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MODLITWA ZA ZMARŁYCH 

W LISTOPADZIE 

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych można 
zyskiwać odpusty za zmarłych: 

▪ wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą 
kościół lub kaplicę i odmówią Ojcze nasz i Wierzę, 
mogą zyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupeł-
ny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych; 

▪ wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada po-
bożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się tam za 
zmarłych, mogą zyskać jeden raz w ciągu dnia od-
pust zupełny, który może być ofiarowany tylko za 
zmarłych; 

▪ zawsze należy wypełnić pozostałe warunki zyska-
nia odpustu zupełnego, jakimi są: Komunia Świę-
ta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, zerwa-
nie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu i 
spowiedź sakramentalna (jeżeli jest niezbędna). 

W naszym kościele parafialnym:  

▪ za zmarłych, wspominanych w wypominkach jed-
norazowych, modlimy się w listopadzie, codziennie 
o godz. 18.00; 

▪ za zmarłych, wspominanych w wypominkach cało-
rocznych, modlimy się przez cały rok, w niedziele o 
godz. 7.30. 

O Władco i Stwórco wszechrzeczy, szczególnie 

tego tu stworzenia, Boże ludzi, którzy do Ciebie na-

leżą, Ojcze i Rządco, Panie życia i śmierci, stróżu i 

dobroczyńco naszych dusz, który stwarzasz wszyst-

ko i przetwarzasz kiedy trzeba za pomocą Twojego 

Słowa, według postanowień głębokiej mądrości 

Twojej i Opatrzności, przyjmij dzisiaj Cezarego* 

jako pierwociny naszej rodziny na drodze do Ciebie. 

Najmłodszego spośród nas jako pierwszego ofiaro-

wujemy Twojej woli, która zarządza wszystkim. 

Przyjmij i nas potem w czasie wyznaczonym, pokie-

rowawszy nami w sprawach doczesnych według 

Twojego uznania. Ale przyjmij nas przygotowanych 

w duchu Twojej bojaźni, a nie drżących i wa-

hających się w ostatniej chwili, byśmy nie musieli 

być gwałtem odciągani od rzeczy doczesnych, jak to 

się zdarza duszom miłującym ten świat i rzeczy ma-

terialne, ale abyśmy chętnie podążali do tamtego 

życia, które trwa bez końca i płynie w radości, do 

życia w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu 

chwała na wieki wieków. 

św. Grzegorz z Nazjanzu (†390) 

* młodszy brat św. Grzegorza 
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Franciszka Józefa. Być może był to szczęśliwy zbieg 

okoliczności, może jakieś odroczenia spowodowane 

na przykład prowadzeniem gospodarstwa rolnego, al-

bo też – co byłoby chwalebne – unikanie służby woj-

skowej w armii zaborcy było przejawem jego patrio-

tyzmu? Do tego być może był pacyfistą i celowo uni-

kał pójścia do wojska? Nie jest wykluczone, że każdy 

z wyżej wymienionych czynników miał w jakiejś mie-

rze wpływ na tę sytuację dziadka. Brak wiedzy nie 

pozwala niestety udzielić dokładnej i jednoznacznej 

na ten temat odpowiedzi. 

Mobilizacja objęła jednak dziadka Józefa. Nie-

znana jest ani data rozpoczęcia przez niego służby w 

wojsku austriackim, ani również jej przebieg czy na-

zwa jednostki, w której służył. Początek służby przy-

padł najprawdopodobniej na 1914 rok, przed lub już 

po rozpoczęciu I wojny światowej. Z informacji ust-

nych pochodzących od mojego Ojca wiadomym jest 

tylko to, że dziadek i jego brat Bronisław dostali się 

do niewoli na terenie Serbii. W ramach ewakuacji 

wraz z dużą grupą jeńców uczestniczyli w niezwykle 

wyczerpującym przejściu przez góry w Albanii do 

wybrzeży Adriatyku. Stamtąd zostali przetransporto-

wani drogą morską na maleńką, przylegającą do Sar-

dynii wysepkę Asinara (Ośla Wyspa). Na niej w bar-

dzo trudnych warunkach wielu jeńców zmarło na cho-

lerę. Dziadek Józef i jego brat szczęśliwie przeżyli ten 

wyjątkowo trudny czas.  

Do niepodległej już Polski wrócili obydwaj w 

pierwszej połowie 1919 roku jako żołnierze „błękitnej 

armii” dowodzonej przez generała Hallera. Po powro-

cie dziadek zajął się gospodarstwem, a jego brat Bro-

nisław walką w obronie kraju przed bolszewikami. 

Nastał rok 1940, trwała okupacja niemiecka. 

Dziadek Józef miał przed sobą ostatnie miesiące ży-

cia. W tym okresie znacznie podupadł na zdrowiu. 

Był chory, z  każdym dniem coraz słabszy. Nawet po-

ruszanie się czy podejmowanie jakichkolwiek innych, 

najprostszych czynności życiowych sprawiało mu co-

raz większą trudność. Sporadyczne wizyty u lekarza 

wymagające dojazdu wozem konnym do Mielca nie 

poprawiały jego stanu zdrowia. Prawdopodobnie 

przyczyną tego był rak. Osiemnastego kwietnia z rana 

dziadek głosem może cichszym niż zwykle, ale w 

sposób stanowczy, absolutnie nie znoszący sprzeciwu, 

oznajmił najbliższej rodzinie: 

– Dzisiaj będę umierał! 

