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                 MARYJO, ŚLICZNA PANI 
 

1. Maryjo, śliczna Pani, 

Matko Boga i ludzi na ziemi, 

Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na 

niebie, 

Ty nas wiedziesz przed Jezusa 

wieczny tron. 

 

Maryja, Ave Maryja, 

U Boga nam wybłagaj zdroje łask,  

By świat lepszy był, by w miłości żył, 

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. 

x2 

 

2. Maryjo, śliczna Pani, 

Świat dziś czuje na swych ustach 

gorzkie łzy. 

W sercu ból, smutek, żal, a w oczach 

wciąż strach, 

Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. 

Maryja, Ave Maryja…. 

 

3 maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski 

Chrystusowi i Matce Bożej 
 „W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce 

zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej 

Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp 
Stanisław Gądecki" – poinformował rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej 
Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę. Biskupi oddali 
Polskę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 roku, po  II 
wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę 
ślubów lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku. 

W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do 
Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 
1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu 
Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej. 

W Akcie Zawierzenia czytamy m.in.: „Wraz z Maryją, Bogurodzicą 
Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej 

Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. (…) Dzisiaj zawierzamy Tobie 

naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. 

Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko 

czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. 
W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w 

opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. 
swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch. 
 

18 maja -  100-lecie urodzin  
Nazywał się Karol Wojtyła. Dla 

przyjaciół Lolek. Być przyjacielem Karola… kto 
by nie chciał? Mieć za przyjaciela (przyszłego) 
Świętego… Tak po prostu. Zwłaszcza, że Ten 
Człowiek nie stronił od ludzi. Jako mały chłopak 
był zawsze wśród kolegów. Na studiach 
podobnie. Potem jako duchowny – chciał być dla 
każdego, kto był w potrzebie. Jednał, kochał, 
modlił się i słuchał. Rozumiał ludzi i ich 
problemy. Był wrażliwym i mądrym 
człowiekiem. Od dzieciństwa powierzał swoje 
życie Bogu w codziennej modlitwie, z którą nie 
ustawał aż do końca. Trudne doświadczenia z 
młodości połączone z wytrwałym i ufnym 
kontaktem z Bogiem, stanowiły solidny 
fundament, na którym opierała się jego misja 
życia. 

 



                                Spotkanie z Bogiem w Jego Słowie  

Medytacje Biblijne 
IV Niedziela Wielkanocna /3 maja/  

jest nazwana niedzielą Dobrego Pasterza, a Ewangelia przywołuje pierwszą 
część mowy Jezusa o dobrym pasterzu. Jednak zanim Jezus zacznie mówić o dobrym 
pasterzu i zanim zacznie opisywać jego cechy, wskazuje, jak ważne jest, by do 
owczarni wchodzić przez bramę. Brzmi to uroczyście: "Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec". Nie można wejść do owiec, nie przechodząc 
przez bramę, a bramą jest Jezus. Nie można dosięgnąć drugiego człowieka w jego 
głębi, bez pośrednictwa Jezusa. 
               Nasze relacje w większości są powierzchowne dlatego, że Jezus pozostaje 
poza nimi. Plotkujemy i rozmawiamy ze sobą, miło nam być razem, ale właściwie 
przez cały czas jesteśmy obok rzeczywistości. Nie potrafimy wniknąć w siebie 
nawzajem, nie sięgamy głębiej jak tylko do zewnętrznej strony i dlatego nawet pośród 
sympatycznego towarzystwa możemy czuć się niezmiernie samotni. Potrzebujemy 
brata albo siostry, która przejdzie przez bramę, to znaczy Jezusa. Kogoś, kto z własnej 
głębi, z życia Jezusa w sobie, przemówi do naszej głębi, do życia Jezusa w nas. 
Najgłębsze w człowieku jest to miejsce, w którym jest on obrazem Boga, gdzie jest 
jak Chrystus. Dopiero napotykając to miejsce, można mówić o prawdziwym 
spotkaniu. Czy nasze życie nie wyglądałoby inaczej, gdybyśmy nauczyli się spotykać 
siebie nawzajem na poziomie głębi, wnikali w siebie nawzajem przez bramę, przez 
Jezusa. 
               Jezus jest nie tylko bramą. On jest też pasterzem. Ojciec powierzył Mu 
owczarnię. Taka była wola Ojca. Wszyscy jesteśmy naznaczeni: należymy do 
owczarni Chrystusa. To nasz powód do radości i poczucia bezpieczeństwa. Jezus 
otrzymał zadanie ochrony owczarni. Ojciec chce, aby Jezus nic nie stracił z tego, co 
Mu dał, ale żeby to wskrzesił w dniu ostatecznym (J 6,19). My jednak jesteśmy 
dziwnymi owcami. Chcemy, aby nasz Pasterz chronił nas i strzegł, ale przeszkadzamy 
Mu w tym, jak tylko potrafimy. My wszystko powywracaliśmy. Ludzka 
nieroztropność nie ma granic. Chcemy opieki a wybieramy egocentryczną wolność 
i  uciekamy spod opieki Chrystusa. Niepojęte jest to, że nasz Pasterz ciągle nie tylko 
wzywa nas po imieniu ale ofiarował się za swoje owce. Czy istnieje coś 
wspanialszego, coś większego od tego, że znaczymy coś dla Boga? Co więcej, 
znaczymy dla Boga wszystko: ofiarował przecież za nas swojego Syna. 
          Każdej niedzieli możemy spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Kielich z krwią 
Chrystusową jest niewyczerpany. Wciąż Jezus Eucharystyczny napełnia nas nowym 
życiem. Życie, które daje Jezus, jest życiem w obfitości.  Otrzymujemy nieustannie 
nowe szanse. Obojętnie, ile błędów popełnimy, ile razy dokonamy niewłaściwych 
wyborów, nowe drogi wciąż się przed nami otwierają.  
              Powinniśmy cieszyć się i być wdzięczni, że możemy być owcami u takiego 
Pasterza. Niczego nam nie braknie. 
                                       fragm. Drogocenna perła, Wilfrid Stinissen, karmelita bosy 

 

KALENDARIUM 

 

 
 

Data PATRON WYDARZENIE 

1.05 Św. Józef Rzemieślnik   
1895 – Uruchomiono latarnię morską w Krynicy 

Morskiej. 

3.05 
Najświętsza Maryja Panna 

Królowa Polski  

1660 – W Oliwie zawarto pokój pomiędzy Polską a 
Szwecją, na mocy którego król Jan II Kazimierz Waza 

zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, a Polska 
zatrzymała część Inflant. 

8.05 
św. Stanisław ze Szczepanowa BM 

(patron Polski) 
1953 – Biskupi polscy skierowali do rządu PRL list, 
który przeszedł do historii pod nazwą Non possumus. 

12.05 
święci Nereusz i Achilles 

(męczennicy) 

1926 – Przewrót majowy: wobec kontrataku wojsk 
marszałka Józefa Piłsudskiego polskie władze 
wycofały się do Wilanowa, gdzie wieczorem 

prezydent Stanisław Wojciechowski złożył urząd, a 
premier Wincenty Witos podał swój rząd do dymisji . 
1940 -  W San Bernardino w Kalifornii  bracia Dick i  

Mac McDonaldowie założyli  firmę McDonald’s. 

