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Święto Niepodległości zmusza każdego Polaka do podjęcia refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszło-
ścią naszej Ojczyzny. 

święto
niepodległości

przeszłość, historia polski to ofiara wielu walk                   
i zrywów niepodległościowych, to przelana krew 
i ludzkie życie złożone na ołtarzu ojczyzny. Te-
raźniejszość to wiele dobra mądrych ludzi oraz 
wiele zła i krzywd, które jedni czynią drugim.                           
a jaka będzie przyszłość naszej umiłowanej oj-
czyzny? „ojczyzna – to wielki, zbiorowy obo-
wiązek” (C. k. norwid). Święty Jan paweł ii 
nauczał: „nie możemy się czuć zwolnieni od tej 
odpowiedzialności. każdy na swoim miejscu, 
zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami 
winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie 
moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym 
domu. Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, 
mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować. 
wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem, ale 
jest ona także wielkim zadaniem.”
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EwangElia na co dziEń
8 listopada  2015  - 
XXXii niedziela zwykła
(Mk 12,38-44)

9 listopada  2015  -  poniedziałek 
święto rocznicy poświęcenia Bazyliki laterańskiej
(Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a)
Było już około godziny szóstej i mrok ogaranął całą zie-
mię aż do godziny dziewiątej. słońce się zaćmiło i za-
słona przybytku rozdarła się przez środek. wtedy Jezus 
zawołał donośnym głosem: ojcze, w Twoje ręce powie-
rzam ducha mojego. po tych słowach wyzionął ducha. 
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Jó-
zef, członek wysokiej Rady. on to udał się do piłata                                                                                                           
i poprosił o ciało Jezusa. zdjął je z krzyża, owinął w płótno                            
i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze 
nie był pochowany. w pierwszy dzień tygodnia poszły skoro 
świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. kamień od 
grobu zastały odsunięty. a skoro weszły, nie znalazły ciała 
pana Jezusa. gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło 
przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. przestra-
szone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: 
dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? nie ma go tu-
taj; zmartwychwstał.

10 listopada  2015 - wtorek 
( J 2,13-22) 
zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Je-
rozolimy. w świątyni napotkał siedzących za stołami ban-
kierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 
wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał 
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał 
monety bankierów, a stoły powywracał. do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego 
ojca nie róbcie targowiska! uczniowie Jego przypomnieli 
sobie, że napisano: gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 
w odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim zna-
kiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? 
Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a Ja                     
w trzech dniach wzniosę ją na nowo. powiedzieli do niego 
Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech dni? on zaś mówił o świątyni 
swego ciała. gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, 
które wyrzekł Jezus.

11 listopada  2015 - środa
wspomnienie św. Marcina z tours, biskupa
(Łk 17,11-19)
zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pograni-
cze samarii i galilei. gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. zatrzymali się                                                                                                           
z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 
nami. na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się ka-
płanom. a gdy szli, zostali oczyszczeni. wtedy jeden z nich 
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym 
głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. a był 
to samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, 
który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. 
do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

12 listopada  2015  -  czwartek 
wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
(Łk 17,20-25)
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo 
Boże, odpowiedział im: królestwo Boże nie przyjdzie do-
strzegalnie; i nie powiedzą: „oto tu jest” albo: „tam”. oto 
bowiem królestwo Boże pośród was jest. do uczniów zaś 

rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden 
z dni syna Człowieczego, a nie zobaczycie. powiedzą wam: 
oto tam lub: oto tu. nie chodźcie tam i nie biegnijcie za 
nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego 
krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z synem Czło-
wieczym w dniu Jego. wpierw jednak musi wiele wycierpieć                                        
i być odrzuconym przez to pokolenie.

13 listopada  2015 - piątek 
wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 
izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polski
(Łk 17,26-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni 
noego, tak będzie również za dni syna Człowieczego: jedli 
i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy noe 
wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. 
podobnie jak działo się za czasów lota: jedli i pili, kupowali 
i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wy-
szedł z sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił 
wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy syn Człowieczy 
się objawi. w owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy 
w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, 
niech również nie wraca do siebie. przypomnijcie sobie żonę 
lota. kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; 
a kto je straci, zachowa je. powiadam wam: Tej nocy dwóch 
będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zo-
stawiony. dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga 
zostawiona. pytali go: gdzie, panie? on im odpowiedział: 
gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

14 listopada  2015 - sobota
(Łk 18,1-8)
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że za-
wsze powinni modlić się i nie ustawać: w pewnym mieście 
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.                             
w tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do nie-
go z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. przez 
pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż 
Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponie-
waż naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. i pan dodał: 
słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. a Bóg, czyż 
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? powia-
dam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

oto Słowo pAnA:

„Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich…” 
(Mk 12, 43)

