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O jej nadejściu Pan sam parokrotnie przypominał swoim uczniom. Był to czas 
obarczony nadludzkim cierpieniem, pohańbieniem i samotnością przechodzenia z 
tego świata do domu Ojca. Syn Boży w ostatni wieczór, zanim został wydany, wziął 
chleb, połamał go i rozdawał swoim uczniom, mówiąc o swoim Ciele, które będzie 
wydane za nasze grzechy, oraz o swojej Krwi wylanej za wielu. Jezus, wypowiadając 
te słowa, odsłania tajemnicę Nowego Przymierza. Ono jak w soczewce skupia w 
sobie wszystkie inne, jakie Bóg zawarł dotąd z człowiekiem. Świadczą o nich po dziś 
dzień: arka Noego, liczne potomstwo Abrahama, kamienne tablice Mojżesza czy 
obietnice złożone Dawidowi. Jest to przymierze Ojca z Synem. Boga, który przyjął 
postać sługi i jako Najwyższy i Wieczny Kapłan złożył Ojcu ofiarę przez wydanie 
swego Ciała i Krwi za ludzkie grzechy. Boga, który usilnie prosi, abyśmy czynili to na 
Jego pamiątkę. Co zatem mamy czynić? Regularnie uczestniczyć we Mszy św. i 
często przyjmować Komunię.  Kapłani mogą być dumni, że sprawując Eucharystię w 
sposób bezkrwawy uobecniają mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Ważne są także 
troska o czystość ołtarza i piękny wystrój świątyni. Ale to wszystko jeszcze za mało.

Godzina Jezusa

g ł o s z o n e  w  b a z y l i c e
 w dniach 6 – 9 października 2022 

Misje o Eucharystii 
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We fragmencie 1 listu św. Pawła do Koryntian - Apostoł, mówiąc o porządku na 
zebraniach, gdy schodzą się razem jako Kościół, w niezwykle mocnych słowach 
odnosi się do ich uczestników w Koryncie: Schodzicie się razem nie na lepsze, lecz ku 
gorszemu. Nie potraficie przebaczyć sobie nawzajem. Jeden jest głodny, a drugi syty. 
Są między wami spory, a nawet rozdarcie. Nie ma u was spożywania Wieczerzy 
Pańskiej. Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie? A Pan Jezus mówił: Ilekroć 
spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 
Chrystusowi, który prosi swoich uczniów: To czyńcie na moją pamiątkę, chodzi jednak 
o coś więcej. Odpowiedź może dać opis ustanowienia Eucharystii zawarty w 
Ewangelii św. Jana. 
Z kolei ten Apostoł nic nie wspomina o łamaniu chleba i podawaniu kielicha z winem, 
ale pisze: Kiedy nadeszła Jego godzina, Jezus wstał od wieczerzy i złożył swe szaty. A 
potem wziąwszy prześcieradło, nim się opasał. Nalał wody do misy. Zaczął obmywać 
uczniom nogi i ocierać je prześcieradłem. Ten gest Jezusa, który jak niewolnik 
obmywa nogi swoim uczniom, wywołuje sprzeciw w sercu Judasza. Odchodzi od 
wieczerzy, bo nie tak wyobrażał sobie swoją przyszłość. Bo jakaż korzyść z przyjaźni 
z niewolnikiem? Nie rozumie tego również Piotr. Dopiero mocne słowa Jezusa: Jeśli 
cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną, skrajnie zmieniają jego postawę. 
Jakże odległa jest decyzja Judasza i zadziwienie Piotra od właściwego rozumienia 
gestu Jezusa. Od zamysłu miłości Boga, który przyszedł na ten świat nie po to, aby mu 
służono, lecz by służyć. Mylił się zatem Piotr mówiąc: Nie, nigdy nie będziesz mi nóg 
umywał. Czyżby zapomniał o słowach Jezusa o owych szczęśliwych sługach, których 
Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Jak przepasze się i będzie im usługiwał? 
Ten gest Jezusa to nie jednorazowy akcent ostatniej wieczerzy. To decyzja tego, który 
ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi tu na ziemi i w wieczności. W czasie 
każdej Mszy św. pokorny Jezus pragnie cię obmyć, abyś mógł spożyć z Nim Paschę. 
Pragnie cię uzdrowić z braku wiarygodnej miłości i z niemocy przebaczenia. Uwolnić z 
sideł grzechu i umocnić. Wyprowadzić z duchowego zagubienia i przywrócić utraconą 
nadzieję. Przecież to my, grzeszni ludzie, tak bardzo potrzebujemy Boga. To my 
potrzebujemy Eucharystii, a nie Bóg. To my potrzebujemy Jego słowa, obecności, 
doświadczenia wspólnoty, jaką jest Kościół, choć często o tym zapominamy. 
Jeśli zgodzisz się na to, aby Jezus cię obmył (poprzez sakrament pokuty), to 
odkryjesz prawdziwy sens Eucharystii i doświadczysz głębokiej pokory Boga, który 
przyjął postać sługi. Odkryjesz w sobie pragnienie wypełnienia słów Jezusa: Jeśli ja, 
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem nogi 
umywać. Pokora jest konieczna, aby służyć innym w rodzinie, w sąsiedztwie, w 
szkole, na uczelni; tym, którzy kroczą po zakurzonych drogach cierpienia, 
samotności, niezrozumienia i obojętności. Trzeba nieść krzyż wpisany w codzienne 
wędrowanie ku nadziei zawartej w słowach obietnicy Jezusa: Będziecie 
błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. 
Dziękując Bogu za dar Eucharystii, trzeba nam także przeprosić za tych, którzy 
dopuszczają się grzechu w sposób niegodny Ją przyjmując. Za nasze postawy, 
którymi może kogoś uraziliśmy. Za niecierpliwość czy brak zrozumienia w 
prowadzonych rozmowach. Za brak wiarygodnej miłości w służbie drugiemu 
człowiekowi. 
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W duchu tej jedności przybliżajmy się do źródła łaski, do ołtarza Pańskiego, abyśmy 
otrzymali miłosierdzie w Eucharystii - komunii w Ciele i Krwi Chrystusa Sługi.

Ks. dr hab. Andrzej Nowicki

ZNAK 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Znak krzyża zawiera podstawowe prawdy wiary. 
Przede wszystkim informuje o Trójcy Świętej. 
Kreśląc go, wyznajemy wiarę w Boga Ojca, Boga 
Syna Bożego i Boga Ducha Świętego. Mówi nam o 
wcieleniu, bo to wcielony Syn Boży umarł na krzyżu 
dla naszego zbawienia. Krzyż, który wisi w naszych 
domach i w przestrzeni publicznej, nie jest tylko 
abstrakcyjnym symbolem, ale wizerunkiem ukrzy-
żowanego Pana Jezusa, który stał się człowiekiem, 
przeżył swe ludzkie życie, aby wprowadzić nas do 
chwały niebios. Ten znak ukazuje charakter naszej 
wiary. Nie jest to zbiór abstrakcyjnych dogmatów, 
lecz bardziej opis rzeczywistości, stanowiącej 
przyrodzoną wiedzę.

