Prośmy św. Alojzego, by się nami,   

a zwłaszcza młodzieżą opiekował     

z wysoka i uprosił nam poznanie      

i miłość tego Serca, z którego pły-

nie cnota nieskalanej czystości, 

męstwo w panowaniu nad sobą 

przez umartwienie i poskromienie 

zmysłów, wreszcie ognista miłość, 

budząca wstręt do każdego, nawet 

powszedniego tylko grzechu. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, czerwiec 1916, str. 150 – 152. 
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Ś w. Klemeńs Hofbauer -           
- Apostoł Warsżawy 

Ciągłe zawody. Życie tułacze.  

 

od koniec stycznia 1804 r. 

św. Klemens przybył              

z O. Hüblem do Warszawy. 

W czasie jego nieobecności 

liczba ojców w klasztorze św. Be-

nona nieco się zmniejszyła, a to       

z następującego powodu. 

O siedem mil od Warszawy leży          

w powiecie błońskim wieś Lutków-

ka, której właścicielem był podów-

czas August Hoyol, luteranin, wy-

soki urzędnik pruski. Jako patron 

kościoła w Lutkówce, gdy parafja 

lutkowska straciła swego probosz-

cza, postanowił ją oddać Redemp-

torystom; przyobiecywał św. Kle-

mensowi, iż dopomoże mu do za-

łożenia w Lutkówce nowicjatu. Ze 

względu na ustawy zakonu, zabra-

niające przyjmowania parafij, Świę-

ty na objęcie Lutkówki zgodzić się 

nie chciał. Hoyol nie dał jednak za 

wygraną i zwrócił się do biskupa 

warszawskiego Miaskowskiego, 

żeby wpłynął na św. Klemensa. 

Ten, wezwany przez biskupa, 

oświadczył, iż do życzeń Hoyola 

zastosować się nie może, a wkrót-

ce potem wyjechał do Niemiec; 

zdawało się więc, że sprawa zosta-

ła ukończona. Tymczasem Hoyol 

swemi wpływami tego dokazał, iż 

władze pruskie w Warszawie zażą-

dały od biskupa, a to „na mocy 

najwyższej władzy, przysługującej 

królowi pruskiemu nad całem du-

chowieństwem tak świeckiem, jak  

i zakonnem”, aby Redemptoryści 

bez zwłoki objęli Lutkówkę. Zosta-

wiono tylko piętnaście dni do wy-

pełnienia rozkazu. Cóż było robić? 

Szło przecież o istnienie klasztoru 

św. Benona, który Prusacy w każ-

dej chwili mogli skasować. O. Je-

stershein, tymczasowy przełożony 

klasztoru św. Benona, w grudniu 

1802 r. objął Lutkówkę, zresztą na 

razie tymczasowo tylko, aż           

P 
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św. Klemens tej sprawy nie roz-

strzygnie. Ostatecznie Święty rów-

nież przystał na zarząd tymczasowy 

Lutkówki. 

Skoro się nuncjusz Severoli dowie-

dział, że Prusacy sami zażądali od 

Redemptorystów objęcia Lutkówki, 

uważał to za pewien zwrot ku lep-

szemu w religijnej polityce rządu 

pruskiego i o tem, co zaszło, do 

Rzymu napisał. 

Zdawało się, że i w ziemiach podle-

głych Rosji Redemptoryści zdołają 

założyć nową fundację. Dnia 13 

września 1803 r. ks. Kasper Cieci-

szowski, biskup naówczas łucki, 

odprawił w kościele św. Benona 

Mszę św., następnie podczas roz-

mowy w klasztorze wyraził swe 

pragnienie, żeby Redemptoryści 

założyli klasztor w jego diecezji. 

Zaznaczył także, iż pan Czarnecki 

ma zamiar dla nich siedzibę ufun-

dować. 

Tymczasem na Taborze bieda była 

coraz większa. W początkach 

sierpnia 1804 roku Święty otrzymał 

list z Taboru, w którym O. Passerat 

przedstawił nędzę, panującą          

w klasztorze, i prosił o rychłą po-

moc. 

Aby złemu choć w części zaradzić, 

św. Klemens postanowił podążyć 

do uciśnionych swych współbraci         

i w ostatnich dniach sierpnia wyru-

szył w drogę. Towarzyszył mu 

czternastoletni chłopiec, Alojzy 

Czech, który pobierał nauki             

w klasztorze i pragnął zostać Re-

demptorystą (w 60 lat później        

O. Alojzy Czech przy procesie bea-

tyfikacyjnym św. Klemensa składał 

swe zeznania o tej podróży). Dla 

załatwienia różnych spraw,           

św. Klemens zatrzymał się nieco           

w Dreźnie, Augsburgu i Konstancji; 

wreszcie dnia 21 września stanął 

szczęśliwie na Taborze. Przekonał 

się, że O. Passerat nie przesadzał, 

pisząc o nędzy w klasztorze. Miesz-

kanie było małe i tak liche, że ścia-

ny trzeba było podpierać. Wszyscy 

klerycy spali na strychu kościel-

nym, uczniowie zaś w wieży po-

zbawionej drzwi i okien, do której 

tylko po drabinie dostać się mogli. 

Jakie było mieszkanie, takie było         

i wszystko inne. Święty zachęcał 

współbraci słowem i przykładem 

do cierpliwości i chętnego znosze-

nia krzyża. Razem z nimi szedł            

z motyką na plecach pracować           

w polu. Nie zapominał, oczywiście, 
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o pracy kapłańskiej, głosił kazania      

i gorliwie spowiadał. 

Pod koniec stycznia 1805 r.           

św. Klemens wraz z klerykami, 

Biedrzyckim i Forsterem, udał się 

do Szwajcarji. Tam w Luzernie nun-

cjusz szwajcarski Testaferrata 

udzielił obu święceń kapłańskich. 

Troszcząc się o Tabor, Święty nie 

zapominał o Warszawie i już          

w lutym zamierzał wybrać się             

w powrotną drogę. Inaczej się jed-

nak stało. 

