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Tygodnik Parafialny
Parafia pw. bł. Doroty z Mątew

GDAŃSK JASIEŃ
I czytanie: Dz 13, 14.43-52

IV NIEDZIELA
WIELKANOCNA

Dobrego Pasterza

Apostołowie zwracają się do pogan

Psalm:

Ps 100 1-2.3, 4b-5ab

My ludem Pana i Jego owcami

II czytanie: Ap 7, 9. 14b-17

Baranek będzie ich pasł i prowadził
ich do źródeł wód życia

Ewangelia: J 10, 27-30
Rok liturgiczny C/I

”Pilni studenci seminarium duchownego”
- narysował Mikołaj, lat 10

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w naszej parafii z okazji Niedzieli Dobrego
Pasterza – niedzieli modlitw o powołania i za powołanych,
gościmy kleryka Mateusza, alumna roku I.
2. Dzisiaj w kawiarence parafialnej o g. 19.15 spotkanie
wspólnoty młodzieżowej „Ruch Lednicki”.
3. Za tydzień Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza do kawiarenki parafialnej na ciasto i kawę.
4. Ks. Tomasz zaprasza młodzież do udziału w spotkaniu
młodych w Lednicy 1 czerwca tego roku. Koszt 90 zł od
osoby (autokar) wpłacane przy zapisach. Więcej informacji
i zapisy u ks. Tomka w zakrystii po mszy.
5. Ks. Tomasz organizuje wyjazd młodzieży na „Wieczór Modlitwy Młodych” w piątek, 17 maja. Wyjazd ok. 19.00 powrót po g. 24.00. Potrzebna zgoda rodziców. Zapisy i więcej
informacji u Ks. Tomka.

REDAKCJA
Redaktor naczelny
Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty

Ewa Rola – ewkarolka@po.pl
Maria Rusiecka – maria.karas@wp.pl
Lucyna Witek – lucyna.witek@rewit.pl
Piotr i Joanna Błędzcy – piotr.bledzki@gmail.com
Korekta Małgorzata Migdał – gmigdal@op.pl
Opracowanie graficzne
Katarzyna Karczewska – banas_ka@wp.pl
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6. Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza do wzięcia udziału w rekolekcjach ewangelizacyjnych, które odbędą się w naszej
parafii w weekend 24–26 maja. Więcej informacji na
plakatach.
7. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na dwudniową
pielgrzymkę do Częstochowy z okazji odpustu Matki i
Królowej Przenajdroższej Krwi w dniach 18-19. 05. 2019.
Więcej informacji na plakatach lub u Pani Uli Czaplewskiej
Grenda – 516-125-661.
8. W dniach od 7-10 czerwca par. św. Antoniego w Gdańsku
Brzeźnie organizuje pielgrzymkę do Warszawy i na Lubelszczyznę. Koszt wyjazdu 650 zł od osoby. Program i szczegóły na wywieszonych plakatach oraz na str. int. par. św.
Antoniego. Zapisy u ks. Adama pod nrem tel.: 660-854-379.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz do zabrania
naszego Tygodnika Parafialnego.

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.00, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

Jezus daje swoim owcom życie
wieczne

Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc maj:
Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei
dla tego kontynentu.

Z Ewangelii św. Jana
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam
je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je
dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

KOMENTARZ:
Czwarta niedziela po Wielkanocy poświęcona
Dobremu Pasterzowi upatruje w tej postaci, tak bardzo
drogiej pierwotnemu Kościołowi, wyraz powszechnej
miłości Chrystusa ku ludziom. Oni należą do Niego jak
owce do pasterza. On zazdrośnie ich strzeże, jest dla nich
źródłem życia i zbawienia: „Ja daję im [owcom] życie
wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich
z mojej ręki” (J 10, 28). Niezmierny przywilej, ale wymaga
on ze strony człowieka spełnienia pewnego warunku:

„Moje owce słuchają mego głosu... i idą za Mną”. Poznaje
głos Jezusa ten, kto przyjmuje Ewangelię i rozumie jej
prawdziwy sens; kto słucha głosu Kościoła — papieża,
biskupów, przełożonych — i jest posłuszny; kto zważa na
głos sumienia, na głos natchnień wewnętrznych. Człowiek
słuchając tych wszystkich głosów, wprowadzając je w
życie, w czyn, idzie za Panem z coraz większą wiernością
i gorliwością.