Brzmiało to podobno tak, jak gdyby to on sam 

podjął decyzję o swojej śmierci, ustalił termin jej na-

dejścia i zdecydował, że jest on nieodwołalny. Rodzi-

na na jego polecenie pomogła mu się umyć i ubrać 

odpowiednio do oczekiwanego, zaplanowanego przez 

dziadka wydarzenia. Jeden z synów ogolił ojca. Tak 

przygotowany został ułożony na łóżku, wokół którego 

zebrała się najbliższa rodzina. Obecni byli również 

sąsiedzi, którzy przyszli, aby go pożegnać. Przy jego 

łożu śmierci zapalona została gromnica. 

 

 

 

Wiedzę o dziadku Józefie, moim przodku po 

mieczu, pozyskałem od mojego Ojca, który przez wiele 

lat był dość powściągliwy w opowiadaniu o swoim oj-

cu. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w 

ostatnich latach swojego życia, podzielił się pewnymi 

szczegółami na jego temat. Dotyczyły one charakteru i 

sposobu bycia mojego dziadka. Dały więc możliwość 

bliższego poznania go i odbrązowienia trochę jego oso-

by.  Być może wcześniej mój Ojciec kierował się zasa-

dą, że o zmarłych należy mówić tylko dobrze, lub nic, 

ewentualnie bardzo, ale to bardzo niewiele. Tak wła-

śnie przez wiele lat robił. 

Dziadek Józef był przystojnym, dość wysokim, 

proporcjonalnie zbudowanym mężczyzną. Miał śniadą 

twarz, kruczoczarne, pofalowane włosy oraz długie, 

według ówczesnej mody fantazyjnie podkręcone wąsy. 

Zawsze starał się wyglądać schludnie i jak na warunki 

wiejskie w miarę możliwości elegancko. Ze względu na 

swoją urodę i zadbany wygląd był w rodzinie nazywa-

ny „Pieknym Ujkiem” („Pięknym Wujkiem” – JM).  

Wychowywał się w licznej rodzinie z trzema 

młodszymi braćmi, dwoma starszymi od siebie braćmi 

przyrodnimi i dwiema siostrami przyrodnimi. Decyzją 

jego ojca Wojciecha on pozostał na gospodarstwie w 

Chrząstowie. Reszta rodzeństwa lepiej lub gorzej upo-

sażona zmuszona była szukać swojego miejsca do życia 

poza domem rodzinnym. Dwaj młodsi bracia Marcin i 

Stanisław oraz siostra Maria wyemigrowali „za chle-

bem” do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Dziadek miał bardzo trudny charakter. Był de-

spotyczny, surowy, nie liczący się ze zdaniem innych, 

nie znoszący jakiegokolwiek sprzeciwu. Wymagał od 

swoich bliskich bezwzględnego posłuszeństwa w każ-

dej, nawet najdrobniejszej sprawie. On decydował o 

wszystkim i za wszystkich. Tryb rozkazujący był jego 

jedyną używaną formą w kontaktach z najbliższą ro-

dziną. Tak odnosił się do swojej żony, a mojej babci 

oraz do swoich dzieci, niezależnie od tego, ile w danej 

chwili miały lat. Zupełnie obca mu była wyrozumiałość 

i pobłażliwość dla nich za drobne przewinienia, niepo-

słuszeństwa czy figle. Był również niesprawiedliwy w 

opiniach na ich temat. Nie było łatwo dla jego bliskich 

mieszkać z nim pod jednym dachem i być stale narażo-

nymi na jego bardzo surowe, prawie na granicy poniża-

nia traktowanie. Ojciec mój wspominając swój dom ro-

dzinny, wielokrotnie stwierdzał, że właściwie nie od-

czuł żadnej różnicy miedzy dyscypliną i atmosferą w 

nim, a rygorem w trakcie pobytu w wojsku. 

Dziadka Józefa przez wiele lat omijała służba 

wojskowa w austriackiej, cesarsko-królewskiej armii 

OPOWIADANIE NA LISTOPAD:  

ŻYCIE I ŚMIERĆ  
DZIADKA JÓZEFA 
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Pogoda tego lata nas nie rozpieszczała. Najpierw 

tropikalne upały, potem potężne burze, a koniec sierpnia 

zimny i deszczowy prawie jak listopad. W taką to pogodę, 

gdy niebo zasłaniały ciemne chmury, nie widać było Tatr 

ani Babiej Góry, w mojej orawskiej chacie z małymi 

okienkami sięgnęłam po krzyżówkę i jedno z haseł 

brzmiało: biała chusta zakładana przez księdza pod albę.  

Jako kobieta nie byłam ministrantem i nie orientuję 

się w szatach liturgicznych, oprócz alby i ornatu niewiele 

wiem o tym, co ubiera kapłan do odprawiania Mszy 

Świętej. Niezawodny Google podpowiedział mi, że ta biała 

chusta nazywa się HUMERAŁ. Pomyślałam sobie, że w 

naszym piśmie Z Życia Parafii można by napisać o szatach 

liturgicznych, o ich kolorach, a również o naczyniach litur-

gicznych, bo ja znam np. tylko najpopularniejsze: kielich, 

ampułki i patenę.  

Następnym tematem do przypomnienia byłyby 

sakramenty święte, a konkretnie kto i kiedy je ustanowił. 

Wiem, że na pewno znają to uczniowie przygotowujący się 

do I Komunii i do sakramentu bierzmowania, ale czy o tym 

pamiętają w latach późniejszych? 