Wspomnieliśmy o zamierzonej 

fundacji w Tribergu. Mieszkańcy 

tego miasteczka dokładali wszel-

kich starań, aby Redemptoryści 

osiedlili się u nich i wzięli w opiekę 

kościół z cudownym obrazem Naj-

świętszej Panny. W tej sprawie 

wnieśli szereg próśb do władz du-

chownych w Konstancji i do arcy-

księcia Ferdynanda. Skończyło się 

na tem, że w porozumieniu z wła-

dzą duchowną arcyksiążę zgodził 

się na to, aby Redemptoryści osie-

dli w Tribergu i małą pensję im 

wyznaczył. 

Dnia 29 maja 1805 r. św. Klemens 

wraz ze czterema księżmi i kilku 

studentami wyruszył do Tribergu. 

Drogę odbywali pieszo, a była ona 

daleka – szesnaście mil. Cały dzień 

lało jak z cebra. Zmoknięci przeno-

cowali w jakiejś wieśniaczej chacie; 

następnego dnia w niewysuszo-

nych jeszcze ubraniach w dalszą 

puścili się drogę i tegoż dnia stanęli 

u celu. 

Mieszkańcy Tribergu przyjęli mi-

sjonarzy z radością. Całe miasto 

towarzyszyło im do świątyni, aby 

razem z nimi przed cudownym 

obrazem złożyć hołd Najświętszej 

Pannie. 

Zaraz następnego dnia ojcowie 

rozpoczęli pracę w kościele, a było 

jej z każdym dniem coraz więcej. 

Na wieść o objęciu cudownego 

miejsca przez misjonarzy, tysiące 

ludzi poczęło się garnąć do Triber-

gu, tak że obszerna świątynia nie-

kiedy zaledwie połowę przybyłych 

mogła pomieścić. Nawrócenia były 

częste i nadzwyczajne. Szczególnie 

liczne tłumy zgromadziły się           

w Tribergu na prymicje ojców Egle   

i Hartmana, którzy otrzymali świę-

cenia w Szwajcarji z rąk nuncjusza 

Testaferrata. 

Zdawało się, że praca św. Klemen-

sa i jego towarzyszy tak na Tabo-

rze, jak i w Tribergu będzie się mo-
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gła spokojnie rozwijać i że spełnią 

się nadzieje Świętego co do wy-

chowania w krótkim czasie całego 

zastępu misjonarzy. Niestety, stało 

się inaczej. Aby lepiej zrozumieć 

dalszy przebieg wypadków, zasta-

nówmy się dokładniej nad ówcze-

snemi stosunkami kościelnemi. 

 

(Dokończenie rozdziału nastąpi w kolejnym numerze ”Biuletynu”) 

Władysław Szołdrski C.SS.R, Św. Klemens Hofbauer Apostoł Warszawy, 

Kraków 1927, str. 92 – 97. 

 

 

Postrżyż yńy ńa dworże 
Miesżka II i  hołd żłoż ońy 
prżeż ńiego papież owi 

Józef Sebastian Pelczar  

 

siążę Polan Mieszko I przyjął 

chrzest w roku 966; a skłoni-

ły go do tego nietylko na-

mowy żony Dąbrówki (Dob-

rawki), córki księcia czeskiego Bo-

lesława I, ale także względy poli-

tyczne; zrozumiał bowiem, zwłasz-

cza po nieszczęśliwej walce z mar-

grabią Geronem (r. 963), że inaczej 

nie zdoła się oprzeć przewadze 

Niemców, niosących wiarę chrze-

ścijańską na ostrzu miecza. Za księ-

ciem wszystek naród bez oporu 

ukorzył się przed krzyżem, wskutek 

czego Polska stała się córką Kościo-

ła i uczestniczką jego skarbów, jak 

niemniej zdobyczy cywilizacyi za-

chodniej. O ileż szczęśliwszą była 

ona od Rusi, która w r. 988 wraz      

z księciem Włodzimierzem od księ-

K 
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ży carogrodzkich chrzest otrzyma-

ła, a w wiekach następnych uwi-

kłaną została w odszczepieństwo 

wschodnie.  

Polanie porzucili chętnie swoich 

bogów i potłukli lub potopili ich 

posągi; czego pamiątka pozostała 

w obyczaju gminnym, przez kilka 

wieków zachowywanym. Opisuje 

go Bielski w swojej kronice: „Za 

mej jeszcze pamięci (nr. 1495          

† 1576) był ten obyczaj u nas po 

wsiach, iż na białą niedzielę w po-

ście topili bałwan jeden, ubrawszy 

snop konopi albo słomy w odzienie 

człowiecze, który wszystka wieś 

prowadziła, gdzie najbliżej było 

jakie jezioro albo kałuża; tamże 

zebrawszy z niego odzienie, wrzuci-

li do wody, śpiewając żałobliwie: 

„Śmierć się wije po płotu, szukają-

cy kłopotu” etc... Zwali tego bał-

wana Marzanna, a inne Ziewanna   

a Dzidzilia, bogini Venus, i Jessa       

a Nija, bóg piekielny, które oni 

obyczajem pogańskim za bogi 

chwalili, lasy im poświęcali i ku czci 

ich biesiady i tańce stroili. Jakoż 

pisze Długosz, że jeszcze za niego   

o świątkach zwykli się byli schadzać 

ludzie po wsiach, tak mężczyzny, 

jak białogłowy, i dziwne tańce wy-

myślać kwoli im, a zwali to pospoli-

cie Stado... Mieli też jeszcze i dru-

gie swe bogi, jako Lela i Polela          

i Żywot, Pogodę i Niepogodę, którą 

zwali Pochwistem... chwalili i Pio-

runa jako i Storyha, Chorza, Moko-

sa, a Pomorczycy Radegasta i Swa-

tewita i Prowa. Także wiele innych 

tych błazeństw pogańskich było. 

W miejscu obalonych świątyń po-

gańskich stanęły chrześcijańskie 

kościoły; a głową nowego ducho-

wieństwa, którego większość skła-

dali księża czescy, ustanowiono 

„biskupa polskiego” Jordana,          

z siedzibą w Poznaniu, podległą 

metropolii magdeburskiej. 