Ks. Tomasz
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PATRONI POLSKI
Naszej ojczyźnie patronuje wielu świętych. Do głównych patronów, obok NMP Królowej Polski
należy święty Wojciech i święty Stanisław ze Szczepanowa.

Święty Wojciech ( 956-997)- to Wojciech
Sławnikowic, jeden z siedmiu synów możnej rodziny
Sławnikowiców z Lubicy, rodu pretendującego do
władzy w Czechach.
Podobno, kiedy Wojciech bardzo ciężko zachorował, rodzice złożyli ślub, że jeśli syn wyzdrowieje, ofiarują go Bogu na służbę. W 972 roku wysłany
zostaje do Magdeburga, gdzie kształcił się w szkole
katedralnej pod opieką arcybiskupa świętego Adalberta. Z szacunku i podziwu dla arcybiskupa przybrał
później jego imię. Dlatego właśnie pod imieniem
Adalberta jest znany i czczony w Europie. W wieku 25
lat wrócił do Pragi. Po śmierci biskupa Dytmara,
został nominowany na jego następcę. W 983 roku
Wojciech został konsekrowany na biskupa i stał się
pierwszym biskupem narodowości czeskiej.
Żył bardzo skromnie, dobra biskupie przeznaczał
na utrzymanie budynków kościelnych, na utrzymanie
kleru i dla ubogich. Odwiedzał więzienia i targi niewolników. Ponoć Wojciech miał sen, w którym Chrystus
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powiedział do niego: „ Oto ja jestem znowu sprzedany, a ty śpisz?”. Od tamtej pory usilnie piętnował
handel niewolnikami. Przejawiał niezłomną postawę
wobec tej części duchowieństwa, która łamała zakazy
życia wspólnotowego, i jak pisze św. Bruno z Kuerfurtu „żenili się jawnie”. Podpadł także potężnym
rodom, którym wytykał grzechy wielożeństwa,
małżeństwa z krewnymi, wiarołomstwo, łamanie
postów i lekceważenie świąt. Nie widząc efektów
swoich działań i pouczeń, zasmucony i rozgoryczony
opuścił Pragę i udał się do papieża. W Rzymie wstąpił
do benedyktynów ( 989-992).
Do Pragi ponownie powrócił w 992 roku wraz
z kilkunastoma zakonnikami z opactwa i założył nowy
klasztor w Brzewnowie pod Pragą. Budował kościoły
i wysyłał misjonarzy na Węgry. Niestety, podpadł
znanej z agresywności i buty, potężnej i wpływowej
rodzinie Werszowców. Dał bowiem schronienie
kobiecie z ich rodu, którą mąż złapał na cudzołóstwie,
i którą postanowił zabić. Mimo protestów biskupa
najęci siepacze wywlekli kobie-tę z klasztoru
benedyktynek i zamordowali. Wojciech rzucił na nich
klątwę. W odwecie 28 września 995 roku
Werszowcowie napadli na rodzinny gród Wojciecha,
spalili gród, a ludność wzięli w niewolę i wymordowali
czterech jego braci z żonami i dziećmi. Załamany
Wojciech potajemnie opuścił Pragę i udał się do
Rzymu. Chociaż synod nakazał mu powrót, to
zbuntowana Praga nie chciała swojego pasterza.
W tej sytuacji Wojciech zdecydował się udać do
Polski do pracy misyjnej wśród pogan. Przyjęty został
bardzo serdecznie przez króla Polski Bolesława Chrobrego. Na drogę misyjną otrzymał od króla 30 wojów.
Wojciechowi w misji towarzyszył także jego przyrodni
brat błogosławiony Radzim i subdiakon Benedykt
Bogusza. Przez Wisłę udali się do Gdańska, gdzie przez
kilka dni głosili Ewangelię. Potem wyruszyli w stronę
Elbląga. Po drodze Wojciech odprawił królewską eskortę, gdyż chciał zaakcentować, że przybywa w pokoju. Jednak wrogo nastawiony lud pruski pobił
Wojciecha i jego towarzyszy. W tej sytuacji Wojciech
postanowił wycofać się z Prus. Niestety, nie zdążył.
O świcie w dniu 23 kwietnia 997 roku, zbrojni
Prusacy otoczyli trzech misjonarzy. Święty Wojciech
akurat kończył odprawiać Mszę świętą. Jeszcze
w szatach liturgicznych pobito go i zawleczono na
pobliski pagórek. Tam kilkakrotnie został ugodzony
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włócznią. Odcięto mu głowę i wbito na pal. Przy
martwym ciele postawiono straż. Po pewnym czasie
wypuszczono pozostałych misjonarzy i zaproponowano oddanie ciała Wojciecha za okup. Ciało
wyceniono na kilogramy złota. Król się zgodził i uroczyście sprowadził ciało Wojciecha do Gniezna.
Pochował go przy ołtarzu w katedrze.
Męczeńska śmierć zakonnika odbiła się szerokim
echem w Europie. Na prośbę cesarza Ottona III, papież
Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 dokonał
uroczystego ogłoszenia Wojciecha świętym.
W 1000 roku odbył się zjazd gnieźnieński, na
który przybył cesarz Otton III. Od króla polskiego

