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Prawdziwym celem  

naszej niepodległości  

jest nasza wierność Ewangelii. 
  

 Stulecie odzyskania niepodległości to jed-

nocześnie okazja do wspomnienia 

z wdzięcznością roli Kościoła – z jego ducho-

wieństwem, zakonami i wiernymi świeckimi –  

w podtrzymywaniu polskiego i chrześcijańskiego ducha podczas zaborów. 

100 lat temu nie było Polski. Odrodziła się ona dlatego, ponieważ przetrwała 

jej wierność wobec Boga i Ojczyzny. Podczas całego okresu rozbiorów, Ko-

ściół, „Matka nasza”, w każdą niedzielę powtarzał po polsku słowa Pisma 

Świętego i Biblia pozostawała przez cały ten czas kodem naszej chrześcijań-

skiej i polskiej kultury, czyli zbiorem najważniejszych pojęć, dzięki którym Po-

lacy mogli się nieustannie porozumiewać i tworzyć jedna wspólnotę. Obraz 

Matki Boskiej Częstochowskiej znajdował się w każdym dworze, w każdej 

wiejskiej chacie, towarzyszył też emigrantom udającym się na obczyznę 

w poszukiwaniu pracy.  

  Kościół w tamtym okresie był jedyną strukturą organizacyjną przekra-

czającą granice zaborcze. Jedyną strukturą działającą nieprzerwanie 

w czasie, gdy brakowało struktur państwa polskiego. Księża reprezentowali 

wówczas sprawę polską w parlamentach zaborczych, gdzie Kościół nawoły-

wał do swobody wyznania. Tę istotną rolę Kościoła dobrze rozumieli zaborcy 



 co potwierdza liczba biskupów, księży i zakonników oraz świeckich uwięzio-

nych i zesłanych na wygnanie. Potwierdza to także likwidacja wielu zakonów. 

Poważny był wkład ówczesnego duchowieństwa w kulturę i naukę polską. Ale 

ważniejszą od przekazywania wiedzy o historii Polski, od walki o zachowanie 

języka ojczystego, od propagowania działalności gospodarczej 

i stowarzyszeniowej była praca Kościoła nad świętością ludu polskiego. „Cóż 

bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej du-

szy szkodę poniósł?” (Mt 16,26). 

 Iluż w tym czasie pojawiło się świętych i błogosławionych, pracujących 

na rzecz odrodzenia polskiej duszy.  Najpierw święci: Zygmunt Szczęsny Fe-

liński, Rafał Kalinowski, Albert Chmielowski, Zygmunt Gorazdowski, Józef Wil-

czewski, Józef Sebastian Pelczar, Faustyna Kowalska, Urszula Ledóchowska, 

potem liczne grono błogosławionych, m. in.: Edmund Bojanowski, Bronisław 

Markiewicz, Jan Beyzym, Honorat Koźmiński, Maria Ludwika Merkert, Karoli-

na Kózkówna, Aniela Salawa, Maria Teresa Ledóchowska. 

 Jasnym symbolem Kościoła dążącego do odrodzenia Ojczyzny było też -

 powstałe na obczyźnie - Zgromadzenie Zmartwychwstańców, którego założy-

ciel był święcie przekonany, że Bóg powołuje jego członków najpierw do pracy 

nad  zmartwychwstaniem duchowym Polaków a następnie do pracy na rzecz 

odrodzenia Polski. Walka o prawa narodowe nie może stać w konflikcie 

z Bogiem i Kościołem. 

 Święci są czytelną odpowiedzią na podstawowe pytanie: po co nam nie-

podległość? Czy  niepodległość jest celem samym w sobie? Czy jest ona je-

dynie zwieńczeniem narodowych dziejów, czy też raczej początkiem nowego 

etapu ojczystej historii; początkiem pracy nad polską wolnością. Z pewnością 

była ona nowym początkiem, ostatecznie bowiem: „Prawdziwym celem Polski 

– jak pisał Zygmunt Krasiński - jest wprowadzenie Królestwa Bożego 

w rzeczywistość” polską. Prawdziwym celem naszej niepodległości jest nasza 

wierność Ewangelii. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 ●  W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w archidiecezji katowickiej Dzień 

Muzyki Liturgicznej. 

● Zapraszam serdecznie na Przegląd Piosenki Religijnej "Pieśnią Chwal-

my Pana" do Domu Kultury dzisiaj o godz. 1600. Nieszporów nie będzie. 

● W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjne dla kan-

dydatów do Bierzmowania z klasy VIII. 

● Z kolei we wtorek po Mszy św. wieczornej zebranie Zespołu Charyta-

tywnego. 

● W środę o godz. 1700 Msza św. w intencji ministrantów i ich rodzin. Po-

przez udział w niej podziękujmy Bogu za ich służbę przy ołtarzu. 

● W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

Bóg jest po naszej stronie 

• Bóg zaprasza nas do współpracy, mimo naszych słabości i grzechów. 

Jak zrozumieć, że On kocha nas takimi jakimi jesteśmy? 

Ponadto w „Gościu”: 

• trwa dramatyczna walka o ocalenie jednego z najstarszych gdańskich 

kościołów, któremu może grozić zawalenie;  

• jak czytanie dzieciom wpływa na ich przyszłość? 

● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. Bóg 

zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 19 do 25 listopada 2018 r. 

19 XI 

Poniedziałek 
 

g. 1800 - Za + Stanisława Kozłowskiego w rocznicę śmierci 

20 XI 

Wtorek 
Wsp. św. Rafała Kali-

nowskiego, prezb. 

g. 1800 - Za ++ Łucję Dworaczek w rocznicę śmierci, męża Jerzego, 

syna Alfreda oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 

21 XI 

Środa 
Wsp. Ofiar. NMP, 
św. Tarsycjusza 

g. 800 

 

 

g. 1700 

Msza św. szkolna 

- Za dzieci szkolne, które w listopadzie obchodzą swoje uro-

dziny 

- Ku czci św. Tarsycjusza w intencji ministrantów i ich rodzin  

22 XI 

Czwartek 

Wsp. św. Cecylii, 
dz. i męcz. 

g. 1730 

g. 1800 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Bibiannę Kurpanik w dniu urodzin 

23 XI 

Piątek 
Wsp. św. Klemensa I 

pap. i męcz., 
 św. Kolumbana,, opata 

g. 1800 - Za + Zygfryda Bieńka w dniu urodzin 

24 XI 

Sobota 
.Wsp. św. św.  

Męcz. Andrzeja Dung-
Lac i towarzyszy 

g. 1800 

 

 

 

- Za ++ Jerzego Holeczko, Annę, Jana oraz Irenę Gawroń-

ską, Mariannę Gwizdek, Weronikę Pryzwan 

25 XI 

Niedziela 

 

UROCZYSTOŚĆ 

JEZUSA CHRY-

STUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 

 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Bogdana Szymałę 

- Ku czci Chrystusa Króla i św. Cecylii w intencji Członków 

Chóru "Lutnia" oraz ich rodzin 

Nieszpory 

-  Za + Marię Golak w rocznicę śmierci 

 


