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ODDAĆ SIEBIE
CAŁKOWICIE I BEZGRANICZNIE

Danuta Wywiał: Oddać siebie całkowicie i bezgranicznie Maryi
Danuta Wywiał: „Dokąd Go zabrali” z naszego życia?
Anna Mierzejewska-Gach: Jezus Chrystus Król Polski rozpoczął królowanie w Chojnie
Danuta Wywiał: Wydarzenia w bazylice
   Henryk Glass- wykluczony w czasach PRL-u, teraz przywrócony historii
   Uroczystość Bożego Ciała
   Wizyta duszpasterska Pasterza diecezji
   Niech wasze życie odzwierciedla przyrzeczenia chrzcielne. Rocznica I Komunii św.
Kalendarium wydarzeń
Informacje parafialne

MARYI
Większość z nas zwracając się w modlitwie 
do Maryi prosi o potrzebne łaski, opiekę i o-
rędownictwo u Syna w trudnych sprawach. 
Jednak najwyższym aktem czci okazywa-
nym Matce Bożej jest osobiste oddanie sie-
bie do Jej całkowitej dyspozycji. Pierwszym, 
który to uczynił i nauczał innych był francus-
ki kapłan - św. Ludwik Maria Grignion de 
Montfort (1673 – 1716).
Na jego dziele (Traktat o prawdziwym nabo-
żeństwie do Najświętszej Dziewicy, czyli 

czyli święta niewola miłości) uczyły się całe pokolenia katolików w Europie. Znał je 
każdy światły kapłan i Polak, który przyjął do serca i realizował w życiu przesłanie św. 
Ludwika. To oni przekazywali miłość i cześć dla Maryi prostemu ludowi, kształtując tak 
wielką w narodzie maryjną pobożność. 
Św. Jan Paweł II wyznał kiedyś, że książeczka ta dokonała przełomu w jego życiu 
duchowym, gdy jako młody człowiek pracował fizycznie w podkrakowskiej fabryce 
sody. Papież pisał: „Jeśli dawniej zachowywałem dystans obawiając się, że 
pobożność maryjna przesłoni mi Chrystusa, to dzięki temu Traktatowi pojąłem, że w 
istocie rzeczy jest odwrotnie. Nasza relacja z Matką Bożą jest bezpośrednim skutkiem
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naszego zespolenia z misterium Chrys-
tusa. Nie ma więc mowy, by Jedno z nich 
mogło przesłonić Drugie”. Tę maryjną du-
chowość mogliśmy poznawać podczas 
całego jego pontyfikatu: od litery M w jego 
papieskim herbie i dewizie Totus Tuus po-
czynając, po liczne pielgrzymki obejmują-
ce cały świat, kiedy zawierzał narody
i Kościoły Matce Bożej, encyklikę Redem-
ptoris Mater, list pasterski Rosarium 
Verginis Mariae, ubogacenie modlitwy 
różańcowej częścią światła oraz liczne 
kazania i katechezy Jej poświęcone. 
„Niewolnikiem” Maryi był także Prymas 
Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. 
Uwięziony przez służby komunistyczne 
w Stoczku Warmińskim, przeżywając 
swoje oddalenie od Kościoła, 8 grudnia 
1953 r. złożył akt osobistego oddania 
Matce Bożej według wskazań św. 
Ludwika Grignion de Montfort. Owocem 
tego zawierzenia były Śluby Jasnogór-
skie Narodu Polskiego złożone 26 
sierpnia 1956 r. przez Episkopat z ponad 
milionową rzeszą wiernych zgromadzo-
nych na Jasnej Górze (Prymas uczynił to 
w łączności ze swoim Kościołem, będąc 
wciąż uwieziony w Komańczy), a ich kon-
tynuacją była Wielka Nowenna przygoto-
wująca do Millenium Chrztu Polski w 1966 
r. Ostatni rok Nowenny, przebiegający 
pod hasłem „Weź w opiekę Naród cały”, 
koncentrował się wokół poznania cnót 
Matki Bożej, bo Jej, Królowej Polski, 
zawierzył kard. Wyszyński rolę dokonania 
odnowy w narodzie.
Trzecim „Szaleńcem Niepokalanej” był 
Maksymilian Maria Kolbe, który swoje 
bezgraniczne oddanie Matce Bożej 
realizował poprzez czyn. Zgodnie z tes-
tamentem Chrystusa danym z krzyża, 
przyjął Maryję do swego codziennego 
życia jako rycerz i obrońca Jej czci. 
Wbrew wszelkim ograniczeniom i piętrzą-

cym się trudnościom, stworzył w Niepo-
kalanowie wydawnictwo „Rycerza Niepo-
kalanej”, aby przez słowo zdobywać dla 
Maryi serca ludzi, a przez Nią godnych
i prawych wyznawców Chrystusa. Kiedy 
to dzieło już się umocniło, zostawił je 
swoim zakonnym współbraciom, a sam 
udał się na misje do Japonii, aby tam 
zdobywać czcicieli dla Niej i Jezusa. Był 
Jej wiernym naśladowcą aż po śmierć w 
oświęcimskim obozie.
Kościół katolicki zawsze doceniał i po-
pierał duchowe oddanie się w niewolę 
miłości Matce Bożej, widząc w Jej 
zjednoczeniu z całą Trójcą Przenaj-
świętszą doskonały i niezawodny sposób 
uświęcenia prowadzący do Chrystusa, 
Boga Ojca i wieczności. Każdy z nas 
pragnie być szczęśliwy i osiągnąć 
zbawienie, ale powinien także innym 
pomagać je osiągnąć. Drogą do tego jest 
niezawodnie praktyka osobistego od-
dania się Maryi według aktu wprowadzo-
nego przez św. Ludwika Grignion de 
Montfort. W dobie powszechnego 
kryzysu wiary, odejścia od Boga całych 
narodów, wewnętrznych niepokojów w 
Kościele, upadku moralnego ludzi, Matka 
Boża w wielu miejscach świata mówi 
poprzez objawienia, że czas, w którym 
żyjemy, to etap już końcowy, wzywając do 
nawrócenia i pokuty. 
Czy dla osiągnięcia własnego szczęścia
i zbawienia bliźnich nie warto oddać się 
do dyspozycji Matce Bożej w niewolę 
miłości i służby, jak to czyniło wielu 
mądrych ludzi przed nami, stając się 
narzędziem w Jej ręku do walki o 
dziedzictwo Chrystusowe na ziemi, 
którym jest Kościół święty?

Kim jest dla nas Maryja?

Stworzeniem Bożym jak my sami, lecz 
czystym, bezgrzesznym, Niepokala-

-
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nym, najpiękniejszym fizycznie i ducho-
wo, obdarzonym najhojniej łaskami
i darami Ducha Świętego.
Matką Syna Bożego, wybraną przez 
Boga Ojca, a poprzez związek z Trójcą 
Przenajświętszą Osobą tajemniczą, 
niezwykłą, godną bezgranicznego 
zaufania i wywyższoną ponad wszelkie 
ziemskie istoty.
Matką Odkupiciela, a więc Współodku-
picielką. Pod krzyżem w swoim Niepo-
kalanym Sercu wraz z Chrystusem po-
nosiła męki, z Nim płacąc cenę nasze-
go Odkupienia.
Pośredniczką wszelkich łask. Syn 
przez swe zbawcze życie i śmierć dał 
Jej udział w swych zasługach u Boga 
Ojca, to znaczy że wszystko, czym Bóg 
zechce obdarzyć ludzi, przychodzi 
przez Matkę Bożą.
Królową Nieba i Ziemi, co nadaje Jej 
wielką królewską godność i władzę. 
Bóg zaspokoi każdą Jej prośbę, zgod-
ną z Jego wolą. Jako Królowa ma moc 
pokonania szatana.
Matką Kościoła i naszą Matką. Po 
Wniebowstąpieniu Jezusa stała się 
Matką rodzącego się pierwotnego 
Kościoła - Mistycznego Ciała Chrys-
tusa. Jej Syn zawsze przez Nią oddaje 
życie Kościołowi, a życie wyznawców 
czyni nadprzyrodzonym - daje im siłę, 
wzrost i rozwój.
Czy wdzięczność Chrystusowi za 
dzieło zbawcze nie przymusza nas do 
okazania miłości Jego Matce - naszej 
Matce, aby z bezgraniczną ufnością 
oddać Jej siebie, swojej Królowej? Ona 
ma moc daną od Boga, aby mądrze 
pokierować naszym życiem, byśmy 
realizowali dobrze Boże plany, poma-
gając jednocześnie zagubionym du-
szom?

