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Ważne zagadnienia;                                                          
https://parafia-rabka.swmm.eu/ 
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INDEKS  TEMATÓW:   https://parafia-rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2023-02-19.pdf 
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ŚWIĘTYCH  OBCOWANIE: 

 

1. Pojęcie Świętych Obcowania. Świętych Obcowanie jest to duchowy 
związek i łączność wiernych chrześcijan na ziemi ze Świętymi w niebie i 
duszami w czyśćcu. Wierni na ziemi tworzą Kościół, wspólnotę wyznającą  
jedną wiarę chrześcijańską, złączonych z sobą używaniem Sakramentów, 
pod rządem prawych pasterzy, a zwłaszcza zastępcy Bożego na ziemi.                             
Podając naukę o Kościele, teologowie mówią o Kościele Wojującym, 
dusze w czyśćcu tworzą Kościół Cierpiący, a z kolei Święci w niebie 
Kościół Triumfujący.                                                                                                 
Wszyscy należący do tego związku duchowego, są członkami jednego 
ciała, tj. Powszechnego Kościoła, którego Głową jest Chrystus.                                       
W Nim i przez Niego wszyscy są między sobą najściślej zjednoczeni. 
"Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna 
jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rzym. 12, 5).  

Wszyscy też nazywają się "Świętymi", czyli "Obcowaniem Świętych", gdyż 
wszyscy są powołani do świętości, a wielu już doszło do niej, jako Święci 
w niebie, a nawet liczni żyjący jeszcze na ziemi. 
 

Czytaj też:   https://www.vicona.pl/post/swietych-obcowanie?fbclid=IwAR2dqw8vW0w28sAxHME8uSJBxx6iznU7IFWk69ECXsYgGqG6HAKiIivdmHw 
 

https://www.vicona.pl/post/swietych-obcowanie?fbclid=IwAR2dqw8vW0w28sAxHME8uSJBxx6iznU7IFWk69ECXsYgGqG6HAKiIivdmHw


2. Wzajemna pomoc dusz należących do Świętych Obcowania. 

a. Wierni należący do Kościoła na ziemi, jako członkowie jednej 
duchowej rodziny korzystają z tych samych Sakramentów, mają 
udział w owocach Mszy św. oraz we wszystkich laskach, modlitwach, 
dobrych uczynkach i zasługach całego Kościoła. Jak w ciele 
fizycznym wszystkie części, choć mają odrębne przeznaczenie, 
wzajemnie się wspierają, tak i w ciele duchowym, jakim jest Kościół, 
zasługi jednych idą na pożytek drugich; jedni swymi dobrymi 
uczynkami zadość czynią Bogu za zniewagi i grzechy innych. 

b. Łączność członków Kościoła walczącego z triumfującym sprawia, że 
Święci w niebie odbierają cześć od wiernych na ziemi, a nawzajem 
wstawiają się za nimi i duszami w czyśćcu do Boga, aby mogli 
korzystać z owoców ich zasług, jakie niegdyś zebrali na ziemi. 

c. Dzięki łączności Kościoła walczącego z cierpiącym, wierni na ziemi 
mogą za dusze w czyśćcu zasyłać do Boga modlitwy i ofiarować za 
nie swe jałmużny, a zwłaszcza owoce Mszy św. i odpusty, a przez to 
przynoszą im ulgę i skracają ich kary grzechowe, zaś dusze w 
czyśćcu modlą się za wiernymi na ziemi i wypraszają im łaski. 

3. Cześć Świętych a cześć Boga. 

a. Cześć Świętych nie uchybia bynajmniej najwyższej czci Boga, gdyż 
modląc się do nich, czcimy ich tylko jako przyjaciół Bożych i prosimy, 
żeby nasze modły niegodne zechcieli poprzeć swym 
wstawiennictwem u Stwórcy. Zwracając się do nich o 
wstawiennictwo podkreślamy tę prawdę, że jedynie świętość i cnotę 
honoruje Bóg, kiedy stanowi o sprawach zbawienia. W myśl Kościoła 
wszystkie nasze modlitwy do Świętych kończymy: "Przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa", bo On jest naszym Zbawicielem i 
najwyższym Orędownikiem. 

b. Cześć relikwii, tak ściśle związana z czcią Świętych, ma swe 
całkowite uzasadnienie. Jeśli zbieramy przedmioty, używane przez 
wielkich ludzi, np. Napoleona, Mickiewicza, jeśli składamy wieńce na 
grobach naszych zmarłych i przechowujemy po nich pamiątki, to i 
cześć ciał Świętych, które za życia były przybytkiem Ducha Św., jest 
godna pochwały, zwłaszcza, że Bóg nad tymi ciałami niejednokrotnie 
roztacza nimb cudów. Najlepszym zaś rodzajem czci Świętych jest 
naśladowanie ich cnót.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anioł Pański  .  Watykan : https://www.vaticannews.va/pl/papiez.pagelist.angelus.html     

 
 

 

ANIOŁ PAŃSKI                                                                                                             
ZWIASTOWAŁ PANNIE MARYI  
– MODLITWA: https://youtu.be/7VkGGIlw58Q 

 

                                                                                                  
 
..                                    

 

Matka Boża:   http://parafia.rabka.swmm.eu/Matka_Boza.pdf    

 
 

 
 

 
 

Śpiewnik:  https://niezbednik.niedziela.pl/spiewnik 

 

I Sobota:  http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf   

 

Pieśni Maryjne:  https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/47/Piesni-Maryjne      

                                                                      

Litania:  https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/281/Litania-Loretanska-do-Najswietszej-Maryi   
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Pan Bóg stworzył Niebo i Ziemię: https://parafia-rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf   
 

Pan Bóg stworzył Wszechświat: https://view.genial.ly/5f7a41673c86e90cf793c271/presentation-n19-bog-stworzyl-swiat    
 

Pan Bóg stworzył Aniołów: https://view.genial.ly/5ecf75abe61bc90d1d4cb361/interactive-image-aniolowie  
 

ŚWIĘTYCH  OBCOWANIE: https://parafia-rabka.swmm.eu/Swieci.pdf 
Aniołowie – Video: https://www.youtube.com/watch?v=YLXn5oqXkzs  
 

Aniołowie i Święci: https://parafia-rabka.swmm.eu/Swieci.pdf             

Pomoce Interaktywne dla katechetów: https://padlet.com/pastusiakk/ql3wby589zgq 

Czytaj:   https://www.vicona.pl/post/swietych-obcowanie?fbclid=IwAR2dqw8vW0w28sAxHME8uSJBxx6iznU7IFWk69ECXsYgGqG6HAKiIivdmHw          
Aniele Boży Stróżu mój – modlitwa: https://youtu.be/DOB2XFw8Pns  .  https://youtu.be/MB1Ed2keQQ4 

Ojciec Pio i jego Anioł Stróż - to on wspierał: https://youtu.be/9dRlHEXsP3c 

Anioł Stróż niewidzialny przyjaciel: https://youtu.be/XMXeTlavyjw 

Wszystko o aniołach:  https://youtu.be/Rr9CUdYv5Us    .   https://youtu.be/GoUFGm8vqOg 

Spotkanie z Aniołami - Archanioł Michał: https://youtu.be/BDYBFhRskOc 

Godzinki ku czci św. Michała Archanioła. (TEKST W OPISIE): https://youtu.be/e804DaTUjYM 

Koronka ze Św. Michałem i Chórami Aniołów: https://youtu.be/3t5G6F4LHGc   

Modlitwa do Archanioła Gabriela: https://youtu.be/L3FBk8ndjyM Anioł Pański 

Anioł Pański  .  Watykan : https://www.vaticannews.va/pl/papiez.pagelist.angelus.html 

ANIOŁ PAŃSKI ZWIASTOWAŁ PANNIE MARYI: https://youtu.be/7VkGGIlw58Q 
Michał Archanioł:  https://youtu.be/Ce87zy0bPJw 

Archanioł Michał:  https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-potezna-bron-duchowa/ 

Archanioł Rafał. Patron modlitwy o uzdrowienie: https://youtu.be/fwpOPfGymfg 

Modlitwa do Archanioła Rafaela: https://youtu.be/9DYyHW04KIA 

Archanioł Rafał: https://youtu.be/MaBuQNNk-Ok 

Matka Boża   I Sobota   I   ŚW. MARIA MAGDALENA 

Święci: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_katolickiego 

Lista polskich Sług Bożych . https://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_%C5%9Bwi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni  

Lista polskich świętych i błogosławionych 

Polacy - Święci:  https://www.ekai.pl/swieci-i-blogoslawieni-polscy-lub-zwiazani-z-ziemiami-polskimi/ 

Polonia Restituta - Czesław Niemen: https://youtu.be/TBqkRNLFPdM 

MODLITWA ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE: https://youtu.be/B95Nxq4yQ8c 

Różaniec przy zmarłym: https://youtu.be/jFh_A8zeGjU 

Litania za zmarłych: https://youtu.be/UIXjCXf4K60 

Pomoc duszom czyśćcowym: https://youtu.be/7DmVN0PqxMY 
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Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie: https://youtu.be/8Ccpj832c58                                          

Święci według daty: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3                                                                                                      

Święci święta: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty_swieta.php3                                                                                                    

Święci katedry: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty_katedry.php3                                                                                                            

Święci alfabetycznie: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3                                                                                           

Święci święta: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet_swieta.php3                                                                                                      

Święci alfabetycznie: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet_nmp.php3 

Święci katedry: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet_katedry.php3 

Imiona Świętych z opisem patronażu:  https://patroni.waw.pl/ 

Żywoty Świętych:  https://nasiswieci.com/ 

Ludzie: Świętymi bądźcie:  https://adonai.pl/ludzie/ 
Święci i Błogosławiawieni:  https://wduchuswietym.com/swieci-i-blogoslawieni-menu  

Święci i Błogosławiawieni:  https://www.ampolska.co/Artykuly/Swieci-i-blogoslawieni 
Popularni święci:  https://www.catholic.org/saints/popular.php 

Rodzina katolicka: http://rodzinakatolicka.pl/swiety-mikolaj-z-tolentino-patron-dusz-czysccowych-rozdzial-czwarty/                              

http://rodzinakatolicka.pl/religia/  .  http://rodzinakatolicka.pl/wiesci/  .  http://rodzinakatolicka.pl/portal/  .  http://rodzinakatolicka.pl/lektura/  

Litania do świętego Mikołaja z Tolentino: https://youtu.be/wWqI8UdqH_s 
Polscy święci: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_%C5%9Bwi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni     

         A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – Ł – M – N – O – P – R – S – Ś – T – U – W – Z – Ż  

   Styczeń      Luty      Marzec      Kwiecień      Maj      Czerwiec    

 Lipiec   Sierpień    Wrzesień    Październik    Listopad    Grudzień 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – Ł – M – N – O – P – R – S – Ś – T – U – W – Z – Ż  
 Świątynie pod wezwaniem błogosławionych  (6 kategorii, 14 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem świętych  (206 kategorii, 38 stron) 

 Maryjne wezwania świątyń  (60 kategorii, 56 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem św. Aniołów Stróżów  (10 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Bożego Ciała  (48 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Chrystusa  (9 kategorii, 11 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Ducha Świętego  (1 kategoria, 123 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Dzieciątka Jezus  (2 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników  (3 strony) 

             Świątynie Łaski Bożej  (3 strony) 
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 Świątynie pod wezwaniem Mądrości Bożej  (8 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Męki Pańskiej  (1 strona) 

 Świątynie pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego  (58 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus  (12 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa  (1 kategoria, 215 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego  (22 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Objawienia Pańskiego  (24 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Odnowienia Świątyni Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie  (2 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Ofiarowania Pańskiego  (1 kategoria, 2 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Opatrzności Bożej  (30 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  (192 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu  (5 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Rozesłania Apostołów  (3 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Świętej Rodziny  (2 kategorie, 44 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Świętego Krzyża  (3 kategorie, 105 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Trójcy Świętej  (1 kategoria, 350 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego  (62 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego  (75 stron) 
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https://www.advocate-art.com/showcase?query=Christmas 

Grafiki Bożonarodzeniowe  !!!  nigdzie nie ma Pana Jezusa, ani 
Maryi ani św. Józefa  !!!!  ktoś tego pilnuje !!                                                 

 
 

 
 

 
Grupa naukowców z Uniwersytetu w Jerozolimie postanowiła przetłumaczyć „Ave 
Maria” na aramejski, język używany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i 
oczywiście przez Jego Najświętszą Matkę Dziewicę Marię z Nazaretu. 

Zatrudnili dwóch piosenkarzy i nagrali utwór.  Kiedy go słuchano, odkryto, że 
eliminuje migreny, depresję i lęk u ludzi. Pacjenci z rakiem cudownie 
wyzdrowieli, słuchając tego utworu przez kolejnych 21 dni.  
Zatem zamknij oczy i słuchaj z wiarą tę pieśń. Podziel się tym z innymi, ponieważ 
wszyscy, a zwłaszcza czciciele Matki Bożej powinni usłyszeć tę pracę, niewątpliwie 
inspirowaną Duchem Świętym!  

 
Ave Maria In Aramaic (Canto/Song):   https://youtu.be/bZNwjct_74o 

Ave Maria, Bach Gounod, Piano Clássica, Relaxante: https://youtu.be/CBmWVFOYDpU 

Ave Maria di Caccini (Vavilov) - Nina Solodovnikova:   https://youtu.be/4eVr0ieTx6w 
Luciano Pavarotti - Ave Maria (Schubert):   https://youtu.be/XpYGgtrMTYs 
Ave Maria - Schubert (Extended):   https://youtu.be/xXsU44mu9zg 
 

 
 

 
                             
 

 

https://www.advocate-art.com/showcase?query=Christmas
https://youtu.be/bZNwjct_74o
https://youtu.be/CBmWVFOYDpU
https://youtu.be/4eVr0ieTx6w
https://youtu.be/XpYGgtrMTYs
https://youtu.be/xXsU44mu9zg


        
Sanktuarium Porcjunkuli: https://www.porziuncola.org/il-santuario.html   .      https://www.porziuncola.org/basilica.html 

 

                             
Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online 

 

Kalwaria Zebrzydowska:  http://kalwaria.eu/ 

https://www.porziuncola.org/il-santuario.html
https://www.porziuncola.org/basilica.html
https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
http://kalwaria.eu/


 

 

https://jasnagora.pl/ .   https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211 

 

 
Ludźmierz: https://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo 

 

Omni die dic Mariae: https://youtu.be/43RAt2wHpwE  .   Ave Maryja:   https://youtu.be/aPra2swhpUA 
 

https://jasnagora.pl/
https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211
https://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo
https://youtu.be/43RAt2wHpwE
https://youtu.be/aPra2swhpUA


 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami. 
Święty Aniele, sługo Boży, 
Święty Aniele, stróżu mój, 
Święty Aniele, patronie mój, 
Święty Aniele, duchowy bracie i przyjacielu mój, 
Święty Aniele, przewodniku na moich drogach, 
Święty Aniele, pasterzu mój troskliwy, 
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości, 
Święty Aniele, opiekunie mój we wszystkich niebezpieczeństwach, 
Święty Aniele, mój obrońco przed wszelką napaścią zła, 
Święty Aniele, mój najwierniejszy opiekunie, 
Święty Aniele, mój nauczycielu i doradco w dobrym, 
Święty Aniele, mój towarzyszu w życiu i w chwili śmierci, 
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków, 
Święty Aniele, prowadzący mnie ścieżkami dobra, 
Święty Aniele, napominający mnie w moim grzechu, 
Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach, 
Święty Aniele, mój pocieszycielu w nieszczęściach i smutkach, 
Święty Aniele, wodzu mój we wszystkich moich walkach i zmaganiach, 
Święty Aniele, pomocniku mój w trudnych przedsięwzięciach, 
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym, 
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci, 
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga, 
Święty Aniele, miłujący czystość, 
Święty Aniele, miłujący niewinność, 
Święty Aniele, posłuszny we wszystkim Bogu, 
Święty Aniele, zatroskany o moją duszę, 
Święty Aniele, wzorze pokory i czystości, 
Święty Aniele, przewodniku w posłuszeństwie woli Bożej, 
Święty Aniele, który zachowujesz mnie na tej ziemi, 
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, 
Święty Aniele, który oświecasz mój umysł, 
Święty Aniele, który skłaniasz moją wolę do dobrego, 

Święty Aniele, który uczysz mnie miłości Bożej, 
Święty Aniele, który jesteś zawsze przy mnie z woli Boga, 
Święty Aniele, który starasz się o moje zbawienie, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. 
 
K: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. 
W: Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
 
Módlmy się: Boże, który w niewymownej opatrzności swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, 
pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

 

 

         Aniołowie 

 

  
 

 
 

 



ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ : 
Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój, 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, 
bądź mi zawsze do pomocy. 
Strzeż duszy i ciała mego 
i zaprowadź do życia wiecznego. 
Amen. 
 

 
 

KORONKA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW : 
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… 
 

Na dużych ziarenkach: 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. 
 

Na małych ziarenkach: 
Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. 
 

Na zakończenie (3 razy): 
Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi, ulituj się nad 
nami i ulituj się nad światem. 
 

 

 
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA : 
Aniele Stróżu mój, 
razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, 
którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz 
i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. 
Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. 
Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba, 
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi 
wychwalał Go na wieki wieków w Niebie. 
Amen. 
 

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI : 
Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości  
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża,  
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, 
z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy…. 
Ty zaś Aniele Stróżu Polski, 
który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, 
uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych 
– bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli! 
Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, 
razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,  
ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. 
Amen.  

 

ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ : 
Aniele Boży Stróżu mój, 
przy mnie idź na przedzie 
po jasnej drodze co do nieba 
wiedzie. 
Kieruj, oświecaj, dawaj ostrzeżenia, 
pragnę wykonać twe święte 

natchnienia. Amen. 

https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow#prayers-page-0
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MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ANIOŁÓW : 
Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, 
Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, 
prosimy Cie pokornie, 
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, 
a zwalczając ich wszędzie, strąciły ich do piekła. 
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie. Amen 

 

 

MODLITWA DO ŚW. GABRIELA ARCHANIOŁA : 
Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany „Bożą mocą”, 
ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wcielenia, 
w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. 
Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. 
Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w niebie, 
a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. 
Amen 

 

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA : 
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. 
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.  
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy,  
a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,  
które krążą po świecie na zgubę dusz ludzkich,  
mocą Bożą strąć do piekła.  
Amen. 
 

 

MODLITWA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA : 
Archaniele Rafale, 
spraw, abym naśladował Cię w posłuszeństwie i ufności, 
a Bóg wszechpotężny i miłosierny, Ojciec, Syn i Duch Święty, 
niech błogosławi i podtrzymuje na zawsze. 
Amen. 
 

 
 

MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI 
Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu. 
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu 
podjęcia ważnej dla mnie decyzji 
(można tu przedstawić, jaka to decyzja) 
Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał(-a) 
słusznego i właściwego wyboru, 
który się będzie podobał Bogu 
i będzie zgodny z Jego wolą. 
Amen.  
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MODLITWA PRZED PODRÓŻĄ : 
Mój święty Aniele Stróżu, 
poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję, 
abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała 
i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu. 
Strzeż nas, prowadź ochraniaj. 
Amen  
 

 

MODLITWA PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO : 
Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię. 
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz. 
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, 
pragnę powierzyć Ci moją decyzję 
zawarcia związku małżeńskiego z (podać imię). 
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, 
czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga. 
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło, 
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach 
i daj mi światło zrozumienia i poznania tego, 
czego Bóg oczekuje ode mnie, 
i tak mnie prowadź, aby Jego wola 
w całym moim życiu spełniała się. 
Amen. 
 

 

MODLITWA RODZICÓW DO ANIOŁA STRÓŻA DZIECKA POCZĘTEGO : 
Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego, 
którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, 
prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem 
i wypraszał mu potrzebne łaski: 
zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. 
Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, 
prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, 
pogłębił więź małżeńską 
i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. 
Amen. 
 

 

MODLITWA ŚW. JANA VIANNEYA : 
Rano: 
Dzień dobry, mój Aniele Stróżu. Kocham Cię, czule troszczyłeś się o mnie tej nocy, podczas gdy ja 
spałem. Zachowaj mnie. proszę, tego dnia od zła i wypadków i abym nie obraził Boga grzechem 
cieżkim. Amen. 
Wieczorem: 
Dobranoc, mój Aniele Stróżu. Dziękuję Ci za to, że opiekowałeś się mną podczas tego dnia. Ofiaruj 
Bogu wszystkie uderzenia mego serca, kiedy będę spał.                                                                                
Amen.  
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MODLITWA ŚW. ALFONSA LIGUORI : 
Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, 
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz. 
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, 
Twojej opiece zupełnie się oddaję. 
Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny 
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam, 
lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał, 
gdy upadnę – podźwignął, 
nieumiejętnego – nauczał, 
strapionego – pocieszał, 
w niebezpieczeństwie zostającego – ratował, 
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz. 
Amen. 
 

 
 

MODLITWA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS : 
Wzniosły, a dostojny Stróżu mojej duszy, 
Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie 
Jak delikatny, czysty płomień, 
Pobliski tronu Wszechwiecznego, 
Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię 
I rozświecasz mnie swoim blaskiem. 
Piękny Aniele, Ty stałeś się moim bratem, 
Moim przyjacielem, 
Moim pocieszycielem. 
Ty znasz moją wielką słabość, 
Prowadź mnie więc za rękę. 
Widzę Cię pełnego czułości 
Jak usuwasz kamienie z mojej drogi. 
Nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo. 
Wiem, że im bardziej jestem mała i pokorna, 
Tym promienniejsze jest Twoje oblicze. 
O Ty, którego przemknięcie przez pokój 
Jest szybsze od błyskawicy - 
Przelatuj często ode mnie 
Do tych, którzy mi są drodzy! 
Skrzydłem swoim osusz ich łzy, 
Śpiewaj im, jak Jezus jest dobry, 
Śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół. 
I całkiem po cichutku szepnij moje imię. 
Ja pragnę w moim krótkim życiu 
Ratować moich braci grzeszników. 
O piękny posłańcze Kraju ojczystego, 
Daj mi swój święty płomień! 
Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym, 
Tylko ubóstwo - zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu! 
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MODLITWA W CHOROBIE : 
Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu. 
Wiem, że jesteś przy mnie, choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała. 
Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra. 
Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz. 
A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie 
i żebym dzięki Twojej pomocy mógł (mogła) ją cierpliwie znosić. 
Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach, 
jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych. 
Zarazem jednak proszę Cię, abym mógł (mogła) jak najszybciej wrócić do zdrowia 
i wypełniać zgodnie z wolą Bożą moje codzienne obowiązki. Amen. 
 

 

MODLITWA W DRODZE DO PRACY : 
Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich, z którymi będę dzisiaj pracować. 
Wspierajcie nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem mili i życzliwi 
i mogli przeżyć ten dzień ku chwale Bożej. Amen. 
 

 

MODLITWY ANIOŁA Z FATIMY : 
Modlitwa wynagradzająca 
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę 
Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię 
nie kochają. 
Modlitwa do Trójcy Świętej 
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, 
ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w 
Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez 
które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez 
wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. 
Amen. 
 

 

ŚWIĘTY ANIELE STRÓŻU : 
Święty Aniele Stróżu, 
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, 
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, 
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, 
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. 
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, 
których spełnienie będzie się podobało Bogu 
i przyniesie pożytek ludziom. 
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie 
i Twoich starań o moje dobro, 
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. 
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, 
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. 
Czuwaj nade mną, 
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.   
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Aniele Boży Stróżu mój – modlitwa: https://youtu.be/DOB2XFw8Pns  .  https://youtu.be/MB1Ed2keQQ4 

 
 
 

 
 
Ojciec Pio i jego Anioł Stróż - to on wspierał: https://youtu.be/9dRlHEXsP3c 

 
 

https://youtu.be/DOB2XFw8Pns
https://youtu.be/MB1Ed2keQQ4
https://youtu.be/9dRlHEXsP3c


 
 
Anioł Stróż niewidzialny przyjaciel: https://youtu.be/XMXeTlavyjw 
 

 
 
Wszystko o Aniołach:  https://youtu.be/Rr9CUdYv5Us   

 
                                                                                        .  https://youtu.be/GoUFGm8vqOg 

 

 
 

https://youtu.be/XMXeTlavyjw
https://youtu.be/Rr9CUdYv5Us
https://youtu.be/GoUFGm8vqOg


Spotkanie z Aniołami - Archanioł Michał: https://youtu.be/BDYBFhRskOc 
 
 
 

 
 

 
Godzinki ku czci św. Michała Archanioła. (TEKST W OPISIE): https://youtu.be/e804DaTUjYM 

 

 

https://youtu.be/BDYBFhRskOc
https://youtu.be/e804DaTUjYM


 

Koronka ze Św. Michałem i Chórami Aniołów: https://youtu.be/3t5G6F4LHGc  

 

Modlitwa do Archanioła Gabriela: https://youtu.be/L3FBk8ndjyM Anioł Pański 

 

https://youtu.be/3t5G6F4LHGc
https://youtu.be/L3FBk8ndjyM
https://www.vaticannews.va/pl/papiez.pagelist.angelus.html


 
 

Michał Archanioł:  https://youtu.be/Ce87zy0bPJw 

Czytaj też:  https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-potezna-bron-duchowa/ 

 

 
 
 
 

Archanioł Rafał. Patron modlitwy o uzdrowienie: https://youtu.be/fwpOPfGymfg 

 

https://youtu.be/Ce87zy0bPJw
https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-potezna-bron-duchowa/
https://youtu.be/fwpOPfGymfg


 
 
Modlitwa do Archanioła Rafaela: https://youtu.be/9DYyHW04KIA 
 

 
 
 

Archanioł Rafał - z serii "O Świętych dla dzieci"                                                               
(Wyd. PROMYCZEK): https://youtu.be/MaBuQNNk-Ok 
 
 

 

https://youtu.be/9DYyHW04KIA
https://youtu.be/MaBuQNNk-Ok


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czytania Mszalne z dnia: http://www.biblijni.pl/czytania/ 
Modlitwy do odmawiania i słuchania: http://www.biblijni.pl/modlitwy/ 
 Brewiarz na dziś:  http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/ -  https://brewiarz.katolik.pl/index.php3 - https://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz 

 
 
 

   W Piśmie Świętym pojęcie „święty” odnosi się do osoby żyjącej, na 
tym świecie, która postępuje zgodnie z naukami Boga.                           
„Święty” to ten, który poszedł za Chrystusem.  

 

 
Tyniec 

Weź się w garść, bądź święty 
Leon Knabit 

 
 

Pojęcie to odnosi się także do osoby zmarłej,                                            
która po śmierci przebywa w Niebie,                                                                                                 
a także, gdy ta osoba jest kanonizowana.  

 
 

                                          Niebieski most naszych Świętych  

 

 

„Nie módl się  
o łatwe życie,          
 
 
 

módl się o siłę,  
by   dać  radę  
przejść  przez  
trudne” 

Niebieski most 
naszych 

Świętych  

 

Życzę Ci Świętości:  „W Nim 
bowiem wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed Jego 
Obliczem. Z miłości ...”  Ef 1,4    

 

CZTAJ TEŻ:  Matka Boża .   I Sobota .   ŚW. MARIA MAGDALENA 

http://www.biblijni.pl/czytania/
http://www.biblijni.pl/modlitwy/
http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/
https://brewiarz.katolik.pl/index.php3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_%C5%9Awi%C4%99te
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec
https://www.znak.com.pl/autor/Leon-Knabit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niebo_%28raj%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanonizacja
http://parafia.rabka.swmm.eu/Matka_Boza.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/I_Sobota_2021-01-31.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Sw_Maria_Magdalena.pdf


 
Lista polskich świętych :  

1. Wojciech + 997 

2-6. Benedykt, Jan, Izaak, Mateusz, Krystyn + 1003 

7. Stanisław ze Szczepanowa + 1079 

8. Andrzej Świerad (Żurawek) + 1083 

9. Jadwiga Śląska + 1243 

10. Jacek Odrowąż + 1257 

11. Kinga (lub Kunegunda) + 1292 

12. Jadwiga + 1399 

13. Jan Kanty + 1473 

14. Szymon z Lipnicy + 1482 

15. Jan z Dukli + 1484 

16. Kazimierz Jagiellończyk + 1484 

17. Stanisław Kazimierczyk + 1489 

18. Stanisław Kostka + 1568 

19. Melchior Grodziecki + 1619 

20. Jan Sarkander + 1620 

21. Jozafat Kuncewicz + 1623 

22. Andrzej Bobola + 1657 

23. Stanisław od Jezusa i Maryi (Jan) Papczyński + 1701 

24. Zygmunt Szczęsny Feliński + 1895 

25. Rafał od św. Józefa + 1907 

26. Albert (Adam) Chmielowski + 1916 

27. Zygmunt Gorazdowski + 1920 

28. Józef Bilczewski + 1923 

29. Józef Sebastian Pelczar + 1924 

30. Faustyna Maria (Helena) Kowalska + 1938 

31. Urszula Ledóchowska + 1939 

32. Maksymilian M. Kolbe + 1941 

33. Jan Paweł II + 2005

 

W Nowym Testamencie 
określenie chrześcijan 
jako „świętych” pojawia 
się wielokrotnie, m.in.: 
 

„I stało się, że Piotr, obchodząc 
wszystkich, przyszedł też do świętych, 
którzy mieszkali w Lyddzie. A Piotr, 
usunąwszy wszystkich, padł na kolana i 
modlił się; potem zwrócił się do ciała i 
rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła 
oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. A 
on podał jej rękę i podniósł ją; 
przywoławszy zaś świętych i wdowy, 
pokazał ją żywą” (Dz 9, 32.40). 
 

„Wspierajcie świętych w potrzebach, 
okazujcie gościnność” (Rz 12,13). 
 

„A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla 
świętych” (Rz 15,25). 
 

„Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i 
siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich 
świętych, którzy są z nimi” (Rz 16,15). 
 

„A co do składki na świętych, to i wy 
czyńcie tak, jak poleciłem Kościołom 
Galacji” (1 Kor 16,1). 