19.05 św. Kryspin z Viterbo (kapucyn) 

1480 – zm. Jan Długosz, polski duchowny katolicki, 
biskup lwowski, historyk, kronikarz, kanonik 

krakowski (ur. 1415). 
1955 – zm. Tadeusz Sygietyński, polski kompozytor, 

dyrygent, założyciel Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i  Tańca „Mazowsze” (ur. 1896) 

20.05 św. Bernardyn ze Sieny (zakonnik) 
1943 – Szare Szeregi przeprowadziły pod 

Celestynowem udaną akcję odbicia więźniów 
transportowanych do Auschwitz.    

26.05 
św. Kwadrat Apologeta (uczeń 

apostołów) 

 
DZIEŃ MATKI 

1331 – W Chęcinach rozpoczął się ogólnopolski wiec 
zwołany przez króla Władysława Łokietka – początek 

polskiego parlamentaryzmu. 
1805 - Uczestnicy ekspedycji Lewisa i  Clarka po raz 

pierwszy ujrzeli  Góry Skaliste. 

27.05 św. Augustyn z Canterbury 
1850 – Louis Désiré Blanquart-Evrard zaprezentował 
we Francuskiej Akademii Nauk w Paryżu technikę 
utrwalania obrazu na odbitce albuminowej. 

29.05 
św. Urszula Ledóchowska 

(zakonnica) 

1580 – Za zasługi w obronie wiary katolickiej i  jako 
zachęta do dalszych działań, szczególnie przeciwko 
Turkom i Tatarom, papież Grzegorz XIII nadał królowi 
Stefanowi Batoremu tytuł Fidei Defensor (Obrońca 
Wiary). 



Portrety Biblijne  FILIP 
        Na liście siedmiu chrześcijan wybranych na zarządców dóbr Kościoła 
Jerozolimskiego pierwszym był św. Szczepan. Na drugim miejscu znajdował się Filip 
( z greckiego "miłośnik koni"). Tenże Filip powraca na scenę w pierwszym czytaniu 
szóstej niedzieli wielkanocnej(Dz 8, 5-8,14-17), lecz już nie jako administrator, ale 
ewangelizator.  
         Rzeczywiście, widzimy jak udaje się do Samarii, a tam do starożytnej stolicy 
północnego królestwa Izraela odbudowanej przez króla Heroda jako Sebaste - 
wspaniałego centrum hellenistycznego, po grecku zwane Augusta na cześć cesarza 
rzymskiego. Tam - według Dziejów Apostolskich - głosi Chrystusa z wielką 
skutecznością, tak poprzez słowa, jak i poprzez "znaki, które czynił". Jednak jego 
działalność misyjna tutaj się nie kończy. 

           W tym samym 8. rozdziale Dziejów 
Apostolskich odnajdujemy Filipa, gdy kroczy drogą 
schodzącą z Jerozolimy do Gazy. Obok niego 
przejeżdża powóz wysokiego dostojnika królowej 
Etiopii. Ów etiopski minister skarbu był jednym z 
nawróconych na judaizm prozelitów, dlatego 
pielgrzymował do Jerozolimy. 
            Filip podszedł do powozu i zauważył, że 
pasażer czyta z Księgi Izajasza czwartą z tak zwanych 
Pieśni o Słudze Pańskim, która opisuje tajemniczą 
postać odczytywaną przez chrześcijan według klucza 
mesjańskiego, więcej - chrystologicznego. Ta czwarta 
pieśń(Iz 53) mówi o cierpieniu, śmierci i chwale Sługi 
Pańskiego, dlatego dobrze korespondowała z postacią 
Chrystusa. Filip, kontynuując swą podróż w 

towarzystwie ministra, skorzystał więc z okazji, aby pouczyć go o wierze 
chrześcijańskiej.  
           Gdy dojechali "nad jakąś wodę", nastąpił punkt zwrotny: "Oto woda- 
powiedział dworzanin - cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?". Misja 
Filipa została wypełniona. Jako Żyd z diaspory zapewne był przyzwyczajony do życia 
pośród pogan, których ewangelizowanie musiało być dla niego bardzo znaczące. Do 
pogan należał też dworzanin - z racji swego pochodzenia. 
            Odnajdujemy później Filipa w Cezarei Nadmorskiej, siedzibie rzymskiego 
gubernatora Palestyny. Tam zamieszkał ze swoimi czterema niezamężnymi córkami 
"mającymi dar proroctwa". Tam też miał zaszczyt przyjąć i gościć św. Pawła, który po 
raz ostatni udawał się do Jerozolimy, gdzie został aresztowany i gdzie rozpoczął się 
jego ostateczny i rozstrzygający etap życia. 

                                                                                      fragm. Twarze Biblii, Gianfranco Ravasi 
 
Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać 

w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu.  
                                                                                                                Św. Jan Paweł II 

ŚW. KORONA, męczennica choć należała niegdyś do popularnych świętych, to 

o jej życiu i pochodzeniu wiemy bardzo niewiele. Miała się urodzić na ziemiach 
dzisiejszego Egiptu lub Syrii ok. 160 roku i zginąć śmiercią męczeńską w 177 (według 
innych przekazów żyła latach 287-303). 

Z tych szczątkowych danych wynika, że jeszcze jako nastolatka została żoną 
Wiktora – rzymskiego żołnierza ze Sieny, chrześcijanina, który w czasach 
prześladowań wyznawców Chrystusa w Cesarstwie Rzymskim  nie chciał wyrzec się 

swojej wiary, za co został stracony. Młoda wdowa zginęła 
również śmiercią męczeńską w okresie prześladowań za 
czasów cesarza Antoniusza Piusa albo Dioklecjana. 
Według przekazu etiopskiego oboje byli członkami 
wspólnoty wczesnochrześcijańskiej. 

Pierwsza, „wyjściowa” grecka legenda o Wiktorze 
i Koronie umieszcza ich męczeństwo w Damaszku, ale 
była ona później powtarzana w różnych wariantach. 
Dlatego też obok dzisiejszej stolicy Syrii jako miejsce ich 
śmierci wymienia się także Antiochię na południu 
dzisiejszej Turcji, Aleksandrię w Egipcie, Sycylię 
i Marsylię. Świętą Koronę czczą Kościoły grecki, łaciński 
i etiopski. 

Z Bliskiego Wschodu legenda o niej dotarła do 
Włoch najpóźniej w VI wieku. Relikwie obojga małżonków znajdują się 
w Castelfidardo na wybrzeżu Adriatyku koło Ankony. Już wtedy powstał tam 
poświęcony im kościół. Już wówczas (VI wiek) św. Koronę ukazywano jako przykład 
wierności wierze. W 997 cesarz Otton III przewiózł relikwie do Akwizgranu, a w XIV 
wieku cesarz Karol IV sprowadził je też do Pragi. 

Z tamtego okresu pochodzą również pierwsze dowody oddawania czci tej 
świętej w Bawarii, Czechach i Dolnej Austrii. Tam i w niektórych innych regionach 
św. Korona czczona jest jako patronka, która nie tylko ma chronić przed epidemią 
i złą pogodą, ale też jest symbolem trwania w wierze. 