-

-

-

-

-

Kim ma się stać każdy z nas dla Maryi?
Tytuły nadawane Matce Najświętszej o-
kreślają najczęściej jedną z Jej cech, lecz 
są także wskazaniem dla czcicieli Jej 
kultu, kim oni sami, oddając Jej siebie, 
powinni się stawać.

Matka – dziecko
Określenie „nasza Matka” oznacza ma-
cierzyństwo duchowe Maryi względem 
każdego z nas. Jako Jej dzieci mamy 
pewność, że nas miłuje, dlatego szukamy 
u Niej pocieszenia, opieki, schronienia, 
oddając się Jej prowadzeniu z bez-
względną ufnością. Matka naturalna 
swoje dziecko ubiera, wychowuje, po-
ucza, karmi, a otaczając miłością po-
zwala wzrastać. Maryja jest naszą Matką 
nadnaturalną, karmi nas łaskami Bożymi, 
ma więc prawo nas upominać, przywoły-
wać do porządku i prowadzić do Boga. 
Powinniśmy pozwolić Jej się wychowy-
wać, kształtować i formować. Ona bo-
wiem wie najlepiej, jakimi chce nas wi-
dzieć Jej Syn i Niebieski Ojciec. 

Królowa, Pani – niewolnik, rycerz, słu-
ga, pomocnik
Św. Ludwik, oddając cześć królewskiej 
godności Maryi, nazywał siebie niewol-
nikiem, św. Maksymilian - rycerzem, Pry-
mas Tysiąclecia - pomocnikiem, ktoś inny 
nazwałby siebie sługą. Każda z tych 
postaw wyraża miłość do swej Królowej, 
jednoczy z Nią tak ściśle, by dusza łączy-
ła się z Jej duszą, a myśli z Jej myślami. 
Okazuje swoją miłość nie słowem, lecz 
mężnym czynem, broni Jej godności, gdy 
jest znieważana. Pragnie Ją poznawać, 
upodabniać się do swego Ideału przez 
naśladownictwo cnót. Okazuje zaintere-
sowanie Jej troskami, stara się sprawiać 
radość tym, co jest dla Niej miłe. Służy Jej 
całym sobą, czasem,  majątkiem  i  zdro-
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wiem, poświęcając nawet życie.

Pośredniczka Łask – narzędzie w Jej
ręku

Wola Matki Bożej – wolą człowieka

Maryja jako nasza Nadprzyrodzona Mat-
ka karmi nas łaskami Bożymi, bez których 
duch człowieka byłby jałowy, a my nie u-
mielibyśmy nawiązywać właściwych rela-
cji między sobą, ani z Bogiem. Dziećmi 
Boga stajemy się przez łaski nadprzyro-
dzone, dające nam życie w Bogu. Jezus 
Chrystus powiedział, że bez Niego nic nie 
możemy uczynić (J 15,15). Maryja jest 
zatem Pośredniczką w przekazywaniu 
łask Bożych, a ci, którzy się Jej oddali, są 
pomocnymi narzędziami w ręku Mistrzy-
ni, aby mogła pełnić swoją rolę. Słowo 
„narzędzie” wskazuje na bycie rzeczą
i własnością w ręku Niepokalanej, którą 
może się posługiwać  zgodnie ze swoją 
wolą, nawet do zupełnego wyniszczenia 
(tak dzieje się z każdym narzędziem). 
Człowiek, który godzi się być narzędziem 
w ręku Matki, musi poddać się Jej woli 
całkowicie, bez zastrzeżeń, warunków i 
nieodwołalnie. To oddanie sprawia, że Jej 
wola staje się także naszą wolą. Przy-
kładem jest postawa Niepokalanej pod-
czas Zwiastowania. Wypowiadając sło-
wa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa”, dobro-
wolnie zgodziła się być narzędziem w rę-
ku Boga dla zbawienia ludzkości i pozo-
stała wierna tej misji do końca. Wydarze-
nie to pozwala zrozumieć, czym powinno 
być nasze oddanie Maryi, aby wypełniały 
się plany Boże. Według Rycerza Niepo-
kalanej, musimy przemyśleć przymioty 
duszy Maryi, aby postępować podobnie 
jak Ona. Z taką samą wspaniałomyślnoś-
cią oddać się Jej na służbę, jaką Ona 
uczyniła w momencie Wcielenia i potem 
przez cale życie. Człowiek wolny może 
czynić dobro lub zło, a stając się własnoś-
cią Niepokalanej, będzie czynić dobro na 
chwałę Bożą.

Człowiek sam z siebie nie jest doskonały, 
jednak jednocząc swoją wolę z pragnie-
niami i uczuciami Matki Bożej może ją 
osiągnąć. Trzeba – jak zaleca Rycerz 
Niepokalanej – poddać się woli Maryi 
i pełnić ją przez cały dzień od rana do wie-
czora, czyniąc to spokojnie i dokładnie. 
Pozostając w nieustannym zjednoczeniu 
z Nią, jednoczymy się z Bogiem. „Wtedy 
wola nasza, uczynki nasze, postępowa-
nie nasze nie będą naszymi, ale Jej, a 
więc Boże, gdyż Niepokalana tak jest 
ściśle z Nim zjednoczona, że cokolwiek 
jest Jej, to tym samym jest Boże”. Swe 
myśli powinniśmy zatem wciąż skupiać 
na Maryi, aby dobrze spełniać Jej wolę, a 
także ukazywać ją innym. Według św. 
Maksymiliana, wolę Maryi poznajemy w 
dobrych natchnieniach, przykazaniach 
danych od Boga i w koniecznościach, 
jakie niesie życie. Należy się uciekać do 
Niepokalanej w pokusach wewnętrznych 
i w tym, co nie zależy od naszej woli. 
Radził, by nie myśleć i przewidywać na 
swój sposób, lecz wczuć się w myślenie 
Matki Bożej, aby dokładnie wypełnić Jej 
wolę. Nasze uczucia mogą być pomocą, 
jednak nie są istotne, bowiem ważniejsze 
jest oddanie swej woli i rozumu pod wolę 
Królowej Nieba.

Przymioty oddania się Maryi
Oddanie na własność
Całą swoją istotą trzeba służyć 
Królowej życia - Jej sprawom, dobru i 
chwale, aby mogła nas użyć na chwałę 
Boga i dla zbawienia dusz.
Oddanie jak dziecko - bezintere-
sownie
Ma w nas pogłębić dziecięctwo Boże 
zapoczątkowane przez Chrzest święty 
i zbawczą z Nim współpracę rozpoczę-
tą w sakramencie dojrzałości chrześci-
jańskiej.  Maryja  jako  nasza duchowa

