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Ks. Jerzy – męczennik naszych czasów 

 Ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy 
zabity przez SB, został w niedzielę 6. Czerwca 2010 
- w dniu Święta Dziękczynienia - ogłoszony 
błogosławionym. Msza beatyfikacyjna odbyła się 
pl. Piłsudskiego w Warszawie. Następnie procesja z 
relikwiami ks. Jerzego przeszła do Centrum 
Opatrzności BoŜej. Przed Świątynią Opatrzności 
odbyła się msza święta. Na zakończenie relikwie ks. 
Jerzego zostały wprowadzone do Panteonu 
Wielkich Polaków.  Na uroczystości obecne były 
takŜe najwyŜsze władze państwowe, przedstawiciele 
parlamentu, samorządu, władze miasta oraz liczni 
goście z kraju i z zagranicy. Na placu Piłsudskiego 
obecnych było ok. 140 tys. pielgrzymów z całej 
Polski. 

Nie urodził  się męczennikiem, ani 
błogosławionym. Nie wyróŜniał się w dzieciństwie 

i młodości specjalnymi cechami. Był jednym z wielu młodych męŜczyzn, 
którzy poszli drogą kapłańską. To Bóg wybrał Go i przygotował do 
męczeństwa.  

Tak się to zaczęło 

Urodził się w niedzielę 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Białostocczyźnie. 
Na chrzcie św. w rodzinnej parafii w Suchowoli otrzymał imię Alfons (na V roku 
seminarium imię to zmienił na Jerzy). Był trzecim z pięciorga dzieci, z których 
jedno zmarło w dzieciństwie. Jego rodzice, Marianna i Władysław, pracowali na 
roli. Warunki Ŝycia były trudne, ale rodzice wychowywali dzieci bardzo starannie. 
Na pierwszym miejscu był Pan Bóg, Msza św., wspólna rodzinna modlitwa. 
Często rozmawiano teŜ o prawdziwej historii Polski. Alek wiedział, Ŝe jego wuj, 
Ŝołnierz AK, zginął z rąk sowieckich w 1945 r. 

Szkołę podstawową i liceum ukończył w Suchowoli. Uczył się przeciętnie. Był 
lubiany, ale raczej cichy i nieśmiały – niepozorny. Komunię św. i bierzmowanie 
przyjął w 1956 r. Przez wszystkie szkolne lata był ministrantem w parafialnym 
kościele. Jak wspomina matka, codziennie, bez względu na pogodę, wstawał o 5 
rano, by jeszcze przed lekcjami słuŜyć do Mszy św. Decyzja o wyborze 
kapłaństwa zapadła po maturze. W 1965 r. wstąpił do archidiecezjalnego 
seminarium w Warszawie. 



Kleryk w wojsku 

Był człowiekiem zwyczajnym, przeciętnym, niczym się nie wyróŜniał – tak 
wspominają go zarówno koledzy ze szkoły, jak i z grupy ministranckiej czy z 
seminarium. śelazny charakter i osobowość duchowego przywódcy ujawniły się po 
raz pierwszy na początku drugiego roku studiów, gdy tuŜ po obłóczynach Alek trafił 
na 2 lata do wojska. Pobór kleryków był elementem represji wobec Kościoła w 
Polsce. Alumni gromadzeni w specjalnych jednostkach o zaostrzonym regulaminie, 
poddawani byli próbie systematycznej ateizacji, presji na porzucenie kapłaństwa lub 
podjęcie współpracy. Popiełuszko nie dał się złamać, inicjował opór, podtrzymywał 
na duchu kolegów, choć spotykały go za to bezwzględne kary: wyśmiewanie, 
wielogodzinne ćwiczenia, czołganie się na mrozie, czyszczenie toalet w masce 
gazowej. Wojsko wyniszczyło go fizycznie. Na początku 1970 r., juŜ po powrocie do 
seminarium, cięŜko zachorował i niemal cudem udało się go uratować. Kłopoty 
zdrowotne towarzyszyły mu juŜ do końca Ŝycia. 