Używając naszych zmysłów i rozumu, poznajemy świat, aby coraz lepiej w nim 
funkcjonować. Zdobywana wiedza zmienia się, lecz nie zmienia się rzeczywistość. 
Kiedyś sądzono, że ziemia jest płaska, a słońce krąży wokół niej, ale poprzez coraz 
doskonalsze poznanie widzimy, że rzeczywistość nie zawsze jest taka, jak jawi się 
ludzkim zmysłom. Nasza wiara dotyka nie tylko tego, co jest doczesne, biologiczne, 
psychiczne w naszym życiu, ale sięga w głębię ducha, w samą rzeczywistość Boga i 
jako taka jest niezmienna. Nikt jej nie wymyślił, lecz przyjęliśmy ją od naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. Jeżeli źródłem i podstawą naszej wiary jest sam Bóg, to jest 
nieomylna od samego początku i jedyne, co możemy zrobić, to pogłębiać nasze 
zrozumienie jej, bo ona nie ulega żadnym przekształceniom i transformacjom. 

Jakie jest znaczenie krzyża w naszym życiu?
Krzyż jest znakiem naszej wiary i kiedy czynimy go na sobie, to przede wszystkim 
przyznajemy się do Chrystusa. Czasami sprawia nam to problem w przestrzeni 
publicznej, ale jeżeli nasza wiara jest mocna, silna i ugruntowana, robimy to z dumą, 
wiedząc, że przekazał nam ją sam Bóg. Krzyż jest także znakiem cierpienia, i tu 
mamy większy problem, ponieważ cierpienie jest tym, przed czym chcemy uciekać. 
Każdy z nas intuicyjnie boi się go i chce zwalczać. I rzeczywiście powinniśmy to 
czynić, bowiem nie jest ono tym, czego Bóg dla nas chciał. Cierpienie nie jest nawet 
istotą krzyża, ale jego niezbędnym elementem. Bóg, stworzył świat i człowieka bez 
cierpienia. Adam w raju nie doznawał go. Można powiedzieć, że świat był doskonały. 
Pojawiło się ono na świecie dopiero wtedy, kiedy Adam zgrzeszył. Po grzechu 
pierworodnym ziemia i otaczająca rzeczywistość stały się nieprzyjazne. Ziemia 
zaczęła rodzić chwasty i trzeba było wydobywać z niej pożywienie w pocie czoła. 
Ewa w bólu rodziła dzieci. Skutkiem grzechu jest także śmierć, jako istotny element 
krzyża, gdyż Jezus Chrystus przecież umarł na krzyżu, nie tylko na nim cierpiał.
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Śmierć nie jest czymś chcianym przez 
Boga. Istotą krzyża nie jest samo 
cierpienie i samo umieranie, ale miłość. 
Jezus nie cierpiał tylko i wyłącznie po to, 
aby uczestniczyć w naszym cierpieniu, 
ale to uczestnictwo jest znakiem Jego 
miłości. Miłość Boga do człowieka jest 
tak wielka, że nawet cierpienie i umie-
ranie nie są godne Boga. Nie przystają 
do Jego natury, a mimo to były udziałem 
Boga Syna, który tak nas umiłował, iż nie 
stanowiły bariery, by się z nami zjedno-
czyć. Kiedy wyznajemy naszą wiarę 
czyniąc znak krzyża, to właśnie przyj-
mujemy miłość Boga. Krzyż jest dla nas 
czymś odstręczającym i paradoksalnym, 
ponieważ jest niezrozumiały według 
oceny naszego rozumu. Często pytamy, 
dlaczego cierpienie nas dotyka, po co 
jest na świecie. Jeżeli świat dąży do 
doskonałości, to cierpienie powinno się 
pomniejszać, a jednak jest stałym ele-
mentem życia. Wydaje się to niepojęte, 
bo jeśli świat jest wytworem ewolucji, to 
dlaczego nie zostało wyeliminowane i 
istoty ludzkie wciąż cierpią. Jako katolicy 
wiemy, że cierpienie jest skutkiem grze-
chu pierworodnego. Obserwując, jak 
ciągle rozlewa się po świecie, odnosimy 
wrażenie, że świat jest okaleczony w 
swojej istocie i to nazywamy grzechem 
pierworodnym. Nie stał się on jednak 
przeszkodą, aby Bóg nie chciał zjedno-
czenia z nami. Cierpienie jest skutkiem 
grzechu. Natomiast największym skan-
dalem grzechu jest odłączenie człowieka 
od Boga. Pan Jezus, gdy stał się człowie-
kiem, nie zlikwidował ostatecznie cier-
pienia, lecz wszedł w cierpienie, próbo-
wał je uśmierzyć, ale ostatecznie był jego 
uczestnikiem. Przyjął naturę Adama i do-
świadczał goryczy ludzkiego życia aż po 
samą śmierć. Natomiast przełamał nie-
znajomość Boga oraz obcość człowieka i 
Boga.

W tym największym dramacie, jakim jest 
cierpienie, Bóg zjednoczył się z nami. Na 
tym polega moc krzyża. Nie istnieje już 
taka przestrzeń, takie zło, wobec którego 
Bóg wyparłby się ciebie i stał się obcy. 
Jedyną taką przyczyną są ludzkie 
grzechy i niezgoda na wolę Bożą, lecz 
samo cierpienie, uświęcone przez 
Chrystusa, może paradoksalnie pomóc 
spotkać się z Bogiem. W tym miejscu 
rodzi się pytanie, jeżeli cierpienie jest 
skutkiem grzechu, krzyż jest skutkiem 
grzechu, sam Chrystus umierając za nas 
na krzyżu wziął na siebie nasze 
cierpienia, nasze grzechy, to czy my 
dzisiaj jeszcze musimy cierpieć? Wielu 
współczesnych kaznodziejów i nauczy-
cieli wiary mówi, że Bóg chce się osta-
tecznie rozprawić z naszym cierpieniem, 
i mają rację. Uczyni to jednak dopiero w 
życiu przyszłym. W niebie Bóg otrze 
nasze łzy, śmierci już nie będzie ani 
cierpienia. Fałszywe są twierdzenia, któ-
re chcą nas skłonić do wiary po to, aby 
uśmierzyć nasze cierpienia. Bóg ma moc 
zdjąć z nas krzyż albo uśmiercić. Wielu z 
nas dzisiaj mówi – jesteś smutny, uwierz 
w Chrystusa, a On cię wyzwoli.
Wyzwolenie, jakie daje Pan Jezus, to nie 
wyzwolenie od cierpienia, które jest skut-
kiem grzechu, ale od samego grzechu. 
Bóg daje wolność od grzechu. Nie mu-
sisz grzeszyć, nie jesteś skazany na to, 
by być nieprzyjacielem Boga i żyć w 
oddaleniu. On jest blisko, nawet w twoim 
cierpieniu. Krzyż jest udziałem Syna 
Bożego w naszym życiu, jednak my 
nadal musimy cierpieć i dlatego jest to 
dla nas takie trudne. Św. Paweł naucza, 
że krzyż jest znakiem sprzeciwu, zna-
kiem, od którego uciekamy. Mówił, że dla 
Greków jest głupstwem, a dla Żydów 
zgorszeniem. Dusze pobożne z miłości 
do Chrystusa nawet chcą cierpieć, by u-
dowodnić Mu swą miłość, kiedy jednak 
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przychodzi realny krzyż, wzdrygają się i 
wycofują. Bardzo często cierpienie 
wydaje nam się bezsensowne, a wtedy 
pytamy, dlaczego tak jest, że spotyka nas 
z powodu głupoty, albo też upokarza lub 
przynosi zgorszenie. Tracimy wówczas 
poczucie naszej godności, czujemy się 
niepotrzebni i odrzuceni. Ale to również 
jest element krzyża, absolutne unice-
stwienie. Wydawałoby się, że jeżeli krzy-
ża nie rozumiemy i którego nie chcemy, 
Bóg - jako miłosierny Ojciec - powinien 
nas z niego zdjąć. Pokusa ta dotykała 
samego Chrystusa – zejść z krzyża.
Jezus nie wyzwolił nas jednak z cierpie-
nia, bo krzyż jest narzędziem wyzwalania 
z grzechu, uderza w nasz egocentryzm, 
np. próbuje w ten sposób uwolnić nas od 
egoizmu. Kiedy godzimy się na absolut-
ną miłość Boga, to staje się dla nas 
najważniejsza, a doznawane cierpienie 
jest drugorzędne. Wyraziście widzimy to 
w opowieści Hioba, który nawet oskarżał 
Boga za swoje cierpienie, lecz kiedy Go 
zobaczył, wszystko stało się drugopla-
nowe. A on sam mówi - dotąd znałem Cię 
tylko ze słyszenia, teraz wiem, jaki jesteś 
naprawdę. Podobnie jest z naszą wiarą. 
Krzyż, cierpienie, które nas dotyka, 
całkowicie przesłania perspektywę 
naszego życia. Natomiast miłość Boga

