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Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński
Prymas Tysiąclecia

1. Młodość

We wsi Zuzela nad Bugiem
3 sierpnia 1901 r. przychodzi na
świat drugie dziecko Julianny i Sta-
nisława Wyszyńskich. Na chrzcie
świętym otrzymał imię Stefan.

Po skończeniu szkoły podstawo-
wej Stefan wstąpił do gimnazjum
im. Wojciecha Górskiego w Warsza-
wie. Tu zetknął się z rzeczywistością
niewoli narodowej, bardziej odczu-
walnej w Warszawie niż na pro-
wincji. Pod koniec lata 1915 roku,
w związku z działaniami wojen-
nymi, przeniósł się do gimnazjum
w Łomży. Tu wstąpił do harcer-
stwa, pomimo tego, że zabronione
to było przez władze niemieckie.
Schwytanych na zbiórkach har-
cerskich chłopców karano biciem
(10– 25 uderzeń pejczem). Kara ta-
ka nie ominęła również gimnazjali-
sty Stefana Wyszyńskiego. Z Łomży
przeniósł się do gimnazjum (Semi-
narium Niższego we Włocławku).
W 1920 roku wstąpił do Semina-
rium Duchownego we Włocławku.

Święcenia kapłańskie otrzymał
3.08.1924 r. w katedrze włocław-
skiej. Następnie został skierowany
jako wikariusz do pracy przy wło-
cławskiej parafii katedralnej. Pod-
jął też obowiązki redaktora pisma:
„Słowo Kujawskie” i prefekta szkol-
nego. Po roku pracy kapłańskiej
rozpoczął studia ekonomiczne i so-
cjologiczne, a następnie naWydziale

Prawa Kanonicznego w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Po pięciu
latach studiów w 1929 r. uzyskał
stopień doktora. Następnie odbył
długą podróż naukową po Europie.
Po powrocie do kraju pełnił obo-
wiązki wikariusza, a potem wykła-
dowcy w Seminarium Duchownym
we Włocławku. Równocześnie, aż do
wybuchu wojny w 1939 r., był redak-
torem naczelnym miesięcznika teo-
logiczno-naukowego „Ateneum Ka-
płańskie”. Przygotowywał też sieć
Katolickich Uniwersytetów Ludo-
wych dla ludności wiejskiej.

Był działaczem Akcji Katolickiej.
Pracę w tej formacji dostrzegł też
kardynał August Hlond. Od 1937 r.
ks. Stefan Wyszyński brał udział
w posiedzeniach Rady Społecznej
przy Prymasie Polski, popularyzu-
jąc naukę społeczną Kościoła.

2. Trudne lata wojny
i powojenna odbudowa Kościoła

Po wybuchu wojny, na polecenie
biskupa włocławskiego, ks.Stefan
Wyszyński, zagrożony aresztowa-
niem przez gestapo, opuścił Wło-
cławek i pracował jako opiekun
ociemniałych w Kozłówce i w Żu-
łowie, a następnie w Laskach pod
Warszawą. Pełnił też funkcję kape-
lana Armii Krajowej w Kampino-
sie. Należał do konspiracji wojsko-
wo-cywilnej pod pseudonimem Ra-
dwan II. Prowadził tajne nauczanie
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dla studentów z kręgu „Odrodze-
nia”. W 1942 r. grupa ośmiu dziew-
cząt, uczestniczek jego wykładów,
poprosiła go o duchową opiekę. To
one dały początek Prymasowskie-
mu Instytutowi Pomocnic Maryi
Jasnogórskiej.

W 1945 r. ksiądz Wyszyński po-
wrócił do Włocławka i uruchomił
nauczanie w Seminarium Duchow-
nym, pełniąc funkcję rektora se-
minarium, a zarazem proboszcza
w kilku parafiach włocławskich.
Rozpoczął też wydawanie pisma die-
cezjalnego: „Ład Boży”.

W marcu 1946 r. papież Pius XII
mianuje ks. Stefana Wyszyńskie-
go biskupem lubelskim. Funkcję tę
pełnił do 1948 r., będąc jednocześnie
Wielkim Kanclerzem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Był sta-
le inwigilowany przez funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa. Władze
komunistyczne postrzegały go jako
jednego z najbardziej nieprzejedna-
nych biskupów w Polskim Episko-
pacie.

Zgodnie z życzeniemwyrażonym
w testamencie kardynała Augusta
Hlonda, Prymasa Polski, po jego
śmierci papież Pius XII 12 listopa-
da 1948 r. mianował biskupa Stefana
Wyszyńskiego arcybiskupem gnieź-
nieńsko-warszawskim i Prymasem
Polski. Był najmłodszym z polskich
biskupów, gdy otrzymał nomina-
cję na Prymasa Polski. Jego herb
biskupi miał w głównej części wi-
zerunek Matki Bożej Jasnogórskiej,
w części dolnej herbu był wizeru-
nek głowy św. Jana Chrzciciela na
misie oraz lilie. Z tarczy wyrastał
podwójny krzyż. Dewizą posługi bi-
skupiej i prymasowskiej było hasło

„Soli Deo” czyli „Samemu Bogu”.
Był to program jego posługiwania
– wyjaśniał: „Nie do siebie was
prowadzę, tylko do Boga w Trójcy
Świętej Jedynego”. Potem dodał do
tego hasła słowa „Per Mariam –
Soli Deo” (przez Maryję – samemu
Bogu).

Pragnienie kapłaństwa towarzy-
szyło mu już od dzieciństwa. W wie-
ku 6 lat przydarzył mu się dziw-
ny sen. Śnił, że jest żonaty i za-
łożył rodzinę. Obudził się z pła-
czem. Uspokojony przez mamusię
wyjaśnił z powagą: „Ja przecież
mam być księdzem”. W zapiskach
więziennych (Prudnik 31.05.1955 r.)
napisał: „Gdybym dziś narodził się
na nowo, a zapytany jaką drogę
życia obrałbym – bez chwili wa-
hań wszedłbym na drogę kapłań-
stwa, choćbym od początku jasno
wiedział, że skończę w okowach
Chrystusowych, we wzgardzie szu-
bienicy”.

3. Czasy prymasowskie

Obowiązki Prymasa Polski
i przewodniczącego konferencji ple-
narnych Episkopatu Polski arcybi-
skup Wyszyński rozpoczął w cięż-
kich dla Kościoła w Polsce wa-
runkach. Od 1949 r. komunistyczne
władze podjęły systematycznąwalkę
z Kościołem, by podporządkować go
interesom ateistycznego państwa.
W lipcu 1949 r. Prymas Wyszyński
doprowadził do ustanowienia ko-
ścielno-rządowej komisji mieszanej
dla ustalenia reguł współdziałania.
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Władze z jednej strony negocjowa-
ły warunki układu, z drugiej zaś,
wprowadzały drastyczne rozporzą-
dzenia antykościelne. Zlikwidowały
kościelną Caritas i wydały ustawę
o wpływie władzy świeckiej na obsa-
dę stanowisk kościelnych. Wówczas
Prymas Wyszyński stanowczo za-
protestował w słynnym memoriale
z dnia 8 maja 1953 roku, gdzie
napisał: „Rzeczy Bożych na ołta-
rzach Cezara składać nam nie wol-
no. Non possumus”. Ten memoriał
był główną przyczyną późniejszego
uwięzienia Prymasa Polski.

Podpisane wcześniej (14 kwiet-
nia 1950 r.) „porozumienie”, zanie-
pokoiło Stolicę Apostolską. Boleśnie
to przeżył Prymas Wyszyński. Do-
piero bezpośrednie spotkanie Pry-
masa Wyszyńskiego w Rzymie z pa-
pieżem Piusem XII, do którego
doszło 8 kwietnia 1951 r., zmie-
niło zupełnie nastawienie stolicy
Apostolskiej do Prymasa – przy-
wódcy polskiego Episkopatu. Od-
tąd w Watykanie pozycja Pryma-
sa Polski wzmacniała się z roku
na rok. Odważna postawa obrońcy
praw Kościoła katolickiego narodu
polskiego przydawała mu uznania
wśród urzędników Kurii Rzymskiej,
a papież Pius XII darzył Prymasa
Polski wielkim szacunkiem, cze-
go wyrazem było ustanowienie go
kardynałem 12 stycznia 1953 r. Zna-
mienne są słowa, które w związku
z tą nominacją wypowiedział Papież:
„Gdy zdecydowaliśmy się podnieść
arcybiskupa Wyszyńskiego do god-
ności purpury kardynalskiej, uczy-
niliśmy to nie tylko dlatego, by
dać pełne uznanie arcybiskupowi,

tak zasłużonemu dla Kościoła, ale
również dlatego, by dać wysokie
uznanie. . . dla najszlachetniejszego
narodu opolskiego”.

Władze komunistyczne nie ze-
zwoliły Prymasowi Wyszyńskiemu
na wyjazd do Rzymu, w celu odebra-
nia insygniów kardynalskich. Do-
piero po uwolnieniu z więzienia,
18 maja 1957 roku, z rąk Ojca
Świętego Piusa XII otrzymał biret,
pierścień i kapelusz kardynalski.