Kapłan dla ludzi 

28 maja 1972 r. w warszawskiej archikatedrze Jerzy Popiełuszko przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak wspomina jego 
przyjaciel, ks. Bogdan Liniewski, wkrótce obydwaj ustalili hasło dla swego 
kapłaństwa: „Ŝeby nie stać się klechą, formalistą, kimś zamkniętym na plebanii”. Ks. 
Jerzy chciał być przede wszystkim dla wiernych. Na swoim obrazku prymicyjnym 
umieścił słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych 
serc” (Łk 4,18). 

Od 1972 do 1979 r. pracował jako wikariusz w parafiach: Trójcy Świętej w Ząbkach, 
Matki BoŜej Królowej Polski w Aninie i Dzieciątka Jezus na warszawskim 
śoliborzu. Wtedy teŜ nie rzucał się w oczy. Proboszczowie i księŜa, z którymi 
pracował wspominają go jako najzwyklejszego wikarego, który czasem bał się 
głoszenia kazań i miewał drobne, ludzkie słabości. Okazało się jednak, Ŝe ma 
niezwykły dar nawiązywania kontaktów i bliskości z ludźmi. Lubił ich, interesował 
się, słuchał. Parafianie wiedzieli, Ŝe mogą na niego liczyć w kłopotach, szczególnie 
przejmował się losem chorych. Z wieloma rodzinami serdecznie się zaprzyjaźnił. 
Parafianie odwiedzali go, zapraszali do siebie, jeździli razem z nim na wycieczki. 
Był jednak dla nich przede wszystkim duszpasterzem, nikogo nie nawracał na siłę. 

Narastające kłopoty ze zdrowiem powaŜnie utrudniały mu wykonywanie 
obowiązków. Gdy w styczniu 1979 r. zasłabł przy ołtarzu, a następnie ponad miesiąc 
spędził w szpitalu, kard. Wyszyński oddelegował go do mniej, jak się zdawało, 
obciąŜającej pracy w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny. Miał 
zajmować się głównie duszpasterstwem studentów medycyny. Spędził tam rok. To 
wystarczyło, by nawiązać przyjaźnie. Był przyjacielem, powiernikiem, dobrym 
doradcą i – doskonałym spowiednikiem. Organizowali razem górskie wyprawy, 
równieŜ gdy nie był juŜ formalnie ich duszpasterzem. O tym, jak bardzo byli z nim 

Zorza nr 7            3 



związani świadczy fakt, Ŝe poszli za nim do parafii św. Stanisława Kostki na 
śoliborzu, gdzie Popiełuszko zamieszkał jako rezydent w maju 1980 r. 

Męczennik 

Pierwszy nieudany zamach na Ŝycie księdza miał miejsce 13 października. Była to 
próba upozorowania wypadku samochodowego. 19 października 1984 r. ks. Jerzy w 
towarzystwie swego kierowcy Waldemara Chrostowskiego udał się do Bydgoszczy, 
gdzie w kościele Świętych Polskich Męczenników odprawił Mszę św. i prowadził 
rozwaŜania do tajemnic róŜańca. Ostatnie słowa tych rozwaŜań brzmiały: „Módlmy 
się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od Ŝądzy odwetu i 
przemocy”. W drodze powrotnej, wieczorem, samochód księdza został zatrzymany 
przez patrol drogowy. W rzeczywistości w milicyjne mundury przebrani byli 
funkcjonariusze SB – Kard. Wyszyński. Waldemarowi Chrostowskiemu niemal 
cudem udało się wyswobodzić – gdyby nie to, śmierć ks. Jerzego stałaby się 
zbrodnią nieznanych sprawców. Mordercy działali w poczuciu bezkarności. Od 
swego przełoŜonego, Adama Pietruszki, otrzymali specjalne przepustki, które 
zwalniały ich od wszelkich kontroli. Ksiądz skrępowany i z kneblem na ustach bity 
był kilkakrotnie do nieprzytomności drewnianą pałką. Gdy na tamie pod 
Włocławkiem wrzucali do Wisły obciąŜone kamieniami zmasakrowane ciało w 
foliowym worku, nie wiadomo było, czy ks. Popiełuszko jeszcze Ŝył. 

