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Myśląc z Wyszyńskim
Przyjmując sakrament chrztu świętego zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, stając się
dziećmi Boga. Jako Jego współbracia jesteśmy
wezwani i uzdolnieni przez Ducha Świętego do
świętości, dokonującej się w sercu jako owoc
głębszej relacji z Bogiem. Św. Jan Paweł II uczył,
abyśmy naśladowali naszego Zbawiciela, Jego
Matkę, a także ludzi, których Kościół ogłosił
świętymi, dając wzór i pomoc w kształtowaniu
duchowości.
Na łamach „Posłańca Królowej” będziemy się
wspólnie zastanawiać, czego uczy nas przyszły
Błogosławiony, aby (jak powiedział bp archidiecezji warszawskiej, ks Piotr Jarecki) „tematu
świętości nie ograniczać do jednorazowych wydarzeń i ceremonii”, lecz dobrze przygotować się
do jej przeżycia, by pozostawiła trwały ślad w
naszej świadomości.
Jak podaje KAI, od listopada do maja br. w Domu Archidiecezji Warszawskiej będzie
trwała debata z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”, mająca przybliżyć społeczeństwu
nauczanie Prymasa na współczesne problemy duchowe, moralne, kościelne i
społeczne człowieka, społeczeństwa i Kościoła.
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Przyjęte tematy to:
„Dlaczego Prymas Tysiąclecia? Co zawdzięczamy kard. Stefanowi Wyszyńskiemu?”
„Rodzina. Wyzwania i szanse współczesnej rodziny”,
„Prawda antropologiczna: mężczyzną i kobietą stworzył ich”,
„Czas to miłość. Społeczna krucjata miłości”,
„Praca – przymus czy szansa?
„W służbie dobra wspólnego. Polityka, naród, państwo”,
„Nigdy jeden przeciw drugiemu. Kard. Karol Wojtyła i Prymas Stefan Wyszyński –
–komplementarność charyzmatów”.

Dlaczego Prymas Tysiąclecia? Co zawdzięczamy kard. Stefanowi Wyszyńskiemu
Pierwszy prelegent, prof. dr hab. Antoni
Dudek, zwrócił uwagę na trzy zasługi
Prymasa w kierowaniu Kościołem w trudnych latach 1948 – 1981. Jako pierwszą
wymienił przywództwo narodu. Był to
trudny czas. Trwał konflikt polityczny pomiędzy władzami polskimi, będącymi pod
rządami Kremla, a Kościołem o „rząd
dusz”. Rządzący starali się osłabić władzę
hierarchów Kościoła, a odrywając naród
od Boga i wiary, uczynić go bezwolnym i
posłusznym. Lud przez wieki wierny Bogu w obliczu niebezpieczeństwa potrzebował lidera. Tę trudną misję wziął na
siebie Prymas jako pasterz Kościoła i
przywódca narodu. Władza ludowa uważała go za głównego i nieustępliwego
przeciwnika. W notatkach Pro memoria
(Dla pamięci) komentował wydarzenia
polityczne i zagrożenia, dowodząc, że
dobrze rozumiał swoją rolę i ciążącą na
nim odpowiedzialność za naród i Kościół.
Drugą zasługą jako przywódcy narodu
– wg prelegenta - była umiejętność
zawierania mądrych kompromisów,
dostrzegania w porę tego, co w danej
sytuacji jest możliwe do realizacji.
Przykładem było „Porozumienie” z 1950 r.
regulujące stosunki państwo – Kościół,
ocenione przez Watykan jako zbyt
ugodowe. W intencji Prymasa miało
obronić Kościół w kraju przed konfliktem
chrześcijaństwa z barbarzyństwem.
Starał się uchronić Polskę, aby jej nie spo-

tkał los pozostałych krajów będących pod
wpływem Związku Radzieckiego.
Wiedział, że atak będzie się nasilał, a
przez kompromis z władzami odsuwa w
czasie niebezpieczeństwo. Po wizycie
papieża Jana Pawła II w Ojczyźnie w 1979
r. obudził się wolnościowy duch narodowy.
Rozpoczęte strajki wpłynęły na sytuację
gospodarczą kraju, a jednocześnie
osłabiły partię komunistyczną. W okresie
napiętej sytuacji w kraju w sierpniu 1980 r.
prymas Wyszyński zaapelował na Jasnej
Górze do władz i opozycji o rozwagę,
wzywając do dojrzałości narodowej i obywatelskiej. Nie szczędził krytycznych
słów pod adresem komunistów. Tego samego dnia reżimowa telewizja wyemitowała obszerny zmanipulowany skrót homilii, z którego wycięto fragmenty krytyki
pod adresem władz, co miało stwarzać
pozory, że Prymas nie jest przeciwnikiem
komunistów, a homilia dyscyplinuje głównie robotników. Ci ostatni byli zawiedzeni,
a Wyszyński ostro krytykowany. Podobnie
jak w 1950 r., sprostował wtedy zakłamaną sytuację i objaśnił członkom Episkopatu, jakimi pobudkami kierował się w
swoim wystąpieniu. Rozumiał, że sytuacja
Polski była dramatyczna. Z jednej strony
ruch wolnościowy, do którego naród miał
prawo, a z drugiej siła militarna Kremla.
Bał się, aby nie doszło do krwawych starć
jak na Węgrzech i w Czechosłowacji. W
swojej homilii zabiegał o kompromis.
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W Pro memoria wyjaśniał potrzebę
zakończenia strajku rosnącymi kosztami
ekonomicznymi, twierdząc, że gorsze jest
wrogiem dobrego. Widział słabości i błędy
społeczeństwa, z którymi należy walczyć.
Twierdził jednak, że nie można nimi obciążać tylko władzy, bo władza przeminie,
a błędy pozostaną.
Trzecia zasługa - to umiejętność stawiania granic, poniżej których kompromis jest kapitulacją i wyrzeczeniem
się systemu wartości. W trzy lata po
pierwszym kompromisie rząd zdecydował
się na jawną ingerencję w sprawy Kościoła wydając dekret o obsadzaniu w nim
stanowisk. Postawił wówczas rządowi
wyraźne granice słowami „non possumus”
(nie możemy). W 1963 r., mówiąc o
prawach człowieka, wskazał na granice,
poza które Kościół nie może się cofnąć.
Podczas ostatniej rozmowy z Gomółką,
który oskarżył Prymasa o krytykę rządu
(nazwanie ustroju PRL totalitarnym) i dążenie do władzy, Kardynał odpowiedział:
„Jestem księdzem, księdzem w 100% i nie
dążę do władzy. Wolno mi jednak krytykować, bo jestem obywatelem i zgodnie z
Konstytucją mam do tego prawo. Tylko
niewolnik nie może krytykować ustaw. Nie
występuję przeciw rządowi, ale gdy mnie
w gębę biją, to muszę się bronić”.
Zdaniem Profesora, przesłanie Prymasa
jest aktualne także współcześnie. Gdy
spory w kraju są tak bardzo zaognione,
warto skorzystać z mądrości Prymasa
jako przywódcy narodu i dążyć do kompromisu, zachowując jednak pewne granice, aby dalszy rozwój wspólnoty narodowej za sprawą temperatury konfliktu
nie został zablokowany.
Dr Ewa Czaczkowska zwróciła uwagę na
wizję prowadzenia Kościoła przez Prymasa w trudnych czasach rządów totalitarnych. Jego determinacja działania,
odpowiedzialność, siła przekonywania