Sytuacja Kościoła w Polsce sta-
wała się coraz trudniejsza. Władze
komunistyczne dążyły do ateizacji
narodu. Bóg miał zniknąć z pol-
skich domów, rodzin i serc. Na-
silały się aresztowania księży, ze
szkół usuwano naukę religii, za-
mykano internaty i szkoły prowa-
dzone przez zgromadzenia zakon-
ne. Likwidowano niższe seminaria
duchowne. Prymas Wyszyński prze-
widywał uwięzienie. Dlatego t,o co
stało się 25 września 1953 r. w póź-
nych godzinach wieczornych, nie
było dla niego zaskoczeniem. Krót-
ko przed uwięzieniem powiedział
w kazaniu: „Gdy będę w więzieniu,
a powiedzą wam, że Prymas zdra-
dził sprawę Bożą – nie wierzcie!
Nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę
sprawy Kościoła, choćbym miał za
to zapłacić życiem i własną krwią.
Gdyby mówili, że Prymas ma nie-
czyste ręce – nie wierzcie. Nigdy nie
sięgałem po nic dla siebie. Gdyby
mówili, że Prymas stchórzył – nie
wierzcie. Nigdy nie byłem tchórzem.
Wolałbym zginąć niż stchórzyć. Gdy
będą mówili, że Prymas działa prze-
ciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie
– nie wierzcie. Kocham Ojczyznę
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więcej od własnego serca i wszystko
co czynię dla Kościoła, czynię dla
niej”.

4. Prymas uwięziony

25 września 1953 r. około godzi-
ny 22.00 oznajmiono Prymasowi,
że przyszli jacyś ludzie z listem
od ministra Bidy. Dziwna to była
pora na składanie urzędowej wizyty
przedstawicieli pana ministra. Rze-
komy list był tylko pretekstem do
wtargnięcia przez funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa na teren
rezydencji Prymasa Wyszyńskiego.
Świadkowie tych chwil wspomina-
ją, że jednego z ubeckich tajniaków
ugryzł pies biegający po dziedzińcu
rezydencji. Ksiądz Prymas osobiście
opatrzył nogę swego prześladowcy.
Na wiadomość o uwięzieniu Pryma-
sa Polski, członkowie sekretariatu
stanu i korpusu dyplomatyczne-
go akredytowanego przy Watyka-
nie, zainicjowali w katolickiej prasie
i w radio szeroką kampanię solidar-
ności z Prymasem.Papież natomiast
osobiście zadecydował o ekskomu-
nikowaniu sprawców aresztowania.

Tej samej nocy przewieziono
uwięzionego Prymasa do klaszto-
ru ojców kapucynów w Rywałdzie.
Pilnowany przez 20 strażników nie
miał prawa wyglądać przez okna,
które dla pewności zaklejono pa-
pierem. Jedyną książką, jaką mu
pozwolono zatrzymać, był brewiarz
(modlitewnik kapłański). Po kilku
dniach Prymasa przeniesiono do
kolejnego miejsca odosobnienia, do
Stoczka Warmińskiego. Tu strzegło
więźnia 30 strażników.

Klasztor był zawilgocony, zimny,
co odbiło się ujemnie na zdrowiu
Prymasa. Tu też 8 grudnia 1953r.,
w święto Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, dokonał
aktu osobistego oddania się Matce
Bożej. Izolacja od świata była zu-
pełna. Otwarta była tylko droga do
Matki Bożej.

W październiku 1954r. Pryma-
sa przewieziono do nowego miejsca
odosobnienia w Prudniku Śląskim.
Bez nienawiści patrzył na sprawców
uwięzienia. Na wiadomość o śmier-
ci Bieruta, obłożonego ekskomuni-
ką papieską, Prymas pisał: „Tym
więcej pragnę modlić się o miło-
sierdzie Boże dla człowieka, który
tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro
odprawię Mszę Św. za zmarłego, już
teraz odpuszczam mym winowaj-
com”. W 1955 r. został przewieziony
w kolejne miejsce internowania, do
klasztoru nazaretanek w Komań-
czy. Tu mógł spotykać się ze swoimi
wspólnikami i otrzymywać prasę.

W czasie swego uwięzienia ks.
Prymas opracował szereg inicjatyw
duszpasterskich. Jasnogórskie Ślu-
by Narodu (26 sierpnia 1956 r.),
Wielką Nowennę przed Milenium
Chrztu Polski (1957– 1965), pro-
gram Roku Milenijnego (1966) i pe-
regrynację kopii Cudownego Obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej (od
1957 r.). Kulminacyjnym punktem
tych przemyśleń był opracowany
„Akt oddania narodu w macierzyń-
ską niewolę Maryi za wolność Ko-
ścioła w Polsce i w świecie” do-
konany na Jasnej Górze 3 maja
1966 r.
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5. Powrót na Stolicę
Prymasowską

Tak w Polsce, jak i w całym blo-
ku komunistycznym, następowały
zmiany. Wydarzenia na Węgrzech
poruszyły opinię światową. Potę-
piono interwencję sowiecką w tym
kraju. Wierni w Polsce coraz na-
tarczywiej domagali się uwolnienia
księdza Prymasa z więzienia. Ba-
no się też interwencji sowieckiej
w Polsce. Uspokoić zburzone umy-
sły mógł tylko duchowy autory-
tet narodu, a takim był Kardynał
Prymas Wyszyński. Nawet władze
komunistyczne były świadome roli
prymasa jako interrexa. Nadszedł
rok 1956 – kres terroru stalinow-
skiego. Sytuacja Prymasa uległa
poprawie. Do Komańczy przyjecha-
li wysłannicy Władysława Gomułki,
usilnie prosząc Prymasa o szybki
powrót do Warszawy. By niepokoje
społeczne nie doprowadziły do roz-
lewu krwi, Prymas zdecydował się
powrócić, żądał jednak stanowczo
naprawienia krzywd wyrządzonych
Kościołowi. Ten, który trzy lata
wcześniej po kryjomu został upro-
wadzony ze swojej rezydencji, teraz
(28.10.1956 r.) wracał triumfalnie,
gorąco witany przez tłumy wier-
nych. Ludzie długo oczekiwali, by
zobaczyć go na balkonie Domu Pry-
masowskiego. Jego obecność niosła
pokrzepienie i nadzieję.

Został anulowany dekret o obsa-
dzie stanowisk kościelnych przez
władze świeckie (który stanowił
przyczynę uwięzienia Prymasa).
Nadto władze komunistyczne zgo-
dziły się na powrót religii do szkoły

i na tworzenie Klubów Inteligencji
Katolickiej oraz wydawanie prasy
katolickiej. Był to jednak sukces
chwilowy. Gdy ekipa Gomułki po-
czuła się silna, także dzięki wspar-
ciu Kościoła, szybko powróciła do
swej antykościelnej polityki wyzna-
niowej. Zapoczątkowany w 1957 r.
9-letni program Wielkiej Nowenny,
zmierzający domoralnej odnowy na-
rodu, napotkał szybko przeszkody
ze strony rządzących. Kulminacja
nastąpiła w latach 1965–1966, kie-
dy to komuniści zaatakowali ponow-
nie Prymasa Polski. Nie zezwolono
mu na wyjazd do Rzymu, w prasie
szkalowano jego dobre imię, za-
rzucano mu prowadzenie antypol-
skiej polityki, wiernym zabraniano
udziału w uroczystościach milenij-
nych, usunięto religię ze szkoły,
w końcu posunięto się do aresz-
towania obrazu Matki Bożej. Ko-
muniści nie mogli zaakceptować
entuzjazmu, z jakim przyjmowano
wszędzie wizerunek Matki Bożej.
2 września 1966 r. podczas przejaz-
du obrazu z Warszawy do Katowic,
50-osobowy oddział milicji i służ-
by bezpieczeństwa skierował obraz
do Częstochowy. Ojcom paulinom
zabroniono wywiezienia go z Ja-
snej Góry pod groźbą likwidacji ich
klasztorów w Krakowie i Warsza-
wie. Było to de facto aresztowanie
Matki Bożej. Odtąd od parafii do
parafii wędrowały puste ramy.

Na uroczystości milenijne 3 maja
1966 r. na Jasną Górę miał przybyć
Ojciec Święty Paweł VI.Władze PRL
nie wyraziły zgody na Jego przyjazd.
Uczestnicy uroczystości milenijnej
mogli zobaczyć na szczycie Jasnej
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Góry pusty tron papieski z por-
tretem Ojca Świętego i wiązanką
kwiatów. Legatem papieskim na tej
uroczystości był kardynał Prymas.
Uroczystą Mszę Św. Celebrował kar-
dynał Karol Wojtyła, a głębokie reli-
gijno-patriotyczne kazanie wygłosił
Prymas Polski.

Władze rozpętały wściekły atak
na księdza Prymasa w związku z li-
stem biskupów polskich do bisku-
pów niemieckich wysłanym 18 li-
stopada 1965 r. na zakończenie II
Soboru Watykańskiego.

6. Pozycja Prymasa Polski
w Watykanie

Papież Pius XII darzył młode-
go arcybiskupa Wyszyńskiego szcze-
gólnymi względami. Nadał mu spe-
cjalne pełnomocnictwa, które obej-
mowały nie tylko terytorium całej
Polski, ale i katolików mieszkają-
cych na wschód od linii Bugu. Do-
tyczyły również prawa opieki nad
Kościołem na ziemiach zachodnich
i północnych, które od 1972 r. nie
posiadały stałej organizacji kościel-
nej.