Czy na pewno wrzuciła najwięcej? To stwierdzenie Jezusa daje 
nam wiele do myślenia. według jakich zasad matematycznych 
liczy Bóg? Jezus obserwując ofiarność ludzi nie zważa na wiel-
kość sumy, ale na ogrom zaufania, jakie pokłada owa wdowa w 
Bożej opatrzności. ona bowiem składa wszystko, co ma na 
swoje mizerne utrzymanie. wspólnota naszych parafialnych 
studentów podczas wtorkowego spotkania wyliczyła, że ten 
„wdowi grosz” to niecałe dwa złote na dzisiejsze czasy. dużo 
czy mało – oto jest pytanie… ale kiedy rozważamy ten fakt w 
nieco innym aspekcie: czy kupić pół bochenka chleba za dwa 
złote, czy umrzeć śmiercią głodową, to widzimy, że ten sam 
pieniądz może mieć całkowicie inną wartość. na to samo pa-
trzy dziś Jezus. „wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało; ona 
zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe 
utrzymanie.” (Mk 12, 44). / ks.kz.
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TEmaT z okładki

oBcHodY RocZnicY 
odZYSKAniA niepodległości 
w 1928 RoKU
Mirosława pałaszewska

kardynał aleksander kakowski                       
w odezwie do duchowieństwa                    
z 12 listopada 1918 r. pisał: „z ła-

ski Boga jesteśmy wolni, miejcie wzgląd 
na czasy obecne i nadużyć się strzeżcie. za 
bezinteresowność, za ofiarność waszą po-
błogosławi wam Bóg, a i lud wierny dłuż-
nym wam nie zostanie... pracujcie usilnie 
w szkołach, organizujcie w parafiach mi-
sje, rekolekcje, zakładajcie czytelnie i bi-
blioteki, w instytucjach dobroczynnych, 
oświatowych, robotniczych, związkach 
zawodowych, we wszelkiej akcji miejcie na 
celu dobro materialne i duchowe... miej-
cie też w opiece żołnierzy wojsk naszych, 
tych pierwszych zmartwychwstałej polski 
obrońców i bohaterów, nie szczędźcie im 
czasu, serca i pociechy.” 

Byliśmy wolni. w okresie międzywo-
jennym uroczyście obchodzono dzień                                                              
11 listopada. Bardzo uroczyste były obcho-
dy w całym kraju w 1928 roku w dziesiątą 
rocznicę odzyskania niepodległości. dzień 
11 listopada  przypadał wówczas  w nie-
dzielę. „dzień ten - to święto przeogrom-
nej radości i wesela, - to święto Jedności 
obywatelskiej, - to święto naszej dumy 
narodowej” - pisał w ulotce komitet sto-
łecznego obchodu dziesięciolecia. Tego 
dnia plac saski nazwano placem Mar-
szałka piłsudskiego. gmachy państwowe 
były uroczyście udekorowane girlandami                                       
i flagami narodowymi. na starym Mieście 

miał miejsce uroczysty pochód żołnierzy 
odtwarzających historyczne oddziały wal-
czące o wolność polski.

o godz. 9.00 odbyły się nabożeństwa                  
w warszawskich świątyniach wszystkich 
wyznań. o godz. 9.15 w katedrze Mszę św. 
odprawił ks. kardynał aleksander kakow-
ski. natomiast na placu wyścigów konnych 
na polu Mokotowskim punktualnie o godz. 
10.00 rozpoczęła się Msza św. polowa ce-
lebrowana przez biskupa polowego sta-
nisława galla, podczas której kazanie po-
święcone czynom polskiego oręża wygłosił 
biskup władysław Bandurski.  (kazanie to 
było transmitowane przez polskie Radio). 
o godz. 11.15 rozpoczęła się defilada od-
działów wojskowych. defiladę przyjmował 
marszałek Józef piłsudski. 

w krakowie ks. bp metropolita adam 
sapieha odprawił na wawelu o godz. 9.00 
pontyfikalną Mszę św. w nabożeństwie 
udział wzięli przedstawiciele władz, de-
legacje organizacji oraz tłumy wiernych.              
w czasie Te Deum rozbrzmiał dzwon zyg-
munta. po nabożeństwie w katedrze przed-
stawiciele władz udali się na błonia, gdzie 
przy ołtarzu polowym ks. dziekan niezgo-
da odprawił Mszę św., po czym odbyła się 
defilada załogi wojskowej i przysposobie-
nia wojskowego. po defiladzie udano się 
na uroczystość poświęcenia przez kard. 
sapiehę kamienia węgielnego pod dom im. 
Józefa piłsudskiego na oleandrach. nato-

miast  prezydent miasta i senator Rp ka-
rol Rolle odsłonił pamiątkową tablicę na 
murze głównej strażnicy wojskowej przy 
wieży ratuszowej upamiętniającą oswobo-
dzenie krakowa. 

w poznaniu rano odegrano hejnał                                                         
z  wieży ratuszowej. o godz. 10.00 zo-
stało odprawione nabożeństwo w kościele 
farnym z udziałem przedstawicieli władz 
i organizacji społecznych. o tej samej go-
dzinie była sprawowana msza polowa na 
pl. wolności dla wojska, organizacji przy-
sposobienia wojskowego i wychowania 
Fizycznego oraz zrzeszeń urzędniczych. 
prezydent miasta Cyryl Ratajski apelował 
do mieszkańców poznania, aby w dniu                                                                   
11 listopada 1928 jako uroczystym dniu 
10-lecia niepodległości państwa polskiego 
wywiesili chorągwie. Jak donosił „kurier 
poznański”: „w świątyniach przepełnio-
nych tłumami wiernych, odbyły się na-
bożeństwa dziękczynne. na zakończenie 
pod stropy przybytków Bożych płynęły 
dźwięki modlitewnego chorału „Boże coś 
polskę” i majestatycznego „Te deum lau-
damus”. Cały naród składał stwórcy hołd 
dziękczynienia za dziesięć lat wolnej i nie-
podległej polski odrodzonej za Jego przy-
czynieniem.