Dąbrówka urodziła w r. 967 syna 

Bolesława Chrobrego, a kiedy ten-

że przyszedł do siedmiu lat życia   

(r. 974), odbyły się jego postrzyży-

ny. U ludów słowiańskich, zwłasz-

cza u Polan, dokonywano uroczy-

ście ceremonii przyjmowania 

chłopca do rodu, gdy ukończył 

siódmy rok życia. Wówczas prze-

chodził chłopiec z macierzyńskiej 

opieki pod kierunek ojca, który 

musiał go urzędowo wprowadzać 

niejako do rodu i uznać go swoim 

synem przed starszyzną rodową       

i nawzajem stryjcowie i starszyzna 
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oświadczali, że go przyjmują do 

swego rodu i praw nowego krew-

niaka według potrzeby będą strze-

gli. Aktowi temu towarzyszyła ce-

remonia postrzyżyn, gdyż włosy 

miały u nich tajemnicze znaczenie. 

Kto dokonał postrzyżyn, wchodził  

z chłopcem w bliższy stosunek         

i przyjmował względem niego ob-

owiązek opieki; strzygli mu więc 

włosy najbliżsi krewniacy i starszy-

zna. Zwyczaj ten począł znikać,            

w miarę pogłębiania się chrześci-

jaństwa, które wprowadzało 

uznawanie dziecka przez ojca przy 

chrzcie św. i dodawało mu za opie-

kunów rodziców chrzestnych. 

Na piastowskim dworze, chrześci-

jańskim dopiero od ośmiu lat, 

urządził Mieszko uroczyste po-

strzyżyny, gdy pierworodny syn 

doszedł lat siedmiu; bez tego mo-

głoby się było wydawać jego pod-

danym, że nie uznaje Bolesława za 

syna, a nawet że go wydziedzicza. 

Na ten obrzęd postanowił zaprosić 

samego Ojca św., bo było to tosa-

mo, jak gdyby dziś np. jaki monar-

cha poprosił papieża na ojca 

chrzestnego. Zaprosiny odbyły się 

w ten sposób, że książę wyprawił 

do Rzymu poselstwo, które u stóp 

papieskich złożyło pukiel włosów 

młodego Bolesława. Znaczyło to, 

że ojciec poleca tego syna opiece 

Stolicy apostolskiej i prosi, aby 

papież uznał jego rodowe prawa, 

stąd także prawo do następstwa 

tronu; a więc mieściła się w tem 

prośba o uznanie samoistności 

piastowskiego państwa. Z drugiej 

strony znaczyło to, że ten syn pra-

gnie być sługą Stolicy apostolskiej. 

Poselstwo z puklem włosów nie 

było w Rzymie nowiną, bo robili to 

już przedtem inni; a na dworze 

papieskim wiedziano dobrze co to 

znaczy. Przyjął więc papież - jak się 

zdaje, Benedykt VII – dar Mieszka 

jako oznakę szacunku dla Głowy 

Kościoła i jako dowód szczerego 

nawrócenia się piastowskiej dyna-

styi. Zapewne także poseł książęcy 

opowiedział o stosunkach polskich, 

co na dworze papieskim obudziło 

zajęcie się sprawami dalekiej pół-

nocy. 

Z drugiego małżeństwa z Odą, no-

wicyuszką wziętą z klasztoru           

w Kalbe nad Salą, miał Mieszko 

trzech synów. Średni z nich Świę-

topełk zmarł rychło; pozostali przy 

życiu: Mieszko i Lambert; otóż          

i tych oddał ojciec pod opiekę pa-
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pieża i wyprawił w tym celu posel-

stwo do Rzymu między rokiem 985 

a 989. Pozostał ślad tego w aktach 

papieskich i mianowicie zaciągnię-

to tam darowiznę uczynioną Stolicy 

apostol. z piastowskiego państwa          

i opisano granice tego państwa. 

Zastrzegał się Mieszko przez to, że 

tylko samemu papieżowi chce pod-

legać, a nie królom niemieckim. 

Syn jego miał tę myśl wykonać         

i koroną królewską swoją skroń 

ozdobić. 

 

J. S. Korczyński, Obrazki historyczne z dziejów Polski, Cz.1 Czasy Piastów, 

Przemyśl 1907, str. 3 – 6. 

 

 

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy 

jakąż otuchą, jaką siłą 

napełnia serca nasze ta 

słodka nazwa, tak słusz-

nie dawana Najśw. Bożej 

Rodzicielce: Matka Boska Nieusta-

jącej Pomocy. Ona nam każe za-

pomnieć o wszystkiem, a pamiętać 

o tem jedynie, że mamy Matkę, i to 

Matkę Nieustającej Pomocy. Nieu-

stającej Pomocy względem Boga, 

któremu bezustannie rodzi wybra-

nych; Nieustającej Pomocy wzglę-

dem nas zwłaszcza, bo jest Matką 

naszą. Ilekroć w potrzebach na-

szych gorącem sercem do Niej się 

zwracamy, tyle razy Ona wspo-

módz nas musi — bo gdyby choć 

raz tylko, nie wspomogła, nie za-

sługiwałaby już na nazwę swoją. Jej 

pomoc byłaby ustającą.  

Człowiek na tym świecie ze wszech 

stron otoczony nieprzyjaciółmi 

duszy, gdzież znajdzie spoczynek       

i obronę, gdzie ucieczkę najpew-

O 
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niejszą, jeśli nie pod płaszczem 

opiekuńczym wszechpotężnej 

Matki Nieustającej Pomocy? Ta 

Królowa nieba i ziemi straszna 

zastępom szatańskim, dla nas jest 

Matką najczulszą, i jak uczy           

św. Bonawentura „skorsza do ra-

towania, aniżeli człowiek do woła-

nia o pomoc”.  

Anioł Gabryel powiedział Najśw. 

Maryi Pannie przy zwiastowaniu: 

Nie bój się Maryo, albowiem znala-

złaś łaskę od Boga. (Łuk. l.) Jakżeż 

to być może, co znaczy to słowo 

znalazłaś? Marya była przecież 

Niepokalanie poczętą, łaski Pełną. 