Jak już wyżej wspomniano, do-
piero w 1957 r. Prymas Polski mógł
przybyć do Wiecznego Miasta i ode-
brać insygnia kardynalskie. Podróż
w maju 1957 r. do Rzymu przypomi-
nała triumfalny pochód przez Wie-
deń i Wenecję. Miał w Rzymie przy-
jęcie jakiego nie pamiętali najstarsi
mieszkańcy tego miasta. Uznano go
za osobistość dającą się porównać
z największymi postaciami, jakie
w ciągu wieków były tu witane.
Kardynał objął też piękną świątynię

na Zatybrzu Santa Maria di Tra-
stevere, jako swój kościół tytularny.
Ludność miejscowa szybko poznała
życiorys swego duchownego opieku-
naEuno santo (to jeden ze świętych)
– powszechnie stwierdzano. To za-
interesowanie polskim Prymasem
w Rzymie nie malało w następnych
latach. W dniu otwarcia II Soboru
Watykańskiego (11 X 1962 r.) żarto-
bliwie skomentował ks. Kardynał,
że jest w Wiecznym Mieście narażo-
ny na ciągłe sykanie „Łyssiski” – co
ma oznaczać Wyszyński – bowiem
Rzymianie nie mogli wymówić po-
prawnie jego nazwiska. Gdzie się
pokazał, towarzyszyły mu gromkie
oklaski.

Bardzo serdecznie gościł Pryma-
sa Polski nie tylko papież, ale i arcy-
biskup Wenecji Roncalli, późniejszy
papież Jan XXIII. Gdy w 1958 r. od-
było się konklawe (po śmierci Piusa
XII), Prymas Polski był wymieniony
wśród kandydatów do objęcia tro-
nu papieskiego. papież Jan XXIII
darzył Prymasa Polski wielkim za-
ufaniem. W czasie Soboru mianował
go członkiem prestiżowego Sekreta-
riatu ds. Nadzwyczajnych Soboru.

Podobnym zaufaniem cieszył się
Prymas u następcy Jana XXIII,
papieża Pawła VI i u dostojników
watykańskich.

W drugiej połowie lat 60. arcybi-
skup Agostino Casaroli podjął sta-
rania o nawiązanie stosunków dy-
plomatycznych między Stolicą Apo-
stolską awładzami PRL-u. Podobnie
czynił to na Węgrzech i w Jugosła-
wii, nie angażując w ten proces miej-
scowego episkopatu. W przypadku
Polski, abp Casaroli nie podejmował
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niczego bez wiedzy i aprobaty księ-
dza Prymasa. Papież Paweł VI miał
pełne zaufanie do Prymasa. abp
Casaroli oświadczył, że nawet (co
jest niemożliwe – par l’impossibile)
gdyby Prymas nie miał racji, Stolica
Święta trzymałaby się jego opinii.

W lipcu 1974 r. doszło do pod-
pisania wstępnego układu między
polskimi władzami a Stolicą Apo-
stolską, zaaprobowanego również
przez Prymasa Polski. Watykani-
sta Casaroli w swoich zapiskach
wielokrotnie podnosił zasługi księ-
dza Prymasa, jednocześnie widział,
z jakim szacunkiem odnosili się
do niego kolejni przywódcy PRL-u.
Kardynał uosabiał w ich oczach ko-
goś w rodzaju „świętego potwora”
którego można krytykować, a który
i tak zawsze ma rację.

Podkreślić należy, że Prymas nie
był łatwym partnerem w rozmo-
wach służbowych z urzędnikami
Watykanu. Dobitnie stawiał wyma-
gania rzymskim partnerom. W se-
kretariacie stanu twardo bronił pol-
skiej racji stanu, przy równocze-
snej uległości wobec Ojca Świętego.
Domagał się ostatecznego uregu-
lowania struktury organizacji ko-
ścielnej na ziemiach odzyskanych.
Tu Stolica Apostolska była odmien-
nego zdania, twierdząc, że to jest
niemożliwe wobec braku traktatu
pokojowego po II wojnie światowej.
Swoim uporem w obronie sprawy
polskiej naraził się Prymas episko-
patowi niemieckiemu.

7. Ostatnie lata

Wysoka pozycja kościoła polskie-
go w świecie katolickim, to efekt

33 lat rządów arcybiskupa gnieź-
nieńsko-warszawskiego, kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

16 października 1978 r. to je-
den z najważniejszych dla Polaków
dni XX wieku. Na Stolicę Piotrową
został wybrany nasz rodak kardy-
nał Karol Wojtyła. To była nagroda
za lata pracy i poświęceń Prymasa
Tysiąclecia (taki tytuł nadał Kardy-
nałowi Wyszyńskiemu Papież Jan
Paweł II).

W czasie uroczystego homagium
kardynałów, składanego w dniu
22 października nowo wybranemu
papieżowi Janowi Pawłowi II, Pa-
pież Polak i ksiądz Prymas połączy-
li się w serdecznym uścisku. Gdy
ksiądz Prymas ucałował pierścień
papieski, Jan Paweł II w geście sza-
cunku do Prymasa złożył pocałunek
na jego dłoni.

Następnego dnia, podczas spo-
tkania z Polakami, Papież powie-
dział: „Nie byłoby na Stolicy Piotro-
wej tego papieża Polaka. . . gdyby
nie było Twojej wiary nie cofającej
się przed więzieniem i cierpieniem.
Twojej heroicznej nadziei, Twego
zawierzenia bez reszty Matce Ko-
ścioła, gdyby nie było Jasnej Góry
i tego całego okresu dziejówKościoła
w Ojczyźnie naszej, które związane
są z Twoim biskupim i prymasow-
skim posługiwaniem”.

8. Ostatnie chwila życia

16maja 1981 r. chory ksiądz Pry-
mas przyjął sakrament chorych. Że-
gnał imiennie każdego z zebranych.
Przedstawił przeszłość i przyszłość
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Kościoła w Polsce. Mało kto zdołał
powstrzymać łzy.

Trzy dni przed śmiercią roz-
mawiał telefonicznie z Ojcem
Świętym, przebywającym po za-
machu (13.05.1981 r.) w klinice
Gemelli. 28 maja o godzinie 4.40
śmierć zabrała Prymasa Tysiącle-
cia, w dniu uroczystości Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Odszedł du-
chowy przywódca Narodu, Kościoła
i Ojczyzny w naszych dziejach. Tłu-
my pielgrzymowały by oddać hołd
wielkiemu Polakowi i księciu Ko-
ścioła. 31 maja ludność stolicy ma-
sowo przybyła na Plac Zwycięstwa,
pod krzyż papieski, na uroczysto-
ści pogrzebowe odprawiane przez
arcybiskupa Agostino Casaroliego,
Sekretarza Stanu Stolicy Apostol-
skiej, reprezentującego nieobecnego
Ojca Świętego. Pozostał na placu
krzyż z żywych kwiatów, które nocą
były usuwane przez służby bezpie-
czeństwa, a podczas dnia ponownie
układane przez wiernych. Odszedł
wielki człowiek.

Stefan Kardynał Wyszyński był:
� 57 lat kapłanem,
� 35 lat biskupem,
� 32 lata arcybiskupem gnieźnień-
sko-warszawskim oraz Prymasem
Polski,
� 28 lat kardynałem.
Uznany za największy autorytet
narodu zarówno przez tych, którzy
byli mu wierni, jak i tych, którzy nie
tak dawno go prześladowali. Proces
beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia
zakończył się na szczeblu krajowym
i jest kontynuowany w Watykanie.

9. Fragment testamentu
„. . . Świadomym, że przyszła

godzina moja, gdy mam wracać

do Ojca, od którego otrzymałem
życie na ziemi składam to wyzna-
nie. . . w formie testamentu. Ko-
ściołowi w Polsce służyłem według
mojego najlepszego zrozumienia je-
go sytuacji i potrzeb. Chciałem
obronić Kościół przed zaprogramo-
waną ateizacją. . . przed nierówno-
ścią społeczną. . . przed rozwiązło-
ścią. . . Uważam sobie za łaskę,
że mogłem dać świadectwo praw-
dzie jako więzień polityczny. . . , że
uchroniłem się przed nienawiścią do
moich rodaków sprawujących wła-
dzę w państwie. Korząc się u stóp
Świętej Bożej Rodzicielki Pani Ja-
snogórskiej. . . najpokorniej proszę
– aby była mi Orędowniczką przed
Tronem Trójcy Świętej. Amen”.