4

wątpiących, pewność w słuszność podjętych przedsięwzięć i wiara w Boże
prowadzenie sprawiły, że został uznany
największym przywódcą narodu i Kościoła od czasów Mieszka I. Jan Paweł II
podczas pierwszej papieskiej pielgrzymki
do Polski nazwał kardynała Wyszyńskiego Prymasem Tysiąclecia, ponieważ
„takiego Ojca i Pasterza Bóg daje raz na
1000 lat”. Miał siłę i pomysł, aby swoją
wizję przetworzyć w program naprawy
moralnej narodu po trudnych, deprawujących mentalność ludzi czasach
wojennych i umocnienia ducha wiary w
czasach zniewolenia komunistycznego.
Swoje przemyślenia opisywane w Pro
memorium wprowadził w życie w wielkim
programie duszpasterskim: Jasnogórskich Ślubach Narodu, Wielkiej Nowennie
i Milenium Chrztu Polski. Prymas miał
wielką cześć i nabożeństwo dla Maryi.
Wierzył, że jest obecna we współczesnym
świecie, a będąc Matką wiary i Kościoła
prowadzi do Chrystusa i z Nim jednoczy.
Swój program zbudował na maryjności,
ufając, że za Jej sprawą przyniesie dla
Polski dobre owoce. Program miał spełnić
dwa cele. Pierwszy to narodowy, prowadzący do wewnętrznej wolności, niezależnej od czynników zewnętrznych.
Drugim była odnowa wiary i chrześcijańskiej, dojrzałej moralności oraz umocnienie Kościoła. Czy zostały osiągnięte? Zapewne nie wszystkie, jednak jak podkreśliła prelegentka - wybuch
wolnościowy „Solidarności” w 1980 r. nie
byłby możliwy bez programu prymasa
Wyszyńskiego - odnowy wiary i chrześcijańskiej moralności.
Nie byłby możliwy również bez umocnienia Kościoła, jaki dokonał się w czasach
Prymasa, a później był ostoją walczącej
„Solidarności”. Gdy kończył się Rok
Milenijny, Kardynał z ufnością stwierdził,
że program przyniesie dobre owoce i speł-

nią się słowa prymasa Hlonda, że
zwycięstwo, gdy przyjdzie – dokona się
przez Maryję. Prymas za swojego
ziemskiego życia tego nie doczekał, ale
zapewne czuwał z góry i wspierał modlitwą swego wielkiego następcę, Jana
Pawła II, by kontynuował rozpoczęte
przez niego dzieło przywrócenia Polsce
wolności. W realizowanym programie postawił na katolicyzm ludowy – peregrynacje, pielgrzymki, koronacje łaskami
słynących wizerunków Matki Bożej – wierzył, że wiara się ostoi, nie za sprawą
inteligencji, lecz prostego ludu, „bo tylko
lud potrafi wytrwale, odważnie stać pod
krzyżem i cierpieć”. Prymas był również
krytykowany za centralistyczne prowadzenie Kościoła, jednak z czasem okazało
się, że droga była słuszna. Wymagał jedności między biskupami, biskupami i
duchowieństwem oraz duchowieństwem i
ludem. Wymagał wykonywania decyzji
Episkopatu, wprowadzał reformy soborowe. Prymasowi zawdzięczamy budowanie lobby prowadzące do wyboru kard.
Karola Wojtyły na papieża. Już jako Jan
Paweł II dał piękne świadectwo o
Prymasie słowami: „Nie byłoby na Stolicy
Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie było
twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej
nadziei (…) gdyby nie było Jasnej Góry – i
tego okresu dziejów Kościoła w naszej
Ojczyźnie, który jest związany z twoim
biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. To Prymas doprowadził do scalania
ziem odzyskanych z macierzą przez
utworzenie w roku 1925 diecezji katowickiej, której pierwszym ordynariuszem
został August Hlond. Jego dziełem był
także List biskupów polskich do niemieckich. Wszystko to miało umacniający
wpływ na Kościół. Analizując obecną sytuację w polskim Kościele uważam, że jest
mu potrzebny silny przywódca, który zjednoczy cały Kościół, doda odwagi ducho-

wieństwu w głoszeniu Chrystusa i
zdeterminuje wszystkich - duchowieństwo
i świeckich, aby stawali w obronie
moralności chrześcijańskiej (potrzebne
głębokie odnowienie ślubów jasnogórskich), koniecznej do zachowania wiary
narodu, jej odnowienia (niezbędne przyciągnięcie młodych ludzi do Kościoła),
utwierdzenia i dalszego rozwoju.
Kolejnym prelegentem był prof. dr hab.
Jan Żaryn. Na początku swego wystąpienia przypomniał słowa Prymasa z września 1968 roku: „Wytworzyła się w Polsce w
okresie niewoli szczególna symbioza powiązania wartości religijnych i narodowych. Niech się nikt nie gorszy, bo byłoby
to zgorszenie faryzejskie – zestawienia
Polak-Katolik. Nie jest to hasło, to jest płód
życiowy wyrosły z warunków bytowania
Kościoła w udręczonym narodzie. To rzeczywistość. Nie można było inaczej
ratować narodu przed wynarodowieniem,
rusyfikacją, germanizacją, sprawosławieniem czy sprotestantyzowaniem, jak tylko
za cenę powiązania tych dwóch żywotnych sił w jedną całość”. W trudnych
warunkach istnienia komunizmu Kardynał
przygotował naród do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. „Przygotował tak solidnie, że dziś historycy mówią, że to, co
stało się w latach 1957-1965, a potem w
samym roku milenijnym, gdyby nie te
wielkie narodowe rekolekcje, nie byłoby
Polaków i nie byłoby narodu polskiego
(…). To prymas Wyszyński odnalazł się
jako Boży człowiek opatrznościowy i dał
narodowi szansę wyrwania się z tego
ateistycznego stalinowskiego czasu, który
miał nas na zawsze pozbawić polskości”.
Program wielkiej nowenny był skoncentrowany wokół jasnogórskiego wizerunku
Matki Bożej. Po powrocie z Rzymu, z poświęconą przez papieża Piusa XII kopią
obrazu, rozpoczęła się jego peregrynacja
w kraju. Było to wyjątkowe zjawisko zarówno w wymiarze społecznym, jak i dusz-
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pasterskim. „Od lata 1957 r. Matka Boża pielgrzymuje do Polaków. Prymas Wyszyński
wprowadza Matkę Bożą w przestrzeń publiczną, a wszystko to się dzieje w czasie
ostrej walki z katolicyzmem. Ta decyzja jednoczy wspólnotę polską – każda rodzina
staje się częścią wielkiego projektu duszpasterskiego”. Przygotowując tak precyzyjnie
swój program duszpasterski - Wielką Nowennę i Rok Milenijny - chciał zespolić
dziedzictwo narodu z całym dziedzictwem katolicyzmu polskiego, którego nosicielem
jest Kościół, aby uchronić go przed totalną destrukcją obcych wpływów. Jemu
zawdzięczamy, że nadal jesteśmy narodem i Polakami. On uczył nas polskości podkreślił prof. Żaryn. Dziś istnieją inne zagrożenia – ograniczanie noszenia symboli
wiary i czynienia znaku krzyża, znikanie z przestrzeni publicznej świąt świadczących o
naszej wierze, a zastępowanie ich różnymi dziwnymi nazwami, łamanie sumień ludzi
za obronę wyznawanych wartości, a to wszystko w imię demokracji, odsuwania wiary
od życia publicznego, aby nie obrażać tych, co myślą inaczej.
Fenomen Prymasa Stefana Wyszyńskiego - wielkiego myśliciela, męża stanu,
człowieka niezwykłego - polega na tym, że pozostawił nam do przemyśleń wiele
mądrych sentencji, które wynikały ze zrozumienia naszej polskiej rzeczywistości i
nadal są aktualne, jeśli tylko chcemy się w nie wczytać, po nowemu zdefiniować i
realizować.
Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie wysłuchanej on-line debaty: „Myśląc z Wyszyńskim”
zamieszczonej na stronie archidiecezji warszawskiej

RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że życie każdego człowieka na ziemi kończy się śmiercią, po której stajemy przed Chrystusem na Sąd
szczegółowy z przebiegu swego życia.
Jego efektem jest nagroda - wieczna radość w
niebie, królestwie Boga lub potępienie - wieczna
kara w piekle. Do czyśćca trafiają dusze ludzi
zbawionych wymagające jeszcze oczyszczenia.
Na końcu czasów Zbawiciel ponownie przyjdzie
w chwale (paruzja) i nastąpi Sąd Ostateczny, poprzedzający zmartwychwstanie
wszystkich zmarłych. Tak jak Chrystus zmartwychwstał w Swoim chwalebnym ciele,
tak i człowiek zmartwychwstanie (jego nieśmiertelna dusza połączy się z ciałem); ci,
którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia, a sprawiedliwi, pełniący
dobre czyny – na zmartwychwstanie do życia wiecznego.