Ciało odnaleziono dopiero 30 października. Przez cały ten czas o powrót ks. Jerzego 
modliła się cała Polska. Wiadomość o porwaniu i morderstwie kapłana obiegła cały 
świat. Jego pogrzeb 3 listopada 1984 r. zgromadził jak się szacuje od 600 do 800 tys. 
ludzi z całego kraju. JuŜ dwa dni później do warszawskiej kurii wpłynęły pierwsze 
prośby o beatyfikację. 

 Kościół przez posługę papieŜa Benedykta XVI uznał tę śmierć jako 
męczeństwo za wiarę, za Kościół i w obronie godności człowieka. Mamy więc 
nowego błogosławionego męczennika. Męczennicy są Kościołowi potrzebni, są 
świadkami, Ŝe miłość jest mocniejsza niŜ nienawiść. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był  
stróŜem granicy między dobrem a złem w swoich czasach. Bronił jasnej granicy 
między prawdą a kłamstwem. Takiego patrona i stróŜa wartości takŜe dzisiaj nam 
potrzeba. Niech nowy błogosławiony będzie orędownikiem wspierającym nas u 
Boga, kiedy troszczymy się o prawdę, przeciwstawiając się relatywizmowi i 
zakłamaniu. Niech wyprasza dar jedności w tych wszystkich sprawach naszej 
Ojczyzny, których nie da się naprawić gdy ludzie są przeciw sobie. Dzisiaj Polsce 
potrzeba solidarnej jedności i współpracy. Niech ksiądz Jerzy będzie orędownikiem 
dla wszystkich sprawujących władzę. Niech jednoczy Polaków wokół troski o 
Ojczyznę, o rozwój rodziny, o właściwą edukację i o inne najwaŜniejsze wartości. 
Niech wyprasza BoŜą pomoc dla tych, którzy widzą dobro Polski nie w perspektywie 
tylko kilku miesięcy, ale w perspektywie wielu dziesiątków lat, a nawet wieczności.  
           MR 
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 Gdyby tak... Gdyby tak ktoś zgasił słońce... I Ŝarówki, i świeczniki, i latarki... 
To byłoby tak, jakby ktoś ogromnym pędzlem pomalował cały świat na czarny, 
czarniuteńki, najczarniejszy kolor. Czarne byłoby niebo, czarne gwiazdy, czarni 
ludzie. I nawet śnieg czarnymi płatkami padałby na rozlane czarne mleko. W 
czarnym powietrzu czarny strach i czarna łza w gardle dusi, bo nie moŜna zobaczyć 
oczu mamusi... 

 Był taki chłopiec, który, kiedy pierwszy raz otworzył oczy, nie zobaczył 
uśmiechu mamusi, nie zobaczył słońca – ale tak zupełnie na czarno pomalowany 
świat. Jego oczy nie widziały nic a nic, tylko ciemność. Znał na pamięć głos mamy, 
taki ciepły i miły, znał szum i plusk wody, odgłosy kopytek osiołka. Potrafił po 
głosie odróŜnić ludzi grubych i chudych, a nawet po hałasie potrafił odróŜnić dzień 
od nocy. Nie miał przyjaciół, bo nikt nie chciał bawić się z nim w chowanego, ani w 
podchody, nikt nie opowiadał mu o kolorach, bo nawet nie wiedział co to są kolory. 
Był smutny i bardzo nieszczęśliwy. Siadał przy bramie i wyciągał rękę, aby ktoś z 
dobrym sercem wrzucił mu do niej pieniąŜek, za który mógłby kupić sobie chleb. 
Chleb znał tylko ze smaku i zapachu, który bardzo lubił, bo zdarzało się, Ŝe chodził 
cały dzień głodny. I wiedział, ze tak będzie juŜ zawsze. Ale czy na pewno? 