Do tradycji należą np. w Dolnej Austrii coroczne pielgrzymki św. Korony. 
W 1504 roku w małej miejscowości St. Corona am Wechsel w wydrążonym pniu lipy 
znaleziono jej figurkę a na pamiątkę tego wydarzenia wzniesiono tam kaplicę. Kult tej 
świętej znany jest też w innych częściach Austrii, również w Wiedniu, gdzie do dziś 
działa apteka św. Korony. Przy tej okazji media austriackie zwracają uwagę, że fakt, iż 
bite przez mennicę austriacką w latach 1892-1924 roku monety nazywano na 
pamiątkę świętej „koronami”, należy tłumaczyć tym, że św. Korona jest także 
patronką dobrego lokowania pieniędzy, poszukiwaczy skarbów i osób grających na 
loterii.   Wspomnienie: 14 maja 

 
 

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze 

bardziej samotny. 

Św. Jan Paweł II 

http://cytaty.o.pl/jan-pawel-ii-modlic-sie-znaczy-dac/
http://cytaty.o.pl/jan-pawel-ii-modlic-sie-znaczy-dac/


                     Matka Boża Leżajska Pani Pocieszenia  
         Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor ojców 
Bernardynów w Leżajsku należą do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej 
w Polsce. Tutejsze sanktuarium jest celem pielgrzymujących do słynącego łaskami 
cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Rocznie odwiedza to niezwykłe miejsce 
blisko 250 tysięcy wiernych.  
          Kult Leżajskiej Pani sięga 1590 roku i związany jest z nadzwyczajnym 

wydarzeniem – miejscowemu piwowarowi Tomaszowi 
Michałkowi objawiła się Maryja ze św. Józefem. 
Bogurodzica przekazała mu takie słowa: Nie trwóż się 
Michałku, tu Boga swego, a Syna mego chwałę, 
i pomoc moją poznacie. Tom sobie miejsce obrała, 
abym na nim ludzi ratowała, i przed Synaczkiem 
zastępowała. Idźże tedy do starszego, co jest dozorcą 
tego miasta, powiedz mu, iż Syna mojego jest ta wola: 
aby imieniem moim kościół mi tu zbudowali, w którym 
by ludzie modląc się, mogli otrzymać przeze mnie to, 
czego by potrzebowali.  
       Po przedstawieniu treści objawienia przełożonemu 
klasztoru leżajskich Bożogrobców ks. Wojciechowi 
Wyszogradowi, który w owym czasie był proboszczem 
leżajskiej parafii, Michałek został... oskarżony 
o herezję i uwięziony.  

            Po wyjściu na wolność postawił w miejscu objawienia krucyfiks, do którego 
zaczęli pielgrzymować wierni. Aby położyć kres kultowi, opartemu na 
niesprawdzonych jeszcze przesłankach, ks. Wyszograd nakazał spalenie krzyża. Ogień 
jednak go nie strawił. Odtąd, uznawany za cudowny, stał się przedmiotem wielkiej 
czci. Później został umieszczony w przeszklonej kapliczce za głównym ołtarzem 
bazyliki, gdzie pozostaje do dziś.  
            W 1594 roku w leżajskim lesie stanął drewniany kościół pw. Zwiastowania 
NMP, w którym umieszczono obraz Madonny z Dzieciątkiem namalowany przez o. 
Erazma z klasztoru Bożogrobców. Wizerunek szybko zasłynął łaskami. 
             W 1608 r. do Leżajska przybyli bernardyni, by opiekować się pątnikami. Ich 
staraniem powstał pierwszy murowany kościół, zaś obecną, monumentalną świątynię 
wzniesiono w latach 1618-1628 z fundacji marszałka wielkiego koronnego Łukasza 
Opalińskiego. 
               W 1634 roku biskup przemyski Henryk Firlej uznał obraz Maryi za 
cudowny. Modlił się przed nim m.in. król Władysław IV. Opiece Matki Bożej 
Leżajskiej zawierzył wojsko polskie podczas „potopu” szwedzkiego ówczesny 
wojewoda ruski Stefan Czarniecki. Zasięg kultu Leżajskiej Pani w Polsce 
przedrozbiorowej był bardzo rozległy. W 1752 za zgodą papieża Benedykta XIV 
cudowny obraz został ukoronowany.  

               W 1981 roku Stolica Apostolska ustanowiła dzień 7 maja świętem Matki 

Bożej Leżajskiej Pani Pocieszenia.  
 

Św. Andrzej Bobola - 16 maja  
Jeśli przeżywasz jakąś trudność, zachęcamy 

cię, abyś pomodlił się tą modlitwą. Wystarczy, że 

wypowiesz swój problem i zwrócisz się do Niego  o 
pomoc. 

Żył w niespokojnych czasach na przełomie 
XVI i XVII wieku w Europie rozdartej podziałami 
religijnymi i politycznymi. Toczyły się wtedy wojny 
religijne. Bóg i Jego Kościół wykorzystywany był do 
osiągania politycznych wpływów. Taka sytuacja 
powodowała osłabienie jedności Kościoła. Dzięki 
temu człowiekowi bardzo wielu wiernych siłą 
wcielonych do Cerkwi z powrotem powracało do 
wspólnoty Kościoła Katolickiego. Mowa o świętym 
Andrzeju Boboli. 

 

Modlitwa do świętego Andrzeja Boboli o pomoc w określonej trudności: 
 

Andrzeju Bobolo! Na drodze swojego życia natrafiałeś na przeszkody,  

które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. 

Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: 

przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem. 

Oto staję wobec trudności, która przekracza moje siły… (wypowiedz ją).  

Wspieraj mnie swym orędownictwem, 

abym przez cierpliwą modlitwę znalazł pokój w bliskości Jezusa,  

a z Jego pomocą wytrwał aż do rozwiązania trudności ku chwale Boga Ojca, 

który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. 

Amen. 

 

 

 

16 maja w naszej parafii przeżywać będziemy odpust parafialny 

celebrując liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli. 

 Uroczystej sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczyć będzie ks. bp 

Zbigniew Zieliński. Duchowym przygotowaniem do uroczystości odpustowej jest 

dziewięciodniowa Nowenna do Andrzeja Boboli, którą rozpoczniemy 7 maja. 

Podczas nowenny za wstawiennictwem naszego patrona prosić będziemy 

miłosiernego Boga o ustanie epidemii. 

 

 

 



POCZET PRYMASÓW POLSKI 

JAN XII STEFAN WYDŻGA 
Jan Wydżga był synem podsędka lwowskiego Jana (herbu Jastrzębiec), urodził się ok. 

1610 roku w rodzinnym majątku w powiecie 
lwowskim. Nauki pobierał w kolegium jezuicki we 
Lwowie, następnie wyjechał na studia do Lowanium 
w Belgii. Na wyższe studia teologiczne udał się do 
Włoch, tam w Rzymie obronił doktorat z teologii. 
Powrót do Polski skutkował otrzymaniem kanonii a 
następnie prepozytury katedralnej we Lwowie. Został 
też sekretarzem króla Władysława IV, a po jego 
śmierci Jana Kazimierza. W 1652 roku został 
referendarzem wielkim koronnym i sekretarzem 
wielkim koronnym. W 1655 r. wyświęcony został na 
biskupa łuckiego. W trzy lata później 
został kanonikiem kapituły warmińskiej, która w 
roku następnym wybrała go na biskupa 