Śmierć
Śmierć przyszła na człowieka jako skutek grzechu pierwszych ludzi i zawiści szatana.
Bóg stworzył Adamowi i Ewie w raju idealne warunki życia; piękne miejsce, bliskość
dobrego i miłującego Boga i wszelki dostatek. Wymagający Bóg postawił im jeden
warunek - zakaz zrywania owocu z drzewa dobra i zła, który oni skuszeni przez szata-
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na złamali, okazując Mu nieposłuszeństwo. Ten grzech rozlał się na wszystkie
pokolenia ludzi. Zostaje co prawda zgładzony przez sakrament chrztu świętego,
jednak konieczność śmierci człowieka po
życiu ziemskim jest jego skutkiem. To
grzech pierworodny jest przyczyną utraty
nieśmiertelności człowieka, a potęgowany przez grzechy następnych pokoleń
powodują znaczne skrócenie czasu życia
na ziemi.
Bóg stworzył nas jako jedność duszy i
ciała. Dusza, stworzona przez tchnienie
Boga, nadaje ciału życie, a rozdzielenie
ich przynosi śmierć. Ciało po śmierci, jako
twór materialny, ulega unicestwieniu
przez rozkład. Dusza natomiast jest
nieśmiertelna i przeznaczona do wieczności. To ona wnosi w życie człowieka
pierwiastek boski. Jest wolna, rozumna i
nawet oddzielona od ciała zachowuje
wszystko, co poznała w czasie życia
ziemskiego. Nasze jestestwo jest więc
skumulowane w duszy. Zatem chwila
śmierci nic nie kończy, lecz - jak mówiła
św. Teresa - rozpoczyna się inne życie.
Na starych grobach można jeszcze dzisiaj
przeczytać łaciński napis, który przetłumaczony brzmi: „Nie cały umrę”.
Ludzie zazwyczaj boją się śmierci i często
odsuwają tę myśl od siebie. Młodzi sądzą,
że mają czas, by się nią przejmować.
Tematu śmierci unikają nawet ludzie starsi
czy ciężko chorzy, chociaż powinni o niej
pamiętać. O swoim lęku przed śmiercią
mówią także osoby święte. Św. Faustyna
pisała: „Chociaż wiem, że umrę i pragnę
śmierci, ale się jej boję”. Inna, która
miłowała Jezusa i modliła się za dusze
czyśćcowe, twierdziła podobnie, że boi się
śmierci i jest nią przerażona. Śmierć
człowieka jest oddzieleniem duszy od
ciała, jednak ten proces nie jest bolesny.
Boimy się tego, czego nie znamy, a jest
nieuniknione.

Będzie to spotkanie z Chrystusem, który
nas zna i przed którym - stając w prawdzie
- mamy odpowiedzieć za swoje czyny. On
nas osądzi z miłości bądź jej braku w
naszym życiu.
Czy jednak musimy przejść przez biologiczną śmierć? Jezus Chrystus zbawił nas
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.
W sposób drastyczny poznał wszystko, co
jest związane ze śmiercią, jednak dokonał
tego w najkorzystniejszy dla człowieka
sposób. Bóg Ojciec polecił Mu odkupieńczą misję, a On wykonał ją dobrowolnie. Z
miłości do człowieka wziął na siebie nasze
grzechy, ponosząc przed Bogiem Ojcem
ich konsekwencje. To Jego dobrowolna
śmierć przyniosła nam zbawienie.
Nasz powrót do Boga dokonuje się tylko
przez śmierć. Mówi o tym św. Paweł słowami: „Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć
to zysk”. Śmierć przyjdzie do każdego
człowieka bez względu na to, czy wierzy i
jak żył na ziemi. Lęk wynika również z
uświadomienia sobie faktu, że wraz z nią
kończy się czas, w którym mogliśmy się
starać podobać Bogu. Żyjąc mogliśmy się
modlić, pokutować za grzechy, czynić
uczynki miłosierne, nawracać się, przebaczać i naprawiać wyrządzone krzywdy,
a więc podejmować dobre zmiany w życiu.
Śmierć jest sprawą ostateczną i już nic dla
swego ratunku nie możemy zrobić, bowiem skończył się dla nas czas Bożego
miłosierdzia, a rozpoczyna czas Bożej
sprawiedliwości i tylko modlitwy bliskich
oraz ludzi dobrej woli mogą jeszcze
pomóc.
Nikt z nas nie wie, kiedy przyjdzie śmierć,
jej czas zna tylko Bóg. Gwarantem życia
nie jest także młody wiek. Klękając wieczorem do modlitwy trzeba sobie uświadamiać, że nasze życie może się skończyć już tej nocy, a po przebudzeniu dziękować Bogu za nowe szanse nawrócenia.
Codziennie trzeba prosić Boga o łaskę do-
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brej śmierci. Swoje życie należy planować
tak, jakby miało trwać wiecznie, a żyć tak,
jak gdyby był to ostatni dzień życia. Każdy
ma przez Boga przewidziany dzień odejścia z tego świata i jest to dzień najbardziej
korzystny dla człowieka. Czasami trudno
się nam pogodzić, gdy Bóg zabiera młodego człowieka i ojca rodziny, podczas
gdy starzec uciążliwy dla wszystkich żyje.
Ufajmy jednak, że Bóg wybiera najlepszy
dla nas czas odejścia, dając także czas
potrzebny do nawrócenia. Czasami ludzie
podejmują ryzykowne czyny (wysokogórska wspinaczka, sporty ekstremalne,
szybka jazda samochodem, narkotyki
itp.), narażając swoje zdrowie i życie.
Podobnie jest z samobójstwem. Ci, co je
popełniają, będą musieli po przedwczesnej śmierci odpokutować wszystkie te lata,
kiedy powinni żyć. Eutanazja również jest
targnięciem się na życie i grzechem ciężkim. Życie jest bezcennym darem i tylko
Bóg ma prawo je przerwać.
Ludzie często mówią, że nie będą myśleć
o śmierci, ani się nią martwić, bo przyjdzie
sama. Popełniają jednak błąd. Trzeba modlić się o łaskę dobrej śmierci, aby się do
niej przygotować. Ułatwi to systematyczne
przystępowanie do sakramentu pokuty, by
trwać w stanie łaski uświęcającej, a także
naprawienie wyrządzonych krzywd i pojednanie z ludźmi. Ci, którzy w swoim uporze nie chcą przebaczyć krzywdy, w chwili
śmierci są często nękani przez złego ducha, przeżywają trudności z odchodzeniem.

Bóg pomaga przejść na drugą stronę
życia. Św. Faustyna w Dzienniczku pisze,
że każdemu człowiekowi Chrystus daje
ostatnią szansę przylgnięcia do Niego.
Nawet gdy całe życie człowieka było
grzeszne i dalekie od Boga, jeśli w
ostatniej chwili, tak jak łotr z krzyża, zwróci
się z pokorną prośbą do Jezusa o przebaczenie, może jeszcze odmienić swój los.
W momencie śmierci jest przy nas Matka
Boża, święci Patronowie, nasz Anioł Stróż,
dusze czyśćcowe i zbawieni z naszych rodzin, aby swą modlitwą nas wspierać. Przy
chorych i konających powinni być również
ich żyjący bliscy, aby walczyć o odchodzące z tego świata dusze modlitwą, która
jest dla nich lekarstwem. Może to być Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do
św. Józefa (Patron dobrej śmierci), krótka
modlitwa „O Krwi i wodo...”, a gdy chory
jest pobudzony lub niespokojny, trzeba
pokropić go wodą święconą lub egzorcyzmowaną (przynosiła ona zawsze dużą
ulgę dręczonym przez złe duchy kapłanom). Póki żyjemy, stale nawracajmy się
do naszego Zbawiciela i porządkując swoje życie przylgnijmy z miłością do Jego
Miłosiernego Serca. Godnie przeżywajmy
Eucharystię i przystępujmy do sakramentów, aby było w nas Jego światło i życie.
Módlmy się o łaskę dobrej śmierci dla
siebie i bliskich przez wstawiennictwo do
Matki Bożej, św. Józefa i Aniołów, abyśmy
przez bramę śmierci przeszli bez lęku z
odwagą płynącą z wiary.

