
5(100)

Wrzesień - Październik 2022

Konsekracja nowego ołtarza Strona 18



........
.......................................................................

..........................................................................................................
........

..............................................
.......................

.........................................................................
.......................

...............................
.............................................................................................

..........................................................................................................
.............................................................................................................

2
6

10
10
11
11
14
14
16
18
21
21

2

O. Jan P. Strumiłowski OCist: Najdoskonalsza modlitwa, jaką znamy. Modlitwa Pańska
Danuta Wywiał: Grzech, sąd ostateczny i kara
Wydarzenia w bazylice
     Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi – Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Mięsnego
     Czuwanie wynagradzające zniewagi czynione Matce Bożej
     Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
     Rozważania 24. godzin Męki Pana Jezusa
     Bądźcie ludźmi prawego sumienia - 83. rocznica mordu na policjantach... 
     Odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę SŁ. B. abp. Jana Cieplaka
     Konsekracja nowego ołtarza
Kalendarium wydarzeń
Informacje parafialne

Najdoskonalsza modlitwa,
jaką znamy

Modlitwa Pańska

Bóg jest naszym Ojcem, nie ziemskim, lecz niebieskim. Na Chrzcie świętym 
zostaliśmy obdarzeni synostwem Bożym, Bożą naturą. Mamy więc udział w życiu 
Bożym. Możemy powiedzieć, że w Kościele świętym, poprzez chrzest święty 
jesteśmy zrodzeni do nowego życia. Tak jak rodzice zrodzili nas do ludzkiej natury (do 
życia biologicznego i psychicznego), tak nasza Matka Kościół święty rodzi nas do 
życia nadprzyrodzonego, co przekracza nasze pojęcie. Niebo jest rzeczywistością, 
której nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie

Wiara wyraża się przez naszą relację z Bogiem, która ma 
nas prowadzić do zjednoczenia z Nim, a nie tylko oświecać 
nasz rozum. Modlitwa Pańska jest najpiękniejszą i 
najdoskonalszą modlitwą, ponieważ nauczył nas jej sam 
Pan Jezus Chrystus. Mówimy Ojcze nasz, wiedząc, że jest 
Ojcem jedynego Syna, lecz my będąc w Chrystusie, w Jego 
Ciele Mistycznym, czyli w Kościele świętym, również 
możemy używać tego zwrotu - Ojcze nasz. Jest to bowiem 
właściwa relacja stworzenia do swego Stwórcy, gdyż my 
zostaliśmy usynowieni, obdarzeni miłością Bożą i udziałem 
w Jego naturze. Od zarania w tradycji chrześcijańskiej 
szkoła modlitwy była szkołą wiary. Modlitwa Ojcze nasz 
składa się z 7 próśb, które rozważymy po kolei:
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Wydaje nam się, że wiara jest po to, by nasze życie zostało uświęcone, i rzeczywiście 
tak jest. Bóg nie ma jednak działać na naszą rzecz. Przyzwyczailiśmy się do 
egocentrycznego przeżywania swej wiary. Modlę się, uczestniczę w sakramentach, 
ponieważ Bóg ma naprawić moje życie. Ma mnie wydoskonalić, wyprowadzić z 
wszelkiego zła i doprowadzić do doskonałości. Ale ta doskonałość ludzkiego życia nie 
polega na tym, aby ta nasza skaleczona natura miała być zreperowana przez Boga, 
lecz powinna być ukierunkowana na uwielbienie Boga. Modlimy się: święć się Imię 
Twoje, a więc nie chodzi tylko o osiągniecie naszej doskonałości, ale o uwielbienie 
Boga. Nasze życie staje się lepsze, my jesteśmy uzdrowieni i święci, wielbiąc całym 
jestestwem naszego Boga. Wtedy zaczynamy żyć dla Niego, a życie każdego z nas 
naprawione i spełnione. Podstawowym błędem jest to, że chcemy uporczywie żyć dla 
siebie, czyniąc się centrum. A centrum całego wszechświata stanowi Bóg i Jego ma 
wielbić wszelkie stworzenie.

Św. Paweł mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak więc nasze życie przekracza doczesność i 
zaczyna doświadczać rzeczywistości, która nie jest nam dana z natury. Z łaski 
jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg jest naszym Ojcem, a synostwo Boże, otrzymywane w 
Kościele świętym, dla nas chrześcijan, powinno być czymś ważniejszym niż życie 
doczesne.

Święć się Imię Twoje

Przyjdź królestwo Twoje

W tej prośbie akcent ponownie pada na słowo Twoje. Nie chodzi więc o nasze 
królestwo, by nam było dobrze, ale, aby Bóg dał nam udział w swoim życiu. Życie 
chrześcijańskie nie ma polegać na porządkowaniu doczesności. Chrześcijaństwo nie 
jest organizacją, która ma naprawiać świat, budować powszechne braterstwo i dbać o 
ekologię. To są cele, ale drugorzędne. Jeżeli zaczniemy budować tylko doczesne 
królestwo, naprawiając świat przy pomocy i asystencji Boga, to takie budowanie 
będzie ograniczone, zredukowane i nie da oczekiwanego skutku. Świat stanie się 
doskonały, gdy zostanie przemieniony z naszego królestwa na królestwo Boże. 
Ewangelie dokumentują wiele słów Jezusa Chrystusa na ten temat. Pan nasz uczynił 
wiele gestów i czynów, jednak uzdrawianie i pochylanie się nad biednymi nie jest 
istotą Jego nauki. Tradycja chrześcijańska mówi jednoznacznie: Ewangelia 
Chrystusa przynosi królestwo Boga, czyli Jego królowanie. Po grzechu pierworodnym 
człowiek stał się niewolnikiem diabła i grzechu. Jesteśmy zaprzedani grzechowi i 
bardzo często doświadczamy go w naszym życiu. Poznaliśmy prawdę, wiemy jak 
postępować, ale nie zawsze potrafimy. Wiele razy w naszym życiu dzieje się tak, że 
chcemy dobra, ale jesteśmy zdeterminowani przed grzech. Królestwo Boże polega na 
tym, że stajemy się wolni, podporządkowani Bogu i Jego absolutnej miłości. W tej 
prośbie właśnie o to prosimy: przyjdź królestwo Twoje – nie królestwo grzechu, 
doczesności i komfortu, ale królestwo Boże. Panie Boże, dla Ciebie chcę żyć i pełnić 
Twoją wolę.

Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi
Św. Augustyn mówi, że skutkiem grzechu pierworodnego jest fakt, że człowiek rodzi 
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się odwrócony od Boga i zwrócony ku sobie. Przyglądając się wnikliwie naszej 
naturze, dostrzegamy uporczywe zwracanie się ku samemu sobie. Chcemy być 
centrum swego świata, jego wyznacznikiem i miarą rzeczywistości. Widzimy to 
szczególnie współcześnie w czasach tzw. humanizmu bez Boga. To jest humanizm 
egoistyczny, który co najwyżej godzi się na granicę własnej wolności, którą jest drugi 
człowiek. Czyli moja przestrzeń jest przestrzenią nieograniczoną, chyba że wolność 
drugiego człowieka wchodzi w konflikt z moją wolnością, to wtedy muszę ustąpić. 
Natomiast my w tej prośbie modlimy się, żeby nie realizowała się nasza wola, lecz 
Boga. Trudna to dla nas i niezrozumiała sprawa, bo stoi w opozycji do naszej 
egoistycznej woli. Bóg nie chce być naszym przeciwnikiem, lecz pragnie prostować 
ścieżki życiowe każdego człowieka. On widzi więcej, dostrzega dalej, zna głębię 
naszego serca i wie, gdzie jesteśmy pogubieni i czego nie rozumiemy, dlatego tylko 
wola Boża może nas poprowadzić do pełnego zbawienia.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
W tej prośbie pozornie prosimy tylko o chleb doczesny i zapewne tak jest. Troska ta 
powinna nam jednak uświadamiać, że nie my jesteśmy kowalami swego losu (jak 
sobie pościelisz, tak się wyśpisz; ile zapracujesz, tyle będziesz miał), byleby tylko Pan 
Bóg dał nam siłę, a potrafimy zbudować lepszy świat. W tej prośbie uczymy się, że to 
Bóg jest dawcą wszelkiego dobra, także doczesnego, które nie ogranicza się tylko do 
chleba powszedniego, materialnego, co daje życie i zabezpiecza naszą egzystencję. 
Kiedy spojrzymy na tekst grecki Ewangelii, w której Jezus przekazał nam tę modlitwę, 
to słowo powszedni w języku polskim jest tłumaczeniem greckiego słowa „επιουσιον” 
[epiousion]. Może ono rzeczywiście być przetłumaczone jako powszedni, codzienny, 
ale także jako ponadnaturalny. Modlimy się zatem, aby Bóg dał nam chleba 
nadprzyrodzonego potrzebnego na życie wieczne. Modlimy się o najświętszą 
Eucharystię. Gdybyśmy nawet mieli pod dostatkiem wszystkiego, największą biedą 
człowieka jest to, że nie posiada Boga. Kościół ma tę wrażliwość i świadomość, 
zwłaszcza w swojej działalności misyjnej. Należy ubolewać, że przez całe wieki 
misjonarze jechali na krańce świata, gdzie Ewangelia nie była znana, aby ją głosić. 
Spotykali się z ludzką biedą i próbowali jej zaradzić, ponieważ Bóg ma nam dać 
chleba powszedniego, ale przede wszystkim głosili wiarę w Jezusa Chrystusa, bo ona 
jest fundamentem, ważniejszym od wszelkich dóbr doczesnych. Dzisiaj, niestety, 
misjonarze dbają głównie o dobra doczesne tych, do których są posłani, a głoszenie 
Ewangelii - jedynej prawdziwej wiary katolickiej - staje się troską drugorzędną. Mamy 
o to dbać, ale przede wszystkim troszczyć się o zbawienie dusz.

Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Prośba ta, jeżeli się w nią wsłuchamy, zawiera bardzo głębokie przesłanie. Nie chodzi 
tu o odpuszczenie naszych grzechów, ale o nawrócenie naszych serc. Oczywiście 
wszyscy błądzimy i błagamy – Boże, odpuść nam nasze grzechy. Przebacz to, co 
doprowadziło do śmierci Twojego Syna, czym krzywdzimy innych ludzi, ale nie 
przebaczaj nam w taki sposób, abyśmy dalej mogli grzeszyć i nienawidzić. Przebacz 
nam tylko na taką miarę, na jaką my potrafimy przebaczyć. Można powiedzieć, tyle 
jest w nas przebaczenia Bożego, ile jest w nas łaski, życia i Jego miłości. Im bardziej 
kochasz, tym więcej jest ci wybaczone. 
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Jesteś człowiekiem pojednania i nie żywisz urazy, wybaczasz ze względu na fakt, że 
sam jesteś obciążony ogromem grzechów. Poznałeś miłość Jezusa Chrystusa, a ona 
sprawiła, że ponosząc śmierć, zmazał nasze grzechy. Chcesz wybaczać, chociaż 
doświadczyłeś rzeczywistej krzywdy ze strony innych ludzi. Bóg przebacza nam na 
taką miarę, jaką przyjmujemy Jego miłość. Jednak nie miłością, którą my jesteśmy 
kochani przez Boga, ale miłością, jaka jest rzeczywistością naszego życia. 
Przyjmujemy Jego miłość, którą kochamy cały świat i innych ludzi, a nade wszystko 
Boga.

Nie wódź nas na pokuszenie jest to prośba, która we współczesnym chrześcijaństwie 
wiąże się z pewnymi kontrowersjami. W wydaniach Pisma Świętego po Soborze 
Watykańskim II przyjęto sformułowanie: I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie (Łk 11, 1 – 
4; Mt 6, 9 – 12). Natomiast „nie dopuść abyśmy ulegli pokusie” znaczy co innego niż 
nie wódź nas na pokuszenie. Słowo „nie dopuść” sugeruje jakoby pokusa była czymś 
automatycznym i działa się bezwiednie wobec nas, natomiast wobec Boga była 
zupełnie obojętna. Zakłada, że Bóg ani nas nie wiedzie na pokuszenie, ani nie 
sprowadza na nas pokusy, a jest ona czymś niezależna od nas i od Boga. Prosimy 
tylko, aby Bóg dał nam siły, byśmy tej pokusie, która na nas spada, nie ulegli. Jest to 
redukcjonistyczne formułowanie tej prośby. Tradycja katolicka zawsze uczyła nas 
modlić się: nie wódź nas na pokuszenie - ale czy Bóg może człowieka wieść na 
pokuszenie? Otóż tak, świadczy o tym Pismo Święte. Hiob został wystawiony przez 
Boga na pokuszenie, Abraham, który miał złożyć swego syna w ofierze, został 
wystawiony przez Boga na próbę. Jezus Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty w 
Jordanie, został wywiedziony przez przez Boga na pustynię, aby był kuszony. A więc 
pokusa to nie jest coś niezależnego od nas, ale postawienie nas w takiej sytuacji, że 
stajemy wobec konieczności wyboru. Pójść za pokusą, głosem własnego egois-
tycznego serca, za tym, co jest łatwiejsze, bardziej sprzyjające naszej grzesznej 
naturze, albo opowiedzieć się za Bogiem wbrew naszemu ciału. W tej prośbie roz-
grywa się cały dramat Pawłowej teologii walki między duchem i ciałem. Bóg wiedzie 
nas na pokuszenie, aby dać nam okazję do podjęcia prawdziwej i rzeczywistej 
decyzji, aby postawić nas w miejscu rzeczywistej wolności, bo tylko wobec pokusy 
człowiek może jednoznacznie wybrać Boga. Jednocześnie mówimy: nie wódź nas na 
pokuszenie, jakbyśmy chcieli powiedzieć – Ojcze, jeżeli musimy być postawieni 
wobec pokusy, czyli wyboru, kiedy wybieramy między komfortem, własnym ja i 
egoizmem a Tobą, miej wzgląd na naszą słabość. Nie wódź nas na pokuszenie 
ostateczne. Pismo święte dowodzi, że Bóg nie pozwoli, abyśmy mieli pokusy ponad 
nasze siły. I zbaw nas od zła wszelkiego. Nie jesteśmy w stanie rozprawić się ze 
złem. We współczesnym świecie, który osiąga tak ogromny postęp technologiczny, ta 
pokusa jest coraz silniejsza, aby stać się autorem swojego zbawienia. Uważa się, że 
zbawić nas może technologia, medycyna czy transhumanizm, że człowiek 
przekroczy granicę ludzkiego życia i stanie się nieśmiertelny. Pamiętajmy – żadne zło 
nie jest do przekroczenia ludzkimi siłami. Jest ono w naszej mocy o tyle, o ile możemy 
je odsunąć. Tylko Bóg ogarnia i poskramia wszelkie zło i w tej prośbie się o to się 
modlimy i tego uczymy. Ty, Boże, jesteś Panem całej rzeczywistości. 

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego



6

Chociaż zło spadło na nas ze względu na nasz grzech, przez grzech i skutkiem 
grzechu, a my weszliśmy w rzeczywistość cierpienia zła z naszej woli, to sami się z 
tego nie wydostaniemy. A więc Ty, Boże Zbawienia, zbaw nas od zła wszelkiego. 
Amen.

O. dr hab. Jan Paweł Strumiłowski OCist

GRZECH
SĄD OSTATECZNY

I KARA

Takie bezstresowe nauczanie może się 
podobać, ale czy prowadzi do zbawienia 
i czy głosi naukę Jezusa zawartą w 
Ewangeliach? Wszak pomijana jest Jego 
nauka o grzechu, pokucie, zadośćuczy-
nieniu Bogu za nieposłuszeństwo; 
ofiarnej miłości, wymaganej czystości 
serca, o potrzebie dźwigania swego 
krzyża. Na pogrzebach często słyszymy 
słowa: Wasz zmarły jest już w niebie, u 
Miłosiernego Ojca, u dobrego Boga jest 
w lepszym świecie. Takie twierdzenie 
może wynikać z wiary w powszechne 
zbawienie, oparte na fałszywym Bożym 
miłosierdziu, pomijającym skutki grze-
chu, czyli karę, sąd i Bożą sprawie-
dliwość, które czekają każdego z nas. 
Podstawą chrześcijańskiego nauczania 
ma być zbawienie w Jezusie Chrystusie, 
który dla nas poniósł śmierć i zmartwych-
wstał (kerygmat). Czy to głoszenie jest 
sprzeczne z nauczaniem o grzechu? 
Przyjrzyjmy się tej nauce w świetle Słowa 
Bożego i Magisterium Kościoła.