Święty Stanisław ze Szczepanowa (ok.10301079), urodził się w zamożnej, prawdopodobnie
rycerskiej rodzinie. Kształcił się w Tyńcu w klasztorze
benedyktyńskim, studiował w Paryżu. Przyjął
święcenia w 1060 roku, a w 1072 roku został
konsekrowany na biskupa krakowskiego. Był
gorliwym, bezkompromisowym kapłanem. W swojej
rodzinnej wiosce wystawił drewniany kościół pod
wezwaniem świętej Marii Magdaleny, dla biskupstwa
nabył wieś Piotrawin. Przyczynił się do wyjednania u
papieża Grzegorza VII wskrzeszenia metropolii
gnieźnieńskiej, niezależnej od magdeburskiej.
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otrzymał on jako relikwie - ramię świętego Wojciecha.
Relikwie zostały podzielone na dwie świątynie: w Rzymie i Akwizgranie. W 1038 roku podczas najazdu na
Polskę, czeski książę Brzetysław zrabował ciało
świętego Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej. Polska
otrzymała w 1928 roku od papieża z Rzymu tylko część
relikwii świętego Wojciecha, cząstkę kości ramienia.
Święty Wojciech oprócz tego, że jest patronem
Polski, to patronuje również wielu diecezjom, np.
gnieźnieńskiej, gdańskiej. Dzień męczeńskiej śmierci23 kwietnia, jest dniem jego święta.