A jednak znalazła łaskę u Boga, ale 

znalazła ją nie dla siebie, tylko dla 

nas — i teraz w Kościele św. Jej 

posłannictwem, Jej zadaniem, 

przeobfite szafowanie nieprzebra-

nych skarbów łaski Bożej. To też 

nazwa Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy odpowiada najzupełniej 

duchowi Kościoła, a święty Alfons 

streszczając naukę Kościoła, mówi: 

„Marya nie przestanie nam poma-

gać, o ile my nie przestaniemy wo-

łać do niej o pomoc”. Czyż to mała 

rzecz jęk duszy? Któraż matka 

oparła się jękowi swego dziecięcia? 

Jakże więc wątpić można, abyśmy 

Matki najtkliwszej jękiem naszym 

nie rozbroili? U Jej nóg macierzyń-

skich niechaj zatem padnie cały 

naród i jęczy i prosi i błaga — aż 

przebłaga za siebie i braci swoich, 

aż ubłaga. Marya nas kocha za 

tkliwe nasze ku sobie nabożeństwo 

i w żadnym innym bodaj kraju nie 

ma tylu miejsc cudownych, wy-

łącznie poświęconych Matce 

Najśw., wsławionych rozlicznemi 

Jej łaskami. l to nabożeństwo do 

Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

z dniem każdym u nas się rozsze-

rza, i liczne ogarnia serca, obfite 

przynosząc owoce. Oby wszyscy 

poznali i doświadczyli na sobie 

błogich jego skutków — to jest 

celem i zadaniem tej skromnej 

książeczki, a Matka Najśw. wtem 

pobożnem zadaniu niechaj raczy 

błogosławić i bezustannie dopo-

magać.  

 

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Poznań 1903, str. 3 – 6. 
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Rożwo j ńaboż eń stwa do 
Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Kro lestwie        
Polskiem 

Królestwie Polskiem       

w ostatnich paru la-

tach nabożeństwo do 

Matki Boskiej Nieusta-

jącej Pomocy, dzięki Bogu, zaczyna 

się bardzo rozwijać. Początek temu 

zbawczemu dziełu dał X. kanonik 

Seroczyński, umieszczając sprowa-

dzoną z Rzymu kopię cudownego 

obrazu Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy w ołtarzu bocznej kaplicy, 

wybudowanego przez się kościoła 

św. Piotra i Pawła na Koszykach.  

Prócz wspomnianego, znajdują się 

jeszcze obrazy Matki Boskiej Nieu-

stającej Pomocy w kościele karme-

litów na Krakowskiem Przedmie-

ściu, w znanej kaplicy Pana Jezusa, 

w kościele św. Antoniego u Kapu-

cynów i św. Franciszka przy ulicy 

Zakroczymskiej.  

Na prowincyi, o ile wiemy, pierw-

szy obraz Matki Boskiej Nieustają-

cej Pomocy został wystawiony        

w czerwcu 1896 roku w Słomczy-

nie, parafii należącej do dekanatu 

Warszawskiego. Lud z wielkiem 

rozczuleniem i radością przyjął 

nowego gościa do kościoła, zwra-

cając się od razu z nadzwyczajną 

ufnością do Matki Nieust. Pomocy 

w sprawach duszy i potrzebach 

życia. W wielu chatach, odkąd za-

częto się modlić do naszej Matki, 

zapanowała zgoda między małżon-

kami, tam gdzie poprzednio nieu-

stannie kłótnie i przekleństwa były 

na porządku dziennym. Sąsiedzkie, 

rodzinne zatargi za łaską Matki 

Bożej szczęśliwie załagodzone zo-

stały; żony publiczne zanosząc 

modły, uprosiły nawrócenie swych 

mężów pijaków do życia trzeźwego 

W 
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chrześcijańskiego. Państwo             

S. w tejże mieszkający parafii, mi-

mo wielkiej oszczędności znaleźli 

się w ciężkich kłopotach majątko-

wych. Pobożna pani dwa lata mo-

dliła się do Matki Boskiej Nieust. 

Pomocy, i oto w ostatniej niemal 

chwili nadeszła niespodziewana, 

prawdziwie cudowna pomoc.  

W kieleckiej dyecezyi X. Paweł 

Czapla w swoim parafialnym ko-

ściele wystawił ku czci naszej Matki 

obraz, wokoło którego gromadzą 

się zastępy pobożnego ludu.           

W innych również miejscowościach 

obrazy Matki Boskiej Nieust. Po-

mocy odbierają cześć publiczną.  

 

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Poznań 1903,                 

str. 35 – 37. 

 

Małż eń stwo chrżes cijań skie 

Ks. Dr. Tihámer  Tóth 

 

 

ochani Bracia w Chrystusie! 

W dziesiejszem ostatniem 

kazaniu, którem chcę zakoń-

czyć cykl kazań na temat 

małżeństwa chrześcijańskiego, 

chciałbym odpowiedzieć potrójnemu 

zadaniu. 

I) Przede wszystkiem chciałbym w 

krótkości zebrać myśli które rozwiną-

łem w pierwszych kazaniach o ideale 

małżeństwa chrześcijańskiego, kiedy 

mówiłem o dozgonnym i nieroze-

rwalnym związku mężczyzny z kobie-

tą. Takie jest pojęcie o małżeństwie 

w Kościele katolickim w myśl wyraź-

nego ustanowienia Chrystusa. 

II) Dalej muszę wskazać, że wielu 

ludzi przez swoją głupotę, albo zło-

śliwość, pod rozmaitemi pozorami 

burzy najświętsze wartości życia         

i nazywa to „reformowaniem mał-

żeństwa”.  

K 
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III) Świat nie potrzebuje reformowa-

nia – przekonamy się o tem w trze-

ciej części kazań; nie potrzeba nam 

nowych form małżeńskich, odwrot-

nie, względy religijne i państwowe 

przemawiają za wzmocnieniem 

dawnego życia rodzinnego, za po-

wrotem do pierwotnej jego czystości 

i ideałów, za moralnem i nieroze-

rwalnem chrześcijańskiem małżeń-

stwem.  