W katolickich mediach w Polsce można usłyszeć głos odważnych duszpasterzy mówiących o 
grzechu i ostrzegających przed jego konsekwencjami, jaką jest kara piekła. Są jednak 
krytykowani za głoszoną „teologię lęku”. Na Zachodzie Europy, lansuje się dziś nauki 
niestresujące (terapeutyczny deizm), mówiące o Bogu jako stworzycielu świata, który 
wymaga od ludzi, aby byli dobrzy, uczynni i miłosierni, bo tak naucza większość religii. 
Człowiek ma być szczęśliwy i nie wciągać Boga w swoje sprawy. Do nieba po śmierci pójdą 
ludzie dobrzy, a gdzie pójdą źli? Przecież nie mówi się o piekle. 

Głosiciele „dobrego samopoczucia”, 
słysząc o grzechu i piekle, natychmiast 
odwołują się do Bożego miłosierdzia. W 
rozumieniu świata to znaczy być 
otwartym i tolerować ludzkie słabości. 
Słowo miłosierdzie (hebrajskie słowo 
rahamin) oznacza „kobiece łono”: Bóg 
rodzi nas w Jezusie Chrystusie przez 
zanurzenie w Paschalnym Misterium - w 
Jego śmierci i zmartwychwstaniu, dają-
cym wyzwolenie i oczyszczenie z grze-
chu i śmierci. W biblijnej wizji miłosier-
dzia jest także miejsce na karę. Spotyka 
ona pierwszych rodziców za nieposłu-
szeństwo Bogu. Wyrzucenie z raju było 
dziełem raczej Bożej opieki niż gniewu – 
tłumaczy św. Jan Chryzostom – Takie 
bowiem są obyczaje naszego Pana, że 
kiedy zsyła karę, okazuje nam nie mniej-
szą troskę, niż kiedy udziela dobra. 
Wymierza nam bowiem tą karę w celu 
upomnienia. Przecież gdyby wiedział, że 
bezkarność grzechu nie uczyni nas gor-

Biblijna wizja miłosierdzia
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szymi, nigdy by nas nie karał. Żeby 
jednak powstrzymać nasze staczanie się 
ku gorszemu i usunąć wzmacniającą się 
przewrotność, jest wytrwały w swojej 
przyjaźni do człowieka i wymierza karę. 
Kara jest zatem obrazem Bożego 
miłosierdzia i otwartości na człowieka: 
gdy czyni zło, nie wykazując skruchy, 
musi ponieść konsekwencje grzechu.

Ostrzeganie przed grzechem

W Starym Testamencie przed grzechem 
ostrzegało wielu proroków.
Prorok Ezechiel pisze: Jeśli powiem 
bezbożnemu: „Z pewnością umrzesz”, a 
ty go nie upomnisz, aby go odwieść od 
jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to 
bezbożny ów umrze z powodu swego 
grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię od-
powiedzialnym za jego krew. Ale jeślibyś 
upomniał bezbożnego, a on by nie od-
wrócił się od swej bezbożności i od swej 
bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z 
powodu swojego grzechu, ty jednak 
ocalisz samego siebie (Ez 3, 18 -19). Św. 
Grzegorz Wielki ostrzeżenie Ezechiela 
odnosił do kapłanów pouczając słowami: 
oprócz własnych grzechów, jesteśmy 
winni za śmierć innych; gdyż zabijamy 
tyle, ile codziennie widzimy kroczących 
ku śmierci z powodu naszej obojętności i 
milczenia. Słowa Ezechiela odnoszą się 
także do każdego z nas, gdy widzimy po-
trzebę upomnienia, głównie w stosunku 
do najbliższych (żony, męża, dzieci), 
wobec których ponosimy odpowiedzial-
ność przed Bogiem, a milczymy.
Ezechiel karcił również proroków słowa-
mi: Nie wstąpiliście na wyłom ani nie 
budowaliście murów wokół domu Izra-
ela, aby się ostał w walce w dzień Pana 
(Ez 13, 5). Nazywał ich „fałszywymi pro-
rokami”, bo nie pomagali narodowi przy-
gotować się na dzień Pański (tj. dzień 
Sądu Ostatecznego). 

Pan Jezus wielokrotnie ostrzegał przed 
piekłem. W jednym z nauczań powiedział: 
Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż 
wielu, powiadam wam, będzie chciało 
wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc 
na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i 
wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On 
wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteś-
cie«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież 
jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś«. Lecz On rzecze: 
»Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteś-
cie. Odstąpcie ode Mnie wszyscy do-
puszczający się niesprawiedliwości«. 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy 
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie Bo-
żym, a siebie samych precz wyrzuconych 
(Łk 3. 24 – 28). Jeden ze słuchających 
zaskoczony grozą Jego słów zapytał: 
Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? 
Nie usłyszał słów pocieszenia o miło-
sierdziu, lecz słowa prawdy: gdyż wielu, 
powiadam wam, będzie chciało wejść, a 
nie będą mogli. Jezus w tekstach ewan-
gelicznych 66 razy mówi o możliwości 
potępienia, 30 razy o ogniu piekielnym
i straszliwych mękach, a ponad 30 razy o 
wieczności. Apostołów posyłał na cały 
świat, by głosili Dobrą Nowinę o zba-
wieniu i potępieniu: Idźcie na cały świat i 
głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony (Mk 16, 15 -16). Czy głosił 
„ewangelię lęku”? Nie - głosił prawdę o 
zasadniczym znaczeniu dla naszej wiary,

Głoszenie
 Jezusa Chrystusa i Apostołów

Czy nie są to słowa karcące tych, którzy 
głoszą beztroskie chrześcijaństwo 
zamiast Bożego nakazu nawrócenia i 
pokuty?
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której nie można przemilczać ani spłycać. 
W dzień Pięćdziesiątnicy, gdy Apostoło-
wie zostali napełnieni Duchem Świętym, 
św. Piotr wzywał: «Nawróćcie się – 
powiedział do nich Piotr – i niech każdy z 
was przyjmie chrzest w imię Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a otrzymacie w darze Ducha 
Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla 
dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy 
są daleko, a których Pan, Bóg nasz, 
powoła».W wielu też innych słowach da-
wał świadectwo i napominał: «Ratujcie 
się spośród tego przewrotnego pokole-
nia!»Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, 
zostali ochrzczeni. Warunkiem wejścia do 
Kościoła, poprzez Chrzest, było przyjęcie 
nauki Jezusa i nawrócenie. Punktem 
wyjścia głoszonej przez Apostołów 
Dobrej Nowiny była sytuacja człowieka, 
który zgrzeszył, lecz Bóg go umiłował i 
chce, aby przez Jezusa Chrystusa i 
pokutę, stał się dzieckiem Bożym (Ef 1, 4 -
5). Nauczanie Apostołów jest pełne 
nadziei, jednak nie brakuje w nim 
ostrzeżenia przed piekłem: To przede 
wszystkim miejcie na uwadze, że przyjdą 
w ostatnich dniach szydercy pełni 
szyderstwa, którzy będą postępowali 
według własnych żądz i będą mówili: 
«Gdzież jest obietnica Jego przyjścia? 
Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko 
jednakowo trwa od początku świata». Nie 
wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że 
niebo było od dawna, a także ziemia, 
która z wody i przez wodę zaistniała na 
słowo Boże, i przez nią ówczesny świat 
zaginął, w wodzie zatopiony. A to samo 
słowo zabezpieczyło teraz niebo i ziemię, 
zachowując je dla ognia na dzień sądu i 
zguby bezbożnych ludzi. Niech zaś dla 
was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, 
że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a 
tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan 
z wypełnieniem obietnicy – jak  niektórzy

są przekonani, że Pan zwleka – ale On 
jest cierpliwy w stosunku do was. Nie 
chce bowiem niektórych zgubić, ale 
wszystkich [chce] doprowadzić do na-
wrócenia (2P 3, 4-9). Św. Piotr pisze, że 
tak jak świat starożytny został znisz-
czony przez potop i dał początek 
obecnemu porządkowi, tak w czasach 
ostatecznych Bóg osądzi obecny świat, 
aby wprowadzić go w rzeczywistość 
nowego stworzenia. Św. Paweł w Listach 
również głosi zbawienie, które Bóg 
dokonał w Chrystusie, ale i tu nie brakuje 
ostrzeżenia przed karą.