Temat będzie kontynuowany w następnych numerach Posłańca Królowej.
Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie rekolekcji adwentowych
ks. Grzegorza Bliźniaka wygłoszonych
na stronie internetowej PCh24
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Ekologiczna świadomość
S e l e k t y w n a z b i ó r ka o d p a d ó w

Od 1 stycznia 2020 r. w całym kraju zostaje wprowadzona obowiązkowa segregacja
odpadów w pięciu frakcjach. Gmina Dąbrowa Górnicza, Miejski Zakład Gospodarowania
Odpadami zobowiązuje każdego mieszkańca do segregacji odpadów zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Jeżeli mieszkaniec
segregując odpady nie zastosuje się do poniższych wskazówek, może zapłacić ustaloną
przez Urząd Miasta karę. Aby ułatwić mieszkańcom prawidłową segregację, Gmina
wyposaży nieruchomości zabudowy wielorodzinnej w pojemniki typu „dzwon”, a
nieruchomości jednorodzinne w worki na odpady segregowane, które będą odbierane „u
źródła”, czyli bezpośrednio spod bloków czy domów.
O konieczności segregowania odpadów mieszkańcom przypominają administracje
budynków, zamieszczając na tablicach ogłoszeniowych plakaty i pisma informujące o
obciążeniu stawką za wywóz śmieci niesegregowanych w wysokości 40 zł/ osobę.

Jak segregujemy odpady?

Pojemnik brązowy
- bioodpady (odpady kuchenne)
Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe
(obierki), fusy po kawie i herbacie, kwiaty
cięte i doniczkowe (bez ziemi), resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, trawę, liście, drobne gałązki drzew i krzewów.
Pamiętajmy! Bioodpadów nie należy wrzucać w workach foliowych, tylko w opakowaniach biodegradowalnych, np. papierowych.
Nie wrzucamy: mięsa i kości, nabiału i oleju jadalnego, a także popiołu, odchodów
zwierząt, leków i innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych.

Pojemnik szary/czarny
- odpady zmieszane
Wrzucamy: zwierzęce odpady kuchenne
(resztki mięsa, kości, skóry), skorupki z jajek, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, ceramikę, tekstylia, odchody
zwierzęce, zimny popiół i zwykłe żarówki
żarnikowe.
Nie wrzucamy: baterii, pozostałych żarówek i świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, farb i resztek
lakierów, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pojemnik żółty
- metale i tworzywa sztuczne
Wrzucamy: czyste foliowe torebki, kartoniki po mleku i napojach, opakowania po
jogurtach, plastikowe nakrętki, plastikowe
butelki po napojach (zgniecione), środkach czystości i kosmetykach, czyste opakowania metalowe.
Nie wrzucamy: opakowań po aerozolach,
opakowań po tłuszczach, pieluch, chusteczek higienicznych i ręczników papierowych, ubrań i opakowań z tekstyliów.

Pojemnik niebieski - papier
Wrzucamy: opakowania z papieru i
tektury, makulaturę, ulotki, kartony,
zeszyty, papier biurowy, gazety.
Nie wrzucamy: pieluch, chusteczek i ręczników jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, tłustych opakowań papierowych oraz brudnej i mokrej makulatury.

Pojemnik zielony - szkło
Wrzucamy: puste szklane butelki po napojach i żywności (bez nakrętek), puste
słoiki szklane, puste butelki szklane po kosmetykach.
Nie wrzucamy: reklamówek, w których były gromadzone, odpady szklane, szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów,
żyrandoli, żarówek, lamp, reflektorów, izolatorów, zastawy stołowej, luster i szyb
samochodowych.
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Uwaga!
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika niebieskiego usuń wszystkie zszywki, klamerki
czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury chroni 17 drzew przed
ścięciem.
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika zielonego. Szkło
można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego
kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej
energochłonne.
Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z domów jednorodzinnych
będzie się odbywał dwa razy w roku jako objazdowa zbiórka tych odpadów, natomiast z
bloków odpady te będą odbierane razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Dla pozostałych odpadów komunalnych zostały uruchomione tzw. EKOPUNKTY, czyli
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i trzy Gminne Centra Zbiórki Odpadów,
gdzie każdy mieszkaniec może oddać nieodpłatnie między innymi odpady niebezpieczne.
Odpady odbierane w EKOPUNKTACH: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, zużyte opony, rozpuszczalniki,
kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne oraz
inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze, wszelkiego
rodzaju farby, kleje, żywice, detergenty, drewno i opakowania, zawierające niebezpieczne
substancje oraz opakowania po niebezpiecznych substancjach.
Oto adresy i godziny otwarcia EKOPUNKTÓW:
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
Dąbrowa Górnicza ul. Główna 144 b, tel. 728 - 320 – 772
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00
Gminne Centrum Zbiórki Odpadów
Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 28 a, tel. 728 – 320 – 773
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00
Gminne Centrum Zbiórki Odpadów
Al. Zwycięstwa 27 b, tel. 728 – 320 – 774
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
Gminne Centrum Zbiórki Odpadów
Dąbrowa Górnicza ul. Szałasowizna 7, tel. 728 – 320 – 775
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00

W 27 dąbrowskich aptekach znajdują się specjalne pojemniki, do których można oddać
niewykorzystane i przeterminowane leki. Pojemnik jest oznaczony specjalną naklejką, na
której znajduje się logo organizatora. Ta akcja ma na celu zagwarantowanie, że leki
zostaną unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska.
Oto adresy tych aptek:
Apteka „Topolowa” ul. Topolowa 24, tel. 32 262 03 81
Apteka „Mandragora” ul. Wybickiego 7a, tel. 32 261 66 05
Apteka ul. Mickiewicza 15 a, tel 32 260 11 15
Apteka „Asklepios” ul. Krasickiego 1, tel. 32 268 81 29
Apteka „Indra” ul. Sobieskiego 23 tel. 32 262 68 04
Apteka „W Alejach” ul. Majakowskiego 30, tel. 32 261 02 51
Apteka „Eskulap” ul. Morcinka 1, tel. 32 268 87 76
Apteka „Flos” ul. Kościuszki 24, tel. 32 262 28 25
Apteka „Hygiea” ul. Adamieckiego 13, tel. 32 262 20 37
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Apteka „Prywatna” ul Kościuszki 5, tel. 32 262 69 60
Apteka „Medela” ul Ludowa 19 a, tel. 32 262 20 30
Apteka „Madeus” ul. Kasprzaka 36, tel. 32 264 34 38
Apteka „Za Rogiem” ul. Kasprzaka 26, tel. 512 092 445
Apteka „Na Redenie” ul Reymonta 5, tel. 32 262 01 76
Apteka „Remedium” ul Łukasińskiego 9, tel. 32 262 53 65
Apteka „Ogólnodostępna” ul Augustynika 7, tel. 32 262 04 68
Apteka „Prywatna” ul Skibińskiego 1, tel. 32 262 38 37
Apteka „Blisko Ciebie” ul. Korczaka 1-3, tel. 32 291 77 77
Apteka „W Superjednostce” ul. Kościuszki 19, tel. 32 262 25 44
Euro-Apteka ul Sobieskiego 6 /CH Pogoria, tel. 32 260 18 78
Apteka „4 Pory Roku” ul. Adamieckiego 11 a, tel. 501 541 684
Apteka „W Przychodni” ul Adamieckiego 13 tel. 32 262 71 52

Zapewne wszyscy mieszkańcy naszego miasta pragną żyć w środowisku czystym i
zdrowym, więc stosujmy się do zaleceń naszych władz i solidniej segregujmy odpady.
Segregacja przyniesie nam także korzyść ekonomiczną: niższe opłaty za odpady
segregowane, a kierowane ich do recyklingu da odpadom nowe życie użytkowe i pod
względem ekologicznym usprawni gospodarkę odpadami
Opracowała Halina Nowak
na podstawie informacji Urzędu Miasta oraz plakatów informacyjnych