Popadł w konflikt z popędliwym i nieznoszącym
sprzeciwu królem Polski Bolesławem II Szczodrym,
zwanym też Śmiałym. Początkowo ich relacje układały
się bardzo dobrze, król popierał reformy papieża
Grzegorza VII, odbudowywał wiele klasztorów i kościołów. Ze względu na ustawiczne wojny prowadzone
przez króla, zmęczenie rycerzy i poddanych, doszło do
buntu. Według błogosławionego Wincentego Kadłubka
wyprawy króla i jego wojska były powodem, że w kraju
szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon. Kiedy podczas
ostatniej wyprawy na Ruś rycerze błagali króla aby
wracał jak najszybciej do kraju, ten postanowił przez
kilka tygodni jeszcze się bawić. Wtedy rycerze zaczęli
potajemnie go opuszczać. Kiedy król powrócił do kraju,
zaczął mścić się na nich okrutnie. Biskup Stanisław
postanowił wstawić się za nimi. Prosił króla, potem
upominał, a jak to nie pomogło, rzucił na niego klątwę.
Wściekły król postanowił się zemścić.
W dniu 11 kwietnia 1079 roku udał się na Skałkę
i w czasie Mszy św. zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał poćwiartować jego ciało. Duchowni
pochowali je w kościele świętego Michała na Skałce.
Sam król za swoją brutalność musiał uciekać
z kraju. Wraz z 10-letnim synem Mieszkiem schronił się
na Węgrzech. Swoją wyniosłą postawą zraził do siebie
również węgierskiego sojusznika i zmarł na wygnaniu,
prawdopodobnie w klasztorze karynckim w Ossiaku
w roku 1081.
W 1088 roku przeniesiono relikwie świętego
Stanisława do katedry krakowskiej. Legenda głosi, że
poćwiartowane ciało biskupa zrosło się w całość.
Następne stulecia uwidoczniły słabnącą pozycję
Polski, szczególnie po rozbiciu dzielnicowym w 1227
roku. W 1253 roku papież Innocenty IV dokonał
kanonizacji świętego Stanisława.
W Polsce uroczyście ogłoszono kanonizację
dopiero 8 maja następnego roku, wierząc, że za
przyczyną święty Stanisława odrodzi się Polska
zjednoczona i odzyska utraconą władzą centralną.
Od tej pory święty Stanisław, biskup męczennik
stał się patronem odradzającej się Polski.
Maria Rusiecka
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Z Wielkanocnego orędzia Papieża Franciszka

