
 

                                                                                                                                            
            
 
 
 
 

                                                                      
      
 

       

                                                                                                                                         
        
                                                                                                                                                                                                                               

          
 
 
 
 
 
           

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                            
 
 
 
 
                   
   
 
 
 
 
 
   

 

Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej 

Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą.  

I   tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w 

niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie". (Mt ,16, 13-20) 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         „Idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata ” – Mt 28, 19-20. 
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kosciol-jeden-swiety-powszechny-i-apostolski 

W symbolu wiary wyznajemy wiarę w Kościół, w to, że jest on jeden, święty, powszechny i 
apostolski. Kościół jednak nie posiada tych przymiotów sam z siebie. To Chrystus przez Ducha 
Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. 
Zacznijmy od prawdy mówiącej o tym, że Kościół jest jeden. Jest taki ze względu na swoje źródło, 
ponieważ jeden i niepodzielny jest Chrystus, który go założył. Jeden jest Bóg, a Jego jedność stanowi 
wspólnota Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół jest z Boga i Boga wyraża. Kościół jest także jeden 
ze względu na swoją duszę, czyli Ducha Świętego, który mieszka w wierzących, a ponadto napełnia 
Kościół swoją obecnością i nim kieruje. Jedność należy zatem do istoty Kościoła. 
 

Od początku jednak jeden Kościół ukazuje się w wielkiej różnorodności. Pochodzi ona zarówno z 
rozmaitości darów Bożych, jak i z wielości otrzymujących je osób. W jedności ludu Bożego gromadzi 
się różnorodność narodów, kultur, osób. Wśród członków Kościoła istnieje również różnorodność 
darów, zadań, sytuacji i sposobów życia. To wielkie bogactwo ludzkiej różnorodności nie sprzeciwia 
się jednak jedności Kościoła. Jedynie grzech i ciężar jego konsekwencji nieustannie zagrażają darowi 
jedności. 
Jakie są więzy umacniające jedność Kościoła? Przede wszystkim jest to wyznawanie jednej wiary, 
przekazanej przez apostołów. Jest to również wspólne celebrowanie kultu Bożego, zwłaszcza 
sakramentów. Tę jedność stanowi również sukcesja apostolska, czyli przekazywanie następcom tego, 
co apostołowie otrzymali od Jezusa. Dzieje się to poprzez sakrament święceń. 
W Kościele od początku dochodziło do rozłamów, które karcił apostoł Paweł, uważając je za godne 
potępienia. W następnych wiekach zrodziły się jeszcze większe spory. One doprowadziły do 
odłączenia się całych społeczności od wspólnoty Kościoła, przy czym, uznajmy to z pokorą, często 
wina była nie tylko po jednej stronie. Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru jedności. Nie 
czyni tego jednak wbrew woli ludzi, którzy stanowią Kościół. Dlatego Kościół musi się zawsze modlić i 
pracować nad tym, by strzec, umacniać i doskonalić jedność. W trosce o jedność swoich uczniów 
Jezus modlił się przed męką: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze, we Mnie, a Jaw Tobie, aby i 
oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posiał (J 17,21). Ta modlitwa staje się 
bardzo aktualna szczególnie teraz, gdy Kościół i Papież podejmują wytężone starania o jedność 
chrześcijan. 

 
Drugi przymiot Kościoła to świętość. Wiara nas uczy, że Kościół ze swej natury jest święty, ponieważ 
jest najpełniej zjednoczony z Chrystusem i przez Niego stale jest uświęcany. W Chrystusie również, i 
przez Niego, Kościół zyskuje moc uświęcania. Uświęca każdego, kto we wspólnocie Kościoła 
znajduje drogę realizacji swego człowieczeństwa. To właśnie Kościołowi została powierzona pełnia 

https://view.genial.ly/5fb02779f21b400d02d73fad/presentation-kosciol-jeden-swiety-powszechny-i-apostolski


środków zbawienia. Z tej racji już tu, na ziemi Kościół naznaczony jest prawdziwą, choć jeszcze 
niedoskonałą, świętością. W Kościele i poprzez Kościół dążymy do świętości, a duszą tej świętości 
jest miłość; do życia nią wszyscy jesteśmy powołani. Jednakże, uznając świętość Kościoła, wszyscy 
Jego członkowie muszą uznać się za grzeszników, których miłość jest jeszcze niepełna i 
niedoskonała. Konsekwentnie więc mają wzrastać w świętości. Są bowiem na drodze uświęcenia. 
Trzecim elementem, który określa istotę Kościoła, jest jego powszechność. W tłumaczeniu z 
greckiego powszechny oznacza uniwersalny, cały, zupełny. Kościół jest powszechny, ponieważ jest w 
nim stale obecny Chrystus. Ponadto Kościół jest powszechny, ponieważ z woli Chrystusa został 
posłany do całego rodzaju ludzkiego. I chociaż ten powszechny Kościół podzielony jest na tzw. 
Kościoły partykularne, czyli na diecezje, one również są powszechne. Jest tak dzięki ich jedności z 
Kościołem rzymskim, tym pierwszym, który pod wodzą Ojca świętego przewodzi w miłości. 

 
Kościół musi jednak patrzeć na świat, a czyniąc to, zauważać, że w tym świecie żyją wyznawcy 
rozmaitych religii. Kościół ich nie potępia, ale usiłuje wejść z nimi w braterski dialog. Pośród 
Kościołów niechrześcijańskich najbliższa jest nam wspólnota żydowska, do której przodków 
przemawiał Bóg. W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska zawiera w sobie 
odpowiedź na Boże objawienie, jakie Izraelici otrzymali w Starym Przymierzu. Nie możemy 
zapominać, że właśnie w tym narodzie przyszedł na świat Chrystus. Jest On Żydem według ciała. 
Dlatego ten naród i dialog z nim musi być nam, chrześcijanom szczególnie bliski. 
Znamy stwierdzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Oznacza to, że całe zbawienie pochodzi 
jedynie od Chrystusa. Cały zaś Chrystus to głowa i członki Jego ciała, czyli Kościół. Stwierdzenie o 
Kościele jako o jedynym miejscu zbawienia nie dotyczy ludzi, którzy bez własnej winy nie znają 
Chrystusa, Kościoła ani Ewangelii. Kościół posłany jest przez Boga do narodów, a to znaczy, że jego 
podstawowym zadaniem jest misyjność. Odpowiadając na to powołanie, Kościół usiłuje docierać do 
wszystkich ludzi i głosić im Ewangelię. Misja ta wypływa z jego powszechności i z posłuszeństwa 
nakazowi Jezusa. To właśnie On, żegnając się ze swymi uczniami, nakazał im: Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,19-20). Dlatego od 
najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich 
ludzi. I to jest właśnie najgłębszy motyw misyjności Kościoła. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy. Możemy śmiało stwierdzić, że zbawienie jest w poznaniu i 
przyjęciu Bożej prawdy. 

 
Na koniec mamy sobie również uświadomić to, że Kościół jest apostolski. Jest taki, ponieważ został 
zbudowany na wierze apostołów. Tak chciał Chrystus i tak będzie po wieczne czasy, że Kościół się 
będzie opierał na fundamencie apostołów. Są oni świadkami tajemnic Bożych, wybranymi i posłanymi 
przez samego Chrystusa. 
Kościół zachowuje też i przekazuje te tajemnice z mocą Ducha Świętego, który w nim mieszka. Jest 
powiernikiem zasad życia i moralności, jakie odebrał od apostołów. I wreszcie Kościół aż do powrotu 
Chrystusa będzie nauczany, uświęcany i prowadzony przez apostołów, dzięki tym, którzy są ich 
następcami w misji pasterskiej, stanowiąc kolegium biskupów. Oni zaś wspomagani są w dziele 
uświęcania świata przez kapłanów. 
Pierwszym posłanym był Jezus. On był posłany na świat przez Ojca. Na początku swej misji 
przywołał do siebie tych, których sam chciał, i ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli i aby mógł 
ich wysyłać w celu głoszenia Ewangelii. Od tej chwili także i oni stają się posłani. Jezus kontynuuje w 
nich swoje własne posłanie: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21). Misja apostołów jest 
więc kontynuacją Jezusowego posłania i zapewnienia, że kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10,40). 

 
Cały Kościół jest apostolski, ponieważ cały pozostaje w jedności wiary i życia z Chrystusem. Troska o 
tę jedność powierzona jest przede wszystkim następcom Piotra i apostołów.                                                              
Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany na cały świat.                                                                                
Dlatego też powołanie chrześcijanina jest ze swojej natury wezwaniem do apostolstwa.                       
Skuteczność zaś apostolstwa zależy od mocy zjednoczenia z Chrystusem. 
 
https://deon.pl/wiara/dlaczego-mowimy-ze-kosciol-jest-jeden-swiety-powszechny-i-apostolski,115650 
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Papieskie Intencje                                           

Apostolstwa Modlitwy                                                        

na 2023 rok 

 
 

I. Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc 
braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. 
 
II. Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się 
coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących. 
 
III. Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków 
wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból 
i cierpienie. 
 
IV. O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania 
przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli. 
 
V. Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia 
odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie. 
 
VI. O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób 
zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin. 
 
VII. O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia 
celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie 
z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami. 
 
VIII. Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły 
młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu. 
 
IX. Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie 
społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy 
nie byli traktowani jako mniej wartościowi. 
 
X. Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania 
i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata. 
 
XI. Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany 
przez Ducha Świętego. 
 
XII. Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum 
uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność. 

 

 

 



 
 

Materiały dla rodzin (i nie tylko) przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną 
realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce: Wierzę w Kościół Chrystusowy.  
 
Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania 
więzi małżeńskich i rodzinnych. Ufamy, że przygotowane rozważania zachęcą Państwa do coraz 
większego zaangażowania się w życie Kościoła parafialnego i powszechnego. 
Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc 
posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego 
tematu. Każdy moduł składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na 
dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia 
rodzinnego oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań. 

 

 

 

-   materialy-dla-rodzin-w-ramach-programu-duszpasterskiego-kosciola-w-polsce-na-rok-2022-2023/                                                  
-  Materiały na poszczególne tygodnie roku duszpasterskiego                                                                                   

-  Materiały do pobrania całość >> Materialy-dla-rodzin 

Program 
duszpasterski -  
czytaj i słuchaj:  

  
https://www.youtube.com/@FARO_TV 

1. Czym jest Kościół?      

https://youtu.be/-2wIzlgDmW4  

2. W Kościele uczę się 
kochać.   https://youtu.be/jLTycsUsyhE 

.c.d.n. 

https://pielgrzym.pelplin.pl/wiadomosci/27501-materialy-dla-rodzin-w-ramach-programu-duszpasterskiego-kosciola-w-polsce-na-rok-2022-2023/
https://duszpasterstwo.episkopat.pl/
http://kodr.pl/wp-content/uploads/2022/10/Materialy-dla-rodzin.zip
https://www.youtube.com/@FARO_TV
https://youtu.be/-2wIzlgDmW4
https://youtu.be/jLTycsUsyhE


WIERZĘ W KOŚCIÓŁ - zwiastun nowego programu dla rodzin: https://youtu.be/oCfQK10KUSA 

grudzień 2022 - Po co Kościół?  

 2022.11.27 - Czym jest Kościół? 

 2022.12.04 - W Kościele uczę się kochać. 

 2022.12.11 - W Kościele lepiej poznaję siebie. 

 2022.12.18 - W Kościele nikt nie jest sam. 

 2022.12.25 - W Kościele otrzymuję życie wieczne. 
styczeń 2023 - Budowanie Kościoła 

 2023.01.08 - Boży plan budowania Kościoła. 

 2023.01.15 - Duch Święty działa w Kościele. 

 2023.01.22 - Buduję Kościół w każdej chwili życia. 

 2023.01.29 - Moja rodzina staje się Kościołem domowym. 
luty 2023 - Potrzeba wiary w Kościół 

 2023.02.05 - To my jesteśmy Kościołem. 

 2023.02.12 - Wiara w Kościół - wiarą w Boga. 

 2023.02.19 - Śmieci bywają brudne... 

 2023.02.26 - Wolność i zaufanie. 
marzec 2023 - Kontemplować miłość Pana 

 2023.03.05 - Twarzą w twarz. 

 2023.03.12 - Niech ktoś pomoże...! 

 2023.03.19 - Kim On jest dla Ciebie? 

 2023.03.26 - Bogu niech będą dzięki! 
kwiecień 2023 - Rodzina Paschalna 

 2023.04.09 - Jezus zmartwychwstał i żyje z nami. 

 2023.04.16 - Żyjemy z Jezusem, kiedy kochamy. 

 2023.04.23 - Pokój mój daję Wam. 

 2023.04.30 - Kto we Mnie wierzy... 
maj 2023 - Rodzina żyje w mocy Bożego Ducha 

 2023.05.07 - Rodzina dzieci Bożych - Chrzest Święty. 

 2023.05.14 - Jesteśmy świadkami Chrystusa - bierzmowanie. 

 2023.05.21 - Rodzina żyje owocami Ducha. 

 2023.05.28 - Rozeznawanie woli Bożej w rodzinie. 
czerwiec 2023 - Przeżywać przymierze z Panem 

 2023.06.04 - Jak nie Bóg, to kto? 

 2023.06.11 - Nie pojmiesz. 

 2023.06.18 - Trzecie: "Uroczystuj!" 

 2023.06.25 - Masz czas. 
lipiec 2023 - Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił 

 2023.07.02 - Niedziela to dzień zmartwychwstania, to nasz dzień. 

 2023.07.09 - Msza Święta sercem niedzieli. 

 2023.07.16 - Niedziela dniem radości, odpoczynku i solidarności. 

 2023.07.23-30 - Rodzinne świętowanie niedzieli. 
sierpień 2023 - Zbudowani na fundamencie Apostołów 

 2023.08.06 - Wybrani i posłani. 

 2023.08.13 - Chrześcijański supermarket. 

 2023.08.20 - Ojciec Święty. 

 2023.08.27 - Małżonkowie - królowie, kapłani i prorocy. 
wrzesień 2023 - Apostolat i realizacja misji Kościoła 

 2023.09.03 - Posłani, aby głosić Chrystusa w rodzinie. 

 2023.09.10 - Posłani, aby głosić Chrystusa... przyjaciołom, znajomym, rodzinie. 

 2023.09.17 - Posłani, aby głosić Chrystusa... w miejscu pracy. 

 2023.09.24 - Posłani, aby głosić Chrystusa... w świecie wirtualnym. 
październik 2023 - Rodzina otwarta na bogactwo życia Kościoła 

 2023.10.01 - Kościół jest "Bożą budowlą". 

 2023.10.08 - Parafia, czyli co? 

 2023.10.15 - Moje zaangażowanie w parafii. 

 2023.10.22-29 - Świecki czy kapłan - kto ważniejszy? 
listopad 2023 - Idziemy do Domu Ojca 

 2023.11.05 - Dlaczego Maryja jest wyjątkowa? 

 2023.11.12 - Świętość - skrzydła dla każdego z nas. 

 2023.11.19 - Łączność ze zmarłymi. 

 2023.11.26 - W jednej rodzinie Bożej. 
 
 

 

https://youtu.be/oCfQK10KUSA
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/images/pdf/KEP2023/1_20221127.pdf
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/images/pdf/KEP2023/2_20221203.pdf
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/images/pdf/KEP2023/3_20221211.pdf
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/images/pdf/KEP2023/4_20221218.pdf
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1. Czym w swej najgłębszej istocie jest 

Kościół i jak podnieść świadomość wiary 

w Kościół, którą wyznajemy w Składzie 

Apostolskim. 

2. Zwrócenie uwagi przede wszystkim na 

to, że Kościół nie jest jakąś zewnętrzną 

instytucją, ale że my wszyscy go 

stanowimy. 

3. Kościół jest wspólnotą Ludu Bożego, 

która podąża za Chrystusem, dając się 

prowadzić Bożemu Duchowi. 

4. Uświadamianie, że nie należy 

lekceważyć świątyni, w której Bóg 

dokonuje naszego uświęcenia, jak i 

również stawia „znaki drogowe”, jakimi 

są przykazania i Ewangelia. 

5. W zakresie, odkrywania tajemnicy 

Kościoła i tego, jakim ma być Kościół, 

nowy program duszpasterski 2022-2023 

bardzo zbiega się z synodem o 

synodalności, który również stawia sobie 

za zadanie wysłuchanie tego, co na 

obecnym etapie Duch Boży ma do 

powiedzenia Kościołowi. 

6. Uświadamianie wiernym co w istocie 

znaczy „Wierzyć w Kościół”, a co 

oznacza wierzyć w Boga, który objawił 

się jako Emmanuel. 

7. Tłumaczenie dlaczego warto jest 

„Wierzyć Kościołowi”. A to wyłącznie 

dlatego, że przekazuje on treści 

objawione wprost przez samego Boga, a 

nie żadną ludzką naukę. W Kościele 

przekazywane jest to, co Bóg chce nam 

ofiarować i jeśli nie wierzę w Kościół, to 

się na to zamykam. A jest to bogactwo 

łaski Bożej i Prawdy oraz rzeczywista 

obecność Chrystusa i moc Bożego 

Ducha. 

8. Następnym krokiem w uświadamianiu 

jest podążanie wraz z Kościołem 

wspólną drogą, która być może jest 

wyboista, ale jednak prowadzi ku 

zbawieniu. Warunkiem podjęcia 

wspólnej drogi wraz z Kościołem i w 

Kościele jest umiłowanie Kościoła, bo 

inaczej iść razem się po prostu nie da. 

9. Zwrócenie uwagi, że ludzki grzech nie 

podważa sensu Kościoła, ani wartości 

jego misji, ponieważ Kościół jest święty, 

ale wyłącznie dlatego, że obecny jest w 

nim Chrystus, a jako wspólnota jest 

wspólnotą grzesznych ludzi. To my, 

ludzie, sprawiamy, że w Kościele jest 

tyle grzechu, choć on sam jest święty 

świętością samego Boga. 
Krajowy  Ośrodek  Duszpasterstwa Rodzin:  www.kodr.pl 

http://kodr.pl/


Program duszpasterski będzie realizowany poprzez trzy ścieżki, głównie w 
parafiach, ale też poza tym lokalnym kontekstem. Są to przepowiadanie słowa Bożego i 

katecheza parafialna, zwiastowanie medialne o Kościele oraz kontynuacja dzieła 
synodalności rozpoczętego synodem ogłoszonym przez papieża Franciszka. 

 

Katecheza parafialna skierowana jest głównie do dzieci oraz rodziców dzieci 
przygotowujących się do sakramentów pierwszej komunii i bierzmowania, 
ale też chodzi o członków parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, którzy — 
choć są powołani głównie do konkretnego działania — także powinni być odpowiednio 
uformowani w duchu założeń programu duszpasterskiego. 

 

Program chce nadal wykorzystywać ewangelizacyjną wartość przekazu 
medialnego, który został odkryty i był z powodzeniem stosowany w czasie pandemii. 
Ma przy tym rysować to, co dobrego dzieje się w Kościele oraz być dodatkowym 
narzędziem w duszpasterskiej pracy na poziomie parafialnym. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, program zaproponowany został w formie pięciu 
zeszytów, skierowanych przede wszystkim do duszpasterzy. 

 Zeszyt teologiczno-pastoralny wyjaśnia koncepcję programu, w nawiązaniu 
m.in. do nauczania papieża Franciszka oraz takich wydarzeń z życia Kościoła, jak 
rozpoczęty w ubiegłym roku synod o synodalności. 

 Zeszyt liturgiczny zawiera konspekty nabożeństw, adoracji, modlitewnych 
czuwań oraz teksty komentarzy liturgicznych, które zostały przypisane do różnych 
wydarzeń roku liturgicznego. 

 Zeszyt homiletyczny zawiera z kolei materiały, które mogą być pomocą dla 
kaznodziejów na poszczególne niedziele oraz uroczystości roku liturgicznego. 

 Zeszyt katechetyczny to propozycje katechez, które mogą być prowadzone w 
ramach parafialnego duszpasterstwa – dla członków parafialnych rad 
duszpasterskich, dla rodziców kandydatów do bierzmowania oraz dla dorosłych. 

 Zeszyt maryjny, w którym można znaleźć szkice homilii na maryjne 
uroczystości i święta czy propozycje konferencji do wykorzystania w różnych 
grupach apostolskich, zwłaszcza maryjnych. Zamieszczone na końcu każdej 
konferencji pytania mogą być pomocne w spotkaniach o charakterze synodalnym. 
Zeszyt zawiera też rozważania różańcowe oraz rozważanie Drogi Krzyżowej. 

Materiały stworzone na potrzeby programu duszpasterskiego mają 
pokazać rodzinom i małżonkom ich miejsce w Kościele, tak aby 
mogły odkryć swoje powołanie i charyzmaty, jakie otrzymały w 

Kościele i dzięki nim pełnić w sposób bardziej funkcję w Kościele. 

 

Materiały są dostępne na stronach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin: 
www.kodr.pl 
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I N F O R M A T O R      Z A K O N Ó W : 

 ZAKONY MĘSKIE   

 ZAKONY ŻEŃSKIE  

 
 

 
 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI:  https://episkopat.pl/                                                   

DOKUMENTY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/  

KOMUNIKATY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-komunikaty/ 

LISTY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/listy-pasterskie-kep/ 

LISTY METROPOLITY: https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy 

ORDO: https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo 

 

 
Kościół w Polsce:  https://ekai.pl/diecezje/ 
 

Diecezje:  http://episkopat.pl/diecezje-kosciola-katolickiego-w-polsce/       
 
DIECEZJE W POLSCE:  https://episkopat.pl/diecezje-kosciola-katolickiego-w-polsce/           

 

 

 

 

 

https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-meskie
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Dekanat 34 – Rabka 

Dziekan: ks. Dariusz Pacuła 

Wicedziekan: ks. Paweł Duźniak 

Notariusz: ks. Paweł Skowron 

Animator duszpasterstwa dorosłych:  

Animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży: ks. Leszek Dyląg 

Dekanalny ojciec duchowny: ks. Dariusz Ostrowski 

 
 
 

 

 



http://ai360.pl/panoramy.php?s_place=177 

http://www.qtvr-poland.com/index.php?page_id=4&s_place=292 

 

 

 

   
 

   
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PANORAMY:   https://www.ai360.pl/panoramy.php?s_place=177 
 
http://www.qtvr-poland.com/index.php?page_id=4&s_place=292 
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Procesja z Wawelu na Skałkę, a w czasie Kazania  Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia                                                                                 

helikopter krążył nad Skałką i zakłócał porządek… co zresztą słychać! 12.05.1974:  Pobierz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millenium 1966, bez Papieża Pawła VI -   http://parafia.rabka.swmm.eu/ogloszenia_2015_06_28.php 

Foto -   http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html 

 
           

 

 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r-obchody-milenium-chrztu-polski-

zaklocone-,nId,1717440#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 
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Abp Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938): http://www.ormianie.pl/files/Wiadomosci_KAI_11_17_marca_2019.pdf 

Był ostatnim biskupem ormiańsko-katolickim w Polsce, a przy tym wybitnym polskim patriotą. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości 
dał się poznać jako dyplomata i mąż stanu na arenie wszystkich trzech zaborów. Sakrę przyjął we Lwowie w 1901 r. w wieku 37 lat. Bronił 
spraw polskich jako poseł do Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie i Izby Panów Cesarstwa w Wiedniu. W 1906 r. jako jedyny biskup z 
Galicji bronił strajków uczniowskich w Wielkopolsce. Rok wcześniej interweniował u papieża w związku ze źle odebranym w Polsce 
dokumentem „Poloniae populum”, w którym Ojciec Święty zaniepokojony lewicowym kontekstem wydarzeń 1905 r. potępiał próby buntu 
wobec władzy cara. To abp Teodorowicz wytłumaczył papieżowi polski punkt widzenia, a antypapieskie nastroje uspokoił wyjaśniającym 
listem, odczytanym w kościołach na terenie trzech zaborów. Choć ustanowienie oficjalnego przedstawicielstwa przy Stolicy Apos tolskiej 
było niemożliwe, abp Teodorowicz skutecznie zadbał, by zapewnić Ojcu Świętemu stałe źródło informacji nt. polskiego Kościoła. 
W 1919 r., u progu niepodległości, wygłosił w katedrze św. Jana w Warszawie słynne kazanie na rozpoczęcie obrad Sejmu 
Ustawodawczego. Apelował w nim o zaniechanie walki o partykularne interesy i zaangażowanie wszystkich sił na rzecz dobra wspólnego. 
Sam zasiadał w Sejmie i Senacie, a swoim olbrzymim politycznym doświadczeniem służył Kościołowi w Polsce, referując na posiedzeniach 
Episkopatu kwestie związane z polityką (do 1926 r.). Występował w obronie polskości Galicji Wschodniej. Włączył się w akcję plebiscytową 
na Śląsku. Po jego śmierci w 1938 r. ogłoszono żałobę narodową. 

 

Kard. Adam Stefan Sapieha (1867-1951) 
Nazywany był Księciem Niezłomnym i Wielkim Jałmużnikiem. To on wychował do kapłaństwa Karola Wojtyłę. Tuż po święceniach w 1893 
skierowano go do pracy w parafii w Jazłowcu. Wierni zapamiętali młodego księdza: nie opuścił ich podczas epidemii cholery, ale pozostał, 
organizując pomoc. Taki był. Również, gdy po latach spędzonych w Rzymie, mianowany został w 1911 r. biskupem krakowskim. 
Już z okazji ingresu zorganizował poczęstunek dla ubogich. Organizował pomoc dla biednych przy parafiach. Osobiście odwiedzał  szpitale 
i kuchnie dla ubogich, gdzie sam jadał, sprawdzając jakość posiłków. W czasie I wojny światowej niósł wsparcie ofiarom na terenie 
wszystkich zaborów. To za jego czasów w Krakowie posługiwał św. Brat Albert. W okresie międzywojennym organizował działalność  
Caritas, a w czasie okupacji hitlerowskiej – działalność humanitarną. Pomagał Żydom, wysyłał paczki do obozów koncentracyjnych. 
Pod nieobecność kard. Augusta Hlonda to abp Sapieha (godność metropolity otrzymał w 1926 r.) stał się faktycznie głową Kościoła w 
Polsce. Współpracował z rządem RP na uchodźctwie i ze Stolicą Apostolską, informując o sytuacji w okupowanym kraju. Był darzony 
przez rodaków bezgranicznym zaufaniem i miłością. W 1942 r. przyjął do podziemnego seminarium duchownego w Krakowie młodego 
Karola Wojtyłę. 1 listopada 1946 r. udzielił mu w trybie przyspieszonym święceń kapłańskich, a dwa tygodnie później wysłał do Rzymu. 
W 1945 r. zwołał w Częstochowie pierwsze powojenne posiedzenie Episkopatu i przewodniczył jego obradom. Odwiedził też były obóz 
koncentracyjny Auschwitz. Odnowił Caritas. Skutecznie zabiegał o pomoc charytatywną z zagranicy. W 1946 r. otrzymał kapelusz 
kardynalski. Angażował się w normalizowanie sytuacji państwo – Kościół, pisał liczne memoranda do władz, występował w obronie 
represjonowanych. Sam spodziewał się aresztowania, ale komuniści się na to nie odważyli. Jego pogrzeb w 1951 r. stał się wielką 
manifestacją narodowo-patriotyczną. Pochowany został w katedrze wawelskiej. „Lata płyną naprzód, już wielu nie pamięta księcia 
kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają tak jak ja, mają obowiązek przypominać, aby ta wielkość trwała i tworzyła 
przyszłość narodu i Kościoła na tej polskiej ziemi. Bóg Ci zapłać, Księże Kardynale, za to, czym byłeś dla nas, dla mnie, dla wszystkich 
Polaków strasznego okresu okupacji” – mówił Jan Paweł II w 1999 r. w Krakowie. 