-

-
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Matka troszczy się o rozwój życia Bo-
żego, wymagając dziecięcej ufności i 
dojrzałej współpracy. Ta  ostatnia mo-
że przybierać różne formy (niewolnika 
jak św. Ludwika, pomocnika jak Pry-
masa Tysiąclecia, rycerza Niepokala-
nej jak św. Maksymiliana, Różańcową 
żywą różę Maryjną, czy ucznia Ruchu 
Dzieci Maryi i inne) ważne, aby działa-
nie było bezinteresowne i wzrastało w 
nas życie nadprzyrodzone.
Dziecięctwo duchowe pogłębia się 
przez pokorę i coraz większą zależ-
ność od Matki, która posługuje się na-
mi, kiedy i gdzie zechce do wypełnienia 
woli Bożej i zbawienia ludzi. Niewol-
nictwo duchowe jest najwyższym stop-
niem oddania się Bogu w miłości, do 
czego Niepokalana może nas prowa-
dzić. Im bardziej będziemy służyć Bo-
gu przez Maryję, tym bardziej będzie-
my wolni, bo sam Bóg jest wolnością. 
Nie będziemy się lękać, bo On jest z 
nami i wszystko może, nie doświad-
czymy fałszu, bo On jest Prawdą, ani 
grzechu, bo On jest świętością. Służba 
Bogu przynosi radość. Ten pierwszy 
etap drogi oddania można kształtować 
przez nabożeństwo do Niepokalanego 
i Macierzyńskiego Serca Maryi, który 
pogłębi nasze dziecięce oddanie.
Oddanie prawdziwe
Realizujemy je mozolnie, krok po kroku 
każdego dnia. Nie jest to nowa forma 
pobożności, lecz forma życia pod kie-
runkiem Niepokalanej i udzielanych 
przez Nią łask Bożych. Tylko Ona mo-
że poprowadzić człowieka ku świętości 
i tak przeobrazić jego postępowanie, 
aby było zgodne z wolą Bożą. Oddać 
się Jej trzeba z pełnym zaufaniem, do-
konując wyrzeczeń i pokonując trud-
ności. Jeśli to osiągniemy, poczujemy 
radość i potrzebę działania apostol-
skiego, by innych przez Nią prowadzić

-

do Chrystusa.
Oddanie z pełnym zaufaniem
Oddając się Matce Bożej nie znamy 
planów Bożych względem nas. Proś-
my tylko, aby wiedzieć, gdzie, kiedy i co 
mamy uczynić. Jest to zawierzenie Bo-
gu ze „ślepą ufnością” przez ręce na-
szej Matki. Gdy potrafimy Bogarodzicy 
tak zaufać, to nasze z Nią zjednocze-
nie i współpraca są już na wyższym 
poziomie.
Oddanie bezpowrotne
Mówmy - jak św. Jan Paweł II - jestem 
Twój na zawsze.
Oddanie całkowite i zupełne
Brakiem zaufania do Matki Najświęt-
szej byłoby stawianie warunków swe-
go oddania (na to się zgadzam, a na to 
nie). Trzeba zgodzić się na wszystko 
bez lęku, nawet na chorobę, kalectwo 
czy śmierć. Ona nas zna najlepiej, wie, 
co dla nas dobre i co jesteśmy w stanie 
dla Niej ofiarować. Oddać się Jej zupeł-
nie, to nie przejmować się cierpieniem, 
wyrządzoną krzywdą czy ośmiesze-
niem, lecz wszystko przyjąć z pokorą. 
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi 
Panny osiągnie doskonały poziom, gdy 
będziesz gotowy przyjąć od Niej 
wszystko bez buntu i żalu.

-

-

-

 Jaki jest cel oddania

Analizując te przymioty, trzeba zastano-
wić się, jak chcemy się oddać Maryi, a na-
stępnie wypowiedzieć to słowami.
Stopniowo krok po kroku realizować dro-
gę Maryjnego oddania, aż do pełnej dys-
pozycji dla Niepokalanej.

Bóg dał nam dwa zadania - kształtowanie 
własnej osobowości, aby podobała się 
Bogu, i pomoc innym, by także osiągnęli 
pełnię rozwoju. Pozwalając Matce Bożej 
na prowadzenie, możemy z Jej pomocą 
stopniowo pokonywać wady i grzechy, 
żałować za nie, pokutować, aż do osią-
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gnięcia wzrostu moralnego i duchowego. 
Ona nauczy nas wierzyć, ufać i miłować 
oraz posłuży się nami dla ratowania bliź-
nich. Bóg pragnie zbawienia wszystkich 
ludzi, ale z łaską miłosierdzia muszą sami 
współpracować. Maryja od Boga otrzy-
mała łaski dla naszego zbawienia, ale nie 
będzie mogła tego uczynić bez pomocy 
oddanych Jej osób. Oddając się Niepoka-
lanej, stajemy się narzędziem zbawienia. 
W Fatimie o to prosiła i czeka na każdego, 
kto zechce być Jej pomocnikiem.
Każdy z nas może oddać się Maryi i re-
alizować to powołanie we własnym tem-
pie i z intensywnością, jaką nakazuje mu 
jego własne serce. Jednak szczególnie 
zobowiązani są do tego kapłani, bo oni 
nie tylko uczą prawd wiary objawionych 
przez Chrystusa i tradycji Kościoła, ale 
dla wiernych muszą być wiarygodni przez 
swą nieugiętą postawę i autentyczne od-
danie Bożym planom zbawienia powie-
rzonego ludu. Osiągną to łatwiej pod kie-
runkiem i obroną duchowej Matki Kapła-
nów mimo wszelkich trudności natury 
osobistej, ograniczeń i prześladowań.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 
wszystkie modlitwy i prace, radości
i cierpienia, wszystko czym jestem
 i co posiadam. Ochotnym sercem 

oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę 

posługiwania się mną
 dla zbawienia ludzi i ku pomocy 

Kościołowi świętemu,
 którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, 
przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że 

własnymi siłami niczego nie dokonam. 
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą 
Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko 
wiernych, by moja rodzina, parafia 
i cała Ojczyzna były rzeczywistym 
Królestwem Twego Syna i Twoim. 

Amen. 

Akt oddania się Matce Bożej

W następnym numerze „Posłańca Królowej” napiszemy
 o praktyce osobistego oddania się Matce Najświętszej.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie artykułu ks. Mariana Piątkowskiego „ ABC oddania się Matce Bożej” 

oraz ks. Grzegorza Lacha „Teologiczne pojęcie maryjnego oddania
w nauczaniu św. Maksymiliana M.. Kolbego”

W historii Kościoła wielcy kapłani – papieże, biskupi, 
doktorzy Kościoła -  a także ludzie świeccy wierni Bogu 
zawsze czuli się odpowiedzialni za głoszone słowa, aby 
były zgodne z doktryną wiary. Boża prawda, jaką 
przekazywali ludowi, świętość ich życia, odważne 
piętnowanie grzechów i wad dawały gwarancję pewnej i 
niezłomnej wiary kolejnych pokoleń katolików, którzy 
mimo przeszkód i prześladowań wiernie trwali

„DOKĄD GO ZABRALI” 
Z N A S Z E G O Ż Y C I A ?

Kard. Stefan Wyszyński
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przy nauce Chrystusa, jeszcze bardziej 
się w niej utwierdzając, a nawet poświę-
cając życie w męczeńskiej śmierci za 
swego Pana i Zbawiciela. Kapłan, nie 
mając mocnego oparcia w wierze, pokory 
i autorytetów, jest słaby jak każdy czło-
wiek, może więc ulegać pokusie głosze-
nia siebie i swoich fałszywych teorii, a 
także podejmować błędne decyzje. Takie 
wypaczone nauczanie wprowadza za-
męt, wątpliwości, co w efekcie prowadzi 
do osłabienia lub utraty wiary. Jeśli nawet 
z czasem powróci do prawdy, wielu ludzi 
odejdzie już od Boga, wybierając własny 
sposób na życie. Analizując historię Koś-
cioła nietrudno dostrzec, że ci wielcy 
święci, papieże, biskupi czy kapłani byli 
maryjni. Miłując Maryję, oddawali Jej 
swoje życie, pozwalali sobą kierować jako 
swojej duchowej Matce, a Ona strzegła 
ich od nieszczęść, błędów, pychy, dawała 
odwagę i siłę do walki ze złem. Ucząc 
wrażliwości w kontaktach z innymi ludźmi, 
pomagała naprawiać popełnione błędy. 
To właśnie praca w Matczynej szkole 
życia uczyniła ich wartościowymi sługami 
Boga. Takim maryjnym papieżem był Pius 
XII, którego pontyfikat przypadł na tra-
giczny czas wojny. Dramatyczne wyda-
rzenia i bezsilność w obliczu zbrodni-
czego nazizmu, a także objawienia Matki 
Bożej w Fatimie skłoniły go do wielu 
przemyśleń, które wyraził słowami: 
„Zmartwiło mnie przesłanie Matki Bożej 
skierowane do małej Łucji z Fatimy na 
temat niebezpieczeństw, które zagrażają 
Kościołowi. Bóg przestrzega nas przed 
samobójczą w skutkach utratą wiary. Cóż 
moi drodzy, jestem przekonany, że jeśli 
Kościół Piotrowy odrzuci swoją prze-
szłość, tym samym wykopie sobie grób”. 
To prorocze słowa. Dzisiaj, gdy apostazja 
w Europie Zachodniej przybrała tak o-
gromny zasięg, cywilizacja śmierci zbiera 
żniwo, nauki  niezgodne  z  naturą  świata