warmińskiego. W 1668 r. król Jan Kazimierz abdykuje, Jan Wydżga popiera 
Condeusza na tron polski. Po śmierci króla Michała Wiśniowieckiego biskup 
warmiński jest elektorem Jana Sobieskiego, a po koronacji jego bliskim 
współpracownikiem, od 1675 r. podkanclerzym, a dwa lata później kanclerzem 
wielkim koronnym. W czasie swych rządów biskupich w diecezji 
warmińskiej odbudował pałac biskupi na wzgórzu katedralnym we Fromborku, 
wybudował pałac biskupi przy zamku w Lidzbarku Warmińskim, przeprowadził 
renowację pomieszczeń mieszkalnych przy kolegiacie w Dobrym Mieście, 
wybudował klasztor bernardynów w Stoczku Klasztornym. Po śmierci swego 
poprzednika prymasa Andrzeja Olszowskiego czekał 2 lata na potwierdzenie przez 
papieża wyboru na stolicę prymasowską w Gnieźnie. Poczet prymasów Polskich 
wprost pisze: "Zostawszy prymasem zmienił się. Z aktywnego duszpasterza i senatora 
przeobraził się w apatycznego starca. Ingresu nie odbył, w Gnieźnie za swego 
prymasostwa nie był." Jest to jedna z najbardziej krytycznych opinii zamieszczona w 
tym wydawnictwie. Prymas Jan Stefan Wydźga zmarł 6 września 1685 r. i został 
pochowany w katedrze w Gnieźnie. 
WS na podst.: Pocztu prymasów polskich i Wikipedii 
 
 
Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. 

Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. 
 

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  Niech 

nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co 

się tej nadziei może sprzeciwiać. 
 
                                                                                                             Św. Jan Paweł II 

                   "Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu". 
4. Rola mężczyzny i kobiety 

Z nauczania Wyszyńskiego jasno wynika, że rola ojca koncentruje się przede 
wszystkim na odpowiedzialności. Jej wzorem jest Bóg 
Ojciec. „Teraz staje się oczywiste, dlaczego Bóg 
Ojciec okazał światu Syna swego jako dziecię! 
Dlatego, byśmy lepiej zrozumieli, że Bóg jest Ojcem! 
A i dlatego, byśmy się nauczyli cenić  dzieci, byśmy 
chcieli je bronić! Patrzymy więc wszyscy w Żłóbek 
Betlejemski, bo tam poznajemy wielką wartość 
człowieka, bo tam rozumiemy lepiej nasz obowiązek 
obrony dzieci, obrony ich życia!” Każdy ojciec ze 
względu na swe powołanie musi wypracować w sobie 
cnoty rodzinne: troskliwość, pracowitość, oszczędność, 
trzeźwość, a obok nich czystość i skromność. Taka 
postawa stanowi wzór dla dzieci i młodzieży.  

4.1 Obowiązek wychowania i dobrego przykładu 
Kardynał Prymas karcił dwuznaczność w życiu moralnym, odrzucał stanowczo 
podwójną moralność: inną dla mężczyzny, surowszą dla kobiety. Ojciec wspólnie 
z matką odpowiedzialny jest za wychowanie swoich dzieci, musi więc chronić je 
przed niebezpieczeństwami, uczyć kultury i zasad moralnych. Podstawowy imperatyw 
kierowany do ojca w rodzinie to kochać każdego człowieka jak brata, pomagać mu, 
dostrzegać w nim Chrystusa. Naród polski dotknęły wielkie klęski, wojny, spory 
polityczne i ideologiczne, dlatego moralność rodziny powinna zaradzić wszelkiemu 
złu moralnemu i zepsuciu, szczególnie jeśli chodzi o nadużywanie alkoholu 
i materialne marnotrawstwo. Ludzie, rodziny żyjące niemoralnie, stają się wrogami 
narodu. 

4.2 Obrona nienarodzonych dzieci. Godność ojcostwa i macierzyństwa 
Kardynał niejednokrotnie musiał apelować do ojców, aby stanęli w obronie 

nienarodzonych, aby zdecydowanie zaprotestowali wobec aborcji, aby nie uznawali, 
że tylko kobieta jest odpowiedzialna za obronę życia. 
Szczególnie wysoka ranga w nauczaniu Prymasa przyznawana jest macierzyństwu. 
Szacunek dla macierzyństwa skłania Kardynała Wyszyńskiego do obrony godności 
kobiety. Nie tylko kobiety – matki, aczkolwiek jej ranga jest najwyższa, ale kobiety 
w ogóle. Z największą żarliwością Prymas zawsze przemawiał do kobiet, zwłaszcza 
do matek. Zdawał sobie sprawę, że zarówno w przeszłych dziejach narodu, jak i w 
chwili obecnej, są one filarami wiary, obyczaju i kultury narodowej. Dlatego w swych 
przemówieniach do nich przywołuje podstawowe racje teologiczne ich pozycji 
rodzinnej i społecznej. Kobieta jest darem Stwórcy dla mężczyzny. Stanowi dlań 
pomoc równorzędną mu naturą, osobowością, charakterem i przymiotami. Z daru 
Stwórcy dla kobiety i mężczyzny - daru życia i wzajemnej miłości  - wynika  prawo, 
obowiązek i zaszczyt troski o godność rodzicielstwa. 
Obowiązek obrony dzieci wynika z nakazu Bożego, z przykazania: „nie zabijaj” (Wj 
20, 13). Pierwszymi obrońcami życia dziecka są rodzice, jest to ich podstawowe  
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powołanie. Do obrony życia dzieci powołany jest też Naród, ponieważ od dzieci 
zależy jego przyszłość, rozwój i samostanowienie. Prymas utożsamiał śmierć dzieci 
nienarodzonych z powolnym wymieraniem Narodu. Do obrony życia dzieci 
zobowiązany jest także Kościół: „by mógł wprowadzać ludzi w bramy niebios”. Dla 
Prymasa oczywiste było to, że  droga do zbawienia wiedzie poprzez życie doczesne. 
Miłość Boża w tym się przejawia, że poprzez nieustanne działo stwarzania, 
powoływania nowych ludzi do życia, następuje druga faza miłości:  akt zbawczy Syna 
Bożego wprowadzający tychże ludzi do zbawienia. Dwa akty: stworzenie i zbawienie, 
są ze sobą nierozłącznie związane. Pomiędzy te dwa akty Bożej miłości zaproszony 
jest do współudziału człowiek, są zaproszeni rodzicie, przez których przekazywane 
jest życie. W żaden sposób rodzicom nie wolno tej łączności przerywać, ani przeciw 
niej występować. 

5. Wychowanie 
Ustrój socjalistyczny dążył do przejęcia i narzucenia modelu funkcjonowania 

i organizacji życia społecznego i gospodarczego, które eliminuje lub ogranicza 
wychowanie dzieci przez rodziców. Takie działanie Prymas Tysiąclecia uznał za 
niebezpieczne dla narodu, ponieważ sprzeciwia się prawu Bożemu. 
Wychowanie jest obowiązkiem i jednocześnie zadaniem, które obowiązuje wszystkie 
zmieniające się w historii pokolenia. Mają być w tym wychowaniu przekazywane 
podstawowe wartości niezbędne do godnego życia rodzinnego. Wartości te 
przenikają  następnie  do życia społecznego, narodowego. Aby kierować właściwie 
rodziną, a następnie narodem, jest niezbędne najpierw właściwe kierowanie sobą, 
kultywowanie w sobie wartości oraz życie nimi i ich upowszechnianie. Odnosi się to 
szczególnie do wartości takich jak: trzeźwość, pracowitość, mądrość, wewnętrzna moc 
i miłość. Kto właściwie kocha siebie, swoje małżeństwo i swoją rodzinę, potrafi także 
kochać swój naród. 