 

Kard. August Hlond (1881-1948) 
Wielki Prymas II RP, który przez czas swej posługi starał się być zwornikiem jedności państwa i Kościoła. Był promotorem laikatu, pod 
pewnymi względami prekursorem myśli Soboru Watykańskiego II. To on wskazał jako swego następcę bp. Stefana Wyszyńskiego. Jest 
kandydatem na ołtarze. W 1896 r. wstąpił do salezjanów, w 1922 r. mianowany został administratorem apostolskim w Katowicach, 
a następnie tamtejszym biskupem diecezjalnym. W czasie swoich krótkich rządów na Śląsku założył m.in. „Gościa Niedzielnego”. 
W 1926 r. mianowany został arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, a rok później kreowany kardynałem. Powołał do życia Akcję  
Katolicką, brał udział w międzynarodowych kongresach eucharystycznych, zorganizował międzynarodowy kongres misyjny w Poznaniu, 
stworzył nowe zgromadzenie – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, mające służyć emigrantom. Na skutek jego sprzeciwu 
porzucono projekt wprowadzenia świeckich małżeństw i rozwodów w polskim prawie. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Rzymu, 
by spotkać się z papieżem. Nie mógł już potem wrócić do kraju. Był więc rzecznikiem sprawy polskiej poza granicami. Wrócił w 1945 r. 
Z jego inspiracji Pius XII rozwiązał unię personalną Gniezna i Poznania i utworzył nową gnieźnieńsko-warszawską, która miała przetrwać 
do 1992 r. W związku ze szczególną sytuacją Prymas Polski otrzymał też od Ojca Świętego nadzwyczajne i bardzo szerokie 
pełnomocnictwa jurysdykcyjne. 8 września 1946 r. na Jasnej Górze kard. Hlond wraz z całym Episkopatem w obecności miliona wiernych 
poświęcił Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, w duchu orędzia fatimskiego (jako drugi po Portugalii kraj). 

 

Kard. Stefan Wyszyński (1901-1981) 
Nazywany jest Prymasem Tysiąclecia. „Takiego Ojca, pasterza, prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – mówił o nim Jan Paweł II. Kard. 
Wyszyński w okresie komunizmu, dzięki nadzwyczajnym pełnomocnictwom Stolicy Apostolskiej, a także łącząc funkcję prymasa 
i przewodniczącego Konferencji Episkopatu, był niemalże „zwierzchnikiem” Kościoła w Polsce, a także duchowym przywódcą narodu. 
Stolica Apostolska wydała dekret o heroiczności jego cnót. Do jego beatyfikacji niezbędne jest tylko uznanie cudu. W 1946 r. został 
biskupem lubelskim, a już dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski. Były to najcięższe lata 
stalinizmu. W obliczu nasilających się represji Prymas dążył do kompromisu z władzami, by chronić Kościół. Mimo zawartego 
porozumienia represje nie ustawały. W 1953 r. władze zdecydowały się na bezpośrednią ingerencję w zasady obsadzania s tanowisk 
kościelnych. 
Prymas Wyszyński – już wtedy kardynał – sprzeciwił się temu w liście zawierającym pamiętne „Non possumus”. We wrześniu 1953 r. 
został aresztowany. Trzy lata internowania były czasem przygotowania programu odnowy życia religijnego w Polsce. Zawarł go m.in. w 
tekście Jasnogórskich Ślubów Narodu i w programie Wielkiej Nowenny (1957-1966) przed jubileuszem1000-lecia chrztu Polski. Były to 
wielkie narodowe rekolekcje, podczas których po całym kraju pielgrzymowała kopia Ikony Jasnogórskiej. W latach 60. i 70. Prymas Polski 
należał do ścisłego grona największych autorytetów Kościoła. Czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, odegrał 
samodzielną rolę przy kształtowaniu tekstu 8. rozdziału mariologicznego „Lumen gentium”. Głosy na niego padały podczas konklawe 
zarówno w 1958, jak i 1978 r. „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności 
rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, 
Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które 
związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” – powiedział Jan Paweł II po wyborze na Stolicą Piotrową. 

 

Kard. Bolesław Kominek (1903 -1974) 
Pierwszy po II wojnie światowej arcybiskup metropolita wrocławski. Inicjator i autor pamiętnego listu biskupów polskich do biskupów 
niemieckich. Jeden z ojców polsko-niemieckiego pojednania. Dorastał w wielokulturowej społeczności Górnego Śląska. Wychowany został 
na polskiego patriotę, choć uczył się w niemieckiej szkole. W czasie wojny był kapelanem Armii Krajowej na Górnym Śląsku i 
pełnomocnikiem rządu londyńskiego ds. kościelno-społecznych, choć jako autochton wpisany był na Volkslistę, a jego brat wcielony został 
do Wehrmachtu. Po wojnie mianowany administratorem apostolskim Śląska Opolskiego. Ze względu na represje komunistyczne został 

http://www.ormianie.pl/files/Wiadomosci_KAI_11_17_marca_2019.pdf


jednak usunięty z terenów Śląska, a sakrę biskupią przyjął potajemnie. Pracę na Śląsku rozpocząć mógł dopiero po odwilży w 1956 
r. – tym razem jako administrator apostolski we Wrocławiu. Miał świadomość, jak wielkie napięcia wiążą się z sytuacją na Ziemiach 
Odzyskanych. Niemcy nie uznawali granicy na Odrze i Nysie, w związku z tym Stolica Apostolska wstrzymywała się z powoływaniem 
na tych terenach kanonicznych diecezji. To z kolei budziło niepokój Polaków i wykorzystywane było przez komunistów do ataku na 
Kościół. Cała ta sytuacja radykalizowała nacjonalizmy po obu stronach. Słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o wybaczenie” 
zawarte w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., choć wywołały kampanię nienawiści ze strony władz, były 
pierwszym krokiem w kierunku pojednania. W 1970 r. RFN uznała granicę na Odrze i Nysie, a na Ziemiach Odzyskanych powstały 
wkrótce polskie diecezje. 

 

Abp Antoni Baraniak (1904-1977) 
W 1933 r. ks. Baraniak, salezjanin, powołany został na sekretarza i osobistego kapelana Prymasa Hlonda. Funkcje te pełnił również 
przy boku jego następcy, stając się jednym z najważniejszych przedstawicieli Kościoła w Polsce w najtrudniejszych dla niego czasach. 
W 1951 
r. przyjął sakrę biskupią, pozostał jednak w Warszawie jako kierownik sekretariatu Prymasa. Kard. Wyszyński w momencie 
aresztowania liczył na to, że bp Baraniak zastąpi go w pełnieniu obowiązków. Aresztowano go jednak kilka godzin później. Chodziło o 
to, by wymusić na nim zeznania kompromitujące Prymasa, któremu komuniści zamierzali wytoczyć pokazowy proces, oskarżając o 
działalność szpiegowską, kontrrewolucyjną i zdradę państwa, jak to miało miejsce w przypadku hierarchów w innych krajach Bloku 
Wschodniego. Bp Baraniak trafił na Rakowiecką. Okrutne bicie, przetrzymywanie nago i bez pokarmu w wilgotnym karcerze przy 
wielostopniowym mrozie, zrywanie paznokci, odmowa pomocy lekarskiej – to tylko niektóre z tortur stosowanych przez śledczych. 
Przesłuchiwano go 145 razy. „Pracowało” nad nim 31 funkcjonariuszy. Przesłuchiwano go nawet w szpitalu, do którego wreszcie trafił. 
Nie uzyskano nic. Wyszedł z więzienia w 1956 
r. jako człowiek fizycznie i psychicznie wyniszczony. Nadal kierował jednak sekretariatem Prymasa, do czasu nominacji w 1957 
r. na arcybiskupa poznańskiego. W 1966 r. zorganizował w Poznaniu obchody 1000-lecia chrztu Polski. 

 

Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) 
Radykalny antykomunista, represjonowany i szykanowany, stał się symbolem pokojowej walki o polską duszę. Biskupem 
przemyskim został w 1965 r. w zasadzie w wyniku niedopatrzenia władz PRL. Przegapiły one trzymiesięczny okres, w którym miały 
możliwość zawetowania nominacji. Nowego biskupa uznały za wroga – nie bez przyczyny. Głosił bezkompromisowe kazania. 
Podejmował działania na rzecz budowy nowych więzi społecznych. Wspierał materialnie represjonowanych. Kuria biskupia była 
miejscem spotkań opozycjonistów, m.in. z KOR, ROPCiO czy KPN. Przyjął program zagęszczenia sieci parafialnej w diecezji i 
budownictwa sakralnego. Za jego rządów w diecezji powstało 220 nowych parafii, ponad 430 kościołów i kilkaset domów 
katechetycznych w większości bez zgody władz, za to przy współudziale wiernych. Władze robiły wszystko, by usunąć go z diecez ji. 
Był szykanowany i oczerniany. Nieprawdziwe informacje o nim rozpowszechniano wśród wiernych i przesyłano do Watykanu. 
Inwigilowany był przy pomocy rzeszy agentów. Zyskał miano „biskupa niezłomnego”. W 1992 r. Jan Paweł II mianował go pierwszym 
metropolitą nowoutworzonej metropolii przemyskiej. 

 

Abp Bronisław Dąbrowski (1917-1997) 
Wybitny sekretarz KEP (w latach 1969 -1993), odpowiedzialny za prowadzenie dialogu z władzami PRL. Emisariusz i osobisty 
informator Jana Pawła II nt. sytuacji w Polsce. Uczestnik rozmów w Magdalence i przy Okrągłym Stole. Jako 18-latek wstąpił do 
zgromadzenia orionistów. Zamierzał jechać na misje do Ameryki Południowej, ale żyjący jeszcze wówczas św. Alojzy Orione, którego 
poznał osobiście podczas studiów we Włoszech, powiedział mu jasno: twoja misja jest w Polsce. Wrócił do kraju tuż po wybuchu 
wojny. Upoważnienie do prowadzenia rozmów z władzami państwowymi otrzymał już w 1950 r., gdy został mianowany dyrektorem 
Biura Sekretariatu KEP. W 1962 
r. przyjął sakrę biskupią jako biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Siedem lat później został wybrany sekretarzem 
generalnym Episkopatu. W 1982 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem tytularnym. Przez lata posługi angażował się w polskie 
życie politycznie, stając się emisariuszem KEP ds. dialogu z władzą. 16 grudnia 1981 r. skierował list do gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego, w którym potępił dekret Rady Państwa o stanie wojennym. W nocy z 21 na 22 grudnia udał się do Rzymu. Wkrótce 
stał się najbardziej wiarygodnym źródłem informacji dla papieża. Jego działania w dużym stopniu służyły obronie interesu 
represjonowanych i pokrzywdzonych, również duchownych i biskupów. Negocjował kwestie organizacji masowych wydarzeń 
religijnych, ale także stanowiska Kościoła wobec ważnych zagadnień społecznych i politycznych, również w trudnych latach 
transformacji ustrojowej. 

 

Kard. Józef Glemp (1929-2013) 
Uczeń i kontynuator kard. Wyszyńskiego. Ostatni prymas Polski, który był również przewodniczącym Episkopatu. To on przeprowadził 
Kościół przez ostatnie lata komunizmu i trudne początki niepodległości. Prawdopodobnie już od lat 60. SB próbowała skłonić go do 
współpracy. Nękano go, szykanowano, zastraszano, a nawet usiłowano skompromitować na tle obyczajowym. Bezskutecznie. Od 
1967 r. ks. Glemp pełnił funkcję osobistego sekretarza prymasa Wyszyńskiego. W 1979 r. został biskupem diecezji warmińskiej, sakrę 
przyjął z rąk prymasa. Po jego śmierci w 1981 r. został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim oraz prymasem Polski. W 1983 r. 
otrzymał godność kardynała. W okresie stanu wojennego starał się pełnić funkcje mediatora i uspokajać nastroje społeczne, po to, by 
nie doszło do rozlewu krwi. Wspierał osoby represjonowane. Pod koniec lat 80. poparł ideę Okrągłego Stołu. Przyczynił się do 
ustanowienia relacji dyplomatycznych z Watykanem i podpisania konkordatu w 1993 r. W 2000 r., w roku Wielkiego Jubileuszu, 
dokonał bezprecedensowego rachunku sumienia Kościoła w Polsce. Przeprosił wówczas Boga m.in. za akty kolaboracji niektórych 
księży w okresie PRL, za życie duchownych ponad stan i uleganie nałogom oraz tolerowanie przejawów antysemityzmu. Osobiście 
przepraszał za „lęk” w okresie stanu wojennego oraz za to, że nie zdołał „ocalić ks. Popiełuszki, mimo wysiłków podejmowanych w tym 
kierunku”. Już w 1989 r. prymas Glemp podjął ideę budowy Świątyni Opatrzności Bożej, a także za pontyfikat Jana Pawła II. 

 

Kard. Franciszek Macharski (1927-2016) 

Był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia. Na zawołanie biskupie wybrał słowa: „Jezu, ufam Tobie”. Wrażliwości na potrzebujących uczył 
się od kard. Sapiehy. Po święceniach w 1950 r. miał wyjechać na studia do Fryburga Szwajcarskiego. Nie dostał paszportu, gdyż odmówił 
współpracy z UB. Został wikarym k. Bielska. Na studia wyjechał dopiero w 1956 r. 30 grudnia 1978 r. Jan Paweł II mianował go swoim 
następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity krakowskiego. Pół roku później został kardynałem. Bronił prześladowanych, odwiedzał 
internowanych. Wspierał Solidarność, wychowywał kapłanów, przybliżał Kościół do wiernych. Był wszędzie, ale przede wszystkim wśród 
biednych i słabych. Odwiedzał schroniska dla bezdomnych, otwierał domy samotnych matek i rodzinne domy dziecka, wspierał materialnie 
ośrodki dla niepełnosprawnych. Fundował kosztowne operacje i terapie ludziom, których nie było na to stać. 

 



„Przytułek” u Albertynek.                                                                                           

Prostota i pokora kard. Macharskiego, których dziś można dotknąć. Niezwykłe 

wrażenie robi również paszport dyplomatyczny kardynała, w którym przy swoim 

zdjęciu wkleił on wizerunek Jezusa Miłosiernego. 

 

 

 

 

 

 
 

W sierpniu w krakowskim sanktuarium „Ecce Homo” otwarto pokój poświęcony pamięci 

kard. Franciszka Macharskiego. Są w nim przedmioty i pamiątki, które towarzyszyły mu 

przez lata jego posługi duszpasterskiej. Ostatnie 11 lat życia były metropolita krakowski 

spędził u sióstr albertynek w krakowskim sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo”.  

Codzienność kardynała: Przedmioty używane na co dzień, książki, rzeczy związane z posługą kapłana, 

dewocjonalia, osobiste notatki czy pamiątki z życia kard. Macharskiego – tak właśnie wygląda ta niewielka, 

ale wiele mówiąca przestrzeń w jednym z budynków klasztoru albertynek w Krakowie. Część rzeczy jest 

wystawiona na półkach czy komodzie, część w specjalnej wielkiej gablocie. Pod oknem natomiast znajduje 

się specjalny kącik – z fotelem, przez oparcie którego przewieszony jest pled, którym przykrywał się kard. 

Franciszek. Pod fotelem stoją kapcie. A przed nim niewielki stolik z otwartym brewiarzem, na którym leżą 

okulary hierarchy. Zupełnie tak, jakby kardynał wyszedł tylko na moment… 

Skromność przede wszystkim, to ujmuje: „Pragnęłyśmy, by każdy, kto otworzy drzwi tego 

niewielkiego pokoju, poczuł się tak, jak my, kiedy spotykałyśmy kardynała codziennie, gdy u nas mieszkał i 

tak jak ci, którzy odwiedzali go w naszym klasztorze bardzo często podczas jego emerytury”.  
 

Video: 

Jan Paweł II Homilia - czyta Kard. Macharski na ziemi sądeckiej: https://youtu.be/G_pOkp06Q_I 

Kardynał Franciszek Macharski - kazanie: https://youtu.be/eWAj7806DII 

Kardynał Franciszek Macharski na Ziemi Zagórzańskiej. Zdjęcia sentymentalne i historyczne: https://youtu.be/_NS5B-vnzfs 

Wspomnienia o kardynale Franciszku Macharskim: https://youtu.be/EdCe_583XxE                                                                              

WIARA I ZYCIE - Kardynał Franciszek: https://youtu.be/f7eBlYsfSVE
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Katolicyzm  – jeden z głównych odłamów chrześcijaństwa, najliczniejsze 

wyznanie chrześcijańskie, oparte na Piśmie Świętym i Tradycji Apostolskiej.                      
W jego skład wchodzą różne denominacje, odwołujące się do wspólnego 
dziedzictwa. Termin oznacza również ogół zasad wiary i życia religijnego, do 
których odwołuje się Kościół Katolicki, uznający Prymat Biskupa Rzymu (Papieża) 
nad całym Kościołem oraz dogmat o nieomylności Papieża. Istnieją jednak grupy 
katolików, które odrzucają zwierzchnictwo Papieża. http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf  
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Kościół katolicki:  jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół 

założony przez Jezusa Chrystusa i jego Apostołów blisko 2 tysiące lat temu. 
Zachowuje jedność w zakresie doktryny, dopuszcza zaś różnice w obrzędach 
liturgicznych oraz odrębność organizacji hierarchicznej i kanonicznej;                                         
(...) Kościoły, tak Wschodu, jak i Zachodu, chociaż różnią się częściowo między 
sobą tak zwanymi obrządkami, mianowicie liturgią, karnością kościelną i 
spuścizną duchową, są wszakże jednakowo poddane władzy pasterskiej Biskupa 
Rzymskiego (...). Dlatego Kościoły te jednakową posiadają godność i żaden z nich 
nie góruje nad innymi z racji obrządku. Cieszą się też tymi samymi prawami i 
poddane są tym samym obowiązkom.

 

 1Historia Kościoła katolickiego 
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 5Inne wspólnoty katolickie 
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o 7.4Kościół katolicki a dobroczynność 
 8Statystyki wiernych Kościoła katolickiego 
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 10.1.2Liberalne nurty 
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o Wschodnie Kościoły katolickie: 
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 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku chaldejskiego 

 Kościół katolicki obrządku etiopskiego 

 Kościół katolicki obrządku koptyjskiego 

 Kościół katolicki obrządku maronickiego 

 Kościół katolicki obrządku melchickiego (Kościół greckokatolicki) 

 Kościół katolicki obrządku ormiańskiego 

 Kościół katolicki obrządku syromalabarskiego 

 Kościół katolicki obrządku syromalankarskiego 

 Kościół katolicki obrządku syryjskiego 

o Zachodni Kościół katolicki (zwany również Kościołem rzymskokatolickim) 

 Kościół katolicki obrządku łacińskiego 

 

 

Tradycjonalizm katolicki 

 Konklawizm 

o Kościół Palmariański 

o  

o  

o  

o  

o Kościół Rzymskokatolicki Michała I 

o Kościół Rzymskokatolicki Świętej Tradycji Apostolskiej 

o Prawdziwy Kościół Katolicki 

 Lefebryzm 

o Bractwo Świętego Jozafata – tradycji greckokatolickiej 

o Bractwo Świętego Piusa X – tradycji rzymskokatolickiej 

 Sedeprywacjonizm 

o Ruch Tradycyjnych Katolików 

 Sedewakantyzm 

o Bractwo Świętego Jana 

o Bractwo Świętego Piusa V 

o Kongregacja Maryi Niepokalanej Królowej 

o Tradycyjny Kościół Katolicki 

o Trydenckie Bractwo Kapłańskie 

 Starokatolicyzm 
o Kościoły narodowe: 

 Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki 

 Apostolsko-Episkopalny Kościół Portugalii 
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 Kanadyjski Narodowy Kościół Katolicki 

 Katolicki Kościół Narodowy w Polsce 

 Kościół Narodowy w Angoli 

 Kościół Starokatolicki na Słowacji 

 Litewski Narodowy Kościół Katolicki 

 Niezależny Kościół Filipiński 

 Nordycki Kościół Katolicki 

 Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP 

 Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 

 Słowacki Narodowy Kościół Katolicki 

o Mariawityzm 

 Kościół Katolicki Mariawitów w Argentynie 

 Kościół Katolicki Mariawitów w Kamerunie 

 Kościół Katolicki Mariawitów w Maroku 

 Kościół Katolicki Mariawitów w RP 

 Kościół Katolicki Mariawitów we Francji 

 Kościół Starokatolicki Mariawitów w Ameryce Północnej 

 Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP 

 Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech 

o Kościoły utrechckie 

 Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii 

 Kościół Polskokatolicki w Kanadzie 

 Kościół Polskokatolicki w RP 

 Kościół Starokatolicki Austrii 

 Kościół Starokatolicki Unii Utrechckiej we Włoszech 

 Kościół Starokatolicki w Chorwacji 

 Kościół Starokatolicki w Czechach 

 Kościół Starokatolicki w Holandii 

 Kościół Starokatolicki w Niemczech 

 Kościół Starokatolicki w Szwecji i Danii 

 Misja Starokatolicka we Francji 

 Liberalizm katolicki 

o Liberalny Kościół katolicki 

o Katolicki Apostolski Kościół Jerozolimski 

o Modernizm katolicki 

 Catholics for Choice (Katolicy na rzecz Wyboru) 

 My jesteśmy Kościołem 

 Niezależne wspólnoty katolickie 

o Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski 

o Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich 

o Reformowany Kościół Katolicki Wenezueli 

o Kościół Chrześcijańskokatolicki 

Ortodoksyjne Kościoły wschodnie 

 Kościoły prawosławne: 
o Cerkiew prawosławna: 

 Patriarchat konstantynopolitański: 

 Fińska Cerkiew Prawosławna 

 Estońska Cerkiew Prawosławna 

 Patriarchat aleksandryjski .   prawosławny patriarcha Aleksandrii,    https://orthodoxia.ch/en/name/9/show    

 Patriarchat antiocheński 

 Patriarchat jerozolimski 

 Autonomiczna Cerkiew Prawosławna Góry Synaj 

 Rosyjska Cerkiew Prawosławna: 

 Japońska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna 

 Chińska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna 

 Ukraińska Autonomiczna Cerkiew Prawosławna 

 Łotewska Cerkiew Prawosławna 

 Estońska Cerkiew Prawosławna 

 Mołdawska Cerkiew Prawosławna 

 Gruzińska Cerkiew Prawosławna 
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 Serbska Cerkiew Prawosławna: 

 Arcybiskupstwo Ochrydzkie 

 Rumuńska Cerkiew Prawosławna 

 Bułgarska Cerkiew Prawosławna 

 Cypryjska Cerkiew Prawosławna 

 Grecka Cerkiew Prawosławna 

 Albańska Cerkiew Prawosławna 

 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 

 Cerkiew Prawosławna krajów czeskich i Słowacji 

 Kościół Prawosławny Ukrainy 

 Kościół Prawosławny w Ameryce
[5]

 

 Parafie prawosławne zachodniego obrządku
[6]

 

o Niekanoniczne Cerkwie Prawosławne: 

 Białoruska Cerkiew Prawosławna (dwie niezależne hierarchie- wyłącznie w diasporze) 

 Macedońska Cerkiew Prawosławna 

 Abchaska Cerkiew Prawosławna 

o Starokalendarzowcy 

 Grecka Cerkiew Starokalendarzowa 

 Rumuńska Cerkiew Starokalendarzowa 

 Bułgarska Cerkiew Starokalendarzowa 

 Rosyjski Kościół Prawosławny poza granicami Rosji – od 2003 zjednoczony z patriarchatem Moskwy ze 
statusem Kościoła autonomicznego 

 Rosyjska Cerkiew Katakumbowa 

o Staroobrzędowcy 

 Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców 

 Wschodni Kościół Staroobrzędowy 

 Bezpopowcy 

 Chłyści 

 Nowochłyści 

 Czurikowcy 

 Duchoborcy 

 Imjasławcy 

 Jenochowcy 

 Mołokanie 

 Skopcy 

 Szałopuli 

 Szaszkowcy 

 Tołstojowcy 

 Wozdychjency 

 Popowcy 

 Jednowiercy 

 Kościoły asyryjskie (dawniej nazywanie nestoriańskimi) 

o Asyryjski Kościół Wschodu 

o Chaldejski Kościół Wschodu 

o Indyjski Kościół Syromalabarski 

o Starożytny Kościół Wschodu 

 Kościoły orientalne („niechalcedońskie”, dawniej nazywanie monofizyckimi) 

o Kościół koptyjski   .                                                        koptyjski patriarcha Aleksandrii, głowa Kościoła koptyjskiego  

 Koptyjski Prawosławny Kościół Egiptu 

 Prawosławny Kościół Etiopski 

 Prawosławny Kościół Erytrejski 

o Apostolski Kościół Ormiański 

o Syryjski Kościół Prawosławny 

 Syryjski Prawosławny Kościół Antiochii 

 Syryjski Prawosławny Kościół Malankarski 
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Protestantyzm 

 Anglikanizm (uznawany zwykle jako droga środka pomiędzy protestantyzmem i katolicyzmem) 

o Kościół Anglii 

o Kościół Anglikański Kenii 

o Kościół Anglikański w Japonii 

o Kościół Episkopalny 

o Kościół Irlandii 

o Kościół Ugandy 

o Kościół Walii 

o Reformowany anglikanizm 

 Szkocki Kościół Episkopalny 

o Tradycjonalizm anglikański 

 Wyznania przedreformacyjne 

o husyci 

 Bracia morawscy 

 Ewangelicki Kościół Czeskobraterski 

 Kościół Ewangelicko-Morawski 

o lollardzi 

o waldensi 

 Ewangelicyzm (Kościoły wyrosłe wprost z Reformacji) 

o Kalwinizm (Kościoły Ewangelicko-Reformowane) 

 Kalwinizm kontynentalny 

 Chrześcijański Kościół Reformowany 

 Ewangelicki Kościół Kamerunu 

 Ewangeliczny Kościół Reformowany 

 Holenderski Kościół Reformowany 

 Kościół Ewangelicko-Reformowany 

 Kościół Reformowany 

 Kościół Reformowany w Ameryce 

 Niezależny Kościół Reformowany 

 Niezależny Związek Walijski 

 Protestancki Kościół Reformowany 

 Wyzwolony Kościół Reformowany (Holandia) 

 Zjednoczony Kościół Reformowany 

 Zjednoczony Kościół Reformowany w Południowej Afryce 

 Prezbiterianizm 

 ECO: Przymierze Ewangelikalnych Prezbiterian 

 Ewangelicki Kościół Egiptu 

 Koreański Kościół Chrześcijański w Japonii 

 Koreański Kościół Prezbiteriański Ameryki 

 Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański 

 Kościół Prezbiteriański Cumberland 

 Kościół Prezbiteriański USA 

 Kościół Prezbiteriański w Ameryce 

 Kościół Prezbiteriański w Ghanie 

 Kościół Prezbiteriański w Irlandii 

 Kościół Prezbiteriański w Kamerunie 

 Kościół Prezbiteriański w Korei (HapDong) 

 Kościół Prezbiteriański w Korei (HapDongJeong) 

 Kościół Prezbiteriański w Korei (TongHap) 

 Kościół Szkocji 

 Narodowy Kościół Prezbiteriański w Meksyku 

 Prezbiteriański Kościół Indii 

 Prezbiteriański Kościół Walii 
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 Kongregacjonalizm 

 Chrześcijański Kościół Tuvalu 

 Ewangelicki Kościół Kongregacjonalny 

 Kongregacja Ewangeliczna (Angola) 

 Kościół Ewangelicko-Kongregacjonalny 

 Zjednoczony Kościół Kongregacjonalny 

o Luteranizm (Kościoły Ewangelicko-Augsburskie) 

 Chrześcijański Kościół Protestancki Batak 

 Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus 

 Konfesja Luterańska 

 Konfesja Augsburska 

 Kościół Ewangelicki Konfesji Augsburskiej (Słowacja) 

 Kościół Ewangelicki w Niemczech 

 Kościół Ewangelicki Wyznania Luterańskiego (Brazylia) 

 Kościół Ewangelicko-Augsburski 

 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 

 Kościół Ewangelicko-Luterański 

 Kościół Ewangelicko-Luterański Japonii 

 Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce 

 Kościół Ewangelicko-Luterański w Brazylii 

 Kościół Ewangelicko-Luterański w Kamerunie 

 Kościół Luterański 

 Kościół Luterański Synodu Missouri 

 Kościół Luterański w Liberii 

 Kościół Luterańsko-Braterski 

 Luterański Kościół Chrystusowy w Nigerii 

 Niezależny Kościół Luterański 

 Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański 

 Słowacki Kościół Ewangelicki 

 Synod Ewangelicko-Luterański Wisconsin 

 Śląski Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego 

 Wolny Kościół Ewangelicko-Luterański 

 Zbory Luterańskie w Misji dla Chrystusa 

 Zjednoczony Ewangelicko-Luterański Kościół Indii 

o Kościoły ewangelicko-unijne 

 Kościół Pakistanu 

 Kościół Południowych Indii 

 Kościół Północnych Indii 

 Kościół Protestancki w Holandii 

 Kościół Zjednoczony w Australii 

 Kościół Zjednoczony Szwecji 

 Szwajcarski Kościół Protestancki 

 Zjednoczony Kościół Chrystusa 

 Zjednoczony Kościół Chrystusa w Japonii 

 Zjednoczony Kościół Kanady 

 Zjednoczony Kościół Protestancki Francji 

 Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii 

 Zjednoczony Kościół Zambii 

 Kościoły Drugiej Reformacji (Kościoły powstałe po reformacji lub wywodzące się z tzw. Radykalnej Reformacji) 

o Metodyzm 

  
 Afrykański Kościół Metodystyczno-Episkopalny 

 Afrykański Metodystyczno-Episkopalny Kościół Syjonu 

 Chrześcijański Kościół Metodystyczno-Episkopalny 

 Episkopalny Kościół Metodystów 

 Ewangeliczny Kościół Metodystyczny 
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 Koreański Kościół Metodystyczny 