stworzonego przez Boga nachalnie wpro-
wadzane są w życie, niszcząc ład moralny 
rodzin i społeczeństw - słowa o samobój-
czych działaniach Kościoła się potwier-
dzają. W kościołach w Europie Zachod-
niej zabrakło Matki Najświętszej, która 
była tam czczona i ukształtowała wielu 
świętych. Dogmaty o Matce Bożej prze-
cież zatwierdzano dopiero wówczas, gdy 
Jej kult był już wielki wśród ludu.
Przyszedł jednak czas reformacji Lutra, 
który dokonał rozłamu w Kościele oraz 
odrzucił rolę Maryi jako Matki dzieci Bo-
żych. Stopniowo także słabł duchowy 
wpływ Maryi jako Matki Kościoła na ka-
płanów i hierarchów Kościoła katolickiego 
w Europie, zwłaszcza państw niemiecko-
języcznych opanowanych przez protes-
tantów. Kościół w Polsce był silny Bogiem 
i Matką Bożą, miał mądrych przywódców
i nie uległ reformacji, która jak rak osłabiła 
i nadal osłabia tamte Kościoły. Jak twier-
dził papież Pius XII, nie można odrzucać 
ogromnej spuścizny wypracowanej przez 
Kościół, jego systemu myślenia i teologii, 
ulegając protestantyzmowi i innym nie-
sprawdzonym modernistycznym teoriom.
Papież pisze: „Będę prowadził tę walkę z 
największym zaangażowaniem zarówno 
na wewnątrz jak i zewnątrz Kościoła, na-
wet gdyby te siły zła któregoś dnia miały 
przemóc moją osobę, moje przekonania 
czy też pozostawione przeze mnie pisma, 
tak jak już dziś próbują zdeformować his-
torię Kościoła, a wszystkie dotychczaso-
we herezje humanizmu, które fałszowały 
słowo Boże, wracają ponownie w świetle 
jupiterów”. Taką bezwzględną postawę 
trwania przy prawdzie słowa Bożego, jaką 
widzimy u Papieża, powinni zachowywać 
wszyscy hierarchowie Kościoła, zwłasz-
cza w naszych czasach. Pan Jezus nigdy 
nie szedł na ugodę ze złem, lecz odważ-
nie mu się przeciwstawiał.  Teraz jednak 
zamyka  się  usta  odważnym  kapłanom
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i biskupom, którzy chcą przestrzegać 
przed złem, które jak rak niszczy naukę 
Ewangelii. Nie wolno chować głowy w 
piasek, lecz odważnie mówić, piętnując 
wszelką złą myśl czy teorię, aby każdy 
widział niebezpieczeństwa dla swojej 
wiary i mógł się mądrze bronić przed 
zalewem często sprzecznych informacji. 
Dzisiaj ludzie zwodzeni przez media stoją 
na rozdrożu, co przyjąć za prawdę. Zły 
wybór może zniszczyć ich wiarę i mo-
ralność. Konieczny jest zatem głos od-
ważnych i mądrych kapłanów, którzy to 
jednoznacznie objaśnią. (Głosy niezłom-
nych maryjnych kapłanów, żyjących 
prawdziwą wiarą, można jeszcze usły-
szeć na You Tube, choć coraz bardziej ich 
się ucisza.) 
Dalej Pius XII pisze tak: „Przyjdzie dzień, 
kiedy cywilizowany świat odrzuci swego 
Boga, kiedy Kościół zwątpi, tak jak zwątpił 
Piotr. Będzie kuszony, by wierzyć, że czło-
wiek stał się Bogiem, że Jego Syn jest 
tylko symbolem albo filozofią jakich 
wiele”. To mocne słowa Papieża. Dzisiaj 
Kościół zagubił swego prawdziwego 
Boga, w Jego miejsce stawiając czło-
wieka. Nic więc dziwnego, że staje się 
chwiejny i zagubiony jak Piotr. Nie może 
być kompromisów dotyczących wiary, bo 
prowadzą na manowce. Tylko wiara w 
Trójcę Świętą i Jezusa Chrystusa Syna 
Bożego jest prawdziwa. Mówi się dziś, że 
jest jeden Bóg, lecz istnieją równoległe 
drogi prowadzące do zbawienia. Ale czy 
można postawić znak równości między 
Bogiem islamu, który każe wyrżnąć nie-
wiernych, a Chrystusem Bogiem miłości? 
Za Jezusa z Ewangelii wielu oddałoby 
życie, lecz nie za wymyślonego przez 
fałszywą teologię! Jeśli prawdziwy obraz 
Chrystusa, który umarł na krzyżu dla 
naszego zbawienia i wciąż składa siebie 
w Ofierze podczas każdej Mszy św., 
będzie nadal  wypaczany,  to  w  pewnym 

momencie jak Piotr powiemy - „nie znamy 
tego człowieka”. Ludziom stanie się już 
obojętne w kogo czy w co wierzą.
Czerpiący edukację religijną z mediów już 
teraz mówią: Kościół nie jest mi potrzeb-
ny, wystarczy być dobrym człowiekiem, 
kochać i życzliwie pomagać innym. Nau-
ka Chrystusa staje się, niestety, coraz 
częściej jedną z wielu filozofii, stąd tylu 
spotyka się wątpiących Piotrów.
W tekstach Papieża-proroka czytamy 
również: „W naszych kościołach chrześ-
cijanie będą szukać bezskutecznie czer-
wonej lampki, wskazującej miejsce, gdzie 
czeka na nich Bóg. Podobnie jak Maria 
Magdalena płacząca przy pustym grobie, 
będą pytać - Dokąd Go zabrali? Czy może 
dojść do takiej tragedii, że nasze świą-
tynie pozostaną bez eucharystycznego 
Ciała Chrystusa jako pokarmu dla ducha, 
ze zmienioną liturgią Mszy świętej?
Zniknie sprzed naszych oczu taberna-
kulum, wizerunki świętych i figury Matki 
Bożej, zabiorą klęczniki, w zamian wsta-
wiając nowomodne urządzenia służące 
do krzykliwej adoracji? Minione miesiące 
pokazują, że w wielu kościołach zabrano 
możliwość uczestniczenia w Mszy św. we 
wspólnocie, pozbawiono przyjmowania 
Ciała Pańskiego, i to za zgodą Episkopa-
tu. My także możemy jak Maria Magdale-
na zapytać: „Dokąd Go zabrano” z nasze-
go życia? Jak mówił ks. prof. Tadeusz 
Guz, na przestrzeni całej historii Kościoła 
nie było takiej sytuacji, by wierni w nie-
dziele i święta zostali zwolnieni z przyka-
zań Bożych i kościelnych. A jakie są tego 
skutki? Odejście wielu ludzi, zwłaszcza 
młodych, od Kościoła. Czy powrócą? 
O dramatycznej sytuacji, w jakiej znajdzie 
się Kościół katolicki w naszych czasach, 
już w XVII w. mówiła Matka Boża w Quito 
w Ekwadorze, objaśniając wizjonerce 
przyczyny nagłego zgaszenia czerwonej 
lampki  przed  Najświętszym  Sakramen-
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tem; mówiła także o cierpieniach Kościo-
ła, zwłaszcza wiernych Chrystusowi ka-
płanów, którzy będą prześladowani i od-
rzuceni. To będzie dramat dla wiary, du-
chowieństwa i Kościoła, bowiem wielu 
księży ulegnie presji środowiska, nie będą 
potrafili zaufać sami sobie, ani nie znajdą 
godnych autorytetów, którzy by im pomo-
gli powrócić do prawdziwej wiary. Zarów-
no dla kapłanów, jak i ludzi świeckich 
jedyną ucieczką i ratunkiem jest Matka 
Boża. Ona może nas poprowadzić przez 
tę dolinę ciemności, bo Jej panicznie boi 
się szatan. Oddając się całkowicie Matce 
Kościoła w niewolę miłości, kapłani nie 
będą się obawiać głosić prawdy. Ks. Piotr 
Glas, który w Medjugorie przed laty oddał 
się prowadzeniu Maryi, kończy swoją 
wypowiedź słowami: „Mam nadzieję, że 
Kościół nie odrzuci przeszłości i zacznie 
blokować wytwory chorej wyobraźni teo-
logów. Chrystus daje gwarancję, że Koś-
ciół nie zginie, chociaż prawdopodobnie 
nie będzie już taki, jak ten, który dotąd 
znaliśmy. 