„
przez Ojców Kościoła i Papieży

Straszenie piekłem” 

Apokryf Didache, będący najstarszym za-
chowanym dokumentem nauki Aposto-
łów, zawiera następujące pouczenie: W 
miarę narastania nieprawości ludzie będą 
się nawzajem nienawidzić, prześladować 
i zdradzać, a wtedy zwodziciel świata 
pojawi się jako Syn Boży i będzie czynić 
znaki i cuda. Cała ziemia zostanie wy-
dana w jego ręce i będzie popełniał nie-
godziwości, jakie nigdy się jeszcze nie 
działy od samego początku wieków. 
Wówczas to ludzkość wejdzie w ogień 
próby, a wielu się załamie i zginie, lecz ci, 
co wytrwają w wierze, zostaną zba-
wieni przez Tego właśnie, który stał się 
[za nas] przekleństwem. Z kolei papież 
Klemens Rzymski (prawdopodobnie na-
stępca św. Piotra) mówi o piekle tymi sło-
wami: Ale kiedy widzą, jak ci, którzy 
zgrzeszyli i którzy zaparli się Jezusa swo-
imi słowami lub czynami, są karani stra-
szliwymi torturami w nieugaszonym 
ogniu, sprawiedliwi, którzy czynili dobro i 
znosili tortury i nienawidzili luksusów ży-
cia, oddadzą chwałę Bogu, mówiąc: 
„Będzie nadzieja dla tego, który służył 
Bogu całym swoim sercem” (2 Kor 17, 7) 
O grzechu, karze i Sądzie Ostatecznym 
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mówiły także dzieła z okresu średnio-
wiecza. Św. Bernard z Clairvaux, w tomie 
homilii pt Pokora i pycha. Niebo i piekło, 
pouczał: Zstępuj do piekła często w 
swoim życiu, abyś nie musiał pójść tam 
po śmierci. Doktor Kościoła św. Bona-
wentura w zachowanej homilii pisał: Któż 
nie zna obawy, któż nie zadrży, zastana-
wiając się nad karami piekła, nie tylko 
nieznośnymi co do srogości, ale także 
wiecznymi i niekończącymi się nigdy? W 
XVI w. hiszpański kaznodzieja i mistyk, 
św. Piotr z Alkantary, w jednym z wielu 
dzieł wspomina o Sądzie Ostatecznym 
słowami: Zważ bracie drogi, jak strasz-
nym będzie dzień, w którym na jaw wyjdą 
wszystkie sprawy synów Adama; dzień 
ogłoszenia wyroku, dzień w którym za-
padły wyrok stanowić będzie o losie na-
szym po wszystkie wieki; dzień, który 
obejmie wszystkie dni przeszłych, 
obecnych i przyszłych wieków, bo w nim 
świat zda sprawę ze wszystkich czasów i 
w nim wykazane będą złości i zemsty 
nagromadzone od wieków – wszystkie 
bowiem grzechy, zebrane od początku 
świata, zostaną pomszczone i wyleją 
rzeki gniewu Bożego.
Od czasów średniowiecza homilie i ka-
zania, a także rekolekcje i misje w sposób 
obrazowy i bardzo sugestywny mówiły o 
rzeczach ostatecznych, jak grzech, kara i 
Sąd Ostateczny. Przykładem mogą być 
kazania św. Jana Marii Vianneya czy in-
nych wielkich kaznodziei. Podobnie bu-
downiczy naszej świątyni, ks. prał. 
Grzegorz Augustynnik, w swoich kaza-
niach odważnie napominał swoich pa-
rafian, wypominając im pijaństwo, lekko-
myślność, rozwiązłość i inne grzechy. 
Przestrzegał przed uleganiem złym 
ideologiom dalekim od nauki Kościoła. 
Św. Jan Paweł II w książce Przekroczyć 
próg nadziei, będącej wywiadem udzie-
lonym włoskiemu dziennikarzowi  Vittorio

Messoriemu, pisał: Jeszcze w niezbyt 
odległych czasach, w kazaniach reko-
lekcyjnych czy misyjnych, sprawy os-
tateczne stanowiły zawsze nienaruszalny 
punkt programu rozważań, a kaznodzieje 
umieli na ten temat mówić w sposób 
obrazowy i sugestywny. Iluż ludzi te 
kazania i nauki o sprawach ostatecznych 
skłoniły do nawrócenia, do spowiedzi. 
Katechizm Kościoła Katolickiego poucza 
o dwóch rodzajach żalu za grzechy. Żal 
doskonały definiuje: Gdy żal wypływa z 
miłości do Boga miłowanego nade 
wszystko, jest nazywany „żalem dos-
konałym” lub „żalem z miłości” (contritio). 
Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. 
Przynosi on także przebaczenie grze-
chów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne 
postanowienie przystąpienia do spo-
wiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie 
to możliwe (KKK 1452). Żal niedoskonały 
określa słowami: Także żal nazywany 
„niedoskonałym” (attritio) jest darem 
Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. 
Rodzi się on z rozważania brzydoty grze-
chu lub lęku przed wiecznym potępieniem 
i innymi karami, które grożą grzesznikowi 
(żal ze strachu). Takie poruszenie su-
mienia może zapoczątkować wewnętrz-
ną ewolucję, która pod działaniem łaski 
może zakończyć się rozgrzeszeniem 
sakramentalnym. Żal niedoskonały nie 
przynosi jednak przebaczenia grzechów 
ciężkich, ale przygotowuje do niego w 
sakramencie pokuty (KKK 1453).
Widzimy więc, że także żal niedoskonały 
jest darem Bożym, rodzącym się z Ducha 
Świętego, jakie może wywołać rozumne 
kazanie, które pod wpływem łaski Bożej 
doprowadzi do Sakramentu Spowiedzi
i odpuszczenia grzechów. Odważne, 
mądre i działające na wyobraźnię czło-
wieka głoszone kazania pobudzają do 
rachunku sumienia, żalu za popełnione 
grzechy, nawrócenia i pokuty. 
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Każdy - kto przejmuje się do głębi swego serca miłością Boga, ofiarą poniesioną dla 
naszego zbawienia i pragnienia życia wiecznego -  potrzebuje takich pouczeń. 
Jakie powinny być głoszone katechezy podaje Ogólne dyrektorium katechetyczne: 
Cały Kościół w dniu Pańskim osiągnie swoje wypełnienie i wejdzie w pełnię Boga: oto 
podstawowy przedmiot chrześcijańskiej nadziei i modlitwy - „Przyjdź Królestwo 
Twoje. Katecheza o tym, co nowe, musi odbywać się pod znakiem pociechy, nadziei i 
zdrowej bojaźni, której pilnie potrzebują ludzie naszych czasów, a ponadto musi 
być w pełni wierna prawdzie… Katecheza nie może przemilczać osądu 
poszczególnych ludzi po śmierci, ani kary ekspiacyjnej czyśćca, ani smutnej i 
żałobnej rzeczywistości śmierci wiecznej, ani sądu ostatecznego!

Opracowała Danuta Wywiał
 na podstawie wypowiedzi o. dr. Romana Laby OSPPE

„Dlaczego warto „straszyć piekłem”? 
Czy ostrzeganie przed śmiercią duszy jest „teologią leku”?

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi 
- Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Mięsnego 

W niedzielę 21 sierpnia przed oblicze Matki Bożej Anielskiej pielgrzymowali 
pracownicy przemysłu mięsnego i wędliniarskiego naszej diecezji, aby podczas 
uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks. Tomasza Zmarzłego modlić się o opiekę 
Matki Bożej dla swoich rodzin, łaski i dary Ducha Świętego dla pracowników firm oraz 
o życie wieczne dla tych, którzy już zakończyli wędrówkę ziemską. Ks. Tomasz 
tradycyjnie rozpoczął kazanie od wiersza ks. Jana Twardowskiego, zadając pytanie o 
hierarchię wartości naszych życiowych wyborów: zdrowia, szczęścia, bogactwa czy 
zbawienia. W Ewangelii św. Łukasza człowiek pyta Pana Jezusa - czy tylko nieliczni 
będą zbawieni? Zbawienie jest istotnym pragnieniem człowieka wiary, bo cóż z 
naszych życiowych osiągnięć, gdy stracimy szansę zbawienia? Zaprośmy Pana do 
swego życia, do naszego serca, by uczestniczył w naszych codziennych życiowych 
zmaganiach. Czasem w tym sercu jest ciasno od różnych spraw, ale w jakim stopniu 
dotyczą Zbawiciela? On ma być sensem naszego życia. Trzeba iść przez ciasne 
drzwi. Nie wejdą tam ci, którzy są niesprawiedliwi, o zimnych sercach, z pogardą 
osądzający innych, czyli ci, którzy odeszli od nauczania w Ewangeliach. Jeśli moje 
serce jest blisko Boga, to za Nim musi iść codzienne postępowanie z odrzuceniem 
każdej pokusy grzechu.