Ta myśl o przypomnieniu o ustanowieniu sakra-

mentów powstała u mnie po rozmowach z osobami star-

szymi, które twierdzą, że nie będą chodzić do spowiedzi i 

„zawracać głowę księdzu spowiednikowi”, bo ich grzechy 

są powszechne i jest ich mało, a Pan Bóg jest miłosierny i 

tak im wszystko odpuści. Kiedy opowiedziałam o tym 

dylemacie księdzu spowiednikowi, ten dał mi krótką 

ripostę: to po co Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty? 

Może dobrze by było przypomnieć sakramenty 

święte, a szczególnie sakrament małżeństwa, który wiele 

osób teraz kontestuje. 

Wakacyjna Seniorka     

 

Dziadek wydał polecenia dotyczące majątku, a 

szczegółowo kto pozostaje na gospodarstwie, a komu 

przydziela ten czy inny kawałek pola. Obecnym przy 

łożu dzieciom nakazał szanować matkę. Następnie 

pożegnał się z każdym z obecnych. W ostatnich sło-

wach stwierdził:  

– Nie żałuję, że już umieram. Swoje przeży-

łem. Dzieci są odchowane. Poradzicie sobie beze 

mnie. A i kawałek świata widziałem…  

To ostatnie stwierdzenie dotyczyło na pewno 

miejsc, w których miał okazję przebywać będąc w 

wojsku, w tym szczególnie w trakcie działań wojen-

nych, w okresie niewoli oraz w czasie drogi powrot-

nej do Polski.  

Dziadek zamyślił się po tej swojej pożegnalnej 

mowie, a po dłuższej chwili dodał: 

– Jednego tylko żałuję, nie wiem, jak ta wojna 

się skończy!  

Leżąc ze złożonymi na piersiach splecionymi 

dłońmi dziadek Józef  wydał ostatnie polecenie:  

– Ma być cicho! Teraz będę umierał!  

Nastała cisza. Mój Ojciec stał tuż obok. Zau-

ważył, że klatka piersiowa jego ojca zaczęła dość 

gwałtownie podnosić się i opadać, a oddech stawał 

się jakby coraz szybszy, świszczący, urywany. Trwa-

ło to może kilka, może kilkanaście sekund. Zostało 

przerwane skrzypnięciem drzwi. Ktoś trochę spóź-

niony, bodajże któryś z sąsiadów, wszedł do pokoju, 

aby się pożegnać z konającym. Dziadek Józef zerwał 

się, usiadł  i z wielką pretensją w głosie krzyknął: 

– Kto mi  przeszkadza umierać!  

Znowu nastała cisza. Dziadek Józef położył się 

i ponownie splótł dłonie na piersiach. Powtórzyła się 

sytuacja sprzed paru chwil. Ruchy jego klatki pier-

siowej z gwałtownych stawały się wolne, coraz  wol-

niejsze. W końcu po chwili ustały. Zanikł oddech. 

Zmarł. 

Jak widać odchodził z tego świata całkowicie 

świadomie, bez żalu, że za wcześnie, chociaż miał 

ukończone tylko pięćdziesiąt dziewięć lat! Zacho-

wywał się też w ten smutny czas rozstania z tym 

światem tak samo, jak przez całe swoje życie.  

Nie znałem osobiście dziadka Józefa. Nie mo-

głem go znać. Urodziłem się przecież dziesięć lat po 

jego śmierci. Jakie byłyby nasze wzajemne relacje, 

gdyby było nam dane żyć w tym samym czasie? Czy 

polubiłbym go, a on mnie? Jest niemal pewne, że 

niestety nie. Znam samego siebie, swój charakter, 

upartość, a być może nawet – jak niektórzy twierdzą 

– butę, poczucie własnej godności oraz wrodzoną 

wręcz niechęć do podporządkowywania się czyim-

kolwiek rozkazom.  

Jerzy Markowski 

Nb. Autor wspomnień jest moim ku-

zynem, tekst opowiada więc o osobie       

i śmierci mojego dziadka po mieczu. 

ks. Bogdan Markowski CM 

 
 

LETNIE PRZEMYŚLENIA:  

POWRÓĆMY DO KATECHIZMU 

Na zdjęciu:  cmentarz w Chorzelowie, miejsce 

spoczynku śp. Józefa Markowskiego z żoną 
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Dwudziesty siódmy dzień listopada jest obcho-

dzony w naszej parafii jako pamiątka objawienia Ma-

ryi na rue du Bac w Paryżu. Przesłanie tego objawie-

nia – znane od wielu lat – wydaje się proste i zrozu-

miałe. Jednak refleksja, jakiej dokonują nad nim teo-

logowie, ukazuje głębię i powagę przesłania z rue du 

Bac. Okazuje się bowiem, iż w swej treści przekracza 

wszystkie znane dotąd objawienia maryjne. Zdumie-

nie ogarnia tego, kto dostrzeże bogactwo znaczeniowe 

prostego znaku Cudownego Medalika.  

Jednak pierwszy raz Maryja objawiła się sio-

strze miłosierdzia – św. Katarzynie Labouré w nocy z 

18 na 19 lipca 1830 roku. W ówczesnym kalendarzu 

liturgicznym – 19 lipca obchodzono uroczystość św. 