5.1 Rola rodziny w wychowaniu 
Rodzice, według nauki społecznej Kościoła, wychowują dzieci dla dobra 

społeczeństwa, dlatego powinni uzgadniać swoje prawa wychowawcze z prawami 
całego społeczeństwa, a więc prawami społeczności narodowej, państwowej, 
kościelnej. Współdziałanie w wychowaniu rodziny, szkoły, Kościoła i państwa, 
konieczne jest dla społecznego ładu. Z jednej strony rodzina może osiągnąć swoje cele 
jedynie dzięki pomocy innych społeczności. Z drugiej strony bez rodziny nie może 
istnieć życie społeczeństwa i państwa. Państwo powstaje ze społeczeństwa, 
a społeczeństwo z rodziny. Społeczności te otrzymują od rodziny dar istnienia 
człowieka. Rodzice, którzy przekazują życie dzieciom są bezpośrednimi 
współpracownikami Boga. Społeczeństwo otrzymuje od rodziny obywatela. 
Z rodziny, która ponosi największe trudy i ofiary, człowiek wynosi poczucie więzi 
społecznej, poczucie obywatelskie, poczucie prawa i porządku, wreszcie poczucie 
obowiązku. „Człowiek wychowany przez rodzinę wchodzi do życia społecznego, do 
serca życia narodowego. I tutaj znowu dotykamy problemu wartości wychowania 
rodzinnego i religijnego. Im człowiek jest lepiej ukształtowany w swojej osobowości 
przez życie rodzinne i pracę Kościoła, tym spokojniej wchodzi w głębię życia narodu 
i tym użyteczniejszy jest dla wspólnoty narodowej”.  (cdn) 
                                                                                       Ks. dr Zdzisław Struzik 

JAN DŁUGOSZ HERBU WIENIAWA (1415-1480) – 

najwybitniejszy średniowieczny polski historyk. 
Urodził się w 1415 roku w Brzeźnicy w ziemi 
sieradzkiej. Pochodził ze średniej szlachty. Był 
synem starosty brzeźnickiego, Jana z 
Niedzielska herbu Wieniawa, który brał udział 
w bitwie pod Grunwaldem, i Beaty z Borowna. 
Od szóstego roku życia kształcił się w szkole 
parafialnej w Nowym Mieście Korczynie. W 
1428 roku rozpoczął studia na Wydziale Sztuk 
Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Nie 
ukończył ich jednak. W 1431 lub 1432 roku 
został notariuszem w kancelarii biskupa 
krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. W 

kolejnych latach awansował do stanowiska sekretarza, a następnie kanclerza. W 1436 
roku został kanonikiem w katedrze krakowskiej, choć pełne święcenia otrzymał 
dopiero cztery lata później. Członkiem kapituły krakowskiej pozostał niemal do końca 
życia. 

U boku biskupa zdobywał pierwsze szlify dyplomatyczne, najpierw 
towarzysząc mu w wielu zagranicznych misjach, a następnie odbywając je 
samodzielnie. To jego starania przyniosły Oleśnickiemu w 1449 roku pierwszy w 
historii polskiego Kościoła kapelusz kardynalski. Jego zdolności wykorzystywał 
również król Kazimierz Jagiellończyk, zatrudniając go do pertraktacji z Krzyżakami w 
czasie wojny trzynastoletniej z Zakonem. Długosz uczestniczył też w rokowaniach 
pokojowych po zakończeniu konfliktu. W 1467 roku – mimo konfliktów z monarchą, 
dotyczących między innymi obsady biskupstwa krakowskiego – został wychowawcą 
synów Kazimierza. W jego imieniu udał się też z misją do Czech i na Węgry. 
Najbardziej znanym dziełem Długosza są spisane w 12 księgach „Roczniki, czyli 
Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, których powstanie zainspirował 
najprawdopodobniej Oleśnicki. Powstawały one już po śmierci biskupa, w latach 
1455-1480, i obejmują dzieje Polski od powstania do momentu śmierci autora. Był też 
autorem kilku prac z dziedziny heraldyki. Pozostawił po sobie ponadto szereg fundacji 
kościelnych i klasztornych. Ufundował między innymi klasztor paulinów przy 
kościele na Skałce w Krakowie czy bursę uniwersytecką dla kanonistów (również w 
Krakowie). 
W 1479 roku Długosz otrzymał nominację na arcybiskupstwo lwowskie. Nie zdążył 
go jednak objąć. Zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie. 
 
 

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i 

sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro 
wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. 

Św. Jan Paweł II 
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                                   Sobór nicejski I (325 r.)  
Sobór Nicejski był pierwszym soborem powszechnym jaki miał miejsce w 

Starożytności, odbył się 20 maja w roku 325. Na zaproszenie ostatniego cesarza 
połączonego imperium Rzymskiego Konstantyna Wielkiego przybyli do Nicei 
metropolici z całego cesarstwa. Liczba zebranych osiągnęła blisko 300 duchownych, z 
czego z części Zachodniej były dwie lub trzy osoby (nie było wśród nich biskupa 
Rzymu). Obrady toczyły się w pałacu Konstantyna, który stał na ich czele, przez 
ponad 2 miesiące. 

Dla Kościoła sobór był istotny w kwestiach jedności, zdefiniowania 
poszczególnych doktryn oraz wydania pierwszych kanonów. Z drugiej strony dla 
cesarza Konstantyna sobór miał doprowadzić do umocnienia roli Kościoła, a co za 
tym idzie również całego imperium, którym władał. 

Zgromadzenie ustanowiło wiarę w Trójcę Świętą jako symbolu nierozerwalnie 
złączonych ze sobą trzech Osób Boskich. Tylko dwóch duchownych nie zgodziło się 
na podpisanie dokumentu, za co zostali odwołani ze swoich urzędów przez 
Konstantyna, a następnie zostali skazani na wygnanie. Część uczestników soboru 
wyraziła zgodę tylko ze względu na osobę Cesarza, a tak naprawdę zwalczali Nicejski 
Symbol. 

 Jeśli sobór chciał rozstrzygnąć kwestie doktrynalne, musiał ułożyć możliwie 
precyzyjne wyznanie wiary. W trakcie obrad nad tym punktem biskup Cezarei, 
Euzebiusz, przedłożył swój projekt. Uznano go jednak za zbyt kompromisowy i w 
końcu zwyciężył tekst przygotowany przez Hozjusza i Aleksandra; z całą pewnością 
wydatnie pomagał im przy tym młody diakon, sekretarz biskupa Aleksandrii, 
imieniem Atanazjusz. Właśnie to nicejskie wyznanie wiary powtarzane jest po dzień 
dzisiejszy, choć w nieco rozszerzonej formie, w większości Kościołów 
chrześcijańskich. 

Przyjęto także dwadzieścia kanonów dyscyplinarnych, które wyznaczały 
podziały terytorium Kościoła, ilustrując okręgi administracyjne cesarstwa. 
Metropolita, czyli biskup prowincji został zobowiązany do zatwierdzania wyboru 
swoich biskupów i udzielania im sakry. Musiał też dwa razy w roku zwoływać synod 
prowincjalny. Warto zapamiętać, że właśnie sobór nicejski ustalił datę świąt 
wielkanocnych na pierwszą niedzielę po tej pełni księżyca, która następuje po 
wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Była to praktyka stosowana od dawna w gminach 
egipskich i rzymskich; natomiast w wielu innych pamiątkę zmartwychwstania 
obchodzono biorąc za podstawę kalendarz Żydowski. Konstantyn, nie zbyt przychylny 
żydom, przyjął tę uchwałę z satysfakcją. Uchwalono również, że Jerozolima otrzyma 
honorowe przewodnictwo w Palestynie. 