 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP 

 Kościół Metodystyczny 

 Kościół Metodystyczny Afryki Południowej 

 Kościół Metodystyczny Nigerii 

 Kościół Metodystyczny Togo 

 Kościół Metodystyczny Wielkiej Brytanii 

 Kościół Metodystyczny w Brazylii 

 Kościół Metodystyczny w Fidżi i Rotuma 

 Kościół Metodystyczny w Indiach 

 Kościół Metodystyczny w Indonezji 

 Kościół Metodystyczny w Kenii 

 Kościół Metodystyczny w Kubie 

 Kościół Metodystyczny w Malezji 

 Kościół Metodystyczny w Meksyku 

 Metodystyczny Kościół Ghany 

 Protestancki Kościół Metodystyczny w Beninie 

 Unia Metodystyczna 

 Wolny Kościół Metodystyczny 

 Zjednoczony Kościół Metodystyczny 

 Ruch uświęceniowy 

 Kościół Nazareński 

 Kościół Wesleyański 

 Armia Zbawienia (salwacjonizm) 

o Baptyzm 

 Amerykański Kościół Baptystyczny w USA 

 Amerykańskie Stowarzyszenie Baptystyczne 

 Amerykańskie Zbory Baptystyczne USA 

 Biblijny Kościół Baptystyczny 

 Brazylijska Konwencja Baptystyczna 

 Ewangeliczny Kościół Baptystyczny (Białoruś) 

 Ewangelizacyjna Krucjata Baptystyczna Orissa 

 Japońska Konwencja Baptystyczna 

 Kameruńska Konwencja Baptystyczna 

 Konwencja Baptystyczna 

 Konwencja Baptystyczna Garo (Indie) 

 Konwencja Baptystyczna Korei 

 Konwencja Baptystyczna Manipur (Indie) 

 Kościoły Chrystusowe (baptyzm) 

 Kościół Baptystów Dnia Siódmego 

 Kościół Baptystów Pełnej Ewangelii 

 Kościół Baptystyczny Nagaland (Indie) 

 Kościół Baptystyczny „Samavesam of Telu” (Indie) 

 Kościół Chrześcijan Baptystów 

 Kościół Ewangeliczno-Baptystyczny (Ukraina) 

 Kościół Ewangeliczny Misja Łaski 

 Misja Baptystyczna 

 Narodowa Konwencja Baptystyczna Ameryki 

 Narodowa Konwencja Baptystyczna USA 

 Narodowa Misja Konwencji Baptystycznej (USA) 

 Narodowa Misyjna Konwencja Baptystyczna Ameryki 

 Narodowe Stowarzyszenie Wolnej Woli Baptystów (USA) 

 Niezależna Konwencja Baptystyczna 

 Południowa Konwencja Baptystyczna 

 Progresywna Narodowa Konwencja Baptystyczna 

 Stowarzyszenie Amerykańskich Baptystów 

 Stowarzyszenie Baptystyczne 
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 Stowarzyszenie Konserwatywnych Baptystów 

 Unia Baptystyczna Szkocji 

 Unia Baptystyczna Walii 

 Unia Baptystyczna Wielkiej Brytanii 

 Unia Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów 

 Wolny Kościół Baptystyczny 

 Zbór Ewangelicko-Baptystyczny w Katowicach 

 Związek Zborów Ewangelicko-Wolnokościelnych w Niemczech 

o Anabaptyzm 

 huteryci 

 mennonici 

 amisze 

 Amisze Starego Rytu 

 Trzecia Fala (Kościoły przebudzeniowe, powstałe w XIX wieku) 

o Kościoły Braterskie (także: Darbyści) 

 Kościoły miejscowe 

 Kościół Wolnych Chrześcijan 

 Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan 

o Campbellici (Kościoły Chrystusowe) 

 Kościoły Chrystusowe (USA) 

 Kościół Chrystusowy w RP 

 Kościoły Chrześcijańskie i Kościoły Chrystusowe (USA) 

 Kościół Chrześcijański (Uczniowie Chrystusa) (USA) 

 Wspólnota Kościołów Chrystusowych – dawniej: Kościół Zborów Chrystusowych 

 Międzynarodowy Kościół Chrystusowy (Boston Local Church) 

 Bostoński Kościół Chrystusowy 

 Londyński Kościół Chrystusowy 

 Warszawski Kościół Chrystusowy 

o Adwentyzm 

 Adwentyzm Dnia Siódmego 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

 Reformowany Adwentyzm Dnia Siódmego 

 Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny 

 Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia 
Część Zachariasza – rogolowcy 

 Międzynarodowe Braterstwo Adwentystów Dnia Siódmego 

 Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia 

 Dawidianizm 

 Dawidiańscy Adwentyści Dnia Siódmego – pierwotny ruch już nieistniejący 

 Generalne Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego 

 Ruchy Odgałęzienia (ang. Branch Davidians) 

 Generalne Stowarzyszenie Odgałęzienia Dawidiańskich Adwentystów Dnia 
Siódmego 

 Dawidiańskie Odgałęzienie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego 
(Grupa Davida Koresha) 

 Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego – Ruch Bashan 

 Adwentystyczny Kościół Pozostałych Jedenastej Godziny 

 Międzynarodowa Organizacja Badania Kalendarza 

 Korzeń Jessego 

 Adwentyzm Dnia Pierwszego 

 Chrześcijański Kościół Adwentystów 

 Pierwotny Chrześcijański Kościół Adwentystów 

 Kościół Adwentystów Powtórnego Przyjścia 
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 Neo-protestantyzm (Kościoły o krótkim rodowodzie, niezależne, wyrosłe z tradycji protestanckiej) 

o Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego 

 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Polsce 

 Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego na Zakarpaciu 

o Niezależne Kościoły Ewangelikalne 

 Afrykański Kościół Krajowy 

 Chrześcijańska Misja Przymierza 

 Chrześcijański i Misyjny Sojusz 

 Ewangeliczny Kościół Indii 

 Ewangeliczny Kościół Zachodniej Afryki 

 Indyjska Narodowa Wspólnota Ewangeliczna 

 Kale Heywet 

 Koreański Ewangeliczny Kościół Świętości 

 Kościół Ewangeliczny w RP 

 Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP 

 Kościół Konwencji Ewangelicznej 

 Niezależna Unia Ewangeliczna (Meksyk) 

 Rada Kościołów Ewangelicznych (Gwatemala) 

 Wolny Kościół Ewangeliczny 

 Wolny Kościół Ewangeliczny Ameryki 

 Wolny Kościół Pełnej Ewangelii 

 Zjednoczony Kościół Chrystusowy na Filipinach 

o kościoły bezwyznaniowe (nie związane z żadną denominacją) 

 Kościół Betel 

 Kościół Nowego Przymierza w Lublinie 

 Kościół Nowego Stworzenia 

 Lakewood Church 

 Willow Creek Community Church 

 Kościoły lokalne (ruch religijny) 

o Kościoły Boże 

 Kościół Boży (Anderson) 

 Kościół Boży (Dnia Siódmego) 

 Światowy Kościół Boży 

 Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego 

 Zjednoczony Kościół Boży 

 Ruch zielonoświątkowy (często jako osobny nurt) 

o Pentekostalizm 

 Apostolski Kościół Apostołów i Proroków (Salwador) 

 Apostolski Kościół Chrystusa 

 Baptystyczny Kościół Zielonoświątkowy 

 Charyzmatyczny Kościół Misji 

 Chrześcijańska Kongregacja Zielonoświątkowa (Włochy) 

 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa 

 Chrześcijański Kościół „Manna” (Portugalia) 

 Chrześcijański Kościół Maranatha 

 Chrześcijański Kościół Zielonoświątkowy 

 Biblijny Kościół Głębokiego Życia 

 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Zielonoświątkowe (Tanzania) 

 Chrześcijańskie Zbory Boże 

 Ewangeliczna Wspólnota Uleczenia Naszej Ziemi (Brazylia) 

 Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa 

 Ewangeliczno-Zielonoświątkowy Kościół Braterski 

 Ewangeliczny Kościół Zielonoświątkowy 

 Ewangelizacyjny Kościół Misyjny Elohim 

 Federacja Kościołów Zielonoświątkowych (Niemcy) 

 Flamandzkie Stowarzyszenie Kościołów Zielonoświątkowych (Belgia) 
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 Kingsway International Christian Centre (Anglia-Londyn) 

 Kongregacja Chrześcijan 

 Kościół Apostolski 

 Kościół Boży (Cleveland) 

 Kościół Boży w Chrystusie, współpracujący z Międzynarodowym Kościołem Zwycięstwa, należącym do 
nurtu odnowy charyzmatycznej 

 Kościół Boży w Chrystusie (Stany Zjednoczone) 

 Kościół Bożych Proroctw 

 Kościół Cherubów i Serafów 

 Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 

 Kościół Chrześcijański Brunstad (Bracia norwescy) 

 Kościół Ewangeliczno-Zielonoświątkowy w Chile 

 Kościół Ewangeliczny (Chorwacja) 

 Kościół Ewangeliczny „Filadelfia” (Hiszpania) 

 Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski” 

 Kościół Indonezji Betel 

 Kościół Księcia Pokoju (Gwatemala, Salwador) 

 Kościół Odrodzenia w Chrystusie (Brazylia) 

 Kościół Pana „Aladura” 

 Kościół Pana Naszego Jezusa Chrystusa na Ziemi 

 Kościół Pełnej Ewangelii w Kenii 

 Kościół Poczwórnej Ewangelii 

 Kościół Powszechny Królestwa Bożego 

 Kościół Wierzących 

 Kościół Zielonoświątkowo-Charyzmatyczny 

 Kościół Zielonoświątkowy (Ghana) 

 Kościół Zielonoświątkowy „Bóg jest Miłością” 

 Kościół Zielonoświątkowy „Brazylia Dla Chrystusa” 

 Kościół Zielonoświątkowy w Chile 

 Kościół Zielonoświątkowy Elim 

 Kościół Zielonoświątkowy w Indonezji 

 Kościół Zielonoświątkowy w RP 

 Kościół „Żniwa miast” 

 Metodystyczno-Zielonoświątkowy Kościół Chile 

 Międzynarodowa Wspólnota Zborów Bożych 

 Międzynarodowy Kościół Łaski Bożej (International Grace of God Church) 

 Misja Pełnej Ewangelii Kamerunu 

 Misja Wiary Apostolskiej Południowej Afryki 

 Misja Zielonoświątkowa 

 Misyjny Zielonoświątkowy Kościół Boży 

 Newfrontiers International 

 Niezależny Kościół Zielonoświątkowy 

 Odkupiony Chrześcijański Kościół Boży 

 Rosyjski Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 

 Rumuńska Unia Zielonoświątkowa 

 Standardowe Kościoły Otwartej Biblii (Open Bible Standard Churches) 

 Stowarzyszenie Kościołów Zielonoświątkowych w Rwandzie 

 Stowarzyszenie „Winnica” (USA) 

 Światowy Kościół Mocy Bożej (World Church of the Power of God) 

 Unia Zborów Zielonoświątkowych (Litwa) 

 Unia Zielonoświątkowa 

 Wolny Ewangeliczny Kościół Boży (Grecja) 

 Wolny Kościół Apostolski Pięćdziesiątnicy 

 Wolny Kościół Ożywienia Zielonoświątkowego 

 Wolny Kościół Zielonoświątkowy 

 Zbory Boże 

 Zbory Zielonoświątkowe 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kingsway_International_Christian_Centre
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongregacja_Chrze%C5%9Bcijan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Apostolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy_w_Chrystusie_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%C4%99dzynarodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zwyci%C4%99stwa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy_w_Chrystusie_(Stany_Zjednoczone)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCych_Proroctw
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Cherub%C3%B3w_i_Seraf%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcijan_Wiary_Ewangelicznej_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcija%C5%84ski_Brunstad
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangeliczno-Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_w_Chile&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangeliczny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangeliczny_%E2%80%9EFiladelfia%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangeliczny_%E2%80%9EMisja_%C5%81aski%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Indonezji_Betel
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ksi%C4%99cia_Pokoju&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Odrodzenia_w_Chrystusie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Pana_%E2%80%9EAladura%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Pana_Naszego_Jezusa_Chrystusa_na_Ziemi&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Pe%C5%82nej_Ewangelii_w_Kenii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Poczw%C3%B3rnej_Ewangelii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersalny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Kr%C3%B3lestwa_Bo%C5%BCego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wierz%C4%85cych
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowo-Charyzmatyczny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_(Ghana)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_%E2%80%9EB%C3%B3g_jest_Mi%C5%82o%C5%9Bci%C4%85%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_%E2%80%9EBrazylia_Dla_Chrystusa%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_w_Chile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_Elim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_w_Indonezji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/City_Harvest_Church
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metodystyczno-Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_w_Chile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Wsp%C3%B3lnota_Zbor%C3%B3w_Bo%C5%BCych
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%C4%99dzynarodowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%81aski_Bo%C5%BCej&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_Pe%C5%82nej_Ewangelii_Kamerunu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_Wiary_Apostolskiej_Po%C5%82udniowej_Afryki
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Misja_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Misyjny_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Newfrontiers_International&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niezale%C5%BCny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odkupiony_Chrze%C5%9Bcija%C5%84ski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosyjski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrze%C5%9Bcijan_Wiary_Ewangelicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumu%C5%84ska_Unia_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Standardowe_Ko%C5%9Bcio%C5%82y_Otwartej_Biblii&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowych_w_Rwandzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_%E2%80%9EWinnica%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awiatowy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mocy_Bo%C5%BCej&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Unia_Zbor%C3%B3w_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowych&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Unia_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolny_Ewangeliczny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Apostolski_Pi%C4%99%C4%87dziesi%C4%85tnicy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_O%C5%BCywienia_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowego&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbory_Bo%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbory_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowe&action=edit&redlink=1


 Zbór Stanowczych Chrześcijan w RP 

 Zielonoświątkowy Kościół Boży 

 Zielonoświątkowy Kościół Świętości 

 Zielonoświątkowe Zbory Boże 

 Zielonoświątkowe Zbory Zachodnich Indii 

 Związek wyznaniowy „Życie i Światło” (Francja) 

o Pentekostalizm Jedności Bóstwa 

 Kościół Apostolski Wiary w Jezusa Chrystusa 

 Krucjata Cudów Jezusa 

 Prawdziwy Kościół Jezusa 

 Zielonoświątkowe Zbory Świata 

 Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy 

o Ruch Wiary 

 Lakewood Church 

 Żydzi mesjanistyczni 

Afrochrześcijaństwo 

 Afrochrześcijaństwo 

o aladura 

o harrizm 

o kimbangizm 

o lumba 

Wyznania nietrynitarne 

 w Polsce (XVI – XVII w.): 

o duchoborcy 

o mołokanie 

 nowomołokanie 

o sobotniki 

o Bracia polscy 

o unitarianie 

 w Polsce współcześnie 

o Świecki Ruch Przyjaciół Człowieka „Anioł Pański” (miał niewielkie grono zwolenników w latach 30. XX wieku, 
obecnie nie występuje w Polsce) 

o Kościół Remonstrantów Polskich 

o spirytualiści 

o Jednota Braci Polskich 

Restoracjonizm 

 Irwingianizm 
o Kościół Nowoapostolski 

 ruch świętych w dniach ostatnich (mormoni) 

o Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (największe wyznanie) 

o Społeczność Chrystusa (dawniej „Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”) 

o mniejsze odłamy lub grupy: 

 Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Strangici) 

 Kościół Jezusa Chrystusa (Bikertonici) 

 Kościół Chrystusa – Obszar Świątyni 

 Kościół Restytucji, Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 

 Kościół Zrestytuowany Jezusa Chrystusa 

 Kościół Ostatków Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 

  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C3%B3r_Stanowczych_Chrze%C5%9Bcijan_w_RP
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwi%C4%85zek_wyznaniowy_%E2%80%9E%C5%BBycie_i_%C5%9Awiat%C5%82o%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawdziwy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jezusa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowe_Zbory_%C5%9Awiata&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczony_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lakewood_Church
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_mesjanistyczni
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowomo%C5%82okanie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobotniki_(religia)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_polscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unitarianizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiecki_Ruch_Przyjaci%C3%B3%C5%82_Cz%C5%82owieka_%E2%80%9EAnio%C5%82_Pa%C5%84ski%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Remonstrant%C3%B3w_Polskich&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spirytuali%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_polscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Restoracjonizm
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_Chrystusa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jezusa_Chrystusa_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Dniach_Ostatnich_(Strangici)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jezusa_Chrystusa_(Bikertonici)&action=edit&redlink=1
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Restytucji,_Jezusa_Chrystusa_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Dniach_Ostatnich&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Zrestytuowany_Jezusa_Chrystusa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ostatk%C3%B3w_Jezusa_Chrystusa_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Dniach_Ostatnich&action=edit&redlink=1


 Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca 

 Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 

 Kościół Chrystusa z Poselstwem Eliasza 

 Kościół Pierwocin Pełni Czasów 

 Kościół Boży Nowego Przymierza 

 Chrystadelfianie 

 ruch badacki: 

o Świadkowie Jehowy
[a]

 

o Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego 

o Świecki Ruch Misyjny „Epifania” 

o Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego 

Wierzenia synkretyczne zapożyczające z chrześcijaństwa 

 candomble 

 macumba 

 santeria 

 szango 

 umbanda 

 voodoo 

 Native American Church 

Nowe ruchy religijne o charakterze lub tradycji chrześcijańskiej 

 Kościół Boga Wszechmogącego 

 Rodzina 

 Ruch na rzecz Przywrócenia Dziesięciu Przykazań 

 Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” 

 Wolny Kościół Reformowany 

 Stolica Boża i Barankowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Video: 
Msza Greckokatolicka:  https://youtu.be/FgQ4XuTJiO8  .   Msza Maronicka:  https://youtu.be/HZRJpRZA_Kc 
Msza Koptyjska:  https://youtu.be/tQocNI9bEOQ  .   Boska Liturgia:  https://youtu.be/j_26wND4rrk 
Msza Ormiańska:  https://youtu.be/bDsvDbBCbfI  .   Śladami Braci Polskich:  https://youtu.be/ubzXVRI5Txk
Nabożeństwo Luterańskie:  https://youtu.be/AQqhui_MzyU    .   https://youtu.be/-kJjM-BvkyI                                                                                                                                                                                                                       
Polski Narodowy Katolicki Kościół:  https://youtu.be/MhcBLk2amPg 
Ewangelicko-Augsburska:  https://youtu.be/-ZQUP8KnDnU .  https://youtu.be/KEjF0_pNFns 
Narodowy Katolicki Kosciol Apostolski:  https://youtu.be/v45ZVfejlDo .  https://youtu.be/8tvUa_Y7IfQ 
Z wizytą w Synagodze na modlitwie porannej:  https://youtu.be/ALFBZW-xKOE 
Modlitwa Muzulmanow:  https://youtu.be/S0M_1Aj8YmQ  .  https://youtu.be/NrOEVP3Jvdc 
Mariawici:  https://youtu.be/deLalNJv7B8  .  https://youtu.be/pO1fLvs6FLY .  https://youtu.be/af0EhKsoW1Q 
Reformowany:  https://youtu.be/QPPbDqV12WA   .                                                                                                             
Prawosławna:  https://youtu.be/EM1XA6tq218   https://youtu.be/458nJZw0ZwM .  https://youtu.be/BEJRPSnEGBo https://youtu.be/-pl1iZYRWXA                                           

 

 

 

   

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawdziwy_i_%C5%BBywy_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jezusa_Chrystusa_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Dniach_Ko%C5%84ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundamentalistyczny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jezusa_Chrystusa_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Dniach_Ostatnich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Chrystusa_z_Poselstwem_Eliasza
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Pierwocin_Pe%C5%82ni_Czas%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCy_Nowego_Przymierza&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystadelfianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Badacze_Pisma_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadkowie_Jehowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadkowie_Jehowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Wolnych_Badaczy_Pisma_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiecki_Ruch_Misyjny_%E2%80%9EEpifania%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Badaczy_Pisma_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Candomble
https://pl.wikipedia.org/wiki/Quimbanda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Santeria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szango
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umbanda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Voodoo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Native_American_Church
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Boga_Wszechmog%C4%85cego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C3%B3r_Leczenia_Duchem_%C5%9Awi%C4%99tym_%E2%80%9ENiebo%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Reformowany&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Bo%C5%BCa_i_Barankowa
https://youtu.be/FgQ4XuTJiO8
https://youtu.be/HZRJpRZA_Kc
https://youtu.be/tQocNI9bEOQ
https://youtu.be/j_26wND4rrk
https://youtu.be/bDsvDbBCbfI
https://youtu.be/ubzXVRI5Txk
https://youtu.be/AQqhui_MzyU
https://youtu.be/-kJjM-BvkyI
https://youtu.be/MhcBLk2amPg
https://youtu.be/-ZQUP8KnDnU
https://youtu.be/KEjF0_pNFns
https://youtu.be/v45ZVfejlDo
https://youtu.be/8tvUa_Y7IfQ
https://youtu.be/ALFBZW-xKOE
https://youtu.be/S0M_1Aj8YmQ
https://youtu.be/NrOEVP3Jvdc
https://youtu.be/deLalNJv7B8
https://youtu.be/pO1fLvs6FLY
https://youtu.be/af0EhKsoW1Q
https://youtu.be/QPPbDqV12WA
https://youtu.be/EM1XA6tq218
https://youtu.be/458nJZw0ZwM
https://youtu.be/BEJRPSnEGBo
https://youtu.be/-pl1iZYRWXA


Objawienie zostało dane Kościołowi w Chrystusie poprzez nauczanie Apostołów oraz 

Ewangelistów. Podstawowym nośnikiem  Objawienia, jest  żywa Tradycja Kościoła oraz Pismo Święte Nowego 
Testamentu, które jest ściśle powiązane z Biblią Hebrajską.  Zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego 
stanowią one jedno nierozdzielne źródło poznania Objawienia[4]. Katolicy nie są zobowiązani do wiary w 
Objawienia Prywatne, nawet jeśli zostały one uznane przez Kościół za autentyczne[6]. Nie należą one 

bowiem do Depozytu Wiary. OBJAWIENIA PRYWATNE:  
 

 Objawienia Boga Ojca    

 

Orędzia przekazane przez s. Eugenię Elisabettę Ravasio w 1932 roku we Francji, będące jedynymi 
prywatnymi objawieniami, których bezpośrednim podmiotem jest Bóg Ojciec, uznanymi w Kościele 
katolickim przez biskupa.  Książka: https://youtu.be/2r71Sj5IVDc?list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7                                                                       

Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Boga_Ojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matka Eugenia Elisabetta Ravasio     Konkatedra Boga Ojca w Zaporożu           Ikona Boga Ojca                                Obraz Boga Ojca 

 

 Dzieło Wielkiego Miłosierdzia 

Zbiór objawień Siostry Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanej przez mariawitów za świętą, będących 
po Piśmie Świętym podstawowym źródłem wiary mariawickiej. Wizje te nie zostały uznane, a Siostra a 
została ekskomunikowana w 1906 roku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_Wielkiego_Mi%C5%82osierdzia 

 
 Dzienniczek 

 
Św. Faustyny Kowalskiej, zapis jej doświadczeń wewnętrznych. Ujawnia w nim swe przeżycia duchowe oraz 
głosi orędzie Miłosierdzia, które, jak dowodzi, przekazał jej Chrystus. "Dzienniczek":  https://youtu.be/VqSwyF4xBDs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Św. Faustyna Kowalska             Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie                   Wnętrze Sanktuarium                                               Obraz 

 

 Poemat Boga-Człowieka 

 
Wielowątkowa seria opowieści na temat życia Jezusa Chrystusa, autorstwa Marii Valtorty. Dzieło liczy 
siedem ksiąg w szesnastu tomach o objętości około czterech tysięcy stron. W nowszych wydaniach nosi 
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również alternatywny tytuł: Ewangelia, jaka została mi objawiona. Książka oparta jest na ponad 15 000 
stron odręcznych zapisków Marii Valtorty z lat 1943–1947. W tym okresie miała doświadczyć wizji, w 
których objawiał się jej Jezus Chrystus i Maryja. Poemat Boga-Człowieka otrzymał przychylne opinie wielu 
biskupów katolickich. Pozytywnie o dziele wypowiedział się także  papież Pius XII, który w czasie audiencji 
powiedział: "Opublikujcie to dzieło takie, jakie jest. Nie ma potrzeby dawać  opinię o jego pochodzeniu. Kto 
przeczyta, ten zrozumie". Także inny papież, Paweł VI oznajmił że bardzo to dzieło ceni.                                             
AUDIO: https://youtu.be/7j8nRYyCsIo?list=PLejcSFam4nppowQVmZ21QbdGaAVTnacnP 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Valtorta                           10 książek                                                                                                                                       Męka Jezusa 

 
 

 Objawienia maryjne  

 

Wydarzenia, podczas których Maria Matka Jezusa miała jakoby objawić się w sposób nadprzyrodzony 
jednej bądź wielu osobom. Objawienia często nazywane są od miejsca, gdzie miały miejsce. Niektóre 
objawienia maryjne były odnotowywane w tym samym miejscu w dłuższym okresie. W większości 
przypadków tylko niektórzy ludzie twierdzili, że doznali widzeń. Wyjątkiem pozostają objawienia z Zeitoun i 
Assiut w Egipcie, gdzie tysiące ludzi było przekonanych, że w pewnym okresie widziało Maryję.  

 
 

Objawienia Maryjne  

uznane  

przez Kościół Katolicki: 

 

 1531: Objawienie w Guadalupe (Meksyku) - 9 grudnia Matka Boża miała objawić się Juanowi 
Diego. Kościół zatwierdził te objawienia niemal natychmiast. W jego wyniku całe plemiona 
indiańskie zaczęły masowo przechodzić na katolicyzm[18]. 

 1588-1634: Objawienia w Quito (Ekwador) - w latach 1588–1634 siostra Marianna Franciszka 
de Jesús Torres y Berriochoa doznała serii objawień od Matki Bożej, która tytułowała się 
jako Matka Boża Pomyślności. W czasie objawień siostra Marianna została poinformowana o 
kryzysie, jaki nastąpi wśród chrześcijan pod koniec XIX wieku, a zwłaszcza w XX wieku. Kryzys 
objawić się miał drastycznym spadkiem powołań kapłańskich, zanikiem wiary oraz rozwiązłością 
obyczajów[19]. 

 1830: Objawienie w Paryżu (Francja) - Maryja ukazała się siostrze Katarzynie Labouré i poleciła 
jej stworzyć Cudowny Medalik, który miał chronić ludzi i szerzyć pobożność maryjną. W 1846 roku 
papież Grzegorz XVI uznał prawdziwość objawień. Zakonnica jest dzisiaj świętą Kościoła[20]. 

 1846: Objawianie w La Salette (Francja) - Matka Boża miała 19 września ukazać się 15-
letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im swoje orędzie. W piątą 
rocznicę objawień biskup Grenoble ogłosił ich nadprzyrodzony charakter i założył Zgromadzenie 
Księży Saletynów[21]. 
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 1858: Objawianie w Lourdes (Francja) - Maryja objawiła się Bernadetcie Soubirous. Matka 
Boża przekazała jej prawdę o swoim Niepokalanym Poczęciu. Biskup diecezji Tarbes uznał 
prawdziwość objawień w 1862 roku. W Lourdes do dziś zdarzają się przypadki cudownych 
uzdrowień[22]. 

 1871: Objawienie w Pontmain (Francja) - 17 lutego grupka dzieci modliła się o pokój, w 
czasie wojny prusko-francuskiej. Ukazała im się Maryja, która obiecała spełnienie prośby. 18 
lutego podpisano rozejm, który uniemożliwił zbliżającemu się pruskiemu wojsku rozgrabienie 
miasta. Wobec tego cudu 2 lutego 1872 r. biskup Laval potwierdził objawienia[23]. 