Wincentego a Paulo, założyciela zgromadzeń Sióstr 

Miłosierdzia i Księży Misjonarzy. Wówczas, podczas 

dwugodzinnej rozmowy, Maryja powiedziała, iż bar-

dzo miłe jej sercu są obydwa zgromadzenia założone 

przez św. Wincentego, gdyż celem ich istnienia jest 

to, co stanowiło istotę misji jej Syna, a mianowicie 

głoszenie dobrej nowiny ubogim. Również pierwsza 

wizja w objawieniu z 27 listopada, wizja Maryi w bie-

li, trzymającej złotą kulę zwieńczoną krzyżem, od-

wzorowana na rewersie Cudownego Medalika, która 

to wizja oznacza wstawienniczą, nieustanną modlitwę 

Maryi za całą ludzkość, zwłaszcza za grzeszników – 

była ogromnie bliska św. Wincentemu a Paulo, które-

go znamionowała szczególna troska o zbawienie dusz. 

Gorliwość o zbawienie dusz Wincenty uczynił jedną z 

pięciu cnót, jakie powinny charakteryzować każdego 

misjonarza.  

Przyznam szczerze, że duchowość maryjna św. 

Wincentego jest mi bardzo bliska. Jest ona daleka od 

intelektualizowania: Wincenty nie stworzył żadnej 

systematycznej nauki o Maryi. Z drugiej jednak strony 

nie ulegał przesadnej religijności ludowej, która cza-

sami kierując się nadmierną uczuciowością, wykra-

czała poza prawdę objawioną. Ulubionym wyraże-

niem Wincentego były słowa Nasz Pan i Jego Naj-

świętsza Matka. Wincenty nigdy nie przedstawiał Ma-

ryi w oderwaniu od Jej Syna i Ewangelii. 

Osią jego maryjnej religijności były trzy tajem-

nice: Niepokalane Poczęcie – nierozerwalnie związa-

ne z czystością i świętością Maryi; Zwiastowanie 

Pańskie – które interpretował jako pokorne, skromne 

i ufne powierzenie się woli Stwórcy; i Nawiedzenie 

św. Elżbiety – w którym akcentował gorliwość 

i radość, z jaką Maryja spieszyła do swej krewnej.  

Wincenty stawiał też Maryję jako wzór przeło-

żeństwa. Mawiał: Jeżeli będziesz kierował podwład-

nymi tak, jak Maryja osobą naszego Pana w dzieciń-

stwie, to wszystko będzie się dobrze układało. 

 

 

JUBILEUSZ 200. ROCZNICY 
OBJAWIEŃ 

CUDOWNEGO MEDALIKA 

PRZYGOTOWANIA 

 

Rodzina Wincentyńska – czyli wszystkie wspólnoty, które 
znajdują swoje źródło w działalności św. Wincentego a Paulo 
ewentualnie odwołują się do jego ducha – rozpoczyna no-
wennę przed Jubileuszem 200. rocznicy objawień Cu-
downego Medalika. Projektodawcą jest ks. Waldemar Ra-
kocy CM, biblista i wybitny znawca orędzia Matki Bożej z pa-
ryskiej rue du Bac. Stworzony przezeń plan przygotowania do 
Jubileuszu był podejmowany przez obradujący w tym roku 
Konwent Prowincjalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy i 
spotkał się z uznaniem kapłańskiej braci; przypomniano tak-
że, że jest odpowiedzią na postulaty z Konwentu Prowincjal-
nego w 2018 roku. Projekt obejmuje peregrynację figury 
Maryi Niepokalanej w parafiach (ponad 10 tysięcy parafii w 
Polsce, dlatego rozłożona na 9 lat), obejmującą w pierwszej 
kolejności domy Księży Misjonarzy i prowadzone przez nich 
parafie, Siostry Miłosierdzia i parafie, gdzie istnieje Stowarzy-
szenie Cudownego Medalika, dalej – głoszenie okoliczno-
ściowych kazań, nabożeństwa o uzdrowienie duszy i ciała, 
katechezy, miesięcznice (27 dzień miesiąca), kościoły stacyj-
ne, wspólną modlitwę różańcową, rekolekcje o tej tematyce. 
Księża zgłosili także inne, konkretne propozycje i sugestie, w 
tym postulat skierowania do Przewodniczącego KEP petycji o 
wprowadzenie do kalendarza liturgicznego w Polsce obo-
wiązkowego (a choćby dowolnego) wspomnienia o Niepo-
kalanej objawiającej Cudowny Medalik (które w Rodzinie 
Wincentyńskiej jest obchodzone 27 listopada). Duchowym 
centrum świętowania Jubileuszu w Polsce ma być sanktua-
rium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zako-
panem-Olczy. Rozpoczęcie przygotowań w Rodzinie Win-
centyńskiej: w dniach 26—28 listopada 2021 roku. Także w 
naszym kościele, który już w grudniu tego roku stanie się ko-
ściołem stacyjnym Jubileuszu.  
 

 

 

Awers i rewers Cudownego Medalika 

ŚW. WINCENTY A PAULO   
I CUDOWNY MEDALIK 
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Czasem zastanawiam się nad szczególną cechą 

gorliwości u św. Wincentego a Paulo, nad tą cnotą, 

która powinna znamionować każdego misjonarza, 

każdą siostrę miłosierdzia, ale i wszystkich ochrzczo-

nych. Myślę, że wypływa ona z autentycznego i oso-

bistego doświadczenia miłości Boga. Nie z wyczyta-

nych książek, wystudiowanych teorii, nie z wychowa-

nia czy tradycji, ale z osobistego odkrycia bliskości 

miłującego Boga. Człowiek, który codziennie do-

świadcza czegoś wielkiego, radosnego, wobec czego 

wszystko inne zyskuje nowe znaczenie – w sposób na-

turalny, spontaniczny, nie posiadając się z radości – 

niemal eksploduje głoszeniem o tym wszystkim wo-

kół.  