Dziesięciolecie Święta Niepodległości 11. 11.1928 r. 
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powyższe wezwanie stanowi 
intencję krucjaty Różańcowej 
za ojczyznę, którą podjęło już 

blisko 121 tysięcy osób.
krucjata Różańcowa za ojczyznę 

jest inicjatywą oddolną. Jej idea zro-
dziła się na Roztoczu w parafii Trzę-
siny w diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej. To w tej diecezji w konkatedrze 
w lubaczowie czczona jest kopia ob-
razu Matki Boskiej Łaskawej, przed 
którą król Jan kazimierz składał 
Śluby lwowskie. idea krucjaty Ró-
żańcowej zawędrowała stąd do die-
cezji warszawskiej, a po wstępnych 
rozmowach i naradach w niewielkim 
gronie krucjata była proklamowana 
na spotkaniu w Teresinie koło nie-
pokalanowa. później w lipcu 2011 
roku została przyjęta na Jasnej górze 

MiłośĆ oJcZYZnY 
wYRAŻonA 
ModlitwĄ
iwona Choromańska

z Maryją królową polskI ModlIMy sIę                       
o polskę wIerNą Bogu, krzyżowI I ewaN-
gelII, o wypełNIeNIe jasNogórskIch ŚluBów 
Narodu.

u tronu królowej polski. 
w ramach krucjaty Różańcowej 

za ojczyznę wszyscy polacy zostali 
wezwani do codziennej modlitwy, co 
najmniej jedną dziesiątką różańca,  z 
intencją: „z Maryją, królową polski 
módlmy się o polskę wierną Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, o wypełnie-
nie Jasnogórskich Ślubów narodu”. 
intencja ta może być dodawana do 
innych intencji, które są już przez 
nas odmawiane na różańcu. ojcowie 
paulini z Jasnej góry sprawują pieczę 
nad dziełem krucjaty.

oo. paulini w komunikacie wy-
danym 25 września 2011 r. ogłosili 

podjęcie opieki nad krucjatą Ró-
żańcową za ojczyznę, jak również 
potwierdzili intencję krucjaty oraz 
zasady uczestnictwa i przystąpienia 
do tego ruchu. przystąpienie do kru-
cjaty dokonuje się poprzez deklarację 
osoby pragnącej zobowiązać się do 
codziennej modlitwy przynajmniej 
jedną „dziesiątką” Różańca w inten-
cji. „wybór modlitwy różańcowej nie 
jest przypadkowy. Jest to narzędzie 
duchowej walki o odrodzenie mo-
ralne polski i stanowi odpowiedź na 
nauczanie wielkich prymasów pol-
ski: sługi Bożego kardynała augusta 
Hlonda oraz sługi bożego kardynała 
stefana wyszyńskiego. 

kardynał august Hlond nauczał: 
Zbawiciel umiłował wielce Polskę                        
i uczyni ją matką wielkiego pokolenia. 
Państwo zostanie rozbite i jak słabe 
niemowlę błagać będzie o pomoc i opie-
kę Matki swojej. Zgubne jest dla Polski 
naśladowanie bezbożnych w ich czy-
nach grzesznych i złych. Polska ma za-
chować swą wiarę, czystość obyczajów, 
szczere i gorące nabożeństwo do Matki 
Bożej i całkowite zerwanie wszelkich 
stosunków, które przeszkadzają jej w 
dążeniu do prawdziwej wielkości. Pol-

ciąg dalszy na str. 6
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początki ruchu abstynenckie-
go propagowanego przez ks. 
Blachnickiego to lata pięć-

dziesiąte XX w. pod nazwą krucjaty 
Trzeźwości rozwija się ruch, którego 
celem jest zrzeszenie jak największej 
liczby osób dobrowolnie rezygnują-
cych z picia alkoholu. Ruch ten dość 
szybko znajduje się pod obserwacją 
służby Bezpieczeństwa. Jeśli za po-
czątek organizacji przyjąć publikację 
pisemka krucjaty pt. „niepokalana 
zwycięża” (dodatek do „gościa nie-
dzielnego”), co miało miejsce w paź-
dzierniku 1957 roku, to działa ona 
zaledwie trzy lata. Już w 1960 roku 
sB zajmuje centralę ruchu oraz zaka-
zuje działalności. pomimo tego, ruch 
dalej się rozwija. prawdopodobnie to 
jest jedną z przyczyn, że pół roku po 
akcji sB, sam ks. Blachnicki zostaje 
aresztowany – spędza cztery miesiące 
w areszcie, po czym zostaje skazany 
na 10 miesięcy więzienia w zawiesze-
niu na cztery lata. duch trzeźwości 
przetrwał jednak i w roku 1979 ruch 
odradza się formalnie, tym razem jako 
krucjata wyzwolenia Człowieka. Ta 
nowa nazwa lepiej oddaje główne 
założenia krucjaty. Jest nim nie tyle 
abstynencja, co wyswobodzenie czło-
wieka z niewoli grzechów. Różnego 
rodzaju nałogi są symptomem głęb-
szych problemów. podstawowym zaś 
problemem polski przez kilkadziesiąt 

wolnośĆ wewnętRZnA 
– O KRUCJACIE 
WYZWOLENIA 
CZŁOWIEKA
Janusz Matkowski

w koNtekŚcIe ŚwIęta NIepodległoŚcI 
chcIałByM przyBlIżyć czytelNIkoM „skały” 
jedNo z dzIeł sługI Bożego ks. FraNcIszka 
BlachNIckIego zwIązaNego z walką o NIe-
podległoŚć. MaM Na MyŚlI krucjatę wy-
zwoleNIa człowIeka.