 Któregoś dnia ktoś przed nim stanął. Chłopiec wyciągnął rękę po pieniąŜek, 
ale zamiast pieniąŜka ten ktoś dotknął jego oczu, czymś je posmarował i kazał pójść 
je obmyć w wodzie. Wstał chłopiec i powolutku poszedł nad wodę. Pochylił się i 
obmył oczy. Nagle zobaczył słońce odbite w wodzie jak tysiące iskier. Zobaczył 
kolorowe motyle, kwiaty i zielone listki. Zaczął tańczyć z radości, a nawet trochę 
płakać. Pobiegł do domu i powiedział mamie, Ŝe widzi. Mama zdziwiła się i nie 
wierzyła, a on powiedział dokładnie co się wydarzyło, wówczas razem rozpłakali się 
z radości. Chłopiec stwierdził, Ŝe wszystko jest takie ładne, ludzie są tacy ładni, ale 
niestety nie wszyscy. Zjawiły się jakieś szare twarze, mielą ozorami i krzyczą na 
chłopca i jego mamę. To faryzausze – nietoperze, którzy stanęli nad chłopcem i 
skrzeczą oraz machają rękawami swoich ubrań. Zapytali chłopca kto mu to zrobił, Ŝe 
widzi? A chłopiec zgodnie z prawdą powiedział, Ŝe zrobił to dobry i kochany Jezus. 
A faryzeusze podnieśli jeszcze większy krzyk i powiedzieli, Ŝe to jest grzech. 

 Chłopiec popatrzył na złe miny faryzeuszy i poszedł szukać Jezusa. Znalazł, 
bo Jezus teŜ go szukał. Kiedy chłopiec spojrzał w dobre oczy Jezusa, podskoczył z 
radości. Jezus był taki ładny, najładniejszy na świecie. Bo kaŜdy kto jest dobry jest 
ładny, choćby miał na nosie piegi i odstające uszy. Ale za chłopcem przybiegli 
faryzeusze, którzy znowu zaczęli krzyczeć, jak stado wron i mówić, Ŝe Jezus 
popełnił grzech.  

ZOBACZYĆ JEZUSA 



 Jezus spojrzał na tych faryzeuszów – nietoperzy, którzy niczego nie mogli 
zobaczyć oprócz własnego nosa, i powiedział im: „ChociaŜ macie oczy, to nie 
widzicie tego co ładne i dobre. Dlaczego? -  Bo macie brudne serce i brudne oczy i 
na brudno malujecie świat. A ja kocham ludzi, którzy maja czyste oczy, bo mogę się 
w nich przeglądać.” 

 Faryzeusze niczego nie zrozumieli i odeszli, nadal krzycząc i wymachując 
rękawami, jak nietoperze. Nietoperz teŜ nie widzi światła i kolorów, a kaŜde dziecko 
podobne jest do nietoperza robiąc złe miny, obraŜając się na wszystkich i 
wymachując rękami oraz tupiąc nogami. Takie dziecko nie moŜe zobaczyć Jezusa, 
spotyka tylko strachy na wróble, bo samo jest takim strachem. Ale wystarczy tylko 
przeprosić za wszystko i bardzo Ŝałować swojego postępowania, Ŝeby móc znów 
zobaczyć Jezusa.         JK 
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15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 Uroczystość Wniebowzięcia NMP obchodzona jest od V wieku i jest najstar-
szym świętem maryjnym w Kościele. Przypomina ona o Wniebowzięciu Marii jako 
nieśmiertelnej Matki Syna BoŜego. W Kościele Zachodnim święto Wniebowzięcia 
NMP obchodzone jest 15 sierpnia, natomiast Kościoły Wschodnie posługujące się 
kalendarzem juliańskim, obchodzą to święto trzynaście dni później, czyli 28 sierpnia. 
 