Czuwanie wynagradzające zniewagi czynione Matce Bożej 

W sobotę 3 września, jak od wielu lat, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, począwszy 
od maja, w naszej świątyni odbywały się modlitewne czuwania ekspiacyjne za 
zniewagi czynione Niepokalanemu Sercu Maryi. Matka Boża w Fatimie prosiła o 
poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w 
pierwsze soboty miesiąca. Jeśli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się 
i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po 
świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec 
Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce 
zatryumfuje. Nowenna, procesyjne rozważania modlitwy Różańcowej z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej wokół świątyni oraz Msza św. z wynagradzającą Komunią św. to 
wyraz miłości i hołdu okazywanego przez wiernych naszego dekanatu Matce 
Najświętszej. Pięć pierwszych sobót, za pięć zniewag i obelg czynionych 
Niepokalanemu Sercu Maryi: bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, Jej 
Dziewictwu, Bożemu Macierzyństwu, obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do 
Niepokalanej Matki oraz bluźnierstwa wobec Jej świętych wizerunków. W tę sobotę 
czuwaniu przewodniczyła parafia pw. Nawrócenia św. Pawła, a Mszy św. wybrany w 
tym roku, nowy Przełożony Inspektorii św. Jana Bosko z Wrocławia, ks. Bartłomiej 
Polański SDB. W kazaniu zwrócił uwagę, że Maryja czczona jest w naszej świątyni 
jako Królowa Aniołów i Archaniołów. Przypomniał słowa pięknej modlitwy, jakiej 
nauczył dzieci Anioł w Fatimie, którą należy często odmawiać: Trójco 
Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję 
Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich 
tabernakulach na całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i 
obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi 
Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi modlę 
się o nawrócenie grzeszników. Kaznodzieja postawił pytanie – kto jest czcicielem 
NMP Anielskiej? Jest nim ten, kto poznaje Jej cnoty i wielkość, modli się i oddaje w Jej 
opiekę. Jednak to nie wszystko, czcicielem jest przede wszystkim ten, kto Ją 
naśladuje. Matka Boża prowadzi do Chrystusa, a kto żyje w jedności z Chrystusem, 
ten zawsze pokonuje pokusy, zmienia złe przyzwyczajenia, a Bóg mu błogosławi. 
Mamy być oddanymi dziećmi Matki Bożej, aby stawać się do Niej podobnymi, a więc 
umiłowanymi dziećmi Boga.

Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
W tym roku w dniu 8 września szczególnie 
uroczyście obchodzono Dzień Narodzin 
Matki Bożej, bowiem przypadała 125. 
rocznica uroczystego wprowadzenia do 
naszej parafii kopii łaskami słynącego 
obrazu Matki Bożej Włoszczowskiej, 
będącego pierwowzorem ołtarza NMP 
Anielskiej w rozbudowywanym później 
kościele. 
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Dzień Narodzin Matki Bożej jest więc 
także dniem narodzin naszej parafii, a 
później bazyliki pod wezwaniem Matki 
Bożej Anielskiej. Ks. Augustynik, obej-
mując parafię, postanowił zawierzyć 
opiece Matki Bożej swoich wiernych, 
bowiem głęboko wierzył w moc Jej orę-
downictwa, czego namacalne dowody 
poznał pełniąc posługę we Włoszczowej. 
Obraz ten przedstawia objawienia Matki 
Bożej, jakie miały tam miejsce w 1751 r., 
kiedy miejscowa ludność przeżywała 
ucisk i prześladowania wiary spowo-
dowane przekształceniem ich kościoła w 
zbór protestancki. Był to również dzień 
Pielgrzymki Apostolatu Modlitwy za Kapła-
nów „Margaretka”, który w godzinach wie-
czornych zgromadził przed obliczem 
Matki Zagłębia liczne grono członków tego 
apostolatu z całej diecezji, a także człon-
ków Apostolatu Modlitwy za Kapłanów 
„Złota Róża” z Golonoga i z naszej ba-
zyliki, siostry zakonne, kleryków Semina-
rium Sosnowieckiego, Rycerzy i Rycerki 
św. Jakuba oraz dzieci w strojach regio-
nalnych z parafii Nawrócenia św. Pawła. 
W urodzinowym darze Maryi przyniesiono 
róże, które zostały pobłogosławione, aby 
swoim pięknem i zapachem zdobić ołtarze 
bazyliki. Spotkanie rozpoczął montaż 
słowno-muzyczny, na który złożyły się naj-
piękniejsze modlitwy i poezja poświęcona 
Matce Bożej oraz pieśni maryjne śpiewa-
ne przez pana Michała Fiuka, organistę z 
parafii Nawiedzenia NMP z Będzina przy 
akompaniamencie organowym naszego 
organisty pana Wojciecha Podsiadło.
Wszystkie te znane i lubiane pieśni były 
podejmowane przez wszystkich pielgrzy-
mów w hołdzie Matce Bożej. Mszy św. 
koncelebrowanej przewodniczył o. Paweł 
Solecki, franciszkanin z kościoła św. Anto-
niego z Gołonoga. W kazaniu przypomniał
wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia Maryi i Jezusa, które znamy z objawień 
zapisanych w apokryfach i w Ewangeliach. 
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Są one niezmiernie ważne dla naszej wia-
ry – mówił Kaznodzieja – ukazują postać 
Matki Boga, niewiasty wierzącej, ufającej 
Bogu, która wszystko rozważa w swoim 
sercu. Z ufnością i miłością oddała Bogu 
całe swoje życie, ofiarowując swą macie-
rzyńską miłość także każdemu z nas. O. 
Paweł Solecki wspomniał również zna-
czenie pierwotnego obrazu Matki Bożej z 
Włoszczowy, który stał się inspiracją sce-
ny ukazanej w głównym ołtarzu Matki Bo-
żej Anielskiej. Ten kult Jezusa i Jego Matki 
wciąż żyje w świadomości, sumieniach i w 
sercach wiernych w Kościele, w głoszo-
nym słowie Bożym i udzielanych sakra-
mentach, o czym świadczą liczne wota u-
mieszczone na ołtarzu. Bóg i Matka Naj-
świętsza zawsze czekają w tym sanktua-
rium, aby udzielać potrzebnych łask tym, 
którzy Boga miłują i słuchają. Niech NMP 
Anielska wspiera nas w naszym powoła-
niu w drodze do niebieskiego domu – do-
dał. 
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Msza św. zakończyła się procesją (ze 
względu na przechodzącą nad miastem 
burzę tylko w obrębie bazyliki), wypusz-
czeniem stu baloników i poczęstunkiem 
urodzinowego tortu babeczkowego z okazji 
urodzin Matki Bożej.

Rozważania 24. godzin Męki Pana Jezusa
Okres Wielkiego Postu to czas rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania Pana 
Jezusa. Jednak Kościół także w trakcie roku, w święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego oraz święto MB Bolesnej, przypadających w dniach 14 i 15 września, 
nakazuje nam pochylić się nad ceną naszego odkupienia. Te dwie daty wskazują na 
potrzebę łączenia zasług Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela z boleścią 
Niepokalanego Serca Maryi, nazywając Ją naszą współodkupicielką. Już po raz 
trzeci w naszej bazylice prowadzone były rozważania 24. godzin Męki Pańskiej na 
podstawie objawienia Pana Jezusa siostrze Luizie Piccarrety. Prowadził je przed 
Najświętszym Sakramentem lektor i kantor naszej bazyliki Artur Król z 
wykorzystaniem nagrań pieśni pasyjnych. Dla osób biorących udział w tym czuwaniu 
było to niezapomniane przeżycie. Uzmysłowiło zebranym wielką miłość Pana 
Jezusa do grzeszników, Jego ogromne cierpienie i mękę, jaką złożył w ofierze dla 
naszego odkupienia, i wciąż składa na ołtarzach całego świata. W sercach czuliśmy 
ogromne współcierpienie Maryi, gdy patrzyła na śmierć swego jedynego Syna, 
upominając teraz w licznych objawieniach ludzkość przed gniewem Boga. Chrystus 
nienawidząc grzechu cierpi nadal i cierpi także Jego matka. Potrzeba większej wiary 
osiąganej przez modlitwę i jedność z Bogiem. Święta te mają nam uzmysławiać 
potrzebę ciągłego wpatrywania się w krzyż, będący znakiem i obrazem miłości 
Chrystusa, bo tylko miłość Boga w naszych sercach pozwoli na podjęcie walki z 
pokusami i grzechem. Jezus czeka na nas w Sakramencie pokuty, aby okazać nam 
na ziemi swoje miłosierdzie, zanim pójdziemy na sąd Boży.