 1876: Objawienia w Pellevoisin (Francja) - Maryja objawiła się piętnastokrotnie Estelli Faguette 
w Pellevoisin. Przedstawiła się jako Matka Boża Miłosierdzia. Zachęcała do noszenia Szkaplerza 
Najświętszego Serca Jezusa, mówiąc: „Kocham tę formę pobożności”.[24]. 

 1877: Objawienia w Gietrzwałdzie (ziemie polskie) - Maryja ukazała się 
trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Poleciła jej się 
modlić i nawracać. Biskup warmiński zwołał komisję do zbadania tej sprawy. W 1977 roku Prymas 
Polski zatwierdził objawienia[25]. 

 1879: Objawienie w Knock (Irlandia) - 21 sierpnia 1879 r. modlącym się w kościele wiernym 
ukazała się Matka Boża, św. Józef, św. Jan Ewangelista i dwoje aniołów z Barankiem. Wszyscy 
świadkowie widzieli to samo. Maryja nie zostawiła żadnego orędzia. Ostatecznie objawienie to 
uznano w 1936 roku[26]. 

 1917: Objawiania w Fatimie (Portugalia) - Maryja objawiała się między 13 maja a 13 
października trójce dzieci: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Przekazała im trzy 
tajemnice, która spisała Łucja. Papież zatwierdził prawdziwość objawień w 1930 roku[27]. 
Objawienie jest znane ze spektakularnego Cudu Słońca, który nastąpił w czasie trwania objawień 
(13 październik) i który widziało blisko 70 tysięcy ludzi. 

 1932-1933: Objawienie w Beauraing (Belgia) - Maryja objawiła się trójce dzieci w belgijskim 
miasteczku. Biskup diecezji uznał prawdziwość objawień w 1949 roku[28]. 

 1933: Objawienie w Banneux (Belgia) - rozpoczęły się w niedzielę, 15 stycznia 1933 r., 12 dni 
po ostatnim objawieniu w Beauraing, leżącym 90 km dalej. Począwszy od 29 listopada 1932 r., 
Matka Boża objawiała się w Beauraing 26 razy, jednemu chłopcu i pięciu dziewczynkom, w wieku 
od 9 do 15 lat. Objawienia Matki Bożej w Beauraing i Banneux zostały oficjalne uznane przez 
władze kościelne w 1949 r. 

 1937-1940: Objawienie w Heede (Niemcy) - Maryja ukazywała ponad sto razy się czterem 
dziewczynkom. Przedstawiła im się jako Królowa Wszechświata i Dusz Czyśćcowych. Jej orędzie 
zwracało szczególną uwagę na modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu i nawrócenie. Komisja 
powołana przez ówczesnego biskupa stwierdziła, że objawienia są prawdziwe i zezwoliła na kult 
lokalny[29]. 

 1945-1959: Objawienia w Amsterdamie (Holandia) - Maryja objawiła się Idzie 
Peerdeman określając się jako Pani Wszystkich Narodów. Początkowo biskupi i Kongregacja Nauki 
Wiary objawienia odrzucili. Jednak w ostatnich latach prawie 60 diecezji dało temu orędziu 
imprimatur, a kongregacja postanowiła na nowo przyjrzeć się sprawie. 31 maja 2002 r. biskup 
diecezjalny potwierdził "nadnaturalny charakter objawień"[30]. 

 1947: Objawienie z Tre Fontane w Rzymie (Włochy) - 12 kwietnia 1947. Maryja, ukazała się 
komuniście Brunowi Cornacchioli, nazywając siebie siebie Panną Objawienia. Objawienia 
początkowo nie zostały uznane przez Kościół katolicki, ale w 1956 papież Pius XII pozwolił 
wybudować w miejscu kultu kaplicę, a opiekę nad sanktuarium powierzył Zakonowi Braci 
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Mniejszych Konwentualnych[31]. W 1997 papież Jan Paweł II zaaprobował nazwę miejsca kultu 
jako Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach (wł. Santa Maria del Terzo 
Millennio alle Tre Fontane). 

 1968: Objawienie w Zeitoun (Egipt) - jedne z nielicznych objawień, w czasie których Maryja 
ukazała w miejscu publicznym tłumowi ludzi. 30 kwietnia "świetlista postać" ukazała się w Egipcie 
na wieży koptyjskiego kościoła. Świadkami objawień było również wielu muzułmanów. W 1971 
roku biskup katolicki uznał je za prawdziwe. Maryja podczas tych objawień nie przekazała żadnego 
orędzia[32]. 

 1973: Objawianie w Akita (Japonia) - 12 czerwca siostra Agnieszka Katsuko Sasagawa podczas 
otwierania tabernakulum w domu zakonnym miała widzenie. Oślepił ją blask Najświętszego 
Sakramentu. Niedługo po tym wydarzeniu na lewej ręce zakonnicy pojawił się krwawiący stygmat, 
a wkrótce taki sam był na dłoni figury Maryi w kaplicy. Figura ta wielokrotnie też płakała łzami i 
pociła się pachnącymi olejami. 22 kwietnia 1984 r. biskup Niigaty uznał objawienia za 
prawdziwe[33]. 

 1983-1989: Objawienie w Kibeho (Rwanda) - Maryja ukazywała się trzem dziewczynom z 
plemienia Tutsi. Wzywała je do pokuty i wynagrodzenia za grzechy ludzkości. Maryja ukazywała 
im się jako Matka Słowa. W roku 1988 biskup Kibeho uznał objawienia za prawdziwe[34]. 

Inne Objawienia:  
 1850: Objawienie w Licheniu (ziemie polskie) - Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi 

Sikatce. Poleciła mu przenieść cudowny obraz, który wisiał w leśnej kapliczce, na godniejsze 
miejsce. Do dziś wielu chorych czci kamień, na którym są odciśnięte stopy Maryi. Zdarzają się tam 
też cudowne uzdrowienia. Objawienie oficjalnie nie zostało uznane przez Kościół, ale władze 
kościelne zezwoliły na kult cudownego obrazu. Jednym z uzdrowionych tam był młody 
seminarzysta - późniejszy kardynał - Stefan Wyszyński[35] 

 1961-1965: Objawienia w Garabandal (Hiszpania) – miały miejsce latach 1961-1965, z 
udziałem czterech mieszkających w tej wsi dziewczynek. Stolica Apostolska nie wydała żadnego 
orzeczenia na ich temat, jedynie Święte Oficjum raz (1965) i Kongregacja Doktryny 
Wiary dwukrotnie (1967 i 1992) odesłały sprawę do diecezji[36] 

 od 1981: Objawienia w Medziugorie (Bośnia i Hercegowina) - według relacji sześciu osób, 
zwanych widzącymi objawienia, które rozpoczęły się w Medziugorie w czerwcu 1981 i zgodnie z 
relacją widzących trwają do dziś[37]. Kościół katolicki bada prawdziwość tych objawień. Do tej pory 
ich nie odrzucił ani nie potwierdził[38]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Katolicy nie są zobowiązani do wiary w Objawienia 
Prywatne, nawet jeśli zostały one uznane przez 
Kościół za autentyczne[6].                                         
Nie należą one bowiem do Depozytu Wiary. 
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https://pl.aleteia.org/2017/05/15/co-franciszek-
tak-naprawde-powiedzial-o-medjugorie/ 
 
Medjugorje. CHMIELEWSKI odpowiada KS. BLIŹNIAKOWI: https://youtu.be/ch_f5KN_4DE 
 

Medjugorie antytezą Fatimy?   https://www.youtube.com/watch?v=N40HHsibBow 
 

Fałszywe objawienia: https://youtu.be/kZugD99_8wk 

 

Czy fenomen Medjugorie jest autentyczny? Wnioski są jednoznaczne to co się tam objawia 
jest szatanem ! https://youtu.be/HxPrdcEUBfE   

 

SZATAN w MEDJUGORIE /lewitacj: https://youtu.be/qQeIDlC5qyY 

 

Kościół katolicki nigdy nie uznał tych objawień za zgodne z prawdami wiary. 
Z opinii tamtejszego biskupa i lokalnego episkopatu, wynika, że objawienia 
Medjugorie prawdopodobnie nie zostaną uznane. Czy Watykan uznał 
objawienia w Medjugorie?  Watykan nigdy nie uznał objawień                                 
w Medziugorie, ale dwa lata temu papież zezwolił na pielgrzymowanie do 
tego, położonego w Bośni i Hercegowinie - miasta. 
 

 
 

Tajny raport Watykanu o objawieniach w 
Medjugorie. Abp Jan Paweł Lenga 
 

     
https://www.youtube.com/watch?v=lD8vk4gTwgE  +  https://youtu.be/lD8vk4gTwgE 

 

 

https://pl.aleteia.org/2017/05/15/co-franciszek-tak-naprawde-powiedzial-o-medjugorie/
https://pl.aleteia.org/2017/05/15/co-franciszek-tak-naprawde-powiedzial-o-medjugorie/
https://youtu.be/ch_f5KN_4DE
https://www.youtube.com/watch?v=N40HHsibBow
https://youtu.be/kZugD99_8wk
https://youtu.be/HxPrdcEUBfE
https://youtu.be/qQeIDlC5qyY
https://www.youtube.com/watch?v=lD8vk4gTwgE
https://youtu.be/lD8vk4gTwgE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jutrzenka  – zorza poranna, określenie jaśniejącego nieba tuż przed wschodem Słońcaa                                                                                                                                                                                       
Autorstwa -seko- - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36293332 

                     Brewiarz, Godzina Czytań, T.III                                     
Kościół powstaje 
jak jutrzenka 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Video na Niedzielę - 2022-07-10: 
https://youtu.be/rTK2XOU42GQ 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorza_poranna
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36293332
https://youtu.be/rTK2XOU42GQ


R  Z  Y  M – PIELGRZYMKA:   

 
RZYM Zabytki i atrakcje Rzymu – 11 miejsc krok po kroku 

Rzym to idealne miejsce na city break! Wiele 

ważnych zabytków miasta leży w niedużych 

odległościach od siebie, dlatego warto poruszać się 

między nimi pieszo....  
 

 

Watykan: zwiedzanie świętego państwa. Co warto wiedzieć 

Planujesz zwiedzanie Watykanu? Podpowiadamy, 

co zobaczyć w najmniejszym państwie świata, 

w którym bije serce dwóch tysięcy lat cywilizacji 

chrześcijańskiej. 
 

https://www.rzym.it/watykan/ http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html -  
WATYKAN 

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html –  

ZWIEDZANIE 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Rome,+Metropolitan+City+of+Rome,+Italy/@41.903331,12.452767,1256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132f

6196f9928ebb:0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655?hl=en –  MAPA  

Fakty w skrócie:  

Rzym – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju nad rzeką Tyber i Morzem 
Śródziemnym. Centrum administracyjne ma powierzchnię 1287 km² i liczbę ludności 2 825 661, będąc trzecim co do 
wielkości miastem Unii Europejskiej. Miasto Stołeczne Rzym ma 4 331 856 mieszkańców.Wikipedia 

Przeglądając stronę: 
https://www.google.com/maps/place/Rzym,+W%C5%82ochy/@45.3380969,13.2098406,5.88z/data=!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f7706

93656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655    zaznaczono, że oglądamy ze strony Parafii: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Samolotem 

 

Z Krakowa. Z przesiadką (1 lub więcej przesiadek)                                                                

5 godz. 20 min lub dłużej . KLM LOT Lufthansa                                                    

Wybierz się w podróż w dniach 10–13 kwi za 174 zł. 

Samochodem  1514 km                                 
14 godzin 59 minut                                  

   R  Z  Y  M 

 
 

 

Bazylika na miejscu pochówku 
Piotra, pierwszego Papieża  

 

https://podroze.se.pl/swiat/europa/wlochy/rzym/rzym-zabytki-i-atrakcje-rzymu-11-miejsc-krok-po-kroku/879/
https://podroze.se.pl/swiat/europa/wlochy/rzym/watykan-zwiedzanie-swietego-panstwa-co-warto-wiedziec/6366/
https://www.rzym.it/watykan/
http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html
https://www.google.com/maps/place/Rome,+Metropolitan+City+of+Rome,+Italy/@41.903331,12.452767,1256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Rome,+Metropolitan+City+of+Rome,+Italy/@41.903331,12.452767,1256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655?hl=en
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://www.google.com/maps/place/Rzym,+W%C5%82ochy/@45.3380969,13.2098406,5.88z/data=!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655
https://www.google.com/maps/place/Rzym,+W%C5%82ochy/@45.3380969,13.2098406,5.88z/data=!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655


Churchill - miasto niedźwiedzi polarnych. Do Churchill dociera najprawdziwszy ekspres polarny, który 

mknąc prawie 2000 km przez dziką tajgę kończy swój bieg na brzegu Oceanu Arktycznego.  W miasteczku jest katolicki kościół, 

msze odprawiane są codziennie.  Po nabożeństwie, na którym byłem jedynym “wiernym”, okazało się, że Biskup nazywa się 

Wiesław Krótki i też jest Polakiem. Jego diecezja jest terytorialnie największą na świecie, liczy 2 300 000 km² (7x pow. Polski), a 

zarazem niemal najmniejszą liczebnie – ma 8 000 wiernych.: https://paragonzpodrozy.pl/13488/miasto-niedzwiedzi-polarnych/ 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudowna 
Północ | 
Arktyka  

https://youtu.be/EfCR9PRUpzI 
 
 

 

 

Kolej Transkanadyjska: https://paragonzpodrozy.pl/13426/kolej-transkanadyjska/ 

 

Madagaskar: https://paragonzpodrozy.pl/14154/kierunek-madagaskar/                                                                                                                                            

Ural i życie w tundrze. Pełny film:  https://youtu.be/8COjtY1egvc 

Antarktyda: Niezwykła kaplica wyrzeźbiona w lodzie [FOTO] | wMeritum.pl

 

 

 

https://paragonzpodrozy.pl/13488/miasto-niedzwiedzi-polarnych/
https://youtu.be/EfCR9PRUpzI
https://paragonzpodrozy.pl/13426/kolej-transkanadyjska/
https://paragonzpodrozy.pl/14154/kierunek-madagaskar/
https://youtu.be/8COjtY1egvc
https://wmeritum.pl/antarktyda-niezwykla-kaplica-wyrzezbiona-lodzie-foto/165827
https://wmeritum.pl/antarktyda-niezwykla-kaplica-wyrzezbiona-lodzie-foto/165827


                                    

Na Antarktydzie funkcjonuje piękna rzymskokatolicka kaplica, która wyróżnia się 
unikalną cechą  – została wykuta z czystego lodu. Wnętrze kościoła robi ogromne 
wrażenie swoją prostotą i ascetycznym wystrojem. Pierwsza baza Belgrano została 
zbudowana w 1950 roku, ale musiała zostać zamknięta, ponieważ lód, na którym 
została zbudowana nie był wystarczająco stabilny. Znalezienie dobrego miejsca dla 
stałych baz jest trudne, ponieważ 98% Antarktydy jest pokryte lodem. Rząd 
argentyński znalazł jednak około hektara ziemi wolnej od lodu w pobliżu i bazę 
Belgrano II otworzono w 1979 roku. W lodzie w pobliżu bazy wykopano system 
tuneli i zbudowano katolicką kaplicę. Co ciekawe, świątynia jest najbardziej 
wysuniętym na południe miejscem kultu jakiejkolwiek religii na świecie (na 
argentyńskiej Belgrano II, około 1000 km od bieguna południowego). 

 

 

 

 

 

 

Internet pozbawia księży pracy... na Antarktydzie - Wiadomości (onet.pl) 

  

https://wiadomosci.onet.pl/religia/bog-w-wielkim-miescie/internet-pozbawia-ksiezy-pracy-na-antarktydzie/nwkm7fr


                                             
 
Obiekty sakralne Antarktydy • Lazer Horse 
 

 

https://www.lazerhorse.org/2014/09/10/religion-churches-antarctica/


 
 

 

 

 
OMYAKON – NAJZIMNIEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI 

KĄPIELE LODOWE W ROSJI 

http://www.lazerhorse.org/2014/05/31/oymyakon-coldest-town-earth/
http://www.lazerhorse.org/2014/02/09/photos-epiphany-bathing-russia-2014/


CZARNOBYL ZIMĄ 

EPICKA NORWESKA ŚCIANA TROLLI 

 

 
 

 

 

http://www.lazerhorse.org/2014/03/02/winter-chernobyl-photo-collection/
http://www.lazerhorse.org/2014/07/22/norways-epic-troll-wall/


https://pl.aleteia.org/2017/10/26/kaplica-w-galerii-handlowej-katowice-

to-przetestowaly-i-to-dziala/ 

 

Kaplica w The Square Tallaght w Dublinie 
To już trzecia kaplica w centrum handlowym, na którą miałem szczęście trafić. Dwie poprzednie mieszczą się /o ile nadal istnieją/ w The Ilac Centre w Dublinie i Blackpool Shopping 
Centre w Cork. The Square Tallaght to działające od 1990 roku centrum handlowe mieszczące w chwili obecnej 163 sklepy i punkty usługowe. W odróżnieniu od dwóch poprzednich 
- trafiłem tam nawet na wystawiony Najświętszy Sakrament. Można? Można. Swoją drogą, takie kaplice istnieją w centrach handlowych w Irlandii, kraju postkatolickim, a nie 
spotkałem w Polsce, kraju podobno ciągle katolickim? Dobrze chociaż że w kaplicy jest polski akcent. A nawet, dla bardziej spostrzegawczych - dwa. 

 

 

https://www.piotrslotwinski.com/2018/06/kaplica-
w-square-tallaght-w-
dublinie.html 
 

 
 

https://pl.aleteia.org/2017/10/26/kaplica-w-galerii-handlowej-katowice-to-przetestowaly-i-to-dziala/
https://pl.aleteia.org/2017/10/26/kaplica-w-galerii-handlowej-katowice-to-przetestowaly-i-to-dziala/
http://www.piotrslotwinski.com/2014/05/kaplica-w-ilac-centre-w-dublinie.html
http://www.piotrslotwinski.com/2014/03/kaplica-w-blackpool-shopping-centre.html
http://www.piotrslotwinski.com/2014/03/kaplica-w-blackpool-shopping-centre.html
https://www.piotrslotwinski.com/2018/06/kaplica-w-square-tallaght-w-dublinie.html
https://www.piotrslotwinski.com/2018/06/kaplica-w-square-tallaght-w-dublinie.html
https://www.piotrslotwinski.com/2018/06/kaplica-w-square-tallaght-w-dublinie.html


https://diecezja.rzeszow.pl/boze-cialo-w-rzeszowie-galeria/ 

 

„Życie wieczne zaczyna się już tu, na ziemi. Dokonuje się to przez nasz trud, wysiłek 
i przyjmowanie Bożej miłości, w której w pełny sposób mamy szansę uczestniczyć 
przez całą wieczność” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy św. na placu Farnym w Rzeszowie 

w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej 
ulicami śródmieścia. W koncelebrze uczestniczyli Bp Kazimierz Górny oraz jedenastu neoprezbiterów. 

„Żeby cokolwiek zrozumieć z Eucharystii trzeba wierzyć w życie wieczne. Jeśli wierzę 
w Eucharystię to muszę widzieć cel, a jest nim szczęście płynące ze zjednoczenia z Bogiem 
już przez całą wieczność. Trzeba wierzyć w życie wieczne tak, jak o nim mówił i obiecywał 
je Pan Jezus. (…) Życie wieczne jest to bezgraniczne wypełnienie się tą miłością, 
która płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. To On nas prowadzi do ziemi obiecanej, a naszą 
ziemią obiecaną jest wiekuiste zanurzanie się w Bożej miłości. Do tej miłości nie idzie się 
przez pokonywanie kilometrów, ale poprzez zrzucanie z siebie grzechów, ciągłe 
nawracanie się, pracę nad sobą, radosne poddawanie się Bożej woli i coraz większe 
otwieranie się na Bożą miłość i przyjmowanie jej zwłaszcza w sakramentach świętych. 
Życie wieczne zaczyna się już tu, na ziemi. Dokonuje się to przez nasz trud, wysiłek 
i przyjmowanie Bożej miłości, w której w pełny sposób mamy szansę uczestniczyć 
przez całą wieczność. Żeby nie ustać na tej drodze do nieba trzeba się wzmacniać Ciałem 
i Krwią samego Syna Bożego. Człowiek aby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju, zaś 
by osiągnąć życie wieczne potrzebuje Eucharystii. To jest pokarm oraz napój, 
który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego”                                      
– mówił Biskup Wątroba. 

https://diecezja.rzeszow.pl/boze-cialo-w-rzeszowie-galeria/


Biskup Rzeszowski nawiązał do odbywającej się kolejnych parafiach adoracji Najświętszego Sakramentu 

i peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. „Każdego dnia przypominamy tę prawdę, że Maryja 
jest najlepszą przewodniczką do swego Syna. Od 25 marca, czyli dnia 30-lecia utworzenia 
diecezji rzeszowskiej, trwa peregrynacja figury Fatimskiej Pani od parafii do parafii, 
która odbywa się według kalendarza adoracji eucharystycznej (…) To jest kolejne 
zaproszenie, byśmy ożywili naszą chrystocentryczną pobożność maryjną. Przez Maryję 
do Jezusa. Od Maryi do Hostii. Jest to zaproszenie byśmy odkryli w kulcie Maryi i coraz 
bardziej pogłębionym kulcie Najświętszego Sakramentu, jedyną drogę uzdrowienia, 
uratowania i ożywienia naszej wiary byśmy nie ustali w drodze do nieba. Tego nas uczyli 
święci przewodnicy duchowi, tego uczył nas również św. Jan Paweł II”.  

 

 

 

 



 
 

- https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/ 

 

- https://youtu.be/u-WWGxoV3Sg 

 

- https://youtu.be/dvnqH-0cbHk 

 

- https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI 

 

- https://jednegoserca.pl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/
https://youtu.be/u-WWGxoV3Sg
https://youtu.be/dvnqH-0cbHk
https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI
https://jednegoserca.pl/


 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/ 

https://pl-pl.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/ 

Historia koncertów - https://jednegoserca.pl/o-koncercie/historia/  

 19 czerwca 2003 (8 tys. uczestników)
[4]

 

 10 czerwca 2004 (ponad 12 tys. uczestników)
[4]

 

 26 maja 2005 (20 tys. uczestników)
[4]

 

 15 czerwca 2006 (20 tys. uczestników)
[4]

 

 7 czerwca 2007 (30 tys. uczestników)
[4]

 

 22 maja 2008 (10 tys. uczestników)
[6]

 

 11 czerwca 2009 (25 tys. uczestników)
[4]

 

 3 czerwca 2010
[7]

 – koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” został przeniesiony z podmokłego Parku Sybiraków na parking przed galerią Nowy Świat
[8]

 

 23 czerwca 2011
[9]

 

 7 czerwca 2012 – koncert jubileuszowy (10.) 

 30 maja 2013 

 19 czerwca 2014 (ok. 40 tys. uczestników)
[4]

 

 4 czerwca 2015 

 26 maja 2016 (ok. 20-25 tys. uczestników) 

 lipiec 2016 Kraków podczas Światowych Dni Młodzieży na rynku w Krakowie 

 15 czerwca 2017 (ok. 45 tys. uczestników)
[10]

 

 31 maja 2018 (ok. 40 tys. uczestników)
[10][11]

 

 20 czerwca 2019 (ok. 50 tys. uczestników)
[12]

 

 11 czerwca 2020 – z uwagi na zagrożenie epidemiczne koncert odbył się online (ponad 169 tys. wyświetleń w serwisie YouTube – stan na 2021-02-08)
[13][14]

 

 20 września 2020 – drugi koncert w 2020 r. odbył się w Rzeszowie, lecz z uwagi na zagrożenie epidemiczne liczba uczestników nie mogła przekroczyć 5 tys. 

osób
[15]

 

 11 listopada 2020 - koncert "BoguChwała Niepodległej", Koncert był częścią zadania "Dla Niepodległej – Talent, Świadectwo, Koncert" dofinansowanego ze 

środków Programu "Niepodległa"
[16]

 

 3 czerwca 2021 - z uwagi na zagrożenie epidemiczne koncert odbył się online oraz w TV Trwam
[17]

 

 15 sierpnia 2021 - koncert "Stalowa Wola Jednego Serca" zorganizowany na Nadsańskich Błoniach w Stalowej Woli
[18]

 

 11 listopada 2021 - "Patriotyczna schadzka" w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie
[19]

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D STRONA KONCERTU: https://jednegoserca.pl/ 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/
https://pl-pl.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/
https://jednegoserca.pl/o-koncercie/historia/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-Koncert-2011-9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:1-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:1-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:1-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-15
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-16
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-17
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D
https://jednegoserca.pl/


POMYSŁODAWCY 
 

 

 

 

 

 

                                                         https://jednegoserca.pl/ .  https://jednegoserca.pl/aktualnosci/ . https://jednegoserca.pl/sklep/    

JAN BUDZIASZEK 
Pomysłodawca koncertu Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie. Muzyk-samouk pochodzący z Krakowa. Swoją przygodę z graniem na 
poważnie zaczął od spotkania z Tomaszem Stańką i pracą jako jego „sparringpartner”. Od 1966 roku związany z zespołem Skaldowie, choć w 
swojej muzycznej karierze grywał również z takimi gwiazdami jak Janusz Muniak, Jarosław Śmietana czy Maryla Rodowicz. Zagrał ponad 5000 

koncertów, nagrał 30 płyt, a ponadto jest autorem wielu godzin muzyki na potrzeby teatru i telewizji. Jan Budziaszek dzisiaj to nie tylko legendarny 
muzyk, ale również świecki rekolekcjonista i autor wielu książek z serii „Dzienniczek Perkusisty”. W 2006 roku został odznaczony przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

KS. MARIUSZ MIK 
Duszpasterz, który powziął pomysł Jana Budziaszka i od 2003 roku z powodzeniem go realizuje pracując rzetelnie nad jego organizacyjnym 

aspektem. Obecnie proboszcz Parafii Świętego Stanisława BM w Boguchwale. Jest także członkiem Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w 
Duchu Świętym oraz Duszpasterzem Diecezjalnym Odnowy w Duchu Świętym. 

KS. ANDRZEJ CYPRYŚ 
Ksiądz, bez którego Koncert JSJD nie mógłby się odbyć. Razem z ks. Mariuszem skrzętnie dopilnowuje każdy szczegół organizacyjny, 

administracyjny, a nawet artystyczny koncertu. Na co dzień pełni funkcję dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, a także 
Duszpasterza Akademickiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
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W Parku Sybiraków w Rzeszowie po raz 20. odbył się koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”. „To nie ludzkie, lecz Boże dzieło” 

– mówił Jan Budziaszek. Dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć słowa Pana Jezusa, który mówi: „Nie wyście mnie wybrali, to ja Was 

wybrałem i posłałem Was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc Wasz trwał”. Czy wiecie o tym, że dzisiaj w Polsce w 

ponad dwudziestu miastach odbywa się uwielbienie, dlatego że tu się to zaczęło? Ludzie zobaczyli, o co tak naprawdę chodzi w 

życiu. Koncert łączy w imię Jezusa Chrystusa. Doskonałą okazją do uwielbienia jest Boże Ciało. 

Atmosfera, jaka panuje podczas koncertu, jest wyjątkowa. Wszyscy razem – zarówno wykonawcy, jak i uczestnicy koncertu oraz 

jego organizatorzy – tworzą jedną wielką rodzinę „Jednego Serca Jednego Ducha” – mówił ks. Mariusz Mik, współorganizator 

koncertu. – Cieszymy się każdym wykonawcą, który przyjechał, również tymi na placu. Wspaniałymi wykonawcami są nie tylko 

artyści na scenie, ale również ci, którzy znajdują się poniżej sceny.  

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-j-budziaszek-wszystko-co-robimy-dla-pana-boga-musi-byc-najlepsze/


https://nowiny24.pl/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-2022-

w-rzeszowie-mimo-ulewy-w-parku-sybirakow-byly-

tlumy-zdjecia-wideo/ar/c13-16439437     https://youtu.be/u-WWGxoV3Sg 

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha organizowany jest w Rzeszowie od 2003 
roku, zawsze w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawcą tej 
wieloletniej inicjatywy jest perkusista zespołu Skaldowie – Jan Budziaszek, który 
pierwszą edycję koncertu nazwał „koncertem swojego życia”. 