Sobór Nicejski ogłosił się wielkim synodem lub świętym. Euzebiusz zaś 
nazwał zgromadzenie soborem ekumenicznym, a więc 
powszechnym. „Oikoumene” oznacza ziemię zamieszkaną, czyli de facto Cesarstwo 
Rzymskie. Tradycja nazywa również I Sobór Nicejski „Soborem 318 Ojców”, co ma 
związek z 318 sługami Abrahama, o czym mowa w Księdze Rodzaju. 

Na Wschodzie postanowienia nicejskie były tępione przez 55 lat. Ostatecznie 
przyjęto je jednak na Soborze Konstantynopolitańskim w roku 381. 
 

IV Rozbiór Polski - 1815 
Ze względu na postanowienia w sprawie polskiej, często nazywany jest IV 

rozbiorem Polski. 3 maja 1815 roku na kongresie w Wiedniu Rosja, Prusy i z Austria 
9 czerwca 1815 roku podpisała konwencje bilateralne o podziale Księstwa 
Warszawskiego i trójstronną konwencję o utworzeniu Wolnego Miasta Krakowa. 
Postanowienia: 
• Utworzono Królestwo Polskie w unii personalnej z Rosją. 
• Pod panowaniem Prus znalazło się Wielkie Księstwo Poznańskie (składające się z 
departamentu toruńskiego, bydgoskiego i poznańskiego), Nadrenia, Westfalia, 
Pomorze Szwedzkie, Gdańsk, Toruń, ziemia chełmińska, północna Saksonia i Rugia. 
Z Krakowa i jego najbliższej okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod 
protektoratem trzech zaborców. 
• Zadecydowano, iż Księstwo zostanie podzielone na 4 części: 
• Austria - zagarnęła utracone w 1809 roku obwód tarnopolski (Galicja Wschodnia) 
oraz Podgórze wraz z żupami solnymi w Wieliczce, 
• Prusy - zagarnęły Gdańsk oraz departament bydgoski z Toruniem, poznański i część 
kaliskiego, 
• Rosja - zagarnęła pozostałe obszary Księstwa Warszawskiego (4/5 obszaru). 
• Kraków wraz z przyległymi obszarami leżącymi po lewej stronie Wisły uzyskał 
status Wolnego Miasta pozostającego pod kontrolą państw rozbiorowych, tzw. 
"Rzeczpospolita Krakowska". 16 listopada 1846 roku, po upadku powstania 
krakowskiego, wcielenie tego obszaru do Austrii. 

Gdy kongres wiedeński ostatecznie zdecydował o powstaniu Królestwa 
Kongresowego zw. Królestwem Polskim, w unii personalnej z carami Rosji, 
Aleksander I otrzymał, uznany przez polski Sejm, tytuł króla polskiego. 
Artykuł 5 traktatów bilateralnych głosił: Księstwo Warszawskie, z wyłączeniem 
części, którymi w inny sposób na mocy powyższych artykułów rozporządzono, 
połączone jest z Cesarstwem Rosyjskim. Połączone zaś z nim będzie nieodzownie 
przez swoją konstytucję i posiadane przez Najjaśniejszego Cesarza Wszechrosji, jego 
dziedziców i następców. Jego Cesarska Mość zachowuje sobie prawo nadać temu 
państwu, mającemu używać oddzielnej administracji, [urządzenie wewnętrzne], jakie 
uzna za przyzwoite. 
 

SYRENA SPORT – LEGENDA POLSKIEJ MOTORYZACJI 
Ponad pół wieku temu w Fabryce Samochodów 
Osobowych w Warszawie powstał prototyp 
samochodu, który do dzisiaj rozpala wyobraźnię 
tysięcy ludzi. Głównym projektantem został Cezary 
Nawrot, który  dostał  nie lada wyzwanie: 
zaprojektowanie sportowej wersji syreny. To miała 
być polska odpowiedź na tego typu auta 
produkowane w innych krajach.  
 „Pod względem formy „Syrena” sportowa z 
powodzeniem mogła konkurować z wozami 

https://www.pw.edu.pl/var/pw/storage/images/media/images/pic_51-62-1a/169178-1-pol-PL/PIC_51-62-1a.jpg


zachodnimi” tak pisano o niej w 1960 roku i  nawet  trzy dekady później w 
zachwycano się nie tylko pięknem nadwozia, ale też jego nowatorstwem. W całości 
(włącznie z szybami) zbudowane ono bowiem zostało z tworzyw sztucznych. „Panele 
karoserii wykonano ręcznie z laminatów (sztucznej żywicy o konsystencji miodu 
wymagającej do zachowania kształtu utwardzacza) i włókien szklanych na podstawie 
gipsowej makiety w skali 1:1, a szyby (przednia i tylna zakrzywione, boczne płaskie) 
ze szkła akrylowego”. Niektóre zastosowane rozwiązania faktycznie wyprzedzały 
epokę, ale w Syrenie dostrzegano też podobieństwa do istniejących modeli: Ferrari 
410 oraz Mercedesa 190SL. 

Uroczysta premiera Syreny Sport odbyła się 1 maja 1960 roku. Samochód 
wzbudził ogromny zachwyt, i to nie tylko w Polsce. Artykuły na jego temat 
publikowała zagraniczna prasa. Szczególnie zapamiętano określenie z włoskiego 
dziennika „Il Giorno”, w którym naszą Syrenę nazwano „najpiękniejszym 
samochodem zza żelaznej kurtyny”. 

Po zakończeniu testów Syrena Sport trafiła do Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Fabryki Samochodów Osobowych w Falenicy. Zniszczono ją w 1978 
lub 1979 roku. Potem kilkukrotnie (z mniejszym lub większym powodzeniem) 
próbowano zbudować repliki legendarnego auta. 

 
 

 

POLSKIE PARKI NARODOWE 
PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE  powstały  1 lipca 1996 

roku,  położony w południowej części województwa 
pomorskiego to jeden najpiękniejszych,  najbardziej 

dziewiczych i dzikich terenów Pomorza. Zachwyca 
bogactwem flory i fauny, czaruje śpiewem ptaków             
i szumem drzew. Nie cały park udostępniony jest 
zwiedzającym, dlatego warto zobaczyć te jego części, 
które można odwiedzić. 
Jeziora, wydmy, lasy, torfowiska - Park Narodowy Bory 

Tucholskie to jeden z 23 parków narodowych w Polsce. 
Zajmuje powierzchnię ponad 46 kilometrów  kwadratowych, 

a otacza go otulina o prawie trzykrotnie większej powierzchni. 
Lasy to ponad 83% tego terenu. Choć 
dominują tu sosny, dąb Bartuś jest tu 
najstarszym drzewem i swoistym pomnikiem 
przyrody. Park to również wspaniałe jeziora, 
które stanowią ponad 11% powierzchni. 
Akwenów jest 21. Największe jezioro 
Ostrowite z jeziorem Charzykowskim łączy 
Struga Siedmiu Jezior. 