 



Lista  
polskich              

 

błogosławionych :  
1. Radzim-Gaudenty + 1006 /1010 
2. Bogumił Piotr II + 1182 
3. Wincenty Kadłubek + 1223 
4. Czesław + 1242 
5. Bronisława + 1259 
6. Juta z Chełmży + 1260 
7-55. Sadok, przeor i 48 jego towarzyszy + 1260 
56. Salomea + 1268 
57. Jolenta (Jolanta-Helena) + 1298 
58. Dorota z Mątowów + 1394 
59. Jakub Strepa (Strzemię) + 1409 
60. Władysław (imiona chrzestne: Marcin Jan) z Gielniowa + 1505 
61. Regina Protmann + 1613 
62. Zofia Czeska + 1650 
63. Rafał (Melchior) Chyliński + 1741 
64. Edmund Bojanowski + 1871 
65. Maria Ludwika (Luiza) Merkert + 1872 
66-77. Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy + 1874 
78. August Czartoryski + 1893 
79. Angela Maria (Zofia Kamila) Truszkowska + 1899 
80. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska) + 1902 
81. Marta Wiecka + 1904 
82. Małgorzata Szewczyk + 1905 
83. Maria Marcelina Darowska + 1911 
84. Bronisław Markiewicz + 1912 
85. Jan Beyzym + 1912 
86. Celina Chludzińska-Borzęcka + 1913 
87. Karolina Kózkówna + 1914 
88. Klara Ludwika Szczęsna + 1916 
89. Honorat z Białej (Wacław) Koźmiński + 1916 
90. Aniela Salawa + 1922 
91. Maria Teresa Ledóchowska + 1922 
92. Kolumba (Joanna) Gabriel + 1924 
93. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis) + 1927 
94. Ignacy Kłopotowski + 1931 
95. Maria Karłowska + 1935 
96-203. 108 męczenników II wojny światowej z lat 1939-45 + 1939-45 
204. Bernardyna Maria Jabłońska + 1940 
205. Sancja (Janina) Szymkowiak + 1942 
206-217. Maria Stella Mardosewicz i jej 10 towarzyszek + 1943 
218. Michał Kozal + 1943 
219. Stefan Wincenty Frelichowski + 1945 
220. Bolesława Maria Lament + 1946 
221. Jan Balicki + 1948 
222. Władysław Findysz + 1964 
223. Michał Sopoćko + 1975 
224. Jerzy Aleksander Popiełuszko + 1984 
225. o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski + 1991 

  
 

.    Święci i Błogosławieni: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%
C5%82awieni_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_katolickiego 

 
 .  Lista polskich Sług Bożych   
 
.   Polscy święci i błogosławieni   
 
 .   Lista polskich świętych i błogosławionych  
 
.   https://www.ekai.pl/swieci-i-blogoslawieni-polscy-
lub-zwiazani-z-ziemiami-polskimi/  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_katolickiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_katolickiego
https://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=27311#p55833
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_%C5%9Bwi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni
https://genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=898
https://www.ekai.pl/swieci-i-blogoslawieni-polscy-lub-zwiazani-z-ziemiami-polskimi/
https://www.ekai.pl/swieci-i-blogoslawieni-polscy-lub-zwiazani-z-ziemiami-polskimi/


 
 

Kompozycja Czesława Niemena do filmu Bohdana Poręby "Polonia Restituta"(1980). 
Treścią filmu są wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, od utworzenia 
w Krakowie, w roku 1914, legionów przez Józefa Piłsudskiego po dyskusje i decyzje 
Konferencji Pokojowej w Wersalu. Cała "Litania pielgrzymska" znajduje się w dziele 
Mickiewicza "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza 
i w okresie zaborów Polacy odmawiali ją nad grobami powstańców listopadowych i 
styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. https://youtu.be/TBqkRNLFPdM 

 
 
 

LITANIA PIELGRZYMSKA. 

                                                                  (Mickiewicz, 1832): https://youtu.be/OK6-HwG3KZI 

 
 Kyrie leyson. Chryste eleyson. 
 Boże Ojcze któryś wywiódł lud Twój z niewoli Egipskiéj, i wrócił do ziemi świętéj.  Wróć nas do Ojczyzny naszéj. 
 Synu zbawicielu któryś umęczony i ukrzyżowany, zmartwychwstał i królujesz w chwale.  Zbudź zmartwych Ojczyznę naszą. 
 Matko Boska, którą Ojcowie nasi, nazwali królową Polski i Litwy.  Zbaw Polskę i Litwę. 
 Święty Stanisławie opiekunie Polski.   Módl się za nami. 
 Święty Kazimierzu opiekunie Litwy.   Módl się za nami. 
 Święty Jozafacie opiekunie Rusi.   Módl się za nami. 
 Wszyscy święci opiekunowie Rzeczypospolitej naszéj.   Módlcie się za nami. 
 Od niewoli Moskiewskiéj, Austryackiéj, i Pruskiéj.   Wybaw nas Panie. 
 Przez męczeństwo trzydziestu tysięcy rycerzy barskich poległych za Wiarę i Wolność.   Wybaw nas Panie. 
 Przez męczeństwo dwódziestu tysięcy obywateli Pragi, wyrzniętych za Wiarę i Wolność.   Wybaw nas Panie. 
 Przez męczeństwo młodzieńców Litwy zabitych kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu.   Wybaw nas Panie. 
 Przez męczeństwo obywateli Oszmiany wyrzniętych w kościołach Pańskich i w domach.   Wybaw nas Panie. 
 Przez męczeństwo żołnierzy zamordowanych w Fischau przez Prusaków.   Wybaw nas Panie. 
 Przez męczeństwo żołnierzy zaknutowanych w kronstadzie przez Moskali.   Wybaw nas Panie. 
 Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za Wiarę i Wolność.   Wybaw nas Panie. 
 Przez rany łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców, i pielgrzymów Polskich.   Wybaw nas Panie. 
 O wojnę powszechną za Wolność Ludów!   Prosimy cię Panie. 
 O Broń i orły narodowe.   Prosimy cię Panie. 
 O śmierć szczęśliwą na polu bitwy.   Prosimy cię Panie. 
 O grób dla kości naszych w ziemi naszéj.   Prosimy cię Panie. 
 O niepodległość całość i wolność Ojczyzny naszéj.   Prosimy cię Panie. 
 W Imie Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen.

 

  

 

https://youtu.be/TBqkRNLFPdM
https://youtu.be/OK6-HwG3KZI


Litania za dusze w czyśćcu cierpiące 
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.  

 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, módl się za nim (nią, nimi). 
Bramo niebieska, módl się za nim (nią, nimi). 
Królowo Wniebowzięta, módl się za nim (nią, nimi). 
Święty Michale,   módl się za nim (nią, nimi). 
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nim (nią, nimi). 
Święty Józefie,  módl się za nim (nią, nimi). 
Święty (imię Patrona zmarłego), módl się za nim (nią, nimi). 
Wszyscy Święci i Święte Boże,  módl się za nim (nią, nimi). 
 
Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją), Panie.  
Od zła wszelkiego, wybaw go (ją), Panie.  
Od cierpień w czyśćcu, wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twoje wcielenie, wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twoje narodzenie,  wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twój krzyż i mękę,  wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw go (ją), Panie.  
Przez zesłanie Ducha Świętego,  wybaw go (ją), Panie.  
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw go (ją), Panie.  
 
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego 
potępienia, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i 
wychowawców, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, wysłuchaj nas, 
Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,  wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się chwałą zmartwychwstania, wysłuchaj nas, Panie. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim 
zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać 
Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 
 

CODZIENNA MODLITWA ZA DUSZE                   
W CZYŚĆCU CIERPIĄCE (oparta na 
objawieniach bł. Taidy z 360 r.,  
https://youtu.be/B95Nxq4yQ8c 

 

 

https://youtu.be/jFh_A8zeGjU 
 

 

https://youtu.be/B95Nxq4yQ8c
https://youtu.be/jFh_A8zeGjU


Litania do Miłosiernego Serca Pana 
Jezusa za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
 

Kyrie elejson. 
Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas. 
Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z Nieba Boże, zlituj się 
nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. 
Synu, Odkupicielu świata Boże, 
zlituj się … 
Duchu Święty Boże, zlituj się … 
Święta Trójco Jedyny Boże, zlituj się … 

Miłosierne Serce Jezusa – moich przodków, rodziców, braci, sióstr i najbliższych krewnych – wybaw z mąk 
czyśćcowych. 

Miłosierne Serce Jezusa – przyjaciół i wszystkich, którzy na moją miłość i wdzięczność sobie zasłużyli – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – rodziców, którzy swoim dzieciom życie odbierali – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich małżonków, którzy nie dochowali sobie wierności – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – kapłanów i przełożonych, którzy nie troszczyli się 
o zbawienie dusz swoich poddanych  – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – ludzi lekkomyślnych i bogatych, którzy nie troszczyli się 
o zbawienie swojej duszy  – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy do Sakramentów świętych nie przystępowali – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – nałogowych grzeszników, którzy tylko szczególnej łasce zawdzięczają zbawienie –
 wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy bez Sakramentów przeszli do wieczności – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy muszą najwięcej cierpieć i są najdalej wybawienia – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – papieży, królów i rządzących – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – nauczycieli, katechetów, duszpasterzy, kapłanów, misjonarzy, apostołów świeckich i 
obrońców wiary – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – księży, dyrektorów i wszystkich, którzy czcili Twoje Najświętsze Serce – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy najbardziej dla Kościoła się zasłużyli – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy dobrych uczynków nie zaniedbywali – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy Ci ufali i wiernie służyli – wybaw …  
Miłosierne Serce Jezusa – poległych na polu chwały, pogrążonych w morskich falach 
i wszystkich, których nagła śmierć zabrała z tego świata – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich wiernych zmarłych – wybaw … 

Miłosierne Serce Jezusa – tych, którzy dziś lub jutro mają umrzeć – zachowaj od mąk czyśćcowych. 
Miłosierne Serce Jezusa – moją własną biedną duszę, gdy stanie przed sądem Twoim – zachowaj od mąk 
czyśćcowych. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad duszami zmarłych. 

Wieczny odpoczynek racz duszom wiernych zmarłych dać Panie. 
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen. 

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię przez Serce Twego Syna i za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy oraz wszystkich świętych, dopuść wszystkich wiernych zmarłych do 

udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen 

 

 
 

 



Litania za dusze czyśćcowe  0 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, jedyny Boże, 

Święta Maryjo, 

módl się za nim (nią). 

Bramo niebieska, 

Królowo Wniebowzięta, 

Święty Michale, 

Święty Janie Chrzcicielu, 

Święty Józefie, 

Święty N. (imię Patrona zmarłego) 

Wszyscy Święci i Święte Boże, 

Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją), Panie. 

Od zła wszelkiego, 

Od cierpień w czyśćcu, 

Przez Twoje wcielenie, 

Przez Twoje narodzenie, 

Przez Twój chrzest i post święty, 

Przez Twój krzyż i mękę, 

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 

Przez Twoje zmartwychwstanie, 

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, 

Przez zesłanie Ducha Świętego, 

Przez Twoje przyjście w chwale, 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, 

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, 

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, 

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, 

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, 

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, 

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, 

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się chwałą zmartwychwstania, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad 
śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 
 
 
https://youtu.be/ctOANXFJ6c4 

 

Za zmarłych: https://youtu.be/7DmVN0PqxMY 
 
 
 
 

 

 
 
 
https://youtu.be/UIXjCXf4K60 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/8Ccpj832c58 
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Święci i Błogosławiawieni:  

 

 
 
 

 
 

Imiona Świętych i wykaz Świętych patronów imion z 
opisem patronażu:  https://patroni.waw.pl/

 

 

https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3  
https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty_swieta.php3  
https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty_nmp.php3 
https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty_katedry.php3 
 
https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3 
https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet_swieta.php3 
https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet_nmp.php3 
https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet_katedry.php3 
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Żywoty Świętych i Błogosławionych:  https://nasiswieci.com/

 

 

Ludzie: Świętymi bądźcie:  https://adonai.pl/ludzie/

 

https://nasiswieci.com/
https://nasiswieci.com/
https://adonai.pl/ludzie/
https://adonai.pl/ludzie/


 

Święci i Błogosławiawieni:  https://wduchuswietym.com/swieci-i-blogoslawieni-menu 

 

 

Święci i Błogosławiawieni:  https://www.ampolska.co/Artykuly/Swieci-i-blogoslawieni

 

                       

               Popularni święci:  https://www.catholic.org/saints/popular.php 

 

 

https://wduchuswietym.com/swieci-i-blogoslawieni-menu
https://www.ampolska.co/Artykuly/Swieci-i-blogoslawieni
https://www.ampolska.co/Artykuly/Swieci-i-blogoslawieni
https://www.catholic.org/saints/popular.php


Litania do św. Cecylii 

"Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami..." 
Módlmy się słowami tej przepięknej litanii za wszystkich muzyków kościelnych, organistów, schole i chóry 
kościelne. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. 

Święta Cecylio, 

Święta Cecylio, roztropna dziewico, 

Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości, 

Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego, 

Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa, 

Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła ich do poznania 

prawdziwego Kościoła, 

Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła Stróża u swego boku, 

Święta Cecylio, której dane było dołączyć swój głos do harmonii niebiańskiego chóru dziewic, 

Święta Cecylio, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami, 

Święta Cecylio, jaśniejąca męczennico Jezusa Chrystusa, 

Święta Cecylio, cierpiąca przez trzy dni najokrutniejsze męki, 

Święta Cecylio, pocieszenie strapionych, 

Święta Cecylio, opiekunko wszystkich, którzy Cię wzywają, 

Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej, 

Święta Cecylio, patronko świętych kantorów, organistów, scholi i chórów kościelnych, 

Święta Cecylio, patronko i pośredniczko wszystkich śpiewaków, muzyków, kompozytorów, autorów, i 

studentów, 

Pozdrawiamy ciebie, o święta Dziewico, która przelałaś krew swoją w obronie wiary w Jezusa 

Chrystusa, módl się za nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K: Bóg wywyższył świętą Cecylię. 

W: I chwałą ukoronował jej cnoty. 

Módlmy się: O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie świętej Cecylii potężną 
opiekunkę, dozwól, abyśmy tak jak ona po spędzeniu naszych dni w wierze, niewinności i 
świętości, mogli osiągnąć krainę zbawienia wiecznego, gdzie wspólnie z nią będziemy mogli 
Cię chwalić i błogosławić na wieki wieków. Amen. 

 

 

 



 

-  http://rodzinakatolicka.pl/swiety-mikolaj-z-tolentino-patron-dusz-czysccowych-rozdzial-czwarty/  .  https://youtu.be/wWqI8UdqH_s 

 

-   http://rodzinakatolicka.pl/religia/  .  http://rodzinakatolicka.pl/wiesci/  .  http://rodzinakatolicka.pl/portal/  .  http://rodzinakatolicka.pl/lektura/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Święci i Błogosławieni: 
 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – Ł – M – N – O – P – R – S – Ś – T – U – W – Z – Ż 

 

Polscy Święci i Błogosławieni: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_%C5%9Bwi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni 

Każdy powinien mieć jakiegoś Świętego, z którym pozostawałby w bardzo zażyłej relacji, 
aby odczuwać jego bliskość przez modlitwę i wstawiennictwo, ale także, aby go naśladować. 
Chciałbym zaprosić was, abyście bardziej poznawali Świętych, rozpoczynając od tego, 
którego imię nosicie, czytając ich życiorysy i pisma. Bądźcie pewni, że staną się oni dobrymi 
przewodnikami, abyście jeszcze bardziej kochali Pana oraz będą cenną pomocą dla wzrostu 
ludzkiego i chrześcijańskiego. Ojciec Święty Benedykt XVI . 

   Styczeń      Luty      Marzec      Kwiecień      Maj      Czerwiec    

 Lipiec   Sierpień    Wrzesień    Październik    Listopad    Grudzień 

 

 

 

Święty Mikołaj z Tolentino 
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 Świątynie pod wezwaniem błogosławionych  (6 kategorii, 14 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem świętych  (206 kategorii, 38 stron) 

 Maryjne wezwania świątyń  (60 kategorii, 56 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem św. Aniołów Stróżów  (10 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Bożego Ciała  (48 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Chrystusa  (9 kategorii, 11 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Ducha Świętego  (1 kategoria, 123 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Dzieciątka Jezus  (2 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników  (3 strony) 

             Świątynie Łaski Bożej  (3 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Mądrości Bożej  (8 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Męki Pańskiej  (1 strona) 

 Świątynie pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego  (58 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus  (12 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa  (1 kategoria, 215 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego  (22 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Objawienia Pańskiego  (24 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Odnowienia Świątyni Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie  (2 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Ofiarowania Pańskiego  (1 kategoria, 2 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Opatrzności Bożej  (30 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  (192 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu  (5 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Rozesłania Apostołów  (3 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Świętej Rodziny  (2 kategorie, 44 strony) 

 Świątynie pod wezwaniem Świętego Krzyża  (3 kategorie, 105 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Trójcy Świętej  (1 kategoria, 350 stron) 

 Świątynie pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego  (62 strony) 

             Świątynie pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego  (75 stron) 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Ofiarowania_Pa%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Opatrzno%C5%9Bci_Bo%C5%BCej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Przemienienia_Pa%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Sakramentu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Rozes%C5%82ania_Aposto%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_%C5%9Awi%C4%99tej_Rodziny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_%C5%9Awi%C4%99tego_Krzy%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Wniebowst%C4%85pienia_Pa%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_Zmartwychwstania_Pa%C5%84skiego


 
 



Niepokalane Poczęcie NMP: https://youtu.be/oy_EZoZ4zSE 

 

Kim jesteś o Niepokalana? https://youtu.be/aaESzlRdrVU 

 

Co oznacza Niepokalane Poczęcie: https://youtu.be/EH7fX90ok2o 
 

Godzinki: https://youtu.be/Rh2MNmxUwT8 

 

Święta Rodzina: https://youtu.be/-1QTMQIqxPU  .   https://youtu.be/yGKW6W3mqW0 

 

Sanktuarium Porcjunkuli: https://www.porziuncola.org/il-santuario.html   .      https://www.porziuncola.org/basilica.html 

 

Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online 

 

Kalwaria Zebrzydowska:  http://kalwaria.eu/ 

 

 https://jasnagora.pl/ . https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211 

 

Ludźmierz: https://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo 

 

Omni die dic Mariae: https://youtu.be/43RAt2wHpwE 

 

Maryjo Tyś Naszą Nadzieją: https://youtu.be/I_PLxi7AMpE 

 

Stabat Mater: https://youtu.be/H3HLJvrNJQ4 .  https://youtu.be/vo3HKQZ1d6E  

                                   

Św. Józef:  https://youtu.be/kUT4gSwex7s   https://youtu.be/3UFtl19o3X4 https://youtu.be/5NuYX9Asmq0 

Litania do św Józefa: https://youtu.be/IjKzaxo49dM 

Życie według świętego Jana Pawła II  
https://youtu.be/te-EfuJZXcA  . https://youtu.be/3Mpjh3o2P_A  .  https://youtu.be/kpa5ZxPlhy0       

Św Stanisław Kostka: https://youtu.be/0U5t2eYDrkc  .   https://youtu.be/c2K_mAkBkXA  

Święty Lucyfer: https://youtu.be/A4SSfiNDtfk  .  https://misyjne.pl/sw-lucyferze-modl-sie-za-nami/  

 

Powołany: https://youtu.be/Zoos1qXlINM 

 

 

 

 

                                  

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 
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Litania do świętego Józefa z nowymi wezwaniami                                                                                     

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas.                                                                      
Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.                                                                       
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.                                                                             
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.                                                                                           
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.                                                                                  
Święta Maryjo, – módl się za nami.                                                                                                      
Święty Józefie,                                                                                                                                                                 
Przesławny potomku Dawida,                                                                                                                                                         
Światło Patriarchów,                                                                                                                 
Oblubieńcze Bogarodzicy,                                                                                                                   
Opiekunie Odkupiciela,                                                                                                                                      
Przeczysty stróżu Dziewicy,                                                                                                                             
Żywicielu Syna Bożego,                                                                                                               
Troskliwy obrońco Chrystusa,                                                                                                                                             
Sługo Chrystusa, Sługo zbawienia,                                                                                                                                   
Głowo Najświętszej Rodziny,                                                                                                             
Józefie najsprawiedliwszy,                                                                                                                               
Józefie najczystszy,                                                                                                                           
Józefie najroztropniejszy,                                                                                                                                                     
Józefie najmężniejszy,                                                                                                                       
Józefie najposłuszniejszy,                                                                                                                
Józefie najwierniejszy,                                                                                                                                                  
Zwierciadło cierpliwości,                                                                                                                 
Miłośniku ubóstwa,                                                                                                                        
Wzorze pracujących,                                                                                                                      
Ozdobo życia rodzinnego,                                                                                                                 
Opiekunie dziewic,                                                                                                                           
Podporo rodzin,                                                                                                                           
Podporo w trudnościach,                                                                                                               
Pociecho nieszczęśliwych,                                                                                                             
Nadziejo chorych,                                                                                                                         
Patronie wygnańców,                                                                                                                 
Patronie cierpiących,                                                                                                                     
Patronie ubogich,                                                                                                                                
Patronie umierających,                                                                                                                
Postrachu duchów piekielnych,                                                                                                      
Opiekunie Kościoła świętego,                                                                                                                     
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.                                                                   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.                                                        
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.                                                                     
 
P. Ustanowił go panem domu swego.                                                                                                     
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.                                                                                        
 
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca 
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako 
opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 
Objaśnienie nowych wezwań: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/238742,nowe-wezwania-w-litanii-do-sw-jozefa.html

 
 

 

 

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/238742,nowe-wezwania-w-litanii-do-sw-jozefa.html
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         https://youtu.be/kNE9kbxh9DU   .   https://youtu.be/dYR6emsfO5Y    

 

    

 

https://youtu.be/RG2_blbpnkw 

 

      

 

https://youtu.be/Uzy_stVdkZE
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Idź, bo ten człowiek umiera 

Świadectwo o. Dominika Buszty 

W roku 1930 ksiądz Adam Sikora pracował jako wikariusz parafii w Borysławiu. Pewnego razu, gdy 
wieczorem położył się do łóżka i już zasnął, ktoś mocno zapukał do zamkniętej okiennicy, obudził 
go i natarczywie wołał: „Proszę zaraz iść do chorego, który dogorywa w bloku przy ul. Sobieskiego 
nr 50 na drugim piętrze”. Ksiądz wstał, wyszedł na ganek by zobaczyć osobę, która by go 
zaprowadziła do chorego, ale nikogo nie było. Wrócił więc do mieszkania i położył się do łóżka. Po 
krótkim czasie usłyszał ponowne pukanie i natarczywe wołanie by szedł do chorego. Wyszedł na 
ganek, ale nie było człowieka, który go wzywał. Pomyślał więc, że jest to jakaś prowokacja. Może 
zbuntowani Ukraińcy chcą go nocą wyciągnąć z domu i zamordować. Położył się do łóżka, ale tym 
razem już w ubraniu. Za chwilę, mimo zamkniętych drzwi, wchodzi bez pukania do mieszkania 
starszy wiekiem mężczyzna, zbliża się do łóżka, chwyta leżącego księdza, wyrzuca z łóżka i mówi 
surowym rozkazującym głosem: „Natychmiast idź pod wskazany adres, bo ten człowiek umiera!” 
Po tych słowach tajemnicza postać znikła. 

Ksiądz zrozumiał, że ma do czynienia z jakimś nadprzyrodzonym zjawiskiem, któremu oprzeć się 
nie wolno. Śpieszy do kościoła, bierze z tabernakulum Najświętszy Sakrament, zabiera święte oleje 
i idzie na ul. Sobieskiego pod numer 50. Dzwoni do bramy i oznajmia stróżowi, że jest wezwany do 
chorego. Stróż zdziwiony odpowiada, że nic mu nie wiadomo, aby tu ktoś chorował i wzywał w nocy 
księdza. Gdy ksiądz informuje go, że potrójnym pukaniem do mieszkania ktoś go wzywał pod ten 
adres, bo na drugim piętrze umiera człowiek, stróż przypomniał sobie, że faktycznie jest tam chory 
lekarz, ale jest to człowiek niewierzący, który może księdza nie przyjąć. Na prośbę księdza prowadzi 
go na drugie piętro i wskazuje mieszkanie chorego. W drzwiach ukazuje się żona lekarza i pyta: 
„Kto księdza tu sprowadza o takiej porze? Przecież ani mąż ani ja nie prosiliśmy, bo oboje jesteśmy 
niewierzący; zbyteczna fatyga księdza”. Ksiądz powiedział, że wezwał go do chorego jakiś starszy 
mężczyzna, wskazał mu dokładny adres i zmusił by się tu udał. 

Zaskoczona tą relacją żona decyduje się wprowadzić księdza do pokoju chorego. Na widok księdza 
chory zaintrygowany pyta: „Kto księdza tu sprowadza do mnie?” Ksiądz opowiada mu przebieg 
potrójnego wezwania przez jakiegoś starszego człowieka z siwą brodą, który po prostu wyrzucił go z 
łóżka i nakazał śpieszyć do chorego pod wskazany adres. Lekarz zamyślił się i polecił żonie, by 
przyniosła z sąsiedniego pokoju wiszący na ścianie obraz. Ksiądz poznaje, że to właśnie ten 
człowiek z obrazu wezwał go do chorego. Wtedy lekarz rozrzewnionym, drżącym głosem 
opowiedział jak to jego umierająca matka ten obraz świętego Józefa przekazała mu wraz z 
przepisaną na kartce modlitwą do świętego Józefa o szczęśliwą śmierć i nakazała mu, aby tę 
modlitwę odmawiał przez całe życie. I mówił dalej: „Chociaż straciłem wiarę i nie wierzyłem w 
Boga wraz z żoną, to jednak by dotrzymać słowa danego matce tę modlitwę machinalnie 
odmawiałem. Teraz widzę, że św. Józef nie pozwolił mi zginąć marnie. Proszę mnie wyspowiadać i 
pojednać z Bogiem.” Po spowiedzi przyjął pobożnie Komunię świętą jako Boski Pokarm na drogę 
wieczności oraz sakrament namaszczenia świętym olejem, gorąco dziękując młodemu kapłanowi, 
który o tej porze przybył do niego. 

Ksiądz wyszedł zadowolony z wyświadczonej choremu posługi i skierował się do wyjścia. Nie zdążył 
dojść do windy, gdy nadbiegła żona chorego i płacząc zawołała: „Księże, mój mąż kona!” Wrócił 
więc kapłan by odmówić modlitwy za konającego. Katolicki pogrzeb odprawił ksiądz Adam na 
prośbę doktorowej. 

Powyższą historię o św. Józefie, patronie dobrej śmierci opowiedział sam ks. Adam Sikora na 
spotkaniu księży diecezji przemyskiej w roku 1954. 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Swiadectwa/13.html 
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Nabożeństwo 7 śród (niedziel) 

ku czci św. Józefa 

W trakcie nabożeństwa rozpamiętuje się bolesne i radosne 
chwile w życiu św. Józefa, w takiej kolejności, w jakiej się 
wydarzyły na kartach Ewangelii. Do tego można 
dodatkowo odmawiać każdego dnia 

„Ojcze nasz", „Zdrowaś Maryjo", „Chwała Ojcu". 

W pierwszą niedzielę rozważamy smutek, jaki ogarnął św. Józefa, kiedy dowiedział się, że 
Najświętsza Dziewica jest brzemienna i zastanawiał się nad Jej odprawieniem. Jednakże rychło 
smutek ustąpił wielkiej radości, kiedy anioł oznajmił mu, że powinien pozostać z Maryją, ponieważ 
Jej dziecię jest Synem Bożym. Jakkolwiek uważał się za niegodnego wykonywania tak wielkiego 
zadania, jakim było sprawowanie opieki nad Maryją i Jej Dzieckiem, pokornie zaakceptował rolę, 
jaką Bóg mu przeznaczył do odegrania. 

Przyczyną drugiego smutku św. Józefa był widok Syna Bożego rodzącego się w nędznych 
warunkach, jakie panowały w zimnej stajence w Betlejem, ale za chwilę z radością obserwował, jak 
aniołowie składają pokorne ukłony Dzieciątku, które było Mesjaszem, jak Mędrcy składają hołd 
Dziecięciu Bożemu, ofiarując Mu złoto, mirrę i kadzidło. Złoto symbolizowało królewską godność 
Dzieciątka, kadzidło jego boskość, zaś mirra jego naturę ludzką. 

Po raz trzeci św. Józef cierpiał widząc krew Chrystusa podczas obrzędu obrzezania. Niektórzy 
wielcy mistycy twierdzą, że zabieg został wykonany przez samego Józefa. Po chwili Józef uradował 
się, kiedy - zgodnie z poleceniem anioła -nadał dziecięciu imię: Jezus. 

Czwarty smutek pojawił się na wieść o proroctwie Symeona, zgodnie z którym miecz miał 
przeniknąć duszę Maryi, ale temu uczuciu towarzyszyła radość Świętego, wynikająca z 
przeświadczenia, iż przeznaczeniem Dziecięcia jest zbawić ludzkość. 

Dramatycznym wydarzeniem, jakiego doświadczył św. Józef - piątym bolesnym przeżyciem - była 
pospieszna ucieczka do Egiptu, aby ocalić życie narodzonego Jezusa Chrystusa. I tu jednak 
smutkowi towarzyszyła radość na widok pogańskich bałwanów w kraju wygnania, upadających w 
obecności Jezusa, prawdziwego Boga. 

Po raz szósty św. Józef zasmucił się, kiedy powróciwszy z wygnania z Dzieckiem i Jego Matką 
stwierdził, iż jednego okrutnego tyrana zastąpił inny tyran. Ale uradował się na widok Betlejem i 
zakończył podróż osiedlając się w Nazarecie. 