lat był komunizm, z du-
chowego punktu widze-
nia ustrój iście demonicz-
ny.

przyczyny wrogości komunistów 
staną się więc łatwe do zrozumienia, 
jeśli potraktujemy krucjatę Trzeź-
wości nie tylko jako powstrzyma-
nie się od alkoholu, ale w szerokim 
sensie walkę z systemem zła. komu-
nizm to ustrój lub więcej – ideologia, 
która dąży do zniewolenia człowie-
ka. odpowiedzią ks. Blachnickiego 
była nie walka zbrojna, ale zdobycie 
wolności wewnętrznej, uzdolnienie 
człowieka do przeciwstawienia się 
złu w codziennym życiu. system, 
argumentował ks. Franciszek – skła-
da się z jednostek. Jeśli w zakładach 
pracy, szkołach, szpitalach, w milicji, 
znajdą się ludzie, którzy zdolni będą 
powiedzieć „nie” niesprawiedliwości, 
komunizm upadnie. sednem ustroju 
krzywdzącego człowieka było opar-
cie go na strachu. na obawie przed 
utratą pracy, przed więzieniem, przed 
utrudnieniem edukacji dzieci, przed 
niemożnością zrobienia kariery. Roz-
wiązaniem jest uwolnienie od lęku. 
stąd hasło krucjaty – nie lękajcie 
się! Bez wątpienia wymaga to hero-
izmu. dlatego niezwykle trudna jest 
taka postawa, jeśli motywacja jest 
tylko polityczna czy humanistyczna. 
pamiętajmy, że jeszcze w połowie lat 

80-tych ubiegłego wieku panowało 
przekonanie, że komunizm (zsRR) 
ma się dobrze i zmagania z nim 
trwać będą wiele lat. Rok 1984 to 
morderstwo bł. ks. popiełuszki. wal-
ka o wolność wewnętrzną powinna 
mieć przede wszystkim motywację 
religijną, powinna być rozumiana 
jako uwolnienie od grzechu. Tak ro-
zumiane działanie pozostaje głęboko 
sensowne także w sytuacji politycznej 
i gospodarczej suwerenności. 

w jaki sposób wolność wewnętrz-
na łączy się z trzeźwością? nałóg 
odbiera człowiekowi uzależnionemu 
wolność w tym sensie, że celem życia 
alkoholika jest zdobycie i skonsumo-
wanie kolejnej porcji trunku. Jest to 
odpowiedź oczywista, lecz chciałbym 
nieco napisać o możliwych przyczy-
nach nałogów. w ostatnich latach,                                           
w polsce i na świecie dobrobyt rośnie, 
lecz zarazem mocno wzrósł nacisk na 
posiadanie luksusowych dóbr kon-
sumpcyjnych. Rozwój technologicz-
ny i szybkie przemiany społeczne 
wymuszają równie szybką adapta-
cję, pozbawiają poczucia stabilności. 
wielu polaków doświadcza trudno-
ści w zdobyciu pracy lub mierzy się 
ze strachem przed jej utratą. pojawia 
się chęć ucieczki od rzeczywistości, 
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zachowania ucieczkowe natomiast 
mogą wymknąć się spod kontroli. 
Co było najpierw poprawą nastroju, 
próbą zagłuszenia lęku, staje się na-
łogiem. ważne wydaje mi się to, iż 
problem nie jest tylko polski. prof. 
philip zimbardo (słynny twórca eks-
perymentu więziennego) w swoich 
książkach z ostatnich lat pisze, że 
jednym z głównych problemów ame-
rykańskich mężczyzn jest uzależnie-
nie od pornografii i gier wideo. 

Żyjemy zatem w świecie, który 
generuje lęk, a zarazem oferuje nam 
środki na jego uśmierzenie. przemysł 
pornograficzny zabija w mężczy-
znach zdolność do normalnych kon-
taktów z kobietami, a jednocześnie 
staje się substytutem takich kontak-
tów. Mamy więc do czynienia z pętlą 
sprzężenia zwrotnego, która prowa-
dzi do katastrofy.

Jedyną dobrą odpowiedzią na 
strach, niezależnie od jego pochodze-
nia, jest zaufanie Chrystusowi. nasze 
życie nie może być poszukiwaniem 
przyjemności, czy choćby ucieczką 
przed cierpieniem. Musimy przywra-
cać sens cierpieniu jako szansy włą-
czenia się w krzyż Chrystusa. Mu-
simy zmierzyć się po chrześcijańsku                                                     
z lękami – mieć świadomość, że nasz 
pan i zbawiciel w doczesnym życiu 
bał się i doznawał bólu, że został 
upokorzony i zabity. zaufanie Bogu                                                                                      
i wejście w duchową krucjatę wy-
zwolenia Człowieka wydaje mi się 
dzisiaj trudniejsze nawet niż kilka-
dziesiąt lat temu. wówczas wróg był 
bowiem jasno zdefiniowany i jed-
noznacznie zły – komunizm. prze-
ciw czemu i komu mamy prowadzić 
krucjatę dzisiaj: przeciw interneto-
wi? przeciw kapitalizmowi? smart-
fonom? walka musi być tym bardziej 
zdefiniowana w sposób pozytywny: 
jako wyzwolenie od postaw lęko-
wych, akceptacja cierpienia, gotowość 
do przyjęcia ofiary.