O. dr hab. Jan Paweł Strumiłowski OCist

jest większa. Tak jak w krzyżu Chrystusa 
miłość Ojca była większa od potu krwią, 
trwogi konania i umierania. Jezus 
umierając  doświadczał męki, która Go 
przerażała, jednak miłość Ojca okazała 
się dla Niego rzeczywistością dominują-
cą. Podobnie jest w naszym życiu. 
Poprzez cierpienie doświadczamy możli-
wości przekroczenia granicy naszej 
egzystencji, a osiągamy to tylko przez 
miłość do Jezusa Chrystusa. Pokonując 
egoizm, wchodzimy przez krzyż w zu-
pełnie nową przestrzeń. Człowiek, który 
chce się wyzwolić z granic swego ist-
nienia, woła do Boga, że pragnie czegoś 
więcej, a to przedsmak nowego życia. 
Nie ma Ewangelii bez krzyża, bo on 
stanowi wynik naszego grzechu, ale też 
Bożej miłości. W krzyżu spotyka się 
nasza nędza i Boża przyszłość. Na krzyż 
jesteśmy skazani, ale dzięki wcieleniu 
Jezusa Chrystusa spotykamy w nim 
Bożą miłość, która przekracza każdą 
ludzką nędzę. Krzyż jest więc znakiem 
uniwersalnym. Kiedy wchodzimy przez tę 
bramę, dotykamy ludzkich granic, a 
przekraczając je, wychodzimy ku życiu 
Bożemu.

Adam Hilary Bernard Chmielowski

Adam Chmielowski 
ARTYSTA WRAŻLIWY

Trudno przypuszczać, żeby sztuka ze swej istoty była jakimś osobnym 
światem, udziałem niektórych. [...] Jeżeli więc sztuka wydaje się być 
czymś oderwanym od życia, wina to barbarzyństwa ludzi, fałszywych 
teorii, nie zaś samej sztuki.

Tak o jedności sztuki i życia pisał Adam Chmielowski. 
Paradoks połączenia w jedno dwóch jakże różnych 
światów – sztuki i życia, kultu materii i świątyni ducha, 
świata salonów i mroków ogrzewalni, zwykłej codzien-
ności i wyżyn świętości – to przestrzeń działania artysty
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wrażliwego, jakim jest Adam Chmielowski, późniejszy św. Brat Albert.
Jako malarz, krytyk i teoretyk sztuki reprezentujący monachijskie środowisko 
artystyczne wraz z grupą studiujących tam Polaków, m.in. Maksymiliana i Aleksandra 
Gierymskich, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, wpisał się znacząco w dzieje 
malarstwa polskiego XIX w.  Adam Chmielowski przychodzi na świat 20 sierpnia 1845 
r. w Igołomi koło Krakowa. Po podjęciu nauki w Petersburgu (1857-58), Warszawie 
(1858-61), Puławach (1861-63), gdy wybucha powstanie styczniowe w 1863 r. 
przystępuje do walki zbrojnej. W czasie bitwy pod Mełchowem zostaje kaleką tracąc 
lewą nogę. Skazany na przymusową emigrację wyjeżdża do Paryża, gdzie 
rozpoczyna studia malarskie. Po amnestii w 1865 r. kontynuuje je w Warszawie. 
Kolejnym miejscem edukacji jest Gandawa (1866). Otrzymawszy następnie 
stypendium od Włodzimierza Dzieduszyckiego, przenosi się do Monachium, gdzie 
wiąże się z kręgami polskiej kolonii artystycznej, do której zalicza się wtedy m.in. braci 
Gierymskich,  Józefa Chełmońskiego i Józefa Brandta. Tam postrzegany jest jako 
autorytet w zakresie teorii sztuki, etyki i estetyki.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium były ważnym dopełnieniem 
edukacji artystycznej dla polskich malarzy. Miejsce to, dzięki mecenatowi króla 
Ludwika II, stało się ważnym, międzynarodowym ośrodkiem nauki i sztuki. Szkoła 
monachijska kultywowała dziedzictwo niemieckiego romantyzmu, a jej specjalnością 
stały się mroczne, tajemnicze pejzaże. Stimmungsbild (z niem. obraz stimmungowy) 
obejmował zarówno pejzaże, sceny rodzajowe, historyczne oraz wyobrażenia ze 
świata fantazji. Taki obraz był nie tylko popisem umiejętności harmonizowania 
pokrewnych barw o niskiej skali intensywności i operowania ich zniuansowanymi 
tonami, ale także oddziaływać na widza tajemniczym nastrojem, pobudzać 
wyobraźnię, wzruszać i skłaniać do kontemplacji. Z czasem Stimmungi stały się 
pospolitą, sentymentalną manierą, stąd żartobliwie nazywano je „monachijskimi 
sosami” – charakteryzującymi się gęstą i ciemną materią z przewagą brunatno-
rudych tonów. Jak zauważył Stanisław Witkiewicz:

Sentymentalna maniera

Ton i Stimmung, czyli nastrój to wyrazy, które powtarzały echa szarych korytarzy 
Akademii (…) Obrazem stimmungowym był zawsze obraz ciemny. Stimmung 
stosował się do obrazów wieczornych i nocnych, pochmurnych, przedstawiających 
mroczne zaułki i ciemne wnętrza (…) Obraz zestimmowany był obrazem, w którym 
osiągnięto całkowite zharmonizowanie, uspokojenie i wyrównanie tonu.