Bory Tucholskie to przede wszystkim 
jeden z największych kompleksów leśnych w 

Polsce, ale to także jezioro Charzykowskie i kolebka polskiego żeglarstwa 
śródlądowego,  

W Parku spotkać można zarówno jelenia jak i zająca. Zewsząd można 
usłyszeć śpiew ponad 80 gatunków ptaków. 

Park zwiedza się od świtu do zmierzchu, przechadzając się tylko 
wyznaczonymi szlakami turystycznymi i ścieżkami edukacyjnymi. Jeden z bardziej 
kolorowych mieszkańców Borów 
Tucholskich to zimorodek.  

Park Narodowy Bory Tucholskie 
poznawać należy przede wszystkim pieszo. 
Spacery  i piesze wycieczki po parku to 
najpopularniejsza forma aktywności. 
Niemniej park zwiedzać można również na 
rowerze. Można przyjechać na własnym 
jednośladzie lub wynająć takowy w biurze 
w Charzykowych. 
Na terenie parku znajdziemy dobrze oznakowane szlaki piesze i rowerowe, fot. 
PT/Mateusz Ochocki 

Wędkowanie w Parku Narodowym to nie lada gratka dla miłośników tej 
dyscypliny. Na szczęście, władze Parku umożliwiają amatorski połów ryb. Potrzeba 
jednak do tego specjalnego zezwolenia. 

Gdy już je otrzymamy, należy trzymać się ściśle określonych zasad połowu. 
Ryby łowić można tylko za dnia dwiema wędkami z brzegu. Wprowadzane są 
ograniczenia ilościowe złowionych ryb, a całkowicie zabroniony jest połów m.in. 
sandacza, siei i węgorza. Wędkarstwo na terenie parku uprawia się na jeziorach: 
Ostrowite, Jeleń, Płęsno, Skrzynka. 

W trosce o dobro przyrody, nawet jeśli chcemy kręcić film lub fotografować 
okolicę, należy postarać się o odpowiednie zezwolenie. 

Park Narodowy Bory Tucholskie to rewelacyjne miejsce nauki o przyrodzie. 
Zajęcia na łonie natury oferowane są uczniom w różnym wieku - od przedszkolaka do 
nastolatka. Najmłodsi nauczą się rozpoznawać pory roku i dowiedzą się, w jaki sposób 
w danym okresie zachowują się rośliny i zwierzęta. Dzieci z klas I - III uczęszczać 
mogą na zajęcia z dwóch bloków: przyrodniczego i artystycznego. Pracownicy parku 
nauczą rozpoznawać gatunki ptaków, drzew, krzewów i grzybów. Podczas zajęć 
plastycznych uczniowie stworzą ekologiczną torbę lub poznają tajniki powstawania 
papieru czerpanego. Podobne zajęcia, lecz na odpowiednio  wyższym poziomie, 
oferowane są również dla młodzieży, w tym dla uczniów szkół średnich. 
Zajęcia są bezpłatne, jednak należy wcześniej uzgodnić termin ich realizacji. 
Park Narodowy Bory Tucholskie to rewelacyjne miejsce do nauki o przyrodzie, 
Od 1997 roku Park Narodowy Bory Tucholskie udostępniany jest naukowcom. 
Prowadzone są tu liczne badania naukowe. Zasady otrzymywania pozwoleń na 
eksplorację są dość restrykcyjne. 
Wstęp na teren Parku Narodowego Bory Tucholskie jest płatny. 

 
 



         Zasłyszane w Parafialnej Kawiarence.... 

       O odważnym Polaku, który uratował Wiedeń 
               i założył tam pierwszą kawiarnię. 

  O początkach kawy w Austrii opowiada romantyczna historia, która opisuje 
oblężenie Wiednia przez Turków w 1683 roku i sposób, w jaki Georg Franz 
Kolschitzky, rodem z Polski, wcześniej tłumacz w armii tureckiej, uratował miasto       
i zdobył nieśmiertelną sławę. 
        7 lipca 1683 roku turecka armia pod wodzą Kara Mustafy stanęła pod Wiedniem 
i odcięła miasto od reszty świata. Żołnierze  tureccy rozłożyli obóz wokół murów         
i pozostawali na swoich pozycjach około dwóch miesięcy. W oblężonym mieście 
panował głód. Dowódca obrony Wiednia, hrabia Ernst Rudiger von Starhemberg, 
szukał ochotnika, który by przedarł się przez linie tureckie i przekazał wojskom 
sojuszniczym (wojsko księcia Karola Lotaryńskiego) list z prośbą o jak najszybszą 
pomoc. Zgłosił się Kolschitzky. Przez wiele lat żył w Turcji , dobrze znał język 
turecki i tamtejsze obyczaje. Wraz ze swoim służącym Mihajloviciem 13 sierpnia 
1683 roku wymknął się z Wiednia. Posłańcy przebrani w stroje tureckie, szczęśliwie 
przedostali się przez linię wroga do obozu wojsk cesarskich po drugiej stronie Dunaju. 
Jedna z zachowanych wersji opowieści mówi, że lało wówczas jak z cebra, ale 
Kolschitzky o to nie dbał i po drodze wesoło śpiewał tureckie piosenki. I tak, razem ze 
służącym bez przeszkód maszerowali przez winnice, wcześniej poczęstowani kawą     
i odprowadzeni przez dostojnika tureckiego (agę) do zachodniej granicy obozu.  
       Z pisemną odpowiedzią, uzupełnioną ustnymi informacjami, w ulewnym deszczu 
powrócili posłańcy do oblężonego miasta. Kolschitzky jeszcze nieraz odbywał 
niebezpieczną drogę z Wiednia do obozu księcia Karola. Jedna z relacji mówi, że 
musiał przepływać cztery odnogi Dunaju. Wieści, które przynosił ze swoich wypraw, 
były wielkim moralnym wsparciem dla obrońców miasta. W końcu z odsieczą przybył 
król Polski Jan III Sobieski. To była jedna z najbardziej dramatycznych chwil w 
historii Austrii, ponieważ wszystko już wskazywało, że półksiężyc zwycięży krzyż. 
         Armia turecka, uciekając, zostawiła za sobą bogate łupy. Wśród zdobyczy 
wojennych znalazło się wiele rzeczy nieznanych dotychczas chrześcijanom. 
Uchodzące wojska tureckie porzuciły  również kilkaset wielkich worków 
wypełnionych czymś, czego nikt z mieszczan Leopoldstadt nie widział nigdy na oczy. 
Kiedy je rozwiązano, okazało się, że są w nich dziwne ziarna.Pewien Bawarczyk, 
porucznik kawalerii oświadczył, że słyszał, jakoby Turcy używali tych ziaren do 
karmienia wielbłądów. Kawalerzyści postanowili wrzucić zawartość worków do 
Dunaju, czemu się sprzeciwiali mieszkańcy Wiednia. I tak spierali się przez pewien 
czas, a tymczasem dragoni spalili jeden z worków. Wówczas na scenie pojawił się 
Kolschitzky ze służącym... cdn 

 

 

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. 