Za siódmym razem św. Józef poczuł wielki ból, kiedy dwunastoletni Jezus zniknął na trzy dni, ale 
ponownie smutek zastąpiła radość, gdy razem z Maryją odnaleźli chłopca w świątyni: był posłuszny 
i wrócił razem z rodzicami do Nazaretu. Jest to ostatnia wzmianka o Józefie; możemy jedynie 
przypuszczać, że kolejnych - mniej więcej - 18 lat upłynęło pod znakiem radości, towarzyszącej 
wychowywaniu młodego Chrystusa przez pobożnego Świętego, wypełniającego wolę Boga Ojca. 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/78.html 
 
 

 

Ks. Prof. T. Guz: https://youtu.be/VWHgN284w6I 
 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/78.html
https://youtu.be/VWHgN284w6I


 

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY: https://youtu.be/NtpjFmZXB6A 

 

Bałwochwalstwo w Kościele: https://youtu.be/hnEkTW5adHc 

 

Św. Brat Albert:  https://youtu.be/8IyRgeFLhes 

 

Św. Jadwiga Królowa: https://youtu.be/Bpcmqwy2Qso 

 

Św. Tomasz z Akwinu: https://youtu.be/f4Ed2bmDiic 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„O słodkiej miłości” Chwała Bogu za Jego miłość:  https://youtu.be/hpCC7mMDcvE 

 

 

Więzienie za chrześcijańskie poglądy:  https://youtu.be/7iLbsE7u9S8                                                                  
Św. Teresa od Jezusa z Avili: https://youtu.be/Bq0w2Sdj3R0 
 
 
 
 
 

 

 

S. Moniuszko "Ojcze nasz"    

https://youtu.be/c-risZSsvOk  .   https://youtu.be/ob6nc8jJHFQ  .  Przechodzą przed 
Tabernakulum i bez pokłonu! A potem pochylają się przed publiką. A to wszystko w kościele 
Prawosławie: https://youtu.be/jRQg7TcQ4oI 
Jan Paweł II: https://youtu.be/K-0IM6wokL0 .  https://youtu.be/PyWBaIEkZ7w 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ave Maria (Schubert) Luciano 
Pavarotti 1979: https://youtu.be/7-gKq7Jew_U 
 

 

 

Gdy kiedyś Pan powróci 
znów: https://youtu.be/7LJnokRzcDc 

BARKA - 150. Górali z 
Małej Armii Janosika: 

https://youtu.be/H0CLozZo1NI 

 

 

 

 

ZAPADA ZMROK - 
OSTATNIE POŻEGNANIE 
JANA PAWŁA II                             
Z OJCZYZNĄ: 
https://youtu.be/ayZdAleUwpM  

 

Bog zapłać za piękne świadectwo. No właśnie, pieknie powiedziane w 
jaki sposob sie żyje bez Bożych przykazań. Jak łatwiutko się stoczyć. Cale 
szczęście, ze dal Ci Bog łaskę i uratował. Gratulacje, jesteś teraz 
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Jak się modlić, żeby być wysłuchanym?  https://youtu.be/7cFF11leMoQ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks. prof. Tadeusz Guz:   https://youtu.be/BSf65yznKSk 

Czytaj też: http://parafia.rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf   .  http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
 
-------------------------------------------------------------------------- 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-
kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--
bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html . 
https://detoksfenix.pl/zespol-fas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ks. Giovanni Battista Proja: Zabobonne modlitwy 
 

Lista zabobonnych modlitw. Oto tylko kilka przykładów: 

Modlitwy niezatwierdzone przez biskupów i inne 
odpowiednie władze kościelne.  Modlitwy powtarzane 
mechanicznie, gdzie głównym motywem jest ilość i 
długość trwania. Listy, łańcuszki św. Antoniego i Św. 
Rity. Kopia listu znalezionego w Grobie Chrystusa w 
Jerozolimie Kto by przechowywał ten list.  dopuszcza 
się grzechu zabobonu, ponieważ nie można czcić Boga 
fałszem... W takiej samej mierze popełnia grzech ten, 
kto rozpowszechnia podobne listy i je poleca...                          
 
 
 
 
 
 

 

 FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy, 
jest chorobą nieuleczalną. Objawy m.in  
uszkodzenie mózgu – nawet  niewielka ilość 
wina, wódki lub piwa. Alkohol przekracza barierę 
łożyska i dostaje się do płodu. FAS: agresja, 

kłopoty ze znalezieniem pracy, skłonność do 
uzależnień, trudności w bliskich relacjach i 
związkach, stosowanie przemocy fizycznej, 
depresja i samookaleczanie się, problemy z 
prawem, skłonności samobójcze, bezrobocie. 

  
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/7cFF11leMoQ
https://youtu.be/BSf65yznKSk
http://parafia.rabka.swmm.eu/Zycie_2022-02-20.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html
https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,mamie-zdarzalo-sie-wypic-alkohol-w-ciazy--bartek-do-dzis-zmaga-sie-z-fas,artykul,05868467.html
https://detoksfenix.pl/zespol-fas/
https://wobroniewiary.com/2017/11/06/ks-giovanni-proja-zabobonne-modlitwy/
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Ćpał, kradł, LUDZIE SIĘ GO BALI, miał pójść 
do więzienia. Zmienił go ks. Kaczkowski: 
https://youtu.be/Qel_wvJDPA0 
 

 

https://pch24.tv/wiez-i-terlikowski-
atakuja-ks-dominika-
chmielewskiego-kratiuk-odpowiada/  
  
 
 
 
 
 

 

https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/narcyzm-i-narcystyczne-zaburzenie-osobowosci-rozpoznanie-i-leczenie/ 
 
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93714%2Cnarcyzm-sprzyja-uzaleznieniu-od-portali-spolecznosciowych-ustalili-polacy 

 

 
https://pl.aleteia.org/2017/05/15/co-franciszek-tak-naprawde-powiedzial-o-medjugorie/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ch_f5KN_4DE  .  https://youtu.be/CBvdB6HdHtk 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=N40HHsibBow 
 
 https://youtu.be/kZugD99_8wk  .   https://youtu.be/HxPrdcEUBfE   .  https://youtu.be/qQeIDlC5qyY 

Narcyzm: 

https://youtu.be/Qel_wvJDPA0
https://pch24.tv/wiez-i-terlikowski-atakuja-ks-dominika-chmielewskiego-kratiuk-odpowiada/
https://pch24.tv/wiez-i-terlikowski-atakuja-ks-dominika-chmielewskiego-kratiuk-odpowiada/
https://pch24.tv/wiez-i-terlikowski-atakuja-ks-dominika-chmielewskiego-kratiuk-odpowiada/
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/narcyzm-i-narcystyczne-zaburzenie-osobowosci-rozpoznanie-i-leczenie/
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93714%2Cnarcyzm-sprzyja-uzaleznieniu-od-portali-spolecznosciowych-ustalili-polacy
https://pl.aleteia.org/2017/05/15/co-franciszek-tak-naprawde-powiedzial-o-medjugorie/
https://www.youtube.com/watch?v=ch_f5KN_4DE
https://youtu.be/CBvdB6HdHtk
https://www.youtube.com/watch?v=N40HHsibBow
https://youtu.be/kZugD99_8wk
https://youtu.be/HxPrdcEUBfE
https://youtu.be/qQeIDlC5qyY


       
 

https://youtu.be/S758X0_F8iE 
 

                    
 

https://youtu.be/RCct7uaPQOE 
 
 

 

https://youtu.be/S758X0_F8iE
https://youtu.be/RCct7uaPQOE


28 stycznia 

Święty Tomasz z Akwinu, 
prezbiter i doktor Kościoła 

 

Tomasz urodził się na zamku 

Roccasecca niedaleko Akwinu 
(Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, 

rycerz Landulf, był z pochodzenia 
Lombardczykiem, matka zaś była 

Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 

lat, rodzice oddali go w charakterze 
oblata do opactwa na Monte 

Cassino. Jednak Opatrzność miała 
inne zamiary wobec młodzieńca. Z 

niewyjaśnionych przyczyn opuścił on 

klasztor i udał się do Neapolu, gdzie 
studiował na tamtejszym 

uniwersytecie. Tam zapoznał się z 
niedawno założonym przez św. 

Dominika (+ 1221) Zakonem 
Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do 

tego zakonu nie jest bliżej znany. 

Święty miał wtedy ok. 20 lat. 
Spotkało się to z dezaprobatą 

rodziny. Wszelkimi sposobami, 
włącznie z dwuletnim aresztem 

domowym, próbowano zmienić jego 

decyzję; bezskutecznie. Wysłano 
nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu dominikanów "wybiła z głowy". 

Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek. 
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do Kolonii, 

gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, św. 

Albert Wielki (+ 1260), który miał wypowiedzieć prorocze słowa o Tomaszu: 
"Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że 

usłyszy go cały świat". W Kolonii Tomasz przyjął święcenia kapłańskie. Po 
chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do Paryża, by na tamtejszej 

Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-
1253), z kolei wykładał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał 

wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną metodę, w 

której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem 
je kolejno zbijał i dawał pełny wykład. 

Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz 
po siedmiu latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany 

kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze 

papieskim Urbana IV (1261-1265). W latach 1265-1267 przebywał ponownie w 
domu generalnym Zakonu - w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W latach 1267-

1268 przebywał w Viterbo jako kaznodzieja papieski. 
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego czołowego 

teologa do Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do Włoch i wykładał na 
uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym samym czasie kapituła generalna 

zobowiązała go, aby zorganizował teologiczne studium generale dla Zakonu. 

Tomasz upatrzył sobie na miejsce tychże studiów Neapol. 
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił 

także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie 
zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 

1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku 1969 doroczną pamiątkę św. 

Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada 
jednak prawie zawsze w Wielkim Poście. Dlatego reforma liturgiczna doroczne 

wspomnienie świętego przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia - a więc na dzień 
przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 r. 

 

Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w 



zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest 
służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz w 

długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą należy 
nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje 

zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, 
skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał 

się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia. 

Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej 
wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że 

"między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym 
uczonym". W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania 

biskupem. 

 
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i 

teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł 
głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej 

myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. 
Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost 

wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu 

zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. 
Wyróżniał się umysłem nie tylko 

analitycznym, ale także syntetycznym. On 
jedyny odważył się dać panoramę całej nauki 

filozofii i teologii katolickiej w systemie 

zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra 
gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie 
dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra Lombarda, Summa teologiczna i 
komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Szczególną czcią Tomasz 

otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co 
wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego 

Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do 

Najświętszej Maryi Panny. 
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun podczas 

sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. 
Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła 

zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem 

wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich. 
 

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, 
w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u 

nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, 

monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które 
symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.  

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-28.php3  

 
 
http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_przelad.htm  .   http://tau.broszkowscy.com/tom_de_perfectione.htm  .    
 
https://www.ultramontes.pl/dogmat_stworzenia.htm 

 
Przygotowanie do Mszy świętej: Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego 

Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty 
do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. 

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje 
mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad 

panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego 

wymaga moje zbawienie. Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, 
lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i 
zaliczony między Jego członki. Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego 

Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.  
https://brewiarz.pl/appendix/modlitwy/tomasz.php3 
 

 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-28.php3
http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_przelad.htm
http://tau.broszkowscy.com/tom_de_perfectione.htm
https://www.ultramontes.pl/dogmat_stworzenia.htm
https://brewiarz.pl/appendix/modlitwy/tomasz.php3


Dziękczynienie: Dzięki Ci składam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika, 

niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym 
Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla 

mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej 
wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i 

zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie mocną obroną 

przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia 
cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie 

szczęśliwym zakończeniem mojego życia. Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył doprowadzić do tej 
niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością, 

całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią szczęścia i radością doskonałą. Amen. 

 
 

 

 

  Cnota umiarkowania, 

czystości i powściągliwości według Sumy Teologicznej 

św. Tomasza z Akwinu. 

 

„Chociaż piękno idzie w parze ze wszystkimi cnotami, ponad wszystko jednak przypisuje się je 

umiarkowaniu. Z dwóch powodów, po pierwsze z racji ogólnej natury umiarkowania, którą cechuje 

pewna powściągliwa i właściwa proporcja, będąca podstawową cechą piękna (...). Drugim powodem 

jest to, że umiarkowanie powstrzymuje człowieka przed tym, co w nim najniższe, co ma cechy natury 

zwierzęcej (...), i dlatego najbardziej przyczynia się do tego, że człowiek staje się brzydkim”. 

 

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna II-IIae q 141 a2 rad3 

 

 

 
 

 

Uwagi wstępne o cnocie 

 

Umiarkowanie jako cnota 

 

Umiarkowanie w sferze seksualności 

 

Powściągliwość (continentia) jako cnota dopełniająca umiarkowanie 

 

 

 

http://tau.broszkowscy.com/tom_temperantia1.html#p1
http://tau.broszkowscy.com/tom_temperantia1.html#p2
http://tau.broszkowscy.com/tom_temperantia1.html#p3
http://tau.broszkowscy.com/tom_temperantia1.html#p4


       
 

https://pch24.tv/bilokacja-u-sw-tomasza-z-akwinu-
czy-jest-mozliwa/ 
 

            

https://youtu.be/BsWOqyoMTbc 

 

 
 

https://pch24.tv/bilokacja-u-sw-tomasza-z-akwinu-czy-jest-mozliwa/
https://pch24.tv/bilokacja-u-sw-tomasza-z-akwinu-czy-jest-mozliwa/
https://youtu.be/BsWOqyoMTbc


             
 

https://youtu.be/Av7WMq8fuhU 
 

          
 

https://youtu.be/rEye_jSrjg4 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/Av7WMq8fuhU
https://youtu.be/rEye_jSrjg4


Marianna i Juliusz Kolbowie 

 
http://adonai.pl/swieci/drukuj.php?id=174 

 

1941 - http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-14a.php3 

 

 
 

 
1984 - Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko - http://xj.popieluszko.pl/ 

 

 

 

 
 Przy grobie Księdza Jerzego Popiełuszki 
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http://adonai.pl/swieci/drukuj.php?id=174
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-14a.php3
http://xj.popieluszko.pl/
http://www.ampolska.co/art-1737-Przy-grobie-Ksiedza-Jerzego-Popieluszki.htm


               Błogosławiony Ks. Jan Macha 
 

Urodził się 18 stycznia 1914 w Starym Chorzowie w 
rodzinie mistrza ślusarskiego Pawła i jego żony Anny z 
d. Cofałka. Z czwartej klasy miejscowej szkoły 
podstawowej przeszedł do państwowego gimnazjum 
klasycznego w Królewskiej Hucie i w 1933 roku zdał 
maturę. Chciał wstąpić do Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie, ale z powodu 
nadmiaru zgłoszeń nie został przyjęty. Tak też zapisał 
się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Odnowiony po roku wniosek został 
uwzględniony i po ukończeniu studiów teologicznych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim i napisaniu pracy 
magisterskiej pt. Monografia parafii św. Marii 
Magdaleny w Chorzowie przyjął 25 czerwca 1939 
święcenia kapłańskie. 

 

 
Indeks Uniwersytetu Jagielońskiego: 

 

 

 
 

 

 

 

Prymicje 1939, w otoczeniu rodziny 

https://silesia.edu.pl/index.php/%C5%9Al%C4%85skie_Seminarium_Duchowne
https://silesia.edu.pl/index.php/%C5%9Al%C4%85skie_Seminarium_Duchowne
https://silesia.edu.pl/index.php/Wydzia%C5%82_Teologiczny_Uniwersytetu_Jagiello%C5%84skiego
https://silesia.edu.pl/index.php/Wydzia%C5%82_Teologiczny_Uniwersytetu_Jagiello%C5%84skiego


Po dwumiesięcznym zastępstwie w rodzinnej parafii objął 10 września stanowisko 
wikarego przy kościele parafialnym św. Józefa w Rudzie Śl. Tam nawiązał łączność 
z tajną organizacją i rozwinął ożywioną działalność charytatywną wśród rodzin 
polskich, dotkniętych skutkami i okupacji. Po licznych aresztowaniach w grudniu 
1940 roku gestapo zwróciło również na niego baczną uwagę. W przemyconym z 
mysłowickiego obozu liście do swoich rodziców pisał później kleryk Joachim Gürtler, 
że ks. Macha w Zielone Świątki 1941 roku był wezwany do gestapo, ale go puścili, 
bo jeszcze nie mieli wszystkich dowodów w ręce i aresztowali go na gorącym 
uczynku, jak miał spotkanie w Katowicach. Nastąpiło to 5 września 1941. 
Znaleziono przy nim sprawozdanie z czerwcowej akcji charytatywnej z 
wyszczególnieniem Rudy, Orzegowa, Goduli, Lipin, Nowego Bytomia, Chropaczowa 
i Łagiewnik. Po zastosowaniu odpowiedniego przesłuchania umieszczono go w 
obozie przejściowym w Mysłowicach. 17 lipca 1942 odbyła się przed sądem 
doraźnym w Katowicach krótka rozprawa, na której ks. Macha i wspomniany już 
kleryk Gürtler skazani zostali na śmierć przez ścięcie. W przededniu śmierci ks. 
Macha napisał list do swoich rodziców i rodzeństwa, ogłoszony w 8. 
numerze „Gościa Niedzielnego" z 1951 roku, z którego przytaczamy krótkie 
wyjątki: ...Jest to moje ostatnie pismo. Po 4 godzinach nastąpi moje stracenie... Pogrzebu mi nie 

użyczą, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie 
wspomniał i zmówił za mnie Ojcze Nasz. Wyrok wykonano 3 grudnia 1942 w więzieniu 
katowickim. https://silesia.edu.pl/index.php/B%C5%82._Jan_Macha .  Gramatyka życia bł. ks. Jana Machy - Nowe Życie 

(archidiecezja.wroc.pl)  .       https://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?t=36368  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                       
 

 
 

Katedra w Katowicach Beatyfikacja                                     
Ks. Jana Macha 20. 11. 2021 
https://youtu.be/6svH3SvojsM 

 

 

https://silesia.edu.pl/index.php/Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_w_Rudzie_%C5%9Al%C4%85skiej
https://silesia.edu.pl/index.php/Gestapo
https://silesia.edu.pl/index.php/Go%C5%9B%C4%87_Niedzielny_-_tygodnik
https://silesia.edu.pl/index.php/B%C5%82._Jan_Macha
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2021/09/17/gramatyka-zycia-bl-ks-jana-machy/
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2021/09/17/gramatyka-zycia-bl-ks-jana-machy/
https://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?t=36368
https://youtu.be/6svH3SvojsM


https://www.youtube.com/watch?v=UY12A3SEHf4 

https://www.youtube.com/watch?v=vCd92izDg14 

https://www.youtube.com/watch?v=DYNQkOINDrs 

https://www.youtube.com/watch?v=EaFL_nthsbE 

https://www.youtube.com/watch?v=_O4KJjsJJco   

 

https://www.youtube.com/watch?v=5edcXeNkYtM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPL4qcFCLos 

https://youtu.be/icS3uF6uwPQ   https://youtu.be/L5locd-xUTY   

https://youtu.be/AD82Y0Vn3Eo   https://youtu.be/DmVEFsUL1AM 

https://youtu.be/jQ66s6hh5fo?list=PLJoYNVHBOmLkO8X
7W_9SEO8sZtbv0iJ7u 
 

 

 

 

 św. Andrzej Bobola 

zamęczony 

w Janowie Poleskim 

16 maja 1657 

( biał. Іванава) 

http://www.strachocina.przemyska.pl/ind ex.php?id=4&subpage=1 

 

 Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Ojczyzny (Warszawa A. 

D. 1938) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W małej apsydzie nawy świątyni OO. Jezuitów w Krakowie znajduje się ołtarz 

dedykowany Św. Andrzejowi Boboli (1591-1657), niestrudzonemu                                                  

Apostołowi Pińszczyzny, który swą pracą zyskał przydomek duszochwata                                                                                                                                                                

i poniósł okrutną śmierć męczeńską z rąk Kozaków w Janowie Poleskim. 
https://www.ampolska.co/Artykuly/Bazylika-NSPJ/Kompozycja-oltarzowa/art-472-Sw-Andrzej-Bobola-meczennik-za-wiare.htm  

 

   

 św. Andrzej Bobola zamęczony w Janowie 
Poleskim 16 maja 1657r. ( biał. Іванава)     
 
http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=4&subpage=1   
 
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/powrot-relikwii-sw-
andrzeja-boboli-do.html   
 
https://www.youtube.com/watch?v=UY12A3SEHf4    
 
https://www.youtube.com/watch?v=vCd92izDg14   
 
https://www.youtube.com/watch?v=DYNQkOINDrs  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EaFL_nthsbE    
 
https://www.youtube.com/watch?v=_O4KJjsJJco    
 
https://www.youtube.com/watch?v=5edcXeNkYtM   
 
https://www.youtube.com/watch?v=icS3uF6uwPQ   
 
https://www.youtube.com/watch?v=L5locd-xUTY  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=AD82Y0Vn3Eo   
 
https://www.youtube.com/watch?v=DmVEFsUL1AM    
 

 
 
Trzeba otworzyć: https://www.youtube.com/c/DawidMysior 
Tam są Żywoty Świętych: 
https://www.youtube.com/watch?v=f4Ed2bmDiic&list=PLJoYNVHBOmL
kO8X7W_9SEO8sZtbv0iJ7u 
I Film: 
https://youtu.be/jQ66s6hh5fo?list=PLJoYNVHBOmLkO8X7W_9SEO8sZt
bv0iJ7u  Są trudności, by ten Film otworzyć! 
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Rok 1938 - Rabka Zdrój:   „Gazeta Podhalańska” 



 
 

 
 

Oświęcim. Przybycie Relikwii św. Andrzeja Boboli:  



                                
 
W uroczystości powitania relikwii świętego w Oświęcimiu wzięło udział 20 tys. ludzi. Zbiory Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu 
 

 



 
 
 

 
W uroczystości powitania relikwii świętego w Oświęcimiu wzięło udział 20 tys. ludzi.  Zbiory Parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu 

 



 

 

 



 

 
Na stacji w Oświęcimiu zatrzymał się jadący z Rzymu specjalny pociąg z relikwiami świętego . To była 

jedna z największych manifestacji religijno-patriotycznych w historii Oświęcimia. 11 czerwca 1938 roku w 

pochodzie i uroczystościach związanych z przybyciem relikwii św. Andrzeja Boboli wzięło udział 20 tys. 

ludzi. Co ciekawe, Oświęcim liczył wówczas 14 tys. mieszkańców, z czego połowę stanowiła ludność 

żydowska. - Kanonizacji, a potem powrotowi ciała św. Andrzej Boboli z Rzymu do Polski towarzyszył wielki 

entuzjazm - podkreśla ks. Tomasz Chrzan. 



Wś

ród kilku powodów zwraca uwagę m.in. na przypisywane temu świętemu wstawiennictwo w ocaleniu 

świeżo odzyskanej przez Polskę niepodległości podczas najazdu bolszewików w 1920 roku. 15.08.1920,  a 

więc w dzień „Cudu nad Wisłą” był ostatnim dniem nowenny do św. Andrzeja Boboli, patrona Polski - 

dodaje duchowny. Na terenie Polski Oświęcim był drugim miastem, po Czechowicach-Dziedziciach, w 

którym zatrzymał się pociąg jadący z Włoch z pierwszym świętym kanonizowanym w XX wieku w okresie 

wolnej Polski. Trumna z relikwiami świętego, którego ciało nie uległo rozpadowi, wieziona była w 

przygotowanym na tę okoliczność wagonie-kaplicy. Specjalnym pociągiem wracali również pielgrzymi z 

Polski uczestniczący w rzymskiej uroczystości kanonizacyjnej Andrzeja Boboli. Gdy stało się wiadomo, że 

pociąg zatrzyma się na trzy godziny w Oświęcimiu, wśród mieszkańców wybuchła wielka euforia. Ludzie 

byli dumni, że relikwie świętego, męczennika, proroka i patrona Polski będą mogli powitać przed 

Krakowem, Katowicami i Warszawą. W uroczystościach wzięli udział nie tylko oświęcimianie, ale także 

mieszkańcy okolicznych miast i wsi. - Z tej okazji, jak zauważył ówczesny proboszcz ks. Jan Skarbek, 

nawet ludność żydowska udekorowała swoje domy. Pochód z relikwiami miał kilka kilometrów długości. 

Gdy jego przód sięgał mostu Piastowskiego na Sole, srebrną trumną, ważąca 250 kg wynoszono dopiero z 

dworca kolejowego. Za trumną szli kolejni ludzie. W przemarszu obok duchownych brały udział władze 

miasta, wojsko, strażacy, dzieci i młodzież ze szkół powszechnych, gimnazjum, studenci, przedstawiciele 

organizacji działających w mieście i okolicznych wsiach. Przypominam sobie głośno bijące dzwony i tłumy 

ludzi. Przed kościołem parafialnym tata wziął mnie na ręce, żebym mogła coś zobaczyć , opowiada Helena 

Jastrzębska, mieszkanka Oświęcimia, wówczas sześcioletnia dziewczynka.  Potem jeszcze przez kilka lat 

ludzie w mieście wracali do tej wielkiej uroczystości. Pierwsza część uroczystości odbyła się właśnie w 

kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Z kościoła parafialnego pochód przeszedł 

następnie do Zakładu Towarzystwa Salezjańskiego. Tutaj mszę św. odprawił dyrektor zakładu 

salezjańskiego ks. Jan Śmiech, a kazanie wygłosił przez megafony ks. Jan Skarbek. Po nabożeństwie 

triumfalny pochód ruszył z powrotem na dworzec kolejowy, skąd po pożegnaniu, pociąg z relikwiami 

wyruszył do Krakowa. Kronikarze opisują jego życie jako apostoła na ziemiach wschodnich (obecnie tereny Litwy i Białorusi). 

16 maja 1657 roku został zamordowany przez kozaków w Janowie Poleskim. W 1755 roku papież Benedykt XIV orzekł, że poniósł 
śmierć za wiarę. W 1922 roku trumnę z relikwiami zajęli bolszewicy. W 1923 roku na prośbę papieża Piusa XI zgodzili się na jej 
przewiezienie do Rzymu. https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-przybycie-relikwii-sw-andrzeja-boboli-bylo-najwiekszym-wydarzeniem-w-przedwojennej-
historii-miasta-zdjecia-archiwalne/ar/13250374

 
 

Kanonizacja Andrzeja Boboli i powrót jego relikwii do Polski w 1938 r. 
OKRES HISTORYCZNY:  (1922-1939) II RZECZPOSPOLITA 

 

https://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/tag/dworzec-kolejowy#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul
https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-przybycie-relikwii-sw-andrzeja-boboli-bylo-najwiekszym-wydarzeniem-w-przedwojennej-historii-miasta-zdjecia-archiwalne/ar/13250374
https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-przybycie-relikwii-sw-andrzeja-boboli-bylo-najwiekszym-wydarzeniem-w-przedwojennej-historii-miasta-zdjecia-archiwalne/ar/13250374
https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-przybycie-relikwii-sw-andrzeja-boboli-bylo-najwiekszym-wydarzeniem-w-przedwojennej-historii-miasta-zdjecia-archiwalne/ar/13250374
https://przystanekhistoria.pl/pa2/polska-xx-wieku/#1922-1939-II-Rzeczpospolita


W dniu 17 kwietnia 1938 r. w Rzymie papież Pius XI ogłosił świętym Andrzeja Bobolę, polskiego jezuitę. 

Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła polskiego w okresie II Rzeczypospolitej. O 

jego wyjątkowości świadczy fakt, że poprzednia kanonizacja św. Jana Kantego  

miała miejsce 1767 r. Wymiar symboliczny miało także to, że kanonizacji dokonał Pius XI który jako abp 

Achille Ratti w latach 1918–1921 przebywał w Polsce jako wysłannik Stolicy Apostolskiej. 

  

Przygotowania do kanonizacji. W 1920 roku prasa w Polsce donosiła o rozmowach J. 

Piłsudskiego z bp. Rattim na temat bł. Andrzeja Boboli. Znana także była 
korespondencja w tej sprawie Piłsudskiego z Benedyktem XV: Wbrew rachubom naszych 

nieprzyjaciół, Bóg wskrzesił nam ojczyznę, co, po ludzku sądząc, było rzeczą wprost 
niemożliwą. Przypisujemy dokonanie tego aktu sprawiedliwości w dziejach świata 

przemożnemu wstawiennictwu naszych świętych Patronów, a zwłaszcza bł. Andrzeja 
Boboli, do którego szczególniej zwracał się naród polski, pokładając w nim swoje 

nadzieje”. Organizacja kanonizacji i przewiezienia integralnej relikwii św. Andrzeja Boboli 
do Polski było niezwykle skomplikowane. W polskim Kościele zajmowali się nimi jezuici 

z ojcem Stanisławem Sopuchem TJ na czele, a wspierał ich polski episkopat pod 
przewodnictwem arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, kardynała Augusta Hlonda, 

prymasa Polski. Nie bez znaczenia był także fakt, że funkcję przełożonego generalnego 
zakonu jezuitów pełnił wówczas Polak, o. Włodzimierz Ledóchowski. Uroczystość miała 

charakter kościelny i jako taka nie wymagała udziału strony państwowej. Jednakże 
w Polsce było to wydarzenie wyjątkowe, którego znaczenie społeczne sprawiło, że obóz 

rządzący odniósł się do niego niezwykle przychylnie. Był to element szerszej polityki 

piłsudczyków wobec Kościoła katolickiego mającej na celu pozyskanie rzesz narodu dla 
przewodzącej mu elity. Świadczyć mogą o niej także wcześniejsze wydarzenia, 

w których ważną rolę odegrali jezuici. 
 

 
Kanonizacja bł.  Andrzeja Boboli w Rzymie. Postulator kanonizacji prosi Ojca Św. Piusa XI o zaliczenie bł. Andrzeja Boboli w poczet świętych, 1938 r. Fot. NAC 



 

 
Wierni przed bazyliką św. Piotra podczas kanonizacji bł. Andrzeja Boboli w Rzymie, 1938 r. Fot. NAC   

W 1935 r. o. Sopuch zaprosił na uroczyste poświęcenie nowego domu zakonnego przy ul. 