Pod wpływem tego nurtu Chmielowski maluje Cmentarz włoski o zmroku i Szarą 
godzinę przedstawiające ten sam motyw wielkomiejskiej nekropolii z mniejszymi 
nagrobkami i okazałymi grobowcami bielejącymi wśród drzew i krzewów w 
zapadających ciemnościach wieczoru. Znajdujące się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie obrazy powstały w czasie pobytu Chmielowskiego we 
Lwowie w 1880 r. W Cmentarzu włoskim o zmroku pionowy rytm nagrobków 
wtulonych pomiędzy cyprysy i pinie, równoważy rozciągnięta horyzontalnie łuna 
zachodzącego słońca.
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Smugi karminu „dźwięczą” tu niczym kontrapunkt dla zmąconej szarością bieli 
kamiennych rzeźb, obelisków i cokołów. W Szarej godziny zapadający zmierzch 
nadaje cmentarnym marmurom szary ton. Nastrój opada, a wszystko spowija 
łagodna, opalizująca szarość gasnącego dnia przesycona słabym poblaskiem 
słonecznego światła. Ożywczym akcentem jest amarantowa szata siedzącego przy 
grobowcu żałobnika. Obrazy różni perspektywa ujęcia widoku oraz ich odmienne 
nasycenie światłem. Zestawiając w ten sposób oba dzieła odnosi się wrażenie, że 
artysta wybrał dwa momenty zmierzchu, aby uchwycić i przekazać stopniowe 
zanikanie światła i związane z tym optyczne pochłanianie kształtów i barw przez 
gęstniejący mrok. W kompozycjach tych widać wyraźny zapis neo-romatycznej 
postawy artysty. Ich melancholijna aura oraz nostalgiczny ton zdają się ukazywać 
stan ducha artysty zmierzający w kierunku sakralności. 
Jak słusznie zauważyła Irena Kossowska na przeciwległym biegunie artystycznej 
ekspresji sytuuje się dramatyczny w wyrazie i szkicowy w formie obraz Ecce Homo. 
Purpura dynamicznie namalowanej szaty Chrystusa odbija się krwawym refleksem 
na Jego umęczonej twarzy, twarzy zastygłej w bólu, lecz pozbawionej naturalistycz-
nie odtworzonych ran. Natężenie fizycznego cierpienia i mistycznej koncentracji 
oddaje złocisty płomień, przenikający ledwo zauważalną aureolę Chrystusa i 
rozświetlający rzymskie arkady. Ta powstająca w przeciągu kilku lat (1879-1881) i 
nigdy nie ukończona kompozycja stała się zapisem duchowego przeobrażenia 
Adama Chmielowskiego z artysty w zakonnika. Siostry Albertynki opisały ten 
wizerunek następująco:

Obraz Ecce Homo swą głębią wyraża duchową drogę Brata Alberta, od Adama - artysty 
malarza do Ojca Ubogich. Jest najwybitniejszym dziełem artystycznym Adama 
Chmielowskiego, ale jest przede wszystkim wyrazem jego zmagań o autentyczną, 
ewangeliczną miłość Boga i bliźniego. Zmagań, które zakończyły się oddaniem swego 
życia Bogu w służbie najbiedniejszym i najbardziej poniżonym bliźnim.
W zdeprawowanych twarzach żebraków i włóczęgów Brat Albert dostrzegł Znieważone 
Oblicze Chrystusa. Doświadczywszy tego zrozumiał, że swojego obrazu na płótnie już nie 
dokończy, lecz będzie odnawiał wizerunek Boga w człowieku zdeprawowanym i 
odepchniętym przez innych.

Salto Mortale
Punktem granicznym w życiu Adama Chmielowskiego jest rok 1887 kiedy pod 
wpływem ks. Leona Pogorzelskiego, interesując się tercjarstwem franciszkańskim, 
przywdziewa habit członka Trzeciego zakonu św. Franciszka i składa śluby zakonne. 
Ten nieoczekiwany obrót wydarzeń sprawia, że z „salonowca” staje się „żebrakiem”, 
całkowicie zmieniając kierunek życia. We wspomnieniach o nim tak pisał jego 
przyjaciel, Leon Wyczółkowski:

Bardzo blisko żyłem z nim we Lwowie przez rok pobytu, byliśmy na ty. Przy pożegnaniu 
miałem uczucie smutku. Chmielowski był naszym nauczycielem; wytworny pan, głęboki 
umysł. Człowiek wykwintny, artysta zapalony z nerwem. Zrobił salto mortale w życiu; nie 
każdy może to zrobić. Ciekawe życie. Wesoły, dowcipny, gawędziarz nadzwyczajny.
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Pod względem pracy artystycznej nazywano go „polskim Fra Angelico”. Po 
przywdzianiu habitu i rozpoczęcia życia wśród tzw. „opuchlaków”: „polskim 
Biedaczyną” –  jak św. Franciszek z Asyżu, „szarym bratem”, „pokornym 
jałmużnikiem”, „heroicznym apostołem miłosierdzia”, „patronem trudnego przełomu” 
i „bratem naszego Boga”.  Chmielowski pozostawił po sobie 61 obrazów olejnych, 22 
akwarele, 15 rysunków, 5 dzieł wątpliwych oraz 6 szkicowników, które są wynikiem 
połączenia doskonałej wiedzy z brawurową techniką. Wszystko wydaje się być 
oparte ma głównych założeniach własnej estetyki utożsamiającej piękno z 
pierwiastkiem mistycznym, której tezy zostały opublikowane w 1876 r. na łamach 
literacko-artystycznego czasopisma „Ateneum” w traktacie o istocie sztuki. O jej 
wyjątkowej naturze Chmielowski pisał:

[...] twórczość nie jest udziałem człowieka, chyba tylko w przenośni [...]. Udziałem 
człowieka jest siebie samego zakląć w słowo, kamień, tony [...]. Droga do prawdy, to 
jedyny bezpośredni cel sztuki. Jako antytezę sztuki prawdziwej, wyrażającej się przez styl 
czyli 'indywidualność duszy', można postawić sztukę fałszywą, udaną, wyrażoną przez 
manierę, sposób, sztukę nauczoną. [...] Styl właśnie, jest to szczerość, przyrodzony głos 
duszy, jej kształt, jej język; maniera to przedrzeźnianie stylu, to głos i język papugi, 
kalectwo kształtu.

W jego malarstwie widziano romantyczny realizm, którego cechą charakterystyczną 
jest statyka kompozycji, płaszczyznowość, operowanie złamanymi kolorami 
(zielenie, szarości, poprzecinane akcentami bieli lub czerwieni). W niektórych 
pejzażach i scenach rodzajowych można dostrzec wpływy impresjonizmu. Jego 
obrazy religijne początkowo tworzone pod wpływem prerafaelitów (Wizja św. 
Małgorzaty) z czasem stawały się coraz bardziej ekspresyjne (Ecce Homo). W 
ocenie Ireny Kossowskiej:

Nauczanie akademickie, oparte na technicznym perfekcjonizmie i sztywnych normach 
artystycznych, wyzwoliło w twórcy reakcję przeciwstawną, dążenie do akcentowania 
indywidualizmu i subiektywnej wrażliwości. Chmielowski wyróżniał się kolorystycznym 
talentem, doskonałym wyczuciem barwnych niuansów i chromatycznych zestrojów.

W rzeczywistości Chmielowski doszedł do wniosku, że sztuka nie stanowi wartości 
samej w sobie, lecz powinna służyć wartościom wyższym. Pośród nich na pierwszym 
miejscu stawiał wartości religijne. Pragnął „sztukę i talent i myśli Bogu na chwałę 
poświęcić”. Nie tylko stworzył przestrzeń dla wyrażenia artystycznego ujęcia 
otaczającej rzeczywistości, ale zmaterializował w niej swoją wrażliwość przez 
ukazanie Piękna człowieka noszącego w sobie obraz zbezczeszczonego Boga. Ten 
„artysta wrażliwy” swą działalnością i dwubiegunowym życiem zapisał trwały ślad nie 
tylko w historii malarstwa polskiego i Kościoła Powszechnego, lecz w historii każdego 
człowieka stworzonego i dążącego do „większych rzeczy”.