Rok Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia

W styczniu 2001 r. Sejm i Senat
III Rzeczypospolitej ogłosiły bie-
żący rok Rokiem Kardynała Wy-
szyńskiego Prymasa Tysiąclecia –
z okazji 100. rocznicy jego urodzin
oraz 20. rocznicy śmierci. Głów-
ne uroczystości zostały zaplanowa-
ne w Warszawie na 28 maja. Dla
uczczenia kardynała Wyszyńskiego,
w pobliżu Jasnej Góry, powstaje
Dom Pamięci, w którym znajdą
się pamiątki po Księdzu Pryma-
sie. Zarazem będą tam odbywać się
rekolekcje, dni skupienia, odczyty
i konferencje.

ks. E. Szymański
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NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Czerwiec 2001

3 czerwca: Zesłanie Ducha
Świętego

Dz 2,1 – 11
1 Kor 12,3b – 7.12 – 13
J 20,19 – 23

Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego zachęca nas do zastanowienia
się nad tym, kim dla Kościoła i dla
każdego z nas jest Duch Święty?
Jest On przede wszystkim trze-
cią Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Nie jest rzeczą, w którą się wie-
rzy, lecz osobą, w którą wierzymy:
„Wierzę w Ducha Świętego, Pa-
na i Ożywiciela”. Oprócz tego, iż
jest On dawcą, jest również darem
Ojca i Syna dla ludzkości i Kościo-
ła: „Tchnął na nich i powiedział
im: «Weźmijcie Ducha Świętego»”.
Duch Święty jest źródłem jedności
i równocześnie różnorodności Ko-
ścioła, dzięki swoim niezliczonym
charyzmatom i działaniom.

Pierwsze czytanie ukazuje Du-
cha Świętego jako źródło dynami-
zmu misyjnego Kościoła. Aposto-
łowie, ledwo otrzymawszy Ducha
Świętego, poczuli przemożną siłę
każącą im głosić Chrystusa w Du-
chu i mocy”. Paweł VI w Evangelii
nuntiandi napisał, komentując to
wydarzenie, że Duch Święty jest
„głównym ewangelizatorem”. Tak-
że w Ewangelii dar Ducha Świętego
łączy się z misją Apostołów („tak

i Ja was posyłam”, J 20,21) i z
odpuszczeniem grzechów.

Duch zstąpił na Kościół, gdy
uczniowie „trwali jednomyślnie na
modlitwie razem z Maryją, Matką
Jezusa” (Dz 1,14). Tak dzieje się za-
wsze. Jeżeli rzeczywiście pragnie-
my doświadczyć „nowej Pięćdzie-
siątnicy” wzywanej przez papieża
Jana XXIII, musimy być wytrzyma-
li na modlitwie z Maryją. Istnieje
bowiem między Maryją a Duchem
Świętym tajemnicza i nierozerwal-
na więź, a jest nią sam Jezus, który
„za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy.

W swoim liście, z okazji sie-
demsetlecia loretańskiego sanktu-
arium,Ojciec Święty pisze: „Kościół
nie może przygotować się do obcho-
dów drugiego tysiąclecia w żaden
inny sposób jak tylko w Duchu
Świętym. . . A gdzie można mówić
z większą skutecznością o roli Du-
cha Świętego, dawcy życia, jeśli
nie w sanktuarium loretańskim,
przypominającym chwilę i miejsce,
w którym dokonał On największe-
go ze swoich zbawczych dzieł, dając
życie w łonie Maryi człowieczeń-
stwu Zbawiciela!”

(R.C.)

10 czerwca: Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej

Prz 8,22 – 31
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Rz 5,1 – 5
J 16,12 – 15

Całe życie chrześcijanina upływa
pod znakiem i spojrzeniem Trójcy.
Na początku zostaliśmy ochrzcze-
ni: w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Na końcu naszego ży-
wota, jeżeli będziemy mieli łaskę
umrzeć po chrześcijańsku, z kimś
modlącym się obok naszego łóżka,
ponownie zostaną wezwane nad
nami te trzy święte imiona: „Wy-
rusz, duszo chrześcijańska, z tego
świata w imię Ojca, który cię stwo-
rzył, Syna, który ciebie odkupił,
i Ducha Świętego, który cię uświę-
cił”. Między tymi dwoma skrajnymi
punktami zawierają się pozostałe
ważkie chwile chrześcijańskiego ży-
cia, w których również wzywana
jest Trójca. W imię Trójcy Prze-
najświętszej święceni są kapłani,
w imię to ślubują sobie chrześci-
jańscy małżonkowie.

Trójca nie jest więc tajemnicą
daleką, lecz bliską. My chodzimy
w jej cieniu, a nawet mieszka
ona w naszym sercu. Czy więc
my, chrześcijanie, nie wierzymy już
w jednego Boga? Nie jesteśmy już
monoteistami? Oczywiście, że ni-
mi jesteśmy, ale jest to monoteizm
nowy, którego wymaga niesłycha-
ne objawienie, że „Bóg jest mi-
łością” (1 J 4,8). Kto tak miłuje
Boga, że może być nazwany miło-
ścią? Człowiek? W tym przypadku
jest On miłością dopiero od kiedy
istnieje człowiek, czyli jakieś pa-
ręset milionów lat. Wszechświat?
Byłby wówczas miłością od zaled-
wie kilkudziesięciu miliardów lat.

A wcześniej, kto miłował Boga, aby
mógł być miłością? Oto odpowiedź
wiary chrześcijańskiej: Bóg jest mi-
łością od zawsze, ponieważ zanim
zaistnieli człowiek i świat miał
w sobie Syna, którego kochał miło-
ścią nieskończoną, czyli w Duchu
Świętym. Nie potrafimy wyjaśnić
jak Bóg jest równocześnie jeden i w
trzech osobach, ale możemy przy-
najmniej wyczuć, dlaczego tak być
musi. Ponieważ Bóg jest miłością.

Jeżeli ktoś chciałby przepłynąć
z jednego brzegu na drugi, to rzeczą
najważniejszą byłoby nie wypatry-
wanie przez lornetkę co znajdu-
je się na przeciwległym brzegu,
lecz wejście na statek tam płynący.
Tak dla nas rzeczą najważniejszą
nie jest zgłębianie tajemnicy Trój-
cy, lecz wejście lub pozostanie na
barce zmierzającej ku Niej, czyli
pozostanie w wierze Kościoła.

Maryja ma z Trójcą relację
szczególną, którą św. Franciszek
wyraża nazywając Ją „córką i słu-
żebnicą najwyższego Ojca niebie-
skiego, Matką najświętszego Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Oblu-
bienicą Ducha Świętego”. Ona rów-
nież nam pomaga nawiązać bliską
relację z Trójcą Przenajświętszą.

(R.C.)

14 czerwca: Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

Rdz 14,18 – 20
1 Kor 11,23 – 26
Łk 9,l1b – 17

Dzisiaj Kościół świętuje swoją naj-
droższą tajemnicę – Eucharystię.

11



My jesteśmy jak jedna z tych
pięćdziesięcioosobowych grup sie-
dzących na ziemi na pustkowiu
i czekających na chleb, który Jezus
ponownie rozmnoży dla nas.

Spróbujmy zastanowić się nad
tajemnicą eucharystyczną w świe-
tle wielkich pojęć biblijnych. Eu-
charystia jest wspomnieniem (zik-
karon) śmierci Pana. Ale nie tyl-
ko jej. Jezus powiedział: „Czyńcie
to na Moją pamiątkę”. Euchary-
stia przypomina więc całe dzieło
Chrystusa, całe Jego misterium od
narodzin po śmierć, a nawet Je-
go osobę. Pamiątka biblijna jest
więc czymś więcej niż tylko zwy-
kłym wspomnieniem. Eucharystia
jest również sakramentem realnej
obecności Jezus pośród swoich aż
do skończenia świata.

Kolejnym biblijnym pojęciem
mogącym nam pomóc jest wia-
tyk. Przyzwyczailiśmy się łączyć to
słowo z ostatnią komunią, przyjmo-
waną w godzinie śmierci. Nie jest
to jednak słuszne. Każda komunia
jest wiatykiem, ponieważ wiatyk
oznacza pożywienie na drogę. Ko-
munia św. żywi wierzących podczas
ich ziemskiej pielgrzymki ku oj-
czyźnie niebieskiej. Jest „pożywie-
niem podróżujących”. Wiatykiem
była wieczerza paschalna Żydów,
gdyż przygotowywała ich do wę-
drówki przez pustynię. Wiatykiem
był podpłomyk, który dał Eliaszowi
siłę, by szedł przez czterdzieści dni
i czterdzieści nocy. Wiatykiem był
chleb, który Jezus rozmnożył w ów
dzień na pustkowiu, aby ludzie nie
zasłabli w drodze (Ewangelia).

Znana pieśń eucharystyczna po-
zdrawia Jezusa słowami: Ave ve-
rum corpus natum de Maria Virgi-
ne (bądźże pozdrowione prawdziwe
ciało narodzone z Maryi Dziewicy).
Przypomina nam, iż dzięki Maryi
otrzymaliśmy we wcieleniu ciało
i krew Chrystusa, które teraz kon-
sekrujemy na naszych ołtarzach
i przyjmujemy. Prośmy Ją, abyśmy
mogli przyjmować eucharystyczne
ciało Jezusa z tą samą wiarą, po-
korą, czystością i bezgraniczną mi-
łością, z jaką Ona przyjęła i nosiła
w łonie Jego ludzkie ciało.

(R.C.)

17 czerwca: 11 niedziela
zwykła

2 Sm 12,1.7 –10.13
Ga 2,16.19 – 21
Łk 7,36 – 8,3

Św. Łukasz w Ewangelii opowia-
da o nawróceniu grzesznicy Marii
Magdaleny. Jak często jesteśmy po-
dobni do faryzeusza i wytykamy
palcem cudze grzechy nie dostrze-
gając własnych! Uważamy się za
lepszych od innych. Patrzymy z gó-
ry na niewierzących bądź obcią-
żonych nałogiem. A może oni są
bliżej Boga niż my uważający się
za sprawiedliwych?