Posłużę się tu wprawdzie fatalnym porówna-

niem, ale inne nie przychodzi mi do głowy. Gdyby 

ktoś znał numery Dużego Lotka przed losowaniem i 

wiedział, iż w jakiś cudowny sposób środki finansowe 

zgromadzone przez totalizator są nieograniczone, 

wówczas nie tylko napełniłby własne kieszenie, ale i z 

wielką hojnością przekazałby swe odkrycie wszyst-

kim, zwłaszcza potrzebującym pomocy. Przypusz-

czalnie zrobiłby tak nie tylko człowiek o dobrym ser-

cu, ale nawet taki, co troszczy się tylko o swoją kie-

szeń.  

Dziecko, gdy dostanie dobrą ocenę w szkole, z 

radością głosi to wydarzenie wszem i wobec. Sporto-

wiec, który zdobywa złoty medal na olimpiadzie, nau-

kowiec, który odkrywa lek na nieuleczalną chorobę… 

Człowiek z natury swej „nie umie nie głosić”, czyli in-

nymi słowy – musi mówić o tym, co jest wielkie, do-

niosłe i radosne. Z radością dzieli się tym z innymi.  

Rodzą się zatem pytania: o czym świadczy brak 

gorliwości, brak radosnego głoszenia Dobrej Nowiny 

o wielkiej miłości Boga do człowieka, o czym świad-

czy wstyd przed tym co religijne, kompleks bycia 

chrześcijaninem? Czy takie zachowania nie są przy-

padkiem objawem braku osobistego kontaktu z Bo-

giem? Na te pytania niech każdy z nas odpowie we 

własnym sercu.  

Pełni wdzięczności spoglądamy dzisiaj na Cu-

downy Medalik, na Maryję, na jej dłonie, na których 

ukazały się pierścienie, symbole możliwych łask Bo-

żych, na gwiazdy Ją okalające – symbol Chrystusa, w 

którego świetle stoi Jego Matka; spoglądamy na Win-

centego, który wytrwale kontemplował i głosił tajem-

nice Maryi i Jej Syna.  

Niech zatem listopadowa uroczystość Niepoka-

lanej od Cudownego Medalika otworzy nas na Boga, 

roznieci w nas żar nieustannego z Nim przebywania i 

wzbudzi radość w głoszeniu Dobrej Nowiny o Zba-

wieniu innym ludziom.  

ks. Wojciech Kałamarz CM 

według kazania wygłoszonego  

w misjonarskiej parafii w Zakopanem-Olczy  

27 września 2013 roku 

 

 To zaskakujące słowa, które w podwładnych 

każą przełożonemu dostrzegać postać Chrystusa. 

Przestaną nas jednak one dziwić, jeżeli przypomnimy 

sobie inne słowa Wincentego, który w każdym nędz-

niku, ubogim, więźniu – kazał dostrzegać Chrystusa, 

mawiał: oni są naszymi Panami. Znamienne, iż Win-

centy proponował, by wzorem Maryi ze Zwiastowania 

przełożone sióstr były nazywane służebnymi, bowiem 

Maryja nazwała siebie w Nazarecie służebnicą. 

W dobie współczesnej krytyki czasów minio-

nych, gdy ruchy walczące o prawa kobiet nierzadko 

ukazują Kościół jako głównego sprawcę dyskrymina-

cji kobiet, warto przypomnieć co o kobiecie w XVII 

wieku mówił św. Wincenty. To nie kto inny, ale wła-

śnie Wincenty a Paulo otwierał świeckim kobietom 

perspektywy publicznej działalności – zakładał Sto-

warzyszenia Pań Miłosierdzia. To nie kto inny, ale św. 

Wincenty otworzył bramy klasztorów żeńskich, by 

siostry nie były zamknięte za murami, ale mogły słu-

żyć pomocą wszystkim potrzebującym. W każdej ko-

biecie, nawet w tej o trudnej osobowości, Wincenty 

widział obraz Maryi i takiego patrzenia na kobietę 

uczył misjonarzy, a także siostry miłosierdzia. W oso-

bie Maryi widział wzór każdej kobiety i w każdej ko-

biecie dostrzegał postać Maryi. 

Maryję Wincenty postrzegał jako Pełną chwały 

Dziewicę-Matkę naszego Pana, ale jednocześnie jako 

kobietę z ludu, jedną z nas – zwykłych ludzi, osobę 

dostępną każdemu, a nie jako odległy pomnik nie-

ziemskiej królowej. Na porządku dziennym u Wincen-

tego były proste modlitwy maryjne: Zdrowaś Maryjo, 

Pod Twoją obronę, Witaj Królowo, różaniec, Go-

dzinki o Niepokalanym Poczęciu, Anioł Pański, Li-

tania Loretańska. Życzliwie mówił o sanktuariach 

maryjnych, zwłaszcza tych, w których pracują misjo-

narze. 

Czego św. Wincenty uczy nas dzisiaj? Jaką na-

ukę możemy wynieść z kolejnego rozważania obja-

wień na rue du Bac? 

Otóż tajemnica Maryi nieustannie wstawiającej 

się za ludzkością do swego Syna, winna nam dać do 

myślenia, iż także my nie powinniśmy ustawać w mo-

dlitwie za nas samych i za innych ludzi.  

Czystość i świętość, jaką rozważamy w Niepo-

kalanym Poczęciu Maryi, niech będą dla nas zachętą 

do nieustannych starań o czystość myśli, słów i 

uczynków oraz o świętość życia naszego i naszych 

bliskich.  