Bulla papieska 
 Dogmat o Wniebowzięciu ogłoszony został przez papieŜa Piusa XII 1 listopa-
da 1950 roku bullą Munificentissus Deus. Najistotniejsza jego część brzmi: (...)” Na 
chwałę Wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Ma-
ryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i 
śmierci, dla powiększenia chwały jego Błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej 
radości całego Kościoła powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat praw-
dę przez Boga objawioną, Ŝe Niepokalana Bogurodzica zawsze Dziewica Maryja, po 
dopełnieniu Ŝycia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba...”. Wśród 
próśb o ogłoszenie dogmatu był takŜe list polskich biskupów z 1936 roku. PapieŜ, 
ogłaszając dogmat, zamknął długi okres wyjaśniania i dojrzewania prawdy o osta-
tecznym uwielbieniu Matki Odkupiciela. Prawdą objawioną jest, Ŝe: Niepokalana 
BoŜa Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja po zakończeniu biegu Ŝycia ziemskiego 
została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. 15 sierpnia Kościół świętuje 
zakończenie Jej Ŝycia  uwieńczonego niebem. Matka BoŜa bowiem, jako pierwsza z 
ludzi, uczestniczy juŜ w pełni zbawienia, przygotowanego dla nas wszystkich. Wnie-
bowzięcie wskazuje ludzkości dla nas wszystkich. Wniebowzięcie wskazuje 
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ludzkości jej powołanie i drogę do chwały w niebie. Maryja Wniebowzięta jest 
”dorodnym” owocem odkupienia dokonanego przez Jezusa. Jest równieŜ obrazem 
Kościoła, który został powołany do tego, by osiągnąć doskonałość i świętość. Ona 
prowadzi i podtrzymuje nadzieję ludu BoŜego, będącego jeszcze w drodze. 
 
Zioła, kwiaty, zboŜa 
 Kult Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny praktykowany był juŜ we 
wczesnym chrześcijaństwie. Według jednej z legend w dzień Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny zjechali się apostołowie z oddalonych krańców ziemi, by pochować cia-
ło Matki Zbawiciela u podnóŜa Góry Oliwnej. Przy Zaśnięciu Marii nie było jednak 
Tomasza, który po spóźnionym przybyciu prosił o otworzenie grobu Marii. Gdy od-
sunięto kamień. Znaleziono pusty grób, a w miejscu ciała Matki BoŜej leŜały pach-
nące lilie i wianki kwiatowe. Dlatego w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny święci się w kościołach kwiaty i zioła. JuŜ w V wieku obchodzono Zaśnięcie 
Najświętszej Maryi Panny w Palestynie i w Syrii. Nie ma zgodności, co do miejsca, 
w którym nastąpiło Wniebowzięcie. Jedni uwaŜają, Ŝe było to w Jerozolimie, inni, Ŝe 
w Efezie. RóŜne tez były i są nazwy tej uroczystości: Przejście, Zaśnięcie, Odpocz-
nienie. W połowieVII stulecia Zaśnięcie obchodzono takŜe w Rzymie, a w VIII wie-
ku święto to zostało upowszechnione. Z tą maryjną uroczystością związana jest sta-
roŜytna tradycja liturgiczna, oddająca hołd Maryi wraz z poświęceniem na Jej cześć 
leczniczych ziół. Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia poświęca się zioła, 
kwiaty, kłosy zbóŜ i owoce. W Czechach zwane jest świętem Matki Boskiej Korzen-
nej. W Polsce i w krajach europejskich czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako pa-
tronkę ziemi i jej bujnej roślinności. W niektórych rejonach Polski w czasie obrzę-
dów religijnych związanych z tym świętem błogosławi się wiązanki kwiatów. Wie-
rzono, Ŝe taki bukiet nabiera mocy magicznych i leczniczych. Podczas powrotu z 
Kościoła zostawiano go wśród tegorocznych upraw, gdzie miał przynieść szczęście 
w zbiorach poczym, po kilku dniach zabierano go do domu. Był przechowywany 
bardzo pieczołowicie, okadzano nim izbę, trzymano w miejscu, które było widoczne 
i dawało pewność, Ŝe moc bukietu będzie działała. W całym kraju święto to jest ob-
chodzone bardzo uroczyście, jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii 
Zebrzydowskiej i w Częstochowie. Stało się juŜ wielowiekową tradycją, Ŝe w tym 
dniu przybywają na jasną Górę do Częstochowy bardzo liczne pielgrzymki piesze 
niemal z całej Polski. W  Polsce tradycje pielgrzymek sięgają czasów pogańskich. Na 
XI w. Przypadają początki pielgrzymek chrześcijańskich. Mimo wielu  zawirowań 
naszej historii, pielgrzymki przetrwały do dziś. W chwilach cięŜkich i trudnych nio-
sły nadzieję, dodawały sił, integrowały naród. Obecnie uczestniczy w nich około5-7 
mln osób rocznie. Największa coroczna pielgrzymka piesza na Jasną Górę, wyrusza-
jąca 6 sierpnia z Warszawy i Krakowa, została zapoczątkowana juŜ w 1711 roku. 
Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, decyzją komunistycznych władz, w 
1955 roku przestał być dniem wolnym od pracy. W maju 1989 roku Sejm RP przy-
wrócił to święto jako dzień ustawowo wolny od pracy. 
            