I 

Ideał chrześcijańskiego małżeństwa 

A) W pierwszych kazaniach widzieli-

śmy, że już pierwotne małżeństwa 

były czemś więcej, niż czysto natu-

ralnym związkiem mężczyzny z ko-

bietą. W Piśmie Świętem czytamy, że 

Stwórca ten naturalny stosunek 

podniósł do wyżyn życia nadprzyro-

dzonego. Świadczą o tem pierwsze 

stronice Pisma Św.: „Stworzył Bóg 

człowieka na wyobrażenie swoje, 

mężczyznę i białogłowę. I błogosła-

wił im i rzekł: Rośnijcie i mnóżcie się     

i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją 

sobie poddaną” (Rodz. 1, 27 – 28). 

Nie można bez wzruszenia czytać 

tych słów. Bóg obdarzył siłą twórczą 

pierwszą parę ludzką, „błogosławił 

im”. Jasno z tego wynika, że nie tylko 

specjalnem błogosławieństwem 

obdarzył ich związek, ale go sam 

powołał do życia, czyli że małżeń-

stwo monogamiczne powstało z woli 

Bożej. 

Pierwsze małżeństwo, czyli pierwot-

na forma małżeństwa była mono-

gamją. Wskutek grzechu, człowiek 

zboczył z wytkniętej pierwotnie dro-

gi woli Bożej, ciało opanowało duszę 

i błąkał się po manowcach wielożeń-

stwa i wielomęstwa. 

B) Przyszedł Chrystus, Syn Boży! 

Przyszedł nie tylko poto, żeby wy-

bawić człowieka z grzechu, ale i po-

to, żeby przywrócić małżeństwu 

idealną formę, daną w raju; Chrystus 

podniósł małżeństwo do rzędu sa-

kramentu, dlatego kategorycznie 

powiedział: „Co tedy Bóg złączył, 

niech człowiek nie rozłącza”         

(Mar. 10, 9). Dlatego nauczał, że 

jedność i wierność małżeństwa musi 

być bezwzględna i bez zastrzeżeń, że 

nawet myślą nie wolno jej splamić. 

„Powiadam wam, że wszelki, który 

patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, 

już ją zcudzołożył w sercu swojem” 

(Mt. 5, 28). 

Oto ideał małżeństwa chrześcijań-

skiego! Jakżeby mógł człowiek zmie-

niać, poprawiać, „reformować” sta-

nowczy i jasny nakaz Boga?! 

C) Stanowczo wyznajemy prawdę, że 

małżeństwo nie pochodzi od czło-
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wieka, ale Bóg je stworzył, więc 

małżeństwo już przed chrześcijań-

stwem odznaczało się nadprzyro-

dzonym pochodzeniem; chrześcijań-

stwo podniosło je do rzędu sakra-

mentu. 

Jeżeli małżeństwo z natury jest „res 

sacra” – rzecz święta – jeśli chrześci-

jaństwo uczyniło z niego sakrament, 

to rzecz jasna, że człowiek nie ma 

prawa tego zmieniać, bo nie zależy 

to od jego woli. Więc jasnem jest, że 

przyczyną niebywałego zamętu           

i rozpaczliwego położenia, w jakiem 

się znajduje dziś małżeństwo, jest 

namiętność ludzka, która bezczelnie 

wtrąciła się do odwiecznych praw 

małżeństwa i poderwała jego korze-

nie. Wyrwała jego korzenie z gruntu 

Bożego i chciałaby je „zreformować” 

według wymagań nieokiełznanej 

zmysłowości.

 

Ks. Dr. Tihamér Tóth, O małżeństwie chrześcijańskiem, Kraków 1936 r.,   

str. 164 – 165. 

 

Ś w. Apostoł Piotr i Paweł 

 

ierwszy z nich powołany jako 

prosty rybak przez P. Jezusa 

na Apostoła, stał się najżar-

liwszym uczniem Zbawiciela. 

cechowała go prosta gorąca wiara        

i miłość dla P. Jezusa. P. Jezus też 

postanowił go Swoim zastępcą              

i namiestnikiem i Głową całego, 

założonego przez Siebie Kościoła. 

Jemu i Jego następcom, jako rząd-

com Kościoła dał w rzeczach wiary          

i obyczajów dar nieomylności. Czynił 

takie cuda, iż samym cieniem swoim 

przechodząc, uzdrawiał chorych. On 

pierwszy obrał sobie za stolicę bi-

skupią Rzym i tu po 25 latach rządów 

umarł, skazany przez okrutnego 

cezara Nerona na śmierć krzyżową. 

Drugi zaciekły prześladowca Chrze-

ścijan, nawrócony cudownem uka-

zaniem się mu Chrystusa Pana, stał 

się jakby drugim filarem Kościoła. 

Znakomity mówca a wykształcony, 

nawrócił do wiary św. szczególniej 

P 
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mnóstwo pogan. W ciągu życia wy-

cierpiał wiele prześladowań dla         

P. Jezusa. Za życia widział niebo w 

zachwyceniu. Z jego polecenia uczeń 

jego Łukasz św. napisał Ewangelię           

i opisał dzieje Apostolskie. Pojmany 

wreszcie w Jeruzalem i odesłany do 

Rzymu wraz ze św. Piotrem zginął 

mając lat 68 za wiarę św., ścięty 

przez kata. Ciała ich spoczywają          

w sławnych bazylikach w Rzymie. 

Obaj a szczególniej Paweł św. zosta-

wili prześliczne listy do Chrześcijan, 

które zostały włączone do Ksiąg św. 

Nowego Testamentu. 

Albowiem mnie żyć jest Chrystusa, a 

umrzeć zysk…  

Filip 1,21 

Gdy tedy Chrystus ucierpiał – wy tąż 

myślą się uzbrójcie. 

1 Piotra 4.1. 

A na koniec bądźcie wszyscy jedno-

myślni, współcierpiący, braterstwa 

miłośnicy, miłosierni, skromni, po-

korni.  