Skromność, z jaką zmieszana wyróżnieniem 

Maryja słuchała słów Archanioła o jej wybraniu na 

Matkę Bożego Syna, niech będzie pragnieniem po-

stawy naszego ducha, ducha otwartego na wolę Bożą, 

chętnego do jej pełnienia.  

Gorliwość i radość, z jakimi Maryja śpieszyła 

do św. Elżbiety, niech będą dla nas przykładem rado-

ści i nadzwyczajności Radosnej Nowiny, z jaką winni-

śmy wchodzić każdego dnia w nasze życie.  
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CHÓR MARIAŃSKI ZAPRASZA 
osoby uzdolnione muzycznie  

na próby Chóru: 

we wtorki i piątki od godz. 19.30  
w sali akademickiej  

(budynek DA «Na Miasteczku») 

Kiedyś, przed laty, trafiła do moich rąk mała 

broszurka zatytułowana Ostra Brama. Wydana w Wil-

nie w 1960 roku, w języku polskim i nakładzie 2.000 

egzemplarzy, w cenie 60 kopiejek – opowiadała o hi-

storii i znaczeniu Ostrej Bramy w Wilnie. Wydana w 

czasach sowieckiej okupacji Litwy i czasach zadekre-

towanej walki z Kościołem – w specyficzny sposób 

opowiadała o historii i znaczeniu Ostrej Bramy. Hi-

storia była wykoślawiona – a znaczenie Ostrej Bra-

my? Autor broszurki pisał: Jeszcze i teraz zarówno 

kler katolicki, jak też kler prawosławny nie wyrzeka 

się najprymitywniejszego wmawiania nierozgarnię-

tym, naiwnym ludziom, że pewne miejsca czy miej-

scowości są święte i cudowne. Dlatego też nie ma wca-

le czemu się dziwić, że w XVIII wieku karmelita Hila-

rion spisał „cuda”, które się stały przy obrazie matki 

boskiej ostrobramskiej [wszystko małymi literami – ks. 
BM]. […] Ludzi wierzących i nie chcących albo nie 

umiejących myśleć krytycznie wówczas było bardzo 

wiele. I dalej pisał: W warunkach socjalizmu religia, 

pozbawiona bazy socjalnej, egzystuje nadal tylko jako 

przeżytek coraz to bardziej, zanikającej przeszłości. 

Przy życiu utrzymują ją tylko tradycja i nawyk. Aby 

Ostra Brama stała się tylko pomnikiem przeszłości, 

trzeba, by w świadomości ludzkiej miejsce religii zaję-

ła wiedza naukowa. W ustroju kapitalistycznym wie-

dzy naukowej trudno jest samej kształtować świato-

pogląd materialistyczny, ponieważ ustrój burżuazyjny 

odżywia korzenie religii i stwarza dla klas wyzyskują-

cych dogodne warunki do jej rozpowszechniania. 

Przepraszam za ten przydługi cytat, ale… Nie-

którzy z nas pamiętają jeszcze tę komunistyczną narra-

cję: wreszcie zapanuje komunizm i powszechna szczę-

śliwość, a wtedy takie cudowne miejsca jak Ostra 

Brama stracą rację bytu. Tymczasem przeminęli ko-

munistyczni propagandyści, a Ostra Brama trwa. Tak 

jak inne święte miejsca. I przypomina o słowach Jezu-

sa: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie prze-

miną (Mk 13, 31). Ale zawsze aktualne są i te słowa 

Jezusa z Ewangelii: Wpierw jednak musi wiele wycier-

pieć i być odrzuconym przez to pokolenie (Łk 17, 25). 

Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być 

odrzuconym przez to pokolenie… Chrystus zawsze był 

i będzie odrzucany. Chociaż więc przeminęli komuni-

styczni propagandyści – ich miejsce zajęli budowni-

czowie nowego, wspaniałego świata: bez religii, która 

rzekomo jest źródłem wszelkiego zła (to już było), za 

to z aborcją jako podstawowym prawem kobiety i z 

osobami LGBT+ jako nowymi męczennikami, którym 

należą się specjalne przywileje; świat, w którym dawne 

zasady (nie zabijaj! nie cudzołóż!) nie obowiązują, zaś 

nadrzędnym celem jest dostatek i wygoda, skoro „Bóg 

umarł” i nie musimy się już martwić swoim losem po 

śmierci. Czy damy się na to nabrać? 

Błogosławiony Stefan Wyszyński mówił: Lu-

dzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma 

obowiązku stosowania się do naszych uchwał. Otóż 

ludzkie pomysły są zawsze warte tyle samo, co przeko-

nanie komunistów, że to kapitalizm podtrzymuje religij-

ne przesądy, a w komunizmie muszą one zaniknąć… 

Krótkowzroczne są ludzkie pomysły – bo taki jest czło-

wiek: mały, słaby i ograniczony, jeżeli zostanie sam bez 

Boga, bez Jego prawdy i miłości. Na nasze szczęście – 

przeminą i współcześni propagandyści, a Ostra Brama 

trwa i będzie. Tak jak inne święte miejsca. I będzie 

przypominała o słowach Jezusa: Niebo i ziemia przemi-

ną, ale słowa moje nie przeminą (Mk 13, 31). Obyśmy i 

my o nich pamiętali każdego dnia.  

ks. Bogdan Markowski CM  

według tekstu homilii 

 z dnia 16 listopada 2017 roku 

 
 

 