Rakowieckiej najważniejsze osoby w państwie. W liście do o. Ledóchowskiego tak uzasadnił swą 
decyzję: „Przedstawicieli władz państwowych zaprosić musimy, bo dzięki tym władzom, a na 

pierwszym miejscu dzięki śp. Marszałkowi, otrzymaliśmy plac pod budowę w cenie 30% 
oszacowanej wartości”. Zaproszenie prowincjała zostało przyjęte i dało niezwykły efekt – na 
uroczystości, które nie miały charakteru publicznego, przybył prezydent Ignacy Mościcki. 
  

 

 

Książe Andrzej 
Lubomirski i gen. 
Józef Haller 
podczas 
uroczystości 
powitania relikwii 
św. Andrzeja 
Boboli 
w Czechowicach,                               
czerwiec 1938 r.  
Fot. NAC 



W 400-lecie urodzin o. Skargi SJ. W 1936 r. miały miejsce obchody 400-lecia urodzin Piotra Skargi. 

W skład komitetu honorowego uroczystości weszli zarówno prezydent Mościcki, jak i gen. Edward Rydz-

Śmigły. Po uroczystej mszy św.  doszło do przemarszu uczestników uroczystości od placu Teatralnego aż 

na pole Mokotowskie. Ojciec Sopuch relacjonował o. Ledóchowskiemu, że “wrażenie w mieście ogromne, 

bo takiej manifestacji katolickiej z udziałem najwyższych dostojników państwa w komplecie, Warszawa 

jeszcze nie widziała. […] co się stało w niedzielę w Warszawie, uważam za moment historyczny”. Dobrze 

układającej się współpracy dostojników państwowych i kościelnych nie popsuła nawet dobrze znana 

sprawa przeniesienia na polecenie abp. Adama Sapiehy trumny z ciałem Józefa Piłsudskiego z krypty św. 

Leonarda do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w 1937 roku. Zaangażowanie się nuncjusza 

papieskiego w łagodzenie sporu z jednej strony i stanowcze zahamowanie wszelkich prób rewizji relacji 

państwo – Kościół katolicki przez Prezydenta RP z drugiej sprawiły, że „sprawa wawelska” stanowiła raczej 

wyjątek od reguły. Warto w tym kontekście przypomnieć słowa Tadeusza Schaetzla, wicemarszałka sejmu, 

który stwierdził, że „nie byłoby słuszne z załatwieniem sprawy wawelskiej łączenie innych zagadnień”. 

  

Protektorat Głowy Państwa. Na początku 1938 roku o. Sopuchowi udało się dotrzeć do marszałka 

Rydza-Śmigłego. Miało to miejsce podczas przyjęcia po procesji rezurekcyjnej w Warszawie u bp. 

Stanisława Galla. Warto przytoczyć okoliczności tego spotkania z relacji samego prowincjała. 

„Rozmawiałem przez chwilę z p. Marszałkiem Śmigłym-Rydzem, który z wielkim zainteresowaniem 

i radością wysłuchał moich informacji o bliskiej kanonizacji bł. Andrzeja. [...] gdy mu wspomniałem, że 

mam gotową już księgę pamiątkową z organizacji uroczystości Skargowskich z dedykacją dla pana 

Marszałka, oświadczył mi, że w tym tygodniu znajdzie chwilę czasu, żeby mnie przyjąć i jeszcze o bliskiej 

kanonizacji pomówić, rozumie bowiem, że i oficjalna Polska powinna w tej radosnej uroczystości wziąć 

odpowiedni udział”. Wkrótce potem prezydent Ignacy Mościcki udzielił ojcu Sopuchowi  audiencji, podczas 

której prezydent otrzymał relikwie św. Męczennika. Według słów prowincjała „przyjął je z największą czcią 

i widocznym wzruszeniem. Z wielką też radością przejął jako głowa państwa protektorat nad 

sprowadzeniem ciała męczeńskiego do Polski, obiecując wszystkim uroczystościom jak najserdeczniejszą 

opiekę”. Relacja ta przywodzi na myśl stereotypy dotyczące Towarzystwa Jezusowego, których 

przypominać chyba nie trzeba. Wystarczy zaznaczyć, że o. Sopuch w ciągu 10 dni spotkał się z dwoma 

najważniejszymi osobami w państwie, uzyskując przy tym obietnicę włączenia władz państwowych i armii 

w uroczystości kanonizacyjne. 

 

 
Sprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Kolejarze poznańscy niosą trumnę z relikwiami, 17 czerwca 1938 r. Fot. NAC 



 
Trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli w kościele OO. Jezuitów w Poznaniu, po prawej ołtarz boczny z wizerunkiem świętego, czerwiec 1938 r. Fot. NAC   

 

Organizacją wyjazdu przedstawicieli narodu polskiego zajmował się „Ogólnopolski Komitet organizacji 

pielgrzymki do Rzymu na kanonizację św. Andrzeja Boboli”. W sumie w dniu kanonizacji w Rzymie 

znalazło się 6–8 tys. pielgrzymów z Polski i ośrodków polskiej emigracji. 

  

Kanonizacja i translacja relikwii. Dnia 17 kwietnia 1938 r. w Niedzielę Wielkanocną w Bazylice św. 

Piotra na Watykanie odbyła się uroczysta kanonizacja Andrzeja Boboli. Dokonał jej papież Pius XI, który 

wprowadził zwyczaj ogłaszania nowych świętych podczas uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 

Podczas homilii wygłoszonej w imieniu papieża prałat Antonio Bacci przypomniał o miejscu męczeństwa 

św. Andrzeja, nazywając je rubieżami Polski, na które „dziś naciera bolszewizm”. Przez niespełna dwa 

miesiące po kanonizacji relikwie świętego pozostawały w kościele Il Gesù w Rzymie. Nawiedzali je tłumnie 

także włoscy pielgrzymi.  

 

W dniu 6 czerwca 1938 r. podczas pożegnania  obecny był nowy ambasador przy Kwirynale Bolesław-

Wieniawa Długoszowski. Peregrynacja relikwii poza granicami Polski objęła Ljubljanę, Budapeszt, 

Bratysławę, Ostrawę i Bogumin. Relikwiarz przewożono w specjalnym wagonie kaplicy.  

 

Dnia 11 czerwca rano pociąg z ciałem Świętego przekroczył granicę II RP i stanął na peronie 

w Zebrzydowicach. Późnym popołudniem relikwie znalazły się w Krakowie.  

 

Wyjechały stamtąd 13 czerwca rano, aby w południe odebrać cześć w Katowicach, a wieczorem 

w Poznaniu, gdzie uroczystości trwały przez trzy dni.  

 

W dniu 17 czerwca rano pociąg wyruszył do Łodzi, gdzie odbyła się około półtoragodzinna celebracja. 

Następnym etapem peregrynacji była Warszawa. Ojciec Sopuch w liście do o. Ledóchowskiego napisał, że 

relikwie powitał na Dworcu Głównym 

 

„Marszałek Polski z całym Rządem. Wojsko na ulicach trzymało szpaler, klękając pobożnie w miarę 

posuwania się rydwanu. Ogromnie wysoki rydwan ubrany kwieciem wiózł trumnę Świętego, której 

u szczytu asystowali sokoli, sznury od rydwanu nieśli przedstawiciele rządu i marszałek senatu, liczny 

episkopat z X. Kardynałem i X. Nuncjuszem na czele postępował w pochodzie, a na całej trasie setki 

tysięcy narodu w skupieniu rozmodlonego”. 



 
 

 
 

 
Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas Mszy Św. na placu Zamkowym składa na trumnie z relikwiami swój Krzyż Niepodległości z mieczami jako votum, Fot. NAC 

Wierni na Rynku w Krakowie podczas uroczystości sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do 
Polski, czerwiec 1938 r. Fot. NAC 



Wydarzenie państwowe. 19 czerwca, podczas pierwszego dnia uroczystego triduum odprawianego 

w stolicy, we mszy św. uczestniczył prezydent RP Ignacy Mościcki. „Gdy relikwie przenoszono z katedry na 

przygotowany ołtarz P. Prezydent R.P. siedzący w przygotowanej loży zbliżył się do trumny, zdjął z piersi 

własny order Krzyża Niepodległości z mieczami i złożył na trumnie świętego jako swoje wotum”. Był to 

gest symboliczny wielkiej wagi, bowiem odznaczenie to nie wiązało się z piastowanym urzędem, a z 

osobistymi zasługami Mościckiego, towarzysza Piłsudskiego w niepodległościowej konspiracji. Trzeba 

dodać, że wspaniała oprawa uroczystości była możliwa także dzięki wsparciu ze strony struktur 

administracyjnych. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciech Świętosławski wydał 

specjalne dyspozycje kuratorom oświaty, aby uczniowie wyznania katolickiego wzięli udział 

w uroczystościach urządzanych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, oraz w czasie przejazdu i postojów 

pociągu z relikwiami na poszczególnych stacjach kolejowych na trasie przejazdu. Minister Spraw 

Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki wydał rozkaz, aby garnizony miast na trasie peregrynacji 

wystawiły  kompanie honorowe ze sztandarami i orkiestrami na czas postoju pociągu na stacjach i w 

czasie uroczystości w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. W organizację powrotu relikwii św. Męczennika do 

ojczyzny włączyła się także Liga Popierania Turystyki, która zorganizowała tanie dojazdy kolejowe do 

miejsc uroczystości Bobolańskich. Wśród pielgrzymek widniały wielkie transparenty z województw: 

stanisławowskiego, tarnopolskiego, poleskiego i innych. W tak trudnym pod względem polityki 

zagranicznej i wewnętrznej 1938 r. uroczystości, które skupiły kilkaset tysięcy obywateli, stały się swego 

rodzaju świętem narodowym, zjawiskiem świadczącym o istnieniu silnych więzi religijnych i narodowych 

ponad podziałami politycznymi i społecznymi. https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/niepodleglosc/78497,Kanonizacja-Andrzeja-Boboli-
i-powrot-jego-relikwii-do-Polski-w-1938-r.html 
 

 

1938 rok Andrzej Bobola został kanonizowany. 

Zachowały się zdjęcia z uroczystości 

 

 

Tymczasem 80 lat od śmierci skóra zmarłego była wciąż miękka i przypominała skórę osoby żyjącej, a 

całość zwłok zachowała naturalny kolor (bez żadnej konserwacji). Ostatecznie uznano to za cud 

wystarczający do jego beatyfikacji. Jeszcze w 1917 r. relikwie były dobrze zachowane. Obecnie są już 

pociemniałe i zesztywniałe. Znajdują się w warszawskim kościele jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61.               
Na zdjęciu: relikwie św. Andrzeja Boboli

 

Po otwarciu trumny okazało się, że ciało przyszłego patrona Polski 
pozostało nietknięte. Zanim jego relikwie trafiły do Warszawy, odbyły 
chyba najbardziej spektakularną podróż w dziejach Kościoła.                 
Przez Moskwę i Rzym!

 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/niepodleglosc/78497,Kanonizacja-Andrzeja-Boboli-i-powrot-jego-relikwii-do-Polski-w-1938-r.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/niepodleglosc/78497,Kanonizacja-Andrzeja-Boboli-i-powrot-jego-relikwii-do-Polski-w-1938-r.html


Jednym z głównych patronów Polski od 2002 roku jest św. Andrzej Bobola, Jezuita, męczennik okresu 

potopu szwedzkiego i wojen kozackich XVII-wiecznej Polski, apostoł katolicyzmu na wsch. kresach 

Rzeczpospolitej. Urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. W wieku 20 lat wstąpił do 

zakonu jezuitów w Wilnie. W 1622 r. przyjął święcenia kapłańskie. Służył jako kaznodzieja, spowiednik 

oraz wychowawca młodzieży w Wilnie, Płocku, Warszawie, Łomży i Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki 

na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami.  

 

Był autorem słynnych ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r., oddających 

Królestwo Polskie w opiekę Maryi. Dzięki swojej działalności zyskał przydomek „apostoła Pińszczyzny”, 

„duszochwata” i „łowcy dusz”. Razem z kolejnymi przydomkami rosła nienawiść ze strony wyznających 

prawosławie Kozaków. W maju 1657 r. Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i 

Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Przywleczony końmi do Janowa, 

był torturowany, a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za nogi i dobity szablą. 

 

Jego ciało zostało złożone w Pińsku i zapomniane. Przyszły święty przypomniał jednak o swoim 

męczeństwie i w nocy z 16 na 17 kwietnia 1702 r. ukazał się rektorowi kolegium jezuickiego w 

Pińsku o. Marcinowi Godebskiemu. Nakazał mu odnalezienie swojego ciała w krypcie kolegium i 

przeniesienie do nowej trumny. 

 

Po otwarciu okazało się, że ciało przyszłego patrona Polski pozostało nietknięte. Wieść o tym 

wydarzeniu rozeszła się po terenach Królestwa. Zaczęły napływać informacje o łaskach otrzymanych za 

pośrednictwem Andrzeja Boboli. W 1712 r. rozpoczął się w Pińsku proces informacyjny, pierwszy etap na 

drodze do beatyfikacji świętego. Prace te przerwała jednak kasata zakonu. Dopiero 30 października 1853 

r. Pius IX wyniósł Andrzeja Bobolę do chwały ołtarzy. 

 

W 1922 r. władze radzieckie „walczące z zabobonem” przewiozły ciało świętego do Moskwy, gdzie 

wystawiano je w gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia. Tam ze zdziwieniem 

odnotowano wzrost zainteresowania ekspozycją „osobliwości medycznych”.  

 

Po jakimś czasie zorientowano się, że wierni przychodzą do sali z ciałem błogosławionego oddawać 

mu cześć i modlić się prosząc o łaski, dlatego wkrótce przeniesiono jego ciało do magazynu. 

Rząd Polski bezskutecznie starał się odzyskać relikwie Andrzeja Boboli.  

 

Pomogła dopiero interwencja Stolicy Apostolskiej i pomoc, jaką przekazała dotkniętej klęską głodu Rosji. 

Postawiony został jednak przez stronę rosyjską warunek, że podróż relikwii do Rzymu nie będzie 

przebiegać przez Polskę.  

 

W najgłębszej tajemnicy ciało Andrzeja Boboli zostało przez Odessę, Konstantynopol, Brindisi zawiezione 

do Rzymu i przekazane do kościoła jezuitów Il Gesú. 

 

17 kwietnia 1938 r., w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, papież Pius XI (Achilles Ratti) 

kanonizował bł. Andrzeja Bobolę.  

 

Przed objęciem Stolicy Piotrowej Ratti pełnił m.in. posługę nuncjusza apostolskiego w Polsce.  

 

Jako jedyny przedstawiciel obcego korpusu dyplomatycznego pozostał w 1920 r. w zagrożonej atakiem 

armii bolszewickiej Warszawie (choć złośliwi mówią, że spóźnił się na ostatni pociąg).  

 

W dniu kanonizacji miał zapewne w pamięci obraz stolicy Polski i wiernych wznoszących gorące modlitwy o 

ocalenie kierowane do bł. Andrzeja Boboli. Przedłużeniem uroczystości kanonizacyjnych był tryumfalny 

przewóz relikwii św. Andrzeja z Rzymu do Polski w czerwcu 1938 r. Ciało świętego przebyło długą 

drogę przez Jugosławię, Węgry i Czechosłowację. Wzdłuż torów i na stacjach kolejowych tłumy wiernych 

klękały i witały powracającego do Polski jej przyszłego patrona. Specjalny pociąg 11 czerwca 1938 r. 

przekroczył granicę w Zebrzydowicach. Trumna z relikwiami przez Kraków, Katowice, Poznań i Łódź trafiła 

do Warszawy, gdzie po dwóch dniach uroczystości znalazła swoje miejsce w kaplicy jezuitów przy 

Rakowieckiej 61. Srebrna trumna z ciałem świętego znajduje się w Warszawie po dziś dzień przed 

ołtarzem sanktuarium jego imienia.                                                                                                                                                                         

Poniżej prezentujemy fotoreportaż z powrotu do Polski relikwii św. Andrzeja Boboli,                                                      

który ukazał się w specjalnej jednodniówce wydanej z tej okazji w 1938 r.,                                                                           

a także współczesne zdjęcia z warszawskiego sanktuarium.  
-  https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/

 
 

https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/
https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/


       
 
 
Uroczysty akt kanonizacji w bazylice św. Piotra. Prokurator kanonizacji prosi siedzącego na tronie Piusa XI o zaliczenie bł. Andrzeja Boboli w poczet świętych. 

 
Papież Pius XI podczas uroczystości kanonizacyjnych. 



  

Trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli. 
 

  

Ojciec święty błogosławi wiernych zgromadzonych 
przed bazyliką św. Piotra. 
 



 
 
Relikwie św. Andrzeja Boboli w Krakowie. Na pierwszym planie widać abp. Adama Stefana Sapiehę, metropolitę krakowskiego (od 1946 r. kardynała). 
 

 
 
Kapłan wyciąga rękę, aby dotknąć trumny z relikwiami. Wielu wiernych dotykało trumny książeczkami do nabożeństwa i innymi przedmiotami kultu. 
 



 
 

 
Trumna z relikwiami na dworcu w Katowicach. 
 
 
 

 
 
 

Ołtarz polowy przed dworcem Łódź Kaliska. 



 

Prezydent Ignacy Mościcki kładzie Krzyż Niepodległości 
z mieczami na trumnie świętego. 
 
 

 
Procesja z relikwiami na pl. Unii Lubelskiej w Warszawie.     
 



 
 
Powitanie relikwii w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej.   
 

 
 
Relikwie św. Andrzeja Boboli umieszczono przed ołtarzem głównym sanktuarium, wybudowanym w latach 1980-89. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liczne wota świadczą o ciągłej popularności i skutecznym wstawiennictwie świętego.                                                                                                                                                                                                                                
https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/  
 
https://bobola.jezuici.pl/sw-andrzej-bobola-zyciorys/dzieje-relikwii/  

 

https://pl.aleteia.org/2017/05/16/posmiertne-podroze-sw-andrzeja-boboli-fotoreportaz-z-tryumfalnego-powrotu-do-polski/
https://bobola.jezuici.pl/sw-andrzej-bobola-zyciorys/dzieje-relikwii/


Św. Andrzej Bobola SJ w nauczaniu Jana Pawła II 

ShareFragm. okładki broszury „Św. Andrzej Bobola. Pamiętnik kanonizacji i powrotu” (www.polona.pl), Jan Paweł II (Wikipedia)                                                                                                    
W 2002 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, Św. Andrzej Bobola SJ został formalnie ogłoszony patronem Polski. W Rzymie, relikwie św. Andrzeja Boboli znajdują się 
m.in. w kościele il Gesù. Wystawione są na stałe w kaplicy Trójcy Świętej – Cappella della Santissima Trinità. 

 

https://naszswiat.it/historia/sw-andrzej-bobola-sj-w-nauczaniu-jana-pawla-ii/


Św. Jan Paweł II:  „Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do 

których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć.” 

 

 

L’Osservatore Romano (wyd. polskie) nr 5 (1988), s. 8. „Święty Andrzej Bobola – znak prorocki”. Słowa Jana Pawła II:  „Ta rocznica 

pozostaje dla mnie szczególnie wymowna. W roku 1938 byłem naocznym świadkiem powrotu męczennika do Ojczyzny. Albowiem jego 

trumna, jego relikwie wracały do Polski poprzez różne miasta, między innymi przez Kraków, zanim dotarły do Warszawy. I pamięć tego 

spotkania ze świętym męczennikiem pozostaje dla mnie niezatarta. Kiedy zapoznałem się z jego życiorysem, z okolicznościami jego 

śmierci oraz z losami pośmiertnymi, jeszcze bardziej przejrzysty stał się dla mnie ten znak, jakim jest święty Andrzej Bobola. Jego życie 

symbolizuje jakiś wielki okres dziejów Polski, Polski unijnej, Rzeczpospolitej trzech narodów, Polski, w której wraz z unią znalazły się 

także dwie odmiany chrześcijaństwa: chrześcijaństwo łacińskie – rzymskie i chrześcijaństwo wschodnie, zarówno w formie 

prawosławnej, jak też i w formie katolickiej, to znaczy Kościół unicki. To wszystko należy do naszej historii, do historii narodu, do historii 

Kościoła. Ale święty Andrzej Bobola jest nie tylko szczególnym, jakby powiedzieć syntetycznym znakiem naszej historii, przede 

wszystkim w wieku XVII, w trudnym wieku XVII, święty Andrzej jest równocześnie jakimś znakiem prorockim. Jeżeli uświadomimy 

sobie, że po odkryciu jego relikwii, jego ciała, które pozostawało mimo wszystko nie naruszone, przy tym ciele, jako przy znaku danym 

od Boga, skupili się wierzący, zarówno katolicy, jak i prawosławni i wspólnie otaczali go czcią, to można w tym widzieć także jakąś 

zapowiedź spotkania się chrześcijan Zachodu i ze Wschodu, zapowiedź tego dojrzałego owocu zjednoczenia chrześcijan, wysiłku 

ekumenicznego, który Kościół podejmuje razem z odłączonymi naszymi braćmi, rozłączonymi od nas braćmi chrześcijanami, 

zwłaszcza od czasu Soboru Watykańskiego II. Tak więc postać ta pozostaje bardzo wymowna. Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać 

się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie 

tylko tego, co dzieliło i dzieli, a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego 

Andrzeja Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan, o to, ażeby «byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie».” 

Kraków – czerwiec 1938 r. – powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum 

Cyfrowego www.nac.gov.pl 
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Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego www.nac.gov.pl - https://naszswiat.it/historia/sw-andrzej-bobola-sj-w-nauczaniu-jana-pawla-ii/

 

HISTORIA - RZYM: 17 kwietnia 1938 roku – kanonizacja św. Andrzeja Boboli (†1657) 

ShareTweet 

 W Niedzielę Wielkanocną, 17 kwietnia 

1938 roku, Ojciec Święty Pius XI zaliczył polskiego jezuitę-męczennika Andrzeja Bobolę w poczet Świętych. Uroczystość kanonizacyjna, podczas której Świętymi zostali 

ogłoszeni również Włoch Giovanni Leonardi (†1609) oraz Hiszpan Salvatore da Horta († 1567), odbyła się w bazylice św. Piotra. Przybyło na nią tysiące wiernych. W 

prasie zamieszczono wiele materiałów poświęconych uroczystości oraz powrotowi relikwii Świętego do Polski w czerwcu 1938 roku. W tradycji wiernych św. Andrzej 

Bobola już wówczas był patronem Polski, oficjalnie został Nim w maju 2002 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II. 
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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fnaszswiat.it%2Fhistoria%2Frzym-17-kwietnia-1938-roku-kanonizacja-sw-andrzeja-boboli%2F
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 Okładka broszury wydanej w Chicago (www.polona.pl), 

Share 

Obrazy cudu św. A. Boboli: napis na obrazie I cudu brzmi: „Pani Ida Henryka Turnau wdowa Kopecka, za dotknięciem relikwii św. Andrzeja Boboli nagle uzdrowiona z 

ciężkiego poparzenia promieniami X”, napis na obrazie II cudu: „Siostra Aloizja Dobrzyńska, z kongregacji Służebniczek P.M. Niepokalanej, za wezwaniem 

wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli natychmiast uleczona z ciężkiego owrzodzenia trzustki.” Drugi cud miał miejsce w Rzymie dn. 30XII1933 r. „Obok tronu 

papieskiego powszechną uwagę zwraca na siebie 50 polskich kadetów, przybyłych na tę uroczystość w uniformach i ze sztandarem. (…) [Pielgrzymi polscy] chyba po 

raz pierwszy w historii bazyliki św. Piotra śpiewają z całej piersi: «Boże coś Polskę» i «Wesoły nam dziś dzień nastał». Na trybunie dyplomatycznej zasiedli członkowie 

ambasad polskich przy Watykanie i Kwirynale (…) Około godziny 9-tej zakołysało się olbrzymie morze głów, wypełniających bazylikę i jej przedsionek. Po schodach 

królewskich (Scala Reggia) posuwać się poczyna wspaniała procesja, towarzysząca Ojcu św. przy jego przejściu z Watykanu do bazyliki. Drogę, po której ciągnie, 

obstawiła gwardia pałacowa w paradnych mundurach. Czoło pochodu stanowią idące w ściśle określonym porządku barwne reprezentacje rozlicznych zakonów i 

 Obraz na frontonie bazyliki św. Piotra, przedstawiający śś. G. Leonardiego, A.Bobolę i S. da Horta. Źródło:Broszura 
„Św. Andrzej Bobola. Pamiętnik kanonizacji i powrotu Jego ciała do Ojczyzny” (www.polona.pl), wierni przed bazyliką 
św. Piotra podczas uroczystości kanonizacyjnych w dn. 17.04.1938 r. (NAC). W wielu źródłach znajdziemy opisy i 
zdjęcia z uroczystości kanonizacyjnej... w broszurze „Św. Andrzej Bobola. Pamiętnik kanonizacji i powrotu Jego ciała 
do Ojczyzny” wydanej w Chicago, dostępnej w bibliotece cyfrowej www.polona.pl  
W okolicznościowej publikacji poświęconej pierwszemu Świętemu Odrodzonej Polski czytamy m.in.: „Od wczesnego 
już ranka olbrzymie tłumy wypełniać zaczynają bazylikę św. Piotra, na ten dzień przystrojoną w kosztowne adamaszki i 
brokaty, i tonącą w powodzi niezliczonych świateł, wspaniale odbijających się w złoceniach świątyni. Wśród zebranych 
przeważają oczywiście Włosi, potem na pierwsze miejsce wysuwają się Polacy, potem dopiero idą Niemcy, Francusi, 
Anglicy, Hiszpanie, itd. Oczy wszystkich zebranych kierują się na wielkie obrazy, umieszczone pod kopułą bazyliki, tuż 
obok konfesji św. Piotra, a przedstawiające cuda, zdziałane przez Boga za przyczyną nowych Świętych (…)” 

https://naszswiat.it/historia/rzym-17-kwietnia-1938-roku-kanonizacja-sw-andrzeja-boboli/
https://naszswiat.it/historia/rzym-17-kwietnia-1938-roku-kanonizacja-sw-andrzeja-boboli/
http://www.polona.pl/


duchowieństwa świeckiego (…), dalej niosą sztandary z wizerunkami nowych Świętych (…) Przy sztandarze św. Andrzeja Boboli kroczą polscy jezuici, z generałem 

zakonu o. Włodz. Ledóchowskim na czele (…)” 

 

Share  Pius XI na „sedia gestatoria” wkracza do bazyliki św. Piotra. Po zajęciu przez Ojca Świętego miejsca na tronie, rozpoczął się obrzęd kanonizacji. „Na zakończenie 

kanonizacji powstał Papież i z wysokości tronu zaintonował «Te Deum». W tejże chwili rozbrzmiały dzwony wszystkich kościołów Rzymu, głosząc chwałę Św.” 

 

 Share Uroczystość kanonizacyjna w bazylice św. Piotra, Ojciec Święty odczytuje formułę kanonizacyjną. (Źródło: NAC) Jeszcze przez prawie dwa miesiące po 

kanonizacji, trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli, odzyskanymi od bolszewików dzięki interwencji papieża Piusa XI w 1923 roku, przebywała w Rzymie w jezuickim 

kościele Il Gesù. W czerwcu rozpoczął się ich powrót do Polski. „Aby powrót ten wypadł jak najokazalej, lud polski ufundował Świętemu wspaniałą srebrną trumnę; 

Towarzystwo Wagonów Sypialnych (Wagon-Lits-Cook) jeden ze swoich wagonów wybiło czerwonym adamaszkiem i przemieniło na kaplicę; Ministerstwo Komunikacji 

«pociąg specjalny» oddało dla delegacji, która wyruszyć miała do Rzymu po ciało Męczennika (…) W dniu 6 czerwca relikwie przełożono do nowej srebrnej trumny. W 

dniu następnym w Castel Gandolfo pielgrzymów polskich przyjmował Pius XI…” 

 

 

 RZYM – dotychczasowa trumna z relikwiami św. A. Boboli. „Dzień później [8VI], po nabożeństwie pożegnalnym, w blasku 25 tysięcy świec celebrowanym w naczelnej 

świątyni jezuitów «Al Gesù», trumna Świętego spoczęła na wspaniałym rydwanie. Na dworzec Termini odprowadzała ją 2 kilometry ciągnąca się procesja, w której 

uczestniczył Rzym  cały: chłopięta w bieli z palmami w ręku, w czerwień przybrani wychowankowie kolegium «Germanicum», długie szeregi duchowieństwa, delegacja 

polska, papieska gwardia pałacowa, oo. jezuici z zarządem generalnym na czele, biskupi (wśród nich 3 polskich: Dubowski, Łukomski i Niemira), 10 kardynałów z 

byłym nuncjuszem polskim Marmaggi’m na czele, przedstawiciele obu polskich ambasad w Rzymie, Gubernator Miasta Watykańskiego, Gubernator Rzymu, kolonia 

polska, tłum Rzymian.” 

https://naszswiat.it/historia/rzym-17-kwietnia-1938-roku-kanonizacja-sw-andrzeja-boboli/
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(Źródło: NAC), (Wikipedia). Rzym – 8.06.1938 – kościół Il Gesù. „Trumna Świętego posuwała się naczelnymi ulicami Wiecznego Miasta a złociło ją zachodzące słońce, 

żegnały wszystkie dzwony Rzymu, przeprowadzał polski śpiew «Kto się w opiekę», przerywany co chwila oklaskami i okrzykami Włochów: «Evviva il Santo Polono! 