Zobacz galerię(47 zdjęć) 

Jak co roku w Boże Ciało Park Sybiraków wypełniany jest po brzegi tysiącami wiernych: z 
Rzeszowa, Podkarpacia, z różnych regionów Polski, a także spoza granic naszego kraju, którzy 
pragną wielbić Boga poprzez śpiew, taniec i wspólną zabawę. W 2019 roku w śpiewie 
uwielbienia uczestniczyła rekordowa liczba ponad 60 tys. osób. 

Za kierownictwo muzyczne koncertu niezmiennie każdego roku odpowiada Marcin 
Pospieszalski, a opiekunami duchowymi Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha są 
ks. Andrzej Cypryś i ks. Mariusz Mik. 

Jubileuszowy koncert z udziałem znakomitych artystów 

Próby chóru do tegorocznej, XX edycji koncertu rozpoczęły się wraz z początkiem maja. 

- Próby zawsze są dla nas dużym wyzwaniem, ale też czymś, na co czekamy cały rok. Wymagają od 
nas koncentracji wszelkich sił na opanowaniu na pamięć naprawdę dużego i ambitnego materiału 
muzycznego. To też czas na pogłębianie naszych relacji wspólnotowych. Dostrajanie się, ale też 
budowanie prawdziwej rodziny JSJD - mówi nam Katarzyna Kotlińska, wieloletnia chórzystka, a w 
tym roku prowadząca koncert Jednego Serca Jednego Ducha. 

 Dziennikarka Nowin zaśpiewa w chórze Jednego Serca Jednego Ducha 

 Przygotowania do koncertu Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie![ZDJĘCIA] 

16 czerwca w Parku Sybiraków mogliśmy usłyszeć takie pieśni jak: "Dzięki Ci, Panie", 
"Gdzie miłość wzajemna", "Boże zmiłuj się nad nami", "Pan jest pasterzem moim", "Czcijmy 
Jezusa", czy "Pasja miłości". Na scenie, oprócz orkiestry i chóru JSJD, wystąpili: Jan Budziaszek, 
Hubert Kowalski, Beata Bednarz, Andrzej Lampert, NEW LIFE’M: Marcin Pospieszalski, Joachim 
Mencel, Agnieszka Musiał, Robert Cudzich, Piotr Jankowski, Lidia Pospieszalska, Tony Melendez, 
Krzysztof Szczypuła, Agnieszka Cudzich, Piotr Cudzich, Leopold Twardowski, Rafał Maciejewski, 
Viola Brzezińska, Barbara Pospieszalska, Paweł Dusza, Katarzyna Bogusz, Justyna Kopiszka, Aneta 
Nurcek, Marcin Spenner, Arkadio, Małgorzata Komorowska, Barbara Trzonkowska-Pospieszalska, 
Piotr Łukaszewski, Mikołaj Pospieszalski, Nikodem Pospieszalski, Kamil Cudzich, Łukasz 
Kluczniak, Daniel Pomorski, Józef Zatwarnicki, Tomas Celis Sanchez, Adeb Chamoun, Szymon 
Tadla, Stanisław Tadla, Hrystyna Pidlisetska, Klara Walicka, Zahar Valaha, Oleksii Kaplunskyi, 
Anastasiya Voytyuk, kapela Bandurzystek „ZORIANYCIA” ze Lwowa i goście. 
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https://rzeszow-news.pl/fontanna-multimedialna-
terminy-pokazow-dziennych-i-specjalnych/  

    

 Video: https://youtu.be/Gw41OeZBs18  . https://fontanna-multimedialna.pl/rzeszow/  . Rzeszów z lotu ptaka:  https://youtu.be/rftL6oV4byE                                                                                                                                   

.   https://www.eska.pl/rzeszow/rzeszow-dzis-premiera-nowego-programu-fontanny-multimedialnej-co-zobaczymy-aa-bo3L-WhWA-mAjR.html   

 

 

 Jak zrobić gofry? 

 Gofry - deser na Dzień Ojca 

 Przepis na gofry na maślance 

Jak zrobić czekoladowe gofry na maślance?
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https://misyjne.pl/roksana-wegiel-kamil-bednarek-i-jezus-chrystus-wkrotce-festiwal-zycia-w-kokotku/ 

 
https://dziennikzachodni.pl/festiwal-zycia-w-kokotku-wspaniale-kilka-dni-zdjecia/ar/13340344 
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https://festiwalzycia.pl/program/ 
 

Poniedziałek, 4.07 | Słucham 
9:00-15:45 przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie 

16:00 Msza święta (bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży) 

18:30 impreza integracyjna (DJ Tomek Cichy) 

 

Wtorek, 5.07 | Sprawdzam 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: Ania Bonk (IG: @trzymam_cie_za_slowo) 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

13:30 warsztaty i czas wolny 

16:00 nabożeństwo 

18:00 Msza święta (abp koadiutor Adrian Galbas, archidiecezja katowicka) 

20:30 koncert: Roksana Węgiel 

 

Środa, 6.07 | Razem 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: Wojciech Modest Amaro 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

13:30 warsztaty i czas wolny 

16:00 nabożeństwo 

18:00 Msza święta (bp Piotr Greger, diecezja bielsko-żywiecka) 

20:30 koncert: Luxtorpeda 

 

Czwartek, 7.07 | Wybieram 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: ks. Marcin Paś 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

16:00 Bieg Festiwalowicza 

20:00 Msza święta (bp Andrzej Iwanecki, diecezja gliwicka) 

 

Piątek, 8.07 | Umieram 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: o. Kazimierz Lubowicki OMI 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

13:30 warsztaty i czas wolny 

16:00 nabożeństwo 

18:00 Msza święta (o. Paweł Zając OMI – Prowincjał Misjonarzy Oblatów MN w Polsce) 

20:30 Wieczór Uwielbienia 

 

Sobota, 9.07 | Czekam 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: Monika Hoffman-Piszora (IG: @dzieciaki_cudaki) 

11:00 dzielenie w grupach 

12:00 Msza święta (bp Andrzej Przybylski, archidiecezja częstochowska) 

13:30 obiad 

18:00 koncert: Kamil Bednarek 

20:00 koncert: TAU 

 

Niedziela, 10.07 | Ruszam 
8:00 modlitwy poranne 

8:30 śniadanie 

10:00 konferencja/świadectwa 

11:00 uroczysta Msza święta (abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP) 

13:00 obiad 

 

NAGRANIA POPRZEDNICH 
FESTIWALI: 
2019 -  https://youtu.be/0T4zv5oBzBo                                                                          
.         -  https://youtu.be/I6egLHVA7yY 
2020 -  https://youtu.be/mfRmR596yno?list=PLF-
YWhMiUFtXSYt0GdPAe5JvtrpjUhxoI 
2021 -  https://youtu.be/HoE-KhupZ84                                                             
.         -  https://youtu.be/uL4NmkiXJbQ                                                              
.         -  https://youtu.be/PV-oLsIcVL8 
 
 
 

Kokotek jest dzielnicą Lublińca, 10 km od 
centrum miasta. Zatrzymują się tu pociągi 
dalekobieżne z Wrocławia, Warszawy czy 
Krakowa.  Do samego Kokotka – uczestnicy 
przewożeni będą darmowymi autobusami 
kursującymi przez cały dzień. Możesz też 
przyjechać własnym autokarem lub 
samochodem. W tym celu uruchomiony 
zostanie specjalny parking. 
https://festiwalzycia.pl/niezbednik-festiwalowicza/ 
 
 
 
 

Z Rabki – Zdroju do Kokotek:                           
2 godz. 33 min (202 km) - 
https://www.google.com/maps/dir/Rabka-
Zdr%C3%B3j,+W%C5%82adys%C5%82awa+
Orkana,+Rabka-
Zdr%C3%B3j/Kokotek,+Lubliniec/@50.095461
9,18.7608548,9z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!
1m1!1s0x47160a9c388efd61:0xd52768c3d4d3
30fa!2m2!1d19.9522718!2d49.6098523!1m5!1
m1!1s0x4710dbf846f6327d:0xa6926082dcaf1c
b7!2m2!1d18.7043713!2d50.5970644!3e0 
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Festiwal Życia to największe chrześcijańskie wydarzenie plenerowe dla młodzieży w regionie. 
W programie znajdują się m. in. warsztaty, konferencje, koncerty, Msze święte, nabożeństwa, adoracja 24/7, 

czy ekstremalny Bieg Festiwalowicza! Na naszej scenie grali już m. in. Golec uOrkiestra, Kuba Badach, 

TGD, Luxtorpeda, Tau, ks. Kuba Bartczak, Arka Noego, Owca. Co roku impreza przyciąga tysiące młodych 

ludzi z całej Polski i nie tylko! Postacią na której oparta będzie treść festiwalu jest Maryja. Podążając 

śladami jej pięknego, ale i pełnego trudności życia na ziemi, będziemy odkrywać siebie. 
 

   
https://youtu.be/HRf6ULwKrOg?list=UU0ZIijJgwXDDz0LF_ll1JaQ 
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Nawrócony Amaro na Festiwalu Życia. "Kuchnia i sukces stały 

się dla mnie bożkiem" 

 

 

 

KOPIUJ LINK 

Wojciech Modsst Amaro na Festiwalu Życiato: Festiwalzycia.pl 

Na Śląsku trwa chrześcijański festiwal dla młodzieży, w trakcie którego do przemówił Amaro. Zebrany przed sceną 
tłum poznał historię nawrócenia kulinarnego celebryty. — Zostawiłem za sobą całkowicie swoje życie i staram się żyć 
"stylem Maryi'" — przyznał. Oznaczało to zamknięcie dwóch restauracji i sprzedaż domu. — (...) Pan posłał nas w 
miejsce zupełnie dla nas nieznane, powołał do rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. Jezus z rybaka zrobił 
pasterza. I z kucharza może zrobić kogo tylko chce — zapewniał uczestników imprezy. Restaurator stanął również w 
obronie Kościoła katolickiego, mówiąc, że choć wielu narzeka na księży i samą instytucję, to jego zdaniem, tylko w 
Kościele odnajdzie się Jezusa. Według Amaro, należy być mu posłusznym jak ufające dziecko. — To jest zgoda na 
wypełnienie się woli Bożej w swoim życiu — podkreślił. — Nie ma szuflad dla Pana Boga. Trzeba zaprosić go do 
każdej przestrzeni swojego życia, a nie tylko do tych, o których myślimy, że są dla niego przeznaczone. 

Jak donoszą katolickie media, swój "kulinarny" rachunek sumienia Amaro zamknął wyznaniem: Najbardziej 
żałuję tego, że kuchnia i związany z nią sukces w pewnym momencie stały się dla mnie bożkiem. 

To nie pierwszy raz, gdy 50-latek podzielił się swoim świadectwem. W 2019 r. na łamach "Wprost" stwierdził, że 
"poznawanie miłości Boga do człowieka i Jego miłosierdzia jest sensem życia". Przyznał też, że bez niej rodzina i 
kariera nie dawały mu pełnej satysfakcji. – Ukojenie przyniosła tylko otwartość na relację z Bogiem. Potem już On 
zaczął działać i przemieniać moje życie. Wtedy zrozumiałem, że Bóg to nie "Ten" z wysoka, niedostępny, tylko ktoś 
najbliższy. Gdy stawia się Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne trafia na właściwe – wyjaśnia wtedy kucharz. 
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/nawrocony-amaro-na-festiwalu-zycia-kuchnia-i-sukces-staly-sie-dla-mnie-
bozkiem/vc28cfw?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

Czytaj też: https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-modest-amaro        

-                           https://wiadomosci.onet.pl/religia/wojciech-modest-amaro-znalezc-boga-w-kuchni/peg52fm 

Gorliwi katolicy show-biznesu:                                                                                      

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/katolicy-show-biznesu-el-dursi-frykowska-amaro-musial/t6be7g9 
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STARY SĄCZ -  Strefa Chwały Festiwal, czyli wyjątkowe rekolekcje, które owocują na przestrzeni całego roku ... 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

-   https://strefachwaly.pl/                                                                                                                                                                                                                                         
-   https://stacja7.pl/z-kraju/strefa-chwaly-festiwal-czyli-wyjatkowe-rekolekcje-ktore-owocuja-na-przestrzeni-calego-roku/ 

Inauguracja - https://youtu.be/Xel1RO2q8ww  .  https://youtu.be/v6GZNuWBhPw                                                                                 

.                                      https://www.youtube.com/results?search_query=strefa+chwa%C5%82y+festiwal+2022 
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franciszek-i/przemowienia/sdm2023 

 

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem”(Łk 1, 39) 

Temat Światowych Dni Młodzieży w Panamie brzmiał: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 

38). Po tym wydarzeniu wyruszyliśmy w drogę ku nowemu celowi: spotkaniu w Lizbonie w 2023 r., pozwalając, by w naszych 

sercach rozbrzmiewało echem przynaglające zaproszenie Boga, by powstać. I tak, w 2020 r. rozważaliśmy słowa Jezusa: 

„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7, 14). Zaś w ubiegłym roku zainspirowaliśmy się postacią św. Pawła apostoła, do którego 

Zmartwychwstały Pan zwrócił się ze słowami: „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16). Etap drogi, 

który pozostał nam jeszcze do Lizbony, będziemy przemierzać wspólnie z Dziewicą z Nazaretu, która zaraz po zwiastowaniu 

„wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39), żeby pomóc swej kuzynce Elżbiecie. Słowem, które łączy te trzy tematy jest 

czasownik powstać, który — o czym warto pamiętać — oznacza też „zmartwychwstać”, „obudzić się do życia”. 

W tych ostatnich, tak trudnych czasach, kiedy ludzkość, doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest dramatem wojny, 

Maryja otwiera dla wszystkich — a zwłaszcza dla was, ludzi młodych tak, jak ona — drogę bliskości i spotkania. Mam nadzieję i 

głęboko wierzę w to, że doświadczenie, które stanie się udziałem wielu z was w Lizbonie, w sierpniu przyszłego roku, stanie się 

nowym początkiem dla was młodych, a wspólnie z wami także dla całej ludzkości. 

Maryja wstała 

Po zwiastowaniu Maryja mogłaby skupić się na samej sobie, na zmartwieniach i obawach, związanych z jej nowym stanem. A 

jednak nie czyni tego, ale całkowicie ufa Bogu. Myśli raczej o Elżbiecie. Wstaje i wychodzi na światło słoneczne, tam, gdzie panuje 

życie i ruch. Choć szokująca zapowiedź anioła wywołała w jej planach „trzęsienie ziemi”, ta młoda kobieta nie pozwala się 

sparaliżować, ponieważ w jej wnętrzu znajduje się Jezus, moc zmartwychwstania. Nosi już w sobie Baranka złożonego w ofierze i 

zarazem wiecznie żywego. Maryja powstaje i wyrusza w drogę, ponieważ jest pewna, że Boże plany są najlepszym możliwym 

projektem jej życia. Maryja staje się świątynią Boga, obrazem pielgrzymującego Kościoła, Kościoła, który wychodzi i oddaje się na 

służbę, Kościoła niosącego Dobrą Nowinę! 

Doświadczenie w swym życiu obecności zmartwychwstałego Chrystusa, spotkanie z Nim „żywym” — to największa duchowa 

radość, to eksplozja światła, wobec której nikt nie może pozostać „w bezruchu”. Natychmiast wprawia ona w ruch i przynagla do 

niesienia innym tej nowiny, do dawania świadectwa radości z tego spotkania. To właśnie ona ożywiała pośpiech pierwszych 

uczniów, w dniach, które nastały po zmartwychwstaniu: „niewiasty więc pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką 

radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom” (Mt 28,8). 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek-i/przemowienia/sdm2023_15082022


W opisach zmartwychwstania, często występują dwa czasowniki: zbudzić oraz powstać. Za ich pomocą Pan przynagla nas do 

wyjścia ku światłu, do tego, byśmy dali się Mu prowadzić, abyśmy mogli wyjść poza progi wszystkich naszych zamkniętych drzwi. 

„Dla Kościoła jest to znaczący obraz. Także i my, jako uczniowie Pana i jako Wspólnota chrześcijańska, jesteśmy wezwani do 

szybkiego powstania, aby wejść w dynamiczną rzeczywistość zmartwychwstania i pozwolić się prowadzić Panu po drogach, które 

chce nam wskazać” (Homilia w Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2022 r.). 

Matka Boża jest wzorem młodych ludzi będących w ruchu, którzy nie trwają bierni przed lustrem, podziwiając swoje odbicie, ani nie 

wpadają w „pułapki” sieci. Jest ona całkowicie zwrócona ku temu, co na zewnątrz. Jest kobietą paschalną, w stanie niekończącego 

się exodusu, wychodzenia poza siebie, ku wielkiemu Innemu, którym jest Bóg i ku bliźnim, braciom i siostrom, zwłaszcza 

najbardziej potrzebującym, jak było to w przypadku jej kuzynki Elżbiety. 

... i poszła z pośpiechem 

Św. Ambroży z Mediolanu pisze w komentarzu do Ewangelii wg św. Łukasza, że Maryja skierowała się pośpiesznie ku górom, 

ponieważ „pchnęła Ją do drogi obudzona pragnieniem pochodzącym z wewnętrznej radości i gorliwością w spełnieniu obowiązku. 

Dokąd Ona, wypełniona Bogiem, miała zmierzać z pośpiechem, jeśli nie ku górze? Łaska Ducha Świętego nie zna powolnych 

rachub” [1]. Pośpiech Maryi jest więc wyrazem troskliwego przynaglenia do służby, do radosnego głoszenia, do pełnej gotowości 

odpowiedzi na łaskę Ducha Świętego. 

Maryja pozwoliła, by wyzwaniem stały się dla niej potrzeby jej starszej kuzynki. Nie wycofała się, nie pozostała obojętną. Myślała 

bardziej o innych, niż o sobie samej. I to wniosło w jej życie dynamizm i entuzjazm. Każdy z was może zadać sobie pytanie: w jaki 

sposób reaguję na potrzeby, jakie widzę wokół siebie? Czy myślę natychmiast o usprawiedliwieniu, by zwolnić się z obowiązku, czy 

też wykazuję zainteresowanie i oddaję siebie do dyspozycji? Oczywiście, nie możecie rozwiązać wszystkich problemów świata. Ale 

być może możecie zacząć od tych, które są najbliżej was, od spraw w waszej okolicy. Kiedyś ktoś powiedział Matce Teresie z 

Kalkuty: „To, co matka robi, jest zaledwie kroplą w oceanie”. A ona odpowiedziała: „Ale gdybym tego nie robiła, w oceanie byłoby o 

jedną kroplę mniej”. 

Wobec konkretnej i pilnej potrzeby, należy działać pośpiesznie. Jak wiele osób na świecie czeka na odwiedziny kogoś, kto się nimi 

zajmie! Ileż osób starszych, chorych, uwięzionych, iluż uchodźców potrzebuje naszego współczującego spojrzenia, naszych 

odwiedzin, jako brata lub siostry, pokonujących barierę obojętności! 

Jaki „pośpiech” wprawia was w ruch, drodzy młodzi? Co sprawia, że czujecie się wezwani do tego, by się ruszyć — tak bardzo, że 

nie jesteście w stanie ustać w miejscu? Tak wiele osób — doświadczonych m.in. rzeczywistością pandemii, wojny, przymusowej 

migracji, ubóstwa, przemocy, kataklizmów — zadaje sobie pytanie: dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego właśnie mnie? Dlaczego 

teraz? Tymczasem kluczowe pytanie naszej egzystencji brzmi: dla kogo jestem? (por. Posynodalna Adhortacja apost. Christus 

vivit, 286). 

Pośpiech młodej kobiety z Nazaretu jest pośpiechem właśnie tych, którzy otrzymali nadzwyczajne dary od Pana i nie mogą 

powstrzymać się przed dzieleniem się nimi, przed rozlewaniem na innych ogromnej łaski, której sami doświadczyli. Jest to 

pośpiech tego, kto umie przedkładać potrzeby innych ponad własne. Maryja jest przykładem młodej osoby, która nie traci czasu, 

próbując zwrócić na siebie uwagę lub poszukując uznania innych — jak zdarza się to wówczas, gdy uzależniamy się od „polubień” 

w mediach społecznościowych — ale wyrusza w poszukiwaniu najbardziej autentycznych więzi, wypływających ze spotkania, z 

dzielenia się, z miłości i służby. 

Od chwili zwiastowania, kiedy po raz pierwszy wyruszyła w odwiedziny do swej kuzynki Elżbiety, Maryja nie ustaje w przemierzaniu 

przestrzeni i czasów, odwiedzając swe dzieci, potrzebujące jej troskliwej pomocy. Nasze pielgrzymowanie, jeśli jest w nim obecny 

Bóg, prowadzi nas wprost do serca każdego z naszych braci i sióstr. Jak wiele świadectw otrzymujemy od osób „odwiedzonych” 

przez Maryję, Matkę Jezusa i naszą Matkę! W iluż miejscach na krańcach ziemi przez wieki — za sprawą objawień lub 

wyjątkowych łask — Maryja nawiedzała swój lud! Praktycznie nie ma miejsca na ziemi, którego by nie odwiedziła. Matka Boża 

pielgrzymuje pośród swego ludu, poruszona opiekuńczą czułością, biorąc na siebie zmartwienia i zmienne koleje losu. A 

gdziekolwiek znajduje się sanktuarium, kościół czy kaplica jej poświęcona, tam licznie przybywają Jej dzieci. Jak wiele mamy 

wyrazów ludowej pobożności! Pielgrzymki, święta, modlitwy błagalne, przyjmowanie w domach peregrynujących obrazów, a także 

wiele innych, to konkretne przykłady żywej relacji pomiędzy Matką Pana i Jej ludem, którzy wzajemnie się odwiedzają! 

Dobry pośpiech zawsze popycha nas ku górze i ku innym 

Dobry pośpiech zawsze kieruje nas ku górze. Istnieje też jednak pośpiech niewłaściwy, jak na przykład ten, który sprawia, że 

podchodzimy do życia w sposób powierzchowny i wszystko traktujemy z lekkodusznością, bez uwagi czy zaangażowania, bez 

prawdziwego uczestniczenia w tym, co robimy; to pośpiech, z jakim żyjemy, uczymy się, pracujemy, spotykamy się z innymi, bez 

angażowania w to naszej głowy, a jeszcze mniej serca. Zdarza się on też w naszych relacjach: w rodzinie, kiedy nigdy nie 

słuchamy tak naprawdę innych i nie poświęcamy im czasu; w przyjaźniach, kiedy oczekujemy, że przyjaciel będzie nas zabawiał i 

odpowiadał na nasze wymagania, lecz widząc, że przeżywa kryzys i nas potrzebuje, zaczynamy go unikać i kierujemy się ku 

komuś innemu; w naszych relacjach uczuciowych, między zakochanymi, gdzie dwie osoby będące razem, rzadko wykazują się 

cierpliwością, by dogłębnie poznać się nawzajem. Takie samo podejście możemy okazywać w szkole, w pracy i w innych 

przestrzeniach codziennego życia. Cóż, trudno by wszystkie te sprawy przeżywane w pośpiechu, wydały owoce. Istnieje ryzyko, że 

pozostaną jałowe. Tak, jak czytamy w Księdze Przysłów: „Zamiary pracowitego [prowadzą] do zysku, a wszystkich śpieszących się 

— do straty” (Prz 21, 5). 

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2022/documents/20220629-omelia-pallio.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek-i/przemowienia/sdm2023_15082022#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#286
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Kiedy Maryja przybywa wreszcie do domu Zachariasza i Elżbiety, dochodzi tam do wspaniałego spotkania! Elżbieta doświadcza na 

sobie cudownego działania Boga, który obdarza ją synem, choć sama jest już w podeszłym wieku. Miałaby wszelkie podstawy, 

żeby mówić przede wszystkim na swój temat, jednak nie jest skupiona na sobie, ale zwraca się do swej młodej kuzynki, by powitać 

Ją i owoc Jej łona. I gdy tylko słyszy Jej pozdrowienie, Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Takie niespodzianki i nagłe 

powiewy Ducha mają miejsce wówczas, kiedy żyjemy w sposób prawdziwie gościnny, kiedy w centrum stawiamy gościa, a nie nas 

samych. Widzimy to także w historii Zacheusza. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce [gdzie 

znajdował się Zacheusz], spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany” (Łk 19,5-6). 

Wielu z nas zdarzyło się, że Jezus niespodziewanie wyszedł nam na spotkanie: to w Nim po raz pierwszy doświadczyliśmy 

bliskości, szacunku, braku uprzedzeń i potępienia, miłosiernego spojrzenia, którego nigdy nie spotkaliśmy u innych. A to nie 

wszystko, poczuliśmy też, że Jezusowi nie wystarczało spoglądanie na nas z oddali, ale chciał być blisko nas i dzielić z nami swoje 

życie. Radość z tego doświadczenia wzbudziła w nas pośpiech, by Go przyjąć, pilną potrzebę bycia z Nim i lepszego poznania Go. 

Elżbieta i Zachariasz ugościli Maryję i Jezusa! Uczmy się od tych dwojga staruszków, co znaczy gościnność! Zapytajcie waszych 

rodziców, dziadków i najstarszych członków waszych wspólnot, co znaczy dla nich być gościnnym wobec Boga i wobec innych. 

Warto, byście wysłuchali doświadczeń tych, którzy was poprzedzili. 

Drodzy młodzi, nadszedł czas, by z pośpiechem wyruszyć ku konkretnym spotkaniom, ku prawdziwemu przyjęciu tego, kto jest inny 

niż my, tak, jak dzieje się to w przypadku młodej Maryi i starszej już Elżbiety. Tylko w ten sposób będziemy mogli pokonać 

odległości dzielące pokolenia, klasy społeczne, kultury etniczne i wszelkiego rodzaju grupy oraz kategorie, a także wojny. Dla 

rozbitej i podzielonej ludzkości, młodzi ludzie zawsze są nadzieją na nową jedność. Ale tylko wówczas, gdy posiadają pamięć. 

Tylko wtedy, kiedy słuchają o dramatach i marzeniach osób starszych. „Nie jest przypadkiem, że wojna powróciła do Europy w 

czasie, gdy odchodzi pokolenie, które doświadczyło jej w ubiegłym wieku” (Orędzie z okazji II Światowego Dnia Dziadków i 

Osób Starszych, 24 lipca 2022 r.). Potrzeba przymierza pomiędzy młodzieżą a starszymi, aby nie zapomnieć nauki płynącej z 

historii, aby przezwyciężyć polaryzacje i ekstremizmy współczesnych czasów. 

Pisząc do Efezjan, św. Paweł oznajmiał: „Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy 

przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył 

rozdzielający je mur — wrogość” (Ef 2, 13-14). Jezus jest Bożą odpowiedzią na wyzwania ludzkości w każdym czasie. I tę 

odpowiedź Maryja niesie w sobie, kiedy udaje się na spotkanie z Elżbietą. Największym prezentem, jakim obdarza swą podeszłą 

wiekiem krewną, jest przyniesienie jej Jezusa. Z pewnością także Jej konkretna pomoc była cenna. Jednak nic nie mogłoby 

wypełnić domu Zachariasza tak wielką radością, ani tak wielkim znaczeniem, jak obecność Jezusa w łonie Dziewicy Maryi, która 

stała się żywym tabernakulum Boga. W tej górskiej okolicy Jezus przez samą swą obecność i bez wypowiedzenia choćby jednego 

słowa, wygłasza swe pierwsze „kazanie na górze”: ogłasza w ciszy błogosławieństwo maluczkich i pokornych, którzy powierzają się 

Bożemu miłosierdziu. 

Moim przesłaniem dla was, młodych, i zarazem wielkim przesłaniem, które niesie Kościół jest Jezus! Tak, tym przesłaniem jest On 

sam, Jego nieskończona miłość wobec każdego z nas i Jego zbawienie i nowe życie, które nam dał. Zaś Maryja jest dla nas 

wzorem, jak przyjąć w naszym życiu ten ogromny dar i jak ogłaszać go innym, stając się tymi, którzy niosą cierpiącej ludzkości 

Chrystusa, Jego współczującą miłość i hojną służbę. 

Wszyscy razem do Lizbony! 

Maryja była dziewczyną, podobną do wielu z was. Była jedną z nas. Tak pisał o niej bp Tonino Bello: Święta Maryjo (...) wiemy, że 

zostałaś przeznaczona do żeglowania po pełnym morzu. Lecz jeśli zmuszamy Cię do pływania przy brzegu, to nie dlatego, że 

chcemy Cię ograniczyć, ale dlatego, że pragniemy Cię widzieć blisko plaż naszego zniechęcenia. W ten sposób możemy 

uświadomić sobie, że my również jesteśmy powołani, podobnie jak Ty, do żeglugi po oceanach wolności [2]. 