 
SZLAKIEM  SANKTUAR IÓW   

Pustelnia św. Jana z Dukli  
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W Polsce znajduje się wiele przepięknych, w magiczny sposób 
uduchowionych miejsc. Jednym z takich zakątków jest pustelnia świętego 
Jana z Dukli, połoŜona w województwie podkarpackim. Św. Jan z Dukli 
większość swojego zakonnego Ŝycia spędził we Lwowie. Mimo to za 
główne miejsce oddawania czci temu świętemu uznawana jest Dukla. 
Pustelnia św. Jana z Dukli znajduje się na wzgórzu Zaśpit (dawniej zwane 
Korodół) ok. 1,5 kilometra od miejscowości Trzciana, połoŜonej przy 

drodze Dukla - Barwinek.                  
Pustelnia załoŜona została w 1769 
roku, juŜ po beatyfikacji bł. Jana. 
Obecna kaplica, wzniesiona z 
początkiem XX-go wieku jest juŜ 
trzecią w historii tego miejsca. JuŜ 
po beatyfikacji w 1769 roku, z 
fundacji Marii Amalii z Bruhlów 
Mniszchowej wzniesiono tutaj 
murowaną kaplicę, która spłonęła 
jednak w 1883 roku. Jak głosi 
legenda Marii Amelii, właścicielce 
Dukli św.Jan objawił się we śnie, 
polecając jej, wybudować na miejscu 
swej pustelni kaplicę i tak teŜ się 
stało. W jej miejsce w 1887 roku z 
fundacji Cezarego Męcińskiego 
wzniesiono drewnianą kaplicę. 
Trzecią, zachowaną do dnia 
dzisiejszego neogotycką murowaną 
kaplicę, zbudowano w latach 1906-

1908 staraniem gwardiana bernardynów dukielskich AmbroŜego Ligasa, 
według projektu bernardyna o. Kamila śarnowskiego. Znajdująca się w niej 
polichromia przedstawiająca Ŝycie bł. Jana, namalowana została przez 
sanockiego malarza Władysława Lisowskiego.  
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 Na wzgórzu tym znajduje się takŜe plac modlitewny z Via Crucis 
oraz grota z „cudownym źródłem”. Leśne tereny wokół „ kościółka na 
puszczy” zostały tak zaaranŜowane, by przypominały o pustelniczym Ŝyciu 
św. Jana. Obok świątyni stoi domek rekolekcyjny zwany pustelnią. PoniŜej 
w skalnej grocie znajduje się źródełko, z którego miał czerpać wodę 
święty. Sanktuarium obecnie przyciąga wielu pielgrzymów. Jest to 
niezwykłe miejsce, dające odwiedzającym moŜliwość uczestniczenia w 
doświadczeniu duchowym św. Jana. Tak jak on, kaŜdy moŜe wejść w 
kontakt z przyrodą, oddać się medytacji oraz pokorą i prostotą gołymi 
dłońmi zaczerpnąć źródlanej wody. 