Evviva la Polonia!»…  Warszawa 20 czerwca 1938 r.                                                                                                                                                                                                                                                         

Obecnie Relikwie spoczywają w nowym kościele, który od maja 2008 stał się Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli.                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://naszswiat.it/historia/rzym-17-kwietnia-1938-roku-kanonizacja-sw-andrzeja-boboli/
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25 września 

Błogosławiony Władysław z 
Gielniowa, prezbiter 

https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/
09-25a.php3   https://youtu.be/W690QhoivR4 
 
 

 W 1504 r. został gwardianem przy 
kościele św. Anny w Warszawie. 
Tutaj w kilka tygodni po ekstazie, 
jaką przeżył podczas kazania w 
Wielki Piątek. Uniósł się wówczas 
na oczach tłumu wypełniającego 
świątynię w górę ponad ambonę i 
zaczął wołać: "Jezu, Jezu!". 

 https://docplayer.pl/70996585-Pawel-stepien-zoltarz-jezusow-
wladyslawa-z-gielniowa-tylko-adaptacja-czy-arcydzielo-liryki-
religijnej.html 
https://youtu.be/77V1YC4PyNY  https://youtu.be/CwcVY5rr3-Y 
 

 

  

 

Responsorium do bł. 
Władysława z Gielniowa 
https://youtu.be/5Zjz6zkVqAE   
https://youtu.be/kZXiKged_yA 
 

 

 

Litania do bł. Władysława z Gielniowa 
Modlitwy    Responsorium 
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4 października 

Święty Franciszek z Asyżu 
 
Św. Franciszek - Jan Bernardone - przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu w środkowych 
Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan 
szlachecki, nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili 
pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i 
rówieśników. Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. 
Ubierał się dość ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął 
udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem 
i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę. W 
roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na rycerza) i udał się na wojnę, 
prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w 
życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. 
Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o 
jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się 
modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. 
Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: "Franciszku, napraw mój Kościół". 
Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać 
potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem 
syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu 
publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna 
scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, 
które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: "Kiedy wyrzekł się mnie ziemski 
ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem". Po tym wydarzeniu 
Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i 
głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim. 24 
lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: "Nie bierzcie 
na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę 
życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą - odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi 
niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy heretyków, 
Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze 
swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i 
jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej 
Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety. 
Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, 
powstał Zakon Ubogich Pań - klaryski. Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. 
Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy braci i sióstr 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym też roku 
Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. W 1217 r. zamierzał udać się 
do Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim 
IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł 
do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. 
Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie 
miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem 
muzułmańskich Arabów. W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 r., 
podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W 
żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment 
Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego "żywego obrazu" dał 
początek "żłóbkom", "jasełkom", teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 r. w 
Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, 
Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów - śladów Męki Pańskiej. W ten 
sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła 
stygmatykiem. Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewiarygodnym 
osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i 
pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy 
apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. 
Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. o 
zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, prosił, by bracia 
zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z 
psalmem 141 na ustach, wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W chwili 
śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.  
Najpopularniejszym tekstem św. Franciszka jest Pieśń słoneczna. Pozostawił po sobie 
pisma: Napomnienia, listy, teksty poetyckie i modlitewne. Św. Franciszek jest patronem wielu 
zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, 
bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; 
aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów. 
 
W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze 
stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, 
księga, ryba w ręku. 
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Czy katolickie obrazy i figurki są przejawem bałwochwalstwa? W Biblii jest 
napisane: „Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu.” (Kp 19,4), oraz: „Pilnie się wystrzegajcie … abyście nie 

postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na 
ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach – pod 
ziemią. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im 
pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.” (Pwt 4, 15-19), lub: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani 
żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im 
pokłonu i nie będziesz im służył” (Wyj 20,4-5). 

Podane cytaty pozornie mogłyby sugerować, że chrześcijaninowi nie wolno robić zdjęć 
innym, tworzyć obrazów z końmi, jaszczurkami, czy stworzeniami morskimi. Ale tu 
chodzi o oddawanie pokłonu tym obrazom. Przypatrzmy się ich historii. 
Symbolika czasów przedchrześcijańskich: Chociaż Żydzi między innymi za 
odstępstwo i bałwochwalstwo zostali ukarani przez Boga, to i oni „legalnie” sporządzali 
wizerunki istot niebieskich. Salomon budując Świątynię ozdobił ją wizerunkami 
aniołów. Bóg go za to nie ukarał, a nawet nagrodził. „W sanktuarium sporządził dwa cheruby 

dziesięciołokciowej wysokości z drzewa oliwkowego. Jedno skrzydło cheruba miało pięć łokci i drugie skrzydło cheruba 
miało też pięć łokci. Więc od końca do końca jego skrzydeł było dziesięć łokci. Drugi cherub miał ten sam rozmiar 

dziesięciu łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty. Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła dziesięć 
łokci. Gdy umieścił te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło jednego dotykało 

jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni 
dotykały się wzajemnie. Cheruby te pokrył złotem. Ponadto na wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył jako 

płaskorzeźby podobizny cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz.” (1 Krl 6, 23-30) Jeśli 
zastanowimy się czemu Salomon wykonał takie posągi, to okaże się, że nakazał mu to 
sam Bóg. Każe On wykonać złote anioły do Arki Przymierza w Świątyni, mówiąc: „Dwa też 

cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni.” (Wj 25,18). To, że używanie 
podobizn (wizerunków) nie jest zakazane przez Boga, wynika także z faktu, że w 
Księdze Liczb, Bóg rozkazuje Mojżeszowi wykonanie brązowego węża tak, żeby Żydzi 
patrząc na niego mogli się obronić przed atakiem węża. „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: 

«Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu».” 

(Lb 21,8). Kiedy jednak (wiele lat później) Izraelici zamienili cześć pośrednią na 
bezpośrednią (to znaczy zamiast pokładać nadzieję w Bogu przy pomocy węża, zaczęli 
pokładać nadzieję w wężu) – Ezechiasz uznał to za bałwochwalstwo i zniszczył węża 
(2Krl 18,4). Pomijając naród wybrany, to już pierwsi chrześcijanie rozpoznawali się 
czyniąc (rysując) znak ryby. Czy już wtedy dokonało się odstępstwo? Otóż nie. Ryba 
była symbolem Chrystusa. Nikt się do niej nie modlił – służyła jedynie rozpoznawaniu 
się wtajemniczonych osób, w celu zminimalizowania ryzyka podczas prześladowań. 
Podobizny są zabronione, gdy przypisujemy im władzę, która należy do Boga, lub gdy 
czcimy je jak bogów. 
Historia obrazów w chrześcijaństwie: Pierwsze znane nam obrazy pojawiły się w 
katakumbach – miejscu pochówku pierwszych chrześcijan. Freski w katakumbach 
datuje się na II w. Przedstawiały sceny mające pocieszyć gminę chrześcijańską. 
Przedstawiały więc przykładowo Daniela w jaskini lwów, czy innych bohaterów Starego 
Testamentu, których Bóg wybawiał od złego. Częstym elementem był także obraz 
Adama i Ewy kuszonych przez węża – element mający przypominać, że to dzięki ich 
nieposłuszeństwu ludzkość została skazana na śmierć. Nowy Testament inspirował 
malarzy cudami Chrystusa (np. rozmnożeniem chleba) jak również samą postacią 
Chrystusa, który w różnych kontekstach z jego życia był umieszczany w centrum 
malowidła. Jak można się domyślić nikt tych wizerunków nie czcił – przedstawiały 
graficznie to, co Biblia opisywała. Niemal symbolem katakumb stały się przedstawienia 
oranta i orantki, czyli modlących się postaci z uniesionymi w górę rękami. Symbolizują 
one zbawioną duszę ludzką zastygłą w wiecznej adoracji Boga. Podobnie ubiór postaci 



nawiązywał – nie do wbrew pierwszym skojarzeniom bogato zdobionych szat księży – 
a do przymiotów posiadanych przez świętych. (por. „i dano jej oblec bisior lśniący i czysty – bisior 

bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.” (Ap 19, 8)). 

Innym elementem który pojawił się w katakumbach – były sarkofagi. Sarkofagi były 
dość drogie. Stać na nie było tylko najbogatszych, więc większość chrześcijan była 
kładziona w otwartych kryptach. W związku z tym, wykorzystywano gotowe modele – 
zdobione według antycznych wzorców, nawiązujących siłą rzeczy do zwyczajów 
pogańskich. Pierwsi rzeźbiarze sami byli poganami i nie mieli w związku z tym żadnych 
wzorców chrześcijańskich. Ze względów finansowych, trochę na siłę, motywy 
pogańskie zostały przeobrażane na motywy związane z chrześcijańskim 
światopoglądem. Z czasem na sarkofagach zaczęto przedstawiać te same sceny co na 
freskach, przy czym szczególnie popularne były wątki z życia Jezusa, sceny z 
przypowieści itp.Tak więc początkowy artyzm – nie wiązał się z odstępstwem od 
biblijnych zasad, jakimkolwiek kultem, czy otaczaniem czcią obrazów i rzeźb – był 
raczej nawiązaniem do wydarzeń biblijnych i źródłem pocieszenia dla żyjących, których 
bliskich wymordowano za wiarę. Dziś obrazy są otoczone tzw. kultem. 
Kult obrazów: Wikipedia podaje takie definicje: Bałwochwalstwo, idolatria (gr. 
eidolon – obraz lub posąg, latreia – kult) – grzech w religiach abrahamowych 
polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: 
przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga. 
Kult obrazów, ikonolatria – w katolicyzmie i prawosławiu czczenie Boga poprzez cześć 
oddawaną obrazom. Sobór nicejski, a następnie Sobór trydencki odnosząc się do kultu 
obrazów rozgraniczyły między czcią oddawaną wyłącznie Bogu (latria) a 
uhonorowaniem i oddaniem szacunku obrazowi 
lub relikwii (dulia). Nie jest to zatem kult uwielbienia – bo taki należy się jedynie Bogu, 
– lecz jest to kult czci. Taki sam jak zalecana w Piśmie cześć należna rodzicom. Kościół 
wręcz nakazuje by cześć oddawana obrazom nie była uwielbianiem ich. Święty 
Augustyn pisał: „słusznie zasłużyli na błąd ci, którzy nie szukają Chrystusa i Jego 
Apostołów w świętych księgach, lecz na malowanych ścianach. Nic też dziwnego, iż 
zwiodły ich pomysły malarzy”. Biblia wprost krytykuje takie praktyki mówiąc: „A nieszczęśni 

i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: złoto i srebro – dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt 
lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.” (Mdr 10,13), lub „Wstecz się odwrócą z wielkim zawstydzeniem ci, 

którzy w bożkach pokładają ufność, którzy mówią ulanym posągom: Jesteście bogami naszymi” (Iz 42,17). Czy 
przyklękanie przed obrazem, lub krzyżem uwłacza Bogu? – Póki nie kłaniamy się 
krzyżowi, czy obrazowi jako takiemu, a Bogu którego ma nam przypominać – to NIE. 
Żydzi uważali Arkę Przymierza za świętą, i otaczali ją czcią. Wskazują na to liczne 
teksty biblijne: „Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym 

uniesieniu, że aż ziemia drżała.” (1 Sm 4, 5), „Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do 

sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów” (1 Krl 8, 6). „Przyniesiono więc Arkę Bożą i 
ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.” (1 Krn 16, 

1). Pamiętajmy że Arka, podobnie jak zdobiące ją wizerunki, mimo ogromnej czci jaką 
otaczali ją Żydzi, nie była dla nich Bogiem, ani mu równoważnym symbolem. 
Obnoszenia w czasie procesji Bożego Ciała sztandarów, obrazów i figurek po ulicach 
miast i wiosek także nie szkodzi Bogu, o czym może świadczyć chociażby kolejny 
fragment dotyczący Arki: 
„Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, Boga waszego, i niosących ją kapłanów-lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i 
postępujcie za nią. Zostawcie jednak przestrzeń około dwu tysięcy łokci między sobą a arką i nie zbliżajcie się do niej! Tak 

więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie szliście. Wtedy rzekł Jozue do ludu: Oczyśćcie się, gdyż jutro Pan 

sprawi cuda wśród was. Następnie powiedział Jozue do kapłanów: Weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu. Ci wzięli 



Arkę Przymierza i wyszli na czoło pochodu. Pan oznajmił Jozuemu: Dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, 

aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą.” (Joz 3, 3-7) 

Kult świętych: Nie tylko obrazy, czy figury są czczone. Od dawna każdy katolik 
otacza takim kultem świętych – w szczególności Maryję. Najstarszym znanym 
ośrodkiem kultu maryjnego był Efez. W 431 roku trwały obrady Soboru Efeskiego, na 
którym oficjalnie zaakceptowano tytułowanie Marii mianem Bogurodzicy, czyli Matki 
Bożej. W związku z tym wydarzeniem zbudowano tam pierwszą bazylikę poświęconą 
Matce Boskiej. Czemu tam? Związki kultu maryjnego z Efezem tłumaczy się tradycją, 
według której to właśnie w tym mieście zmarła Maria, która miała przybyć do Efezu z 
apostołem Janem. Bazylika miała nie tyle na celu wielbienie Maryi , co uczczenie 
decyzji soboru. Zresztą wielu myślicieli tamtych czasów związanych z Kościołem 
Katolickim wręcz przestrzega przed nadmiernym wywyższaniem Maryi. Epifaniusz z 
Salaminy żyjący w IV wieku, w swoim Panarionie, opisał 80 herezji, i między innymi 
potępił przejawy nadmiernego kultu maryjnego, oraz wskazał że przez kult Maryi 
mamy przede wszystkim wielbić Jezusa. „Niektórzy myślą i mówią o Marii pogardliwie; 
inni jednak, skłaniając się ku przeciwnej stronie, wychwalają ją ponad to, co przystoi. 
[…] Pod pretekstem, iż jest to słuszne, diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i 
ubóstwia śmiertelną naturę; on kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo po 
to, aby ludzie mogli czcić zmarłych i wprowadzać obrazy dla uwielbienia, popełniając 
cudzołóstwo z umysłem przeciwko jednemu i jedynemu Bogu. Tak, z pewnością, ciało 
Marii było święte, lecz ona nie była Bogiem. Tak, istotnie, Dziewica była dziewicą, i 
czcigodną, ale nie została nam dana po to, by ją uwielbiać. Ona uwielbiała tego, 
którego urodziła ze swego ciała; tego, który jest z nieba i z łona Ojca. I dla tej 
przyczyny Ewangelia zapewnia nas w tym, sam Pan oświadcza, że: „O kobieto, co ty masz do 

mnie? Moja godzina jeszcze nie nadeszła” [Jana 2:4]. I tak, aby nikt nie wywnioskował ze słów, „O 

kobieto, co ty masz do mnie”, że święta Dziewica jest ważniejsza, nazywa ją „kobietą”. […] 
Słowo, którym jest Bóg, przybrało ciało z Marii, jednak nie po to, aby Dziewica mogła 
być adorowana , ani też, by on mógł uczynić ją Bogiem. Niechaj Maria będzie 
poważana, lecz niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni; niech nikt nie czci Marii. 
[…] Niech te rzeczy zostaną wymazane, które zostały błędnie zapisane w sercach tych, 
którzy zostali zwiedzeni. Niech pożądanie posążków będzie wytępione z ich oczu. Niech 
stworzenie znów powróci do Mistrza. Niech Ewa i Adam powrócą do oddawania czci 
samemu Bogu. Niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża. […] Chociaż Maria jest 
święta i ma być poważana, jednakże nie jest przeznaczona by ją czcić.” (fragmenty z Panarion 79 

– 3.2:4 oraz 3.2:7). Uznanie Maryi matką Boga to jedno, ale czy zbudowanie jej bazyliki, nie 
jest jednak odstępstwem od Biblijnych nakazów? Zasłanianie się tradycją jest przez 
niektóre osoby wręcz uważane za zaprzeczenie wartościom biblijnym. Tradycja wg nich 
nie ma nic wspólnego z Biblią. A katolicy uważają ją – zaraz po Biblii – jako drugi ze 
swoich filarów wiary. 
Czym jest owa tradycja? Poprzez tradycję rozumiemy oficjalną interpretację 
Kościoła, objaśniającą spisane nauczanie Apostołów. Tradycja to przekaz ustny,  
który zawsze towarzyszył Pismu Świętemu. Św. Jan Ewangelista zaznacza: „I wiele innych 

znaków, których nie zapisano w tej księdze uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 

Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” (J 20,30), podobnie pisze on w swoim 
liście: „Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu” (2J 12). 

Co to oznacza? Że wiele innych rzeczy mogłoby zostać opisane z Piśmie Świętym, 
gdyby nie fakt że te już umieszczone starczą by wierzyć w to, że Jezus jest synem 
Boga. Tradycja zatem, obejmuje nie spisane prawdy – nie będące w konflikcie z Biblią. 



Przykładowo z tradycji znamy rodziców Maryi: Joachima i Annę. Już samo zrozumienie 
Biblii wymaga odwołania się do kontekstu w jakim została napisana, porównania wielu 
wypowiedzi, poznania kontekstu historycznego opisywanych wydarzeń – czyli do: 
interpretacji.Interpretacja zaś rodzi konkluzje, a te zostają przekazane jako tradycja, 
która w związku z tym, nie może być oderwana od przekazu biblijnego. Maryja była 
szczególną postacią, ponieważ była matką Jezusa. W związku z tym jej wpływy, są 
większe niż innych świętych. To jej prośbie zawdzięczamy pierwszy cud Chrystusa, 
dokonany jeszcze nim miało się zacząć wypełniać słowo – przemienienie wody w wino. 
„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i 
Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to 

moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie, lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I 

napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. 
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 

którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre 

wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus 

w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.” (J 2,1-11). Poprzez pośrednictwo 
przekazane Janowi pod krzyżem (przekazanie nie nastąpiło literalnie Janowi, poza tym 
nikt nie przekazuje swojej matki komuś innemu), uważamy że stała się ona matką 
wszystkich chrześcijan, a więc i naszą. Uwzględniając powyższe wnioski, sama Biblia 
nakazuje by ją czcić. Nakaz ten wyraża się w zapisie „Czcij ojca twego i matkę twoją” (Wj 20, 12). 
Nie zmienia to faktu, że Kult maryjny ma się odnosić przede wszystkim do Jezusa. Bez 
Niego byłby jedynie zwykłym oszustwem. W podobny sposób jak Maryję, uznaje się 
innych świętych jako godnych specjalnego traktowania. Oczywiście nie ma to nic 
wspólnego z uznawaniem ich za bóstwa, 
czy równe Bogu istoty. Są to wybrani, wspaniali ludzie, stanowiący najbardziej zbliżony 
do ideału wzór do naśladowania. Ich postacie mają nas przede wszystkim inspirować, 
oraz przypominać nam, że każdy może swoimi czynami zasłużyć na zmartwychwstanie. 
Są wzorami do naśladowania – a jako już obcujący z Bogiem – są także pośrednikami 
w naszych sprawach. W życiu codziennym, nieraz prosimy naszych przyjaciół o pomoc. 
Bardzo zaufane osoby – również o modlitwę 
w naszej intencji. Czy jednak w kontekście biblijnym można liczyć na pośredników? W 
końcu jest napisane „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus 

Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.” (1Tm 2, 5). 

Wynika z tego, że tylko Jezus może być naszym pośrednikiem. Nikt inny. Nie możemy 
mieć wg tego cytatu innych pośredników. Kontekst jednak, nakazuje rozumieć ten 
cytat jako opis, mówiący iż Jezus jest tym, którego ofiara pozwoliła nam uzyskać 
zbawienie.  Swoją śmiercią, otworzył nam drogę do Boga. Nawet gdyby uznać Jezusa 
za jedynego uprawnionego do przekazywania naszych próśb Bogu, to jak zrozumieć to 
co z drugiej strony sam Paweł pisze w swoim liście: 

„Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia 

modłami waszymi za mnie do Boga.” (Rz 15,30). Zatem ludzcy pośrednicy są w Biblii dozwoleni. Ale 
czy w podobny sposób można poprosić jakiegoś świętego o to samo? A dlaczego nie? 
W kontekście kodeksu nie ma znaczenia kto będzie pośrednikiem, jeżeli jest to 
ktokolwiek inny niż Jezus. Podsumowując, zarówno Stary jak i Nowy Testament 
zabrania uznawania czegokolwiek, lub kogokolwiek za Boga. W Starym Testamencie 
pierwsze przykazanie dekalogu (Wj 20, 3; Pwt 5,7) zabrania oddawania czci innym 
bogom niż Jahwe (Jr 7, 18). Sposobem przeciwdziałania bałwochwalstwu był zakaz 
sporządzania wyobrażeń Boga (Wj 20, 4-5; 20,23; Pwt 27,15), natomiast Żydzi nieraz 



tworzyli podobizny istot niebieskich (1 Kr 6, 23-30; Lb 21,8), ale oburzenie Boga 
spotkało ich wtedy gdy sporządzili złotego cielca mającego przestawiać Boga samego 
(Wyj 32, 21-27). W Nowym Testamencie istnienie innych bóstw jest negowane (1 Kor 
8,4; Ga 4,8), a oddawanie im czci jest w istocie kultem demonów (1 Kor 10, 19-21). W 
teologii Św. Pawła pojęcie bałwochwalstwa jest poszerzone i obejmuje także chciwość 
(Kol 3,5; Ef 5,5) rozumianą jako kult pieniądza traktowanego jak bożek, któremu ludzie 
służą niczym Bogu najwyższemu. Przedmiotem bałwochwalczej żądzy może być 
również władza (Ap 13,8) i rozkosze życiowe (Tt 3,3). Unikanie bałwochwalstwa jest 
warunkiem koniecznym zbawienia (1 Kor 10, 14; 2 Kor 6, 16; Ga 5,20; 1 J 5, 21; Ap 
21, 8; 22,15). Natomiast sporządzanie i otaczanie czcią podobizn świętych i 
traktowanie świętych z szacunkiem, oraz uznawanie ich za pośredników pomiędzy 
nami a Jezusem, nie sprzeciwia się nakazom Boga zawartym w Piśmie. W związku z 
tym nie może być traktowane jako przejaw bałwochwalstwa i sprzeniewierzenia się 
Boskiemu Prawu. http://archidiecezja.lodz.pl/pwp/?p=1485  

 
 
 
 
 

BIBLIA  O  KULCIE  RELIKWII:  
 

Biblia przestrzega przed myleniem Boga z jakimkolwiek stworzeniem. 
Oddawanie czci przedmiotom, jest rzeczą miłą Bogu.  
Oddawanie im czci boskiej jest bardzo ciężkim grzechem i obrazą Boga.  
Przypatrzmy się innemu fragmentowi Biblii, scenie z Exodusu,                                                                
z wędrówki Narodu Wybranego po pustyni:                                                             

 
„Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. 
(Lb 21:5-9) Ale stała się rzecz znacznie gorsza, następne pokolenia zaczęły mylić Stworzyciela ze stworzeniem. Źródło i przyczynę uzdrowień z drogą i 
środkiem te uzdrowienia umożliwiającymi. Wąż miedziany uzyskał swe własne imię i zaczęto go czcić jak Boga: „Ezechiasz potłukł węża miedzianego, 
którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne - nazywając go Nechusztan”. (2 Krl 18, 1-4) Widzimy więc 
wyraźnie, że słuszne w oczach Pana jest zniszczenie każdego kultu, którego celem jest bożek. Oddawanie czci przedmiotom używanym przez Boga dla 
okazania nam łask jest czymś zupełnie innym. To naprawdę jest proste i wyraźne rozgraniczenie.  
 

Podam może jednak inny przykład dla tych braci, którzy dalej tego nie widzą. Gdy 
spędzam długie dni, a nawet tygodnie poza domem, zaczynam tęsknić za moimi 
bliskimi. Mam tu ze sobą laptopa i na nim mam wiele zdjęć rodziny. Mam też w 
portfelu zdjęcie mamy. Czasem nawet zdarzy mi się, jak nikt nie widzi, pocałować to 
zdjęcie. Czy to znaczy, że w ten sposób sprawiam jej przykrość? Czy gdyby ona to 
widziała, obraziłaby się na mnie? Na pewno nie. Myślę, że byłaby zachwycona, bo jest 
to jakiś sposób wyrażania mojej miłości do niej. To zdjęcie jest tylko jej 
przypomnieniem, prawdziwy afekt mam do niej, nie do zdjęcia.  
A czy Biblia pokazuje jakiś przykład oddawania czci przedmiotom?  Tej poprawnej, 
miłej Bogu? Oczywiście, że tak. Wystarczy wspomnieć jaką czcią Izrael darzył Arkę 
Przymierza.                                      
I robili to na wyraźne polecenie Boga.  
 

Cześć oddawana Arce była tak wielka, że za dotknięcie jej przez nieuprawnioną osobą 
Bóg karał śmiercią:                                                                                                      

 
„Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły.I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i 
poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej”. (2 Sm 6,6-7) A król Dawid tak się radował z odzyskania utraconej Arki, że prowadząc 
ją w procesji składał sam przed nią ofiary co parę kroków, przebrany za kapłana: „Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, wśród 
radosnych okrzyków i grania na rogach”. (2 Sm 6:12-15) 
 

http://archidiecezja.lodz.pl/pwp/?p=1485


a) Płaszcz Eliasza:                                                                                                                                                                      
 
„(…)i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry i uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł [środkiem].” 
[2 Krl 2, 1-14] Czytając ten fragment przypomina się laska Mojżesza i jego przejście przez Morze Czerwone [Wj 14, 21-22].       
 

Tym razem jednak relikwią nie jest laska, a płaszcz. Eliasz do którego ten płaszcz 
należał, został wzięty do Nieba, więc bez żadnych wątpliwości przez Boga został 
uznany za świętego. Płaszcz zaś który należał do niego, stał się więc relikwią stopnia 
drugiego. Elizeusz który go podniósł z ziemi, zapewne wiedział o szczególnych 
właściwościach tego typu relikwii i postanowił go wykorzystać do przejścia przez jakiś 
zbiornik wodny, naśladując Mojżesza. Udało mu się to, więc Bóg za sprawą tej relikwii 
także zechciał czynić cuda. To zaś oznacza, że relikwie należące do osób prawdziwie 
świętych, istotnie mają uznanie u Boga i Bóg za ich pomocą rzeczywiście potrafi działać 
nawet nadprzyrodzone rzeczy. Dobitnie pokazał to Bóg gdy za pomocą płaszcza Eliasza 
umożliwił Elizeuszowi rozdzielenie wód. 
 

b) Kości Elizeusza:  
 
„Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jedną bandę. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości 
Elizeusza, ożył i stanął na nogi.” [2 Krl 13, 21]                                                                                                                            
 

Kości świętego spowodowały ożywienie zmarłego. Niesamowite! Nowy Testament też 
nam daje przykłady relikwii: Tutaj zresztą mamy od razu wytłumaczenie, skąd się 
bierze moc tych relikwii. 
 
 „Bóg czyni niezwykłe cuda” używając czasem pośrednictwa materii. Sam Jezus czasami tak czynił: To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam i wrócił widząc. (J 9, 6-7)                                                                              
 

Czy Jezus musiał używać śliny i ziemi? Oczywiście, że nie.                                                                                                                                                                      
 

c) Kości Józefa: „Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości.” [Rdz 50, 25, Hbr 11, 22]    

 

Gdy setki lat później do Egiptu przybył Mojżesz z Aaronem celem wyzwolenia swojego 
narodu spod władzy faraona, zabrał ze sobą kości Józefa [Wj 13, 19] i pochował je w 
Sychem, na polu należącym do ojca Józefa [Joz 24, 32] w grobie kupionym osobiście 
przez Abrahama [Dz 7, 16]. Nie ma tu mowy co prawda o tym by kości Józefa 
kogokolwiek uzdrowiły lub by za ich pomocą dokonał się jakikolwiek cud, ale jest 
mowa o szacunku do nich i pochowaniu ich w grobie kupionym osobiście przez 
Abrahama. Mamy więc ukazany ich kult.  

 

d) „Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce [apostoła] Pawła, tak że nawet chusty i przepaski 
z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy”. Dz 19:11, 12]  

 

Bóg dokonywał tych niezwykłych dzieł, posługując się chustami i przepaskami Pawła. 
(Dz 14:8-18). W ogólnym więc rozumieniu, kult relikwii jest Biblijnie uzasadniony.  
 
To rozróżnienie jest naprawdę wyraźne i nie musimy się obawiać przeżegnania się 
przed przydrożnym Krzyżem czy ucałowania z szacunkiem Relikwiarza.  
 
Musimy tylko pamiętać, że czcimy w ten sposób  
jedynego,  
prawdziwego Boga. http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf  

 

 
. 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf


Jak dostać się do Nieba: https://pl.aleteia.org/2017/01/08/jak-dostac-sie-do-nieba-najlepiej-uczy-mnie-tego-dwuletnie-dziecko/

 

Bogaty ojciec chciał pokazać synowi, jak żyją biedni: Pewnego dnia, bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na wieś,  
aby pokazać mu, jak żyją biedni ludzie. Spędzili kilka dni i nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć życie 
zupełnie inne od swojego. Kiedy wracali ze swojej podróży, ojciec zapytał syna: -„Jak ci się podobała    nasza 
wycieczka?” -„Było fantastycznie, tato!” -„I już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie?” – dopytywał ojciec. -„Tak, 

już wiem” -„No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży” Syn odpowiedział: 

„Zobaczyłem, że my 

mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają 
strumyk bez 
końca. My mamy lampiony, a im noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio, a oni mają cały horyzont. My 

mamy mały kawałek ziemi, a oni duże pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My mamy 

służących, którzy nam służą, a oni służą innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. My mamy 

wysokie mury, które nas bronią, a ich 
chronią przyjaciele”. Ojciec chłopca zamilkł. Nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Wtedy chłopiec 
dodał: 
„Dziękuję ci tato, że pokazałeś mi, jak bardzo biedni jesteśmy”. Ta wspaniała historia ma nam pokazać, że 

bogactwo to nie tylko pieniądze, szlachetne kamienie, piękne budowle. To przede wszystkim to, co uznamy 

za bogactwo, czyli przyjaciele, niebo pełne gwiazd, możliwośd kąpieli w czystym strumyku. 

Doceniajcie to, co macie. - http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-

zobacz-co-sie-stalo,55692.html

 
Polskie legendy: Dawno temu, kiedy władcą Polski został Bolesław Wstydliwy, po całej Europie rozjechali 

się posłowie książęcy, szukając dla księcia dobrej żony. Zgodę na małżeństwo wyraziła królewna węgierska 

Kinga.                     Przed ślubem z Bolesławem poprosiła swego ojca, aby w wianie nie dawano jej 

ani złota, ani kamieni szlachetnych. Uważała, że to nie przynosi ludziom szczęścia, a poza tym uważała 

Polskę za bogaty kraj. Pragnęła za to otrzymać sól, którą mogłaby dać swoim przyszłym poddanym. Król 

Węgier spełnił jej prośbę i podarował jej najwspanialszą kopalnię soli w kraju. Kinga była niezwykle 

wdzięczna ojcu za ten wspaniały dar. Udała się do kopalni i wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień. 