1 Piotra 3.8 

Gdzie Piotr, tam Kościół i Chrystus. 

Módl się o wytrwanie w wierze           

i przywiązanie do Stolicy św. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, czerwiec 1914, str. 166. 

 

O cżystos ci pańień skiej 

Przestrogi św. Franciszka Salezego

ie pozwalaj nigdy, o! 

miłująca Boga duszo 

moja! aby cię kto w 

nieczysty sposób cho-

ciażby nawet żartem 

dotknął, bo ciała ludzkie są podobne 

do delikatnych owoców południo-

wych, które pojedynczo są zupełnie 

świeże i niezepsute, ale psują się         

i nabierają plam i skaz, dotykając się 

jedno o drugie. Pszczoły nie dotykają 

się nigdy zgnilizny, uciekają i brzydzą 

się bardzo wszelką złą wonią. Duszo 

miłująca Boga! uciekaj nie tylko 

„N 
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przed uczynkami ale nawet przed 

mową i tchem nieczystości. Nigdy 

nie wchodź w towarzystwo z wsze-

tecznikami, bo ci prawie zawsze są 

ludźmi bezczelnymi: jak kozły, poli-

zawszy słodkie drzewo migdałowe, 

zamieniają jego słodycz w gorycz, tak 

też ludzie rozwiąźli używają języka 

swego po większej części, aby sło-

dycz czystego sumienia wyssać          

a natomiast napełnić serce goryczą 

pokus. Na podobieństwo bazylisz-

ków mają truciznę w oku, a i tchnie-

nie ich jest także zatrute. Jak dojrza-

łe i jeszcze świeże owoce można 

przechować w słomie, piasku, lub 

własnych ich liściach, nadpsute zaś 

owoce nie dadzą się inaczej zacho-

wać tylko smażone w cukrze lub 

miodzie, tak też czystość niepokala-

ną można zachować rozmaitymi 

sposobami, ale nadwyrężonej lub 

uszkodzonej czystości nic już zacho-

wać nie zdoła, tylko osobliwsza po-

bożność, która jest prawdziwym 

cukrem i miodem dla duszy”. 

Jako przestrogę od miłostek przyta-

cza św. Franciszek Salezy następne 

podobieństwo: „Drzewo orzechowe 

szkodzi bardzo winnicom i polu, bo 

rozszerzając się i zabierając wiele 

miejsca, wyciąga z ziemi wszystkie 

soki, która przez to nie posiada dość 

sił do ostatecznego wyżywienia in-

nych roślin. Przytem liście tego 

drzewa są tak liczne i gęste, że rzuca-

ją bardzo szeroki cień, a tem samem 

nie przepuszczają użyźniającego 

deszczu ani działania słonecznych 

promieni, przysparzających wzrostu. 

Wreszcie, drzewo orzechowe wabi 

przechodniów, którzy, zrywając          

i otrząsając jego owoce, wszystko 

dokoła depcą i niszczą. 

Równie szkodliwemi są miłostki dla 

duszy: opanowywują ją bowiem tak 

gwałtownie i wyczerpują jej czułość 

tak bardzo, że siły jej nie są już do-

statecznemi do żadnych innych do-

brych uczynków; liście zaś: rozmowy, 

towarzystwa i miłosne słówka tak są 

obfite, iż wszystek czas pochłaniają   

a przeszkadzają i nie dopuszczają 

przystępu zbawiennym myślom           

i działaniu niebieskich promieni łaski. 

Wreszcie sprowadzają tykle pokus, 

roztargnień, zazdrosnych myśli            

i innych nieprzyjaciół pokoju duszy, 

że serce zupełnie bywa przez nie 

zdeptane i uszkodzone” (św. Fran. 

Salezy, Filotea). 

 

Ks. L. Gąsiorowski, O czystości panieńskiej, środkach do jej zachowania i grzechu przeciw-

nym tej cnocie, Kielce 1899 r., str. 160 – 161. 
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Kącik dla dżieci młodsżych 

Pięcioletni ministrant  

 

jciec Dominika, nie znaj-

dując pracy w Riva di 

Chieri, przeniósł się wraz   

z całą rodziną do Murial-

do, wsi położonej niedaleko Castel-

nuovo d’Asti. 

Tu właśnie Dominik, mając zaledwie 

pięć lat, nauczył się służyć do mszy 

św…. i chociaż to było zadanie wcale 

nie łatwe dla takiego maleństwa, 

chciał sam przenosić mszał i wyko-

nywać wszystkie inne czynności, jak 

dojrzały ministrant. Zdarzało się 

czasem, że, przychodząc zbyt wcze-

śnie do kościoła, zastawał go za-

mkniętym, klękał wtedy na ziemi 

przed drzwiami i oczekiwał z modli-

twą na ustach ich otwarcia. 

W szóstym roku życia zaczął uczęsz-

czać do szkoły, prowadzonej przez 

miejscowego proboszcza, wykazując 

od pierwszych chwil niezwykłą inte-

ligencję i nadzwyczajną pilność. 

Dominik nigdy nie sprzeczał się          

z kolegami, ani nie przyłączał się do 

rozbrykanych uczniów, którzy robili 

różne psoty. Owszem umiał zawsze 

swoim ujmującym uśmiechem za-

chęcić wszystkich do dobrego. 

 

 

 „Szczery przyjaciel jest prawdziwym skarbem” 
 

Don Salve, Święty chłopiec – św. Dominik Savio, Torino,  str. 5. 

O 
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Kącik dla dżieci starsżych 

Ostatnia niedziela  

 

yła niedziela. Wakacje dobie-

gały końca. Tatuś odjechał już 

do miasta. Pozostała jeszcze 

rodzina udaje się po raz 

ostatni na sumę do kościoła. Drogą 

wlecze się biedna staruszka, wsparta 

na dwóch kijach. Dla niech droga do 

kościoła jest bardzo daleka i uciążli-

wa. 

Wnuk jej, dwunastoletni chłopak,     

w czapce na bakier, z rękoma            

w kieszeniach, gwiżdże sobie jakąś 

piosenkę i nie troszczy się wcale          

o babkę, upadającą ze zmęczenia.          