Jak przypominałem w pierwszym orędziu z tej trylogii, to z Portugalii w XV i XVI w. wielu młodych ludzi — a wśród nich liczni 

misjonarze — wyruszało ku nieznanym światom, także po to, by podzielić się z innymi ludami i narodami doświadczeniem 

spotkania Jezusa (por. Orędzie ŚDM 2020). I to tę ziemię Maryja zechciała w szczególny sposób odwiedzić na początku XX w., 

kiedy to z Fatimy zwróciła się do całego świata z potężnym i zadziwiającym orędziem o Bożej miłości, wzywając do nawrócenia i do 

prawdziwej wolności. Wobec każdego i każdej z was ponawiam moje serdeczne zaproszenie do udziału w tej wielkiej 

międzykontynentalnej pielgrzymce ludzi młodych, której kulminacją będą Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, w sierpniu 

przyszłego roku. Przypominam wam też, że 20 listopada bieżącego roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będziemy 

obchodzić Światowy Dzień Młodzieży w Kościołach lokalnych na całym świecie. A w związku z nim, wielką pomocą dla tych, którzy 

działają w duszpasterstwach młodzieży może być niedawny dokument, opublikowany przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i 

Życia — Wskazówki duszpasterskie dotyczące celebracji ŚDM w Kościołach partykularnych. 

Drodzy młodzi, marzę o tym, byście podczas ŚDM mogli na nowo doświadczyć radości spotkania z Bogiem oraz z braćmi i 

siostrami. Po długim okresie rozłąki i izolacji — z Bożą pomocą — odkryjemy w Lizbonie radość braterskiego uścisku pomiędzy 

narodami i pokoleniami, uścisku pojednania i pokoju, uścisku nowego misyjnego braterstwa! Niech Duch Święty rozpali w waszych 

sercach pragnienie powstania i radość wspólnego wędrowania w stylu synodalnym, odrzucając fałszywe granice. Czas na 

powstanie jest teraz! Powstańmy w pośpiechu! I tak, jak Maryja, nieśmy w sobie Jezusa, by móc głosić Go wszystkim! W tym 

pięknym okresie waszego życia, idźcie naprzód i nie odkładajcie tego, co Duch może w was dokonać! Z serca błogosławię waszym 

marzeniom i waszej drodze. 

 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek-i/przemowienia/wydadza-owoc-nawet-i-w-starosci
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek-i/przemowienia/wydadza-owoc-nawet-i-w-starosci
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek-i/przemowienia/sdm2023_15082022#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/05/18/0305/00673.html#PL


 

https://sdmpolska.pl/ 
 
-   https://sdmpolska.pl/rejestracja-grupy : Podsumowując: W systemie polskim (nie portugalskim)                                                                                          

w sekcji płatności organizator uzupełnia następujące pola opłat: 
A) opłata naliczona przez system portugalski razem z oplatą solidarnościową 10EUR 
B) opłata za pakiet polski wraz z ubiezpieczeniem kosztów leczenia za granicą i NNW - 40 EUR 
Po wpisaniu kwot system wygeneruje 2 faktury proforma - pierwszą za pakiety w Lizbonie i opłatę slidarnościową, drugą za pakiety polskie.  
W przypadku faktury proforma za pakiety lizbońskie i opłatę solidarnościową rozliczaną przez KBO ŚDM zostaną uwzględnione zniżki, jeśli wpłaty 
będą dokonane według harmonogramu:  
do 24 grudnia 2022 - zniżka 10% za pakiet lizboński  
od 25 grudnia 2022 do 9 marca  2023- zniżka 5% za pakiet lizboński  
od 10 marca 2023 - bez zniżek.  

 

 
 
-    https://sdmpolska.pl/aktualnosci/167,dzieje-sie    .  https://sdmpolska.pl/lizbona-2023 
 
 

-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/166,kierunek-lizbona    .   https://pielgrzym.   

 

 

https://sdmpolska.pl/
https://sdmpolska.pl/rejestracja-grupy
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/167,dzieje-sie
https://sdmpolska.pl/lizbona-2023
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/166,kierunek-lizbona
https://pielgrzym.pelplin.pl/


 
 
-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/163,dzialamy 
 
 
-   https://sdmpolska.pl/punkty-przygotowan-do-sdm 
 
 
-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/103,odliczanie-do-lizbony 
 

Rodzi się ważne pytanie: Ile to będzie kosztować?  

1. Samolot lot w dwie strony + bagaż 23kg – od 1750 zł                                       

(przykładowo dla grupy 40 osób, na trasie 

2. Warszawa-Porto-Lizbona-Warszawa, z przesiadką) 

3. Pakiet polski, pełny lizboński, ubezpieczenie i  fundusz solidarnościowy - Ok 1500 zł 

4. Dni w diecezji - Ok 300 zł  

5. Przejazdy wewnętrzne  - Ok 200 zł  

https://sdmpolska.pl/aktualnosci/163,dzialamy
https://sdmpolska.pl/punkty-przygotowan-do-sdm
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/103,odliczanie-do-lizbony


Podsumowując wydatki na dzień dzisiejszy wychodzi od 3.700 zł, za przeloty i 
dwutygodniowy pobyt w Portugalii.  

HYMN 

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 

 

 

 



https://youtu.be/JUiBADEot90 

Powietrze już drga 
Ruszamy w drogę, jeden łączy nas cel 
We wspólnej wędrówce spotkaliśmy się 
Jak Maryja chcemy przyjąć Twój plan 
To my Twoi słudzy wołamy co dnia 

Ojcze nasz, Panie nasz 
Niech dziś wola Twa wypełni się w nas 

Chcemy jak Matka Twa 
Otwierać swe serca na łaski tej dar 

Ref. Wszyscy słyszą nasz radosny głos 
Podnosimy swe ręce, powietrze już drga 

Jezus żyje, nie zostawi nas 
Już teraz na miłość jest czas 

Ty, co ciągle poszukujesz swych dróg 
Posłuchaj uważnie, co mówi Ci Bóg 

Spróbuj z nami podnieść w górę swój wzrok 
Gdy tracisz nadzieję, bo zgubiłeś gdzieś 

uśmiech Twój, miłość Twą 
Odzyskasz je znów, zaufaj bo On 

dobrze zna serca głos 
I ruszaj bez strachu, zrób pierwszy krok! 

To Maryja pierwsza znała ten dar 
Miłości bez końca, co zawsze już trwa 

Zaufała, nauczyła nas jak 
Przyjmować do serca Jezusa, gdy On 

Daje nam Ciało Swe 
Ja przyjąć Go chcę, podnoszę swój głos, 

Wołam On Panem mym 
Ja ufam Jemu, a On ufa mi! 

Nie zwątpiła w obietnicę Twą 
Maryja, tak młoda, nie bała się wstać 

I z pośpiechem wyruszyć na górski szlak 
Jej krewna Elżbieta witała ją tak: 

„Raduj się, chwała Ci, 
Bo owoc Twej wiary, Syn Jezus, nasz Pan” 

I ja też słyszeć chcę 
„Twa wiara wystarczy, nie lękaj się!" 

 

https://youtu.be/JUiBADEot90


https://youtu.be/SWo7r7PaHqE 

 

Po raz pierwszy w logotypie umieszczono też 
Różaniec – nawiązanie do duchowości Maryjnej 
silnie obecnej w portugalskim Kościele, a 
zwłaszcza do historii fatimskich objawień. 
Jednym z elementów jest też podobizna Maryi, 
przedstawionej, jako młoda dziewczyna, gotowa 
do drogi i do odpowiedzi na Boże wezwanie. 

https://sdmpolska.pl/logo-sdm   

 

 
 

https://youtu.be/SWo7r7PaHqE
https://sdmpolska.pl/logo-sdm


18 listopada – Bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica.  
  

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci 
Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. 
Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i 
autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w 
codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także 
w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam 
często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście 
śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy. 

 
Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki 
różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała 
się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 
roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii 
otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w 
Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele 
parafialnym w Zabawie. 
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność 
apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby 
dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory 
wieszczów. Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne 
słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni 
religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała 
się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na 
przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa 
Wiecznej Adoracji N. Sakr. 
 

Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził 
ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 
4 grudnia, w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków. 
Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej 
ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny.        
Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc. 

W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce. - https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3  

 
 

 
 

  https://jp2.tvp.pl/47274450/tarnow-homilia-podczas-mszy-beatyfikacyjnej-karoliny-kozkowny 
 

  Litania do Błogosławionej Karoliny 

 

  Modlitwa o Kanonizację Błogosławionej Karoliny 

 
  Różeniec z Błogosławioną Karoliną Kózkowną 

 

  Sanktuarium Bł. Karoliny Kózki w Zabawie 

 
 
 Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze 
swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować 
codziennie walkę z pokusami, Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, 
byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę 
oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością. 
       Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

 

 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3
https://jp2.tvp.pl/47274450/tarnow-homilia-podczas-mszy-beatyfikacyjnej-karoliny-kozkowny
http://pz.lap.pl/?id=1&pokaz=newsa&n_id=26
http://pz.lap.pl/?id=1&pokaz=newsa&n_id=28
http://pz.lap.pl/?id=1&pokaz=newsa&n_id=30
http://pz.lap.pl/


NAPRZECIW BOLSZEWIKOM DLA OJCZYZNY RATOWANIA - KS. IGNACY SKORUPKA   
 

   Pomnik obrońców Warszawy w Ossowie – zobacz w nowym oknie.

                                                                                                   
                        
Pamiątki święceń kapłańskich Ks. Ignacego Skorupki      
                                                              

 

uzyskał nominację na kapelana garnizonu na 
warszawskiej Pradze. Bardzo wierzył w 
zwycięstwo, ufał, że Bóg stoi po stronie 
Polaków i czuwa nad nimi Matka Boża 
Królowa Polski. Zapewniał młodych żołnierzy 
i ochotników, że zwycięstwo jest bliskie. 
Przeczuwał, że przyjdzie ono w Dzień 
Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia). Stał się 
duchowym przewodnikiem obrońców 
Warszawy. https://niepodlegla.gov.pl/wiktoria-1920/ksiadz-

ignacy-skorupka-bohater-bitwy-warszawskiej-1920/ 

 

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/panorama/pomnik_obroncow_warszawy_ossow/
https://niepodlegla.gov.pl/wiktoria-1920/ksiadz-ignacy-skorupka-bohater-bitwy-warszawskiej-1920/
https://niepodlegla.gov.pl/wiktoria-1920/ksiadz-ignacy-skorupka-bohater-bitwy-warszawskiej-1920/


Wraz z porucznikiem Stanisławem Matarewiczem wyruszył 13 sierpnia 1920 roku z warszawskiej Pragi do Ossowa, aby ratować stolicę przed 
bolszewikami. W decydującym momencie boju pod Ossowem razem z młodymi ochotnikami ruszył do natarcia. Padł od kuli wroga w momencie 
udzielania pomocy i ostatniego namaszczenia konającemu żołnierzowi. Wieść o ofiarnej postawie i śmierci kapelana natchnęła żołnierzy, a wkrótce 
obiegła cały kraj powodując wzrost uczuć patriotycznych. Bój pod Ossowem był pierwszą zwycięską potyczką Bitwy Warszawskiej. Od niej zaczął 
się początek końca bolszewików. Dzięki ofierze księdza Skorupki i wielu młodych żołnierzy i ochotników zmienił się bieg historii Polski i Europy. Tak 
opisywał te wydarzenia kardynał Aleksander Kakowski, ordynariusz archidiecezji warszawskiej: 
 „Między innymi poszedł i ksiądz Skorupka, młody i pięknej powierzchowności kapłan, który jeszcze piękniejszą miał duszę. Chwila 
śmierci ks. Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed 
bolszewikami, odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami”. 
 

Kartka pocztowa autorstwa ks. Skorupki: 

 

 

 
DUCHOWY LIDER Z WARSZAWY 
 
Ignacy Skorupka, urodził się 31 lipca 1893 na warszawskiej Woli, przy ulicy Ciepłej 3. Był synem Adama Skorupki, urzędnika wywodzącego się ze 
szlachty zagrodowej z Podlasia, i Eleonory z Pomińskich, córki powstańca styczniowego. Jego brat, Kazimierz Skorupka był związany z 
harcerstwem (spotkał go tragiczny los, zmarł w grudniu 1944 roku w obozie koncentracyjnym na Majdanku). 
W 1909 roku ks. Skorupka wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Przyjął niższe święcenia. Jesienią 1914 roku został skierowany do 
Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. 
Pełnił funkcję proboszcza – w 1917 r. w Bogorodsku (okolice Moskwy), następnie od września 1917 do sierpnia 1918 r. w Klińcach. Tam prowadził 
polską drużynę harcerską i uczył w miejscowej szkole. Organizował życie dzieciom – zainicjował powstanie szkoły początkowej, teatru i towarzystw 
opiekuńczych. W Klińcach przebywała dwutysięczna grupa polskich uciekinierów, a ks. Ignacy Skorupko został ich nieformalnym przywódcą. 
Zabiegał w Kijowie, aby grupa powróciła na tereny polskie, co ostatecznie się udało. Sam powrócił pod koniec sierpnia i już od września pełnił 
funkcję wikariusza w Łodzi. Dzięki niemu powstało tam Towarzystwo „Oświata”, które edukowało Polaków. 

 
Pierwsza strona z tez ks. Skorupki. Unikalne dokumenty można pobrać -  KLIKAJĄC TUTAJ. 
 
We wrześniu 1919 roku ks. Skorupka powrócił do stolicy, gdzie pracował jako notariusz i archiwista Kurii Warszawskiej. Bardzo zaangażowany w 
różne inicjatywy był m.in. kapelanem Ogniska Rodziny Maryi, prowadzonego przez siostry franciszkanki dla sierot. Działał również w harcerstwie 
jako komendant hufca Okręgu Łódzkiego ZHP. 

KAPELAN OCHOTNIKÓW  
Ksiądz Skorupka długi czas zabiegał, aby zostać kapelanem wojskowym. Dopiero, gdy bolszewicy zaczęli zbliżać się do Warszawy, jego prośba 
została potraktowana poważnie. Ostatecznie, dzięki poparciu biskupa polowego Wojska Polskiego Stanisława Galla, został kapelanem garnizonu 
praskiego. Jego rola skupiała się na posłudze w koszarach. Spowiadał żołnierzy idących na front, wspierał ich słowem i modlitwą. 
Model krzyża księdza Skorupki – zobacz w nowym oknie. 
7 lub 8 sierpnia na własną prośbę został mianowany kapelanem lotnym 1. Batalionu 236. Pułku Piechoty Armii Ochotniczej (Legii Akademickiej). 
Miejscem formowania się grupy była Szkoła im. Władysława IV na warszawskiej Pradze. To tutaj gromadzili się studenci, gimnazjaliści i harcerze. 
13 sierpnia 1920 r. batalion wyruszył do Ossowa na czele z ks. Skorupką. Z czasem został włączony do 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Na 
miejsce dotarli około północy. Wieczorem batalion dotarł do wsi Ossów w powiecie wołomińskim, leżącej na linii frontu. Od Szkoły im. Władysława 
IV do Ossowa w linii prostej jest około 15 kilometrów. To pokazuje, jak blisko bram stolicy byli bolszewicy. 

MŁODZI ŻOŁNIERZE W NATARCIU 
Rosyjska ofensywa ruszyła 13 sierpnia 1920 roku – były to dwa rosyjskie pułki z 79. Brygady Strzeleckiej. Przed sobą miały trzykrotnie mniejsze i 
słabsze dwa bataliony polskie w okolicach Ossowa. Rosjanie uderzyli w rejonie Wołomina, Leśniakowizny i Ossowa, bo wiedzieli, że dalej już 
otwiera się droga na Warszawę. Bolszewicy raportując Leninowi przebieg natarcia informowali, iż wieczorem widzieli już światła polskiej stolicy. 
Model 3D czapki wojskowej księdza Ignacego – zobacz w nowym oknie. 
14 sierpnia 1920 roku młodzi ochotnicy z Warszawy i Mazowsza, choć słabi, niewyszkoleni taktycznie i źle uzbrojeni, stawili skuteczny opór 
jednemu z najsilniejszych oddziałów wroga. Zadecydowała o tym m.in. ich mocna postawa duchowa, w której formowaniu udział miał kapelan 
Ignacy Skorupka. 

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Tezy-ksi%C4%99dza-Ignacego-Skorupki.zip
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/modele3d/krzyz/?v=1
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/modele3d/czapka/?v=1


14 sierpnia 1920 roku ksiądz Ignacy Skorupka zginął od postrzału. Kazimierz Węcławski, 17-letni uczestnik boju pod Ossowem relacjonował: 

„Gdy ruszyliśmy do natarcia, ksiądz (…) został zabity od kul, widziałem to z paru metrów! Ja 
mówię do naszych – Chłopcy, proszę Was, celujcie w brzuch, w pierś, to musi gdzieś trafić! 
Oni idą taką kupą, że my ich wyłoimy…”. 
Obok księdza Ignacego, który padł trafiony w głowę, szedł inny młody żołnierz, który chwycił księdza i chciał przytrzymać, ale został trafiony ogniem 
pocisków. Po bitwie ciała leżały obok siebie. 
Obelisk w Ossowie – otwórz w nowym oknie.  
 

ZWYCIĘSTWO ZAWDZIĘCZAMY KSIĘDZU 
Dowódca batalionu, podporucznik Słowikowski, tak wspomina księdza Skorupkę: 

„Noc z 14 na 15 sierpnia spędziłem razem z ochotnikami w okopach, by dać przykład, iż 
oficer dzieli wszystkie trudy i znoje wojenne. Gdy w nocnej ciszy rozmyślałem nad ciężkim 
bojem i nad całością wydarzeń dnia, doszedłem do przekonania, iż zwycięstwo 
zawdzięczamy przede wszystkim wielkiej i ofiarnej pracy ks. Skorupki, który zaszczepił w 
sercach ochotników wiarę w zwycięstwo i pomoc Boską. Czyż to nie silna wiara trzymała ich i 
kazała walczyć do upadłego? Słabo wyszkoleni, nie umiejący strzelać ani walczyć bagnetem, 
szli do szturmu jak starzy żołnierze. 
Ojcem duchowym zwycięstwa był kapelan. Nigdzie nie wspomniano, że to on wpajał w serca 
ochotników wiarę w nasze zwycięstwo, wiarę w pomoc Najświętszej Maryi Panny.  Że to on 
głosił, iż dzień 15 sierpnia, dzień święta Wniebowzięcia, będzie dniem naszego zwycięstwa.  
Czy nie spełniło się to, w co wierząc święcie, przepowiadał?  
Odszedł w przeddzień naszego wielkiego zwycięstwa”. 
Pułkownik Kazimierz Węcławski tak relacjonował odnalezienie ciała księdza: 

„Mieszkańcy miejscowości Leśniakowizna zaczęli znosić ciała poległych, w tym zwłoki Ks. 
Ignacego, które zidentyfikowałem, odnalazłem czapkę wojskową, podniosłem krzyż, który 
położyłem na piersi księdza, oraz zakrwawioną stułę, którą owinąłem okolice szyi kapelana, 
całość nakryłem płaszczem i oddając cześć Bohaterowi zasalutowałem!”.  
Model 3D stuły z krwią księdza Skorupki – zobacz w nowym oknie. 
W komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 16 sierpnia opisano „bohaterską śmierć ks. kapelana Ignacego Skorupki, który w stule i z 
krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom”. 
 

POGRZEB ORAZ PAMIĘĆ O KAPELANIE 
Wieść o śmierci ks. Skorupki błyskawicznie rozeszła się na pierwszej linii frontu. Pierwszy meldunek z 15 sierpnia, mówiący o walkach pod 
Ossowem i Leśniakowizną, donosił: 

„Ciężko ranny i zaginiony ppor. Haber, zabici ppor. Makarewicz oraz kapelan, ksiądz Ignacy 
Skorupka, który w stule i z krzyżem w ręku prowadził tyralierę do ataku”.  
Ciało Ignacego Skorupki przewieziono do Warszaw. 17 sierpnia w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej, a następnie na Powązkach, miały 
miejsce uroczystości pogrzebowe z udziałem najwyższego duchowieństwa oraz przedstawicieli rządu i generalicji. Generał Józef Haller udekorował 
trumnę bohaterskiego kapłana nadanym pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 
Model 3D Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari – zobacz w nowym oknie. 

 
Uroczysty pogrzeb księdza Skorupki przyczynił się do nadania szerokiego rozgłosu temu wydarzeniu. Wspominał o tym ppor. Mieczysław 
Słowikowski: 

„Widocznym było, że wiadomość o śmierci ks. Skorupki lotem błyskawicy rozeszła się po 
całym kraju, niewątpliwie przyczyniając się do ogólnego zapału, jaki ogarnął naród”.  
W 1921 roku w Ossowie, w miejscu śmierci kapłana, mieszkańcy postawili drewniany krzyż (24 lata później, w 1944 r. bolszewicy ponownie 
podeszli pod Warszawę, tym razem jako „wyzwoliciele”. Ścięli krzyż i zużyli go na opał. 11 kwietnia 1981 roku ufundowano nowy krzyż), a na 
Cmentarzu Powązkowskim uroczyście poświęcono nagrobek księdza Ignacego (kwatera 244-5-15). W sierpniu 1924 roku odsłonięto pomnik z 
wyrytymi 69 nazwiskami żołnierzy i ochotników, którzy zginęli w Boju pod Ossowem i zostali wówczas rozpoznani. 
Krzyż w Ossowie – zobacz w nowym oknie. 
W 1939 roku postawiono obelisk w okolicach domu państwa Orychów, gdzie po bitwie przeniesiono ciało księdza Skorupki. Fundusze na ten cel 
przekazali żołnierze 36. pp. Legii Akademickiej w 1925 roku. W 1981 roku mieszkaniec Ossowa Marian Jeznach z własnych funduszy 
przeprowadził renowację tego pomnika. Ksiądz Ignacy Skorupka w 1986 roku został odznaczony Gwiazdą Wytrwałości, zaś w 2010 roku 
pośmiertnie otrzymał Order Orła Białego, który w imieniu rodziny przyjęła jego stryjeczna wnuczka, Anna Rogaska.  
 

ZATRZYMALIŚMY BOLSZEWICKI MARSZ NA EUROPĘ 
Chwila śmierci księdza Skorupki symbolicznie została pokazana jako punkt zwrotny w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 roku. Stolica 
została uratowana, a polscy żołnierze przestali się cofać. Atak Polaków zaskoczył wroga i przebiegał pomyślnie, gdyż uderzenie spadło na 
nieosłonięte skrzydło frontu zachodniego. Już pierwszego dnia Polacy rozbili zgrupowania armii sowieckiej pod Lublinem. 17 sierpnia odzyskano 
Mińsk Mazowiecki i Siedlce. 18 sierpnia oddziały polskie weszły na linię: Kodeń nad Bugiem, Janów Podlaski, Drohiczyn, Stanisławów. Inicjatywa 
operacyjna przeszła całkowicie w ręce wojsk polskich. Siły Michaiła Tuchaczewskiego były w odwrocie. 19 sierpnia odzyskano Brześć nad Bugiem. 
W tym czasie polska 15. Dywizja Piechoty dotarła do Wysokiego Mazowieckiego i utrudniała odwrót przeciwnika. 25 sierpnia 14. Dywizja generała 
Daniela Konarzewskiego z 3. Korpusem Kawalerii pod Kolnem zakończyła Bitwę Warszawską, a zwycięstwo pod Ossowem powstrzymało marsz 
sowieckiej Rosji na Europę, ratując niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej i zachodniego świata. 
Grób księdza Skorupki na Cmentarzu Powązkowskim – zobacz w nowym oknie. 
Dla narodu polskiego w jego tysiącletniej historii zwycięstwo z 1920 roku stoi w rzędzie takich triumfów bitewnych, jak Grunwald i Wiedeń.

 

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/panorama/obelisk_ossow/
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/modele3d/stula/?v=1
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/modele3d/order/?v=1
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/panorama/ossow_krzyz/
https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/panorama/powazki/


Polscy duchowni wobec agresji bolszewickiej. 
 

Latem 1920 r. biskupi nie tylko wzywali Polaków do obrony Ojczyzny oraz modlitw o zwycięstwo oręża 

polskiego, lecz również aktywnie wspierali poczynania władz cywilnych i wojskowych RP. Kapłani zaś 

służyli walczącym żołnierzom jako kapelani wojskowi. 
  

Ukształtowany w wyniku I wojny światowej układ sił w środkowej i wschodniej Europie stworzył 

okoliczności dla odrodzenia państwa polskiego. Jednakże warunki, w jakich naszym przodkom przyszło 

kształtować własną państwowość, nie były łatwe; Polska nie miała granic, na wielu kierunkach toczyły się 

walki. Odradzającej się Rzeczypospolitej niemal od początku trzeba było bronić. 

Kształt i trwałość państwa zależały od rozwoju relacji z głównymi wrogami-sąsiadami Polski – Niemcami 

i czerwoną Rosją. Kwestia przebiegu granicy zachodniej pozostawała w dużym stopniu w rękach 

zwycięskich aliantów – w gabinetach Paryża, Londynu i Rzymu – i to w czasie gdy „być albo nie być” 

przywróconego państwa rozstrzygało się na wschodnich rubieżach i zależało w największym stopniu 

od czynu zbrojnego: przede wszystkim polskiego i tych, co rozumieli sprawę niepodległości swojej i innych. 

Rycina przedstawiająca męczeństwo bł. Andrzeja Boboli (fot. NAC) 

 

Zagrożenie ze wschodu. Niepodległa Polska, mająca ambicje odgrywania ważnej roli w gronie państw 

Europy Środkowo-Wschodniej, musiała irytować wrogo nastawionych sąsiadów; szukali więc sposobów, by 

umniejszyć lub zniszczyć jej pozycję. Hasło Dajosz Warszawu! zyskało ogromną popularność wśród 

sołdatów Armii Czerwonej; umieszczano je na sztandarach pułków, na transparentach, ulotkach, 

transportach kolejowych, by zagrzewało bolszewików do walki z Polakami. Niemcy, Czesi, Anglicy 

z wielkim zapałem temu przyklasnęli … W Moskwie wielkie niezadowolenie wywołał sojusz polsko-

łotewski i polsko-ukraiński
1
, co wydatnie naruszało imperialne interesy bolszewickiej Rosji. Ponadto 

odrodzona Polska, mimo swej wielokulturowości i wielowyznaniowości, była państwem katolickim, co w 

komunistycznej Rosji, uznającej Kościół katolicki za wyrachowanego i zdeklarowanego przeciwnika, 

wzbudzało nie tylko wrogość ustrojową i etniczną, lecz także nienawiść ideologiczną. Kościół w Polsce, 

cieszący się z odzyskanej niepodległości, nie mógł nie przeciwstawić się zagrożeniu ze Wschodu. 

„Polska w pochodzie bolszewizmu na świat – pisali biskupi polscy – jest już ostatnią dla niego barierą, 

a gdyby ta  się załamała, rozleje się on po świecie falami zniszczenia”
2
.  

Totalitarne państwo rosyjskie i frazesy bolszewickiej propagandy „o prawie do samostanowienia” 

realizowane przy użyciu bezwzględnego terroru musiały przerażać, a fanatyzm ideologiczny odrzucał. 

A to właśnie Włodzimierz Lenin, Lew Trocki, Michaił Kalinin mobilizowali Rosję i tzw. świat pracy 

do walki przeciwko „pańskiej Polsce”. Już 29 listopada 1918 r. Lenin w specjalnym rozkazie 

do bolszewickiej armii robotniczo-chłopskiej wzywał, by idee rewolucji komunistycznej przenieść 

na Zachód i „zatopić bagnet Armii Czerwonej w Europie”
3
. Rozkaz z 6 sierpnia 1920 r. Michaiła 

Tuchaczewskiego do czerwonoarmistów nie pozostawiał złudzeń: 

„[…] wojsko czerwonego sztandaru stoi gotowe do śmiertelnej walki z wojskami orła białego […], 

do zemsty za zbezczeszczony Kijów i do utopienia zbrodniczego rządu [Józefa] Piłsudskiego we krwi 

zmiażdżonej armii polskiej […]. Na zachodzie ważą się losy wszechświatowej rewolucji, po trupie Polski 

wiedzie droga do ogólnego wszechświatowego pożaru
4
. Na Wilno, Mińsk, Warszawę marsz!”

5
. 