Pan Bóg sobie poradzi i to nawet z garstką 
ludzi Jemu wiernych.
Moja Ojczyzna, która jawi się silnym kra-
jem chrześcijańskim w Europie i na świe-
cie, oddaje dzisiaj terytorium szatanowi 
na wszystkich frontach - duchowym, 
kościelnym i państwowym za pieniądze, 
które mogą wszystko. Nie pozostaje nam 
nic innego jak mocno trzymać się Matki 
Najświętszej. Bez względu na to, kim 
jesteś: rodzicem, kapłanem młodym lub 
starym, z tytułami czy bez, bądź purpura-
tem - dotyczy to nas wszystkich w takim 
samym stopniu. Dlatego w tym trudnym 
czasie nie ma innej opcji jak Matka Naj-
świętsza. Ukochajmy Ją całym sercem
i oddajmy się Jej całkowicie. Ona jest je-
dynym gwarantem, że szczęśliwie dopły-
niemy do portu, wybierając właściwą dro-
gę, która nie będzie łatwa, ale prawdziwa.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie wypowiedzi ks. Piotra Glasa

pt. „Zły duch jak rak niszczy Kościół”
na portalu You Tube

JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI
rozpoczął królowanie w Chojnie

Odpowiedź była natychmiastowa i przerosła wszelkie oczekiwania. Rodacy z Chicago, 
innych stanów  i  Kanady oddawali cenne pamiątki ze złota, a nawet przekazywali całe

Pomysł namalowania obrazu 
Jezusa Chrystusa Króla na-
rodził się wśród Polonii 
chicagowskiej w maju 2011 
roku, podczas nabożeństwa 
wynagradzającego za grze-
chy narodu. Polacy na ob-
czyźnie postanowili ofiaro-
wać ten wizerunek na Jasnej 
Górze, aby Król królów o-
chraniał Ojczyznę w tych 
trudnych czasach.
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złoto zgromadzone w ciągu życia.
W ten sposób w krótkim czasie zebrano 
odpowiednią jego ilość. Obraz (wielkoś-
ci wizerunku Matki Bożej Częstocho-
wskiej) namalował artysta ta malarz 
Grzegorz Tomkowicz z Krakowa.
Twarz Chrystusa jest wzorowana na 
Całunie Turyńskim po oczyszczeniu z 
ran. Złotą piastowską koroną z orłem, 
wysadzaną drogimi kamieniami, kon-
sultowano w detalach z kapłanami – his-
torykami sztuki, a wykonał ją artysta ju-
biler z Ted`s Jewelry. Reprezentanci z 
Polski i Chicago procesyjnie wnieśli wi-
zerunek Chrystusa Króla Polski do Ka-
plicy MB Jasnogórskiej już 14 sierpnia 
2011 r. w wigilię święta Wniebowzięcia 
NMP. Nieprzypadkowo wybrano tę datę, 
chcąc w ten sposób podkreślić oddanie 
Polaków Królowej Polski, a jednocześ-
nie wyrazić pragnienie uznania Jezusa 
Chrystusa za Króla Polski. W uroczys-
tym akcie skierowanym do Maryi powie-
dziano m.in.: „Przyjmij Królowo Polski 
do swojego domu ten obraz przedsta-
wiający Twojego Syna. Jest to dar Pola-
ków żyjących w kraju i poza granicami. 
Naszym pragnieniem było przedstawić 
Go Tobie jako naszego Króla. Twój Syn 
zawsze był i jest Królem całego wszech-
świata i poprzez ten gest nie dodajemy 
Mu wielkości, bo jako ludzie niczym nie 
jesteśmy w stanie tego dokonać, ale Zdjęcia: Robert Stachnik [Radio Szczecin]

świadomi Twojej obecności i opieki, jaką  darzysz nasz kraj, ufamy, że z prośby tej 
kierowanej do Ciebie, odczytujemy we właściwy sposób pragnienie Twojego Syna 
względem nas i całego narodu”.
Darczyńcy liczyli, że Obraz będzie umieszczony w godnym i widocznym miejscu, aby 
rzesze pielgrzymów z Polski i z zagranicy mogły wypraszać łaski dla Ojczyzny i siebie 
samych. Niestety, tak się nie stało. Paulini wizerunek Chrystusa Króla przyjęli, jednak 
przechowywali pod zamknięciem przez prawie 10 lat, tak jak wiele z kosztownych 
darów złożonych na Jasnej Górze.  Po roku od pamiętnej uroczystości zrodził się 
pomysł, aby ofiarować Panu Jezusowi również złote berło – symbol władzy królewskiej 
(umieszczono na nim znak polskiej flagi z wizji św. Siostry Faustyny) i dostarczyć je w 
święto Chrystusa Króla. Grupa osób z Polski wyraziła natomiast chęć przekazania w 
darze złotego pierścienia z polskim orłem w godle. 
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Jubiler-artysta szybko zrealizował to no-
we zlecenie (wykonane były także złota 
klamra szaty i złota zapinka pasa). Tran-
sport cennego berła z Chicago do Polski 
łączył się z trudnościami związanymi z 
przewiezieniem przedmiotu zakończone-
go ostrzem, który mógł być potraktowany 
jako niebezpieczny. 
Choć były pewne problemy podczas 
przeprawy celnej, berło zostało szczęśli-
wie dostarczone na Jasną Górę. Oprócz 
obrazu, korony i berła Polonia ufundo-
wała także cenną ramę, zastępując pier-
wotną. Początkowo planowano, aby wy-
konać ją w Częstochowie, unikając dale-
kiego przewożenia. Do transakcji jednak 
nie doszło. Pan Walter Piton z USA 
sfinansował ramę zatrudniając do tej 
pracy światowej sławy artystę-rzeźbiarza 
Leonarda Szczura, który miał łzy w o-
czach, że jemu to dzieło przypadło w 
udziale. Ramę wykonał ręcznie z miedzi, 
pokrywając ją 24-karatowym złotem oraz 
szlachetnymi kruszcami pozostałymi z 
korony. Nie ma takiej drugiej na świecie. 
Widocznie tak miało być, aby obraz 
Chrystusa Króla utkany był z samych go-
rących i kochających serc zaangażowa-
nych w to dzieło. Ma ogromną, nie do 
przecenienia wartość duchową (nie mó-
wiąc o materialnej 100 tys. dolarów). 
Wracając do losów uwięzionego Obrazu 
wypada stwierdzić, że wielokrotnie po-
wtarzane pisemne prośby Polonii z 
Chicago oraz innych stanów nie dawały 
rezultatu. Na krótko pojawił się w Kaplicy 
Wieczystej Adoracji (w 2013 r.), ale 
szybko zniknął. W 2015 r. napisano do 
abp. Wacława Depo, lecz list pozostał bez 
odpowiedzi. Tak mijały lata, a Ojcowie 
Paulini, Przeor i abp Wiesław Depo 
pozostali milczący. W listopadzie 2020 r. 
Krystyna Kiwacz, założycielka Radia i TV 
Chrystusa Króla, reprezentująca Polonię 
z Chicago, zwróciła się do Ojców Pauli-