N A B O ŻE Ń S T W O F A T I M S K I E

Miesiąc maj to szeroko rozumiany miesiąc poświęcony
szczególnie Maryi. A Fatima to miejsce, w którym, właśnie
w maju 1917r. Matka Boża zaczęła przekazywać swoje przesłanie portugalskim ubogim dzieciom Franciszkowi (9 lat),
Hiacyncie (7 lat) i Łucji (10 lat). Trwały wtedy wyniszczające
Europę walki I wojny światowej, na frontach ginęły miliony
żołnierzy. W Rosji, po zwycięstwie bolszewików, nastał komunistyczny terror. Walczono z Bogiem i wszelkimi przejawami religijności. Z ust Maryi płynął apel do całej ludzkości, by zerwała z grzechem i nawróciła się do Boga, by
mógł zapanować upragniony pokój.
Dzieci, które w Fatimie wybrała Matka Boża, otrzymały
chrześcijańskie wychowanie, codziennie całą rodziną odmawiali różaniec. Dzieci pomagały przy pracy na roli i wypasie
owiec. Dnia 13 maja 1917 r. rodzeństwo pastuszków (Franciszek i Hiacynta) jak zwykle rano poszło paść owce w Cova
da Iria (Kotlina Pokoju) w pobliżu wioski Fatima. Razem z nimi była też ich kuzynka Łucja. Nagle usłyszały niezwykły
szum i błyskawicę na niebie. Gdy się odwróciły na rosnącym
niedaleko dębie ujrzały światło i Panią w bieli. Spontanicznie wyciągnęły z kieszeni swoje różańce i zaczęły się
wspólnie modlić z Matką Bożą.
Po wspólnej modlitwie rozpoczął się ich niezwykły a zarazem pełen prostoty dialog. Pani powiedziała do nich, by
się nie bały i że jest z Nieba. Maryja powiedziała im, że jeżeli ludzie się nie nawrócą i nie podejmą czynów pokutnych,
świat skazany jest na niechybny koniec. Dzieci obiecały Maryi, że odtąd z jeszcze większą gorliwością modlić się będą
na różańcu i wykorzystają każdą okazję, by się umartwić.
Matka Boża zaprosiła je na kolejne spotkanie za miesiąc.
Za drugim razem wokół dzieci zgromadziło się ok. 50
osób, bo o wydarzeniu tym było coraz głośniej w całej okolicy. W lipcu niezwykłej wizji towarzyszyło ok. 4 tysięcy ludzi. Tym razem Maryja przekazała im tzw. tajemnicę fatimską. Przede wszystkim dotyczyła ona wizji piekła. Zapowiadała też ogromne szkody, jakie Rosja uczyni w świecie
(komunizm!). Ostatnie spotkanie z Maryją fatimskie dzieci
przeżyły 13 października 1917 roku. Wtedy towarzyszył im
70- tysięczny tłum, który oglądał cud "tańczącego słońca".
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Najwięcej domysłów wzbudziła "trzecia tajemnica fatimska" powierzona przez Siostrę Łucję Ojcu Świętemu w 1958
roku. W roku 2000 zostało opublikowane i skomentowane jej
przesłanie przez ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki
Wiary, kard. J. Ratzingera. Jan Paweł II uznał, że zapowiedź
o męczeństwie papieża, o którym mówiła trzecia tajemnica,
wypełniła się w dniu zamachu na polskiego papieża 13 maja
1981 roku, w dniu, gdy w całym Kościele wspominana jest
Matka Boża Fatimska.
Matka Boża pozostawiła ludziom przede wszystkim
prośbę o modlitwę różańcową, w szczególności w formie
pokutnej. Nabożeństwa fatimskie, które odbywają się w
kościołach w 13 dniu miesiąca, od maja do października,
składają się z rozważania tajemnic różańca, nabożeństwa
a także procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej (w formie
pokutnej). Ponadto, o czym niestety niewiele się mówi, Pani
z Nieba – jak nazwały Maryję dzieci z Fatimy, pozostawiła
nabożeństwo ku czci Jej Niepokalanego Serca. Nabożeństwo
to ma charakter wynagradzający za zniewagi czynione
wobec Matki Boga, a tym, którzy je odmawiają, zapewnione
są szczególne łaski. Podobnie jak 9 pierwszych piątków
miesiąca, 5 pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanemu Sercu Maryi ma uchylić bramy Nieba wierzącym,
którzy nabożeństwo to odprawią. Oczywiście Eucharystia
powinna być w pełni przeżyta, a ten dzień ubogacony rozważaniem tajemnic różańca świętego. Oczywiście nie jest to nabożeństwo, które odmówiwszy raz w życiu zapewni nam bez
względu na wszystko wejście do Królestwa Bożego. Ma ono
nas umacniać i udoskonalać naszą duszę. Łucja, podczas jednego z widzeń spytała dlaczego właśnie pięć – oto udzielona
jej odpowiedź: „Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest
pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, przeciw dziewictwu Matki Bożej, przeciw
Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie
uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego, czyny tych, którzy
usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę,
a nawet nienawiść do Matki Niepokalanej, czyny takich,
którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.”
Maryja pozostawiła w
Fatimie szczególnie prośbę o
codzienną modlitwę różańcową, a także pierwsze soboty
miesiąca i nowennę ku czci Jej
Niepokalanemu Sercu a także
nabożeństwa fatimskie. Wiele
dróg by przez ręce Maryi złożyć
nasze prośby i w szczególny sposób wynagrodzenie Bogu za
otrzymywane łaski.

Ewa Rola

Niech Zmartwychwstały, który otworzył na oścież bramy
grobu, otwiera nasze serca na potrzeby cierpiących biedę,
bezbronnych,

ubogich,

bezrobotnych,

usuniętych

na

margines, osób pukających do naszych drzwi w poszukiwaniu
chleba, schronienia i uznania swej godności.

Dokończenie ze strony 2

Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od
pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym
świętem Wniebowzięcia Matki Bożej. W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku.
Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920
roku w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji
Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem.
Rozpoczęto w ten sposób kontrofensywę, w wyniku
której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego
pod
dowództwem
Michaiła
Tuchaczewskiego.
Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował rozkaz
Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława
Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku.