Jestem przekonany, że krucjata, 
powołana z pewnym politycznym 
podtekstem dzisiaj nie tylko nie 
straciła na aktualności, ale pokazała 
swoją ponadczasowość. ludzie wolni 
od lęków, od nałogów, kierujący się 
w swoich wyborach ku dobru, mogą 
budować zdrowe społeczeństwo nie-
zależnie od zagrożeń.

ska nie powinna chcieć stać się narodem 
modnym, bo moda postępowa to fałsz                                                            
i obłuda w stosunku do Boga. Codzien-
nie, we wszystkich kościołach ma być 
odmawiany różaniec za Ojczyznę. Je-
dyną bronią, której Polska używając, 
odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On 
tylko uratuje Polskę od tych strasznych 
chwil, jakimi inne narody będą ka-
rane za swą niewierność wobec Boga. 
(„dzienniki”)

ks. prymas stefan wyszyński pod-
jął i rozwinął nauczanie poprzedni-
ka, dając również osobiste świadec-
two miłości do ojczyzny. w miejscu 
uwięzienia w komańczy przygotował 
Jasnogórskie Śluby narodu polskie-
go, których uroczyste złożenie przez 
milionową rzeszę pielgrzymów na-
stąpiło 26 sierpnia 1956 r. przyrze-
czenia złożone przed cudownym ob-
razem Jasnogórskiej królowej polski 
nie zostały jednak wypełnione. dla-
tego też oo. paulini nawołują, że 
najwyższy czas na nowo podjąć sta-
rania o ich realizację w naszym życiu 
osobistym, rodzinnym, społecznym                                          
i narodowym.

Członkowie krucjaty już od czte-
rech lat gromadzą się w dniu 11 listo-
pada pod sejmem Rp, otaczając sejm 
Różańcem Świętym. Tak też będzie            
i w tym roku. zaproszeni są wszyscy, 
którym dobro i przyszłość naszej oj-
czyzny nie są obojętne. o godz. 10.00 

będzie sprawowana Msza św. w ko-
ściele św. aleksandra na pl. Trzech 
krzyży, a następnie nastapi przemarsz 
pod budynek polskiego parlamentu.

uczestnicy krucjaty założyli Fun-
dację „wspieramy dzieło krucjaty 
Różańcowej za ojczyznę”. akt za-
łożycielski został sporządzony we 
wrześniu 2012 r., a następnie zmie-
niony w grudniu tegoż samego roku, 
po czym fundacja została zarejestro-
wana w krajowym Rejestrze sądo-
wym w dniu 19 grudnia 2012 r. Fun-
dacja może m.in. wydawać książki, 
czasopisma oraz zbierać fundusze na 
rozwój krucjaty w kraju i za granicą. 
Jej siedzibą  jest warszawa.

w myśl postanowień statutu, celem 
fundacji jest między innymi krze-
wienie tradycji modlitewnych i reli-
gijnych związanych z kultem Maryi 
jako królowej polski, wyrażających 
się m.in. ślubami Jana kazimierza, 
króla Rzeczypospolitej oraz Jasno-
górskimi Ślubami narodu polskiego, 
zgodnie z polską racją stanu, w opar-
ciu o zasady cywilizacji łacińskiej, 
po stronie dobra, w duchu wartości 
chrześcijańskich oraz poszanowania 
godności każdej osoby ludzkiej: kul-
tywowanie i krzewienie patriotyzmu, 
umacnianie nowoczesnej, otwartej na 
świat polski, w nawiązaniu do dorob-
ku tych wszystkich pokoleń zamiesz-
kujących i tworzących Rzeczpospoli-

tą, które stały na straży 
Jej suwerenności albo       
o Jej wolność walczyły. 

   
    

oprac. na podst. ma-
teriałów dostępnych 
na stronie internetowej 
krucjaty 

MiłośĆ oJcZYZnY 
wYRAŻonA ModlitwĄ
ciąg dalszy ze str. 4
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wydarzenie numeru

pRoceSJe Z wYpoMinKAMi 
ZA ZMARłYcH
w dNIu 1 I 2 lIstopada 2015 roku po wIeczorNych Mszach Św. (1 lIstopada o godz. 
20.00 I 2 lIstopada  o godz. 18.00) odByła sIę procesja z wypoMINkaMI  za zMarłych. 
Na ŚcIeżkach placu po spaloNyM koŚcIele zapłoNęły lIczNIe zapaloNe zNIcze. Mo-
dlIlIŚMy sIę  w skupIeNIu za dusze Naszych zMarłych. NIe przeszkadzał Nawet ha-
łas ulIczNy. 
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nowa siedziba Muzeum ka-
tyńskiego znajduje się w ka-
ponierze stanowiącej część 