Później wyruszyła w długą drogę do kraju swego przyszłego męża. Wzięła ze sobą cały orszak, w 

tym węgierskich górników. Bolesław powitał Kingę chlebem i solą i wyprawiono huczne wesele. 

Małżonkowie żyli zgodnie i szczęśliwie. Wkrótce Kinga stwierdziła, że nadszedł czas, aby odszukać jej 

wiano. Poleciła więc górnikom, aby zaczęli szukać soli. Po niedługich poszukiwaniach znaleziono ją w 

małej wiosce nieopodal Krakowa, zwanej Wieliczką. W pierwszej bryle soli ukryty był zaręczynowy 

pierścień Kingi. Szczęśliwa królewna rozpoznała go i dziękowała Bogu, że w jej nowej ojczyźnie udało 

się odnaleźć tak drogocenny skarb, jakim jest sól. Kinga długo i mądrze panowała wraz ze swym 

mężem, a po latach za jej zasługi dla Polski, została świętą.                                                                                                                           

Św. Kinga - http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html

 

http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo%2C55692.html
http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo%2C55692.html
http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo%2C55692.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html
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Legenda o Świętym Marcinie - W zamierzchłych czasach, na 
Węgrzech, urodził się chłopiec, któremu rodzice nadali imię Marcin. 
Gdy był mały, wraz z całą rodziną przeniósł się do Włoch i tam 
dorastał. Będąc już młodzieńcem, w pewien zimowy wieczór Marcin 
jechał na swym koniu, zmierzając do domu. Kopyta głucho dudniły o 
zmarzniętą 
ziemię, a jeździec mocniej otulił się płaszczem przed przejmującym 
zimnem. Nagle na skraju drogi dostrzegł skuloną postać. Gdy 
podjechał bliżej, zobaczył półnagiego nędzarza. Bez wahania odciął 

znaczny kawałek swojego podszytego futrem płaszcza i otulił nim biedaka. Oddał mu też sakiewkę 
pełną złotych monet, ratując go tym samym od pewnej śmierci. Tej samej nocy Marcin miał niezwykły 
sen. Śniło mu się, że to sam Jezus Chrystus przybrał postać biedaka. To sprawiło, że Marcin 
zdecydował się wstąpić na drogę kapłaństwa. Wiele lat później, wbrew swej woli, został wybrany na 
biskupa Tours. Uciekając przed posłańcami mającymi poinformować go o tym zaszczycie, postanowił 
ukryć się w komórce z drobiem. Jednak gęsi ani myślały siedzieć cicho i głośnym gęganiem zdradziły 
kryjówkę Marcina. Od tamtej pory gęś - zwana gąską świętomarcińską, stała się atrybutem świętego 
Marcina i jest przedstawiana na jego licznych wizerunkach. YouTube: Legenda o św. Marcinie  

 
Polskie legendy: Stopka królowej Jadwigi - Dawno temu do 
Polski przybyła młoda i piękna królewna węgierska Jadwiga i 
została żoną króla Władysława Jagiełły. Jako królowa Polski 
zamieszkała w Krakowie na Wawelu. Pokochała to miasto i 
codziennie spacerowała po krakowskich uliczkach, 
postanowiła również oddać wszystkie swoje klejnoty na 
rozbudowę 
Uniwersytetu Krakowskiego, a także na budowę nowego kościoła. 
Miejscy rajcy z radością znaleźli odpowiednie miejsce pod budowę 
i rozgłosili, że szukają do pracy wielu murarzy i kamieniarzy. Z 
całego królestwa zaczęli przybywać chętni do pracy przy budowie. 

 

Wśród nich był młody kamieniarz, który miał zajmować się ciosaniem kamiennych bloków. 
Codziennie ciężko i sumiennie pracował i nawet nie wiedział, że królowa często obserwuje 
pracujących mężczyzn. Cały Kraków ogarnęła radość, że tak szybko powstaje kolejny, piękny 
kościół. Jednak pewnego dnia młody kamieniarz spóźnił się do pracy, a potem przez cały dzień 
pracował zamyślony, nie uśmiechając się ani nie podśpiewując. Nie usłyszał nawet okrzyków, gdy 
na placu budowy pojawiła się królowa Jadwiga. Wszyscy wstali ze swoich miejsc, aby się pokłonić, 
tylko kamieniarz siedział i ciężko wzdychał, nie zauważając całego zamieszania. Jadwiga 
zauważyła zasmuconego mężczyznę i podeszła do niego pytając: - Jakie masz zmartwienie dobry 
człowieku? Kamieniarz podniósł głowę i ujrzawszy królową zerwał się na równe nogi, po czym 
pokłonił się nisko i rzekł: - Pani, zostawiłem w domu bez opieki chorą żonę i gromadkę dzieci. Nie 
mam pieniędzy nawet na to, żeby wezwać do niej medyka. Królowa przyjrzała się młodemu 
kamieniarzowi, postawiła stopę na obrabianym właśnie kamieniu, odpięła od swojego bucika złotą 
klamrę i podała ją mężczyźnie. - Weź tą klamerkę dobry człowieku i wezwij medyka do swojej żony 
– powiedziała uśmiechając się i odeszła. Młody kamieniarz natychmiast pobiegł do domu, a 
nazajutrz wrócił szczęśliwy do pracy, gdyż jego żona czuła się już o wiele lepiej. Ochoczo zabrał się 
do pracy, a gdy zaczął ociosywać kamień, na którym królowa oparła nogę, jego ręka z dłutem 
zamarła w powietrzu. Na samym szczycie kamienia widniał bowiem odcisk królewskiej stopy. - To 
cud! - wykrzyknął - Popatrzcie ludzie, to prawdziwy cud! Wszyscy zebrali się wokół kamienia i 
patrzyli ze zdumieniem. Majster pokręcił tylko głową i rzekł: - Nasza królowa świętą zostanie. Nawet 
kamienie miękną pod jej stopami. Widząc cudowny odcisk cały Kraków wpadł w zachwyt. Każdego 
dnia tłumy mieszkańców przychodziły na plac budowy, żeby popatrzeć i dotknąć kamienia. Miejscy 
rajcy kazali zostawić nieociosany kamień i wmurować go w ścianę powstającego kościoła, aby 
nawet po wielu latach ludzie mogli oglądać cudowny odcisk stopki królowej. 
I tak jest po dziś dzień - kamień możemy podziwiać w jednym z krakowskich kościołów, a dobra królowa 

Jadwiga została świętą. http://www.sodalicja.org/ikonografia/index.html Stopka królowej Jadwigi 

 

http://www.sodalicja.org/ikonografia/index.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-stopka-krolowej-jadwigi.html


Pomogła chłopcu, a po kilku 
latach dowiedziała się, kim 
się stał, i się rozpłakała 
https://youtu.be/GkLPdRSrC-E 

 

Zawsze dzielił się jedzeniem 
z bezdomnym, NIE 
UWIERZYSZ w jakich 
okolicznościach się spotkali  
https://youtu.be/Jk44twj-NbA  

 

Czwarty król 

 
Otrzymał ten kamień od ojca przy swoim urodzeniu. Wiedział, że do kraju żydowskiego jest daleka i trudna 
droga. Wybrał najlepsze wielbłądy i osły, najlepsze sługi. Polecił naładować na zwierzęta zapasy wody, 
jedzenia, ubrania na daleką drogę. Wziął ze sobą dużą sumę pieniędzy. Zawiesił rubin w sakiewce na szyi i 
pojechał. Gwiazda wskazywała drogę. Dopóki jechał przez swój kraj, wszystko było jasne i proste. Ludzie 
znali go dobrze. Znali jego mądrość, jego wielkie serce. Pozdrawiali go z miłością i życzliwością. Zmieniło się 
potem, gdy wszedł w obce kraje. Zmieniło się nie tylko dlatego, że to był obcy świat, obcy ludzie, obcy 
język, ale dlatego, że napotkał na rzeczy, których nie spodziewał się spotkać. Po jakimś czasie wjechał w 
kraj nawiedzony suszą. Zobaczył spalone pola, spalone lasy, uschłe drzewa, ziemię przepaloną na proch. 
Napotkał wsie nawiedzone klęską głodu. Ludzi wyschłych z wycieńczenia, żebrzących o garść strawy, 
umierających z głodu. Zaczął rozdawać to, co miał ze sobą - jedzenie, wodę. W którymś momencie zawahał 
się: gdy rozdam wszystko, czy potrafię dojechać do Jezusa. Ale wahał się tylko chwilę. Jakby poczuł ogień 
rubinu, który nosił na piersi. Przecież jeżeli Ten, do którego jadę, jest Królem Miłości, nie mogę postępować 
inaczej. Rozdał wszystko. Ale to jego "wszystko" było za mało. Trzeba było rozpocząć jakąś akcję pomocy 
głodującemu krajowi zakrojoną na szerszą skalę. Wrócił w kraj żyzny i bogaty. Zorganizował pomoc. Jego 
karawana zajęła się transportem żywności i wody w kraje nawiedzone suszą. I dopiero gdy ta akcja odniosła 
skutek, gdy zapobiegł głodowi i śmierci, i gdy pieniądze skończyły się, zdecydował się iść w dalszą drogę. 
Gwiazda go prowadziła. Zdawało mu się, że już nie będzie przeszkód, że chociaż był spóźniony, to jednak 
zdąży do nowo narodzonego Króla żydowskiego, aby Mu złożyć pokłon. Ale tak nie było. Po krótkim okresie 
spokojnego marszu napotkał wieś, nad którą wisiał na drągu czarny strzęp chorągwi. Znak, że tam panuje 
"czarna śmierć" - cholera. Zresztą nie było się temu co dziwić. Głodowi towarzyszy jak cień ta zaraźliwa 
choroba. I musiał powtórnie wybierać: wjechać w tę wieś, czy ominąć ją z daleka i zdążać jak najprędzej do 
kraju żydowskiego, gdzie się narodził Król. Buntowało się w nim wszystko. Był zmęczony, ogołocony z 

 

 

Mówią, że był i czwarty król, który 
zobaczył gwiazdę zwiastującą Jezusa 
i zapragnął złożyć narodzonemu 
Królowi żydowskiemu pokłon.                                            
I gdy myślał o tym, jaki dar Mu 
przynieść, przypomniał sobie o 
największym swoim skarbie 
przechowywanym z całą 
pieczołowitością. To był ogromny 
rubin o przepięknym czerwonym 
kolorze... 

https://youtu.be/GkLPdRSrC-E
https://youtu.be/Jk44twj-NbA


pieniędzy, żywności. Zostały mu tylko wierzchowce i wierni słudzy. Ale i oni najwyraźniej byli wycieńczeni 
ponad granice swoich możliwości. I znowu ta sama przyszła odpowiedź: jeżeli to jest Król Miłości, ja nie 
mogę przejść obojętnie wobec nędzy ludzkiej. I tak wjechał ze swoją karawaną w zagrożoną wieś. 
To, co zobaczył, przekraczało jego najgorsze wyobrażenia. Przy drodze i na drodze leżały sczerniałe trupy 
ludzkie. Smród rozkładających się ciał wisiał w powietrzu. Konie płoszyły się, wielbłądy stulały uszy. 
Przerażeni słudzy patrzyli na ten straszny widok. Wieś wyglądała jak wymarła. Zdawało się, że nikt nie 
pozostał przy życiu. Zawahał się: może ktoś jednak jeszcze żyje w tych domach. Podniósł rękę do góry. - 
Zatrzymać się - rozkazał. Karawana stanęła. Zawołał po raz drugi: Uciszcie się. Nadsłuchiwali. I nagle w 
pierwszym, tuż obok drogi stojącym domu, posłyszeli jakieś słabe wołanie, ale w tej ciszy umarłej wsi 
dostatecznie wyraźne. I wtedy się zdecydował. Zaczął schodzić z wielbłąda. Słudzy patrzyli z zapartym 
tchem jak dotknął stopą skażonej ziemi. Odwrócił się do nich i powiedział: Kto chce, niech odjedzie. Macie 
wolną rękę. Kto chce, niech mi to' warzyszy. Ja tutaj zostanę, ażeby pomóc tym ludziom, którzy jeszcze żyją. 
Wszedł do pierwszej chaty. I pozostał, aby pomagać ciężko chorym ludziom. Towarzyszyło mu kilku sług. Od 
rana do wieczora szedł od domu do domu, przynosił jedzenie, podawał wodę, wynosił spod chorych brudne 
prześcieradła. Opiekował się, leczył jak tylko umiał. Gdy mu pozostawała chwila czasu, kopał doły i chował 
zmarłych. Tak płynął dzień za dniem, tydzień za tygodniem na tej ciężkiej pracy. Aż któregoś dnia poczuł, że 
słabnie, że go gorączka ogarnia. Zaczęły mu latać przed oczami czerwone płaty. Zrozumiał, że się zaraził. Ale 
do końca, ile mu tylko sił jeszcze starczyło, chodził i pomagał ludziom, aż w którymś momencie stracił 
przytomność i upadł. Nie wiedział, kiedy jakieś litościwe ręce zaciągnęły go na barłóg, nie wiedział, kto mu 
podawał wodę i jedzenie, kto się nim opiekował w czasie, gdy leżał w wysokiej gorączce. Nie zdawał sobie 
sprawy, jak długo Chorował. Gdy się obudził, jedno zrozumiał, że żyje, że przetrzymał, nie umarł. Ale był 
bardzo słaby. W pierwszych dniach nie mógł jeszcze wstawać. Potem zaczął powoli chodzić po izbie, potem 
wreszcie po podwórku. Nie było przy nim nikogo ze sług. Może odjechali, może poumierali. Patrzył na 
budzącą się do życia wieś. Ludzie nie rozpoznawali w nim króla. Ani nawet wybawcy. Wtedy, kiedy ratował 
ich wraz ze swoimi sługami, oni leżeli nieprzytomni, nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje. Teraz 
widzieli w nim przybysza - nędzarza, któremu trzeba pomagać. Ale to dla niego nie było ważne. Nie było 
nawet ważne i to, że traktowali go jak żebraka, jak włóczęgę. Faktycznie nie przypominał w niczym ani 
króla, ani człowieka zamożnego. Odzienie było w strzępach, on sam zmęczony, wycieńczony. 
Namyślał się, co robić - wracać do swojego kraju czy iść, aby spotkać Jezusa, Króla żydowskiego. Czy jest 
sens iść dalej, za gwiazdą. Już tyle lat minęło, gdy ją ujrzał po raz pierwszy. Jego czarna broda stała się 
srebrzysta, jego mięśnie zwiotczały, skóra się pomarszczyła. Ale gwiazda wciąż świeciła. Zdecydował się iść 
dalej. Miał przecież jeszcze zawieszony na szyi najdroższy skarb - najwspanialszy rubin, który chciał 
Jezusowi złożyć w ofierze. 
I poszedł. Nie miał pieniędzy, wobec tego najmował się do roboty, aby zapracować na pożywienie i na 
nocleg. Szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta. Powoli, bo i słaby był, powoli, bo i trzeba było pracować. 
Aż razu pewnego wszedł w wielkie miasto - znowu obce mu, z obcym językiem, z obcymi zwyczajami - 
chciał je przejść jak najprędzej. Nie lulibił hałasu, krzątaniny. Ale patrzył ciekawie na wszystko, co się wokół 
działo. Doszedł do wielkiego placu na rynku, gdzie odbywał się targ. Sprzedawano i kupowano bydło - kozy, 
owce, konie, wielbłądy. Szedł dalej i napotkał targ, gdzie sprzedawano ludzi. W jego państwie takich 
zwyczajów nie było. Patrzył zdziwiony i przerażony. I naraz wśród niewolników przeznaczonych na sprzedaż 
zobaczył gromadę ludzi podobnych do jego poddanych. Podszedł bliżej. Tak, nie mylił się. Dosłyszał, że 
mówią jego językiem. To byli jego rodacy. Teraz stali na podwyższeniu, spętani powrozami jak zwierzęta. 
Przyglądał się im. Duża grupa: mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy. Domyślił się, że jakiś nieprzyjaciel napadł 
na jego kraj, porwał ludzi, a teraz jak bydło sprzedaje na targu. Ból ścisnął mu serce. Chciał im pomóc, ale 
nie miał jak. Przecież nie miał pieniędzy, aby ich wykupić i uwolnić. 
I wtedy przypomniał sobie o skarbie, który nosił na szyi. O rubinie, symbolu miłości, który miał zanieść 
Jezusowi. Jeszcze się zawahał: przecież to nie mój, to Już jest Jego. Ja Mu go już podarowałem. Ale 
równocześnie pojawiła się odpowiedź: a co On by zrobił, gdyby ujrzał tych biednych ludzi? Bez wahania 
podszedł do handlarza i powiedział: Chcę kupić od ciebie tych ludzi. Handlarz popatrzył się z pogardą na 
niego i odrzekł: Tyle pieniędzy, ile ja za nich muszę otrzymać, ty nawet nigdy w życiu nie widziałeś. Wtedy 
król sięgnął po swój skarb. Wyciągnął z zanadrza sakiewkę. Pokazał handlarzowi rubin. Handlarz 
najwidoczniej znał się na drogich kamieniach, bo oczy zabłysły mu chciwością i spytał: Ile chcesz za ten 



kamień? On odpowiedział: Chcę tych ludzi. Weź sobie wszystkich - usłyszał. Wtedy dał mu rubin Jezusa. 
Potem podszedł do swoich ludzi i powiedział im w swoim i w ich języku: Jesteście wolni, wracajcie do 
domu. W pierwszej chwili wierzyć nie chcieli, popatrzyli na handlarza. Ten skinął głową. Gdy oni płacząc, 
śmiejąc się rzucali się sobie na szyję, król nie spostrzeżony przez nich odszedł. Nie wiedzieli, że to jest ich 
król. Zresztą nie poznaliby w tym żebraku swojego władcy. 
Gdy wyszedł z miasta i powoli uspokajał się po tym wszystkim, co przeżył, zadał sobie pytanie: "Co teraz? 
Co teraz robić? Po co iść do Jerozolimy? Po co iść do stolicy państwa żydowskiego? Nie mam co przynieść 
temu nowemu Królowi żydowskiemu. Nowo narodzony Król żydowski jest już z pewnością dorosłym 
człowiekiem. Już tyle lat upłynęło od chwili, kiedy wyszedłem ze swojego państwa w tę daleką drogę. Po co 
iść? Co Mu powiem? Co Mu ofiaruję? Ale po co wracać do domu? W kraju z pewnością inny król rządzi". 
Wieczorem odszukał swoją gwiazdę. Gwiazda świeciła. Zdecydował się iść dalej. Powiedział sobie: 
"Zobaczę, jak On rządzi, ten Król Miłości. Czy w Jego państwie naprawdę panuje Miłość? Jak On realizuje 
Miłość na co dzień? W ustawodawstwie, w prawie, w zwyczajach, które wprowadził?" I poszedł. Poszedł 
zobaczyć królestwo Miłości. I znowu szedł tak jak przedtem od miasta do miasta, od wsi do wsi zarabiając 
na jedzenie i na nocleg pracą. Aż wreszcie doszedł do Jerozolimy. Zobaczył najpierw z daleka piękną, 
bielejącą murami świątynię na górze postawioną, potem mury Jerozolimy, którymi była stolica, opasana. 
Ale on widział piękniejsze i większe miasta niż to. Był ciekawy tego życia, które w nim się toczy, tych 
zwyczajów, które w nim panują. A może ten Król Miłości, tak jak nieraz inni ludzie, stał się zwyczajnym 
człowiekiem? Może zapomniał o Miłości? Może się zajmuje bogaceniem się? Może rządzi przemocą, silą? 
Spostrzegł, że jego gwiazda gasła szybko. Zaniepokoił się. Nie wiedział, co to znaczy. Wszedł w miasto 
gwarne, burzliwe, żywiołowe. Zmęczony usiadł na progu jakiegoś domostwa. Był szczęśliwy, że wreszcie 
doszedł do celu swojej podróży. 
Patrzył ciekawie na domy, kramy, przesuwające się przed jego oczami, aż naraz posłyszał z daleka jakiś 
hałas - drogą szedł orszak, pobłyskiwały hełmy i zbroje. Orszak się zbliżał coraz bardziej. Król wciąż nie 
wiedział, czy to jakaś procesja, czy pochód triumfalny. Aż nagle spostrzegł nad tłumem sterczące trzy belki. 
W pierwszej chwili nie chciał uwierzyć własnym oczom. Zadał sobie pytanie: "I tutaj istnieje kara śmierci i to 
najokrutniejsza kara śmierci przez ukrzyżowanie? W krainie rządzonej przez Króla Miłości?" Pochód 
przeciągał obok niego. Pomiędzy tłumem żołnierzy, gapiów szli dwaj pierwsi skazańcy. Potem nastąpiła 
przerwa. Po chwili pojawił się żołnierz trzymający w rękach tablicę, na której było napisane imię i wina, za 
którą trzeci skazaniec będzie ukarany śmiercią krzyżową. Powoli sylabizował tekst napisu: "Jezus 
Nazareński Król Żydowski" i gdy odczytywał to ogłoszenie, napisane w kilku językach, nagle odkrył z całym 
przerażeniem, że człowiek, którego tablica zapowiada, to jest Ten, do którego on wędrował przez tyle lat, 
że to On idzie teraz skazany na śmierć.  
 

Wciąż jeszcze nie rozumiał, wciąż był tak przerażony, że pojąć nawet nie mógł do końca sensu tego, co 
przeczytał. Wtedy pojawił się Jezus Nazareński, Król Żydowski. Z koroną cierniową na głowie, szedł 
zataczając się, wyczerpany, uginający się pod drzewem krzyża. 
 

Gdy tak wpatrywał się wciąż jeszcze osłupiały w tę postać pochyloną pod krzyżem, spostrzegł nagle, że 
Jezus podchodzi do niego. I wtedy król zobaczył dokładnie Jego twarz zlaną potem i krwią. Zapatrzył się na 
krople krwi drżące na cierniach korony, bo przypomniały mu tamten jego rubin, który tak długo niósł do 
Jezusa. Dopiero po jakiejś chwili opamiętał się i zauważył, że Jezus na niego skierował swój wzrok. Król 
spotkał się z Jego spojrzeniem. Takich oczu jeszcze nigdy nie widział. To było pierwsze wrażenie. Ale 
następne było równie zaskakujące: w oczach Jezusa nie było nienawiści. Uderzyło go to tym bardziej, że 
przed chwilą przesunęły się przed nim straszne twarze pierwszych dwóch skazańców. I z kolei odkrył rzecz, 
która go przyprawiła o zdumienie: Jezus mu współczuje. Coś niepojętego: ten Człowiek skazany na śmierć, 
tak strasznie poraniony, zachowuje się tak, jakby nieważne było Jego własne cierpienie, ale jakby jedynie 
ważnym był on - stary król. Z najwyższym wzruszeniem wyczytał z oczu Jezusa, że On wie o wszystkim, o 
całej długiej drodze, jaką odbył do Niego, o tym, co przeszedł w tych długich latach wędrówki.                 
Że to przyjmuje jako największy dar.  Dar ważniejszy niż tysiące najpiękniejszych rubinów świata.  
To wszystko trwało tylko moment, ale przepełniła go taka radość z tego spotkania z Jezusem,                                                      
że serce mu pękło ze szczęścia.  https://adonai.pl/opowiadania/nadzieja/?id=2    
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Człowiek jest Dzieckiem Bożym i Ty nim jesteś !                                                                                                                                                                     

Ludzie często myślą, o ile już myślą, że każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym no bo 
jakże inaczej? Przecież mamy wspólnych rodziców, których stworzył Bóg a Pan Jezus 
oddał życie za każdego... Wszystko to prawda i prawdą jest iż powyższe nie 
oznacza, że każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym. Kto zatem jest Dzieckiem Bożym i 
jak sprawdzić czy ja nim jestem? Wystarczy kilka, kilkanaście sekund, by to 
sprawdzić, sprawdzić jaki jest stan faktyczny naszej pozycji przed Bogiem. 
Jak? Pominę teraz taką  " Drobnostkę " jak to, że dzieci Boże o tym wiedzą z faktu 
posiadania Ducha Bożego... Wskażę raczej dla tych pozostałych... 
Zatem, możesz to sprawdzić czy jesteś Dzieckiem Bożym  w Biblii ot chociażby w                      
J 1,12: "Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię ". 

Rozumiesz? " Dał prawo"  Dał prawo pewnym ludziom stać się Dziećmi Bożymi... Nie 
każdy więc był wówczas / dzisiaj jest Dzieckiem Bożym, jeśli RZECZYWIŚCIE 
uwierzyłeś, przyjąłeś Syna Boga to jesteś Dzieckiem Bożym i... Masz Ducha a kto nie 
ma Ducha, jak mówi Paweł w liście do Rzymian: " Ten do niego / do Chrystusa / nie należy ". 

Wszak nikt nie może ujrzeć Królestwa Boga o ile nie narodził się ponownie z Wody i 
z Ducha jak zapowiedział Pan Jezus  Nikodemowi.  Nikt. Pomazaniec Boga sobie 
żartował? Przesadzał ?  Nikt to nikt.  J 3,5: zobacz sobie sam, jeśli nie mas z Biblii to 
wpisz werset w wyszukiwarkę i przeczytaj, nie, zapewne  nie przeczytasz, nie 
przetrawisz w sercu i umyśle owych słów bo przecież to wymaga nadludzkiego 
wysiłku!     Przeczytać werset czy kilka wersetów i nad nimi pomyśleć... I tak też 
sam siebie osądzisz, po swojej Reakcji na Słowo sam się osądzisz. „Jezus odpowiedział: 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”.  

Teraz już wiesz czy jesteś dzieckiem Bożym, co dalej z tą wiedzą zrobisz to już sam 
wybierzesz, ja ci powiedziałem i tym samym, jak napisano: " Nie będziesz już winien jego krwi..." 

Mało masz czasu na ratunek, niech Bóg okaże ci swoją Łaskę i da zadatek wiary i 
zrozumienia spraw Duchowych, tak byś miał możliwość właściwie się opowiedzieć i 
ujrzeć Królestwo Boga, które jest bliżej aniżeli większość ludzi sądzi.  Masz prawo 
stać się Dzieckiem Bożym - największy przywilej jaki istnieje a ty nie doceniasz 
zapewne jego wagi, niby czytasz a tak jakby szyba była między Słowem a tobą, 
musisz dokonać wysiłku i prosić Ojca poprzez Syna o pomoc, sam nie dasz rady, 
otrzymasz zadatek Ducha i będziesz obserwowany co czynisz  i później otrzymasz 
więcej, albo Bóg zabierze  co dał, ziemia wydająca owoc wciąż otrzymuje ziarno... 
Wybierz Życie po co masz umierać ?  Kto jest dzieckiem Bożym? 

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w 
imię jego, 

Ewangelia Jana 1;12. 
Wiele osób sądzi, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ci, co tak twierdzą, są 
niestety w wielkim błędzie. Prawdą jest, że każdy z nas jest stworzeniem Bożym, 
jednakże nie wszyscy są Jego dziećmi. Bóg stworzył człowieka, ale przez swój 
upadek oddalił się on od Stwórcy i tym samym znalazł się pod panowaniem szatana. 



Tak, z Bożej perspektywy każdy, kto się nie nawróci, jest poprzez grzechy i upadki 
„umarły” dla Boga: „I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,” (Ef 2,1). 

Bóg nie pozostawił nas jednak samych w tej beznadziejnej sytuacji. On pragnie, aby 
wszyscy ludzie zostali zbawieni, dlatego też posłał na świat swojego jednorodzonego 
Syna. Każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma przebaczenie swoich win, pokój z 
Bogiem oraz życie wieczne. Bóg uczyni z takiej osoby zupełnie nowego człowieka. 
Biblia nazywa go „na nowo narodzonym”. Pan Jezus mówi o tym wyraźnie w 3. 
rozdziale Ewangelii Jana. W każdym, kto przyjmie Zbawiciela do swojego serca, 
zamieszka Duch Święty. 

Posiadanie Ducha Świętego ma decydujące znaczenie w życiu każdego wierzącego. 
Tylko ci, którzy Go posiadają, są prawdziwie dziećmi Bożymi: „Jeśli zaś kto nie ma 
Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (List do Rzymian 8,9). 

Każdy, kto przyszedł do Pana z wyznaniem swojej winy, otrzyma od Ducha Świętego 
tę pewność, że jest dzieckiem Bożym. Nazywanie się dzieckiem Bożym nie jest więc 
przypisywaniem sobie prawa do czegoś, co się nam nie należy, ale jest to obietnica 
pochodząca z wiarygodnego Słowa Bożego. Życzę Tobie, drogi Czytelniku, abyś 
również Ty mógł powiedzieć: wielki Bóg w niebie jest moim Ojcem! 
https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes   

 

„Dobry Zasiew – kartka z dn. 25.11.2017” 
Najbogatsi ludzie na ziemi „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać 

bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli 
dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli" (Rz. 
8:14-17). 

Ludzie, o których apostoł Paweł pisze w tych wierszach, to najbogatsi ludzie na ziemi. Mają jedyne 
dziedzictwo, które warto mieć – dziedzictwo, z którego nikt nie jest niezadowolony i którym nikt 
nie jest rozczarowany. W przeciwieństwie do ziemskiego dziedzictwa, które trzeba pozostawić w 
chwili śmierci – to dziedzictwo można zatrzymać na zawsze. Jest ono w zasięgu każdego. Jest 
dostępne dla wszystkich bez wyjątku – dla tych którzy są gotowi przyjąć je na Bożych warunkach. 
 