nów o wyrażenie zgody na przeniesienie 
obrazu w inne miejsce, gdzie będzie oto-
czony należnym kultem i czcią. Po roze-
znaniu sprawy decyzja okazała się po-
zytywna pod warunkiem, aby takie miej-
sce zostało ustalone. Poprosiła wówczas 
o radę ks. Marka Bąka z Łodzi, od lat 
współpracującego z Polonią, który bez 
namysłu wskazał miejscowość Chojna w 
północno-zachodniej części Polski w die-
cezji szczecińsko-kamieńskiej.
Wyjeżdżał tam kilkakrotnie na rekolekcje 
o Chrystusie Królu i poznał zarówno pro-
boszcza ks. Mariusza Matuszaka, zatros-
kanego głównie o nawracanie ludzi, jak i 
gorącą wiarę parafian. Kościół pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa wybudo-
wany został w 1913 r. przez robotników 
rolnych przybyłych za pracą na całkowi-
cie protestanckie tereny. Uczynili to z 
wielkiej potrzeby serca. Po wojnie ziemie 
te zasiedlali przybysze z Kresów i Polacy 
wracający z obozów i przymusowych 
robót w Niemczech. Miejscowość nosiła 
wówczas nazwę Królewiec, zmienioną 
później na Chojna. W czerwcu 2019 r. 
odbyła się w Kościele Intronizacja 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w wy-
miarze społecznym (już nie tylko 
indywidualnie i w rodzinach), kiedy Akt 
Oddania wygłaszali przedstawiciele 20. 
różnych grup społecznych, zawodowych i 
stowarzyszeń, na czele z władzami 
miasta. Mieszkańcy Chojny nadzieję na 
wybranie ich przez Chrystusa Króla przy-
jęli entuzjastycznie. W mieście rozwie-
szono bilbordy głoszące to wydarzenie. 
Ludzie się gorąco modlili, a wielu leżało 
krzyżem przed Najświętszym Sakramen-
tem, aby nic tego planu na zakłóciło.    
Dnia 11 marca 2021 r. ks. proboszcz 
Mariusz Matuszak, pani burmistrz Barba-
ra Rawecka i ks. Marek Bąk z grupą 
techniczną udali się na Jasną Górę, gdzie 
ks. Proboszcz  i  Przeor  podpisali umowę
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przekazania w wieczystą dzierżawę Obrazu Jezusa Króla – daru Polonii – do Kościoła 
pw. NSPJ w Chojnie. Dla Boga nie ma przypadków. To, co się stało, jest decyzją 
Chrystusa, gdzie chciał rozpocząć w Polsce swoje królowanie.
Bezcenny Wizerunek umieszczony zostanie w specjalnie przez artystę rzeźbionym 
dębowym, złoconym ołtarzu, za ochronną szybą, a odsłaniany każdego dnia zasłoną z 
Jezusem Miłosiernym, przy fanfarach do skomponowanego hymnu (na wzór Ikony 
Matki Bożej z Jasnej Góry). U dołu ołtarza będzie złocony napis: „Króluj nam Chryste”, 
a pod Obrazem tytuł: „Jezus Chrystus Król Polski”. Zaplanowane trzydniowe 
uroczystości już się odbyły, od 11 czerwca 2021 r. poczynając, czyli od dnia para-
fialnego odpustu. Prowadził je abp Andrzej Dzięga wraz z bp. Bronisławem Biernackim 
z Ukrainy. Były to historyczne chwile, które – miejmy nadzieję – rozpoczną czas wiel-
kich łask dla miasta, Polski i Polonii. 
Najbardziej wzruszające dla wszystkich było odsłonięcie i poświęcenie Cudownego 
Obrazu i ołtarza oraz odczytanie Dekretu podniesienia Kościoła do rangi Sanktuarium, 
odtąd już pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla (sama 
miejscowość od czasu Intronizacji sprzed dwóch lat zwana jest Chojną Królewską). W 
swoim budującym kazaniu abp Andrzej Dzięga przeanalizował całą historię Polski, 
ukazując królowanie Jezusa Chrystusa na przestrzeni dziejów. „Gdy nasi królowie 
zawierzali wszystko Chrystusowi Królowi i Matce Bożej Królowej, pomyślność Polski 
była zapewniona, kiedy odchodzili od wierności – Polska upadała, aż do całkowitego 
wykreślenia jej z mapy świata.[...] Pozwólmy Bogu być Bogiem – On jest Panem życia
i śmierci, nic sami nie ustalajmy”.

Opracowała na podstawie www.telewizjachrystusakrola.com
red. Anna Mierzejewska-Gach

Jak mówi proboszcz Mariusz Matu-
szak (kustosz Sanktuarium), mały 
kościół wielkiej modlitwy, ufności
i zawierzenia nagle stał się znany 
wszędzie. Ludzie przyjeżdżają z 
całej Polski i z Niemiec (14 km od 
granicy). Wszyscy chcą się pokło-
nić Chrystusowi Królowi, padając 
przed Nim krzyżem. Tu dzieją się 
wielkie cuda przemiany serc i na-
wróceń. Każdego dnia odbywają 
się rozmowy duchowe  i  umówione

spowiedzi generalne. Nikt tu nie szuka emocji, ale autentycznego spotkania z Bogiem 
(przy ołtarzu Chrystusa Króla umieszczono księgę dokumentowania łask). Listy, 
telefony i maile są z całego świata. Iskra wiary się rozchodzi i będzie się niosła coraz 
dalej. Wiele serc się budzi i zmienia, pojmując, że bez Boga pozostanie tylko pustka i 
nicość. Ludzie się nawracają, a to jest największa radość dla kapłana. Dziś 
najważniejsza jest pokuta i zadośćuczynienie za winy swoje i narodu (od tego trzeba 
zacząć). Bóg kieruje całym światem oraz naszym życiem i tylko Jemu trzeba wszystko 
zawierzyć. Króluj nam Chryste!

Kościół w Chojnie ogłoszony Sanktuarium
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Henryk Glass
 – wykluczony w czasach PRL-u,

teraz przywrócony historii

W sobotę 29 maja kustosz bazyliki, ks. 
kan. Andrzej Stasiak, odprawił uroczystą 
Mszę św. z okazji 125. rocznicy urodzin 
Henryka Glassa (ps. „Stanisław Jankow-
ski” i „Chudy Wilk”), urodzonego 19 maja 
1896 r. w Dąbrowie Górniczej (przyjął 
sakrament chrztu w naszej bazylice). Był 
naczelnikiem harcerstwa na Rusi i w Rosji 
(1919), żołnierzem, bohaterem, harcmis-
trzem RP. W uroczystości wzięli udział: 
wiceminister sprawiedliwości dr Michał 
Wójcik, przedstawiciele Poczty Polskiej i 
wojewody śląskiego, IPN-u dr Dominik 
Abłamowicz, parlamentarzyści, przedsta-
wiciele dąbrowskiego Klubu „Gazety Pol-
skiej” oraz mieszkańcy miasta. W kazaniu 
Kustosz powiedział: Henryk Glass przy-
szedł na świat w czasie zaborów, był 
świadkiem wojny bolszewickiej, autory-
taryzmu sowieckiego i nazizmu, który po-
tępiał. Po II wojnie światowej obserwował, 
jak groźna jest ideologia komunistyczna 
odrzucająca Boga. Był patriotą i człowie-
kiem głęboko wierzącym. Jego postawa 
miłości do Boga, Ojczyzny i bliźniego za-
daje kłam opinii o „Czerwonym Zagłębiu”. 
Z kolei dr Dominik Abłamowicz z IPN przy-
pomniał, że po zakończeniu wojny musiał 
opuścić Ojczyznę, lecz na uchodźstwie do 
końca życia pozostał działaczem harcer-
stwa, polonijnym i społecznym.
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Jego publikacje poświęcone harcerstwu i edukacji patriotycznej młodzieży - 
„Prawda o komunizmie” i „Bój z bolszewizmem” uznano w PRL za wywroto-
we i zakazane. Obecnie piszą o nim historycy IPN, a ich wypowiedzi można 
przeczytać w internecie. Ukazała się również książka jego syna, Andrzeja, 
zawierająca wspomnienia ojca. Po ukończonej Mszy św. pod tablicą 
pamiątkową, umieszczoną w ubiegłym roku na murach naszej bazyliki, 
złożono wiązanki kwiatów. Można było także nabyć pamiątkową kartkę 
pocztową wydaną z okazji tej rocznicy przez Pocztę Polską.