Fot.: Zbigniew Nobis

Bądźmy ludźmi prawego sumienia.
83. rocznica mordu na policjantach w lasach katyńskich

W niedzielę 18 września, tak jak w ubiegłych 
latach, przeżywaliśmy w bazylice uroczys-
tość 83 rocznicy napaści Sowieckiej Rosji na 
Polskę oraz śmierć więzionych zagłębiow-
skich policjantów pomordowanych przez 
NKWD na nieludzkiej ziemi. Wśród zapro-
szonych na uroczystość gości byli parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz samorządo-
wych, komendanci Policji i kadra kierowni-
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cza garnizonu śląskiego, przedstawiciele 
służb mundurowych, młodzież III LO klas 
mundurowych oraz mieszkańcy Zagłębia 
Dąbrowskiego. Uroczystą Mszę św. sprawo-
wał ks. kan. por. Andrzej Stasiak kustosz 
sanktuarium i kapelan dąbrowskiej Policji. W 
homilii Proboszcz odniósł się do czytań i 
Ewangelii, z których wynika, że tak jak w cza-
sach Jezusa lud był oszukiwany, a rządzący 
skłonni do zazdrości, nienawiści i podstępu, 
tak jest też obecnie. Św. Paweł w czytaniu 
nawołuje, byśmy prowadzili życie spokojne, 
pobożne, godne, bez sporów i nienawiści, 
otwierając się na Boga. Modlitwa jest pierw-
szym atrybutem naszej wiary, dającym Boże 
światło. Polecał modlitwę za rządzących i za 
wszystkich ludzi o Boże światło i mądrość, by 
byli ludźmi czystego sumienia. Papieżowi 
Benedyktowi XVI, gdy mówił, że Europa i 
świat opierają się na trzech filarach: kulturze 
greckiej, prawie rzymskim i kulturze chrześ-
cijańskiej opartej na fundamencie miłości, 
zarzucano, że jego nauczanie hamuje osią-
gnięcie postępu i nowoczesności, utrudnia-
jąc ludzkości osiągnięcie szczęścia i dobro-
bytu. Szczęście zdobyte wbrew sumieniu – 
mówił Papież – prowadzi do zguby, bowiem 
wyrasta kosztem prawa do życia dzieci nie-
narodzonych i osób starszych. Gdy człowiek 
zatraci sumienie godzi się czynić najgorsze 
zło tłumacząc je koniecznością. Ludziom 
ukształtowanym w komunistycznej Rosji, w 
kulturze bez Boga, zniszczono sumienia i 
gotowi byli na wszystko. W obliczu wojny 
toczącej się za wschodnią granicą zacho-
wujmy wiarę, godność i wolność dzieci Boga 
o prawych sumieniach. Po zakończonej 
Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się 
przed tablicami upamiętniającymi pomordo-
wanych. Odczytano rotę ślubowania składa-
nego przez policjantów tamtych czasów, 
przedstawiciele władz samorządowych i par-
lamentarnych wygłosili okolicznościowe 
przemówienia, a apel pamięci odczytał insp. 
Paweł Dratwiński kom. policji z Piekar 
Śląskich.
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Następnie Kompania Honorowa Policji z Katowic dla upamiętnienia policjantów i 
żołnierzy pomordowanych i poległych w służbie Ojczyzny oddała salwy honorowe, 
złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Uroczystość zakończył ks. kan. por. 
Andrzej Stasiak modlitwą, polecając Panu Bogu dusze nieżyjących policjantów, 
żołnierzy i harcerzy.

Fot.: Zbigniew Dzieciątkowski

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę Sł. B abp. Jana Cieplaka

W dniu 25 września w naszej bazylice świę-
towano podwójną uroczystość: 110 rocznicę 
konsekracji naszej bazyliki oraz odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej postać Sługi Bożego 
abp. Jana Cieplaka najwyższego rangą hierar-
chy Kościelnego, pochodzącego z Zagłębia 
Dąbrowskiego. Na tablicy umieszczono napis: 
„Był uosobieniem patriotyzmu, a także mę-
czeństwa Kościoła Katolickiego”. W uroczystej 
Mszy św. wzięli udział zagłębiowscy parla-
mentarzyści i samorządowcy, m. in. prezydent 
Sosnowca Arkadiusz Chęciński, przedstawi-
ciele katowickiego IPN dr Andrzej Sznajder i dr 
Andrzej Drogoń, były senator i pisarz katolicki 
Czesław Ryszka oraz inni goście i mieszkańcy 
Zagłębia. Przed rozpoczęciem Mszy św. prof. 
Dariusz Nawrot dyrektor Instytutu Zagłębia 
Dąbrowskiego wygłosił wykład o życiu, posłu-
dze i zasługach abp. Cieplaka. Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczył ks. kan. Andrzej 
Stasiak, sprawując ją w intencji wznowienia 
procesu beatyfikacji sługi Bożego abp. J. Cie-
plaka. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Pożarski postulator jego procesu beatyfikacyj-
nego, który od ponad 30 lat zbierał materiały o życiu arcybiskupa, a obecnie wydaje



książkę o jego życiu, posłudze, odwadze i 
patriotyzmie. Proces beatyfikacyjny rozpoczął 
się w 1952 r. w Rzymie z inicjatywy ks. 
Waleriana Meysztowicza, jednak wkrótce 
został wstrzymany. Próbowano go potem 
wznowić na Litwie i ponownie w Moskwie, 
jednak bez skutku. Ks. Pożarski był wówczas 
proboszczem par. św. Stanisława w Sankt 
Petersburgu i niestrudzonym propagatorem 
postaci abp. J. Cieplaka, jak również historii 
petersburskich Polaków. Przez swoją gorli-
wość stał się personą non grata i musiał 
opuścić parafię. W kazaniu podkreślał, że abp 
Cieplak był odważnym i niestrudzonym bojow-
nikiem o sprawy ludności polskiej. Na jego 
prośbę pewien gen. armii carskiej uratował 
ponad sto tys. zesłańców na Syberię, od-
syłając ich bliżej polskiej granicy. Natomiast w 
1919 r., gdy Rosjanie wydali rozkaz wymordo-
wania legionistów, polecił, by klasztory rato-
wały żołnierzy. Odsłaniana na frontowej ścia-
nie bazyliki tablica jest czwartą z kolei tablicą 
upamiętniającą osobę abp. Cieplaka.
Pierwsza pojawiła się na kościele w Passaic 
koło New Jersey (USA), gdzie zakończył 
życie, druga wraz z popiersiem na katedrze 
wileńskiej, której miał zostać pierwszym ordy-
nariuszem metropolitą, trzecia na kościele św. 
Stanisława w Sankt Petersburgu, gdzie przez 
10 lat zajmował stanowisko profesora 
Akademii Duchownej – powiedział Kazno-
dzieja. Uroczystość została przygotowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej w Kato-
wicach, zakon Rycerzy Kolumba Rady Sosno-
wieckiej im. św. Rafała Kalinowskiego oraz 
kustosza bazyliki ks. kan. Andrzeja Stasiaka. 
Po zakończonej Mszy św. nastąpiło odsłonię-
cie tablicy pamiątkowej, którego dokonali: 
dyrektor Oddziału w Katowicach IPN dr 
Andrzej Sznajder, przedstawiciel prezydenta 
Dąbrowy Górniczej i Rycerzy Kolumba, Arka-
diusz Chęciński prezydent Sosnowca oraz ks. 
Pożarski. Po poświęceniu tablicy głos zabrali 
kolejno:  dr A.  Sznajder,  Arkadiusz  Chęciński
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i Piotr Dudała, Rycerz Kolumba stopnia patriotycznego oraz pomysłodawca upamię-
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tnienia abp. Cieplaka w dąbrowskiej bazylice. 
Pod tablicą złożono wiązanki kwiatów.