O realizacji projektu

Ekologia integralna Laudato Si'
papieża Franciszka
w naszej parafii

Członkowie zespołu projektowego Parafialnego Zespołu Caritas w dniu 7 listopada
2019 r. podpisali umowę finansowania realizowanego projektu pod nazwą: „Ekologia
integralna encykliki Laudato Si' w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”
z Caritas Polska w Warszawie.
W ramach projektu zaplanowano:
- Na łamach gazetki parafialnej „Posłaniec Królowej” oraz w gablocie przykościelnej
propagować treści ekologiczne zawarte w encyklice Laudato Si' papieża Franciszka, a także zamieszczać artykuły krzewiące kulturę racjonalnego wykorzystania wytworzonych dóbr, zmianę niewłaściwych nawyków gospodarowania
żywnością i innymi dobrami oraz dzielenie się odzieżą i żywnością z potrzebującymi.
- Gromadzić żywność, ubrania i sprzęty, aby dzielić się nimi z potrzebującymi.
- Odmalować pomieszczenia dawnej kancelarii parafialnej, aby służyła mieszkańcom miasta jako „Jadłodzielnia”, w której wolontariusze Caritas wydają żywność ofiarowaną przez mieszkańców parafii oraz żywność współfinansowaną ze
środków europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, kierowanych do „Jadłodzielni” przez MOPS. Do „Jadłodzielni” będą zakupione dwie
chłodziarko-zamrażarki, aby przechowywać żywność o mniejszej trwałości.
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- W dawnym pomieszczeniu Punktu Charytatywnego, po odmalowaniu i wstawieniu
drzwi do kotłowni, będzie utworzony „Punkt wymiany odzieży i sprzętów”,
wyposażony w regały i stojaki na ubrania i gromadzone sprzęty.
- Chłodziarko-zamrażarka zostanie również zakupiona do kuchni w sali św.
Franciszka, w której organizowane są spotkania i warsztaty służące podnoszeniu
kultury ekologicznej, integracji mieszkańców, pracy Klubu Seniorów „Jutrzenka”
oraz wspólnot parafialnych. W ramach tych spotkań odbyło się już opłatkowe przy
wspólnym posiłku i śpiewanych kolędach, a w planach są również inne.
- Zaplanowano także warsztaty kreatywnego recyklingu odzieży, co pozwoli na
wykorzystanie tkanin i uatrakcyjnienie ubrań już niewykorzystywanych ze względu
na zmianę panującej mody.
Finanse przeznaczone na realizację projektu muszą być wykorzystane do końca
miesiąca marca, a służyć będą społeczności parafii przez dalsze lata.
Opracowała Danuta Wywiał

Uroczystości powstańcze
Z okazji 189 rocznicy wybuchu powstania listopadowego w naszej bazylice w dniu 29 listopada odbyła
się Msza święta, sprawowana przez ks. kan.
Andrzeja Stasiaka, w intencji walczących powstańców, którzy oddali swe życie za wolność Ojczyzny.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Legionów Polskich utworzonych na Ziemi Zagłębiowskiej w 1918 r., Policji oraz
Wyższej Szkoły Biznesu. Głosząc kazanie, ksiądz
Stasiak przypomniał okoliczności historyczne
zbrojnego wybuchu. Młodzi ludzie nie chcieli się
pogodzić ze zniewoleniem, prześladowaniem członków towarzystw patriotycznych oraz aresztowaniami najwybitniejszych działaczy. Powstanie wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, obejmując Królestwo Polskie i część ziem zabranych
(Litwę, Żmudź i Wołyń). Zainicjowali je członkowie
Sprzysiężenia Podchorążych pod dowództwem por.
Piotra Wysockiego. Młodzi oficerowie wytyczyli sobie cel – odzyskanie wolności – a nie widząc innej
drogi do jego osiągnięcia, chwycili za broń – mówił
Kapłan.
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Żyjąc w wolnej Polsce musimy pamiętać o swojej
historii, o tym, jak doszło do zniewolenia, i o tych,
którym dzisiaj zawdzięczamy wolność. Św. Jan Paweł II mówił, że wolność nie jest nam dana na zawsze, trzeba czuwać i o nią mądrze zabiegać. Papież Franciszek zachęcał do aktywności, bowiem
hołdując przyjemnościom i wygodzie, dbając tylko o
własny interes możemy utracić to, co najcenniejsze
– życie w wolnym kraju. Dziś nie musimy walczyć –
mówił Kustosz – lecz przez naukę, wydajną pracę,
prawość sumienia, życiową aktywność i wartości,
takie jak Bóg, Honor i Ojczyzna stawiać sobie cel,
dla którego warto żyć. Szkoda, że tej nauki Kustosza, poza garstką uczniów klas mundurowych III LO
i kilku przedstawicieli wojska, nie słyszeli młodzi ludzie, którzy tłumnie gromadzili się przed bazyliką,
aby wziąć udział w dalszej części uroczystości.

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

Rekolekcje Adwentowe
W dniach 15 -17 grudnia rekolekcje adwentowe głosił ks. Tomasz Zmarzły. Zachęcał,
aby znaleźć czas dla Boga i przygotować się na Jego przyjście. Obudzić w sobie
tęsknotę za Bogiem. Uwierzyć w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii i tam Go
szukać. Przygotowując się na Jego przyjście, warto stanąć w prawdzie w swoim
sumieniu i zastanowić się, czy nie dotyka nas jakaś choroba odwodząca od Boga. Te
choroby to: życie z dala od Niego, bez liczenia się ze śmiercią, egoizm, zaniedbywanie
talentów, stawianie pracy wyżej niż troskę o swoje zbawienie, zwapnienie duchowe
(skamieniałe serce, brak czułości i poczucia świętości), niestosowanie prawd wiary i
nauki Ewangelii w codziennym życiu i stosunkach międzyludzkich, pogrzebowa twarz
(brak życzliwości i szacunku dla innych) i nadmierne przywiązanie do dóbr materialnych. Jezus Chrystus jest lekarzem naszych dusz – zapewniał Rekolekcjonista –
trzeba jednak stanąć przed sobą w prawdzie i odrzucić to, co jest chore.
W drugim dniu ks. T. Zmarzły mówił, że Chrystus pragnie zamieszkać w naszych
sercach, aby leczyć i uzdrawiać, dając życie. Duch Święty pomaga nam uzmysłowić
sobie grzechy, a świadomość ich popełnienia, wywołuje cierpienie i zranienie sumienia. Jezus w sakramencie pokuty przebacza grzechy, lecząc nasze grzechowe rany.
Jednak uzdrowienie duchowe nie może dokonać się bez naszego udziału. Musimy
odciąć się od popełnianych grzechów, naprawiając swoje życie. Eucharystia nie jest
zwykłym pokarmem, jest więcej niż zjednoczeniem z Jezusem, daje życie. Podczas
przeistoczenia biała hostia staje się żywym Ciałem Chrystusa, o czym świadczą objawienia w Lanciano (700), Bolsenie i Oriveto (1263) i w wielu innych miejscach, a w
Polsce w Sokółce na Podlasiu (2008) i w Legnicy (2013), potwierdzone najnowocześniejszymi badaniami medycznymi. Patrząc na Hostię podnoszoną przez kapłana
podczas podwyższenia, trzeba ten moment przeżywać w duchu, adorować Go, wierząc, że to żywe Ciało Chrystusa i Jego Ofiara za nas. Trzeba zanurzyć się w tej
Ofierze, jednocząc się z Nim. Z Nim też złożyć ofiarę Bogu Ojcu.
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Nasze przeżywanie Eucharystii nie może się zakończyć po przekroczeniu progu
kościoła. Trzeba żyć z Jezusem, Jego słowem, blisko, aby zawsze był na pierwszym
miejscu nie tylko w Boże Narodzenie, lecz w całym życiu.
W ostatnim dniu Ksiądz polecił zastanowić się każdemu z nas, czy moja wiara
wyróżnia mnie na zewnątrz czymś od niewierzących? Czy moje życie, postawy, jakie
przyjmuję, moje decyzje świadczą o tym, że żyję w jedności z Chrystusem? Następnie
ukazał ludzi, którzy takie świadectwo dawali w swoim trudnym życiu, gdy ujawnienie
wiary groziło śmiercią. Przeciwstawił im postawy współczesnych „wiernych”, np.:
nieuczestniczenie rodziców z dziećmi podczas Mszy św. w białym tygodniu,
drobiazgowe wymogi stawiane ceremonii zaślubin, gdy w efekcie niewielu gości
przystępuje do Komunii św., zwlekanie ze sprowadzeniem księdza do osoby
umierającej, aby się „nie wystraszyła” śmierci, a także pokrętne unikanie spowiedzi i
komunii św. przez chorych w szpitalach. Wszystko to jest potwierdzeniem słów kolędy
- „Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy”. Kończąc rekolekcje
powiedział: „Niech nasza wiara nie będzie na pokaz, pustą tradycją, ale ołtarzem dla
Boga i ludzi wokół”. Życzył, aby w Boże Narodzenie Chrystus zamieszkał w sercach
każdego z nas.