TRWA OSTRA BRAMA 

Kopia wileńskiej Ostrej Bramy  

w Skarżysku-Kamiennej,  

do której pielgrzymowali nasi parafianie  

w maju 2012 roku 
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W połowie września 2021 roku w mediach moż-

na było spotkać „ciekawe” opinie. Poseł PO Sławomir 

Nitras wezwał do „piłowania katolików” (miał na myśli 

pozbawianie Kościoła katolickiego rzekomych przywi-

lejów?), zaś poseł Lewicy Maciej Gdula stwierdził: Po 

odsunięciu PiS-u od władzy bardzo chciałbym, żeby 

przynajmniej w mediach publicznych nie było transmi-

sji live przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego. Wystarczy 

wzmianka w wieczornych „Wiadomościach” (to było 

nawiązanie do zbliżającej się beatyfikacji Kardynała 

Tysiąclecia). 

Poseł Maciej Gdula pewnie tego nie pamięta, 

bo jest za młody (rocznik 1977) – ale ja pamiętam: to 

już było! Pamiętam ten niezwykły dzień: 16 paź-

dziernika 1978 roku. Byłem wówczas alumnem V 

roku seminarium duchownego, wiedzieliśmy już, że 

wybrano nowego papieża, już poszła plotka (plot-

ka?), że wybrano Polaka, zasiedliśmy więc wszyscy 

przed telewizorem, i czekaliśmy w napięciu i nie-

cierpliwie na „Dziennik Telewizyjny” o godz. 19.30. 

Rzeczywiście, spiker poinformował jednym zdaniem, 

że nowym papieżem został metropolita krakowski 

Karol Wojtyła, a niebywale krótka wiadomość zosta-

ła zilustrowana czarnobiałym, kiepskim zdjęciem 

krakowskiego Arcybiskupa.  

Ale to były czasy zaprogramowanej walki z 

Bogiem i Kościołem. Nie mogło być inaczej, skoro 

byliśmy wasalem sowieckiej Rosji. Liliana Sonik na 

łamach Dziennika Polskiego przypomniała, jak wy-

glądało to za naszą wschodnią granicą: Nie chodziło 

tylko o wojnę z religią: wrogiem do usunięcia stał się 

Bóg. Dosłownie. W 1923 roku zorganizowany na tę 

okoliczność Trybunał osądził Boga za „przestępstwa 

przeciwko rodzajowi ludzkiemu”. Oskarżycielami 

byli czołowi sowieccy politycy: Lew Trocki i Anatol 

Łunaczarski. Oskarżony się nie zjawił, ale miał – a 

jakże – obrońców, którzy powtarzali, że „Boga ce-

chuje odwieczne szaleństwo; jest niepoczytalny”. 

Wyrokiem Trybunału Bóg został skazany na śmierć. 

Bladym świtem pluton czerwonoarmistów strzelał w 

niebo, wykonując wyrok śmierci na Bogu… Tak wy-

glądał „naukowy” światopogląd w praktyce.  

Wcześniej bolszewicy uśmiercili 30 tysięcy ka-

płanów różnych wyznań. Były profanacje, wkraczanie 

do cerkwi, kościołów i zborów podczas nabożeństw, 

plucie, kpiny i szturchańce, było szczucie dzieci na 

rodziców. Rezultaty jednak nie zadowoliły Józefa Sta-

lina, który w 1929 r. ogłosił „bezbożną pięciolatkę” i 

podpisał tajny dekret o likwidacji religii. Był zakaz 

praktyk religijnych, więzienia, mordowanie opornych, 

zsyłki do łagrów. Z 29.584 cerkwi istniejących w 

1927 roku – w 1940 roku pozostało tylko 500. 

Warto przypomnieć, że w międzyczasie pojawił 

się jeszcze jeden osobisty wróg Pana Boga: Adolf Hi-

tler. Albo jest się chrześcijaninem, albo Niemcem. Jed-

nym i drugim być nie sposób – mówił w 1933 roku. 

Wojna się zakończy. Ostatnim wielkim zadaniem na-

szych czasów będzie wówczas jeszcze rozwiązanie pro-

blemu Kościoła – mówił w 1941 roku. Chrześcijańsko-

żydowska zaraza zbliża się już ku swemu końcowi.    

W takiej Europie Wschodniej, podbitej przez hi-

tlerowskie Niemcy, a potem zdominowanej przez So-

wietów, przyszło żyć i kierować polskim Kościołem 

błogosławionemu Stefanowi Wyszyńskiemu. W takiej 

sytuacji przyszło mu bronić wolności Narodu i praw 

człowieka. Tymczasem – rzecz znamienna – postkomu-

niści nie cierpią go dzisiaj tak samo, jak wówczas ko-

muniści: stąd oskarżenia Prymasa o faszyzm czy rasizm 

(?!). Może więc nie powinniśmy się dziwić, że poseł 

Lewicy Maciej Gdula (zresztą syn komunistycznego 
wiceministra) – i nie tylko on – chciałby, aby Wy-

szyński został zapomniany?  

Felietonistka Rzeczpospolitej komentuje: Gdula 

[…] chciałby dyskryminacji katolików w życiu publicz-

nym. Bo tym właśnie byłaby realizacja jego postulatu. 