fortyfikacji Cytadeli warszawskiej                  
u zbiegu ul. wybrzeże gdyńskie 
i ul. Rafała krajewskiego. wejście 
na teren zostało zaprojektowane od 
strony ul. Jeziorańskiego przez Bra-
mę nowomiejską. po wejściu na plac 
apelowy zwiedzający najpierw trafia-
ją na placu apelowy, na którym znaj-
duje się duży krzyż oraz instalacje 
„warta” i „Blizna”. Teren przy krzy-
żu będzie w przyszłości służył do or-
ganizowania uroczystości o charak-
terze państwowym lub religijnym.                                                                            
z kolei „warta” to lasek grabowy, 
który symbolizuje cmentarze katyń-
skie w formie drzew. natomiast „Bli-
zna” jest ścieżką z uskokiem biegną-
cą przez lasek grabowy i symbolizuje 

niezagojoną bliznę narodu polskiego 
spowodowaną wymordowaniem du-
żej części jego elit. w przyszłości 
obok „warty” zostaną postawione 
„sarkofagi”, tj. trzy kamienne wago-
ny na szynach znikających w ziemi, 
które będą nawiązywać do wywozu 
jeńców pociągami na egzekucję. na 
końcu placu apelowego znajduje się 
wejście do kaponiery, zawierającej 
główną część ekspozycji. po wyjściu 
z kaponiery zwiedzający przechodzi 
przez „Tunel śmierci”, czyli tunel, 
który się zwęża, co symbolicznie 
nawiązuje do zsuwania zamordo-
wanych ofiar do grobów. następnie 
ścieżka zwiedzania prowadzi wzdłuż 
muru Cytadeli. Ta część ekspo-
zycji plenerowej została nazwana 
„aleją nieobecnych” i składa się                                         
z ok. 30 kamiennych cokołów z na-

zwami zawodów, które wykonywa-
ły ofiary zbrodni katyńskiej. w tej 
części ścieżki zwiedzania na murze 
można również oglądać wykona-
ne w kamieniu repliki wizerunków 
Matki Boskiej kozielskiej i Matki 
Boskiej katyńskiej. na końcu „alei 
nieobecnych” w dawnej działobitni 
znajduje się Epitafium katyńskie, tj. 
wykute ręcznie tablice z nazwiska-
mi wszystkich ofiar zamordowanych                                                                      
w katyniu, Miednoje, piatichatkach-
Charkowie i kijowie-Bykowni. Ten 
element ekspozycji ma szczególne 
znaczenie dla bliskich ofiar, gdyż 
jest symbolicznym upamiętnieniem 
każdej z nich. upamiętnieniu służą 
również urny-znicze z wiecznym 
ogniem, umieszczone przed tabli-
cami. od tablic do placu apelowego 
prowadzą schody, zwane „przej-

MUZeUM KAtYŃSKie
w nowej siedzibie
Roman Łukasik

w  lIstopadzIe w sposóB szczególNy paMIętaMy o zMarłych I o wIele częŚcIej od-
wIedzaMy groBy Naszych BlIskIch NIż w INNych MIesIącach. jedNak IstNIeją rodzINy, 
któryM NIe jest to daNe, gdyż Na tereNIe ojczyzNy NIe Mają groBów swoIch NajBlIż-
szych. Należą do NIch M. IN. rodzINy oFIar zBrodNI katyńskIej. Ich upaMIętNIeNIu 
służy NatoMIast MuzeuM katyńskIe, którego Nowa sIedzIBa została w dNIu 17 
wrzeŚNIa 2015 roku z udzIałeM M.IN. prezydeNta rp  aNdrzeja dudy oraz preMIer 
rp  ewy kopacz. 
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ściem”, kończące ścieżkę zwiedza-
nia. Jedynym elementem ekspozycji 
znajdującym się poza Cytadelą jest 
dzwon katyński. Jest on widoczny 
podczas jazdy wybrzeżem gdyń-
skim, a jego charakterystyczną ce-
chą jest to, że jest jedynym w polsce 
dzwonem przestrzelonym, co nawią-
zuje do sposobu, w jaki były mordo-
wane ofiary zbrodni katyńskiej. 

w tym miejscu warto dodać, że 
oryginalny obraz Matki Boskiej ko-
zielskiej jest podobny do obrazu Mat-
ki Boskiej ostrobramskiej i stanowi 
płaskorzeźbę wykonaną na kawałku 
deski w polskim obozie jenieckim                                                                               
w kozielsku w r. 1940 przez por. 
Henryka gorzechowskiego, a na-
stępnie wywiezioną potajemnie przez 
jego syna, który również był więzio-
ny w tym obozie.  obraz przeszedł 
cały szlak bojowy ii korpusu i obec-
nie znajduje się w londynie w ko-
ściele pod wezwaniem św. andrzeja 
Boboli. kopie obrazu Matki Boskiej 
kozielskiej towarzyszyły zdemobi-
lizowanym żołnierzom, zwłaszcza                   
z ii korpusu, i przypominały zbrod-
nię katyńską. obraz pobudza do po-
bożności i obdarowano go wieloma 
„wotami” dziękczynnymi za otrzy-
mane łaski. w czasie pielgrzymki 
do polski w czerwcu 1997 r., cele-
brując Mszę świętą na krakowskich 
błoniach przy kanonizacji królowej 
Jadwigi, ojciec Święty Jan paweł ii 
poświęcił i nałożył korony papie-
skie na płaskorzeźbę Matki Boskiej 
kozielskiej. natomiast obraz Matki 
Boskiej katyńskiej został stworzo-
ny w późniejszym okresie, jednakże 
w sposób niezwykły nawiązuje do 
mordu katyńskiego, gdyż zawiera 
przestrzeloną nagą czaszkę, którą 
tuli Matka Boska.  