W chwili, kiedy stara wieśniaczka 

będąca już u kresu sił zatrzymuje się, 

chłopak obraca się i woła szorstko: 

– Dalej, spóźnicie się… Czy macie 

zamiar położyć się na drodze, bab-

ko? 

I nie czeka nawet na odpowiedź. 

Tymczasem Staś, który wyprzedził 

nieco gromadkę i szedł niedaleko 

pod osłoną krzewów, widział i słyszał 

wszystko. Zna dobrze biedną kalekę       

i jej wnuka. Chwyta więc chłopaka za 

kołnierz i mówi: 

– Ach! nędzniku, czyż nie uczyłeś się 

nigdy szanować czwartego przyka-

zania Bożego: „Czcij ojca i matkę 

twoją”, pod groźbą kary Bożej w tym 

i w przyszłym życiu? 

Gdy zaś chłopak, oszo-

łomiony i przestraszony, 

bełkocze: 

– Paniczu! Paniczu! 

Staś dodaje: 

– Idź do babki, nicponiu, 

i proś ją o przebaczenie, 

naucz się uszanowania, 

B 
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należnego starszym. 

Potem ujmuje staruszkę za rękę: 

– Proszę, oprzyjcie się na mnie, bę-

dzie wam wygodniej i lepiej, niż na 

waszych kijach. 

Oczy szare, które prawie już nic nie 

widzą, napełniają się łzami. 

– Och! paniczu, jakże się czasy zmie-

niły! Młodzież dzisiejsza nie zna zu-

pełnie swych obowiązków religij-

nych. 

W pewnej odległości za Stasiem, 

który troskliwie prowadzi biedną 

kalekę, w sąsiedztwie chłopaka, 

który pod wpływem strachu stał się 

nagle potulny, mamusia idąc prze-

mawia do oburzonych tym zajściem 

dzieci. 

– Tak, moi drodzy, jest rzeczą smut-

ną i brzydką, gdy się źle wypełnia 

przykazania Boże. Pan Bóg nakazuje 

nam szanować i słuchać rodziców. 

Rodzice zastępują nam miejsce Boga 

na ziemi, dlatego dzieci muszą im 

być uległe i poddane. Przypomnijcie 

sobie, z jaką czcią i uległością odnosi-

ło się Dzieciątko Jezus do Najświęt-

szej Panny Maryi i św. Józefa, cho-

ciaż było Bogiem. 

– Gdyby jednak, moja ciociu, miało 

się złych rodziców – pyta Jurek –        

i gdyby kazali zrobić mi coś złego? Są 

bowiem źli ludzie, którzy na przykład 

każą swym dzieciom kraść. W takim 

wypadku nie można przecież słu-

chać. 

– Oczywiście. Wtedy trzeba sobie 

przypomnieć słowa Apostołów           

i Męczenników: Więcej należy słu-

chać Boga niż ludzi. Ale do was, moje 

dzieci, to się nie odnosi, i jeżeli chce-

cie kiedyś być błogosławionymi przy 

swym ognisku domowym i szanowa-

nymi przez własne dzieci, to musicie 

otaczać waszych rodziców czcią, 

miłością i serdeczną uległością. Ro-

dzice mogą być równocześnie bardzo 

stanowczy i dobrzy. Stają się dla 

dzieci, które dorastają powiernikami 

i przyjaciółmi, którym można wszyst-

ko powiedzieć i którzy wszystko 

rozumieją; ale nie wolno ich nigdy 

traktować na równi z kolegami, bez 

odpowiedniej czci i uszanowania. 

Tak rozmawiając dochodzą do mia-

steczka. Oto i kościół. Dzwony już 

umilkły i Msza św. się rozpoczyna. 

W drodze powrotnej zauważa Tere-

nia, że od chwili rozpoczęcia żniw, 

znacznie mniej ludzi uczęszcza do 

kościoła. 

– Niestety! – wzdycha mamusia. Staś 

zamyślony, po chwili ciszy odzywa 

się nagle: 
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– Jakie wspaniałe zadanie dla kapła-

na, przekonanie swych parafian        

o obowiązku spoczynku niedzielnego 

i wartości Mszy św.! 

Terenia patrzy na Stasia i domyśla 

się cichutko: 

– Widocznie rozmyśla o swej tajem-

nicy. 

Zbliża się więc do kuzyna i zagaduje 

go z subtelną i łagodną przebiegło-

ścią: 

– Gdybyś, Stasiu, był proboszczem, 

co powiedziałbyś w swym kazaniu? 

– Sądzę, że mniej więcej coś takiego: 

Rozpocząłbym od słów: „Moi kocha-

nie bracia” i dodałbym: „Nie zapo-

minajcie, że niebo, ziemia, światło, 

powietrze, którym oddychacie, życie 

waszej duszy i ciała, wszystko, co 

posiadacie, jest darem Boga. Te dary 

otrzymaliście darmo, nie należały 

wam się wcale, bez boga bylibyście 

dotąd pogrążeni w nicości. Jeżeli 

zatem przez sześć dni posługujecie 

się tymi darami i korzystacie z nich, 

to jakim prawem nie chcecie po-

święcić siódmego dnia na podzięko-

wanie waszemu Stwórcy i Panu. 

Powinniście się wstydzić, że tę za-

sadniczą rzecz, jaką jest wdzięcz-

ność, trzeba było nakazać osobnym 

przykazaniem, obowiązującym pod 

grzechem ciężkim: „Pamiętaj, abyś 

dzień święty święcił”. W te dni nale-

ży wstrzymać się od ciężkich robót 

służebnych i nabożnie wysłuchać 

Mszy św.” 

– Brawo! Stasiu. Gdyby twoi parafia-

nie nie zrozumieli tego, byliby ogra-

niczeni. Czy jednak będą wiedzieć, co 

nazywa się ciężką pracą służebną? 

– A czy ty wiesz, Tereniu? 

– Nie bardzo. Sądzę, że nie wolno 

żąć, orać, rąbać, heblować itp. 