15 sierpnia to w Kościele Katolickim bardzo
ważne święto upamiętniające Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny. Według kanonu wiary KK
Maryja Matka Jezusa została po zakończeniu
ziemskiego żywota wzięta do Nieba z duszą i ciałem.
W Polsce i w wielu krajach europejskich czci się Matkę
Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i roślinności.
Wszystkie przytoczone wydarzenia ukazują
wielką potęgę Maryi w walce ze złem oraz owoce,
jakie zrodziły się z głębokiego zawierzenia Matce
Najświętszej. Żarliwa modlitwa do Matki Bożej jest
w stanie zdziałać największe cuda. Weźmy sobie do
serca słowa św. Bernarda z Clairvaux „W niebezpieczeństwach, w utrapieniach, w wątpliwości o Maryi
myśl, Maryję wzywaj. Niech ci Ona nie schodzi z ust,
niech nie odstępuje od serca; i żebyś mógł uprosić
pomocnego Jej wstawiennictwa, nie spuszczaj z oka
wzoru Jej postępowania. Idąc za Nią nie zajdziesz na
manowce; wzywając Ją, nie popadniesz w rozpacz;
mając Ją na myśli, nie pobłądzisz". Maryja jest dla nas
Perłą Bożego Miłosierdzia, w Niej pierwszej przez cud
Niepokalanego Poczęcia objawia się naszym oczom
zbawczy plan Bożego Miłosierdzia w stosunku do
każdego z nas. Ona jest tym światłem Bożego
Miłosierdzia, które chce się rozlać na dusze ludzkie
przez dzieło uwolnienia z grzechów. Ona wprowadza
w tajemnicę mesjańskiej posługi Światłości
Wiekuistej, Miłosierdzia. Maryja świeci w ciemności,
jest duchową Jutrzenką w planach Nieba.
Wspólnota Krwi Chrystusa:
Lucyna Witek , Dominika Madej
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SEMINARYJNA CODZIENNOŚĆ