Hasło Dajosz Warszawu! zyskało ogromną popularność wśród sołdatów Armii Czerwonej; umieszczano je 

na sztandarach pułków, na transparentach, ulotkach, transportach kolejowych, by zagrzewało bolszewików 

do walki z Polakami. Niemcy, Czesi, Anglicy
6
 z wielkim zapałem temu przyklasnęli i sprawiali wrażenie, 

jakby robili wszystko, by komunistyczna pożoga ogarnęła Europę i świat. 

 



Papież Benedykt XV. 

 

W czerwcu 1920 r., wobec ofensywy wojsk bolszewickich i cofania się naszych oddziałów, zaczął się 

exodus ludności Kresów. Do Warszawy napływali uchodźcy, z czasem coraz liczniejsi; w końcu ze stolicy 

też co bardziej przerażeni ewakuowali się w kierunku zachodnim. 27 lipca 1920 r. podczas Konferencji 

Episkopatu Polski w Jasnogórskim Sanktuarium hierarchowie poświęcili naród i kraj Najświętszemu Sercu 

Jezusa oraz przypomnieli, że Matka Boża jest Królową Polski. Również jasnogórscy paulini rozesłali pisma, 

w których wspominali o. Augustyna Kordeckiego i wzywali do obrony Ojczyzny. Tak uczynili również 

dyplomaci akredytowani w Warszawie; pozostał jednakże dziekan korpusu dyplomatycznego – nuncjusz 

apostolski Achille Ratti, późniejszy Pius XI. Wprawdzie powodem było spóźnienie się na opuszczający 

stolicę eszelon dyplomatyczny, ale później już nie zabiegał o wyjazd, chyba że… na front (m.in. wizytował 

kleryków seminarium płockiego pełniących służbę sanitarną we Flotylii Wiślanej). Poprosił telegraficznie 

papieża Benedykta XV o zgodę na pozostanie w Warszawie, nawet gdyby została zajęta przez bolszewików, 

by ochraniać miejscowe duchowieństwo i ludność. Powiadomił Eustachego Sapiehę, ówczesnego ministra 

spraw zagranicznych, że pozostanie w stolicy, dopóki będzie tam choćby jeden przedstawiciel władz. 

Polska, wdzięczna nuncjuszowi za tę postawę, odznaczyła go później Orderem Orła Białego. Otrzymał go 

tuż przed konklawe, z którego wyszedł jako Pius XI (później nazywany „papieżem polskim”). Marszałek 

Piłsudski wielokrotnie dawał wyraz swojej sympatii do papieża; w 1927 r. w Wilnie zapewniał, że Polacy 

są: „złączeni z Jego Świątobliwością pierwszymi poczynaniami życia naszego państwowego i możemy 

zawsze być pewni jego uczuć i sentymentu w stosunku do nas”
7
. Polscy biskupi i Stolica Apostolska 

z walczącym narodem. Episkopat Polski wystosował 7 lipca 1920 r. list do papieża Benedykta XV, 

w którym wskazywał misję odrodzonej Polski jako obrończyni świata chrześcijańskiego: „Ojcze Święty! 

Ojczyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogiem Krzyża Chrystusowego, z bolszewikami. Odradzająca się 

Polska, wyczerpana czteroletnimi zmaganiami się ościennych państw na jej ziemiach, wyniszczona obecną 

wojną, zdobywa się na ostateczny wysiłek. Jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu 

światu, nowy potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia Krzyża. Ojcze Święty, 

w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za Ojczyznę naszą. Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej 

pomocy murem piersi własnych zasłonili świat przed grożącym mu niebezpieczeństwem”. List ten 

podpisali: kard. Edmund Dalbor, kard. Aleksander Kakowski, abp Adam Stefan Sapieha, abp Józef 

Teodorowicz, bp Marian Fulman i bp Henryk Przeździecki. Papież, zwyczajem ówczesnej dyplomacji 

watykańskiej, nie odpowiedział wprost, ale w liście do wikariusza generalnego Stolicy Apostolskiej, kard. 

Basilia Pompiliego z 5 sierpnia 1920 r. stwierdził: „Gdy wszystkie narody cywilizowane korzyły się 

w milczeniu przed przewagą siły nad prawem, jedynie Stolica Święta protestowała przeciw bezprawnemu 

podziałowi Polski i przeciw nie mniej niesprawiedliwemu uciskowi ludu polskiego. Obecnie wszakże 

chodzi o rzeczy o wiele poważniejsze: obecnie jest w niebezpieczeństwie nie tylko istnienie narodowe 

Polski, lecz całej Europie grożą okropności nowej wojny. Nie tylko więc miłość dla Polski, ale miłość 

dla Europy całej każe nam pragnąć połączenia się z nami wszystkich wiernych w błaganiu Najwyższego, 

aby za orędownictwem Najświętszej Dziewicy Opiekunki Polski zechciał oszczędzić Narodowi Polskiemu 

tej ostatecznej klęski oraz by raczył odwrócić tę nową plagę od wycieńczonej przez upływ krwi Europy”
8
. 

Benedykt XV z radością przyjął ogłoszenie w rzymskim kościele jezuickim specjalnych modłów 

za „nieszczęsną Polskę”. A po odparciu bolszewików z linii Wisły wystosował do kard. Kakowskiego 

i kard. Dalbora oraz pozostałych polskich biskupów list, w którym podnosił znaczenie Bitwy Warszawskiej. 

Podkreślał w nim antycywilizacyjny charakter dążeń czerwonej Rosji: „szalony napór wroga to miał na celu, 

aby zniszczyć Polskę, owo przedmurze Europy, a następnie podkopać i zburzyć całe chrześcijaństwo 

i opartą na nim kulturę, posługując się do tego krzewieniem szalonej i chorobliwej doktryny”
9
. 

W liście Do biskupów świata z 7 lipca 1920 r. hierarchowie polscy pragnęli poruszyć sumienie zagranicy 

i apelowali do międzynarodowej społeczności katolickiej, uświadamiając jej niebezpieczeństwo, przed 

jakim stanąłby katolicyzm, gdyby Polska uległa bolszewickiej nawale
10

. Pisali: „Zwracamy się do was, 

najczcigodniejsi księża biskupi całego katolickiego świata, z wołaniem gorącym o pomoc i ratunek 

dla Polski. Zwracamy się w chwili tak bardzo dla nas krytycznej, kiedy to wróg potężny staje na naszych 

rubieżach, zagrażając nam podbojem i zniszczeniem. […] Wszak nie szukała Polska tej walki, narzucona 

jej ona została. I nie walczymy zupełnie z narodem, walczymy raczej z tymi, którzy Rosję zdeptali, jej krew 



i duszę wyssali, idąc po nowe zabory. Jak szarańcza, zniszczywszy wszelkie życia ślady w jednym miejscu, 

wędruje do miejsc innych, pędzona z dawnych granic własnym dziełem zniszczenia, podobnie bolszewizm, 

zatruwszy Rosję, splądrowawszy ją, na Polskę swoje otwiera gardziele. Nie upadamy wcale na duchu, bo 

znamy żywotność naszego narodu, bo żywo ufamy opatrznym rządom Bożym, ale jednak w ciężkiej 

potrzebie czujemy się całkiem odosobnieni. […] Bo nie my sami zagrożeni jesteśmy. Dla wroga, który nas 

zwalcza, nie jest bynajmniej Polska ostatnią przystanią dla jego trofeów; lecz jest mu raczej etapem tylko 

i pomostem do zdobycia świata. […] Bolszewizm idzie istotnie na podbój świata. Rasa, która nim kieruje, 

już przedtem podbiła sobie świat przez złoto i banki, a dziś, gnana odwieczną żądzą imperialistyczną, 

płynącą w jej żyłach, zmierza już bezpośrednio do ostatecznego podboju narodów pod jarzmo swych 

rządów. […] Polska w pochodzie bolszewizmu na świat jest już ostatnią dla niego barierą, a gdyby się ta 

załamała, rozleje się on po świecie falami zniszczenia. I jakżeż straszliwa jest ta fala, która dziś światu 

zagraża. Bo bolszewizm jest ostatnim wykwitem wszelkich zasad negacji, chowanych przez całe stulecie, 

które godziły w rodzinę, w wychowanie, w ustrój socjalny, w religię […]. Oprócz doktryny i czynu, nosi 

jeszcze bolszewizm w swej piersi nienawiścią zionące serce. […] Bolszewizm prawdziwie jest żywym 

wcieleniem i ujawnieniem się na ziemi ducha antychrysta”. Przedstawionej przez biskupów polskich 

diagnozie politycznej, społecznej i religijnej zagrożenia bolszewickiego towarzyszy – w dalszej części 

listu – apel o solidaryzm duchowy modlitewnego świata z narodem polskim, uwikłanym w straszliwą wojnę, 

a pragnącym pokoju. Uderza zdecydowany ton oczekiwań biskupów: „Podnosząc dziś głos za Polską, 

podnosimy go na świat cały. Gdy mówimy o nas, mówimy zarazem o Was najczęściej: bracia. I w ogóle 

mówimy o Europie i o dzisiejszym świecie, bo gdyby świat chciał być nawet obojętnym na losy Kościoła, 

nadprzyrodzonego życia i chrześcijańskiego ducha, to jeszcze i wtedy nie będzie przecie obojętny 

na zniszczenie, zagrażające jego kulturze własnej, jaką z chrystianizmu wyniósł. Zwracamy się przeto […] 

z prośbą o ratunek; nie o pieniądze was prosimy, nie o amunicję, nie o wojskowe zastępy, nie prosimy was 

o to, zwłaszcza że nie wojny pragniemy, lecz jedynie pokoju, byleby tylko pokój ten nie był nowym u nas 

podbojem, a światu zagrożeniem. Pokoju pragniemy i o pokój się modlimy i was dlatego, najczcigodniejsi 

bracia, o broń prosimy pokoju, jaką jest modlitwa. Prosimy was dzisiaj o szturm modłów do Boga za Polską.  

Gdy słały narody tak niedawno wojska i amunicję na pokonanie bolszewizmu, to dziś zimnym zdają się 

patrzeć okiem, jak w krwawych zapasach pławi się Polska, a nieraz odnosi się wrażenie, jak gdyby państwa 

niektóre, miast odgradzać zarazę wschodu przez Polskę jak najsilniejszą, rade by ją jednak raczej widzieć 

małą i słabą. Nie na to przytaczamy te szczegóły, abyśmy wchodzić zamyślali w dziedzinę polityczną. 

Rejestrujemy je tylko jako objawy realne moralnej odmiany Europy i świata. Doprawdy, Europa sprzed 

kilku miesięcy, a Europa dzisiejsza, jakże są sobie niepodobne. I tamta, w głoszonych przez siebie zasadach, 

sędzią się staje Europy obecnej”. Wielokrotnie biskupi polscy zbiorowo lub indywidualnie zwracali się też 

do wiernych. W liście z 7 lipca 1920 r. szczegółowo opisali, na czym polega zagrożenie bolszewickie: 

„Wróg to tym groźniejszy, bo łączył okrucieństwo i żądzę niszczenia z nienawiścią wszelkiej kultury, 

szczególnie zaś chrześcijaństwa i Kościoła. Za jego stopami pojawiają się mordy i rzezie, ślady jego znaczą 

palące się wsie, wioski i miasta, lecz nade wszystko ściga on w swej ślepej zapamiętałej zawiści wszelkie 

zdrowe związki społeczne, każdy zaczyn prawdziwej oświaty, każdy ustrój zdrowy, religię wszelką 

i Kościół. Mordowanie kapłanów, bezczeszczenie świątyń świadczy o drogach, przez które przechodzi 

bolszewizm. Prawdziwie duch antychrysta jest jego natchnieniem, pobudką dla jego podbojów i jego 

zdobyczy. Lecz szczególniejszą nienawiścią zapałał on do Polski. Bo gdy niektóre mocarstwa zeszły ze swej 

pierwotnej drogi, aby zawierać z tym wrogiem umowy, własnego niepomne niebezpieczeństwa, Polska 

jedna oparła się pokuśnym wołaniom tego wroga i jakby murem stanęła, aby mu wstęp do siebie z zachodu 

Europy zagrodzić. Dlatego to wróg ów poprzysiągł jej zniszczenie i zemstę. W takiej to ciężkiej chwili 

uważamy za swój obowiązek, ażeby ozwać się do was, słowem naszym was zagrzać i na duchu podnieść. 

Nie dajmyż, najmilsi, dostępu do serc naszych żadnej małoduszności. Pomnijmy, iż Bóg, który nam cudem 

dał Ojczyznę, jest dziś obroną naszą i tarczą. Dopuszcza On na Ojczyznę tę ciężką, wielką próbę, aby 

doświadczyć nas, a przez nawiedzenie uleczyć. […] Zamiast Polskę budować, to myśmy klasowymi 

zawiściami raczej ją rozdzierali i ducha jej kurczyli. Więc doświadczył nas Pan […]. Doświadczył nas, 

abyśmy pod przymusem niebezpieczeństwa, zagrażającego Polsce, to dali Ojczyźnie, czegośmy dotąd 

dać się ociągali lub też poniechali. 

W takiej to chwili z głębi naszych serc wołamy do was i odzywamy się do sumień waszych. Dajcież 

Ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie słowem samym, ale czynem stwierdzajcie, iż ją 

miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego daru wolności przez wasze poświęcenie się dla Polski. […] 

Bądźcie w służbie Ojczyzny ofiarni, bo tylko wielką ofiarą okupicie nadal jej wolność i siłę. […] Dawajcie 



jej wasze mienie, gdy was dziś Ojczyzna wzywa, do pożyczki Odrodzenia. Dawajcie jej ofiarę z waszego 

życia, gdy zagrożona o nią woła. […] wzywamy was, abyście też dali zastępy ochotnicze dla ratowania 

narodu i Polski. W dzisiejszym naszym położeniu, w armii ochotniczej, obok istniejącego wojska, jest nasza 

nadzieja i przyszłość. Przez jej szeregi dajemy wojsku naszemu niezbędne rezerwy; wielkim czynem 

narodowym rozniecamy ogień zapału w całym społeczeństwie, ożywiamy nowym duchem zwątlałe siły 

armii […]. Potrzeba nam dzisiaj szturm przypuścić do serca Bożego za naszą Ojczyznę. Jak są stany 

wyjątkowe w porządku przyrodzonym, tak są też stany wyjątkowe w porządku nadprzyrodzonym, w którym 

przez wielki akt i czyn modlitwy zażegnywa się niebezpieczeństwo i mocą Bożą ratuje się naród nad 

przepaścią”
11

. 

List do wiernych kończy zarządzenie, by po codziennej Mszy św., a w niedziele i święta po sumie kapłani 

odmawiali wraz z ludem litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w każdy zaś piątek główna Msza św. 

była odprawiana przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Biskupi zalecili też, by po Mszy św. był 

odmawiany akt poświęcenia się Sercu Pana Jezusa. W niedzielę po święcie Matki Boskiej Szkaplerznej, 

czyli 18 lipca, od sumy do zakończenia nieszporów miało miejsce wystawienie monstrancji z Sanctissimum. 

Wierni zostali zachęceni do adoracji w celu uproszenia błogosławieństwa dla Ojczyzny i wojska. Ponadto 

kapłani zachęcali do częstszego przyjmowania Komunii św. w intencji Ojczyzny
12

. W odezwie 

wystosowanej z Jasnej Góry przez osiemnastu hierarchów, czytamy: „[…] z twierdzy jasnogórskiej tryska 

źródło najsilniejszego dla narodu ukrzepienia. Wszak tu króluje ta sama Panna Przenajświętsza, która przez 

znaki cudowne lud swój prowadziła i ten sam jest to naród, który w złej jak dobrej woli zaznawał zawsze 

od Niej łaski i zmiłowań. […] dziś nawała wrogów potopem zalewa Polskę, jak wówczas, tak i dziś 

widoczny jest związek między winą naszą a karą Pańską. I winy same, winy dzisiejsze, tak żywo 

przypominają nasze winy stare. […] wtenczas wierzono żywo, a Kościół był narodowi ostoją. Dziś zaś 

wszystkie moce piekła wpędzono w ruch, ażeby Kościół pokurczyć, by wiernych od niego odstręczyć, by 

pismem, agitacją wywrotową samo serce ludu zatruć. […] Z garstki obrońców Częstochowy spłynął 

wówczas na całą Polskę duch pokrzepienia i duch odrodzenia. I garstka stanęła za wielkie armie i pułki 

wojska. Zwyciężyła i naród zbawiła! Utwórzcie i Wy przez zjednoczenie uświęconą nadprzyrodzoną wiarą 

armie narodowego zbawienia. Idźcie do niej wszyscy – a jak wtedy, tak i dziś duch Jej przełamie obojętność 

i zwątpienie”
13

. Na zakończenie listu biskupi zwrócili się do Najświętszej Panny Maryi w imieniu własnym 

i wiernych, by jako nasza Królowa i Pani „w ciężkiej kraju potrzebie przyszła nam na pomoc”. I prosili Ją: 

„Odrzuć wroga od granic naszej Ojczyzny; wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek”. 

27 lipca 1920 r. podczas Konferencji Episkopatu Polski w Jasnogórskim Sanktuarium hierarchowie 

poświęcili naród i kraj Najświętszemu Sercu Jezusa oraz przypomnieli, że Matka Boża jest Królową Polski. 

Bp Henryk Przeździecki 

 

Również jasnogórscy paulini rozesłali pisma, w których wspominali o. Augustyna Kordeckiego i wzywali 

do obrony Ojczyzny, a jednocześnie zachęcali do zawierzenia jej Pani Jasnogórskiej. Także poszczególni 

biskupi – m.in. podlaski Henryk Przeździecki, kujawsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki, płocki Antoni 

Julian Nowowiejski – kierowali do wiernych listy i komunikaty; szczególnie ważne były wezwania 

metropolity warszawskiego. Patrząc na fenomen naszego życia narodowego i naszych aspiracji 

niepodległościowych, nie można nie dostrzec zaangażowania katolickich kapłanów i ich stosunku do 

sprawy narodowej, poczynając od organicznej dbałości o utrzymanie tożsamości, tradycji historycznej 

i kulturowej, po różne formy wspierania bezpośredniej walki zbrojnej. 9 lipca 1920 r. kard. Kakowski 

zwrócił się do duchownych swojej archidiecezji, domagając się od nich rygorystycznego wykonywania 

obowiązków duszpasterskich i obywatelskich. Poza zintensyfikowaniem życia religijnego, zarówno 

liturgicznego jak i społeczno-duszpasterskiego, kardynał oczekiwał od księży, że wesprą władze cywilne 

organizujące życie w szczególnym czasie wojny. Nakazał powołać we wszystkich parafiach komitety opieki 

nad rodzinami żołnierzy walczących na froncie. Wezwał do propagowania odezw wojskowych (szczególnie 

chodziło o odezwę gen. Józefa Hallera Do broni) i pożyczki Odrodzenia Polski oraz do zastępowania 

w obowiązkach tych, którzy walczyli z wrogiem. 31 lipca metropolita zwrócił się do duchowieństwa swojej 

archidiecezji w sprawie religijno-patriotycznej mobilizacji ludności Warszawy w związku ze zbliżającą się 

nawałą bolszewicką. Zarządził nabożeństwa błagalne za wstawiennictwem bł. Andrzeja Boboli, patrona 

Polski, i bł. Ładysława z Gielniowa, patrona Warszawy, wskazując czas i świątynie, w których mają 

odbywać się nowenny, adoracje i procesje. Pieniądze zebrane w kościołach na tacę 8 sierpnia zostały 



„przeznaczone w całej archidiecezji na żołnierza polskiego”14. Rzeczywiście, w wielu stołecznych 

świątyniach od początku sierpnia były odprawiane nowenny i adoracje. W niedzielę, 8 sierpnia, 

we wszystkich kościołach Warszawy odbywała się całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu 

połączona z generalnym rozgrzeszeniem i Komunią św. oraz z wieczornymi procesjami na pl. Zamkowy, 

gdzie wystawiono relikwie bł. Ładysława z Gielniowa i bł. Andrzeja Boboli. Śpiewano: „Święty Boże, 

Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, który Jesteś w niebie, Niech żaden nasz pocisk i żaden nasz 

wystrzał Nie padnie daremnie w okrutnej potrzebie! Idzie w niebo nasze wołanie: Od hańby, od niewoli, 

zachowaj nas, Panie!”
15

. Od święta Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia) do święta Wniebowzięcia Matki 

Najświętszej (15 sierpnia) trwała ogólnopolska krucjata modlitewna w intencji Ojczyzny. 

Bp Antoni Nowowiejski (fot. NAC) 

 

W czasie tej nowenny – a także później – wystawiano relikwie świętych do adoracji. Pisał w swym 

pamiętniku gen. Józef Haller: 

„Dnia 14 sierpnia, jak dotąd każdego dnia, byłem obecny wczesnym rankiem na Mszy św. w kościele 

Zbawiciela, gdzie się rozpoczynała nowenna o uproszenie zwycięstwa. Podniosły i rozczulający był widok 

ołtarza Matki Boskiej […] otoczonego sztandarami, w głębokim skupieniu modlącymi się żołnierzami 

i cisnącymi się do ołtarza wiernymi z wszystkich sfer dla przyjęcia Komunii św. Wielu w kościele leżało 

krzyżem”
16

. 

Nastrój panujący wśród mieszkańców Warszawy przekazał także ówczesny premier Wincenty Witos: 

„Celem podniesienia na duchu ludności Stolicy wydały władze duchowne zarządzenie publiczne modłów 

we wszystkich kościołach. Olbrzymie tłumy ludności chodziły z procesją i chorągwiami przez dwa dni 

po ulicach Warszawy, śpiewając pieśni i prosząc Boga o zwycięstwo”
 17

. 

Postaci bł. Andrzeja Boboli trzeba poświęcić osobno nieco miejsca. Mieszkańcy zagrożonego przez 

bolszewików Pińska, gdzie jezuita prowadził działalność apostolską w ostatnim okresie swego życia i gdzie 

poniósł męczeńską śmierć, 12 lipca 1920 r. wysłali prośbę o jego kanonizację do Benedykta XV. 

Do korespondencji dołączyli opis cudów, jakie w przeszłości za sprawą błogosławionego towarzyszyły 

pokoleniom Polesiaków, oraz hymn ułożony przez prawosławnych ku jego czci. Biskupi polscy wsparli ten 

adres petycją – wysłaną do Stolicy Apostolskiej z Jasnej Góry 28 lipca 1920 r. – o kanonizację 

oraz ustanowienie Andrzeja Boboli patronem Polski, odrodzonej i zagrożonej w swym bycie. Wspomniano 

tam widzenie z 1819 r. polskiego dominikanina z Wilna, o. Alojzego Korzeniewskiego, zapowiadające 

Polskę wolną, co spełniło się po 99 latach. 

Do prośby episkopatu osobisty list do papieża dołączył Piłsudski: 

„Wbrew zamiarom naszych wrogów Ojczyzna nasza zmartwychwstała, co wedle rachub ludzkich 

zdawało się prawie niemożliwym. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu 

wstawiennictwu naszych Świętych Patronów, a zwłaszcza błogosławionemu Andrzejowi Boboli […]. 

Dlatego błagamy Cię, Ojcze Święty, by Wasza Świątobliwość raczył zaliczyć w poczet świętych 

błogosławionego Andrzeja Bobolę. Ufamy, że jako Patron Kresów Wschodnich, na których poniósł 

męczeńską śmierć, wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie przedmurzem chrześcijaństwa 

na rubieżach wschodnich”
18

. 

Kardynał Kakowski nakazał proboszczom i rektorom kościołów warszawskich trwać na stanowiskach 

w czasie zagrożenia bolszewickiego. W odezwie z 7 sierpnia 1920 r. głosił: 

„Nadeszła chwila, kiedy cały naród, a w szczególności m.st. Warszawy, ma zdobyć się na siłę, aby odeprzeć 

najeźdźców i spełnić święty względem Ojczyzny obowiązek. W tym celu tymczasowa Rada Obrony Miasta 

wzywa do stworzenia batalionów ochotniczych, do których winien stanąć każdy, kto zdolny unieść broń. 

Kogo na siły nie stać, niech śpieszy do drużyn, które pracują około kopania okopów. Nie trwoga, nie zemsta 

pchać nas winna, lecz płomienne wołanie Matki Ojczyzny o pomoc i ratunek. Ze względu na ważność 

chwili i grożące miastu naszemu niebezpieczeństwo, praca około okopów w dni niedzielne i świąteczne jest 

dozwoloną. Niech serc nie warzy zwątpienie i małoduszność, bo dopóki tętni w duszy polskiej wiara 

w opiekę Bożą i prawdziwy patriotyzm, nie masz takiej siły, która by nas złamać mogła. 

Gubernator wojenny i Rada Tymczasowa ujęła w swoje ręce obronę miasta, im więc należy się bezwzględny 

posłuch, a kto nie pójdzie za ich odezwaniem, nie jest godzien imienia Polaka. 

Więc naprzód na posterunek pod hasłem: «Bóg i Ojczyzna»”
19

. 



Metropolita warszawski 10 sierpnia wystosował do swoich księży apel o pozostanie w parafiach i na 

wyznaczonych im placówkach. Pisał: „Tylko najemnik, a nie pasterz, opuszcza owce swoje w chwili 

niebezpieczeństwa. Gdyby jednak, co nie daj Boże, najemnik taki się znalazł i z jakichkolwiek pobudek 

opuścił stanowisko, obciążam go ipso facto suspensą ab officio et beneficio. Przy czym dodaję, że zbiegły 

kapłan na dawne stanowisko nie powróci. Przykład wasz, którzy nadto jesteście stróżami mienia 

kościelnego, doda męstwa i otuchy waszym parafianom. […] Stójcie niewzruszenie, a Bóg miłosierny niech 

nas wszystkich ma w swojej pieczy”
20

. Zapewne ten kategoryczny list-apel do duchowieństwa archidiecezji 

przesądził o pozostaniu w swojej parafii w Wyszkowie ks. kan. Wiktora Mieczkowskiego
21

. Na jego 

plebanii zatrzymali się bolszewicy z Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, o którym pisał 

korespondent wojenny Stefan Żeromski: „Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga 

odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się 

wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla niego już nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej 

nie ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła”
22

. 

Do 10 sierpnia ok. 25 tys. ochotników było gotowych zasilić walczące oddziały. Był to wynik szerokiej 

akcji agitacyjnej duchownych, władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych. 

Bp Stanisław Zdzitowiecki 

 

Zaciąg był spontaniczny; najmłodszymi ochotnikami byli piętnastoletni uciekinierzy z domu, najstarszym 

sześćdziesięciopięcioletni mężczyzna, którego trzej synowie byli już w wojsku
23

. Patrząc na fenomen 

naszego życia narodowego i naszych aspiracji niepodległościowych, nie można nie dostrzec 

zaangażowania katolickich kapłanów i ich stosunku do sprawy narodowej, poczynając od organicznej 

dbałości o utrzymanie tożsamości, tradycji historycznej i kulturowej, po różne formy wspierania 

bezpośredniej walki zbrojnej. 18 lipca, obchodzony jako święto Armii Ochotniczej, stał się okazją 

do wyrażenia patriotycznych uczuć przez szerokie kręgi społeczeństwa. Święto miało charakter podniosły 

i poważny; propagowano pożyczkę Odrodzenia Polski, zbierano ofiary na Biały Krzyż, czyli na fundusz 

pomocy dla żołnierza. Uroczystości kościelne odbywały się na stołecznym pl. Saskim, gdzie biskup polowy 

Wojska Polskiego gen. Stanisław Gall celebrował Mszę św., podczas której (w czasie podniesienia) 

z Cytadeli oddano dwadzieścia strzałów armatnich, a po Eucharystii celebrans wręczył gen. Hallerowi 

poświęcony sztandar Armii Ochotniczej. Na zakończenie ceremonii biskup pobłogosławił Najświętszym 

Sakramentem wszystkich ochotników: „Uklękły tłumy. Z piersi wyrwały się suplikacje żarliwe. 

Śpiewano Święty Boże z przejęciem i silną wiarą, iż Bóg odwróci od nas zalew wrogów Kościoła”
 24

. 

Kapelani wojskowi 
Biskupi, odpowiadając na apel Piłsudskiego o dobrych kapelanów, zgodzili się oddać do wojska 5 proc. 

kapłanów ze swoich diecezji
25

. Wielu prefektów wraz z młodzieżą ochotniczo zgłosiło się do służby. 