Czy chcesz mieć udział w tym dziedzictwie? Uzyskuje się je przez przynależność do rodziny 
prawdziwych chrześcijan, ponieważ do tej właśnie rodziny ono należy. Jeśli jeszcze nie jesteś 
dzieckiem Bożym, chcę cię przekonać, byś jeszcze dziś się nim stał. Jeśli obecnie opierasz się tylko 
na mglistej nadziei, że jesteś chrześcijaninem, chcę przekonać cię, byś stał się całkowicie pewny 
swej relacji z Bogiem. Pamiętaj, że tylko prawdziwe dzieci Boga mają udział w dziedzictwie! 
 
1. Więź, jaką wszyscy prawdziwi chrześcijanie mają z Bogiem 
 
Prawdziwi chrześcijanie są „synami Boga". Zostać nazwanym sługą lub przyjacielem Boga byłoby 
wielkim przywilejem, lecz nie ma nic większego, niż zostać nazwanym synem. Powszechnie sądzi 
się, że bycie synem kogoś ważnego to wielka korzyść i przywilej. O ile większym przywilejem jest 
bycie synem Króla Królów i Pana Panów! 
 
Jak to możliwe, żeby grzeszni ludzie – tacy jak my – stawali się synami Boga? Z pewnością nie 
jesteśmy synami Boga z natury. Ludzie stają się synami Boga tylko wtedy, gdy Jego Duch 
prowadzi ich to zbawiennej wiary w Jezusa Chrystusa. Biblia mówi: „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez 

https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes
https://www.jezus.pl/czytelnia/najbogatsi-ludzie-na-ziemi


wiarę w Jezusa Chrystusa" (Gal. 3:26). Tylko wiara jednoczy nas z Chrystusem i nadaje nam tytuł „synów 
Bożych". 
 
Chcę uwypuklić tę prawdę. Mimo że synowie Boży są wybrani od wieczności i przeznaczeni do 
synostwa, nie stają się nimi, dopóki – w określonym momencie – nie zostaną powołani, dopóki nie 
wyznają wiary w Chrystusa. Boży aniołowie radują się z każdego grzesznika, który nawróci się i 
uwierzy. Ale nie radują się dopóki on nie nawróci się i nie uwierzy, ponieważ dopiero wtedy staje 
się członkiem Bożej rodziny. 
 
Nie powinniśmy dać się tu zwieść. Wiem, że w pewnym sensie Bóg jest Ojcem całej ludzkości. 
Stworzył nas wszystkich i w tym sensie jest naszym Ojcem – czy to dla chrześcijan, czy dla pogan. 

„W nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy (...), z jego bowiem rodu jesteśmy" (Dz. 17:28). Wiem także, że Bóg kocha całą ludzkość 
swą współczującą miłością. „Miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami" (Ps. 145:9). Lecz 
całkowicie nie zgadzam się z poglądem głoszącym, że Bóg jest wybaczającym Ojcem wszystkich 
ludzi, nie zaś tylko tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Boża świętość i sprawiedliwość 
sprzeciwia się takiej koncepcji, atrybuty te mówią, że do Boga można zbliżyć się tylko i wyłącznie 
przez Pośrednika. Nikt nie powinien pocieszać się myślą, że Bóg jest jego Ojcem, dopóki nie 
uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. 
 
Nie powinniśmy sądzić, że takie nauczanie jest szorstkie lub pełne uprzedzeń. Ewangelia otwiera 
drzwi wszystkim. Jej wymagania są jasne i proste. Mówi wszystkim: „Uwierz w Pana Jezusa 
Chrystusa, a będziesz zbawiony". Nikt nie jest wyłączony. Lecz co z ludźmi pewnymi siebie, którzy 
nie poddadzą się Chrystusowi, co z ludźmi ze świata, którzy są zdecydowani by iść swoimi drogami 
i trwać w swych grzechach? Z pewnością nie są dziećmi Bożymi. Bóg pragnie być ich Ojcem, lecz 
na pewnych konkretnych zasadach. Muszą przyjść do Niego przez Chrystusa. Muszą powierzyć Mu 
swoje dusze i oddać swoje serca. Jeśli człowiek nie stosuje się do tych zasad, jak może nazywać 
Boga swoim Ojcem? Tacy ludzie żądają, by Bóg został ich Ojcem na ich warunkach! Czy może być 
coś bardziej pysznego i nierozsądnego? Musimy odrzucić takie koncepcje i trzymać się mocno 
nauczania Biblii. Nikt nie staje się dzieckiem Bożym inaczej niż przez Chrystusa. A nikt nie zyskuje 
udziału w Chrystusie inaczej niż przez wiarę. 
 
Szczerze mówiąc, nie chciałbym być tak bardzo zmuszony do podkreślania tej kwestii. Muszę 
jednak o tym mówić z powodu fałszywej nauki, która jest bardzo popularna. To fałszywe 
nauczanie mówi tylko o Bożej miłości i miłosierdziu. Nie bierze jednak pod uwagę Jego świętości i 
sprawiedliwości. Nigdy nie mówi o piekle. Uważa wszystkich za zbawionych. Mówi o wierze, lecz 
pozbawia to słowo biblijnego znaczenia. Każdy, kto wierzy w cokolwiek, jest uważany za 
posiadacza wiary. Mówi o Duch Świętym i uważa, że wszyscy mają Ducha. Wszyscy mają rację, 
nikt się nie myli! Mówi się nam, że Biblia jest staroświecką i niedoskonałą księgą. Możesz więc 
wierzyć w nią na tyle, na ile chcesz – więcej nie musisz! 
 
Ostrzegam cię, byś strzegł się takiego nauczania. Sprzeciwiają mu się fakty. Sodoma i Gomora 
leżą zanurzone w wodach Morza Martwego – z powodu Bożego sądu. Miejsce, gdzie kiedyś 
znajdował się Babilon, jest teraz całkowitym pustkowiem – z powodu Bożego sądu. Ludzkie 
sumienie sprzeciwia się takiej nauce. Nie przynosi ona pokoju winnemu sumieniu. Jest to jednak 
biblijna nauka. Wyobraź sobie niebo, w którym święci i bezbożni, czyści i nieczyści, dobrzy i źli 
zostają zgromadzeni w jednym miejscu. Wyobraź sobie niebo, w którym Abraham i mieszkańcy 
Sodomy, Piotr i Judasz Iskariota muszą żyć razem na wieki! Takie niebo nie byłoby lepsze od 
piekła! Troska o świętość i moralność sprzeciwia się takiej nauce. Jeśli każdy – niezależnie od 
tego, jak żyje – jest dzieckiem Bożym, a wszyscy są na drodze do nieba, to jaki w ogóle jest sens 
dążenia do świętości? Biblia – od początku do końca – sprzeciwia się takiemu nauczaniu. To 
fałszywe nauczanie całkowicie odrzuca jednak autorytet Biblii, choć nie ma do zaoferowania 
niczego innego. Drogi czytelniku: strzeż się tej fałszywej nauki. Trzymaj się prostych prawd 



nauczanych w Bożym Słowie. Nie ma chwalebnego dziedzictwa dla tych, którzy nie są dziećmi 
Boga. A nikt nie staje się dzieckiem Boga bez wiary w Pana Jezusa Chrystusa. 
 
Chcesz wiedzieć, czy jesteś dzieckiem Bożym? Jeśli widząc i czując swoje grzechy, uciekasz się do 
Chrystusa po zbawienie, to już dziś znajdujesz się pomiędzy Bożymi dziećmi. Uchwyć dłoń, którą 
wyciąga do ciebie Chrystus, a staniesz się synem posiadającym wszystkie przywileje, jakie to za 
sobą pociąga. Gdy zacząłeś lekturę, byłeś dzieckiem gniewu. Lecz dziś wieczorem położysz się 
spać jako dziecko Boże. Stare rzeczy przeminą, a wszystko stanie się nowe. Czy naprawdę 
pragniesz stać się synem Boga? Czy twoje grzechy rzeczywiście cię męczą? Czy twoje serce 
pragnie wolności i nie jest zbyt leniwe, by coś z tym zrobić? Jeśli tak, to istnieje dla ciebie 
prawdziwe pocieszenie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zostaniesz zbawiony i będziesz 
dzieckiem Bożym. 
 
Czy jesteś już prawdziwym dzieckiem Bożym? Jeśli tak, raduj się i ciesz się z twoich przywilejów. 
Masz wszelkie powody, by być wdzięcznym. „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi!" (1 Jan. 

3:1). A co, jeśli nie zostaniesz zrozumiany przez innych? Co, gdy świat zacznie się z ciebie śmiać? 
Niech się śmieją. Bóg jest twoim Ojcem i nie masz powodu, by się wstydzić. Nie ma większej 
godności niż godność dziecka Bożego. 
 
2. Dowody więzi z Bogiem 
 
Jak można być pewnym, że jest się dzieckiem Bożym? Wersety Pisma (Rzymian 8:14:17), które 
rozważamy odpowiadają na to pytanie. 
 
Synowie Boży są prowadzeni przez Jego Ducha – „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi" (w. 14). Duch 
Święty prowadzi i naucza ich wszystkich. Prowadzi ich od grzechu, od przekonania o własnej 
sprawiedliwości i od świata – do Chrystusa, do Biblii oraz do modlitwy i świętości. Prowadzi ich od 
samego początku – do końca. To Duch Święty prowadzi ich na Synaj i przekonuje, że złamali Boże 
Prawo. To ten sam Duch prowadzi ich na Golgotę i pokazuje Chrystusa umierającego za ich 
grzechy. To Duch Święty pokazuje im ich własną pustkę, a także przedsmak chwały, która 
nadejdzie. 
 
Wszyscy synowie Boga czują, że są przybranymi dziećmi swego Ojca w niebie: „Wszak nie 
wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym 
wołamy: Abba, Ojcze!" (w. 15). Z natury wszyscy są winni, potępieni i odczuwają niewolniczy lęk 
przed Bogiem. Lecz gdy stają się synami Boga – wszystko się zmienia. Zamiast niewolniczego 
lęku, pojawia się pokój z Bogiem, niebiańskim Ojcem. Wiedzą, że Pan Jezus Chrystus pojednał ich 
z Bogiem. Wiedzą, że mogą zbliżyć się do Boga z odwagą i mówić do Niego jako do Ojca. Duch 
niewoli i lęku zostaje zamieniony na Ducha wolności i miłości. Ciągle są świadomi swojej 
grzeszności, ale wiedzą, że nie muszą się bać, bo zostali „ubrani" w sprawiedliwość Pana Jezusa 
Chrystusa. 
 
Przyznaję, że niektórzy chrześcijanie doświadczają tego bardziej, niż inni. Niektórzy ciągle jeszcze 
doświadczają nawrotów starych lęków, które ich niepokoją. Niewiele Bożych dzieci stwierdziłoby 
jednak, że ich uczucia względem Boga nie zmieniły się, gdy poznali Chrystusa. 
 
Dzieci Boże mają w swych sumieniach przeświadczenie otrzymane od Ducha: „Ten to Duch  świadczy wespół z 

duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy" (w. 16). Synowie Boga mają w swoich sercach coś, co mówi im, że 
między nimi a Bogiem istnieje więź. Posiadają to w różnej mierze. U niektórych jest to głośne i 
jasne świadectwo, że należą do Chrystusa, a Chrystus do nich. U innych może to być słaby, cichy 
szept, często zagłuszany przez diabła i ciało. Niektóre z Bożych dzieci cieszą się wielką pewnością, 
przekonanie innych jest słabsze. Każdy prawdziwy chrześcijan ma jednak to coś, czego nigdy by 



nie oddał. Nawet ci, którzy są niepokojeni wątpliwościami i strachem, nie zgodzą się porzucić tej 
miary nadziei którą mają, w zamian za łatwe i beztroskie życie człowieka świeckiego. 
 
Wszystkie dzieci Boże mają udział w cierpieniu z Chrystusem: „A jeśli [jesteśmy] dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami 

Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy" (w. 17). Wszystkie Boże dzieci doświadczają prób i 
kłopotów z powodu wierności Chrystusowi. Doświadczają prób ze strony świata, ciała i diabła. 
Często są niezrozumiane lub źle traktowane przez przyjaciół i krewnych. Czasem muszą cierpieć z 
powodu oszczerstw i kpin. Mogą cierpieć, bo wynoszą Chrystusa ponad ziemskie troski. Znają 
także próby, których źródłem jest ich własne, grzeszne serce. Są różne stopnie tego cierpienia. 
Jedni cierpią bardziej, inni mniej. Niektórzy cierpią w jeden sposób, pozostali – w inny. Lecz nie 
wierzę, by jakiekolwiek dziecko Boże osiągnęło niebo nie przeżywając po drodze jakiegokolwiek 
cierpienia. 
 
Cierpienie jest doświadczeniem całej rodziny Bożej: „Bo kogo Pan miłuje, tego karze" (Hebr. 12:6); „A jeśli jesteście bez karania 

(...) tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami" (Hebr. 12:8). Cierpienie to Boży proces, który czyni nas świętymi. Jego 
dzieci są napominane by odzwyczaiły się od świata i zyskały udział w Bożej świętości. Jest to 
jedna z oznak chrześcijańskiego uczniostwa. Sam Chrystus został ukrzyżowany – ja muszę więc 
także wziąć swój krzyż. 
 
Ostrzegam cię, byś nie wierzył, że jesteś synem Bożym, dopóki nie masz biblijnych znaków 
synostwa. Nie wystarczy, że zostałeś ochrzczony i jesteś członkiem kościoła chrześcijańskiego. 
Oznaki synostwa są wymienione w ósmym rozdziale Listu do Rzymian, a ty nie masz powodu 
przypuszczać, że jesteś dzieckiem Bożym, o ile nie masz tych oznak. 

 
3. Przywileje więzi z Bogiem 
 
Prawdziwi chrześcijanie są „dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa". Słowa te mówią o 
wspaniałych perspektywach, jakie mają wszystkie Boże dzieci. Jeśli wiele znaczy fakt, że ktoś jest 
dziedzicem bogatego człowieka na ziemi, o ileż większe znaczenie będzie miało to, że ktoś jest 
synem i dziedzicem Króla królów! Ale chrześcijanie są też „współdziedzicami Chrystusa". Będą 
mieli udział w jego majestacie i chwale, kiedy wraz z nim zostaną wywyższeni. Nie jest to przywilej 
dla niektórych chrześcijan, ale dla wszystkich dzieci Bożych! 
 
Niewiele wiemy o dziedzictwie, które oczekuje na Bożych ludzi. Biblia niewiele mówi na ten temat, 
bo nasze umysły nie byłyby w stanie tego przyjąć. Mówi jednak na tyle dużo, by przynieść nam 
pocieszenie – i dobrze robimy myśląc o tych sprawach. 
-  Czy pragniemy wiedzy? Czy to, co wiemy o Bogu i Chrystusie, jest dla nas cenne? Czy 
pragniemy wiedzieć więcej? W przyszłej chwale będziemy mieć taką wiedzę: „Wówczas poznam tak, jak jestem 

poznany" (1 Kor. 13:12).                                                                                            -  Czy pragniemy 
świętości? Czy tęsknimy za całkowitym podobieństwem do Boga? W chwale będziemy to mieli. 
Chrystus oddał życie za Kościół – nie tylko, by uświęcić go na ziemi, lecz także „aby sam sobie przysposobić Kościół pełen 

chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju" (Efez. 5:27).                                                                                                                                                                             
-  Czy pragniemy odpoczynku? Czy nie tęsknimy za światem, w którym nie będziemy musieli ciągle 
walczyć i uważać na siebie? W chwale będziemy to mieli: „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego" (Hebr. 

4:9). Nasze codzienne konflikty ze światem, ciałem i diabłem zakończą się na dobre. 
-  Czy pragniemy służby? Czy rozkoszujemy się pracą dla Chrystusa, mimo że słabe ciało odczuwa 
obciążenie? Czy często okazuje się, że duch jest chętny, ale ciało słabe. W chwale będziemy mogli 
służyć w sposób doskonały, bez jakiegokolwiek znużenia: „Służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego" (Obj. 7:15). 

-  Czy pragniemy zadowolenia? Czy widzimy, że świat jest pusty? Czy tęsknimy za wypełnieniem 
pustki naszych serc? W chwale będziemy doskonale zadowoleni: „Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim" (Ps. 

17:15). 
-  Czy pragniemy społeczności z ludem Bożym? Czy czujemy, że nigdy nie jesteśmy tak szczęśliwi, 



jak wtedy, gdy jesteśmy z Bożymi ludźmi? W chwale będziemy z nimi na zawsze: „Syn Człowieczy pośle 

swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość" (Mt. 13:41); „I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i 

zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi" (Mt. 24:31). Chwała Bogu! Będziemy razem ze 
świętymi Bożymi, by już nigdy się nie rozłączyć. „Zawsze będziemy z Panem" (1 Ts. 4:17). Zobaczymy Go w Jego 
królestwie. Tam gdzie On jest, tam będą synowie Boży. Gdzie On zasiada w chwale – tam oni 
zasiądą, u Jego boku. Cóż za błogosławiona przyszłość! Jestem umierającym człowiekiem żyjącym 
w umierającym świecie. Świat, który ma przyjść, jest w dużej mierze nieznany. Lecz jest tam 
Chrystus! To wystarczy. Jeśli podążając za Chrystusem w wierze już na tej ziemi doświadczamy 
odpoczynku i pokoju – o ileż bardziej doświadczymy ich, gdy ujrzymy go twarzą w twarz. 
-  Jeszcze nie należysz do grona synów i dziedziców Boga? W takim razie z całego serca żal mi 
ciebie. Tak wiele tracisz, a twoje życie jest pozbawione ostatecznego celu. Czy nie posłuchasz 
głosu Jezusa i nie przyjdziesz do Niego? 
-  Jeśli jednak znajdujesz się wśród Bożych synów i dziedziców, masz wielki powód do radości i 
szczęścia! Nie bądź nadwrażliwy, jeśli chodzi o okoliczności tego życia. Twój skarb jest w niebie. 
Chwała jest twym dziedzictwem! 

 

Wnioski 
1. Pragnę zapytać każdego z czytelników: Czyim dzieckiem jesteś? Czy jesteś dzieckiem natury, 
czy dzieckiem łaski? Czy jesteś dzieckiem diabła, czy dzieckiem Boga? Proszę cię, byś bez zwłoki 
odpowiedział na to pytanie. Jakże niemądrze jest nie mieć pewności w tak ważnych kwestiach. 
Czas jest krótki. Szybko zmierzasz do śmierci i sądu. Nie pozwól sobie na spokój, dopóki nie 
będziesz mógł z pewnością powiedzieć: „Wiem, że jestem synem Bożym!". 
2. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, proszę cię, byś żył w sposób godny rodziny twego Ojca. Czcij Go 
swoim życiem przez posłuszeństwo Jego przykazaniom i miłość do wszystkich Jego dzieci. Żyj na 
tym świecie tak, jak byś do niego nie należał, ale podróżował do domu – do chwały. Niech inni 
widzą, jak dobrze i szczęśliwie jest być dzieckiem Bożym. Niech twój wzrok będzie skierowany na 
Pana Jezusa i pamiętaj że bez Niego nic nie możesz uczynić, choć z Nim możesz wszystko (zob. 
Jan. 15:5 i Flp. 4:13). Bądź czujny i módl się. Wkrótce nadejdzie czas, gdy usłyszysz: „Pójdźcie, 

błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata" (Mt. 25:34).  
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Sentencje łacińskie:   “Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe 
cadendo, sic homo doctus fit non vi, sed saepe studendo”.  
„Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym 
gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy”:  średniowieczna wariacja na temat Owidiusza Epistulae 

ex Ponto IV, 10, 5–6                 ------------------------------------------------- 

Carpe diem - Chwytaj dzień - Horacy  

Repetitio est mater studiorum - Powtarzanie jest matką wiedzy  

Absens carens - Nieobecny traci  

Veni, vidi, vici - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - Juliusz Cezar  

Eventus stultorum magister - Rezultat nauczycielem głupich (mądry Polak po szkodzie)  

Varium et mutabile semper femina - Kobieta zmienną jest  

Historia vitae magistra est - Historia nauczycielką życia - Cyceron  

Duobus litigantibus tertius gaudet - Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta  

In vino veritas in aqua sanitas - W winie prawda, w wodzie zdrowie  

Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marność nad marnościami i wszystko marność  

Alea iacta est - Kości zostały rzucone - Juliusz Cezar  

Ora et labora - Módl się i pracuj - św. Benedykt  

Non scholae sed vitae discimus - Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się  

Imperare sibi maximum imperium est - Rozkazywać sobie jest najwyższą władzą  

Amicus certus in re incerta cernitur - Prawdziwego przyjaciela poznasz w biedzie  

Cogito ergo sum - Myślę więc jestem - Kartezjusz  

Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką  

Scio me nihil scire - Wiem, że nic nie wiem - Sokrates  

Per aspera ad astra - Przez ciernie do gwiazd  

O tempora! O mores! - O czasy! O obyczaje! - Cyceron  

Memento mori - Pamiętaj o śmierci  

Manus manum lavat - Ręka rękę myje  

Homo sum, humani nihil a me alienum puto - Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz  

 



 
 
Jak oficer w wojsku zaprawia młodych rekrutów do coraz trudniejszych ćwiczeń, tak 
Chrystus zaprawiał stopniowo swoich uczniów do przyszłej misji. Nie są oni jeszcze 
apostołami z pełnią władzy. Nie mają władzy kapłańskiej; nie mogą jeszcze odprawiać 
Mszy św. ani odpuszczać grzechów, ani chrzcić. Ale "dał im też władzę nad duchami 
nieczystymi", mogą "nawracać" i głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie. Otrzymali 
dyrektywy odnośnie do pracy apostolskiej: "żeby nic z sobą nie brali na drogę", a 
odrywając się od dóbr ziemskich niech zaufają Opatrzności Bożej. "Oni więc wyszli i 
nawoływali do nawrócenia".  
 

Apostolat świeckich - powołaniem . 

 
 Słowo "apostolat" zostało zbyt zacieśnione przez nas Wiążemy je z postaciami 
apostołów i z misją kapłanów. Tymczasem problem ten jest tak stary jak Kościół. 
Przecież pasterze i trzej Mędrcy ze Wschodu, gdy rozpowszechniali nowinę o 
nowonarodzonym Dziecięciu, byli już apostołami. Samarytanka po rozmowie z 
Jezusem udała się do miasta i apostołowała: "Przyjdźcie, zobaczcie człowieka, który mi 
powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?".  
 
Kościół był zawsze apostolski. I faktycznie, jesteśmy wszyscy apostołami czy chcemy 
czy nie chcemy, czy działamy pozytywnie, czy też nic nie robimy lub nawet gorszymy 
innych. W ostatnim przypadku jest to, oczywiście, sytuacja przykra, przed którą 
ostrzega nas Zbawiciel: "Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże 
wielka to ciemność!". Lecz nie zapominajmy, że  Apostolat świeckich jest potrzebą 
naszych czasów. "Nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa świeckich, które 
wypływa z samego powołania chrześcijańskiego" Kapłani nie wszędzie mogą dotrzeć. 
Zresztą dziś wszędzie odczuwa się ich brak. W wielu jednak dziedzinach życia mogą 



być z powodzeniem zastąpieni przez ludzi świeckich. Szczególnie w dziedzinach życia i 
pracy im właściwych i bliskich "mogą dawać świadectwo prawdzie", być "światłością", 
która oświeca ciemności, mogą "świecić na świeczniku" lub być "zaczynem" 
przenikającym ludzi, sprawy i problemy życiowe. "Apostolstwo (świeckich) winno 
obejmować wszystkich ludzi danego środowiska i nie pomijać żadnego dobra 
duchowego czy doczesnego, które da się osiągnąć.  Wielu bowiem ludzi może 
usłyszeć Ewangelię  jedynie za pośrednictwem bliskich im osób świeckich".  
 

Sposob apostołowania  

 
może i powinen być rózny. Różny też jest jego zakres. Obejmuje on życie osobiste i 
życie międzynarodowe; dokonuje się w prywatnym mieszkaniu i w parlamencie. 
Apostołem można być zarówno we własnej rodzinie, jak i w świecie. Sposób jest tym 
skuteczniejszy, im jest prostszy i bardziej naturalny. Dzisiejszy człowiek lubi 
zwyczajność i prostotę, nie lubi natomiast moralizatorstwa, napuszoności czy 
rozdzierania szat. Apostołować można słowem, tym "wielkim" w radio, telewizji czy 
prasie, jak i tym "małym", zwykłym, w życiu codziennym. Przejawiać się będzie w 
grzeczności i dobroci, w uprzejmości i dobrej radzie. Obok słów konieczna jest 
modlitwa. Jest ona duszą apostolstwa szczególnie dziś, gdy się nam wyda je, że poza 
działaniem zewnętrznym nic nie ma sensu. Modlitwa ustrzeże nas od "herezji czynu" i 
bezowocności. Zbyt "pełni jesteśmy spraw, które rzucają nas na zewnątrz". 
Apostolstwo życia i przykładu - to szeroka dziedzina. "Ponieważ uczynki miłości i 
miłosierdzia są wspaniałym świadectwem życia chrześcijańskiego, przygotowanie do 
apostolstwa winno prowadzić też do ich praktykowania".  Apostołować można 
cierpieniem w szpitalu czy w domu; cierpieniem fizycznym lub duchowym. To chyba 
najtrudniejszy sposób apostołowania lecz niemniej owocny niż apostolstwo pracy i 
modlitwy, wiary i miłości.  
 

I na zakończenie kilka przykładów z życia ; otóż francuskie małżeństwo 
72-latków, umawiają się przez serwis BlaBlaCar, na wspólne 
przejazdy. "To piękna okazja do dzielenia się naszą wiarą z innymi" - 
mówią Marie-France i jej mąż Hubert. 

Marie-France i jej mąż Hubert pokonują rocznie autem ok. 30-40 tys. kilometrów, 
głównie odwiedzając swoje dzieci i wnuki. W myśl modnego we Francji covoiturage'u 
(wspólnych przejazdów w celu zaoszczędzenia na kosztach podróży), często zabierają 
ze sobą współpasażerów, umawianych przez popularny serwis BlaBlaCar. W ub. roku 
postanowili, że wspólne przejazdy będą wykorzystywać jako czas na ewangelizację 
nowopoznanych towarzyszy podróży. O tym pomyśle opowiadają na łamach 
francuskiego portalu Famille Chrétienne. 

- Kiedy zastanawialiśmy się, jak przekuć w praktykę formację ewangelizacyjną, którą 
odbyliśmy w 2017 r., pomyśleliśmy, że zapiszemy się na słynny portal BlaBlaCar. 
Ponieważ dużo podróżujemy, pomyśleliśmy, że 'covoiturage' będzie piękną okazją do 
dzielenia się naszą wiarą z innymi" - wyjaśnia 72-letnia Marie-France. 
Małżonkowie są przekonani, że ich współpasażerowie są uprzednio "przygotowani i 
posłani przez Boga" do odbycia wspólnej podróży. Kierowca wraz z małżonką 
zapraszają ich do wspólnej modlitwy przed rozpoczęciem podróży, a w czasie drogi 
częstują ich przekąskami. 



    

- Zawsze zachowuję się tak, jakby to Jezus wsiadał z nami do auta - 
tłumaczy ewangelizatorka.  

- Razem z mężem wyjaśnia, że rozmowę rozpoczyna od wysłuchania 
nowospotkanego współpasażera, bez oceniania go, ani moralizowania.  

Dopiero po poznaniu rozmówcy, małżonkowie zaczynają opowiadać 
swoją historię: opowiadają, jak w 1972 r. po ślubie oddalili się od 
Kościoła, a także o nawróceniu, które każde z nich przeżyło osobiście po 
upływie dekady.  

-  Jak dodają, fakt, że swoich rozmówców spotykają po raz pierwszy i 
prawdopodobnie jedyny, pozwala na odbycie szczerych rozmów 
pozbawionych uprzedzeń. 

- Nigdy nikt nam nie powiedział: to mnie nie interesuje.  

Za to nigdy nie spotkaliśmy też chrześcijan.  

Potrzeba ewangelizacji jest więc nagląca!" - podsumowuje Marie-France, 
która wraz z mężem należy do wspólnoty Pryscylli i Akwili, dedykowanej 
małżeństwom, które wspólnie chcą ewangelizować. 

 

 

   https://wiadomosci.onet.pl/religia/francja-para-emerytow-ewangelizuje-poprzez-
blablacar/2m0zfzx?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

 

https://wiadomosci.onet.pl/religia/francja-para-emerytow-ewangelizuje-poprzez-blablacar/2m0zfzx?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/religia/francja-para-emerytow-ewangelizuje-poprzez-blablacar/2m0zfzx?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2


                                                                                                                                

 

Na poligonie życia małżeńskiego, czyli 
niepublikowane wcześniej teksty ks. 
Piotra Pawlukiewicza 

Ludzie nie przygotowują się do małżeństwa jak do 
wysokogórskiej wspinaczki, nie przygotowują się na 
przejście przez poligon. Oni przygotowują się na święty 
spokój. Jeśli zawiedziesz, to… A przecież jasne jest, 
że zawiedzie. Każdy człowiek czasami zawodzi - pisał 
ks. Piotr Pawlukiewicz, którego teksty zebrane zostały 
w nowej książce pt. "O miłości". 
 

 Każda rodzina na świecie istnieje dla bezpieczeństwa Jezusa. Wśród nas, 
chrześcijan, panuje taki bardzo niedobry stereotyp. Ludzie świeccy powołani do 
małżeństwa szukają w nim oazy spokoju - pisał duchowny 

 Sporo małżeństw pierwszy cios w głowę dostaje szybciutko. Jest parę 
miesięcy po ślubie. Młodzi wpadają do mnie: "Proszę księdza, pół roku temu 
ślub, a my jesteśmy już na skraju rozwodu". Ja mówię: "Wytrzymajcie to" - 
opowiadał ks. Pawlukiewicz 

Ks. Piotr 
Pawlukiewicz - 
Małżeństwo jest 
trudne jak poligon:   

https://youtu.be/Mz3_NMlfRH8 

 

https://youtu.be/Mz3_NMlfRH8


 Często kobieta jest wściekła nie na męża, że coś tam się w małżeństwie nie 
układa, tylko na siebie. Publicznie się jednak do tego nie przyzna (...). Proszę 
państwa, naprawdę dobrze jest na początku dostać obuchem w głowę - 
przekonywał 
Poniżej prezentujemy fragment książki "O miłości". To zbiór niepublikowanych 
wcześniej tekstów śp. ks. Piotra Pawlukiewicza.  