– Doskonale. Służebnymi pracami są 

te, w których ciało bierze większy 

udział, niż umysł. A więc pisać, ryso-

wać, rachować nie należy do zajęć 

służebnych; rąbać zaś, kosić siano 

itp., są to prace, w niedzielę zakaza-

ne. 

– Jeszcze jedno, Stasiu, będziesz 

musiał wytłumaczyć twoim przy-

szłym parafianom, że w pewnych 

bardzo ważnych, nie cierpiących 

zwłoki wypadkach, można pracować 

pod warunkiem, że się poprosi           

o pozwolenie swego proboszcza. 

– To nie jest bardzo trudne. Każdy 

sam potrafi prosić o pozwolenie. 

I Staś dodaje ze smutkiem: 

– O moja Tereniu, gdy kiedyś zosta-

nę księdzem, będę się starał ze 
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wszystkich sił wyjaśnić ludowi, co to 

jest Msza święta. Bezustannie po-

wtarzać im będę: odpoczynek nie-

dzielny nie wystarczy. Przykazanie 

mówi: „W niedziele i święta Mszy 

św. z należytym nabożeństwem słu-

chać”. 

– Które są święta obowiązujące, 

Stasiu? 

– Są to święta, które nie wypadają            

w niedzielę, np. Nowy Rok, Trzech 

Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, 

Boże Ciało, ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła, 

Wniebowzięcie N.M.P., Wszystkich 

Świętych, Niepokalane Poczęcie 

N.M.P. i Boże Narodzenie. Bez 

względu na to, którego dnia przypa-

dają, obowiązanym się jest być na 

Mszy św., tak jak w niedzielę. opu-

ścić Mszę św. w niedzielę i święto 

bez ważnej przyczyny, jest grzechem 

ciężkim.  

Gdybyśmy były obecni na Kalwarii              

w chwili, gdy Pan Jezus na krzyżu 

umierał, gdybyśmy mogli odczuć, jak 

Krew z Jego ran spływała na naszą 

duszę, z jakąż wiarą, czcią i miłością 

uklęklibyśmy płacząc obok Matki 

Najświętszej, aby prosić Pana Jezusa 

o przebaczenie grzechów i podzię-

kować Mu za odkupienie! Otóż Msza 

święta jest odnowieniem ofiary krzy-

żowej. Wprawdzie Pan Jezus już nie 

umiera, ale ponownie ofiaruje Bogu 

Ojcu za grzechy nasze śmierć, którą 

poniósł, i Krew, którą przelał. 

Tereniu, droga Tereniu, gdybyśmy to 

dobrze rozumieli! Gdybyśmy mogli 

przekonać o tym tych wszystkich, 

którzy dla chwilowej przyjemności, 

albo po prostu z lenistwa i braku 

zrozumienia opuszczają Mszę św.! 

Terenia porwana zapałem, potrząsa-

jąc jasną główką, mówi: 

– Musimy prosić Pana Jezusa, Stasiu, 

aby nam Sam wytłumaczył to w głębi 

serc naszych. A gdy sami to zrozu-

miemy, łatwiej nam będzie pouczyć 

tych, którzy nic nie umieją, ponieważ 

Pan Jezus nam pomoże. 

 

 

Prawdy Boże z licznymi ilustracjami, Wyd. księży Jezuitów, Kraków 1949 r., 

str. 135 – 139. 

 

 



 

49 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

Z ż ycia Parafii 

Porządek  Mszy św.: 

 

Kraków 

1. VI – bł. Jakuba Strzemię, św. Anieli Merici – Msza św. o godz. 18.30 

2. VI – bł. Sadoka i Towarzyszy, pierwszy Czwartek Miesiąca  

         – Msza św. o godz. 7.20 

3. VI –  Pierwszy Piątek Miesiąca – Msza św. o godz. 18.30 

4. VI – wigilia Zesłania Ducha Świętego – Msza św. o godz. 17.00 

5. VI – Zesłanie Ducha Świętego – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

8. VI – Suche Dni  

10. VI – Suche Dni  

11. VI – Suche Dni 

12. VI – Niedziela Trójcy Przenajświętszej  

           – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

13. VI – św. Antoniego Padewskiego – Msza św. o godz. 18.30 

14. VI – św. Bazylego Wielkiego – Msza św. o godz. 7.20 

15. VI –  bł. Jolanty – Msza św. o godz. 7.20 

16. VI – Boże Ciało  – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

17. VI – w oktawie Bożego Ciała – Msza św. o godz. 7.20  

18. VI – św. Efrema i św. Marka 

19. VI – Niedziela w oktawie Bożego Ciała (dwudziesta rocznica święceń  

               biskupich ks. Sanborna) – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 
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20. VI – św. Sylweriusza – Msza św. o godz. 18.30 

21. VI – św. Alojzego Gonzagi – Msza św. o godz. 7.20 

22. VI – św. Paulina – Msza św. o godz. 7.20 

23. VI – oktawa Bożego Ciała – Msza św. o godz. 7.20 

24. VI – Najświętszego Serca Pana Jezusa – Msza św. o godz. 18.30 

25. VI – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, św. Wilhelma  

           – Msza św. o godz. 7.40 

26. VI – Niedziela w oktawie Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Jana  

              i Pawła – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

27. VI – Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Msza św. o godz. 18.30 

28. VI – św. Ireneusza, wigilia – Msza św. o godz. 7.20 

29. VI – św. Piotra i Pawła – Msza św. o godz. 18.30  

30. VI – św. Pawła – Msza św. o godz. 7.20 

 

Warszawa 

12. VI – Niedziela Trójcy Przenajświętszej – Msza św. o godz. 17.30 

13. VI – św. Antoniego Padewskiego – Msza św. o godz. 7.00 

Wrocław 

19. VI – Niedziela w oktawie Bożego Ciała (dwudziesta rocznica święceń  

               biskupich ks. Sanborna) – Msza św. o godz. 17.00 

26. VI – Niedziela w oktawie Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Jana  

              i Pawła – Msza św. o godz. 17.00 
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