Konsekracja nowego ołtarza

Zdjęcia: https://dziennikzachodni.pl/dabrowa-gornicza-tablica-upamietniajaca-arcybiskupa-jana-
cieplaka-na-murach-bazyliki-nmp-anielskiej-za-nami-uroczyste/ga/c1-16910501

Ołtarz to najważniejsze miejsce w świątyni, na 
którym podczas sprawowanej Mszy św. 
dokonuje się bezkrwawa ofiara Jezusa 
Chrystusa dla zbawienia człowieka. To znak 
Zbawiciela. Przed nim wierni przyklękają, 
oddając Mu pokłon. Przy nim gromadzą się, 
by oddawać cześć Bogu, dziękować za cud 
Eucharystii i zanosić modlitwy.

Abp Jan Cieplak urodził się 17 sierpnia 1857 r. w Dą-
browie Górniczej. Studiował w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Kielcach, a następnie w Aka-
demii Duchownej w Petersburgu (1878 – 1882), 
gdzie uzyskał magisterium. W lipcu 1881 r.  otrzy-
mał święcenia kapłańskie, a 15 sierpnia 1881 r. 
odprawił swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną w 
kościele pw. św. Aleksandra w Dąbrowie Górniczej

(obec

Był wielokrotnie karany przez władze rosyjskie za głoszenie patriotycznych kazań i 
udział w manifestacjach narodowych. Po obaleniu caratu był gorliwym obrońcą praw 
religijnych Polaków. W latach 1920 i 1921 aresztowano go za stawianie oporu w trakcie 
zagarnięcia przez władze sowieckie kosztowności należących do Kościoła, a w marcu 1923 r. 
sądzono w procesie pokazowym w Moskwie wraz z innymi duchownymi, skazując na karę 
śmierci za „podżeganie do buntu przez zabobony”, jak bolszewicy określali religię. Wyrok ten, 
pod naciskiem opinii publicznej i rządu polskiego, zmieniono na karę 10 lat więzienia. Nie 
wykonano go jednak, bowiem rok później wydalono do Polski. W kwietniu 1924 r. 
odznaczono go w Warszawie odznaką wojskową za wybitne zasługi w okresie 1917–1919 
jako czcigodnego pasterza w Rosji. W październiku 1925 r. wyjechał do USA, gdzie wizytował 
70 polskich parafii. W listopadzie otrzymał Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski, a w 
grudniu tegoż roku mianowano go ordynariuszem i pierwszym metropolitą w Wilnie, jednak 
nie doczekał ingresu, bowiem 17 lutego 1926 r. zmarł w Passaic k. Nowego Jorku. Został 
pochowany w katedrze wileńskiej.

nie kaplica MB Częstochowskiej w bazylice NMP Anielskiej). Pozostał w akademii, 
pełniąc funkcję adiunkta, wykładając archeologię biblijną, liturgię, teologię moralną oraz 
ucząc śpiewu. W 1901 r. uzyskał doktorat. Pod koniec 1908 r. konsekrowano go w Petersburgu 
na biskupa pomocniczego mohylewskiego, a w 1914 r. został administratorem tej archi-
diecezji. 
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Konsekracja ołtarza jest Bożą pieczęcią i po-
twierdzeniem dla każdego i po wszystkie 
czasy, że jest to miejsce wybrane przez Boga, 
aby łączyć życie doczesne z niebieskim. W 
dniu 2 października w bazylice odbyła się 
piękna, wzruszająca i historyczna uroczys-
tość konsekracji nowego ołtarza, której prze-
wodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak w asyście 
kapłanów wywodzących się z naszej parafii - 
ks. Mariusza Dydaka i ks. Karola Nędzy oraz 
innych kapłanów. W homilii Biskup powie-
dział: Za chwilę będziemy świadkami pięknej 
uroczystości konsekracji ołtarza. Ku Twojej 
czci oddajemy Panie ten ołtarz i dla wiary 
ludzi, gromadzących się przy nim. Będzie 
służył samemu Panu, który będzie na niego 
zstępował pod postacią chleba i wina, ofiaru-
jąc się Bogu Ojcu, aby nas doprowadzić do 
nieba. Jezus Chrystus udziela się nam, stając 
się naszym pokarmem. Ustanowił kapłań-
stwo, bo wiedział, że świat jest otoczony przez 
złe duchy, które przedstawiają ludziom zło 
jako dobro, a dobro wyśmiewają. Człowieka 
trzeba ustrzec od zła pokus, aby potrafił je 
odrzucać, nawet za cenę skromnego życia, 
pełnego wyrzeczeń i pracy, składając te ofiary 
na chwałę Boga i oczekując wiecznego 
szczęścia w niebie. Przychodzi do ołtarza, 
aby nas umocnić. Do s. Faustyny Jezus 
powiedział, że zamknął się w tabernakulum, 
aby udzielać łask z nieba, niewidzialną moc, 
która przemienia człowieka. Zna problemy, 
które musimy pokonywać i czyhające na nas 
niebezpieczeństwa, od których chce nas 
uchronić swoją łaską i darami. Skarży się do 
Siostry, że ludzie na wszystko mają czas, tyl-
ko nie dla Niego. Człowiek narzeka na niepo-
wodzenie, trudności, a ile czasu poświęca na 
modlitwę, na uczestniczenie w Mszy św.? 
Trzeba stanąć przed sobą w prawdzie, aby 
zobaczyć ich przyczyny i nawrócić się. Koń-
cząc homilię, bp Kaszak pogratulował Kusto-

szowi bazyliki i wiernym przepięknego ołtarza godnego tej świątyni. Liturgię 
poświęcenia ołtarza rozpoczął śpiew litanii do Wszystkich Świętych, w której 
pielgrzymujący lud prosi przez wstawiennictwo Świętych, którzy cieszą się z 
oglądania Boga, o wstawiennictwo za nas, aby uświęcił lud Boży. 
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Podobną modlitwę do Boga Ojca zaniósł tak-
że bp Ordynariusz. Ogołocony ołtarz został 
następnie namaszczony olejem krzyżma. W 
Starym Testamencie wiązało się to ze szcze-
gólną godnością osoby namaszczonej, okre-
ślając jej powołanie i zadanie, jakie ma wyko-
nać. Ołtarz staje się więc symbolem Jezusa 
Chrystusa, którego Bóg Ojciec namaścił Du-
chem Świętym jako Najwyższego Kapłana, 
składającego ofiarę Bogu Ojcu dla zbawienia 
ludzi wszystkich czasów. Po namaszczeniu 
został okadzony ołtarz, Celebrans i lud wier-
ny. Obrzęd spalania kadzidła ma ukazywać 
prawdę, że ofiara Jezusa wznosi się jako miła 
woń Bogu. Symbolizuje także modlitwy ludu 
zanoszone do Pana. Okadzenie wiernych jest 
znakiem, że są żywą duchową świątynią Bo-
ga. Po wytarciu ołtarza, został przykryty no-
wym obrusem, aby dla wszystkich był stołem 
Pana, do którego przychodzą wierni, by posi-
lać się Jego Ciałem i Krwią. Zapalono świece, 
których blask jest symbolem Chrystusa - 
Światłości świata. Na zakończenie ksiądz bis-
kup oraz świadkowie uroczystości podpisali 
akt poświęcenia ołtarza. Fundatorem był ks. 
Andrzej Stasiak oraz parafianie i pielgrzymi. 
Ołtarz został zaprojektowany przez Damiana 
Świtałę, a wykonany w zakładzie kamieniar-
skim Józefa Kiełba z Gierałcic.
Na zakończenie uroczystości ks. Andrzej 
Stasiak ze wzruszeniem powiedział: „Gdy 
przeżywałem w maju 40-lecie swoich święceń 
kapłańskich, wspominałem moment mojego 
przybycia do tej parafii. 