Boże Narodzenie 2019

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski
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„Okaż serce” - Koncert charytatywny dla Nikoli
Okres Bożego Narodzenia jest
czasem kolędowania. Koncert
zespołu Smolarski i Przyjaciele, który odbył się w naszej
bazylice 26 grudnia, był pierwszym z cyklu koncertów charytatywnych tego zespołu na
terenie naszego miasta. Ich
celem było zgromadzenie funduszy na pomoc charytatywną
dla chorych dzieci. W bazylice
kolędowali dla 12-letniej Nikoli
o głębokim upośledzeniu widzenia dwojga oczu, którą czeka kilka kosztownych operacji w klinice w Ufie (Rosja).
W wykonaniu zespołu wysłuchaliśmy wielu pięknych znanych kolęd, dopracowanych
w każdym szczególe w tradycyjnej i jazzowej aranżacji, a także mniej znanych
pastorałek, jak: „Mario, czy Ty wiesz”, „Kolęda Józefa” lub wzruszająca „Kolęda dla
nieobecnych”.

Orszak Trzech Króli i Koncert Noworoczny Orkiestry Miejskiej i solistów
Orszak Trzech Króli to tradycyjne uliczne jasełka, organizowane w wielu miastach w
Polsce i na świecie. W naszym kraju, od czasu ustanowienia święta Objawienia
Pańskiego dniem wolnym od
pracy, stały się jednymi z największych w świecie. W tym
roku odbyły się w 872 miastach kraju. W Dąbrowie Górniczej, po raz trzeci, orszak
wyruszył z kościoła pw. św.
Barbary, a następnie ulicami:
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3 Maja, J. Sobieskiego i Królowej Jadwigi
przybył do bazyliki NMP Anielskiej.
Uczestnicy otrzymali kolorowe papierowe
korony i śpiewniki. W bazylice odbył się
koncert kolęd w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Ireneusza
Dustera oraz solistów Katarzyny Jankowiak i Sebastiana Dudzika. Wśród zaproszonych gości byli: pani Bożena Borowiec
prezydent miasta, pani Małgorzata Majewska dyrektor PKZ oraz dyrektor MOPT
- pani Iwona Wilk. Prowadzący koncert
kustosz bazyliki, ks. kan Andrzej Stasiak,
zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewu znanych i lubianych kolęd.

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

Usłyszeliśmy również utwory orkiestrowe:
SLEIGH RIDE z repertuaru Leroya
Andersona oraz pastorałki „Bóg narodził
się” wykonywaną przez Grzegorza Mar-
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kowskiego (Perfekt), „Ding Dong” (Zespołu 2 plus 1), „Kto wie, czy za rogiem”, „Biały
śnieg i ty” (Piotra Rubika) oraz znana „Przekażmy sobie znak pokoju”.

Pielgrzymka Sybiraków i Osób Represjonowanych
W niedzielę 26 stycznia odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana przez kustosza
ks. kan. Andrzeja Stasiaka, w której uczestniczyli pielgrzymi Związku Sybiraków
naszego miasta. W Dąbrowie Górniczej żyje obecnie około 70 osób, zesłanych jako
dzieci ze swymi rodzicami w głąb Rosji Sowieckiej wraz z milionami innych skazanych
tylko za to, że czuli się Polakami. Za swe wolnościowe pragnienia, już w powojennej
Polsce, byli przez władze komunistyczne szykanowani i więzieni w urągających
warunkach. Wielu z nich nie przeżyło katorgi więzienia i zesłania. To w ich intencji
modlili się obecni na Mszy św. Sybiracy, prosząc jednocześnie o pamięć i rozwagę, aby
już nigdy nie doszło do niszczenia godności ludzkiej i ludobójstwa. W homilii ks.
Kanonik nawiązał do czytania z Księgi Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. Tą
światłością przyświecającą ludziom zesłanym był Chrystus. To wiara pielęgnowana w
rodzinach dawała nadzieję, której pomimo głodu, cierpienia i śmierci nigdy nie utracili.
Kapłan przytaczał obrazy nieszczęść i grozy, jakiej doświadczali Sybiracy, odczytując
jedno ze wspomnień. Gdy brakuje Bożego światła – mówił – w życiu ludzi rodzi się zło,
dochodzi do ogromnych dramatów. Dzisiaj ludzie również ulegają pokusie odrzucenia
Boga. Módlmy się, prosząc, aby ten czas nie powrócił. Pomocy we wszelkich sporach
należy szukać w Bogu. Jak mówił ks. Popiełuszko: „Zło dobrem zwyciężaj”.
Powinniśmy pielęgnować w sobie hasło Bóg, Honor i Ojczyzna.

KRĄG BIBLIJNY
Celem naszej wiary jest Chrystus, Jego mamy poznać,
Jemu zaufać i dla niego żyć. Święty Hieronim pisał: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”, a zatem, aby Go poznać, musimy dogłębnie poznać
Pismo święte.
Doskonałym miejscem, w którym możemy zgłębiać tę
„Księgę nad księgami”, jest Krąg Biblijny, gdzie spotykamy się ze Słowem Bożym, odnajdując jego Prawdy w
naszym własnym życiu, rozumiejąc pełniej Ewangelię i jej
przesłania. Jest to nasze indywidualne spotkanie z Jezusem w Jego Słowie. Modlitewno-dyskusyjne rozważania
pogłębiają wiedzę religijną oraz naszą wiarę poprzez medytację Bożego Objawienia, aby następnie właściwie pojęte treści zastosować w swym codziennym życiu. To w
Kręgu Biblijnym każdy z nas poznaje i uświadamia sobie
to, co Bóg chce do niego powiedzieć. Każde spotkanie
rozpoczynamy zapaleniem świecy jako znaku obecności
Chrystusa i modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o jak
najlepsze zrozumienie tego, co będziemy czytać i rozwaZdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski
żać.
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Następnie odczytujemy fragment Pisma świętego na następną niedzielę, medytujemy,
rozmyślamy nad tym, co Jezus mówi, odnosimy to do własnego życia, po czym
dzielimy się swymi przemyśleniami, spostrzeżeniami czy wątpliwościami. Wspólna
modlitwa i błogosławieństwo kończą spotkanie, po którym jest trochę czasu, aby przy
herbacie porozmawiać na różne inne tematy.
Spotkania naszego Kręgu Biblijnego odbywają się w każdy wtorek, po wieczornej
Mszy świętej, w Sali św. Franciszka. Zapraszamy każdego, kto odczuwa potrzebę
poznawania Jezusa poprzez Jego Słowo. Każdego, kto chce się zatrzymać,
posłuchać, medytować i kontemplować Boże Prawdy. Tutaj nie trzeba być znawcą
Pisma świętego.
Ks. Michał Fucia

Sanktuarium NMP Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej w latach 1945-1981

pod kontrolą Służb Bezpieczeństwa
(dokończenie z poprzedniego numeru Posłańca Królowej)