Kiedy przychodzi uroczystość Świętej Rodziny, zawsze mamy do czynienia z pewnym 
zgrzytem. Mówimy wtedy o rodzinie, o małżeństwie i apelujemy o to, żeby była zgoda, 
żeby była jedność, żeby był spokój. Tak troszeczkę przedstawiamy rodzinę w takim 
sielankowym wymiarze – małżonkowie się kochają, wychowują dzieci, dając im dobry 
przykład, świadectwo, stanowią jedność. Z drugiej strony czytamy jednak o Rodzinie, 
która tego spokoju nie miała. 

Oczywiście, oni mieli pokój w sercach, mieli miłość do siebie i zaufanie, ale nigdzie w 
Ewangelii nie ma słowa o tym, że święty Józef tam sobie z Maryją przy kominku 
siedzieli, Ona robiła na drutach, on strugał figurkę, a Jezusek bawił się z kotkiem. 
Wszystkie opisy Świętej Rodziny w Ewangelii są jak z filmu sensacyjnego rodem. 
Przed narodzeniem była zawierucha, w czasie narodzenia stajnia, a po narodzeniu 
ucieczka do Egiptu przed pościgiem. Naturalnie te momenty to nie było całe Ich życie. 
Oni byli małżeństwem przez wiele lat. Nikt nie ustali, ile dokładnie, bo nie wiemy, kiedy 
umarł święty Józef, ale na pewno chodzili razem na jakieś wesela do rodziny, na które 
byli zapraszani. Na pewno mieli dużo i śmiechu, i radości. Byli normalną rodziną. 

To, że Ewangelia pokazuje nam Świętą Rodzinę tylko w takich trudnych, krytycznych 
sytuacjach, jest chyba jednak dla nas jakimś znakiem. Zaczyna się od samego 
początku. Przed narodzeniem Józef zastanawia się, czy Maryja jednak nie popełniła 
cudzołóstwa – takie myśli mogły przychodzić mu do głowy – i co to za Dziecko, które 
Ona nosi w swym łonie. Gdyby ktoś Ją wtedy oskarżył o cudzołóstwo, zostałaby 
ukamienowana, a razem z nią Jezus. Przyjęcie przez Józefa Maryi jest więc ocaleniem 
Jezusa. Potem On rodzi się w tych fatalnych warunkach, a chwilę później cała Rodzina 
musi uciekać do Egiptu – znowu po to, żeby ocalić Jezusa. Następnie mamy pokazaną 
Świętą Rodzinę, kiedy Jezus miał dwanaście lat. Rodzice szukają Jezusa. Znowu 
chodzi o Jego bezpieczeństwo. Może się wydawać, że ta Rodzina istniała głównie, by 
zapewnić Mu bezpieczeństwo. 

Kochani, myślę, że można z tego wyciągnąć daleko idącą naukę. Każda rodzina na 
świecie istnieje dla bezpieczeństwa Jezusa. Wśród nas, chrześcijan, panuje taki bardzo 
niedobry stereotyp. Ludzie świeccy powołani do małżeństwa szukają w nim oazy 
spokoju. 

Jednak rodzina ma zupełnie inne zadanie. Ona jest po to, żeby przejść przez poligon, 
którym jest świat. Jest szkołą miłości. To jest grupa, która razem planuje wejście na 
szczyt. Kiedy zastanawiamy się, czy ten chłopak, ta dziewczyna jest tym jedynym, tą 
jedyną, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy wspólnie wejdziemy na szczyt. „Słuchaj – 
powinna powiedzieć dziewczyna – jak dostanę jakiegoś emocjonalnego szmergla, 
zacznie mi się wydawać, że jestem najgłupsza i najbrzydsza, a wszystkie moje sąsiadki 
mają lepiej ode mnie, jak mi coś odbije, wyciągniesz mnie z tego?”. I w drugą stronę: 
„Ty, a jak mi coś odbije, zacznę flirtować, romansować i nadużywać alkoholu – Kasiu, 
Gosiu, wyciągniesz mnie z tego? Utrzymasz mnie na linie, jeśli polecę w przepaść? 
Damy radę razem wejść na ten szczyt?”. 



Proszę zwrócić uwagę, że nasze rozmowy wyglądają często wręcz odwrotnie. „Jak mi 
tylko raz nadużyjesz alkoholu, koniec. Odcinam linę, leć sobie, kochany, aż do tych 
Pięciu Stawów, i rozbij głowę”. Ludzie nie przygotowują się do małżeństwa jak do 
wysokogórskiej wspinaczki, nie przygotowują się na przejście przez poligon. Oni 
przygotowują się na święty spokój. Jeśli zawiedziesz, to… A przecież jasne jest, że 
zawiedzie. Każdy człowiek czasami zawodzi. Przed ślubem pytam nieraz 
narzeczonych: „Czy rozmawialiście już o tym, co się stanie, jeśli któreś z was zacznie 
zawodzić? Bo jasne, że zaczniecie. Czy dacie radę?”. Ja znam takich małżonków, 
którzy potrafią bić się o swoje żony i o swoich mężów. Potrafią przyznać, że ich mąż 
czy żona niesamowicie się pogubili, i robić wszystko, by pomóc im się odnaleźć. 

Czytałem kiedyś wspomnienia z obozu szkoleniowego dla komandosów spisane przez 
tych chłopaków, którzy na nim byli, takich predestynowanych do tego zawodu. 
Umięśnionych, silnych. Jeden pułkownik wziął ich na pierwsze szkolenie i mówi tak: „A 
teraz od razu powiemy o rzeczy najważniejszej”. Oni się spodziewali, że usłyszą coś o 
logistyce, bronieniu się, technikach walki. Tymczasem z ust przełożonego padło: 
„Każdy z was, jak jest was tutaj kilkudziesięciu, musi się zaprzyjaźnić z jednym, 
przynajmniej z jednym kolegą. Każdy z was musi mieć tutaj takiego kumpla, że jak was 
trafią na polu walki, to on was ściągnie z niego pod gradem kul. Od dzisiaj rozmawiajcie 
ze sobą, grajcie w szachy, chodźcie sobie w dzień wolny na piwo, róbcie wszystko, 
żeby każdy z was mógł mi za kilka miesięcy powiedzieć: »mam tu kumpla«”. Ten 
komandos, który napisał to wspomnienie, mówi dalej: „Byłem totalnie zaskoczony”. 

Otóż kim jest twój mąż? Jest to drugi komandos, który cię ściągnie z frontu, nie bacząc 
na świszczące nad nim kule, kiedy zacznie się dziać coś złego. A na pewno się 
zacznie. Nie liczmy na to, że życie będzie sielanką. Świat jest przecież księstwem 
księcia ciemności. Właśnie dlatego Pan Bóg próbuje ludzi wyprowadzić z błędnego 
założenia, że mamy możliwość zbudowania sobie takiej oazy spokoju, takiego domku 
dla lalek. Sporo małżeństw ten pierwszy cios w głowę dostaje bardzo szybciutko. Jest 
parę miesięcy po ślubie. Młodzi wpadają do mnie: „Proszę księdza, pół roku temu ślub, 
a my jesteśmy już na skraju rozwodu”. Ja mówię: „Wytrzymajcie to. Od razu dostaliście 
w głowę, żebyście się zorientowali, że małżeństwo to nie taka sielanka, jak sobie o niej 
marzyliście”. Drodzy, naprawdę bardzo dużo zależy od nastawienia. 

Często kobieta jest wściekła nie na męża, że coś tam się w małżeństwie nie układa, 
tylko na siebie. Myśli: „Byłam taka głupia. Ja marzyłam, że będę sobie siedziała, piła 
cappuccino, a on będzie mnie całował w lewą rękę, bo w prawej będę przecież 
trzymała filiżankę. A on taki nie jest. Jaka ja byłam głupia”. Publicznie się jednak do 
tego nie przyzna i będzie się irytowała i denerwowała na męża. Proszę państwa, 
naprawdę dobrze jest na początku dostać obuchem w głowę. 

Pamiętam, jak poszedłem do liceum w Warszawie. Klasa podobno złożona z samych 
najlepszych, wszyscy byliśmy po jakichś tam olimpiadach w podstawówce, a pani od 
polskiego mówi: „Wyciągamy karteczki” i robi dyktando. „Jak ona nas traktuje!? 
Dyktando nam robi?” – pomyśleliśmy wszyscy. Co to było za dyktando! Wszyscy 
dostaliśmy dwóje, a dwója była wtedy najgorszą oceną. Ja byłem obiecujący, dostałem 
dwa plus. Gdy otrzymaliśmy wyniki, poszliśmy do naszej wychowawczyni, która, gdy 
nas zobaczyła, zapytała: „Co wy macie takie miny? A, pani polonistka wam dyktando 
zrobiła? To jest jej sprawdzony numer. Co roku tak robi. Na początku średniej szkoły 
dwójeczka”. Ja się bałem wtedy do domu wrócić i powiedzieć o tym mamie. Miałem 
nadzieję, że uratuje mnie to, że wszyscy dostali dwóje. 



Niektóre małżeństwa dostają dwóję po trzech miesiącach. Specjaliści od 
narzeczeństwa nie zawsze są dobrzy w małżeństwie. Ja to troszeczkę oczywiście 
przerysowuję, ale naprawdę proszę się nastawić na to, że życie małżeńskie jest 
poligonem. Proszę się nastawić, że tego drugiego trzeba będzie na linie znad przepaści 
wyciągać. Wszystko zależy od nastawienia. Ja też nie chcę przedstawiać życia 
rodzinnego w jakiejś tonacji horroru, ale myślę, że thrillerem moglibyśmy je już nazwać. 
Jeśli się na to nastawisz, od razu będzie ci łatwiej. 

Nie czekajcie na genialne małżeństwo. Czekajcie na przyzwoite małżeństwo. Kiedyś 
byłem w ośrodku rekolekcyjnym na Górze Świętej Anny. Na ścianach porozwieszano 
tam powołaniowe plakaty różnych zakonów. Na jednym siostry z gitarami na tle 
globusa, „Przyjdź, zbawimy świat”. Na innym jakaś supernowoczesna grafika i kolejne 
zachęcające hasło. Na tym tle wyróżniał się jeden plakat. Na szarym papierze ktoś 
napisał ręcznie farbą plakatową: „Nie myśl, że zrobisz w przyszłości coś genialnego. 
Wstąp do nas. Postaramy się nie zmarnować twojego życia”. Na tym plakacie była 
sama prawda. Kiedyś leczył mnie jeden taki doktor, starszy, emerytowany, bardzo 
szlachetny pan. Ja mu zadałem pytanie: „Przepraszam, panie doktorze, ale czy te 
proszki, co mi pan doktor przepisał, to będą dobre?”. A on mi na to odpowiedział: 
„Proszę księdza, pewności nigdy nie ma. Ja nie jestem wybitnym lekarzem. Jestem 
rozsądnym lekarzem”. Od tamtego czasu nieraz sobie powtarzam: „Może ja nie jestem 
wybitnym księdzem. Boże, spraw, żebym chociaż mógł być rozsądnym księdzem”. 
Może wasze małżeństwo nie jest genialne, nie jest na miarę Świętej Rodziny, ale 
staracie się być rozsądni i poprawni w tym, co robicie. Boże, jak to dużo. Jeśli możecie 
tak o sobie powiedzieć, naprawdę macie już ogromnie dużo. Tyle zależy od 
nastawienia.   https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/o-milosci-sp-ks-piotr-pawlukiewicz-fragment-nowej-ksiazki/yz0w24l 

 

   
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-franciszek-blachnicki-terlikowski-nie-bal-sie-krytykowac-biskupow/7pfsvxv

 

Inwigilacja i śmierć ks. Blachnickiego. Terlikowski: 
wszystkich okoliczności nie poznamy pewnie nigdy 

https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/o-milosci-sp-ks-piotr-pawlukiewicz-fragment-nowej-ksiazki/yz0w24l
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-franciszek-blachnicki-terlikowski-nie-bal-sie-krytykowac-biskupow/7pfsvxv
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-franciszek-blachnicki-terlikowski-nie-bal-sie-krytykowac-biskupow/7pfsvxv


Miłość według Tischnera. "Widział niebezpieczeństwo 
zastąpienia wiary w Boga wiarą w wiarę" 

 Do ludzi najmocniej przemawia świadectwo. Tischner cieszył się autorytetem, bo był 
autentyczny. Tęsknimy za ludźmi, którzy żyją tak, jak mówią. Zdawał sobie sprawę z 
niebezpieczeństwa zastąpienia wiary w Boga wiarą w wiarę. Mówił, że nie może być 
tak, iż ludzi chłosta się przykazaniami. ischner towarzyszył ludzkim dramatom.                                                       
Widział, jak relacje między kobietą a mężczyzną bywają splątane, jakie potrafią być 
trudne, ale przecież też piękne. Intuicje Tischnera były trafne. Wróżył powrót do 
doświadczeń najprostszych. Okazało się, że wszyscy tęsknimy właśnie za prostotą 
gestów. Był człowiekiem, który budował mosty, nie mury. Wszyscy wiemy, że ta gra 
przeciwieństw jest fascynująca. Życie pokazuje, że z tego tańca dwóch energii od 
siebie różnych - kobiecej i męskiej - mogą narodzić się rzeczy wspaniałe, ale też dramaty. 
Tischner towarzyszył rozmaitym ludzkim dramatom - jako ksiądz, wykładowca, filozof. 
W jego oczach między kobietą a mężczyzną, ze względu na pojawiające się różnice, 
wciąż toczona jest jakaś walka. Pisał, że "czysta logika miłości wcale nie jest logiką 
uspokajającą". Że jest to "dramat, tragizm wpisany we wnętrze człowieka". Wiedział, 
jakie napięcia potrafi stwarzać miłość. Mówi się, że od miłości do nienawiści jest 
niedaleka droga. Prawdą jest, że miłość nadaje życiu kierunek i sens, ale i to, że 
uczucia o wysokiej temperaturze czasem zaczynają nas spalać, gdy ktoś urazi naszą 
ambicję, na kogoś się pogniewamy, nie mamy ochoty na dialog. Wydaje się, że łatwo 
jest tę miłość zniszczyć, ale Tischner w "Miłości w czasach niepokoju" dowodzi, że 
prawdziwe uczucie trwa wbrew wszystkiemu i przekracza wszystko, co możemy 
poznać rozumem. 

Mam kilka ulubionych zdań, które zawarte są w jego wykładach;  "Miłość chce być 
czymś więcej niż sprawiedliwością" albo "zakochany to ten, który wybiera, ale wybiera 
w nocy, w nocy ciemnej - to znaczy wtedy, kiedy ukochany czy ukochana milczy".                    



Mówiąc o wypaczonym pojmowaniu miłości, Tischner krytykował uprzedmiotowienie 
drugiego człowieka. Mówił, że pożądanie wobec drugiej osoby sprowadza się często do 
poziomu pożądania butelki piwa. Tischner zauważał to niebezpieczeństwo, widział, że 
używanie zaczyna zastępować przeżywanie. Wtedy człowiek żyje w taki sposób, że nie 
wdaje się w głębsze relacje, nie ma nawet potrzeby rozumienia, że najgłębsze uczucia 
są budowane przez momenty zarówno piękne, jak i trudne. Piękno miłości dostrzega 
się również dzięki cierpieniom, które się razem pokonuje. Po dwóch stronach musi być 
jednak dobra wola. Jeżeli jej nie ma, to wspólne budowanie nigdy się nie udaje. 
Dokładnie tak samo Tischner tłumaczył miłość człowieka do Boga. Rdzeniem tej relacji 
jest wybór: niczego nie musisz, ale wszystko możesz. Jeśli zaufasz, to to zaufanie do 
Wielkiego Scenarzysty zmienia twoje życie w zaskakujący sposób. To jest filozofia 
wolności. W to myślenie o miłości i religii wkracza jednak pojęcie absurdu. Tischner 
pokazywał tu przykład Abrahama, któremu Bóg dał syna, a później kazał mu go 
poświęcić. Tu pojawia się kwestia zaufania. Czy ma się zaufanie do wyższego 
porządku, do Niewidzialnego Nadawcy? Czy się wierzy, że wszystko, co nas dotyka, 
ma sens? Nieraz nie widzimy sensu pewnych doświadczeń, on odsłania się dopiero po 
czasie. Tischner uważał, że w dłuższej perspektywie widać, że zaufanie ma sens. 
Proszę zauważyć, jak często u niego pojawia się motyw przeczucia, które przekracza 
ograniczenia rozumu. Jest mi szalenie bliskie to, co ks. Tischner powtarzał za 
Leopoldem Staffem - że coś "jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu". 
Moim zdaniem tym czymś jest intuicja. Nie sposób dociec, skąd się bierze jej głębia. 
Żyjemy w świecie, który przykłada ogromną wagę do tego, co racjonalne, co da się 
zmierzyć, udowodnić. Lekceważy się często to, co jest niewidzialne, niemierzalne.                       
A gdyby się nad tym zastanowić: jak zmierzyć miłość albo życzliwość?                                   
Tischner przekonuje, że ten wewnętrzny głos, intuicja, bycie w zgodzie z własnym 
sumieniem to potężna moc. Moc doradcza. Dla mnie liczne wątki dotyczące 
wewnętrznego głosu to jedno z największych zaskoczeń z wykładów z filozofii 
człowieka. Zaskakuje to, ile miejsca ks. Tischner poświęcił temu zagadnieniu. 
Tischner ubolewał właśnie, że jest dziś trudną rzeczą mówić ludziom o wierze, bo - jak 
to określił - chcą czerpać wiarę "z wiatru, z burzy, z piękna krajobrazu", a nie ma 
miejsca na doświadczenie wiary przez spotkanie ze słowem. Uważał, że ludzi trudno 
jest w ogóle przekonać do rzeczy nadprzyrodzonych? 
Tischner cieszył się autorytetem również dlatego, że był autentyczny. Tęsknimy za 
ludźmi, którzy żyją tak, jak mówią. On swoim życiem potwierdzał to, co głosił w trakcie 
wykładów i kazań, co pisał w swoich książkach. Dlatego jego myśl ma taką moc, bo 
płynie ze świadectwa. Tischner miał umiejętność grania na najczulszych strunach. Był 
księdzem, który nie skreślał człowieka, dawał mu szansę, szukał słów, które go 
zbudują, pomogą mu żyć. Sądzę, że trochę za mało wokół jest takich duszpasterzy, 
którzy próbowaliby wyciągnąć z nas to, co najpiękniejsze i najważniejsze. Przypomnieć 
o tym, co w nas cenne, szlachetne, co ten świat może uczynić trochę lepszym: o gest 
solidarności, dobrze wychowane dziecko czy porządnie wykonaną pracę. Ostrzegał też 
przed "sekciarstwem" w religii . Jak to definiował? Tischner zdawał sobie sprawę z 
niebezpieczeństwa zastąpienia wiary w Boga wiarą w wiarę. Mówił, że trzeba pamiętać, 
że fałszywi prorocy wszędzie tropią i widzą zło. Natomiast prawdziwy prorok szuka 
zaginionej owcy. Tischner był człowiekiem, który budował mosty, nie mury. Starał się 
zrozumieć każdego zatroskanego swym losem człowieka. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/milosc-

w-czasach-niepokoju-joanna-podsadecka-tischner-byl-autentyczny/b9dwr7x 
 

 

 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/milosc-w-czasach-niepokoju-joanna-podsadecka-tischner-byl-autentyczny/b9dwr7x
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Sluga_Bozy_Biskup_Jan_Pietraszko 

 
17 maja 1981 r., zaledwie 4 dni po próbie zamachu na Jana Pawła II, 

sługa Boży bp Jan Pietraszko, ówczesny krakowski biskup pomocniczy 

wygłosił niedzielne kazanie w kolegiacie św. Anny, w tym samym czasie, 

gdy ulicami Krakowa ruszał Biały Marsz milczenia. Wzięło w nim udział 

niemal 500 000 ubranych na biało osób. 

Jacek Wcisło/Archiwum IPN sygn. IPNKr 3-20-1-2 

https://parafia-rabka.swmm.eu/Sluga_Bozy_Biskup_Jan_Pietraszko.pdf


 

 



17 maja 1981 r., kilka dni po tym, jak kule zamachowca dosięgły na placu św. Piotra papieża Polaka, półmilionowy Biały Marsz 

przeszedł ulicami Krakowa. Pomysł zorganizowania tzw. Białego Marszu, poparł metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. 

Zgodził się przewodniczyć mszy św. na Rynku Głównym. Inicjatywie przyklasnął również prezydent Krakowa Józef Gajewicz.                  

17 maja 1981 r. to była niedziela, półmilionowy tłum zgromadził się na Błoniach, a punktualnie o godz. 10 ludzie ruszyli w kierunku 

Starego Miasta. "Przeważają młodzi... Na czele dziewczyny i chłopak - studenci; niosą wysoko uniesione flagi: białą i biało-żółtą. 

Za nimi poczty sztandarowe krakowskich uczelni... (…). Nad wszystkim góruje Chopin ze swoją wielką muzyką. Kiedy hejnał 

ogłasza jedenastą, biały pochód wchodzi na Rynek, a koniec jest jeszcze na Błoniach..." - opisywał po latach Andrzej Bac. 
https://dziennikpolski24.pl/37-lat-temu-ulicami-krakowa-przeszedl-bialy-marsz-krakowianie-modlili-sie-za-rannego-w-zamachu-jana-pawla-ii-archiwalne-zdjecia/ar/c11-13184920  

 

Pochodzący z Buczkowic, absolwent bialskiego Gimnazjum im. Adama 

Asnyka jako biskup znany był ze swego charakterystycznego stylu 

kaznodziejskiego. Bp Pietraszko nie dzielił się pochopnymi i doraźnymi 

obserwacjami, stronił od polityki, za to często odwoływał się do Słowa 

Bożego i oceniał omawiane sprawy z punktu widzenia nauki Kościoła i 

Dogmatów. W niedzielnym Kazaniu z Kolegiaty Krakowskiej, Hierarcha 

mówił: „Jesteśmy przekonani, że Pan Bóg wziął go w swoje ręce, jak 

nikogo w tej chwili na tym naszym świecie jako narzędzie działania, 

swojego działania. Dlatego też, i ten człowiek, i to, co się zdarzyło 

potrzebuje bardziej szerokich i bardziej pojemnych ram myślowych, by się 

okazało i stało się jasne, jaki jest pełny wymiar tych zdarzeń”. Zachęcił, 

by wszystkie te wydarzenia rozważać w kontekście posłannictwa Jezusa, 

przywołując Jego Słowa: „Będziecie w nienawiści u wszystkich ...” Mt 10,17-22. 

https://dziennikpolski24.pl/37-lat-temu-ulicami-krakowa-przeszedl-bialy-marsz-krakowianie-modlili-sie-za-rannego-w-zamachu-jana-pawla-ii-archiwalne-zdjecia/ar/c11-13184920


Powtórzył, że próba zabicia papieża jest nie tylko zbrodnią i skandalem, 

ale „weryfikacją i sprawdzianem, że ten papież jest tam, gdzie powinien 

być”. „Nie można zejść z drogi, na której spotyka się Krzyż, nie można 

schować się w bezpiecznym miejscu za grubymi murami. Trzeba być z 

ludźmi i pośród ludzi, jeśli się jest do nich posłanym z takim darami, jak 

Chrystusowy dar prawdy i zbawienia” – zwrócił uwagę. 

Nagranie Kazania sprzed 40 laty, udostępnione przez Stanisława 

Pietraszkę, Bratanka Biskupa Jana, pochodzi z odnalezionego zbioru 

Homilii Krakowskiego Sufragana z lat 1980-1987. 
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/kazanie-slugi-bozego-bp-jana-pietraszki-sprzed-40-lat-4-dni-po-zamachu-na-papieza/ 

Inne Kazania, są zapisane na stronie Parafii: https://parafia-rabka.swmm.eu/                                                                                       

w archiwum: Archiwum 2022.08.14 -  Sługa Boży Jan Pietraszko + Kazania                                                            

a także: https://www.youtube.com/@gokbuczkowice7210                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0tmxceH9JzY .  https://www.youtube.com/watch?v=0tmxceH9JzY    

                                                           

  

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/kazanie-slugi-bozego-bp-jana-pietraszki-sprzed-40-lat-4-dni-po-zamachu-na-papieza/
https://parafia-rabka.swmm.eu/
https://parafia-rabka.swmm.eu/Sluga_Bozy_Biskup_Jan_Pietraszko.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ooqh03hdhn6w7u1/AABT3cZ9nQ3XmNOJma4Wp3tZa?dl=0
https://www.youtube.com/@gokbuczkowice7210
https://youtu.be/0tmxceH9JzY
https://www.youtube.com/watch?v=0tmxceH9JzY


  
 

 

Więcej o tunelu: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/szwajcaria-otwarcie-tunelu-gotarda-76807.html  

 

https://youtu.be/iUz8d_Gsl4w  
https://www.youtube.com/watch?v=iUz8d_Gsl4w 

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/szwajcaria-otwarcie-tunelu-gotarda-76807.html
https://youtu.be/iUz8d_Gsl4w
https://www.youtube.com/watch?v=iUz8d_Gsl4w


     
https://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/ 

 

   
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/bp_jan_pietraszko/ 

 

Poniżej znajdują się linki do nagrań z Kazaniami: 

Styczeń-1972    Luty-1972    Marzec-1972    Kwiecień-1972 

Maj-1972    Czerwiec-1972    Lipiec-1972     Wrzesień-1972 

 
 

Módlmy się o rychłą Beatyfikację Sługi Bożego bpa Jana Pietraszki, wypraszając u 
Boga za jego przyczyną potrzebne łaski dla siebie. Módlmy się o cudowny znak z 
nieba, niezbędny w procesie beatyfikacyjnym. 
 
 

Boże Wszechmogący, Ty powołałeś do pasterskiej posługi w swoim Kościele Biskupa Jana i 
poprzez charyzmat nauczania Twojej prawdy uczyniłeś go głosicielem Ewangelii. 
       
                       Boże, źródło świętości, który obdarzyłeś Biskupa Jana żarliwością służenia Eucharystii, 
a przez pełnienie posługi w konfesjonale uczyniłeś go pośrednikiem Twojego miłosierdzia, 
przybliżającym wiernych do Stołu Pańskiego. - Wejrzyj na apostolski znój Twego Sługi i za jego 
przyczyną udziel mi łaski, o którą proszę... 
 

       Boże pełen dobroci, racz przez udzielenie tej łaski okazać, że przyjąłeś trudy i cierpienia 
podejmowane przez sługę Bożego Biskupa Jana dla Twojej chwały i zbawienia dusz. 

 

       Boże najłaskawszy, racz obdarzyć Twego Sługę chwałą błogosławionych. 

 

       Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

 

O otrzymanych łaskach doznanych za wstawiennictwem Sługi Bożego Bpa Jana 

Pietraszki prosimy poinformować Kurię Metropolitalną w Krakowie,                                           

 

Kuria Metropolitalna, 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3.  

 

 

 

https://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/bp_jan_pietraszko/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/styczen-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/luty-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/marzec-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/kwiecien-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/maj-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/czerwiec-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/lipiec-1972/
http://kolegiata-anna.pl/sluga-bozy-bp-jan-pietraszko/kazania-bp-jan-pietraszko/wrzesien-1972/


https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-12/papiez-uznal-meczenstwo-rodziny-ulmow.html 

 

 
 

Stolica Apostolska podjęła decyzję o wyniesieniu na ołtarze Kościoła 
katolickiego rodziny Ulmów z Markowej, zamordowanej przez Niemców 
24 marca 1944 roku za ukrywanie Żydów. W dekrecie beatyfikacyjnym 
znalazło się potwierdzenie męczeństwa „Sług Bożych Józefa Ulmy 
i Wiktorii Ulmy, Małżonków, i 7 Towarzyszy, ich Dzieci”.  Sześcioro 
ze wspomnianych dzieci, które poniosły śmierć razem ze swoimi 
rodzicami, to: Stasia (lat 8), Basia (lat 6), Władzio (lat 5), Franek (lat 4), 
Antek (lat 3) i Marysia (6 miesięcy). Siódmym męczennikiem jest 
nienarodzone dziecko państwa Ulmów, ponieważ Wiktoria znajdowała się 
wówczas w dziewiątym miesiącu ciąży. Będzie to więc pierwsza w historii 
Kościoła beatyfikacja nienarodzonego dziecka – i to jako męczennika. 
Potwierdza ona intuicję wielu katolików na świecie, którzy modlą się dziś 
do Boga za wstawiennictwem dzieci poczętych, lecz zabitych podczas 
aborcji. Liczba tych niewinnych ofiar, unicestwionych w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat na całym świecie, dawno przekroczyła już miliard. Być 
może nadchodzi czas, by w powszechnej świadomości wiernych zaistnieli 
oni jako członkowie Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa, 
uczestniczący w obcowaniu świętych.

 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-12/papiez-uznal-meczenstwo-rodziny-ulmow.html


https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/423155-wazne-
slowa-papieza-rodzina-ulmow-to-wzor-wiernosci-bogu 

W 1942 roku Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej koło Łańcuta przyjęli 
dwie żydowskie rodziny. W wyniku donosu złożonego przez granatowego 
policjanta kryjówka ta została odnaleziona przez Niemców. 24 marca 
1944 roku żandarmi zamordowali Józefa i ciężarną Wiktorię oraz sześcioro 
ich dzieci. Zginęło również ośmioro ukrywanych Żydów. 

    
 

https://youtu.be/9kcMmJGRp90 

 

      
 

https://youtu.be/AJ8W_AMbCzs 

 

 
 

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/423155-wazne-slowa-papieza-rodzina-ulmow-to-wzor-wiernosci-bogu
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/423155-wazne-slowa-papieza-rodzina-ulmow-to-wzor-wiernosci-bogu
https://youtu.be/9kcMmJGRp90
https://youtu.be/AJ8W_AMbCzs


 
 

 

 
 

 

 
 

 