Ks. Tomasz Zmarzły
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Święto Ratownictwa Medycznego  

W dniu 13 października Dąbrowa Górnicza 
była miejscem centralnych obchodów 
XXXVIII Ogólnopolskiego Dnia Ratownic-
twa Medycznego. W naszym sanktuarium 
modlili się wspólnie przedstawiciele rato-
wnictwa medycznego z całej Polski. 
Przybyłych gości serdecznie powitał kus-
tosz bazyliki ks. kan. Andrzej Stasiak, wśród 
nich byli m. in.: wiceminister zdrowia - 
Waldemar Kraska, marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego – Jakub Chełstowski, 
przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Jan 
Kawulok, dyrektor Pogotowia Ratunkowego 
w Sosnowcu – Klaudiusz Nadolny, a także 
przedstawiciele parlamentu i władz samo-
rządowych. Uroczystej Mszy św. sprawowa-
nej w intencji służ ratownictwa medycznego 
przewodniczył biskup sosnowiecki Grze-
gorz Kaszak. Rozpoczynając homilię abp 
Wiktor Skworc wypowiedział słowa: Wspo-
minając działanie ratowników medycznych 
składamy na ołtarzu naszą wdzięczność, a 
także całego społeczeństwa, za wasze 
zawodowe zaangażowanie i poświecenie, 
które ma ogromne znaczenie społeczne. 
Metropolita katowicki zwrócił uwagę na 
szczególny charakter ich pracy: Zawsze 
działacie w zespołach, w stresie i pod presją 
czasu, bo w ratownictwie medycznym liczy 
się każda minuta. Działać w zespole znaczy 
też - współpracować; rozumieć się bez słów; 
ufać sobie; wspomagać się i nawzajem 
wspierać, nawet w działaniu nieskutecz-
nym, czy też skutecznym tylko częściowo. 
Podkreślił, że na terenie Zagłębia wzorowo 
służą społeczeństwu 23 zespoły ratownic-
twa medycznego oraz 4 zespoły transportu 
sanitarnego, rozmieszczone w 12 miej-

Zdjęcia: Dominik Pyrek



scach naszego regionu, obejmując swoim działaniem około 700 tys. mieszkańców. 
Kończąc, Arcybiskup wyraził wdzięczność za posługę i ofiarność ratowników 
medycznych słowami: Dzisiaj, tą Eucharystią – ofiarą Jezusa i naszą - dziękujemy 
Bogu za wasze często ponadludzkie wysiłki podtrzymujące poszkodowanych i 
ratujące ich życie. Dlatego modlitewną wdzięcznością ogarniamy pokolenia 
ratowników medycznych, niosących pomoc w najtrudniejszych momentach 
ludzkiego życia. Nie możemy nie wspomnieć tych, którzy już odeszli, bądź ratując 
innych – oddali życie. Na zakończenie Mszy św. głos zabrał dyrektor Pogotowia 
Ratunkowego w Sosnowcu - Klaudiusz Nadolny, wyrażając wdzięczność za posługę 
Kapłanów słowami: Nasza praca jest stresująca i odpowiedzialna. Dlatego też słowa 
wsparcia, życzliwości i modlitwy są dla nas budujące. Jeszcze raz dziękuję, że 
mogliśmy się tu wspólnie spotkać. Zawsze czujemy duchowe towarzyszenie księży 
biskupów i kapłanów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Uroczystości obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego 
rozpoczęły się już w godzinach przedpołudniowych przed Pałacem Kultury Zagłębia. 
Zorganizowany został festyn ratunkowy, w którym udział wzięło Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Obecni mogli poznać działanie sprzętu ratowniczego, nabyć umiejętności z zakresu 
świadczenia pierwszej pomocy oraz wziąć udział w konkursie promującym zasady 
bezpieczeństwa. Najmłodsi uczestnicy festynu z zapartym tchem obserwowali 
widowiskowe lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. O 
godzinie 13.00 w Pałacu Kultury Zagłębia rozpoczęło się spotkanie z udziałem 
przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz zaproszonych gości. 
Uroczystość uświetnił również występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Diecezjalne Jubileusze Małżeńskie  

W sobotę 15 października do Matki Zagłębia 
i Pani Dąbrowy Górniczej pielgrzymowali 
małżonkowie z całej diecezji przeżywający 
jubileusze małżeńskie. Mszy św. przewodni-
czył biskup ordynariusz Grzegorz Kaszak. 
Obecni byli także ks. Karol Nędza oraz ks. 
Grzegorz Koss z wydziału duszpasterstwa 
rodzin sosnowieckiej kurii. Jubilatów powitał 
proboszcz sanktuarium ks. kan. Andrzej 
Stasiak słowami: W obecnych czasach, gdy 
młodzi ludzie podejmują wyzwanie do 
wspólnego życia, sakrament małżeństwa 
jest często niedoceniany. Wasza tu obec-
ność to również wyznanie wiary.
Rozpoczynając homilię, Biskup pogratulo-
wał małżonkom jubileuszu, mówiąc: Niech 
dobry Bóg tak was oświeca i prowadzi, byś-
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Zdjęcia: Mikołaj Wójtowicz

cie pokonywali wszelkie problemy i trud-
ności. A tymi darami, którymi zostaniecie 
obdarzeni, dzielcie się z drugimi, zwłasz-
cza z potrzebującymi pomocy, których Pan 
Bóg pośle do waszych rodzin. 
Przywołał historię stworzenia świata oraz 
małżeństwa i rodziny. Jak podkreślił – to 
sam Pan Bóg jest autorem zarówno ro-
dziny, jak i małżeństwa. Zaznaczył, że 
warunki, w jakich człowiek wówczas 
przebywał, Pismo Święte określa jako raj i 
ogród. W relacjach między Adamem i Ewą

nie było wyzwisk, bójek, kłótni ani roszczeniowych żądań. Tymczasem zło nakłania 
do zazdrości i niszczenia szczęścia ludzi. Diabeł zawsze atakuje, jest przebiegły i 
inteligentny. Potrafi osaczyć człowieka.
W raju chciał odciąć ludzi od źródła miłości i prawdziwego szczęścia. Postanowił 
zaatakować relację łączącą Adama i Ewę z Panem Bogiem i dokonał tego 
podstępem.„Jeżeli nakaz Pana Boga  odrzucicie, sprzeciwicie się Jemu i Jego woli, to 
będziecie jak bogowie”. Oni uwierzyli i przyszły nieszczęścia: choroby, ból i śmierć. 
Kończąc homilię, Biskup przestrzegł małżonków, by nie oddalali się od Pana Boga. 
Pismo Święte i życie pokazuje, że jest wtedy bardzo źle. Mówi o tym przysłowie: „Bez 
Boga ani do proga”, a mądrością ojców, należy żyć na co dzień.
Rozpoczynając przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, 
zgromadzeni (tak jak w czasie obrzędów ślubnych) odśpiewali hymn „O Stworzycielu 
Duchu przyjdź”, a następnie Biskup odmówił modlitwę oddania małżonków w opiekę 
Matki Bożej. Jubilaci otrzymali w darze modlitewnik: „By rodzina była Bogiem silna”, 
po czym wspólnie udali się wokół ołtarza na ofiarowanie się Matce Bożej.