- 26 grudnia 1984 r. W drugi dzień Świat Bożego Narodzenia ks. Jan Błaszczyk
wikariusz, wspominając ukamienowanie św. Szczepana, apelował do sumień
ludzi, którzy dla sukcesu, większych zarobków czy utrzymania zajmowanego
stanowiska, wyrzekli się wiary i Boga, a swoją katolickość ukazują lub zatajają w
zależności od okoliczności.
- 1 maja 1985 r. Odprawiono Mszę św., za wstawiennictwem św. Józefa Rzemieślnika, o błogosławieństwo i opiekę Bożą dla aresztowanych i zwolnionych z
pracy oraz poprawę ich sytuacji.
- 3 maja 1985 r. Mszę św. sprawował wikariusz, ks. Stanisław Ambroży, w kazaniu
zachęcał do modlitwy o opiekę Maryi nad narodem. „Ona to jedna obroniła
wszystkich przed terrorem, jaki nastał w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego”.
- 5 maja 1985 r. Msza św. w intencji hutników sprawowana przez proboszcza, ks. H.
Danielewskiego. W kazaniu przestrzegał, aby w Boże Ciało nie dać się skusić bezpłatnymi atrakcjami organizowanymi w mieście, lecz wziąć udział w uroczystości.
Opisano również wystrój kościoła: „korona żółtego koloru zapięta w połowie wysokości kościoła na linie”, a z niej „spływały do dołu, do ścian cztery wstęgi materiału o
kolorach – żółtym, białym, czerwonym i purpurowym”.
- 12 maja 1985 r. Do Matki Zagłębia przybyły w pielgrzymce dzieci, młodzież i studenci, m. in. z duszpasterstwa akademickiego Sosnowca, Będzina, Łagiszy i Czeladzi z opiekunami. O godz. 16.00 odbyła się procesja wokół kościoła, a po niej odczyt wygłosiła prof. dr hab. Irena Bajer na temat „Człowiek i jego mowa”. Uroczystą
Mszę św. koncelebrowaną sprawował ordynariusz częstochowski, bp. Stanisław
Nowak, w uroczystość 17. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej. Biskup wygłosił 40-minutowe kazanie o treści religijnej. Kościół był przystrojony „pionowymi flagami o barwach narodowych, papieskich i kościelnych” (maryjnych) oraz w makietę przedstawiającą wizerunek Jana Pawła II z napisem: „Nie lękajcie się młodości”. Uroczystość zakończył koncert organowy Józefa Skrzeka.
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- 4 czerwca 1985 r. Sakramentu bierzmowania 300 uczniom udzielił bp M.
Kołodziejczyk. „W wygłoszonej homilii zarzucił m. in. władzom, że poprzez
panujący system szkolny manipulują młodymi obywatelami, szerząc jedynie
własne ideologie, które rozmijają się z obiektywną prawdą”.
- 2 sierpnia 1985 r. Mszy św. odpustowej podczas pielgrzymki niewiast z udziałem
ok. 40 zaproszonych przez Proboszcza kapłanów przewodniczył ordynariusz bp
Stanisław Nowak. Tematem kazania była „Maryja i człowiek”.
- 13 sierpnia 1985 r. Uroczystość bierzmowania ok. 150 uczniów szkół
zagłębiowskich. Mszy św. przewodniczył bp F. Musiel. W kazaniu skrytykował
ideologię marksistowską, nazywając ją „zagrożeniem dla ludzkości”.
- 19 października 1985 r. Mszę św. w pierwszą rocznicę śmierci ks. J. Popiełuszki
sprawował ks. H. Danielewski. W tym dniu SB obserwowała pięć kościołów w
Dąbrowie Górniczej. Tylko proboszcz sanktuarium przywołał pamięć o
Zamordowanym. Funkcjonariusz zanotował: „Gloryfikował jego postać jako
kapłana, podkreślając nieugięty charakter w głoszeniu prawdy. […]Napiętnował
system funkcjonowania władzy w naszym kraju, dając do zrozumienia, że opiera
się ona na zastosowaniu brutalnej siły”.
- 27 października 1985 r. Msza św. dla młodzieży akademickiej. Dąbrowska SB
uznała, że najbardziej „prężnym ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego” w
Dąbrowie Górniczej jest DA działające przy bazylice NMP Anielskiej.
- 4 grudnia 1985 r. Mszy św. z okazji święta górników przewodniczył bp F. Musiel. W
kazaniu przytoczył przykłady niegospodarności z powodu niedoinwestowania
polskiego rolnictwa, mówił także o złej gospodarce węglem wysyłanym w świat,
gdy w kraju dzieci uczą się w niedogrzanych pomieszczeniach.
Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie maszynopisu artykułu Łucji Marek, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Anielskiej w Dąbrowie Górniczej – Patronki Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia,
przygotowywanego do druku w ramach zbiorowej monografii pt. Miejsca święte pod nie świętym
nadzorem. Polityka władz wobec sanktuariów w latach 1945-1989, pod red. K. Białeckiego,

Ksiegarnia Katolicka
Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 oraz 15.00-17.30

Modlitewniki
DROGA DO NIEBA
Znany w całej Polsce od ponad stu lat. Zawiera szereg modlitw,
obrzędy wszystkich sakramentów, nabożeństwa w roku kościelnym oraz ku czci Matki Bożej i świętych. Część śpiewnikowa to
zbiór pieśni na cały rok liturgiczny oraz ku czci Jezusa, Maryi i wielu
świętych. Modlitewnik najczęściej kupowany jest dla dzieci z okazji
przystąpienia do I. Komunii Świętej, dla nowożeńców z oka-
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zji ślubu i polecany jest dla wszystkich, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we Mszy
św.
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża Opole 2017
oraz modlitewniki z 2018 r w wersji z białą i czarną twardą okładką

BŁOGOSŁAWIONY PRYMAS Ks. abp Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski
W pamięci Polaków Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski,
pozostał jako wielki mąż stanu, człowiek wyjątkowej odwagi, dbający o wolność Kościoła w Ojczyźnie, której ateistyczne władze
chciały narzucić własny system wartości. Takie postrzeganie Prymasa, jak najbardziej uzasadnione, przesłania niestety inną, o
wiele ważniejszą prawdę – Kardynał Wyszyński to przede
wszystkim nieugięty świadek Chrystusa, całym sercem oddany
Bogu i zawierzający swoje życie i Kościół Najświętszej Maryi Pannie.
Wydawnictwo JUT
Przemysław Wrężlewicz
MÓJ PRZYJACIEL ANIOŁ STRÓŻ
Bóg dał każdemu z nas niezwykły prezent – specjalnego anioła,
Anioła Stróża. To nasz towarzysz i przyjaciel na całe życie. Nigdy
nas nie opuszcza, nawet wtedy, kiedy jest nam bardzo źle. Ten
wysłannik Boga pilnuje nas i dba o nas tak jak pasterz o owieczki.
Ma on nam pomóc podążać w życiu prostą drogą do Pana Boga.
Abyś czuł się jeszcze bardziej bezpieczny i zawsze pamiętał, że
towarzyszy ci twój Anioł Stróż, do książeczki dołączamy
odblaskową naklejkę. Możesz ją sobie nakleić na kask, rower, rolki
czy plecak.
Wydawnictwo Rafael

Modlitewnik za wstawiennictwem Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ
Publikacja stanowi zbiór modlitw za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia, niezłomnego Pasterza i opatrznościowego Męża stanu. Za jego pośrednictwem módlmy się się o świętość kapłanów
oraz o nawrócenie i dobrą spowiedź dla grzeszników. Modlitewnik
zawiera życiorys Prymasa Stefana Wyszyńskiego, modlitwę o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego oraz modlitwy za jego wstawiennictwem.
Wydawnictwo JUT
ks. Sławomir Sosnowski
MARTA ROBIN Pasja życia
Marta Robin (1902 – 1981) to francuska stygmatyczka obdarzona przez Boga darem
wizji, bilokacji i proroctwa. Przez pięćdziesiąt lat jej jedynym pokarmem była
Eucharystia. Co tydzień, od czwartku wieczorem do niedzieli lub poniedziałku
przeżywała z Jezusem Jego Mękę. W wyniku tajemniczej choroby straciła wzrok i
dotknął ją paraliż, lecz mimo to stała się duchową przewodniczką dla wielu osób i in-
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spiratorką powstania ruchu Ognisk Miłości, który działa na całym
świecie, w tym także w Polsce. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny. W tej książce widzimy Martę cierpiącą, ale przepełnioną Bożą radością, uczestniczącą przez współczującą miłość w sprawach świata, a równocześnie zanurzoną w Bogu.
Opowieść o niej to poruszające przypomnienie, że każde życie
może być wypełnione miłością Bożą przepełnione nią aż tak, że
wydaje owoce, rozgrzewa serca innych, dając światu trochę
światła. Trzeba się tylko odważyć i naprawdę przyjąć swoje życie
jako Boży dar, tak jak to uczyniła Marta.
Wydawnictwo eSPe