22 czerwca: Uroczystość
Najświętszego Serca
Jezusowego

Ez 34,11 – 16
Rz 5,5 – 11
Łk 15,3 – 7
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Wspólnym tematem czytań biblij-
nych w uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa jest miłość Jezu-
sa do ludzi. Serce Jezusa wskazuje
na to, co jest najgłębsze w Jego
człowieczeństwie, na punkt, w któ-
rym Jego człowieczeństwo spotyka
się z bóstwem, realizując wielkie
misterium Boga, który stał się czło-
wiekiem. Jest salą godową, gdzie
odbyły się zaślubiny syna królew-
skiego z ludzkością (por. Mt 22,2;
Ef 5,32).

Jest psalm mówiący o Syjonie:
„Wszyscy się tam urodzili” (Ps
87,4). O wiele słuszniej można
powiedzieć o Jezusowym Sercu:
„Wszyscy się tam urodzili”. Z Jego
boku przebitego na krzyżu we śnie
śmierci narodził się Kościół, nowa
Ewa, jak z boku śpiącego Adama
narodziła się pierwsza Ewa.

Inny psalm mówi: „Zamysły Je-
go serca – poprzez pokolenia” (Ps
33,11). Pośród tych zamysłów je-
steśmy i my. Myśląc właśnie o nas
Chrystus oddał swoje życie: „Umi-
łowawszy swoich na świecie, do
końca ich umiłował” (J 13,1).

Serce reprezentuje to, co na-
zwalibyśmy dzisiaj najgłębszym ja,
sanktuarium osoby. Przez kult Naj-
świętszego Serca ogarniamy całą
osobę Odkupiciela i odkrywamy
źródło Ewangelii i dzieła zbawie-
nia: „Z weselem czerpać będziecie
ze zdrojów zbawienia” (Iz 12,3).

Serce Jezusa jest sercem no-
wym, prawdziwym sercem z ciała.
Zostało nam dane na chrzcie świę-
tym, gdy staliśmy się członkami

Jego ciała, i musi stopniowo za-
stąpić nasze naturalne serce „z
kamienia”. „Miejcie te same dą-
żenia, które miał Chrystus Jezus”
(por. Flp 2,5).

Pobożność chrześcijańska połą-
czyła z kultem Najświętszego Serca
Jezusowego cześć dla Niepokalane-
go Serca Maryi, którego wspomnie-
nie obchodzi się w sobotę po dzisiej-
szej uroczystości. Maryja, „pokorna
i cichego serca”, pomaga nam upo-
dabniać nasze serce do serca swego
Syna.

(R.C.)

24 czerwca: 12 niedziela
zwykła

Za 12,10 – 11
Ga 3,26 – 29
Łk 9,18 – 24

Pewnego dnia Jezus nie zadowo-
lił się już zadawaniem Apostołom
pośrednich pytań na temat tego,
co o Nim mówią ludzie – ileż po-
dobnych sondaży przeprowadza się
dzisiaj! – lecz zapytał ich wprost,
zadał osobiste pytanie. Pytania tego
nie uniknie nikt z nas, jest to po-
ważna sprawa, decydująca o życiu,
to poważny przypadek dotyczący
wiary.

Wówczas Apostołowie przez
Piotra po raz pierwszy wyraźnie
wyznali, iż Jezus jest Mesjaszem.
Jezus jednak musiał natychmiast
wyjaśnić, aby oczyścić ich wiarę,
jakim jest Mesjaszem, że jest Me-
sjaszem ukrzyżowanym, który jed-
nak zmartwychwstanie. Nie była to
więc zła, lecz dobra wiadomość, do-
bra nowina – Ewangelia: kto straci
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życie, odzyska je! Byle tylko nie
zapomniał o tym małym dodatku:
„dla Mnie”!

Maryja jest Dziewicą dla kró-
lestwa niebieskiego, która zgodziła
się stracić swoje życie dla Jezusa
i za mesjańskie zbawienie i w ten
sposób zbawić swoje życie. W Niej
realizuje się ta tajemnicza logi-
ka wyrzeczenia się samego siebie,
aby pójść za Jezusem, pozwalająca
w pełni zrealizować swoją osobo-
wość.

Błogosławieństwo wypowiedzia-
ne przez Elżbietę podczas nawie-
dzenia: „Błogosławiona jesteś, któ-
raś uwierzyła”, osiąga pełnię swego
znaczenia – pisze papież w encykli-
ce Redemptoris Mater (nr 18) – gdy
Maryja stała pod krzyżem swego
Syna.

(G. S.)

29 czerwca: Uroczystość
świętych Piotra i Pawła

Dz 12,1 – 11
2 Tm 4,6 – 9.16 – 18
Mt 16,13 – 20

Wspominamy dziś męczeństwo
świętych Apostołów Piotra i Pawła,
które ponieśli w Rzymie podczas
prześladowań rozpętanych przez
Nerona w 64 roku po Chrystusie.
Wraz z nimi Kościół świętuje swoją
apostolskość. Kościół jest „jeden,
święty, powszechny i apostolski”,
gdyż został założony na funda-
mencie Apostołów: „Zbudowani je-
steście na fundamencie Apostołów
i Proroków, gdzie kamieniem wę-
gielnym jest sam Chrystus Jezus”
(Ef 2,20).

Pośród czytań wybija się scena
z Cezarei Filipowej. Słowa Chry-
stusa: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała,
i na tej Skale zbuduję Kościół mój”,
mówią nam, że Kościół nie jest
społecznością wolnomyślicieli, lecz
wspólnotą łączącą się z Piotrem
w wyznawaniu tej samej wiary
w Jezusa Chrystusa, Syna Boże-
go. Tym, kto buduje Kościół, jest
Chrystus, On jest jedynym fun-
damentem, kamieniem węgielnym.
Piotr zaś ma sprawić, iż ten funda-
ment i kamień będą widoczne. Ma
być znakiem jedności i wspólno-
ty między wszystkimi wierzącymi.
Św. Ambroży napisał: Ubi Petrus,
ibi Ecclesia (gdzie jest Piotr, tam
jest Kościół).

Do posługi Piotrowej sprawo-
wanej w Kościele przez papieża
dołącza się posługa maryjna, uosa-
biana przez Maryję. Ma ona inny
charakter, oparty nie na władzy,
na urzędzie nauczycielskim, lecz
na modlitwie, pokorze, jednym sło-
wem na świętości.

Gdy Piotr został uwięziony
przez Heroda „Kościół modlił się
za niego nieustannie do Boga” (Dz
12,5) i dzięki temu został uwolnio-
ny. Także następca Piotra często
jest „w więzieniu”, przeszkadzają
mu bowiem i sprzeciwiają się je-
go posługiwaniu siły tego świata.
Trzeba więc modlić się nieustannie
do Boga za niego.

(R.C.)

Oprac.
ks. E. Szymański
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Według Annuario Pontificio
z 28 lutego 2001 r. (jest to Rocz-
nik Papieski podający podstawowe
informacje o Stolicy Apostolskiej
i Kościele powszechnym) w roku
1999 było na świecie 1038000000
katolików, tj. 17,4% ludzkości. Nie-
mal połowa katolików mieszka na
kontynencie amerykańskim, 27,3%
w Europie, 12% w Afryce, 10,4%
w Azji i 0,8% w Oceanii. W 2000 r.
było na świecie 4482 biskupów,
405009 kapłanów, 55428 braci za-
konnych, 809351 sióstr zakonnych
i 2449695 katechetów.

W Europie przypada 1336 wier-
nych na jednego kapłana, w Afryce
– 4483, w Ameryce – 4196, w Azji
– 2551, w Oceanii – 1602. Na
świecie wskaźnik ten wynosi 2517
wiernych.

Stolica Apostolska utrzymuje
stosunki dyplomatyczne ze 174 pań-
stwami. W roku 2000 powstały 22
nowe diecezje, a siedem diecezji
podniesiono do rangi metropolii.
Papież powołał 44 nowych kar-
dynałów i mianował 222 nowych
biskupów,

W Polsce jest obecnie 28 tysięcy
kapłanów diecezjalnych i zakon-
nych. Co dwudziesty kapłan na
świecie jest Polakiem, a w Europie
co ósmy kapłan – to Polak.

Kościół prawosławny w Polsce
ma 261 duchownych, protestancki
– 155, zielonoświątkowcy mają 318
duchownych.

Najwięcej księży katolickichma-
ją diecezje:

krakowska – 2017 kapłanów,
tarnowska – 1468 kapłanów,
gdańska – 500 kapłanów,
elbląska – 312 kapłanów,
Średnia wieku księży w Polsce

wynosi 47 lat, podczas gdy na przy-
kład we Włoszech – 62 lata. Na
jednego księdza w Polsce przypada
średnio 1253 wiernych. W niektó-
rych diecezjach – znacznie więcej,
np. w łódzkiej – 2096, warszawskiej
– 2091, natomiast w tarnowskiej
– tylko 760 wiernych przypada na
jednego kapłana, a w przemyskiej –
794.