Klasztor i pustelnia od wieków były odwiedzane, wierni doznawali 
tu licznych łask za wstawiennictwem św. Jana z Dukli. Wcześniej jeszcze 
we Lwowie, grób św. Jana był nawiedzany m.in. przez Jana Kazimierza, 
Jana III Sobieskiego, hetmanów śółkiewskiego i Zamoyskiego. Modlili się 
tu katolicy, prawosławni i Ormianie, otrzymując liczne łaski. To właśnie u 
grobu świętego Jana, Polacy nękani częstymi najazdami Turków i Tatarów 
szukali pocieszenia i nadziei. Wstawiennictwu świętego Jana przypisuje 
się cudowne ocalenie Lwowa podczas oblęŜenia przez wojska Bohdana 

Chmieln i ck i ego . 
Z n a c z e n i e 
dukielskiej świątyni 
wzrosło ogromnie  
po sprowadzeniu do 
Dukli relikwii św. 
Jana i dzięki temu 
kult ten trwa po dziś 
dzień.              
 
 

 
 

 
          L.D. 
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 Obraz umieszczony w ołtarzu bocznym. Obraz moŜe pochodzić ze spalonego 
w 1607 roku kościoła, jest to jednak mało prawdopodobne, poniewaŜ podczas prac 
konserwatorskich na przełomie lipca i września 2002r pod nadzorem ks. Mariana 
Lewandowskiego, stwierdzono iŜ płótno jest zachowane w bardzo dobrym stanie i 
nie posiada śladów nadpaleń i okopceń.  Wszystko wskazuje, na to, Ŝe obraz powstał 

zapewne około 1640r, jako obraz wotywny.  
 Na osi kompozycji Chrystus na krzy-
Ŝu pomiędzy Matką Boską z lewej i  św. 
Janem z prawej strony. Ciało Chrystusa w 
głębokim zwicie z silnie wypręŜoną głowa 
zwróconą na prawo. Maryja w róŜowej 
sukni i niebieskim płaszczu stoi z lekko 
pochyloną głową i rękoma skrzyŜowanymi 
na piersiach. Św. Jan w zielonej szacie i 
czerwonym płaszczu, prawą rękę złoŜył na 
piersi, lewa wyciągnięta. 
U stóp krzyŜa leŜy na ziemi czterech cho-
rych oraz klęczy ze złoŜonymi rękoma do 
modlitwy wstawiający się za nimi św. Wa-
lenty w krótkiej białej komŜy. Skala tych 
postaci znacznie mniejsza w stosunku do 
głównej grupy. Szaty chorych w zróŜnico-
wanej gamie barwnej: cynobru, zieleni i 
bladego fioletu.  
 

ZABYTKI PARAFII - Grupa Pasyjna ze św. Walentym 

„Dawnych wspomnień czar” 