3 marca godz. 18.00
8 marca godz. 12.00
22 marca godz. 12.00
25 marca godz.18.00
3 kwietnia godz. 18.00
25 kwietnia godz. 10.00
26 kwietnia godz. 12.00
5 maja godz. 18.00
17 maja godz. 12.00
24 maja godz. 10.30
6 czerwca godz. 10.00
11 czerwca godz. 10.30

Msza św. o uzdrowienia z ojcami franciszkanami
Pielgrzymka „Amazonek”
Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych Diecezji i Okręgu
Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka Członków Duchowej Adopcji
Droga Krzyżowa ulicami miasta
Diecezjalna Pielgrzymka Rodziny Żywego Różańca
Pielgrzymka Harcerzy Okręgu Dąbrowskiego
Msza św. o uzdrowienia z ojcami franciszkanami
14. Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn
I. Komunia święta
Pielgrzymka „Margaretek”
Boże Ciało. Msza św. z procesją

Sakrament chrztu przyjęli
Wiktor Tosik,
Maja Amelia Hulacka,
Nela Zofia Będkowska,
Ignacy Stanisław Rodak,
Evan Anthony Eves-Thorpe,
Weronika Helena Błaszkiewicz,
Nela Karolina Szylin,
Marcel Paweł Szastak,
Milena Beata Marek,
Oskar Łukasz Ryt,
Daria Juliette Teresa Beauquesne-Modzelewska,
Aleksandra Ryś,
Miłosz Śnieg.
Zuzanna Julia Wojciechowska,
Boże, napełnij ich serca wiarą nadzieją i miłością. Amen
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Sakrament małżeństwa zawarli
Paulina Karolina Kordziak i Artur Andrzej Maciąg
Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana
Anna Talkowska [78 lat],
Alfreda Król [91 lat],
Wanda Wojtala [83 lata],
Teresa Siewniak [80 lat],
Helena Wywiał [93 lata],
Jan Czyrnek [70 lat],
Barbara Włodarz [80 lat],
Stanisław Matyja [72 lata],
Wacław Grabiński [91 lat],
Jolanta Krajewska [72 lata],
Anna Zofia Kordula [90 lat],
Alicja Ewa Ziajska [67 lat],

Antoni Leszczyński [87 lat],
Jacek Aleksandrowicz [68 lat],
Krzysztof Szulakiewicz [62 lata],
Marian Jan Rachlewicz [89 lat],
Władysław Tadeusz Bukowiński [80 lat],
Anna Zofia Kozikowska-Pardela [60 lat],
Halina Bronisława Kwaszewska [[74 lata],
Janusz Stanisław Prochowski [81 lat],
Wanda Palusińska-Kędzior [77 lat],
Andrzej Wiesław Cebula [56 lat],
Robert Paweł Jędrusik [ 34 lata].

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

od poniedziałku do soboty
godz.: 7.00; 7.30; 18.00;
niedziela
godz.: 7.00;
9.00 Msza dla młodzieży;
10.30 Msza dla dzieci;
12.00;
16.00 (z wyjątkiem m-cy VII-VIII)
18.00; 20.00 (w m-cach V-IX)

w każdą środę po Mszy św.
o godz. 18.00

w pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 18.00

w czwartą niedzielę miesiąca o
godz. 15.00

w pierwszą sobotę miesiąca od maja do października
od godz.18.00

godz. 15.00 - nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli
i Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa

godz. 18.00, każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

w każdy piątek godz. 18.00

stałe adresy oraz indywidualne
zgłoszenia w kancelarii lub
zakrystii na każde życzenie rodziny chorego

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH
(GŁUCHONIEMYCH)

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00

Msze św. odprawiane za zmarłego (zmarłych) w następujących po sobie 30. dniach bez
przerwy. Na mocy przywileju
papieskiego z Mszami złączony jest odpust zupełny.

od poniedziałku do soboty w godz. 15.00 - 16.00
oraz zawsze przed i w czasie Mszy św.

czynna od poniedziałku do piątku

pn
w
ś
cz
pt

ks. kan. Andrzej Stasiak
ks. kan. Andrzej Stasiak
ks. kan. Andrzej Stasiak
ks. Michał Fucia
ks. Arkadiusz Witkowski

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej 3 miesiące
przed terminem zawarcia
związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty:
dowód osobisty,
czynna od poniedziałku do piątku
aktualna metryka chrztu św.
10.00-12.00; 15.00-17.30
32 262 27 16; 692 464 930
(wydana nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem ślubu),
PRE-KANA
świadectwo katechizacji z ukończenia szkoły średniej,
PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
sale parafialne,
świadectwo przyjęcia sakramenOpiekun: ks. Arkadiusz Witkowski
przy ul. Królowej Jadwigi 15
w każdym miesiącu wg określonego
tu bierzmowania i Komunii świętej.
harmonogramu
Wdowcy dostarczają akt zgonu
Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
współmałżonka.
BIERZMOWANIA
każdy czwartek godz. 19.00
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukońOpiekun: ks. Arkadiusz Witkowski
czyli 18. roku życia, zgłaszają
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.
się z rodzicami. Narzeczeni uOpiekun: ks. Arkadiusz Witkowski
Opiekunowie: ks. Michał Fucia (SK),
czestniczą w naukach przedmałsobota godz. 17.00
siostra Joanna (SP 7 oraz SP10).
żeńskich, które odbywają się
w naszej parafii. Dostarczają zaministranci młodsi, starsi i lektorzy
świadczenie o wygłoszonych
Opiekun: ks. Michał Fucia
zapowiedziach w swoich parasobota godz. 10.00
czynna: każdy poniedziałek
fiach. W tygodniu poprzedzająmiesiąca 16.00-17.30
cym ślub narzeczeni zgłaszają
Poradnia prowadzi zapisy na spotkania.
się w kancelarii w celu podpisaOpiekun: ks. A.Witkowski
nia aktu ślubu.

10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30
w soboty 11.00 - 12.00

każdy piątek godz. 19.00

Opiekun: ks. Michał Fucia
każdy wtorek godz. 19.00

czynny w wyznaczone piątki
od godz. 10.00 do 12.00

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31
Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

czynna codziennie
od 19.00 do 7.00,
w okresie zimowym
od 16.00 do 8.00.
Aby skorzystać z noclegu,
należy być trzeźwym.

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

W zamian otrzymuje się: posiłek,
miejsce do spania, możliwość uprania odzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możliwość skorzystania z zajęć
terapeutycznych uniezależnienia od
alkoholu.

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

Opiekun:
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy wtorek miesiąca,
godz.17.00, adoracja, Msza św,
spotkanie

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93
Zaprasza rencistów i emerytów z terenu naszej gminy. Osobom samotnym, schorowanym, mającym trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oferują:
wyżywienie, zajęcia rekreacyjne, zajęcia usprawniające, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poruszaniem się zapewniają transport do
placówki.

Chrzest odbywa się podczas
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice zgłaszają swoje dziecko w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:
akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzestnych (jeśli nie pochodzą z naszej
parafii).
W każdy piątek poprzedzający
niedzielę chrztu o godz. 19.00
odbywa się katecheza, w której
uczestniczą rodzice dziecka i rodzice chrzestni. Rodzice chrzestni wg prawa kanonicznego powinni być osobami wierzącymi,
praktykującymi, mieć ukończony
16. rok życia i przyjęty sakrament
bierzmowania. Rodzice chrzestni podpisują akt chrztu w zakrystii
bazyliki w dniu chrztu, pół godziny przed rozpoczęciem Mszy
św., tzn. o 11.30. Rodzice przygotowują białą szatę i świecę
chrzcielną.

Ks. kan. Andrzej Stasiak, Danuta Wywiał, Halina Nowak
i Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Królowej Jadwigi 17