Św. Jan Paweł II 
 

 

 

SOPOCKIE ULICE: KASPROWICZA JANA 
Malownicza uliczka o długości 210 m w Górnym Sopocie, odgałęziając się od 
zachodniej części ulicy Jana Kochanowskiego, prowadzi łukiem do stóp Zajęczego 
Wzgórza. Wytyczona w 1908 r., została przed pierwszą wojną światową                       
i bezpośrednio po niej obudowana piętrowymi willami o wystroju modernistycznym, 
urozmaiconym motywami ludowymi. 
Dom pod numerem 4., nawiązujący architekturą do wystroju całej ulicy, pochodzi z 
końca lat 80 XX w. 
Nazwa ulicy sprzed 1945 r.: Kollathstrasse, na pamiątkę Johannesa Kollatha, 
zmarłego w 1908 r. burmistrza Sopotu. 
Jan Kasprowicz (1860-1926), poeta, dramatopisarz i tłumacz, przedstawiciel 
symbolizmu i ekspresjonizmu w liryce Młodej 
Polski. 

Parcela pod numerem 8. Willa Adelaide  
piętrowa willa o wystroju modernistycznym 
zbudowana w 1921 r. według projektu 
Johanna Suhra dla doktora M. Łukowicza. W 
latach 1923-1987 właścicielem i mieszkańcem 
tej willi był Marian Mokwa, malarz - 
marynista, o czym informuje napis na głazie 
pamiątkowym przy ogrodzeniu posesji.  

 

 

NA WESOŁO: 
Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego. 
- Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste... 
Mechanik: 
- To olej. 
Blondynka: 
- Dobra. Oleję. 
 

 

W biurze spotyka się optymista z pesymistą. 
- Gorzej już być nie może - mówi pesymista. 
- Może, może - mówi optymista. 
 
 
Chińczyk pyta Polaka: 
- To ilu was jest w tej Polsce? 
- No... Ze 40 milionów.. 
- To wy się tam chyba wszyscy znacie? 

 
 

 

http://cytaty.o.pl/jan-pawel-ii-kaplan-jest-czlowiekiem/


Z ŻYCIA PARAFII: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi w naszym kościele 

może przebywać obecnie jednocześnie do 22 osób, a w kaplicy do 7 osób. 
Przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości oraz zakrywaniu nosa i ust. 
Zgodnie z nowym dekretem Metropolity Gdańskiego zostają przywrócone celebrację 
nabożeństw.     Nabożeństwa majowe ze śpiewem Litanii Loretańskiej codziennie o 
godz. 17.30. Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać 15 minut przed 
każdą Mszą Świętą.  

Pragniemy również przypomnieć́, że wszystkie Msze Święte i nabożeństwa są 

transmitowane przez Internet. Zachęcamy do łączności z nami we wspólnej modlitwie. 
 

 

 
26 MAJA PAMIĘTAJMY  

O NASZYCH MAMACH 

Choć korzenie Dnia Matki często wiąże się ze 
starożytnymi kultami Bogini-Matki – symbolu 
płodności i opiekunki kobiet, to nowożytna tradycja 
świętowania tego dnia ta wywodzi się z początków 
XX w. W 1907 r. Amerykanka Anna Jarvis, 
zrozpaczona po śmierci matki, zaczęła lobbować za 

ustanowieniem święta, które upamiętniało by miłość i poświęcenie wszystkich kobiet 
wychowujących dzieci. Pomysł trafił na podatny grunt i już w 1914 r. Kongres 
ustanowił świętem narodowym każdą drugą niedzielę maja – w ten sposób narodził się 
Dzień Matki znany do dziś.  

Niestety inicjatorkę bardzo szybko spotkał ogromny zawód. Stworzone przez 
nią święto szybko przekształciło się w festiwal kiczowatej komercji. Jarvis była 
zrozpaczona. - Wydrukowana kartka nie znaczy nic innego, jak tylko to, że byłeś zbyt 
leniwy, żeby napisać coś do kobiety, która zrobiła dla ciebie więcej niż ktokolwiek 
inny. A słodycze? Przynosisz pudełko dla matki, a potem większość zjadasz sam – 
pisała krytykując sposób obchodzenia tego święta. W 1948 r., tuż przed śmiercią, 
została nawet aresztowana za zakłócanie porządku, kiedy brała udział w proteście 
przeciwko Dniu Matki w Nowym Jorku. 

Jej pierwotna idea okazała się jednak na tyle nośna, że święto rozprzestrzeniło 
się po całym świecie. W Polsce obchodzono je po raz pierwszy w Krakowie 26 maja 
1923 r. Najlepszym dowodem na amerykański rodowód święta jest to, że prawie na 
całym świecie obchodzi się je w maju – z reguły w drugą niedzielę tego miesiąca – tak 
jak w USA. Od tej reguły jest tylko kilka wyjątków – np. w Norwegii święto na cześć 
matek jest obchodzone w drugą niedzielę lutego, a w Wielkiej Brytanii i Irlandii w 
czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Historia Brytyjskiego święta jest o tyle ciekawa, 
że choć ma ono lokalne korzenie, to tradycja jego obchodzenia prawie całkowicie 
wygasła w dwudziestoleciu międzywojennym. Wskrzesili ją dopiero amerykańscy 
żołnierze licznie przybywający na wyspy w czasie II wojny światowej. 

 Mateusz Wojtalik 
 

  

 
 

  

NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

7
30

     9
00

    10
30

    12
00

    13
15

   18
00

    

SOBOTA  18
00 

   msza św. niedzielna 

 

 DNI POWSZEDNIE 

 MSZA ŚW – 9
00

 ,  18
00

    

 

NABOŻEŃSTWA: 

MAJOWE codziennie 17
30

 

PONIEDZIAŁEK po wieczornej Eucharystii ku czci św. Andrzeja Boboli 

ŚRODA 17
30

 -  Nowenna do Matki Bożej  Nieustającej Pomocy 

PIĄTEK  17
30

  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

I SOBOTA MIES IĄCA  - po  mszy św. o godz. 9
00

 nabożeństwo pierwszosobotnie do 

NSNMP z różańcem wynagradzającym. 

OSTATNIA SOBOTA MIESIĄCA, po  mszy św. o godz. 9
00

,  różaniec rodziców i 

dziadków w intencji dzieci i wnuków . 

II NIEDZIELA MIESIĄCA  

16
00  

Msza św. o dobry wybór współmałżonka 

 

Biuro Parafialne czynne: 

Poniedziałek  - 15
30

 – 17
00

 

Czwartek – 9
30

 – 11
00  

 

 Liturgiczna Służba Ołtarza6 marca godz. 18.30 w kościele27 marca  godz. 18.30 w 

Poradnictwo Rodzinne: 

Spotkania uzgadniane przez Biuro Parafialne 

Akcja Katolicka: 

Spotkania –  I i III środa godz. 19
00

 

Wspólnota Żywego Różańca: 

I Niedziela miesiąca godz. 17.00 w Domu Parafialnym 

 Grupa modlitewna Krwi Chrystusa PIĄTEK  MIESIĄCA godz. 19
30 

  spotkania z ks. 

Spotkania – II i IV wtorek godz. 19
00

 

Wspólnota MARANA THA 

Spotkania – II i IV czwartek  godz. 19
00 

Wspólnota Domowego Kościoła: 

21 marca godz. 15
00

 

Wszystkie spotkania duszpasterskie są obecnie zawieszone do odwołania ze 

względu na stan epidemii. 
 

Parafia św. Andrzeja Boboli, ul. Powstańców Warszawy 15, 81-718 Sopot  
Nr konta: 95 1240 1242 1111 0010 7801 6812 - na cele kultu religijnego 

e-mail redakcji: barka.bobola@wp.pl 

Redaguje Akcja Katolicka w oparciu o portale  internetowe i publikacje  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW: 
 