W odezwie z 9 lipca 1920 r. kard. Kakowski wzywał kapłanów: 

„Wobec powiększenia się kadrów wojskowych i płynącej stąd potrzeby obsługi duchowej, wzywam 

kapłanów archidiecezji do zgłaszania w Kurii Metropolitalnej swej kandydatury na kapelanów wojskowych, 

a tymczasem wszyscy kapłani powinni stać na powierzonych sobie przez władzę stanowiskach. Całemu 

podwładnemu duchowieństwu polecam z jak najbardziej wytężoną gorliwością spełniać wszystkie 

obowiązki pasterzowania nie tylko za siebie, lecz i za tych, co obsługiwać będą zastępy ochotnicze 

obrońców Ojczyzny”
26

. 

Z największą powagą i sumiennością odpowiedział na ten apel ks. Ignacy Skorupka, kapelan-ochotnik, który 

stał się symbolem Cudu nad Wisłą i całej batalii z bolszewikami w 1920 r. Jego postać przesłoniła innego 

kapłana – ks. Stanisława Rozumkiewicza, o. Cypriana w zakonie franciszkanów konwentualnych, kapelana 

36 pp Legii Akademickiej. Wymuszono na nim przejście na tyły z powodu choroby; wówczas transport 

sanitarny pod Lidą został zaatakowany przez kozaków, którzy zarąbali szablami ks. Rozumkiewicza. Został 

on pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i pochowany w Lidzie, skąd go później ekshumowano 

i złożono na Cmentarzu Orląt we Lwowie
27

. 



Bitwa o Warszawę stała się wyjątkowym egzaminem dla Kościoła katolickiego. Pisał o tym kard. 

Kakowski: „Cud nad Wisłą jest oczywiście dziełem Opatrzności, ale też i dziełem armii i całego narodu, 

który w kilkudniowych zmaganiach w obronie stolicy wyładował całą swą energię i poświęcenie. Poszli 

do szeregów księża jako kapelani i sanitariusze. Wielu z nich wróciło ozdobionych Krzyżami Walecznych. 

Poszła szlachta średnia i drobna, nieomal wszystka na własnych koniach. Z mojej rodziny poszło czterech 

Kakowskich, dwóch Ossowskich, dwóch Wilmanów, Janowski, prawie wszyscy, co byli zdolni do boju. 

Poszła wszystka inteligencja, młodzież akademicka i gimnazjalna od 6-ej klasy. Poszli robotnicy fabryczni 

gromadnie. Niestety, w niedużej ilości poszli chłopi, bo do roku 1920 chłopi z Kongresówki mało czuli się 

Polakami. Dopiero, kiedy się przekonali, że bolszewicy znęcają się nad chłopami i że w potrzebie należy 

bronić Ojczyzny przed wrogiem – od 1920 roku stali się obywatelami Polski. Nie zagrzała chłopów 

do wojny odezwa Witosa, którego przecież na to powołano na prezesa Rady Ministrów, żeby pociągnął 

chłopów do wojska. Dopiero szkoła polska nauczyła chłopa być Polakiem”
28

. Patrząc na fenomen naszego 

życia narodowego i naszych aspiracji niepodległościowych, nie można nie dostrzec zaangażowania 

katolickich kapłanów i ich stosunku do sprawy narodowej, poczynając od organicznej dbałości o utrzymanie 

tożsamości, tradycji historycznej i kulturowej, po różne formy wspierania bezpośredniej walki zbrojnej. 

Służba duszpasterska w formacjach wojskowych jest najpełniejszą formą tego zaangażowania. Już 

w pierwszych oddziałach, formowanych w chwili wybuchu I wojny światowej, znaleźli się księża, pragnący 

nieść pomoc duchową żołnierzom niepodległości. Pierwszy kapelan legionowy, o. Kosma Lenczowski, 

swoją decyzję o dołączeniu do żołnierzy wyruszających z Krakowa w celu walki z Rosją wspominał 

następująco: „niewiele stracę, gdy zginę, bo tylko życie doczesne, a mogę dużo dobrego uczynić. […] Jakiż 

los zgotował mi to szczęście?” 
29

. Podobnym przesłaniem kierowali się liczni kapelani polskich formacji 

niepodległościowych okresu wojny 1914–1918. Towarzyszyli żołnierzom Legionów Polskich, formacjom 

w Rosji, Armii Polskiej we Francji, konspiratorom z Polskiej Organizacji Wojskowej. W trakcie wojny 

wykreował się pewien typ kapelana-ochotnika, dzielącego trudy żołnierzy, towarzyszącego w walce, 

w chwilach zwątpień i nadziei: „Kapelan zawsze wesół, pełen rubasznego humoru, był z nami wszędzie. 

Zbierał się pułk pod ogniem dział do natarcia, to kapelan jeszcze na wymarszu kompanie błogosławił 

i rozgrzeszenia in articulo mortis udzielił; wrócił ktoś ranny ze szturmu do szpitala, to na pewno zastał tam 

już kapelana, który postrzelonych »robaczków« wesołym słowem na duchu krzepił” 

– wspominał oficer legionowy (późniejszy generał) Stanisław Rostworowski
30

. Podobnie widział to gen. 

Józef Haller: „Od zrozumienia swego zadania i patriotyzmu kapelanów zależy w dużej mierze stan 

psychiczny wojska, o które w czasach wojny więcej niż kiedykolwiek dbać należy, gdyż tylko siła moralna, 

popierająca siłę fizyczną, decyduje o zwycięstwie” 
31

. 

Odzyskanie przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1918 r. nie zakończyło służby wojskowej kapelanów 

polskich formacji z lat I wojny światowej. W tym okresie stanowiska dziekanów sprawowali ks. Tadeusz 

Jachimowski (Okręg Generalny Kielce, kanclerz Polowej Kurii Biskupiej), ks. Antoni Matejkiewicz (Okręg 

Generalny Brześć nad Bugiem), ks. Antoni Niewiarowski (Okręg Generalny Warszawa), ks. Jan Pajkert 

(wikariusz generalny biskupa polowego), ks. Józef Panaś (Armia „Wschód”, potem Okręg Generalny 

Lwów), ks. Zygmunt Rydlewski (dziekan 1. i 3. Armii), ks. Henryk Ciepichał (7. Armia) i ks. Stanisław 

Żytkiewicz (Okręg Generalny Lublin, potem Front Południowo-Wschodni, Front Środkowy, 2. Armia). 

Wielu księży poświęciło się zawodowej służbie wojskowej. Stopień dziekana generalnego (gen. bryg.) 

osiągnęli ks. Antoni Niewiarowski (ze starszeństwem z 1919 r.) oraz ks. Bronisław Michalski (w 1964 r.), 

a stopień dziekana (płk.) – ks. Antoni Burzyński, ks. Tadeusz Jachimowski, ks. Antoni Matejkiewicz, 

ks. Jan Mauersberger, ks. Antoni Miodoński, ks. Jan Pajkert, ks. Stanisław Sinkowski, ks. Marian 

Tokarzewski, ks. Antoni Zapała oraz pośmiertnie ks. Józef Panaś. 

Kapelani lat 1914–1920, służąc w Wojsku Polskim, wnosili w jego tradycję model służby Bogu i Ojczyźnie, 

określony przez honorowego kapelana I Brygady Legionów Polskich, bp. Władysława Bandurskiego, 

poetyckim przesłaniem: „Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje”. 

17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o budowie świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 

w poczuciu wdzięczności za odzyskaną Niepodległość, a także powołał Obywatelską Komisję Budowy 

Świątyni pod przewodnictwem kard. Edmunda Dalbora, prymasa Polski, i kard. Aleksandra Kakowskiego, 

metropolity warszawskiego
32

. To dzieło dopełniło jednakże kolejne pokolenie, przejmujące wiano tych, 

którym dane było jawić sen o Niepodległej i Niepodległą obronić przed nawałą bolszewicką. 
Tekst pochodzi z numeru 7-8/2020 „Biuletynu IPN” 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wojna-polsko-bolszewick/85568,Polscy-duchowni-wobec-agresji-bolszewickiej.html                                                                                 
Czytaj też: https://www.rp.pl/kraj/art12915901-ksiadz-ignacy-skorupka-symbol-zwyciestwa-w-bitwie-warszawskiej 

 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wojna-polsko-bolszewick/85568,Polscy-duchowni-wobec-agresji-bolszewickiej.html
https://www.rp.pl/kraj/art12915901-ksiadz-ignacy-skorupka-symbol-zwyciestwa-w-bitwie-warszawskiej


   Tak kiedyś Kościół bronił wschodniej granicy.  
 

 
((fot. Twitter / Terytorialsi) ) 
 

W 1920 r. Kościół wykazał się niespotykanym nigdy wcześniej i nigdy później zaangażowaniem w obronę Ojczyzny. 
„Ojcze Święty! Ojczyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogiem Krzyża Chrystusowego, z bolszewikami. Odradzająca 
się Polska, wyczerpana czteroletnimi zmaganiami się ościennych państw na jej ziemiach, wyniszczona obecną 
wojną, zdobywa się na ostateczny wysiłek. Jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu, 
nowy potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia Krzyża” – pisali polscy biskupi 7 lipca 1920 
r. do papieża Benedykta XV. Sto lat temu udało się odeprzeć zagrożenie dla naszej Ojczyzny. Również żyjąc pod 
komunistycznym jarzmem ocaliliśmy Duszę Narodu. Natomiast dzisiaj bolszewizm powraca. Tym razem zwycięża 
nie za pomocą karabinów, ale ideologicznej kolonizacji wymierzonej przeciwko Bożej prawdzie. Zgodnie z 
przepowiednią Fatimską, „błędy Rosji” rozlały się po całym świecie i dzisiaj ze wszystkich stron dostrzegamy 
zmasowany atak na Prawdę o człowieku, którą – jak podkreślał Jan Paweł II – możemy  odkryć jedynie w Chrystusie. 
Multikuturalizm i „kultura unieważniania” niesie odcięcie od własnych korzeni, tęczowa rewolucja antropologiczna 
prowadzi do „upłynnienia” podstawowych prawd o człowieku, na których opiera się miłość, rodzina i 
społeczeństwo. Polska, jako kraj jeszcze broniący się przed tą cała inwazją, stanowi sól w oku. Dlatego dzisiaj, 
podobnie jak i w 1920 r., inni przyglądają się jej zmaganiom z założonymi rękami. W tym kontekście słowa 
ówczesnych hierarchów brzmią niemal jak proroctwo: „Gdy słały narody tak niedawno wojska i amunicję na 
pokonanie bolszewizmu, to dziś zimnym zdają się patrzeć okiem, jak w krwawych zapasach pławi się Polska, a nieraz 
odnosi się wrażenie, jak gdyby państwa niektóre, miast odgradzać zarazę wschodu przez Polskę jak najsilniejszą, 
rade by ją jednak raczej widzieć małą i słabą. „W takiej to chwili z głębi naszych serc wołamy do was i odzywamy się 
do sumień waszych. Dajcież ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie słowem samym, ale czynem 
stwierdzajcie, iż ją miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego daru wolności przez wasze poświęcenie się dla 
Polski. (…) Bądźcie w służbie ojczyzny ofiarni, bo tylko wielką ofiarą okupicie nadal jej wolność i siłę (…) Dawajcie jej 
ofiarę z waszego życia, gdy zagrożona o nią woła” – wzywali. Episkopat nie pozostawał gołosłowny. Kapłani 
towarzyszyli podczas działań zbrojnych nieprzerwanie zarówno cywilom, jak i żołnierzom. Za dezercję kapłana z 
pola walki lub umocnień groziła nawet kara ekskomuniki. Wielu z nich, jak ks. Ignacy Skorupka, złożyło ofiarę ze 
swojego życia. „Pomnijmy, iż Bóg, który nam cudem dał ojczyznę, jest dziś obroną naszą i tarczą. Dopuszcza On 
na ojczyznę tę ciężką, wielką próbę, aby doświadczyć nas, a przez nawiedzenie uleczyć. (…) Doświadczył nas, 
abyśmy pod przymusem niebezpieczeństwa, zagrażającego Polsce, to dali ojczyźnie, czegośmy dotąd dać się 
ociągali lub też poniechali”. Dzisiaj sytuacja nie zmusza nas do tak wielkich ofiar jak sto lat temu...  
https://pch24.pl/tak-kosciol-bronil-wschodniej-granicy-a-dzis/

 

Ks. Ignacy Skorupka – Video:  https://youtu.be/8mCDQwUFvqk .  https://youtu.be/wMmz7Bst-vI 

Wojna na Wschodzie - https://youtu.be/7o-jBmwNYQk .  https://youtu.be/2koAKpBiwXE 
JAK POLACY URATOWALI EUROPĘ - https://youtu.be/32dT8GHR2fI 
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Krzyż epidemiczny 
W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, na placu kościoła św. 
Jerzego w Biłgoraju, dokonano poświęcenia krzyża epidemicznego, na którym 
znajduje się modlitwa na czas epidemii ułożona przez św. Zacharego. 

 

Historię modlitwy św. Zacharego wyjaśnił ks. proboszcz Stanisław Budzyński. – Jesteśmy świadkami 
rozprzestrzeniającej się w błyskawicznym tempie choroby, którą jest koronawirus. Czy istnieje modlitwa, która może 
uchronić nas i naszych bliskich przed śmiertelnym zagrożeniem epidemią? Tak! Sięgamy do tradycji i taką modlitwę 
znajdujemy. Związana jest ona z największą epidemią dżumy, która zbierała śmiertelne żniwo. Szalała ona już od VI do 
VIII wieku i mówi się, że w jej wyniku zmarło ponad dwadzieścia pięć milionów osób. Jak wówczas modlili się do Boga 
ludzie, aby wybawił ich od szerzącej się zarazy? Powstała specjalna modlitwa, według podań jej treść została ułożona 
przez św. Zacharego i miała być odmawiana w Jerozolimie przez wiernych. Zaś w 1546 r. w Trydencie szalała kolejna 
epidemia dżumy, zwanej inaczej czarną śmiercią. Jednocześnie odbywał się tam wówczas jeden z najważniejszych 
soborów w historii Kościoła. Zgromadził on najważniejszych duchownych XVI wieku. Jak donoszą relacje z tamtego 
okresu, biskupi w obliczu zagrożenia sięgnęli ponownie do modlitwy ułożonej przez św. Zacharego w VI wieku. Pan 
Bóg wysłuchał ich lamentacji i uchronił przed śmiertelnym zagrożeniem. Tak więc modlitwa, która ratowała przez 
wieki zatrwożonych chrześcijan, może także i dziś przynieść nam ukojenie – wskazał. 

Biłgorajska karawaka 

Kapłan dodał, iż krzyż, który stanął przy biłgorajskim kościele to tzw. karawaka. – Karawaka ma formę krzyża o dwóch 
belkach poziomych (tzw. krzyża patriarchalnego), z których górna jest zwykle krótsza od dolnej. Na jego powierzchni 
często umieszczone są krzyżyki i litery będące skrótami modlitw i wezwań. Najpopularniejszy krzyż związany jest 
z hiszpańskim miastem Caravaca, w którym znajdował się otaczany kultem pektorał z relikwiami Krzyża Świętego. 
Duże krzyże stawiano na skraju wiosek czy miast, by strzegły ich mieszkańców przed chorobami i nieszczęśliwymi 
wypadkami. W powiecie biłgorajskim zachowało się ich ponad czterdzieści. Siedem krzyżyków, które umieszczano na 
karawakach, służyło do rozpoczęcia modlitw zaczynających się od słowa „krzyż” (łac. crux). Natomiast osiemnaście 
łacińskich liter, rozmieszczonych na karawace i jej ramionach to pierwsze litery kolejnych modlitw rozpoczynających 
się od tych liter – wyjaśniał. Po Eucharystii wszyscy obecni w świątyni zgromadzili się przy nowo postawionym krzyżu. 
Po wspólnej modlitwie ks. Budzyński dokonał poświęcenia krzyża epidemicznego, zachęcając wiernych, aby w domach 
odmawiali modlitwę z krzyża św. Zacharego. https://www.niedziela.pl/artykul/148576/nd/Krzyz-epidemiczny 

 

https://www.niedziela.pl/artykul/148576/nd/Krzyz-epidemiczny


 Krzyż morowy wykonany z jednego fragmentu drewna bukowego. 
Przyjemny w dotyku dzięki gładkim krawędziom. Powierzchnia 
zabezpieczona bezbarwnym lakierem. Krzyż oryginalny i wyjątkowy 
dzięki zaokrąglonym kształtom. Dodatkowo w tylnej części krzyża 
znajduje się otwór umożliwiający zawieszanie. 

Model krzyża pochodzi z XVI-XVII wieku z miasta Caravaca w Hiszpanii. 
Bardzo popularny również w Polsce w XVIII, XIX oraz XX wieku. Krzyż 
składa się z jednej pionowej oraz dwóch poprzecznych belek, gdzie 
zazwyczaj górna belka jest krótsza od dolnej. W Polsce wiele karawak 
miała dwie poprzeczne belki równej długości. 
Krzyż chroni przed zarazą, działa przeciw wielu nieszczęściom i 
chorobom, wypadkami i nagłymi zgonami, klątwami, kradzieżami, 
burzami, piorunami czy bezsenności 

Wymiary (wysokość x szerokość x grubość cm): 14 x 8 x 1,5 cm.   30,99 zł  / szt. brutto                                                     
https://aslan.com.pl/pl/products/krzyz-morowy-krzyz-choleryczny-karawaka-14-cm-8596.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping 
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          K R Z Y Ż     M O R O W Y 
 
Crux sancti Zachariae – latino 
 
Krzyz swietego Zacharego – polski 
 

 

 

 

https://aslan.com.pl/pl/products/krzyz-morowy-krzyz-choleryczny-karawaka-14-cm-8596.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping
http://www.santostefanocapraia.it/wp-content/uploads/2020/03/Croce-san-Zaccaria-latino-1.pdf
http://www.santostefanocapraia.it/wp-content/uploads/2020/03/Krzyz-swietego-Zacharego-1.pdf
http://www.santostefanocapraia.it/wp-content/uploads/2020/03/Krzyz-swietego-Zacharego-1.pdf
http://www.santostefanocapraia.it/wp-content/uploads/2020/03/Krzyz-swietego-Zacharego-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.ksiegarniaswpawla.pl/pl/p/Krzyz-ochronny-z-modlitwa-na-czas-epidemii-
obrazekkartka./3392 

 

https://www.ksiegarniaswpawla.pl/pl/p/Krzyz-ochronny-z-modlitwa-na-czas-epidemii-obrazekkartka./3392
https://www.ksiegarniaswpawla.pl/pl/p/Krzyz-ochronny-z-modlitwa-na-czas-epidemii-obrazekkartka./3392


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dewocjonalia-roza.pl/w-czasie-epidemii-c-200.html    

 
 

 
 

https://dewocjonalia-roza.pl/w-czasie-epidemii-c-200.html
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Św. o. Damian de Veuster. W „kolonii śmierci” niósł 
trędowatym światło miłości. 

 

"Ojciec Damian de Veuster, święty apostoł trędowatych, z wielką szczodrością odpowiedział na wezwanie, 
aby udać się na wyspę Molokai, która była gettem dostępnym jedynie dla trędowatych, aby tam żyć i 
umrzeć z nimi. Zakasał rękawy i zrobił wszystko, aby uczynić życie tych biednych chorych i 
zmarginalizowanych, zniszczonych w stopniu ekstremalnym, godnym tego, by je przeżyć." 
10 maja 1873 roku przybył do odosobnionej osady Kalaupapa, którą zamieszkiwało 600 trędowatych. 
Pierwszymi zadaniami ojca Damiana było wybudowanie kościoła i założenie parafii. Jego zadanie nie 
ograniczało się tylko do bycia duchownym. Dzielił z trędowatymi wszelkie niedogodności losu na 
wygnaniu, dobrowolnie godząc się na niebezpieczeństwo zarażenia tą nieuleczalną wtedy chorobą. 
W kolonii trędowatych, jak nazywano wyspę, powszechne było poczucie rozpaczy i brak nadziei na pomoc. 
Po przyjeździe ojca Damiana, życie tamtejszych ludzi zaczęło się zmieniać. W ciągu szesnastu lat jego 
posługi prawo zaczęło być respektowane, rudery zamieniono na schludne domki, uprawiano ziemię i 
wybudowano szkoły. Ojciec Damian stał się nie tylko kapłanem trędowatych, lecz także ich towarzyszem, 
doradcą, pielęgniarzem, lekarzem, cieślą, grabarzem, kuratorem oraz przyjacielem wszystkich, przede 
wszystkim młodocianych ofiar trądu. 
 
Wiadomości o heroicznych wysiłkach na rzecz trędowatych rozeszły się na Hawajach, w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie. Liczne kościoły, fundacje i osoby prywatne przekazywały środki finansowe dla 
wsparcia pracy wśród trędowatych. Do Kalaupapy przybyli pomocnicy i następcy ojca Damiana.  
Krótko przed śmiercią Damiana na wyspę przybyły franciszkańskie zakonnice m.in. bł. Marianna 
Cope. Zakonnik wiedział, że jego dzieło będzie kontynuowane. Zmarł w otoczeniu swoich przyjaciół i 
chorych, którymi się opiekował, 15 kwietnia 1889 roku na Moloka’i na Hawajach. https://stacja7.pl/swieci/sw-o-damian-

de-veuster-w-kolonii-smierci-niosl-tredowatym-swiatlo-milosci/?utm_source=one_signal&utm_medium=push 

Molokai Wyspa Przeklętych 1959 - https://youtu.be/RTPnE5m1VyE  .                                                                                                              

Hawaje - wyspa Molokai - https://youtu.be/VwyZ0x-ljLo  

 

https://stacja7.pl/swieci/sw-o-damian-de-veuster-w-kolonii-smierci-niosl-tredowatym-swiatlo-milosci/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://stacja7.pl/swieci/sw-o-damian-de-veuster-w-kolonii-smierci-niosl-tredowatym-swiatlo-milosci/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://youtu.be/RTPnE5m1VyE
https://youtu.be/VwyZ0x-ljLo


2021-11-10  Pod Krakowem Kresowa Droga Krzyżowa.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kresowa Droga Krzyżowa jest położona na wzniesieniu, w najwyższym punkcie Radwanowic.                                           
Przedstawiciele środowisk kresowych, europoseł Waldemar Tomaszewski z Wilna,                                     
rodzina gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przedstawiciele Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, 
samorządowcy, poczty sztandarowe, wszyscy przybyli goście w tym prezes Zjednoczenia 
Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski, który ufundował stację X: Ofiarom Zbrodni w 
Ponarach 1941-1944, przeszli w procesji do parku, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie stacji 
Drogi Krzyżowej i modlitwy za zmarłych Kresowian. 
 
Przy stacjach umieszczono tabliczki wspominające tych, którzy proszą o modlitwę i pamięć: brama 
na kalwarię – Polacy ekspatriowani z Kresów Wschodnich, stacja I – obrońcy Lwowa, Przemyśla i 
Zadwórza 1918-1920, stacja II – gen. Tadeusz Rozwadowski i bohaterowie wojny z bolszewikami 
1919-1920, stacja III – katolicy represjonowani przez Sowietów na Ukrainie i Białorusi 1919-1939, 
stacja IV – marszałek Józef Piłsudski i wyzwoliciele Wileńszczyzny 1919-1920, stacja V – ojcowie 
niepodległości – Roman Dmowski i Ignacy Paderewski, stacja VI – obrońcy Grodna, Lwowa i 
wschodnich rubieży 1939, stacja VII – ofiary zbrodni sowieckich – Katyń, Charków, Miednoje i 
Bykownia 1940, stacja VIII – obywatele polscy deportowani na Syberię i do Kazachstanu                           
1940-1941, stacja IX – profesorowie i nauczyciele pomordowani we Lwowie, Stanisławowie i 
Krzemieńcu 1941, stacja X – ofiary zbrodni w Ponarach 1941-1944, stacja XI – kresowi 
męczennicy – księża i siostry zakonne 1939-1945, stacja XII – ofiary ukraińskiego ludobójstwa na 
Wołyniu, Polesiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej 1939-1947, stacja XIII – żołnierze 
Armii Krajowej – operacja „Ostra Brama” w Wilnie 1944, stacja XIV – samoobrona kresowa oraz 
obrońcy wiosek z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych, figura św. 
Józefa – abp Józef Teodorowicz i Ormianie polscy, figura św. Franciszka z Asyżu – mieszkańcy 
parafii w Komarnie k. Lwowa, brama wjazdowa – kresowianie ekspatriowani w latach 1935-1959. 
http://l24.lt/pl/religia/item/366688-w-polsce-poswiecono-kresowa-droge-krzyzowa 
 

 

  

  

http://l24.lt/pl/religia/item/366688-w-polsce-poswiecono-kresowa-droge-krzyzowa


https://deon.pl/kosciol/sa-cztery-
papieskie-tematy-ktorych-media-nie-
widza-a-ktore-wiele-mowia-o-
pontyfikacie-franciszka-rozmowa,2441414 
 

 
 

I. Od samego początku papież bardzo dużo mówi o relacjach międzypokoleniowych, o których 
naprawdę się rzadko mówi. Papież ze swoim backgroundem kulturowym często przypomina: 
słuchajcie się nawzajem. Pogadajcie z dziadkami, zamiast siedzieć w telefonie.  

II. Bardzo dużo uwagi papież poświęca kobietom. Nie w sensie pomysłów, żeby je wyświęcać, w 
ogóle nie w tym rzecz – ale w kontekście docenienia kobiecości, wrażliwości, ciepła, innego 
spojrzenia.  

III. Wrażliwość. Papież jest wrażliwy, tak prywatnie, widać to w takiej jego „organoleptyczności”: 
jak się z człowiekiem spotyka, to go zawsze dotknie, złapie za rękę, za ramię, dotknie obrazu czy 
czegoś innego, co dostał. Chciałby tę wrażliwość przelać na świat i z jest w tym niezrozumiany. 
Dlaczego? Bo człowiek, który jest wrażliwy, ma poczucie, że cały świat jest zdolny czuć to, co on 
czuje - a tak nie zawsze niestety jest. 

IV. Jego pontyfikat jest bardzo maryjny. Papież każdą pielgrzymkę zaczyna i kończy przed 
obrazem Matki Bożej Salus Populi Romani w Santa Maria Maggiore i gdziekolwiek jedzie, zawsze 
spotyka się z jakimś obliczem Maryi. To są takie IV tematy, których media nie widzą, bo one nie są bardzo medialne.

 

https://deon.pl/kosciol/sa-cztery-papieskie-tematy-ktorych-media-nie-widza-a-ktore-wiele-mowia-o-pontyfikacie-franciszka-rozmowa,2441414
https://deon.pl/kosciol/sa-cztery-papieskie-tematy-ktorych-media-nie-widza-a-ktore-wiele-mowia-o-pontyfikacie-franciszka-rozmowa,2441414
https://deon.pl/kosciol/sa-cztery-papieskie-tematy-ktorych-media-nie-widza-a-ktore-wiele-mowia-o-pontyfikacie-franciszka-rozmowa,2441414
https://deon.pl/kosciol/sa-cztery-papieskie-tematy-ktorych-media-nie-widza-a-ktore-wiele-mowia-o-pontyfikacie-franciszka-rozmowa,2441414


https://plus.dzienniklodzki.pl/bozy-szaleniec-z-kola-podbiegunowego/ar/12175944 

 

https://www.facebook.com/niniwaomi/videos/daniel-szwarc-omi-
naujaat-nunavut-kanadamisja-wsrod-inuitow/418854632792697/ 

 

https://plus.dzienniklodzki.pl/bozy-szaleniec-z-kola-podbiegunowego/ar/12175944
https://www.facebook.com/niniwaomi/videos/daniel-szwarc-omi-naujaat-nunavut-kanadamisja-wsrod-inuitow/418854632792697/
https://www.facebook.com/niniwaomi/videos/daniel-szwarc-omi-naujaat-nunavut-kanadamisja-wsrod-inuitow/418854632792697/


https://misyjne.pl/jak-inuici-swietowali-boze-narodzenie-wideo/ 

U Inuitów za kołem polarnym nie obchodzi się wieczerzy wigilijnej, a święta Bożego Narodzenia obchodzone są wg lokalnej tradycji. 

Po Pasterce w kaplicy misji, odbył się posiłek. Spotkanie przerodziło się w czas wspólnej zabawy, podczas której można było zobaczyć 

tradycyjne gry Inuitów, jak i skorzystać z nowoczesnych form spędzenia czasu razem. 

https://misyjne.pl/pierwsza-komunia-swieta-u-inuitow-galeria/ 

 

https://misyjne.pl/jak-inuici-swietowali-boze-narodzenie-wideo/
https://misyjne.pl/pierwsza-komunia-swieta-u-inuitow-galeria/