Tak się złożyło, że była to niedziela Dobrego Pasterza i 50. rocznica moich urodzin. 
Dziś, przez tę uroczystość, jestem podobny do starca Symeona. Może nie przez 
wiek, ale przez radość, że moje oczy mogły ujrzeć z powrotem nowy ołtarz po dwóch 
latach, gdy stary został zbezczeszczony. Dla jednych - jak pamiętam - to był moment 
sensacji i robienia zdjęć, a dla mnie klęska. Właściwie to, co budowałem przez te lata 
zostało w jednym momencie przez działanie złego, który posłużył się człowiekiem, 
przekreślone. Było widać powywracany ołtarz, zdekompletowany, połamany krzyż. 
Dlatego dziś mam wielką radość. Tak jak modlimy się codziennie przed spoczynkiem 
treścią kantyku Symeona, składam ją w ręce Tego, który jest naszym Ojcem”. 

Fot.: Zbigniew Dzieciątkowski



Sakrament chrztu przyjęli

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen
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Ludwik Czesław Magdziarz,
Ignacy Jan Dobrowolski,
Zofia Klara Bilkiewicz,
Leon Jakub Tarapacz,
Maria Marta Sińska,
Jan Wiktor Marzec,
Karol Smorąg.

Liliana Marzec,
Mariana Apolonia Kiśluk,
Nikol Denysenko,
Patryk Tomasz Mucha,
Jakub Milosz Mucha,
Liwia Aleksandra Dula,
Tymon Robert Pietruszka,
Maja Jolanta Sojka,|
Józef Benedykt Ciszewski,
Klara Słoń,
Eryk Mikołaj Janowski,
Tymoteusz Jan Kurczewski,
Przemysław Józef Pisarczyk,

Aldona Baran [lat 89],
Anna Wolak [lat 85],

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana

Maria Polek [lat 64],
Marcin Purgał [lat 43],

22 października godz.18.00
11 lutego godz. 11.00

12 marzec godz. 12.00
19 marzec godz. 12.00

25 marca godz. 18.00

Msza św w intencji uzdrowień z o. Pacyfikiem franciszkaninem
Wspomnienie NMP z Lourdes - Msza św. w intencji chorych
Pielgrzymka Amazonek
Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych Diecezji i Okręgu
Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka Duchowej Adopcji.



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

od poniedziałku do soboty

godz.:
Msza dla młodzieży;
Msza dla dzieci;
;
(z wyjątkiem m-cy VII-VIII)

(w m-cach V-IX)

 7.00;
  9.00 
10.30 
12.00
16.00 
18.00; 20.00 

niedziela

godz.: 7.00; 7.30; 18.00;

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

w każdą środę po Mszy św. 
o godz. 18.00

Pierwsze Soboty Miesiąca
Wynagradzające Niepoka-
lanemu Sercu Maryi
od maja do października
od godz.18.00godz.  - nabożeństwo

do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli 
i Honorowej Straży Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa

15.00

zawsze przed i w czasie Mszy św.

stałe adresy oraz indywidualne 
zgłoszenia w kancelarii lub 
zakrystii na każde życzenie ro-
dziny chorego

Msze św. odprawiane za zmar-
łego (zmarłych) w następują-
cych po sobie 30. dniach bez 
przerwy. Na mocy przywileju 
papieskiego z Mszami złączo-
ny jest odpust zupełny.

w pierwszy czwartek mie-
siąca podczas Mszy św. 
o godz. 18.00

w każdy piątek godz. 18.00

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00 

godz.  każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

18.00,

w czwartą niedzielę miesiąca o
godz. 15.00

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH 
(GŁUCHONIEMYCH)

Witold Chyla [lat 71],
Bolesław Marian Krawczyk [lat 77],
Maria Domon [lat 66],
Janusz Marian Jałocha [lat 65],
Stanisława Kiszka [lat 90],
Anna Rogala [lat 81],
Józefa Stanisława Dachwitz [lat 92],
Stanisław Chochołowicz [lat 91],
Tadeusz Boroń [lat 83],
Andrzej Chula [lat 89],
Jadwiga Władysława Rosik [lat 84],
Janina Grażyna Górak [lat 61],
Waldemar Wrona [lat 65].

Natalia Balińska [lat 86],
Włodzimierz Piotr Złocki [lat 72],
Ewa Puchowska [lat 61],
Józef Michałowski [lat 93],
Ewa Małecka [lat 78},
Krystyna Bielec [lat 89],
Stanisława Janusz [87],
Andrzej Waldemar Finowski [lat 60],
Andrzej Madej [lat 56],
Teresa Drygalska [lat 89],
Edward Potocki [lat 92],
Halina Nowakowska [lat 64],
Jerzy Pionka [lat 65],
Irena Chochołowicz [lat 87],
Eugeniusz Lasak [lat 72],
Maciej Aleksander Flak [lat 69],
Stanisław Chęciński [lat 74],
Kamil Ochman [lat 37],



sale parafialne,
przy ul. Królowej Jadwigi 15

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

piekun:

ministranci młodsi, starsi i lektorzy

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

piekun:

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

piekun:

Narzeczeni zgłaszają się w kan-
celarii parafialnej 3 miesiące 
przed terminem zawarcia 
związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty:

dowód osobisty,
aktualna metryka chrztu św. 
(wydana nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem ślubu),
świadectwo katechizacji z ukoń-
czenia szkoły średniej,
świadectwo przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania i Komunii świętej.

Wdowcy dostarczają akt zgonu 
współmałżonka.
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukoń-
czyli 18. roku życia,  zgłaszają 
się z rodzicami. Narzeczeni u-
czestniczą w naukach przedmał-
żeńskich, które odbywają się 
w naszej parafii. Dostarczają za-
świadczenie o wygłoszonych 
zapowiedziach w swoich para-
fiach. W tygodniu poprzedzają-
cym ślub narzeczeni zgłaszają 
się w kancelarii w celu podpisa-
nia aktu ślubu.

Chrzest odbywa się podczas 
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą 
pierwszą i trzecią niedzielę mie-
siąca oraz w pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy. Rodzice zgłaszają swo-
je dziecko w tygodniu poprze-
dzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:

W każdy piątek poprzedzający 
niedzielę chrztu o godz. 19.00 
odbywa się katecheza, w której 
uczestniczą rodzice dziecka i ro-
dzice chrzestni. Rodzice chrzest-
ni wg prawa kanonicznego po-
winni być osobami wierzącymi, 
praktykującymi, mieć ukończony 
16. rok życia i przyjęty sakrament 
bierzmowania. Rodzice chrzest-
ni podpisują akt chrztu w zakrystii 
bazyliki w dniu chrztu, pół godzi-
ny przed rozpoczęciem Mszy 
św., tzn. o 11.30. Rodzice przy-
gotowują białą szatę i świecę 
chrzcielną.

akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzest-
nych (jeśli nie pochodzą z naszej 
parafii).

Zaprasza rencistów i emerytów z tere-
nu naszej gminy. Osobom samotnym, 
schorowanym, mającym trudności w 
prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go oferują: wyżywienie, zajęcia rekre-
acyjne, zajęcia usprawniające, pomoc 
w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poru-
szaniem się zapewniają transport do 
placówki.

W zamian otrzymuje się: posiłek, miej-
sce do spania, możliwość uprania o-
dzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możli-
wość skorzystania z zajęć terapeutycz-
nych uniezależnienia od alkoholu.

czynna codziennie
od 
w okresie zimowym
od 

19.00 do 7.00,

16.00 do 8.00.

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31

czynna: każdy poniedziałek
miesiąca 16.00-17.30

Poradnia prowadzi zapisy na spotkania.

Aby skorzystać z noclegu, 
należy być  trzeźwym.

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93

11.00 - 12.00
10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30

czynna od poniedziałku do piątku

w soboty

32 262 27 16;   692 464 93010.00-12.00; 15.00-17.30

czynna od poniedziałku do piątku

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

piekun:

PRE-KANA
 PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA

 PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

pn
w
ś

cz
pt

ks. kan. Andrzej Stasiak

Organista Wojciech Podsiadło

ks. Dariusz Stopa
ks. Tomasz Zmarzły

Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak 
każdy czwartek godz. 19.00

Opiekun: ks. Tomasz Zmarzły

Opiekunowie:
Siostra Joanna (SP10)
Ks. Dariusz Stopa (SP7)

,

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
sobota godz. 10.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy piątek godz. 19.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy wtorek godz. 19.00

Opiekun: 
w każdym miesiącu wg określonego
harmonogramu

W KANCELARII

PUNKT WYMIANY ODZIEŻY I SPRZĘTÓW
oddawanie: Księgarnia parafialna
wydawanie: IV czwartek miesiąca

Organista Wojciech Podsiadło



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

Ks. Tomasz Zmarzły, 