Uroczystość Bożego Ciała

Tradycja obchodzenia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
sięga XIII w. Poprzedziły ją trzy postępujące po sobie wydarzenia, 
zainicjowane przez samego Boga. Pierwszym był Sobór Laterański IV 
(1215), na którym przyjęto dogmat o transsubstancji czyli tajemnicy prze-
miany substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa z zachowaniem ich 
naturalnych walorów, jak wygląd, smak i forma. Trzydzieści lat później 
siostra augustianka, bł Julianna z Liege (Belgia) miała widzenie Jezusa 
Chrystusa, który domagał się ustanowienia święta Eucharystii w pierwszy 
czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Rok później decyzją 
miejscowego biskupa obchodzono święto w diecezji Liege, z pierwszą 
procesją z Chrystusem Eucharystycznym ulicami miasta. Natomiast święto 
w całym Kościele zaczęto obchodzić bezpośrednio po cudzie, jaki dokonał 
się w Bolsenie (Włochy) (1263), kiedy kapłan sprawujący Mszę św. 
zauważył, że z konsekrowanej Hostii spływają krople krwi, plamiąc chustę. 
Dopiero ten cud przekonał papieża Urbana IV do ustanowienia święta 
Bożego Ciała.

W czwartek 3 czerwca, po uroczystej Mszy 
św. sprawowanej pod przewodnictwem 
kustosza sanktuarium, ks. kan. Andrzeja 
Stasiaka, pomimo trwającej pandemii na 
ulice naszego miasta wyszła procesja. Przy 
czterech ołtarzach, zbudowanych w tradycyj-
nych miejscach przez wspólnoty parafialne, 
kapłani odczytali fragmenty Ewangelii, gło-
sząc krótkie homilie. Przy pierwszym ołtarzu 
ks. Dariusz Stopa nawiązał do Ewangelii św. 
Mateusza, mówiąc o ustanowieniu przez Pa-
na Jezusa Eucharystii, będącej dziękczynie-
niem za dar zbawienia. 
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Przy drugim ołtarzu odczytano fragment E-
wangelii wg św. Marka o rozmnożeniu chle-
ba, a ks. Dariusz Ludera zwrócił uwagę na 
panujący obecnie brak szacunku dla chleba
i pracy ludzkiej. Przy trzecim ołtarzu frag-
ment wg św. Łukasza o zaproszonych na 
ucztę ks. Józef Ośrodka wykorzystał, aby u-
pomnieć ludzi, że znajdują czas na wszystko, 
tylko nie mają go dla Boga, przy czym szcze-
gólnie bolesna jest nieobecność w kościele 
ludzi młodych. Ewangelia przy ostatnim ołta-
rzu, wg św. Jana, dotyczyła sakramentu zjed-
noczenia. Jedność w życiu społecznym jest 
niezwykle istotna – mówił ks. kan Andrzej 
Stasiak, bowiem jest drogą do solidarności w 
narodzie  i dobrobytu. W uroczystej procesji 
kapłanom i służbie liturgicznej towarzyszyły 
dzieci I-Komunijne sypiąc płatki kwiatów 
przed monstrancją z Jezusem Eucharystycz-
nym, niosąc symboliczne emblematy, a 
przedstawiciele wspólnot - sztandary, obra-
zy, feretrony. Śpiewano pieśni przy dźwię-
kach Orkiestry Miejskiej. Tłum wiernych u-
czestniczących w procesji dał przechodniom 
i mieszkańcom miasta wyraz swojej wiary i 
hołdu składanego Jezusowi Chrystusowi za 
Jego żywą obecność wśród ludu Bożego. Po 
powrocie do świątyni odśpiewano uroczyście 
pieśń „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

Wizytacja duszpasterska Pasterza diecezji

Niedziela 6 czerwca zapisała się w pamięci parafian jako dzień wizytacji ks. 
biskupa ordynariusza Grzegorza Kaszaka. Rozpoczęła się już od pierwszej 
Mszy św. z udziałem wspólnot parafialnych. Po uroczystym odsłonięciu 
ołtarza przy dźwiękach hejnału, nastąpiły krótkie modlitwy ks. Proboszcza 
oraz Biskupa. Pasterza diecezji serdecznymi słowami powitały dzieci oraz 
tradycyjnie, chlebem i solą, przedstawiciele wspólnot parafialnych.
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Po uroczystym odsłonięciu ołtarza przy 
dźwiękach hejnału, nastąpiły krótkie modli-
twy ks. Proboszcza oraz Biskupa. Paste-
rza diecezji serdecznymi słowami powitały 
dzieci oraz tradycyjnie, chlebem i solą, 
przedstawiciele wspólnot parafialnych. 
Słowa powitania wyraził także Biskup Or-
dynariusz. Następnie Proboszcz parafii, 
zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, 
określił stan wspólnoty parafii NMP Aniel-
skiej, przedstawiając pokrótce działalność 
duszpasterską oraz prace renowacyjne w 
bazylice. Sprawozdanie spotkało się z gra-
tulacjami złożonymi przez ks. Biskupa 
księdzu Proboszczowi, wszystkim współ-
pracownikom i całej wspólnocie parafialnej 
za ogrom pracy i poświęcenia włożonego 
w działalność parafii, wyraził także na-
dzieję, że jeżeli z takim zapałem będą pro-
wadzone dalsze prace, to również na 
chwałę Bożą zakończą się sukcesem. Gło-
sząc kazanie przypomniał, że Pan Jezus w 
czasach swojej działalności na ziemi, rów-
nie trudnych jak obecne, otaczał troską 
swój naród i uczył jak żyć. Teraz, w czasie 
pandemii, Chrystus zaprasza wszystkich 
odczuwających zagubienie i odrzucenie, 
aby do Niego przyszli. Czeka w Naj-
świętszym Sakramencie w tabernakulum, 
aby obdarować Swymi łaskami i darami – 
mówił Biskup. Choroba i słabość późnego 
wieku nie powinny być przeszkodą do szu-
kania Boga. Przypomniał osobę św. Jana
Pawła II (który koronował łaskami słynącą figurę NMP Anielskiej), że do 
końca - mimo trudności w mówieniu spowodowanymi chorobą parkinsona - 
głosił Chrystusa, pomimo bólu, jaki odczuwał przy chodzeniu o własnych 
siłach, pielgrzymował do Lourdes. Spotyka nas tak wiele trudności ro-
dzinnych i zawodowych dlatego, że zbyt rzadko przychodzimy do Jezusa – 
powiedział Pasterz. On czeka na nas w wystawionym w kościołach Naj-
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świętszym Sakramencie, czeka, by nas 
karmić Swoim Ciałem w czasie Euchary-
stii. 
Podczas następnej Mszy św. Biskup 
udzielił młodzieży sakramentu bierzmo-
wania. W kazaniu powiedział: Młody czło-
wiek jest teraz w sytuacji tak wielu pokus z 
każdej strony. Ten sakrament uczyni was 
predysponowanymi przez Ducha Święte-
go do wzrostu w wierze. Przypomniał także 
słowa Pana Jezusa do św. Faustyny, że 
jest zamknięty w tabernakulum dla nas. 
Skarżył się, że ludzie mają czas na 
wszystko, ale nie mają go dla Niego, stąd 
tak wiele ludzkich cierpień, konfliktów i nie-
porozumień. Życie bez Boga ma decydują-
cy wpływ na sytuacje w rodzinach. Szpital 
psychiatryczny dla dzieci w Sosnowcu – 
mówił Ordynariusz – jest pełny młodych 
pacjentów. Lekiem na wszelkie choroby
i trudności jest Chrystus w Najświętszym 
Sakramencie. Przed udzielonym sakra-
mentem bierzmowania uczniowie wypo-
wiedzieli akt wiary, a Biskup modlił się do 
Boga Ojca, by zesłał na nich Ducha Świę-
tego i obdarzył Swymi darami. Po udzielo-
nym sakramencie uczniowie złożyli na 
ołtarzu dary, m.in. ornat oraz ofiary na dzia-

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

łalność sosnowieckiego Seminarium Duchownego.
W czasie kolejnej Mszy św. Biskup Ordynariusz udzielił I Komunii św. 
uczniom szkoły katolickiej. Była to piękna i wzruszająca uroczystość za-
równo dla dzieci, które po raz pierwszy przyjmowały Pana Jezusa do swego 
serca, w pełni uczestnicząc w Eucharystii, ale także dla rodziców, rodziców 
chrzestnych i zaproszonych gości. W kazaniu Biskup powiedział m. in.: Nie 
tylko te dzieci, ale my wszyscy powinniśmy się stać Tabernakulum Żywej 
Obecności Boga. On zawsze na nasz czeka w Najświętszym Sakramencie i 
podczas Mszy św., aby nas nakarmić swoim Ciałem, umocnić na drogach 
życia i dokonać przemiany ludzkich serc.
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W dzisiejszych, konsumpcyjnie nastawionych czasach przemiana serc
i ciągły stan nawracania się do Boga jest nam wszystkim szczególnie 
potrzebny. Po Mszy św. podziękowania ks. Biskupowi za głoszone słowo 
Boże oraz serdeczne życzenia złożyli przedstawiciele wspólnoty pa-
rafialnej.