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Święto Wojska Polskiego
–

Wiktoria Wiedeńska była bitwą decydującą
o losach naszej cywilizacji, ponieważ potężna wówczas
Turcja przestała zagrażać chrześcijańskiej części Europy.
Król Jan III Sobieski, który miał dowodzić wojskiem
modlił się Godzinkami: Przybądź nam, Miłościwa Pani ku
pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy!
Codziennie przystępował do Komunii Świętej. Zanim wyruszył do Wiednia postanowił pomodlić się przed wizerunkiem Matki Bożej na Jasnej Górze. Po czterech dniach
modlitw kapłan podał mu obraz Madonny na złotym
łańcuchu, który król z wdzięcznością przyjął i wsunął na
głowę. Podczas bitwy, żołnierze króla Sobieskiego mieli
na ustach okrzyk „Maryjo, pomóż!”. 12 września 1683
roku po pokonaniu armii Imperium Osmańskiego pod
wodzą Kary Mustafy przez sprzymierzone siły polskoaustriacko-niemieckie Sobieski napisał w liście do papieża Innocentego XI „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg
zwyciężył” a tym samym zwrócił uwagę na pierwszego
zwycięzcę w bitwie pod Wiedniem. Nie byłoby zwycięstwa króla Jana gdyby nie Matka Boża, która ukazała
się ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu i zapewniła o zwycięstwie i nakazała iść pod Wiedeń. Królowi Sobieskiemu Sługa Boży przekazał prorocze słowa „Zapewniam cię, królu, imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i Ojczyznę
nieśmiertelną chwałą”.
Bitwa Warszawska zwana zwyczajowo Cudem
nad Wisłą rozegrała się w dniach od 13 do 15 sierpnia
1920 roku na przedpolach Warszawy. Bitwa wojny
polsko-bolszewickiej jest uznawana za decydującą w zachowaniu przez Polskę niepodległości oraz ocaleniem
Europy przed rozprzestrzenieniem się bolszewizmu.
W obliczu nadciągającego niebezpieczeństwa ludność
całej Polski nie ustawała w żarliwych modlitwach.
Modlono się o cud, mając świadomość, że tylko Bóg może uchronić Warszawę przed barbarzyńską rzezią a całą
Europę przed straszliwą rewolucją. Generał Józef Haller,
człowiek bardzo pobożny, przepełniony miłością do Maryi, na rok przed wojną polsko-bolszewicką wziął udział
wraz ze swymi żołnierzami w pielgrzymce na Jasną Górę, aby u Najświętszej Dziewicy wyprosić dla Polski
wolność. Rok później, gdy do Warszawy miała wkroczyć
Armia Czerwona- żołnierze oraz generał Haller rozpoczęli modlitewną nowennę w intencji Ojczyzny przed
ołtarzem Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele Zbawiciela w Warszawie. Bolszewicy z powodu swej
potężnej liczebnej przewagi nad naszymi siłami byli
pewni swego zwycięstwa. Warszawa była niemalże
bezbronna, gdyż wszyscy zdolni do służby mężczyźni już
od miesięcy przebywali na froncie a stolicy mieli bronić
jedynie ochotnicy- ludzie bardzo młodzi, nawet 16-letni
chłopcy, najczęściej harcerze. Ks. kapelan Ignacy Sko-
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rupka z 8. Dywizji piechoty, w stule, z krzyżem w ręku,
przodował atakującym oddziałom i poniósł bohaterską
śmierć. Warto wspomnieć, iż opatrzność Boża przewidziała wydarzenia związane z obroną Warszawy jeszcze
na długo przed 1920 rokiem. W Wielki Piątek 1872 Matka Najświętsza przekazała mistyczce Wandzie Malczewskiej następujące słowa „Skoro Polska otrzyma niepodległość, to nie za długo powstaną dawni gnębiciele, aby
ją zdusić. Ale moja młoda armia, w imię moje walcząca,
pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju.
Ja jej dopomogę”. Podczas bitwy nad przedpolach Warszawy Matka Boża ukazała się na niebie w postaci Matki
Bożej Łaskawej- Patronki Warszawy. Najświętsza Panna
wywołała panikę i przerażenie wśród bolszewików,
którzy na Jej widok uciekali w popłochu, na oślep, pieszo
i konno. Bitwa Warszawska zatrzymała nieprzerwany
marsz przeważających sił Armii Czerwonej u wrót
Warszawy.

Jerzy Kossak „Cud nad Wisłą”

15 sierpnia obchodzimy w Polsce dwa
święta: kościelne i państwowe. Chodzi o święto Matki
Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego. Święto Matki Boskiej
Zielnej i święto Wojska Polskiego to dwa święta, które
przypadają 15 sierpnia. Obchodzi się je w Polsce co roku.
Święto Matki Boskiej Zielnej to właściwie święto kościelne Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z kolei
święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nazywane także świętem Wojska Polskiego, jest uroczystością
państwową.
Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na
pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku,
stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr
60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.

Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie...

„Seminarium jest wspólnotą w drodze do kapłaństwa.
Powiedziałem teraz coś bardzo ważnego:
nie zostaje się kapłanem w pojedynkę. Potrzeba
«wspólnoty uczniów», zbiorowości ludzi,
którzy pragną służyć wspólnemu Kościołowi”
Benedykt XVI