XXII Dzień Papieski

„Blask prawdy” (Veritatis Splendor) to było hasło tegorocznego XXII Dnia 
Papieskiego, obchodzonego 16 października w Kościele. Głównym przesłaniem 
wspomnianej encykliki papieża Jana Pawła II (ogłoszonej w 1993 r.) jest 
przypomnienie podstawowych i niezmiennych prawd moralnych, którymi powinien 
kierować się człowiek, wypełniając wolę Bożą. W dzisiejszym świecie, zanika 
umiejętność rozróżniania prawdy od kłamstwa, wypaczeniu ulegają takie pojęcia, 
jak: miłość, wolność i wspólnota, gubi się i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, 
wielkiego daru Boga dla człowieka. Poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, 
człowiek traci sens i właściwą perspektywę swojego życia. Warto więc powrócić do 
nauczania św. Jana Pawła i jego wskazań. Dzień Papieski organizuje Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 
2000 r., wspierająca określone przedsięwzięcia społeczne, głównie w dziedzinie 
edukacji i kultury. Pomysł powstał w 1999 r., po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski, 
kiedy w Ełku wywiedział słowa: Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas 
konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi [...] służenia bliźniemu. 
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Fundacja objęła opieką około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka 
Polski, tworząc niezwykły pomnik Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II i 
finansujących edukację młodzieży z ubogich rodzin. Mieszkańcy naszej parafii 
podczas wszystkich Mszy św. również składali swoje ofiary na „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony w 1926 r. przez papieża Piusa XI i 
obchodzony jest w dniu 23 października na całym świecie. Wierni we wszystkich 
parafiach katolickich modlą się za misjonarzy niosących ludziom Dobrą Nowinę o 
Jezusie Chrystusie oraz za wszystkie dzieła misyjne, zwłaszcza w ubogich 
Kościołach lokalnych potrzebujących wsparcia duchowego i materialnego. Składane 
są również ofiary, które przeznaczane są na tzw. fundusz solidarności, z którego 
watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji przekazuje konkretne sumy na realizację 
projektów misyjnych. Utrzymywani są z tego księża i katechiści pracujący na 
terenach misyjnych, misjonarze i miejscowi kapłani. W 2022 r. Papieskie Dzieła 
Misyjne w Polsce sfinansowały projekty na łączną kwotę 1 024 202,71 dol., z czego 
621 335,74 dol. przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego 
(Burundia i Liberia) i 183 818,23 dol. azjatyckiego, a 219 048,74 dol. na pomoc w 
utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych. 
Z okazji Światowego Dnia Misyjnego od kilku lat papież Franciszek przygotowuje 
specjalne orędzie. W tym roku powiedział: Chrześcijanin jest powołany do tego, by 
być misjonarzem i świadkiem Chrystusa. Nieść Dobrą Nowinę o Jego zbawieniu tak 
jak pierwsi apostołowie. Podczas Mszy św. dla dzieci w czasie głoszonej homilii ks. 
Tomasz Zmarzły poprzez zadawane dzieciom pytania pomógł im uświadomić sobie 
ich rolę jako misjonarzy Jezusa Chrystusa w swoim środowisku: wśród kolegów, 
nauczycieli i rodziców. Niedzielę Misyjną w parafii podkreśliły również stroje, w które 
przebrały się dzieci oraz stolik z pamiątkami przywiezionymi z misji.
Ten dzień był także wyjątkowo radosny dla 9 kandydatów do posługi ministranta. 
Zostali do tej posługi dobrze przygotowani przez ks. Dariusza Stopę. Złożyli 
ślubowanie przed księdzem Proboszczem i po raz pierwszy nałożyli poświęcone 
komże i pelerynki.

Niedziela Misyjna. Ślubowanie kandydatów na ministrantów 



1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych
Święci upamiętnieni przez dzieci na ich Mszy św. 

Ludy pogańskie do VIII wieku wspominały swoich zmarłych w maju, gdy przyroda 
budzi się do życia. Zapalane nocą ogniska miały wskazywać drogę do domów 
duchom dobrym, a odstraszać złe. Zwyczaj ten zaczął zanikać wraz z pojawianiem 
się chrześcijaństwa, które krzewiło wśród wiernych świętość życia, by po śmierci 
mogli żyć wiecznie. W 834 r. papież Grzegorz IV wprowadził uroczystość Wszystkich 
Świętych w dniu 1 listopada, podczas której oddawano cześć wszystkim świętym w 
niebie, zarówno uznanym przez Kościół, jak i bezimiennym, natomiast w 998 r. św. 
Odylon francuski opat benedyktynów z Cluny, ustalił Dzień Zaduszny (2 listopada), w 
którym modlimy się za zmarłych przebywających jeszcze w czyśćcu i pokutujących 
za popełnione grzechy.
Z Ameryki Północnej do Europy Zachodniej przybył neopogański zwyczaj 
świętowania Halloween,  w Polsce pojawił się w drugiej połowie XX w. Wygląda 
pozornie niewinnie i wydaje się być jedynie zaspokojeniem potrzeby tajemniczości 
poprzez przebieranie się m. in. za czarownicę, wampira, ducha czy diabła. Należy 
jednak pamiętać, że wszystkie te postacie w tradycji europejskiej związane są z 
osobą szatana, a to jest to zagrożenie dla chrześcijańskich tradycji i zwyczajów – 
kultu świętych i pamięci dla zmarłych. Szydzenie ze śmierci jest niebezpieczne i 
niesie za sobą zagrożenia duchowe, jakimi są satanizm i okultyzm. Należy zatem 
kultywować nasze rodzime tradycje (coraz rzadszych w świecie) – nawiedzania 
grobów bliskich zmarłych, grobów bohaterów narodowych czy poległych na wojnie. 
Odwiedzanie krypt w archikatedrze warszawskiej, w katedrze na Wawelu, w kościele 
Na Skałce czy na Jasnej Górze jest czymś naprawdę pięknym i pouczającym. To nie 
tylko wychowywanie dzieci i młodzieży w tradycji narodowej, kultywowanie pamięci o 
bohaterach, ale też pokazanie, że stajemy tego dnia nad grobami naszych zmarłych 
nie przeżywając lęku przed śmiercią, bo wierzymy w życie wieczne. Cenną 
alternatywą dla Halloween są parady świętych, pozwalające dzieciom i młodzieży 
poznawać świętych, przypominać ich życie, postawy i wierność Jezusowi 
Chrystusowi i Maryi. Uświadamiać im, że byli ludźmi takimi jak my, często podatnymi 
na pokusy,  jednak pokonującymi swe wady z miłości do Boga.
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Taką paradę świętych przygotowały 
dzieci z naszej parafii z pomocą swojej 
katechetki - siostry Joanny oraz ro-
dziców, co zaprezentowały podczas 
własnej Mszy św. Pytania zadawane 
dzieciom przez ks. Proboszcza pod-
czas kazania wykazały, że sporo wie-
dzą o przedstawianych przez siebie 
postaciach.

Muzyka i śpiew - „Odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju (św. Bazyli)” 
VII Zagłębiowski Międzynarodowy Festiwal Organowy.

Od 11 września do 6 listopada w każ-
dą niedzielę w wybranych świąty-
niach Zagłębia odbywały się koncerty 
organowe z udziałem solistów: śpie-
waków i instrumentalistów oraz chóru 
i orkiestry dętej, podczas których mo-
żna było podziwiać artystyczny 
kunszt artystów pochodzących z 
Ukrainy, z Warszawy oraz wybitnych 
absolwentów Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Kato-
wicach w klasie organów i śpiewu 
solowego. Inauguracyjny koncert Zdjęcie: Gabriela Mirek Photo

festiwalu, jak co roku, odbywał się w sosnowieckiej katedrze, a kończący w naszej 
bazylice. Przed dąbrowską publicznością wystąpiło Trio Tribus w składzie: Paweł 
Seligman – organy, Jacek Heczko – skrzypce oraz Tomasz Pająk – klarnet. Zespół 
został założony w 2017 r. przez organistę Pawła Seligmana. Jest prawdopodobnie 
jedynym w Polsce zespołem kameralnym o takim składzie. Koncertuje w kraju i 
zagranicą, wykonując transkrypcje utworów instrumentalnych czy wokalno-
instrumentalnych, a także kompozycje napisane specjalnie na ten skład. 
Współpracują z kompozytorką i organistką poznańską - Katarzyną Danel, która dla 
nich napisała utwory: Preludium – Niech w święto radosne, Meditation – O zbawcza 
Hostio, Toccatina – Te Deum laudamus oraz Sortie – Salve Regina (usłyszeliśmy je 
podczas koncertu). Wykonano również utwory wielkich i znanych kompozytorów, jak: 
Wolfgang Amadeusz Mozart, Jan Sebastian Bach czy Feliks Nowowiejski w aranżacji 
- Katarzyny Daniel oraz Pawła Seligmana. Obecność melomanów zarówno z naszej 
parafii, jak i gości świadczy o tym, że warto poświęcić swój czas, aby w okresie 
trwania festiwalu, w kolejnych świątyniach Zagłębia, odkrywać piękno muzyki 
organowej i śpiewu sakralnego.