Co roku w maju Kościół ob-
chodzi Światowy Dzień Modlitw
o Powołania. W tym roku był on ob-
chodzonywniedzielę, 6maja. Ojciec
Święty każdego roku pisze orędzie
na ten dzień, zachęcając wiernych
do modlitwy o powołania, zgodnie
z wezwaniemPana Jezusa. „Proście
Pana żniwa, aby posłał robotników
na żniwo swoje” (Mt 9,37). Każde
życie jest powołaniem. Od początku
życia człowiek jest zapraszany do
rozmowy z Bogiem, który dał nam
istnienie z miłości i z miłości nas
zachowuje. Trzeba postrzegać życie
w aspekcie powołania, co pozwoli
odrzucić bierność, nudę i banalizm,
by stać się dobrem ofiarowanym.
Bóg jest obecny nie tylko w świe-
cie, ale w życiu każdego z nas, bo
jesteśmy Jego obrazem. Skoro On
nas bezinteresownie kocha, trze-
ba w sobie wypracowywać potrzebę

15



bezinteresownego daru dla innych
i wielkodusznie go udzielać.

Potrzebni są kapłani i osoby
konsekrowane, które entuzjazmem
swojej posługi sakramentalnej będą
„zarażać” młodych do pójścia w ich
ślady, by stanowić trwałą gwaran-
cję obecności Chrystusa w różnych
miejscach i czasach, a przez znaki
sakramentalne ukazywać drogę ku
radości życia wiecznego. Potrzebni
są mężczyźni i kobiety, którzy przez
świadectwo życia podtrzymywać bę-
dą podstawowe wartości Ewange-
lii, by świętością życia zachęcać
do odpowiedzi na Boże zaprosze-
nie: „Pójdź za Mną!” Także dziś
jest wielu młodych spragnionych
i otwartych na Boże wartości, ale
albo nie potrafią ich odnaleźć, albo
nie ma nikogo, kto by ich na taką
decyzję umiał naprowadzić. Jezus
musi wejść w ich serca, w ich życie,
aby czerpiąc i doświadczając Je-
go miłości, sami nią obdarowywali
innych. I tu otwiera się szerokie
pole pracy duszpasterzy, kateche-
tów i nauczycieli pracujących wśród
młodzieży, by otwierali młode ser-
ca na bezinteresowny dar z siebie
dla braci, wypływający z miłości do
Chrystusa. Papież prosi rodziców,
by pomogli dzieciom przykładem
życia, modlitwą i w dialogu odczy-
tać powołanie oraz wejście na jego
drogę.

Wypełnienie powołania jest źró-
dłem nadprzyrodzonej i z niczym
nie porównywalnej radości. Jest to
radość życia, radość daru poświę-
cenia i służby, a nawet cierpie-
nia, radość satysfakcji spełnienia

obowiązku czy poniesionej ofiary.
Przez dar z siebie, wielkodusznie
i bez zastrzeżeń ofiarowany Bogu,
powołani włączają się w misję zba-
wienia, które Pan Jezus wysłużył
nam wszystkim. Tę łaskę zbawie-
nia powołani pomagają osiągnąć
innym, co jest również źródłem
radości powołanego.

By pójść za głosem Chrystusa
trzeba jak Apostołowie wielkodusz-
nie oderwać się od wszystkiego co
jest kompromisem z otaczającym
światem. Pójście za powołaniem
jest bohaterstwem i wielu mło-
dych chce takimi być. Nie my ale
On wybiera, powołuje, wychowu-
je i daje udział w swojej miłości.
Kontakt ze Słowem Bożym, czyli
Pismem Świętym, z historią zba-
wienia, z sakramentami, zwłasz-
cza Eucharystią pozwala pełniej
rozumieć zaproszenie Pana Jezusa:
„Proście pana żniwa, aby posłał
robotników na swoje żniwo” (Mt
9,37).

Papież, mówiąc o powołaniu,
wskazuje na Maryję, jak wielko-
dusznie odpowiedziała na propozy-
cję Boga, co stało się tytułem Jej
wywyższenia. „Niech mi się stanie
według słowa Twego” (Łk 1,38).
W końcu, Ojciec Święty zaprasza
wszystkich, by „błagali wraz z nim
Boga”, ażeby nie zabrakło robotni-
ków na Jego żniwach (z Orędzia
Ojca Świętego na XXVIII Światowy
Dzień Modlitw o Powołania).

ks. E. Szymański
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ANTIOCHIA

Dwa miasta występujące w Bi-
blii noszą nazwę Antiochia: Antiochia
Syryjska oraz Antiochia Pizydyjska.
„Antiochia” znaczy po prostu miasto
Antiocha, które to imię nosiło sześciu
władców z dynastii Seleucydów.

Antiochię Syryjską założył ok. 300
roku przed Chr. Seleukos I Nikator,
ustanawiając tu swoją stolicę. Położo-
na w środku żyznej krainy, Antiochia
Syryjska dysponowała portem na wy-
brzeżu Morza Śródziemnego.

Jako siedziba Seleucydów, An-
tiochia jest często wymieniania
w Księgach Machabejskich. Seleucy-
dzi, w owych czasach władcy Bliskiego
Wschodu, sprawowali kontrolę mię-
dzy innymi nad Judeą i jej stolicą
Jerozolimą. To przeciwko nim zbun-
towali się Machabeusze. Jeden z nich,
Juda, został związany i uprowadzony
do Antiochii.

Gdy w 64 roku przed Chr. Rzy-
mianie opanowali tę krainę, Antiochia
automatycznie stała się stolicą rzym-
skiej prowincji Syrii.

W czasach Nowego Testamentu
Antiochia była wielką metropolią li-
czącą około 500 tysięcy mieszkańców:
Żyli tu obok siebie Grecy, Syryjczycy,
Aramejczycy i Żydzi. Miasto o po-
wierzchni około 6 km2 było trzecim
co do wielkości miastem Cesarstwa
po Rzymie i Aleksandrii. Składało
się z dwu części, miasta dolnego,
odpowiadającego mniej więcej mia-
stu dzisiejszemu, i miasta górnego,
zbudowanego na zboczu góry. Oto-
czona wielkimi murami z trzystoma
basztami, potężna Antiochia mogła
poszczycić się także swoim pięknem.

Reprezentacyjna ulica przecinała
miasto od końca do końca. Cztery

szeregi kolumn oddzielały trzy rów-
noległe drogi, z których środkowa była
przeznaczona dla pojazdów, zaś dwie
boczne dla pieszych! Także i w tym
wypadku ów przepych zawdzięczano
zdolnościom Heroda Wielkiego.

W Antiochii żyła liczna wspólno-
ta żydowska, co po części tłumaczy
bardzo wczesną ewangelizację miasta.
Wydaje się, że po prześladowaniach
Kościoła w Jerozolimie i po zamordo-
waniu Szczepana, wielu chrześcijan
opuściło święte miasto i około 36 –37
roku po Chr. schroniło się w Antio-
chii. Znalazłszy się tutaj zaczęli głosić
Ewangelię Żydom, ale i „bojącym się
Boga”, którzy prawdopodobnie byli
dość liczni w tym mieście. Ci ostatni –
poganie sympatyzujący z judaizmem
– uznawali żydowską wiarę, lecz nie
praktykowali jej obrzędów i obycza-
jów. Jednym z nich był Łukasz, autor
trzeciej Ewangelii.

Sukcesy w działalności ewange-
lizacyjnej sprawiły, że Apostołowie
postanowili skierować do Antiochii
Barnabę. Pod jego duszpasterskim
kierownictwem chrześcijańska wspól-
nota zaczęła rozwijać się jeszcze in-
tensywniej. Barnaba sam zadbał o po-
moc. Udał się do Tarsu, dokąd jego
przyjaciel Paweł powrócił po nawró-
ceniu, i sprowadził go do Antiochii.
Misjonarze mieli w Antiochii wielkie
osiągnięcia. Liczna rzesza mieszkań-
ców przyjęła wiarę. Kościół stał się
ważną instytucją społeczną. Wówczas
też po raz pierwszy uczniów Jezu-
sa nazwano „chrześcijanami” (por.
Dz 11,26). Dotychczas nazywano ich
zwykle „nazarejczykami”.
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Wiosną 45 roku we wspólnocie
antiocheńskiej zrodził się nowy po-
mysł; postanowiono, że ewangelizacja
odbywać się będzie nie tylko z okazji
spotkań lub podróży, lecz że będzie się
prowadzić ją w sposób zorganizowany
i systematyczny. Chrześcijanie winni
poświęcić się temu posłannictwu. An-
tiocheńska wspólnota modli się więc
i pości. Głos Proroków rozbrzmiewa:
„Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła
do dzieła, do którego ich powołałem”
(Dz 13,2).

Od tej pory Kościół w Antiochii
stanie się jak gdyby pasem startowym
dla ewangelizacji pogańskiego świata.
Wkrótce Paweł, Barnaba i Jan zwa-
ny Markiem opuszczają Antiochię.
Pierwsza misyjna posługa Kościoła
zaczęła się.

Po dwu pierwszych podróżach mi-
syjnych Paweł wróci do tak drogiej
jego sercu Antiochii.

W pierwszych wiekach Kościoła
Antiochia będzie zajmowała szczegól-
ne miejsce.