Niech wasze życie odzwierciedla przyrzeczenia chrzcielne. 
Rocznica I Komunii św.

Rocznica I Komunii św. nie jest wspomnieniem 
wydarzenia, ale wciąż aktualną obecnością 
Jezusa Chrystusa w waszych sercach. On 
pragnie umacniać w was ducha wiary w Jego 
żywą obecność w Najświętszym Sakramencie 
oraz w Eucharystii – powiedział ks. kan. Andrzej 
Stasiak, witając w niedzielę 13 czerwca dzieci, 
które przybyły do bazyliki, by świętować pierw-
szą rocznicę pełnego udziału w Mszy św. 
Objaśniając dzieciom Ewangelię powiedział: 
Maleńkie ziarno gorczycy, które wyrasta w wiel-
ką roślinę, jest obrazem wzrostu królestwa Bo-
żego w sercach ludzi. Przez sakrament chrztu 
świętego staliście się dziećmi Bożymi i od tego 
momentu Bóg rozpoczął budowę swego króles-
twa w waszych sercach. Królestwo Boże wzras-
ta w was poprzez modlitwę, wyznawanie wiary, 
życie zgodne z przykazaniami Bożymi i kościel-
nymi oraz poprzez słuchanie Jego słowa gło-
szonego podczas Eucharystii. Królestwem, bę-
dącym w waszych sercach, trzeba dzielić się z 
innymi, wypełniając najważniejsze przykaza-
nie, z którego wypływają wszystkie pozostałe – 
miłości Boga i bliźniego. Wszyscy, którzy każ-
dego dnia żyją tym przykazaniem, mają w sercu 
królestwo Boże – objaśnił Kustosz. Tradycyjnie, 
w ubiegłych latach, w Wielką Sobotę dzieci, 
które w maju poprzedniego roku przyjęły I Ko-
munię świętą, przy zapalonej świecy odnawiały 
przyrzeczenia chrzcielne.
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Pielgrzymka Służb Mundurowych. 
Msza św. z okazji Święta Policji
Pielgrzymka Niewiast
Pielgrzymka Pracowników Przemyślu
Mięsnego i Wędliniarskiego
Dożynki Dąbrowskie
Uroczystości Policyjno-Katyńskie
Jubileusze Małżeńskie. 
Pielgrzymka Diecezjalna
Pielgrzymka Kombatantów.
Msza św. za Ojczyznę

25 lipca godz. 12.00

2 sierpnia godz. 11.00
22 sierpnia godz. 12.00

5 września godz. 14.00
19 września godz. 12.00 

02 października godz. 10.00

11 listopada godz. 11.00

Terminy mogą ulec zmianie

W tym roku było to nie-
możliwe ze względu na 
panu jącą pandemię 
Covid-19. Dzieci odnowi-
ły przyrzeczenia chrzciel-
ne dopiero podczas rocz-
nicy. Ojcowie są zobo-
wiązani, by nieść światło 
Chrystusa do swoich 
rodzin, stąd zapalone od 
paschału świece zanieśli 
dzieciom. Kapłan wypo-
wiedział słowa: By w spo-

sób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, 
szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą 
otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali 
razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. A zatem pytam każdego z 
was... Na zadawane pytania, dzieci wraz ze wspólnotą uroczyście 
wypowiadały słowa przyrzeczeń. Niech wasze życie dzieci Bożych wciąż 
odzwierciedla te przyrzeczenia – zakończył Proboszcz.

Zdjęcia: Mariusz Bernaś
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Sakrament chrztu przyjęli

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen

Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen

Sakrament małżeństwa zawarli

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana

Jadwiga Pompa-Buda [lat 92],
Stefania Malinowska [lat 98],

Angelika Beata Baranik i Damian Norbert Jończyk,
Marcelina Emilia Szymańska i Dawid Karol Gawron,
Anna Alicja Śwircz i Karol Jan Michałowski,
Klaudia Monika Grzesiczak i Piotr Studziński,
Małgorzata Dorota Wojciechowska i Marcin Paweł Maciejczyk.

Jan Tomasz Kącik,
Lidia Dudek,
Nikodem Dawid Nycz,
Fabian Marcin Nycz,
Kacper Filip Bernaś,
Emilia Nikola Babczyńska,
Ignacy Stanisław Milej,
Antoni Stanisław Nowak,
Fabian Jarosław Lesiak,
Emilia Olga Stawicka,
Igor Stanisław Gaweł,
Mikołaj Marcin Dłubała,
Zuzanna Natalia Czajęcka,

Liliana Ewa Cegielska,
Laura Nadia Strzelecka,
Wojciech Karol Dej,
Jakub Konieczniak,
Filip Dominik Sadera,
Wiktor Sylwester Gocyła,
Maksymilian Brunon Macianty,
Oskar Stanisław Gołębiowski,
Aleksander Michał Godzic,
Natalia Agata Mikucka,
Róża Apolonia Wojciechowska,
Maciej Józef Domański,
Nadia Patrycja Dąbrowiecka,

Patryk Górka.



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

w pierwszą sobotę miesią-
ca od maja do października
od godz.18.00

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

15.00

od poniedziałku do soboty w godz. 
zawsze przed i w czasie Mszy św.

15.00 - 16.00
oraz 

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)

Danuta Wyderko [lat 63],
Jan Boroń [lat 72],
Franciszek Jan Jędraszko [lat 80],
Marianna Chećko [lat 77],
Teresa Maria Miklasińska [lat 76],
Kazimierz Mierzejek [lat 72],
Krystyna Rak [lat 82],
Sylwia Żurek [lat 47],
Lucyna Elżbieta Kustra [lat73]
Helena Paszkowska [lat 92],
Włodzimierz Kazimierz Kaniewski [lat 83[,
Michał Marek Dudała [lat 50],
Tadeusz Majos [lat 87],
Artur Latosiński [lat 65],
Zdzisław Kucharski [lat 68]
Stefania Mucha [lat 80],
Michał Janusz Kulej [lat 23],
Aleksandra Zofia Rusin [lat 92].

Danuta Dzięga [lat 78],
Wiesława Kopka [lat 72],
Zofia Żak [lat 79],
Jan Napora [lat 73],
Cezary Paradziński [lat66],
Alicja Jakubowska [lat 82],
Dorota Chmurzyńska [lat 86],
Alfreda Koper [lat 84],
Andrzej Koper [lat 63],
Andrzej Lulo [lat 65],
Janusz Kowalski [lat 86],
Andrzej Rajmund Rodek [lat 54],
Henryk Gątkiewicz [lat 76],
Jadwiga Kornecka-Jacek [lat 76],
Anna Lelek [lat 81],
Dorota Pelagia Śliwoń [lat 97],
Marek Romuald Magiera [lat 63],
Arkadiusz Laprus [lat 50],



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.

II i IV piątek miesiąca

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. Dariusz Ludera
ks. Dariusz Ludera

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

Opiekunowie: Katechetka Iwona
Siostra Joanna (SP10)
Katechetka Małgorzata Nowak (SP7)

 (SK),

Opiekun: ks. Dariusz Ludera
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

„JADŁODZIELNIA”

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



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