Media publiczne są publiczne dlatego, że wszyscy się na 

nie zrzucają i dlatego, że mają być dla wszystkich. Po-

słowi Gduli może się to nie podobać, ale katolicy stano-

wią znaczną część społeczeństwa, może nawet więk-

szość, i pomysł pozbawienia ich możliwości oglądania 

tego, co dla wielu z nich jest wyczekiwanym latami wy-

darzeniem, to wyrzucanie ich poza społeczny nawias ja-

ko obywateli gorszego sortu. I puentuje: W historii byli 

już tacy, którzy walczyli z prymasem Wyszyńskim i prze-

grali. Mam nadzieję, że przegra też poseł Gdula. 

A co w ongiś bezbożnej Rosji? Rok temu 

wprowadzono do Konstytucji zdanie: Federacja Ro-

syjska „chroniąc pamięć przodków, którzy przekazali 

nam ideały i wiarę w Boga (...) uznaje ustanowioną 

przez historię jedność państwa.” I tak Bóg oficjalnie 

do Rosji powrócił, choć wyroku sprzed 100 lat nikt nie 

odwołał. Ofiarom szaleństwa likwidacji Boga też życia 

nikt nie wróci – komentowała Liliana Sonik. A ja do-

dam: po 1989 roku w wolnej Polsce Pan Bóg do dziś 

nie powrócił na miejsce przyznane Mu w Konstytucji 

3 Maja czy Konstytucji II Rzeczypospolitej. Ale za to 

powrócili do głosu ci, którym marzy się likwidacja 

Pana Boga i dyskryminacja wierzących – jak w so-

wieckiej Rosji? I tak oto historia zatoczyła koło. 

Krzywe. Bo już bez udziału bezbożnej Rosji.  

ks. Bogdan Markowski CM   

 

BIBLIOGRAFIA: 
 
▪ Piotr Zychowicz, Niemcy, Poznań (Rebis) 2017; 

▪ Katarzyna Sadło [Kataryna], Piłowanie katolików, w: 

Rzeczpospolita/Plus Minus z dnia 18 września 2021;   

▪ Liliana Sonik, Jak bolszewicy Boga na śmierć skazali, 

w: Dziennik Polski z dnia 20 września 2021. 

 

PAN BÓG I POLITYCY: 

KRZYWE KOŁO 
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 

20.00 (studenci); 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

18.30, 20.00 (studenci); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w godzinach 6.30÷9.00, 

18.00÷19.00, 19.30÷20.00 

w niedziele: 

pół godziny przed Mszą św. 
(nie ma spowiedzi w czasie Mszy św.) 

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do piątku  

tylko w godzinach 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński 

w listopadzie: we wtorki,  

od godz. 18.30 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 
zainteresowane osoby zapisują się 
pod adresem www.ftrodzinie.pl 

Klub Parafialny 
czynny we wtorki i piątki  

w godz. 13.00÷17.00 

Dyżur s. Beaty Woźniak SM 

(dla pomocy ubogim i samotnym): 
pod nr. telefonu 606-583-782 

NUMERY TELEFONÓW: 

dyżurny:          12-622-59-19; 

kancelaria:     12-622-59-21 
                (w godzinach urzędowania); 

zakrystia:       12-622-59-27; 

wezwanie do umierającego:  

  880-479-042 

 

LISTOPAD 
1 (poniedziałek): Uroczystość Wszystkich Świętych. 

 Msze Święte – jak w każdą niedzielę. 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem obowiązu-

jącym: każdy katolik jest zobowiązany do udziału we Mszy  

Świętej. 

2 (wtorek): Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień 

Zaduszny): Msze Święte o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

15.00, 16.30, 18.30 i 20.00. 

Msza św. w intencji zmarłych kapłanów: o godz. 18.30.  

3 (środa):  Świętowanie pierwszej środy miesiąca: o godz. 18.00 pro-

cesja ze świecami, nabożeństwo różańcowe, nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i uroczysta Msza Święta. 

5 (piątek):   Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną – od godz. 9.00; dodatkowa 

Msza św. – o godz. 16.30; 

6 (sobota):   Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym Po-

częciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna o Niepokala-

nym Sercu NMP o godz. 8.00, a po Mszy św. nabożeństwo 

wynagradzające. 

7 (niedziela): 32 niedziela zwykła. 

9 (wtorek):  Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.  

Uroczystość błogosławienia ministrantów Słowa Bożego 

(lektorów): Mszy św. godz. 18.30 będzie przewodniczył  

i nowych lektorów pobłogosławi ks. bp Robert Chrząszcz. 

11 (czwartek): Narodowe Święto Niepodległości: uroczysta Msza św.  

w intencji Ojczyzny o godz. 9.00. 

14 (niedziela): 33 niedziela zwykła. 

Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. 

V Światowy Dzień Ubogich. 

16 (wtorek): Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej (Matki 

Miłosierdzia – zob. s. 6).  

21 (niedziela): Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Święto patronalne Wspólnoty dla Intronizacji Najśw. Serca 

Pana Jezusa i służby liturgicznej. 

24 (środa): Początek triduum przed świętem Najśw. Maryi Panny  

 Niepokalanej od Cudownego Medalika o godz. 18.30. 

 Inauguracja nowenny przed Jubileuszem 200. rocznicy  

 objawień Cudownego Medalika (zob. s. 4).  

27 (sobota): Święto Najśw. Maryi Panny Niepokalanej od Cudownego 

Medalika.  

 Poświęcenie i nałożenie Cudownego Medalika po Mszach 

św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00 i 18.30. 

28 (niedziela): 1 niedziela Adwentu. 

Początek parafialnych rekolekcji adwentowych. 

30 (wtorek): Święto św. Andrzeja, Apostoła. 

 Dzień imienin ks. Andrzeja Telusa. 
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