Zdjęcia: Tomasz Zmarzły
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104. Rocznica Odzyskanie Niepodległości 

durowych, harcerzy, licznych pocztów sztan-
darowych i mieszkańców miasta. W homilii ks. 
Stasiak przypomniał postać Józefa Piłsudskie-
go, człowieka niezwykłej inteligencji, który wo-
kół siebie zgromadził sztab zdolnych oficerów i 
dyplomatów, jak Ignacy Paderewski i Roman 
Dmowski, którzy pomimo różnych poglądów 
politycznych potrafili utworzyć wspólny front w 
walce o odzyskanie niepodległości. Dzisiaj, 
kiedy świętujemy niepodległość Polski, należy 
dziękować dobremu Bogu za tych, którzy po-
nad sto lat temu przyczynili się do zmartwych-
wstania Rzeczpospolitej, polskim rodzinom, 
które w czasie zaborów z pokolenia na po-
kolenie przekazywały ideę wolności, były osto-
ją patriotyzmu i w tym duchu wychowywały 
dzieci. Należy podziękować także wspólnotom 
parafialnym i zakonnym, będącym ostoją wiary 
i kultury oraz tym, którzy podjęli trud ciężkiej 
pracy, odbudowując kraj zubożony i zrujno-
wany przez zaborców. Zasługują oni na pa-
mięć i wdzięczność. Obecnie obserwujemy 
zatracanie zmysłu historycznego i nieliczenie 
się z jej prawdą. Ludzie kierują się emocjami, 
złością i gniewem, które być może dodają siły, 
ale odbierają zdrowy rozsądek. Wielu ludzi, 
zwłaszcza młodych, wybiera nieskrępowaną 
wolność i na niej buduje swą przyszłość, lek-
ceważąc i odrzucając osiągnięcia i wartości 
minionych pokoleń – powiedział Proboszcz. 
Jako argumentu przeciw tym tendencjom użył 
słów marszałka Piłsudskiego: Naród, który nie 
szanuje przeszłości, nie zasługuje na teraź-
niejszość ani na przyszłość. Przytoczył słowa

Dzień 11 listopada to święto dziękczynienia 
Bogu za odzyskanie niepodległości Polski po 
123. latach zaborów. Z tej okazji w naszym -
sanktuarium odbyła się Msza św. koncelebro-
wana pod przewodnictwem kustosza bazyliki 
ks. kan. Andrzeja Stasiaka z udziałem przed-
stawicieli parlamentu, władz samorządowych i 
miejskich, na czele z prezydentem Marcinem 
Bazylakiem, szkół, młodzieży III LO klas mun-
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poety Adama Asnyka, który przestrzegał: Nie 
depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami 
doskonalsze wznieść; na nich się jeszcze 
święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na 
straży, i wy winniście im cześć. W tym duchu 
wypowiadał się także papież Franciszek w 
encyklice Tratelli tutti: Tego dotyczy moja rada, 
jaką dałem młodym: „jeśli jakaś osoba składa 
wam propozycję i mówi, byście pomijali hi-
storię, czy nie doceniali doświadczenia osób 
starszych, pogardzali wszystkim, co minione, a 
patrzyli jedynie w przyszłość, którą ona wam 
oferuje, czyż nie jest to łatwy sposób pozys-
kania was dla jej propozycji, abyście robili tylko 
to, co ona wam mówi? Ta osoba potrzebuje, 
byście byli puści, wykorzenieni, nieufni wobec 
wszystkiego, abyście ufali jedynie jej obietni-
com i podporządkowali się jej planom. Tak 
działają ideologie różnych kolorów, które 
niszczą (lub dekonstruują) wszystko, co inne,
i w ten sposób mogą panować bez oporów. 
Potrzebują do tego ludzi młodych, którzy gar-
dzą historią, odrzucają bogactwo duchowe i 
ludzkie, przekazywane przez pokolenia, którzy 
pomijają wszystko, co ich poprzedziło.
Kaznodzieja prosił, by przemyśleć i przyjąć te 
dobre rady, zachowując wartości Dekalogu. 
Szanować przekazany nam przez pokolenia 
dar wolności wywalczony ofiarą krwi żołnierzy 
sprzed stu laty. Ich sercom, wypełnionym głę-
boką miłością ku braciom i najmilszej matce 
Ojczyźnie naszej przeświecał wspólny cel – 
wolność i niepodległość Ojczyzny. Musimy pa-
miętać o tym zwłaszcza teraz, gdy za wschod-
nią granicą, na Ukrainie, trwa wojna. Próbuje 
się budować nowy porządek świata, kierując 
się tylko własnym interesem ekonomicznym, 
nie licząc się z cierpieniem, zagładą tysięcy 
ludzi i zniszczeniu dorobku ich życia. Ten nowy 
porządek świata oparty jest na pogardzie, wro-
gości i nienawiści,a na niej nie zbudujemy 
Ojczyzny. Jest już czas, by połączyć siły dla jej 
dobra, a potrzebne są zgodne i odpowiedzial-
ne działania. Przytoczył tu słowa św. Pawła z 
listu do Tytusa (dzisiejsze czytanie), w których
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radzi: „by nikogo nie lżyć, unikać sporów, 
odznaczać się uprzejmością i okazywać 
każdemu człowiekowi wszelką łagodność”. 
Przemiana świata zaczyna się od przemiany 
serca każdego człowieka. Szczególnie dzisiaj, 
gdy świat jest pogrążony w mroku niepewności 
pełnej lęku, potrzeba światła wiary i rozumu. 
One uświadamiają potrzebę mądrego dialogu. 
Dlatego patrzmy, byśmy tej naszej trudnej 
historii nie próbowali zafałszowywać, by była 
zawsze źródłem prawdy. Niech nam Bóg 
błogosławi i ma w swojej opiece naszą umiło-
waną Ojczyznę - zakończył homilię. Po Mszy 
św. urnę z ziemią, w tym roku z grobu Jerzego 
Iwanowa Szajnowicza, przeniesiono do ka-
plicy i złożono na płycie nagrobnej ks. Grze-
gorza Augustynika, gdzie Kustosz odmówił 
modlitwy. Jerzy Iwanow Szajnowicz to bohater 
Polski i Grecji (w Grecji jest bohaterem naro-
dowym, w kraju postacią niemal zapomnianą), 
harcerz i sportowiec. Zdobywał tytuły pły-
wackie, reprezentował biało-czerwone barwy 
w piłce wodnej, a doskonałe umiejętności 
pomogły mu niszczyć niemieckie okręty, w tym 
U-Boota. Zginął w Atenach 4 stycznia 1943 r. z 
rąk plutonu egzekucyjnego SS. Był jednym z 
najważniejszych alianckich agentów i ich naj-