Męczeństwo jednego z jej pierw-
szych biskupów, Ignacego, stanie się

głośne dzięki listom, jakie w drodze
do Rzymu skieruje on do wspólnot
chrześcijańskich. Kilka wieków póź-
niej, Jan Chryzostom wygłaszał w An-
tiochii homilie, które jeszcze dzisiaj
poruszają serca wiernych.

Druga Antiochia – Antiochia Pi-
zydyjska, miasto greckie leżała na
pograniczu Frygii i Pizydii nad Me-
andrem, w centrum Azji Mniejszej.
Mieszkała tu duża gmina żydowska,
którą odwiedzili Paweł i Barnaba
w czasie pierwszej podróży misyjnej.
Spotkali się oni z wrogością ze strony
Żydów, co skłoniło ich do opuszczenia
miasta i udania się do Ikonium. Jed-
nak Żydzi antiocheńscy ścigali ich aż
do Listry.

W Drugim Liście do Tymoteusza
Paweł wspomni o prześladowaniach,
jakie spotkały go w Antiochii Pizydyj-
skiej. Później nie mówiono już o An-
tiochii Pizydyjskiej, która pozostała
w cieniu swej sławnej imienniczki.

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania

NIEZWYKŁY ŚWIAT ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Część III, pojęcia architektoniczne

Wracam ponownie do przedsta-
wienia podstawowych pojęć archi-
tektonicznych związanych z budową
świątyń chrześcijańskich. W poprzed-
nim artykule przedstawiłem 25 pojęć,
obecnie kontynuuję omawianie termi-
nów, które powinny być zrozumiałe
dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
o historii świątyń.

KOPUŁA – rodzaj sklepienia o re-
gularnej krzywiźnie, wzniesionej na
okrągłej,

rzadziej eliptycznej, podstawie.
Czasza kopuły może mieć kształt seg-
mentowy, półkolisty ostrołukowy lub
cebulasty. Wyróżniamy aż 11 rodza-
jów czasz. Najciekawszą jest kopuła
dwupowłokowa składająca się z czaszy
zewnętrznej i wewnętrznej. Takie ko-
puły ma Bazylika św. Piotra w Rzymie
i Katedra Santa Maria del Fiore we
Florencji (stanowiła one pierwowzór
dla papieskiej bazyliki w Rzymie).
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KRYPTA – (gr. – kryty korytarz)
pomieszczenie poniżej poziomu pod-
łogi, zawierające groby lub relikwie
świętych. W kościołach romańskich
i gotyckich również miejsce pochów-
ku dostojników świeckich. Krypty na
Wawelu kryją groby królów i boha-
terów narodowych Polski. Najczęściej
spotykamy krypty korytarzowe, które
przechodzą w skomplikowany system
pomieszczeń podziemnych kościoła.

KRÓLEWSKA GALERIA – rząd
posągów królewskich (prawdopodob-
nie tak w średniowieczu wyobrażano
sobie przodków Chrystusa) umiesz-
czanych na fasadzie niektórych katedr
we Francji i Anglii. Galerie królew-
skie we Francji były często rozbijane
w czasie rewolucji 1789r.

LEKTORIUM – (łac.- pulpit do
czytania) przegroda, ścianka oddzie-
lająca chór (dla duchowieństwa) od
nawy górnej (dla osób świeckich).
W lektorium stał pulpit, z którego
czytano Ewangelię i Listy Apostol-
skie. Konstrukcje te usuwano w okre-
sie reformacji po soborze trydenckim,
ponieważ wiernym utrudniało to wi-
dzenie ofiary mszalnej. Lektorium jest
w pewnym stopniu odpowiednikiem
ikonostatu w świątyniach bizantyj-
skich i cerkwiach prawosławnych.

LUNETA – część (wycinek) skle-
pienia, poprzeczna w stosunku do
osi głównej sklepienia stropu. Lunety
znajdują się najczęściej nad okna-
mi. W Kaplicy Sykstyńskiej (gdzie
konklawe wybiera papieża), w lune-
tach Michał Anioł namalował freski
przedstawiające Sybillę oraz Proro-
ków Starego Testamentu.

ŁUK – często spotykany element
konstrukcyjny o profilu zakrzywio-
nym, podparty z dwóch stron. Zada-
niem łuku jest przyjmowanie obciążeń

i przekazywanie ich na podpory: filary,
kolumny. W świątyniach spotykamy
blisko 30 różnego rodzaju łuków, no-
szących nazwę od kształtu krzywizny.

MASWEREK – ornament archi-
tektoniczny, dekoracyjny składający
się z elementów geometrycznych,
zwłaszcza kół i wieloliści. Charaktery-
styczny dla gotyku. Używany do wy-
pełniania górnej części okna, zdobie-
nia ścian, balustrad, sklepień, rozet,
szczytów. Ornament ten występuje
w kościołach średniowiecznej Francji,
Hiszpanii, Niemczech i Anglii.

MEDALION – (fr. duży medal)
obraz lub płaskorzeźba w obramowa-
niu okrągłym lub owalnym. Meda-
lion z mozaikami przedstawiającymi
wszystkich papieży znajduje się w Ba-
zylice św. Pawła za Murami w Rzymie.

NAWA – (łac. żegluga) w prze-
nośni statek, okręt (Nawa Piotrowa)
kościoła, którego symbolem jest łódź
św. Piotra. Część wewnętrzna ko-
ścioła zawarta między prezbiterium
a kruchtą. Wyróżniamy trzy rodzaje
naw:

– nawa główna – środkowa, naj-
większa przestrzeń kościoła zawarta
najczęściej między dwoma rzędami
kolumn,

– nawa boczna – część przestrzeni
równoległa do nawy głównej zawarta
między rzędem kolumn a ścianą,

– nawa poprzeczna – TRANSEPT
– poprzeczna nawa w kościołach zbu-
dowanych na planie krzyża, zwłaszcza
w średniowiecznych katedrach.

ORATORIUM – (łac. – pomiesz-
czenie do modlitwy) określenie uży-
wane w czterech różnych znacze-
niach:

– chór dla zakonników w kościo-
łach klasztornych lub kolegiatach,

– wewnętrzna kaplica kościoła za-
konu żebrzącego,
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– mała prywatna kaplica w koście-
le,

– loża z widokiem na ołtarz dla
dostojników świeckich i duchownych
zwłaszcza w kościołach barokowych.

PILASTER – (określenie wystę-
pujące pierwotnie w języku francu-
skim i włoskim) płaski filar przyścien-
ny, nieznacznie wysunięty przed licem
muru. Stosowany w celu wzmocnie-
nia muru, artykulacji ściany, pod-
trzymania belkowania lub zdobienia
płaszczyzny kościoła.

PORTAL – (łacińska brama,
w średniowiecznej łacinie bramamiej-
ska) kompozycja architektoniczno –
rzeźbiarska otaczająca wejście drzwi
do kościoła. Pierwowzorem dla porta-
lu był rzymski łuk tryumfalny. Piękne
portale konstruowano we wszystkich
okresach historycznych, choć według
mnie najpiękniejsze wzniesiono w śre-
dniowiecznych gotyckich katedrach.

PORTYK – (łac. – ganek) otwar-
ty ganek kolumnowy poprzedzający
wejście do świątyni, często z trój-
kątnym szczytem. Charakterystyczny
dla okresu renesansu i klasycyzmu.

PREZBITERIUM – (gr. – ksiądz,
kapłan) najważniejsza część kościoła
przy ołtarzu głównym, przeznaczona
dla duchowieństwa.

PRZYPOROWY SYSTEM – sys-
tem konstrukcji szkieletowej stosowa-
ny w gotyckiej architekturze. Przypo-
ry tworzą wieniec otaczający mur naw
bocznych i łączą się nad ich dacha-
mi za pośrednictwem łuków z nawą
główną w miejscu przedłużenia łuków
jarzmowych.

Przy dużych wysokościach naw
przypory zabezpieczają statycznie
miejsca szczególnie narażone na dzia-
łanie dużych sił i naprężeń.

ROTUNDA – (łac. – okrągły)
kościoły centralne, budowano je na
planie koła lub nakładających się na
siebie kilku kół. Pierwsze w Polsce
kościoły kamienne były właśnie rotun-
dami, najstarsza św. Feliksa i Adaukta
ufundowana przez Bolesława Chro-
brego znajduje się na Wawelu. Od-
kryto ją w fundamentach dawnych
kuchni królewskich. Rotundę tę zre-
konstruowano w 1917 r. Dziś do oglą-
dania jako „Wawel zaginiony”

ROZETA – (fr. – kokarda, łac. „ró-
żanka”, róża) okrągły ornament, sty-
lizowany w rozwinięty kwiat róży lub
inny element roślinny, wpisany w za-
rys koła lub kształt kolisty. Piękne
kamienne rozety możemy podziwiać
w katedrze Notre Dame w Paryżu.

SKLEPIENIE – konstrukcja
o przekroju krzywoliniowym przykry-
wająca wnętrze świątyni wykonane
z cegły, kamienia lub drewna. Wy-
różniamy wiele rodzajów sklepień,
najważniejsze to:

kolebkowe, kolebkowe z lunetami
krzyżowe, klasztorne, zwierciadlane,
nieckowe, gwiaździste, piastowskie,
kryształowe, krzyżowo-żebrowe, wa-
chlarzowe, żebrowe, krzywoliniowe.