główna część ekspozycji w ka-
ponierze została rozmieszczona na 
dwóch poziomach. Elementy eks-
pozycji na poziomie 0, zatytułowane 
„odkrywanie”, są poświęcone wyda-
rzeniom związanym z ujawnianiem 
prawdy o zbrodni katyńskiej oraz 
opowiadają o kontekście historycz-
nym jej dokonania. na tej części 
ekspozycji można znaleźć m. in. 
wzruszającą korespondencję rodzin 
z jeńcami, czy też sylwetki ludzi 
zasłużonych dla ujawnienia prawdy                

o zbrodni katyńskiej. natomiast 
część ekspozycji na poziomie -1, 
zatytułowana „Świadectwo”, upa-
miętnia ofiary zbrodni katyńskiej 
i zawiera głównie przedmioty wy-
dobyte z dołów śmierci oraz por-
trety i biogramy pomordowanych. 
na dolnej kondygnacji znajduje się 
m. in. sutanna wydobyta z grobu                                
w Charkowie. niestety, do dzisiaj 
nie udało się ustalić, do którego 
księdza należała. szczególne wraże-
nie robią znajdujące się na dolnym 

poziomie relikwiarze. są to ogromne 
przeszklone ekspozytory, składające 
się z pojedynczych urn, w których 
umieszczono przedmioty należące 
do ofiar, znalezione w dołach śmierci. 
każdy przedmiot ma odrębną urnę, 
co wskazuje, że jest traktowany jako 
relikwia i do tego właśnie nawiązuje 
nazwa ekspozytorów. nie ulega wąt-
pliwości, że Muzeum katyńskie ma 
szanse dorównać popularnością Mu-
zeum powstania warszawskiego.
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małE co niEco

OZÓR WOŁOWY W SOSIE
dzIŚ propoNuję daNIe NIeco zapoMNIaNe, za to klasyk polskIej kuchNI, NIegdyŚ ser-
wowaNy w wIększoŚcI doMów, a także w doBrych restauracjach w NaszyM kraju. 

Składniki: 1 ozór wołowy, 2 marchewki, 2 pietruszki, 1 mały 
seler (lub 1/2 dużego), 1 por, 4 ziarenka ziela angielskiego, 4 
ziarenka czarnego pieprzu, 1 liść laurowy, 1 łyżka mąki, 1 łyżka 
masła, sok z 1/4 cytryny, sól, pieprz

z ozora usunąć błony i ślinianki, po czym dokładnie wyszoro-
wać. Mięso i obraną włoszczyznę zalać ok. 1,5 l zimnej wody 
(tak, by woda przykryła mięso). dodać przyprawy i gotować na 
bardzo wolnym ogniu co najmniej 2 godz., aż do momentu, gdy 
ozór będzie całkiem miękki i będzie można swobodnie wbić                                                                                                                 
w niego widelec. wówczas wyjąć ozór i obrać go z wierzchniej, 
twardej warstwy, następnie pokroić na plastry. wywar gotować 
jeszcze chwilę, aż nadmiar wody wyparuje i sos będzie esencjo-
nalny, następnie przecedzić. na patelni rozpuścić masło, dodać 
mąkę i zasmażać 2 min., po czym dodać 1/2 kubka wywaru                      
i dokładnie wymieszać, by nie było grudek. wlać z powrotem 
do sosu, zakwasić sokiem z cytryny, doprawić do smaku solą                                                                           
i pieprzem, włożyć pokrojony ozór do sosu i jeszcze kilka minut 
gotować. 

Więcej przepisów znajdą Państwo
 na moim blogu kulinarnym: 

www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.

do ZoBAcZeniA, do USłYSZeniA

8 i 15 listopada, godz. 10.00-12.00, klub karuzela, wstęp wolny
warsztaty śpiewu tradycyjnego - laboratorium projektów osiedla „przyjaźń”
8 listopada, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„o królewnie, strachu i wróblach na dachu” - teatralny poranek bajkowy
11 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„olo walicki kaszebe ii” - koncert yass-rockowy
12 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„pod nocnym aniołem” - film w reżyserii wojciecha smarzowskiego
13 listopada, godz. 19.00 i 14 listopada, godz. 17.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 39 zł
„proca” - sztuka nikołaja kolady w reżyserii Romualda szejda (spektakl dla widzów dorosłych)
15 listopada, godz. 11.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„ilja Muromiec i słowik-rozbójnik” - rosyjski film animowany
15 listopada, godz. 12.30, sala kościoła pw. podwyższenia krzyża Świętego, wstęp wolny
„deszczowe opowieści” - spotkanie muzyczne dla dzieci
15 listopada, godz. 12.30, sala widowiskowa ośrodka Michael kościoła pw. Matki Bożej królowej 
aniołów, wstęp wolny „dawne tańce i melodie - barok” - spotkanie muzyczne dla dzieci
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Konrad i ks. Mariusz
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00

czw. 10.00-12.00
Prezes – p. Barbara Tywonek

Opiekun – ks. Konrad
Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Konrad Zawłocki
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

Dziewczynki 8 – 12 lat: Aneta Kostro – tel. 502 214 
006, kostro.aneta@gmail.com;