skuteczniej-
szym sabota-
żystą. Główne 
uroczystości 
miejskie od-
były się na pl. 
Wolności, 
gdzie delega-
cje mieszkań-
ców i władz 
miasta złożyły 
kwiaty pod 
tablicą upa-
miętniającą 11 
Pułk Piechoty 
utworzony w 
1918 r.
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W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i św. Aleksandra został złożony po re-
nowacji ołtarz główny. Koszt prac konserwatorskich ołtarza i podstawy wyniósł 145 
tys. zł.
Zamontowano nowe drzwi zewnętrzne do zakrystii pierwotnego kościoła św. 
Aleksandra - koszt 29 tys. zł.
Ukończono remont czterech dzwonów z 1949 roku. Wymieniono wszystkie serca 
dzwonów, zawiesi napędu i elektronicznego oporządzenia uruchamiającego 
dzwony - koszt 60tys 800 zł. Te prace remontowe  i konserwacyjne były konieczne, 
aby nie dopuścić do uszkodzenia dzwonów.
Zamontowano tablicę pamiątkową poświęconą abp. Janowi Cieplakowi (1857- 
1926) zasłużonemu dla Ojczyzny i Kościoła i najwyższego rangą hierarchy 
Kościoła pochodzącego z Dąbrowy Górniczej.
Zamontowano i konsekrowano nowy ołtarz w prezbiterium oraz ambonę, podstawę 
krzyża i świeczniki.
Ukończono renowację elewacji od strony ul. Królowej Jadwigi i kamiennej piety nad 
bocznym wejściem do bazyliki.
Wymieniono ogrzewanie w budynku, w którym znajduje się księgarnia oraz miesz-
kanie rodziny pracownika bazyliki.
Dokonano ocieplenia wnętrza poddasza kaplicy cmentarnej.

Zdjęcia: Zbigniew Dzieciątkowski

Proboszcz bazyliki ks. kan. Andrzej Stasiak dziękuje wszystkim 
darczyńcom, wspierającym prace prowadzone na terenie bazyliki.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Prace ukończone w 2022 r. na terenie bazyliki i cmentarza

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

11 lutego godz. 11.00
12 marca godz. 12.00
19 marca godz. 12.00

25 marca godz. 18.00
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Książka traktuje o trzech postaciach śmierci – przezwyciężaniu w sobie 
duchowej agonii, zwycięstwie nad śmiercią związaną z utratą tego, co 
najbliższe oraz o śmierci uwarunkowanej złem, które dzieje się w 
drugim człowieku – i o tym, jak Bóg je pokonu-je, jak uzdalnia nas do 
rozjaśniania mroków śmierci. Jest też mowa o nawróceniu, skrusze bez 
znieczulenia, ewangelicznej nienawiści oraz fascynacji brzydotą.

Wojciech Jędrzejewski OP
Miłość potężniejsza niż śmierć

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

Ksiegarnia  Katolicka

Wydawnictwo Fides

Nieprzypadkowo na okładce tegorocznych rozważań Żyć Ewangelią zna-
lazł się motyl, który podróżuje z kwiatka na kwiatek, w poszukiwaniu naj-
smaczniejszych nektarów. Biblia jest najwartościowszym „kwiatem” a 
Słowo Boga najpożywniejszym „nektarem”. Systematycznie żywiąc się 
Słowami Ewangelii będziemy w stanie – jak pisał św. Franciszek - zbliżyć 
się do poznania Stwórcy. Misjonarze Krwi Chrystusa, na kartach tej ksią-
żeczki, już po raz siedemnasty dzielą się własnymi doświadczeniami, 
przemyśleniami i refleksjami dotyczącymi Ewangelii, starając się wska-

Wydawnictwo Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa

Żyć Ewangelią

zać to, co – ich zdaniem – najistotniejsze w nauce Jezusa. Niech te rozważania staną się 
narzędziem do owocnego karmienia się najpożywniejszym nektarem, dającym życie w Panu.

Wszystkie stworzenia, które są pod niebem, każde zgodnie ze swą naturą, 
służą, znają i są posłuszne swemu Stwórcy (św. Franciszek z Asyżu).

Niech Cię prowadzą dobre anioły to książka dedykowana wszystkim, 
którzy z wdzięcznością myślą o aniołach, modlą się za ich przyczyną i ufa-
ją ich wstawiennictwu. Zawiera modlitwy do aniołów wraz z ilustracja-
mi. 

Ewa Stadtmuller
Niech Cię prowadzą dobre anioły

Aniele dobrych myśli, trzeba mi natchnienia,
bo mam pustkę w głowie, nie tylko w kieszeniach.

Nie wiem, co mam myśleć, nie wiem, co powiedzieć.
Zlituj się nade mną i dopomóż w biedzie.

Ty patrzysz na wszystko z innej perspektywy.
Widzisz błahy problem, zobacz ból prawdziwy.
Jeśli przyjść nie możesz, to choć mi się przyśnij,

podrzucając kilka życiodajnych myśli.
(«Do Anioła dobrych myśli» s. 13) 

Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu
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Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, 
gdy przyjdzie na świat Jezus Chrystus,

 nasz Zbawiciel, Pan i Król naszych serc - 
życzymy wszystkim osobistego adwentowego 
pielgrzymowania do źródła prawdy, miłości

i pokoju, jakimi stanie się Betlejemska 
Szopka, która nas tymi darami ubogaci.

Niech Nowy Rok 2023 będzie dla wszystkich 
czasem dalszego duchowego wzrostu

 i apostołowania we współczesnym świecie, 
aby zwrócili się do Chrystusa ci, co Go nie 

znają albo od Niego odeszli.
Radosnych Świąt w dobrym zdrowiu 

i świątecznym nastroju
życzy

Redakcja 
POSŁAŃCA KRÓLOWEJ

Modlitewnik zawiera teksty pastorałek i piosenek bożonarodzenio-
wych wraz z dodanymi do nich chwytami gitarowymi. Są to utwory o 
tematyce świątecznej, które nie są przeznaczone do śpiewu liturgicz-
nego, lecz do wykonywania w gronie rodzinnym. Pastorałki to wielki 
skarb polskiej kultury, łączą bowiem treści teologiczne z motywami lu-
dowymi.

Módlmy się
Pastorałki i piosenki Bożonarodzeniowe

Modlitewnik Opowieści bożonarodzeniowe dla dzieci zawiera opowia-
dania wraz z modlitwami na każdy świąteczny dzień. Przedstawione 
treści pomogą dzieciom owocnie przeżyć czas Bożego Narodzenia, po-
budzą ich wyobraźnię, jak również skłonią do refleksji i zadumy, a ro-
dzicom dadzą radość z możliwości wspólnego czytania.

Módlmy się
Opowieści Bożonarodzeniowe dla dzieci

Wydawnictwo JUT

Wydawnictwo JUT



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)

Aneta Katarzyna Braksator [lat 42],
Elżbieta Wawrzyniak [lat 65],
Urszula Jankowska [lat 73],
Krystyna Helena Lech [lat 79],
Barbara Lorens [lat 77],
Kazimiera Szczypior [lat90],
Andrzej Piecyk [lat76],
Hanna Janina Duda [lat 79],

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana

Andrzej Kazimierz Krzeszowski [lat 75],
Jerzy Przyjemski [lat 64],
Tadeusz Pietrzak [lat 87],
Norbert Woźniak [lat 17],
Władysław Frączek [lat 84],
Marian Ziaja [lat 80],
Lucyna Szych [lat79].

Liliana Liwia Kańtoch,
Oskar Dominik Piątek,
Julia Marzena Sekuła,

Nela Równicka. 

Sakrament chrztu przyjęli

Natalia Helena Zalewska,
Tymon Bartosz Barwiński,
Damian Dawid Szczotka,

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



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, 