Z okazji niedzieli Dobrego Pasterza, pochylamy
się nad tajemnicą powołania do kapłaństwa, do
którego nie podąża się w pojedynkę, ale we
wspólnocie. Z okazji rozpoczynającego się tygodnia
modlitw o powołania, warto zatrzymać się i poddać
refleksji sprawę powołań w Kościele. W formacji do
kapłaństwa, ważne jest także miejsce w którym ona
przebiega, a więc seminarium duchowne. To tam
młodzi mężczyźni, decydując się na pójście za
Chrystusem, są poddawani formacji, mającej na celu
przygotowanie ich jak najlepiej do wypełniania
obowiązków pasterza. W naszej diecezji, takim
miejscem, jest Gdańskie Seminarium Duchowne,
mieszczące się w Gdańsku Oliwie.
Historia Gdańskiego Seminarium Duchownego
w Oliwie rozpoczęła się w roku 1957, kiedy to
ówczesny biskup gdański, Edmund Nowicki, stworzył
miejsce, w którym gromadzą się mężczyźni zaproszeni
do bycia kapłanami. To tutaj wspólnota 67 kleryków
poprzez podjęcie formacji ludzkiej, duchowej,
intelektualnej oraz duszpasterskiej przygotowuje się
przez 6 lat do pełnienia misji kapłana.
Seminarium jest nie tylko uczelnią wyższą, ale
przede wszystkim domem, wspólnotą w drodze do
kapłaństwa. To tutaj alumni uczą się, jak być
kapłanami, pogłębiając swoje życie duchowe, aby w
przyszłości stać się jak najlepszymi głosicielami
Ewangelii wśród ludzi, do których pośle ich sam Bóg.
Bardzo ważne jest, aby każdy kleryk traktował
seminarium jak swój własny dom, a wspólnotę
seminaryjną – jak rodzinę.
Dzień zaczyna się o godzinie 5:45, kiedy to
alumni budzą się, aby o godzinie 6:15 spotkać się
w sercu seminarium – kaplicy, na wspólnej modlitwie
i medytacji nad słowem Bożym. Ważne jest, aby w sercu każdego kleryka rozwijało się słowo Boga, w tym
pomaga codzienna medytacja i rozważanie Pisma
świętego. Po porannych modlitwach przychodzi czas
na wspólną Eucharystię. Niektórzy nie wyobrażają
sobie życia bez niedzielnej Eucharystii. Kleryk nie
wyobraża sobie życia bez codziennej Eucharystii.

Po Mszy świętej wszyscy spotykamy się na
wspólnym śniadaniu w refektarzu seminaryjnym.
Kolejnym punktem planu są wykłady. Trwają one od
godziny 8:15 do 12:30. Pierwsze dwa lata to wykłady
o tematyce filozoficznej, a od trzeciego roku
rozpoczyna się przygoda z teologią.
Codziennie po wykładach klerycy spotykają się
w kaplicy na wspólnym czytaniu Pisma świętego. Po
lekturze gromadzą się w refektarzu na obiedzie. Po
nim przychodzi czas na rekreację. Istnieje także
możliwość wyjścia poza mury seminarium. Kolejnym
punktem dnia jest czas przeznaczony na naukę, po
nauce spotykają się na kolacji. Około godziny 19:00
odbywa się nabożeństwo.
O godzinie 21:00 śpiewamy Apel Jasnogórski
oraz adorujemy Najświętszy Sakrament. Od tej godziny
obowiązuje tzw. siletium sacrum – święta cisza. Służy
ona temu, aby każdy mógł się wyciszyć i skupić na
modlitwie. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest
doskonałym momentem na refleksję nad minionym
dniem. Codzienny rachunek sumienia pomaga w walce
ze słabościami, które przeszkadzają w pielęgnowaniu
powołania. Dzień w seminarium kończy się spoczynkiem nocnym o godzinie 22:30.
Życie w seminarium to nie tylko plan dnia
opisany powyżej. To również wspólna troska o dobro
wspólnoty, jaką tworzą klerycy. Troska o seminaryjny
dom, dyżury w kleryckim refektarzu, sprzątanie
seminaryjnych korytarzy, pokoi i sal wykładowych.
Klerycy dbają też o seminaryjny ogród. Wykonywanie
prac, czas spędzony razem pomaga w pielęgnowaniu
wspólnoty uczniów, która podąża razem drogą ku
kapłaństwu po to, aby w przyszłości razem służyć
Chrystusowi i ludziom.
Każdy z alumnów pochodzi z innych rodzin, ma
odmienne charaktery, nawyki. Inna przeszłość, różnica
wieku. Różnic jest wiele, ale mamy jeden wspólny cel:
kapłaństwo do którego zaprosił nas Bóg.
Ks. Tomasz
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