Dziewczynki 12 – 16 lat: Zofia Tranda – 695 091 
304, zosia.tranda@gmail.com; 

chłopcy 8-12 lat, Arkadiusz Włodarczyk: 
arek_wlodarczyk@op.pl

Scholka dziecięca
śr. godz. 17.45,  p. Joanna Kiełczewska-Włodarczyk

„Przyjaciele Oblubieńca”
środa godz. 19.00 - ks. Konrad

Spotkania dla ojców
I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Msze święte w naszej parafii
NIEDZIELE

7.00, 8.30, 10.00
11.30 (z udziałem dzieci)

13.00, 16.00, 18.00
20.00 (studenci)

DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30, 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00

Niedziela – po Mszy św. o 20.00
KanCeLaria

poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 
tel. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

intencje mszalne
9 listopada – poniedziałek:

7.00: śp. Henryk stoczyński – 4 r.śm.;
7.00: o Boże błog., zdrowie i udaną operację dla Jolanty;
7.30: o Boże błog. i wszelkie łaski dla Jolanty i rodziny;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
18.00: śp. wojciech stefaniak – 9 greg.;

10 listopada – wtorek:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 10 greg.;
7.30: dziękczynno – błagalna w int. Magdaleny i pawła nowak 
 w miesiąc po ślubie;
18.00: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;

11 listopada – środa:
7.00: śp. stefan – 17 r.śm. i danuta pysiewicz;
8.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
10.00: śp. wojciech stefaniak – 11 greg.;
11.30: śp. Marianna Chada – 1 r.śm., c.r. Chada;
18.00: w intencji ojczyzny;

12 listopada – czwartek:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 12 greg.;
7.30: śp. witold w dniu imienin, irena i Julian Trocińscy;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
18.00: o Boże błog. i łaski dla Renaty z okazji imienin;

13 listopada – piątek:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 13 greg.;
7.30: śp. o. Jan – 2 r.śm.;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
18.00: śp. Eugeniusz Bobczuk;

14 listopada – sobota:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 14 greg.;
7.00: o Boże błog. i łaski dla Mikołaja w 2 urodziny;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
7.30: śp. Teresa nicińska – 7 r.śm.;
18.00: śp. Czesława wyszyńska – 5 r.śm. i zmarli z jej rodziny;

15 listopada – niedziela:
7.00: śp. genowefa i wacław Tuwalscy; 
8.30: śp. stanisława i Feliks, antonina i Franciszek kobylińscy;
10.00: śp. wojciech stefaniak – 15 greg.;
11.30: o Boże błog. i łaski dla Julii – 5 urodziny;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. Józef i aleksandra orlik;
18.00: śp. stanisław dudziński, ludwik pytel;
20.00: śp. Michał kowalak – 5 miesięcy po śmierci;
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OgłOszenia duszpasterskie
8 listopada 2015 - XXXii Niedziela zwykła

1. dzisiaj, jak każdego roku                        
w drugą niedzielę listopada, so-
lidaryzujemy się z Kościołem 
prześladowanym w różnych 
częściach świata. 

2. przez cały listopad, w dni po-
wszednie, po Mszy św. wieczor-
nej modlimy się na różańcu, 
polecając Bożemu Miłosierdziu 
naszych zmarłych.

3. Jutro – święto rocznicy po-
święcenia Bazyliki laterańskiej, która jest katedrą 
biskupa Rzymu czyli papieża. przy tej okazji pomyśl-
my o naszym posłuszeństwie nauczaniu papieskiemu 
i o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy ko-
ścioła.

4. w środę – 97. rocznica odzyskania przez polskę 
niepodległości. u nas o godz. 1800 nowenna do Mat-
ki Bożej nieustającej pomocy, a następnie – Msza 
Święta dziękczynno-błagalna w intencji naszej oj-
czyzny. przed południem Msze św. będą odprawiane 
o godz.: 700, 830, 1000, 1130 .

5. dziś o godz. 1600 zebranie kół Żywego Różańca.

6. za tydzień o godz. 1800, Msza św. sprawowana                  
w języku łacińskim, ze śpiewem chorału gregoriań-
skiego.

7. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne. Można jeszcze  składać imiona zmarłych na 
wypominki parafialne.

8. „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby budo-
wy nowego kościoła,  te dzisiejsze złożone na tacę, 
jak również wpłacane na bankowe konto budowy, czy 
przekazywane osobiście.

9. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. 
przed kościołem ministranci rozprowadzają kolejny 
nr parafialnego tygodnika skała, zachęcamy do lek-
tury. 

3 MinuTy 26 sEkund dziEnniE 
= jeden dziesiątek różańca 

TRzEBa Tylko TylE, aby odmawiać różaniec we wspólnocie Żywego Różańca

Matka Boża nie stawia żadnych wymagań 
co do praktyk religijnych, znajomości pisma Św., umiejętności śpiewu, itd. 

liCzy się TwoJa CHęĆ!
a znajdziesz się pod płaszczem najświętszej Maryi panny i w przyjaznym gronie. 

czekamy na ciebie razem z Matką Bożą 
w niedzielę 8 listopada o godz. 16.00

na spotkaniu kół Żywego Różańca w sali na 1 piętrze 
(wejście przez zakrystię, po schodach i w lewo),

aby modlić się wspólnie za papieża, kościół Św., ojczyznę, pokój na świecie, parafię, 
nasze rodziny oraz w intencjach własnych.