Sklepienie to najczęściej podziwia-
ne miejsce w kościele, kiedy unosimy
głowę do góry.

SKRZYŻOWANIE NAW – kwa-
dratowa lub prostokątna przestrzeń,
znajdująca się na przecięciu nawy
głównej z transeptem. Nad skrzyżo-
waniem naw znajduje się często wieża
– latarnia lub kopuła.

STALLE – (z śrdw. łac. – posa-
dzić, wprowadzić na urząd kościelny)
ozdobne ławy przy bocznych ścianach
prezbiterium, najczęściej w dwóch
rzędach o niejednakowych wysoko-
ściach, przeznaczone dla duchowień-
stwa. Stosowano od XIII w, w gotyku
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wyposażane dodatkowo w baldachim.
W Krakowie szczególnie podziwiać
można stalle w kościele Mariackim
i Dominikanów.

SYGNATURKA – (łac. – sygnał,
znak) wysmukła wieżyczka na kaleni-
cy dachu. Wprowadzona po raz pierw-
szy przez CystersówwXIII w.Umiesz-
czana niekiedy na skrzyżowaniu naw
katedry gotyckiej, zastępowała wieżę.
Sygnaturka mieściła niewielki dzwon.
W powieści W. Reymonta „Chłopi” sy-
gnaturka wzywała na nabożeństwa
mieszkańców wsi Lipce.

TABERNAKULUM – (łac. – cha-
ta, namiot) najświętsze miejsce ko-
ścioła, umieszczane w prezbiterium,
najczęściej w ołtarzu głównym, gdzie
przechowuje się Najświętszy Sakra-
ment

TRON BISKUPI – (gr. – siedze-
nie) ozdobne krzesło przeznaczone
dla biskupa. Początkowo umieszcza-
ne w apsydzie, za ołtarzem, później
w prezbiterium po stronie Ewange-
lii. Bogato zdobione wyposaża się je
niekiedy dodatkowo w baldachim.

TYMPANON – półokrągłe lub
ostrołukowe pole nad nadprożem por-
tali romańskich i gotyckich, zwykle

bogato zdobione. Współczesne tympa-
nony możemy podziwiać w budowa-
nej od 120 lat (prace trwają nadal
i dziś) w Barcelonie – Sagrada Fami-
lia, zaprojektowanej przez genialne-
go hiszpańskiego architekta Antonio
Gaudiego.

WIEŻA – we wczesnym średnio-
wieczu występuje jako budowla wolno
stojąca, niezbyt wysoka. Włosi nazy-
wają ją kampanila (z wł. campana –
dzwon). Kościoły romańskie posiadają
wiele wież, w gotyku jest ich jedna
lub dwie, w późniejszych okresach
wieże wkomponowane są w fasadę
budynku.

WITRAŻ – są to różnobarwne
szkła, ułożone w kompozycje wypeł-
niające okno. Za jeden z cudów świata
uchodzą witraże, które znajdują się
w Sainte-Chapelle w Paryżu. Kapli-
cę z tymi witrażami kazał zbudować
Ludwik IX Święty, jako miejsce prze-
chowywania Korony Cierniowej.

ZWORNIK – zakończenie umiesz-
czone na szczycie łuku lub w punkcie
zbiegu żeber sklepienia. Posiada on
często bardzo fantazyjne kształty, na-
wiązujące do stylu świątyni.

oprac. Mariusz Paradecki
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, poprawne rozwiązanie krzyżowki z kwietnia brzbiało:
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA. Nagroda, którą ufundował Sklep
Spożywczy Sieci „34” spółka cywilna T. Kaczmarek, I. Jurkowska
z Trąbek Wielkich, pozostała do wylosowania w najbliższym czasie.
Kolejne nagrody czekają na szczęśliwców.
Zapraszamy do następnej krzyżówki. Litery z pogrubionej kolumny
utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.
Tak jak w poprzednich miesiącach, należy odciąć zaznaczony pasek na
dole strony, na nim wpisać rozwiązanie, na drugiej stronie swoje imię,
nazwisko i adres. Kuponu tego nigdzie nie naklejamy, tylko w takiej
postaci wrzucamy do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 17 czerwca).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ojciec nas wszystkich. 2. Marka samochodu. 3. Skusił Ewę i Adama.
4. Młody koń. 5. Symbol miłości. 6. Najdłuższa rzeka w Polsce. 7. Inaczej,
ksiądz. 8. Przeciwieństwo dobra. 9. Góra ukrzyżowania.

#

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
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INTENCJE MSZY ŚW. Czerwiec 2001

31.05 Czwartek przed pierwszym
piątkiem miesiąca, o powołania
kapłańskie i zakonne, z róży
bł. Michała Kozala – p. Kusaj

1. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Marii
Goretti

2. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Katarzyny – p. Keler
wspomnienie w modlitwie –
o zdrowie i błogosławieństwo
dla Scholastyki

3. Za śp. Jana Karnath (3. rocznica
śmierci), godz. 700

Za śp. Kazimierza Jankowskiego
(5. rocznica śmierci), godz. 830

Za śp. Franciszka Onasza,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1800

4. Za śp. Annę Sokołowską
(3. rocznica śmierci)

5. Za śp. Henryka Stachurskiego
i za śp. Seweryna Wasyluka

6. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Stolców

7. Za śp. Sylwestra Reimusa
8. Za śp. Janinę i Witolda

Lorkowskich
9. Za śp. Pawła, Martę, Leona

i Annę Zulewskich
10. Za śp. Jana Stefana i za śp. Norę

Nowak, godz. 700

Za śp. Pawła Fenskiego i za
zmarłych z tej rodziny, godz. 830

Za śp. Tadeusza Dudka
(3. rocznica śmierci), godz. 1100

Dziękczynna w 1. rocznicę
sakramentu małżeństwa Iwony
i Piotra Pawłowskich, godz. 1800

11. Za śp. Łucję Jaszewską i za
zmarłych z rodziny Młyńskich

12. Za zmarłych z rodziny
Lempkowskich i Pirchów

13. Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich oraz za zmarłych
z rodziny Gawryjołek

14. Za zmarłych z rodziny Wenzel
i Sekutowskich, godz. 700

W intencji parafian, godz. 1000

Za śp. Władysława Płazę i za
śp. Jana Brokosa, godz. 1800

15. Za śp. Leona Potrykusa i za
śp. Martę Filbrandt

16. Dziękczynna za szczęśliwy
powrót z morza (Krauze)

17. Za śp. Stefanię i Stefana Homów,
godz. 700

Za śp. Mariannę Porębską,
godz. 830

Za śp. Elżbietę Czerwińską,
godz. 1100

Za śp. Antoniego i Helenę
Budzińskich oraz za śp. Jadwigę
i Bronisława Dziekońskich,
godz. 1800

18. Dziękczynna w 13. rocznicę
sakramentu małżeństwa Haliny
i Piotra Lewańczyków

19. Za śp. Annę Bluhm
20. Za śp. Bronisławę Dreschel i za

zmarłych z rodziny Machów
21. Za śp. Małgorzatę Fenską i za

zmarłych z rodziny Sulewskich
22. Za śp. Stanisława Chmielew-

skiego (rano)
Dziękczynna w 5. rocznicę
kapłaństwa ks. Krzysztofa Sroki
(wieczorem)

23. Za śp. Jana Elmanowskiego
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24. Za zmarłych z rodziny
Garczyńskich, godz. 700

W intencji parafian, godz. 830

Za śp. Wandę i Władysława
Karnath oraz za zmarłych z tej
rodziny, godz. 1100

Za śp. Janinę i Bolesława
Niedźwiedzkich, godz. 1800

25. Za śp. Mariannę Porębską

26. Za śp. Mariana Piechowskiego
i za zmarłych z rodziny Wilke,
godz. 1100

27. Za śp. Józefa i Aleksandra
Plaków

28. Dziękczynna w 90-lecie urodzin
Małgorzaty Masa (Msza św.
w domu)
Za śp. Huberta Dufke, godz. 1800

29. Za śp. Piotra Cieszyńskiego
(rano)
Dziękczynna w 57. urodziny
i o zdrowie Józefa Zieman,
godz. 1800

30. Za śp. Dorotę Knapińską

ROCZNICE

Dar nowego życia
3 czerwca 2000 r. przez sakrament chrztu świętego otrzymali dar nowego
życia Bożego i zostali włączeni do wspólnoty Kościoła świętego:
Błażej Gębka, Aneta Natalia Zajączkowska, Andrzej Krzysztof
Malotka

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich
bowiem należy Królestwo Boże” (Łk 18,16).

Rocznice sakramentu małżeństwa
5 czerwca: 25 rocznica sakramentu małżeństwa Haliny i Leona Kanków
10 czerwca: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Iwony i Piotra Pawłowskich
15 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Grażyny i Adama Glińskich
22 czerwca: 10 rocznica sakramentu małżeństwa Ewy i Marka Kubiciów
27 czerwca: 20 rocznica sakramentu małżeństwa Grażyny i Jacentego

Kotwów

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. . . Ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. . . Tak
mi dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. . .” (z liturgii
sakramentu małżeństwa).

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