W 1963 roku we wrześniu została otwarta remiza straŜacka w Sądzi, która zo-
stała poświęcona podczas kolędy. Z kroniki parafialnej moŜemy dowiedzieć się, Ŝe w 
okresie trwania II Sesji Soboru Watykańskiego została przeprowadzona akcja dusz-
pasterska nazwana „ Soborowym Czynem Dobroci”. 27 października 1963r. odbyła 
się   uroczystość Chrystusa Króla i zarazem Soborowa wieczerza Pańska Bazylice  
w Poznaniu z udziałem delegacji z całej Archidiecezji.   
 Z naszej parafii pojechało 3 przedstawicieli: Piotr Biała, Piotr Małecki i Feliks 
Szwor. Zadeklarowali jako Soborowy Czyn Dobroci w imieniu całej parafii: 
 „ 1.  Komunię św. wiernych w dniu Parafialnej Wieczerzy Soborowej 
    2. Adorację Najświętszego Sakramentu z okazji Parafialnej  
        Wieczerzy Soborowej 
   3.  Ofiarę dla Seminarium Duchownego (1000zł).”
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W naszej parafii Sobo-
rowa Wieczerza Pań-
ska odbyła się dnia 
29.X. 1963r. Tydzień 
przed parafialną Wie-
czerzą Soborową na 
Jasną Górę udała się 
delegacja z „Księgą 
Soborowych Czynów 
Dobroci”, Ŝeby przeka-
zać ją o.o. Paulinom. 
Zebrane z całej Polski 
księgi będą przekazane 
Ojcu Św. Pawłowi VI. 
Uczestnikami delegacji 
z naszej parafii byli: 

Mieczysław Fabiański, Helena Fabiańska, Anna Marszałek, Teresa Adamska i Bo-
gumiła Pięta. Nasza Księga zawierała ok. 150 dobrych uczynków podjętych w in-
tencji Soboru. Delegaci przywieźli hostię i świecę, które zostały uŜyte podczas uro-
czystości Wieczerzy Parafialnej. 

 W kronice moŜemy równieŜ odnaleźć wpisy 
związane z pogodą, która była podczas obchodzo-
nych świąt „1.XI. 1963r. Wszystkich Świętych: 
przed południem 2 Msze o godz. 7.30 i 10.00. Po 
południu o godz. 15.00Nieszpory Świąteczne i 
procesja Ŝałobna na cmentarz. Kazanie na cmen-
tarzu. Pogoda dopisała – ciepła jesień.” 
 Kronika informuje nas o wydarzeniach, któ-
re miały miejsce za Atlantykiem „22.XI. w Teksa-
sie zastrzelony został prezydent U.S.A. John Ken-
nedy.” 
 Rok 1963 był bardzo bogaty w przeŜycia 
religijne, udzielono 18 chrztów (9 chłopców i 9 
dziewczynek), udzielono 8 ślubów, odprowadzono 
na miejsce wiecznego spoczynku 9 parafian. 
 W 1964 roku Kolęda zakończona została w 
Sądzi w rodzinie Kowalskich dnia 17 stycznia. 
Dzieci otrzymywały jak zawsze obrazki. W Świę-
to Matki Boskiej Gromnicznej przed sumą święce-
nie gromnic i w czasie Mszy św. procesja z nimi 
dookoła ołtarza. „ z okazji imienin ofiarowano dla 
kościoła parafialnego: 1 albę, palkę, korporał i 
r ę c z n i c z k i .  

Remiza straŜacka w Sądzi 

Przed tą figurą gromadzą się 
czciciele M.B. Królowej Polski i 
śpiewają „Cześć Maryi…” 
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Pierwszy ślub w tym roku (2.II.) – Śniegucka Lubomira. Dnia 2.II.1964 zawieszono 
pierwsze wotum dziękczynne przy obrazie M. B. Częstochowskiej od par. Mejza M. 
(81 lat), są to korale czerwone, które M. Mejza otrzymała od swej matki.” 
 1 maja  1964 roku odbyły się uroczystości św. Józefa. Na ten dzień Ks. Pry-
mas udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości mięsnej. NaboŜeństwa majowe odpra-
wiane są Kościele o godz. 19.30; w Sądzi w domu p. Getnerów;a w Krzycku Wiel-
kim przy figurze N.M.P. ”WspomoŜenie Wiernych” przed domem p. Michałow-
skich. 
 
28 czerwca 1964 roku do I Komunii świętej przystąpiło 32 dzieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dnia 5.VIII.1964r.”Uroczystość N.M.P.ŚnieŜnej – Patronki naszego Kościoła para-
fialnego od 1642. Poprzednio Kościół w Krzycku drewniany pod tytułem św. Klemensa spło-
nął doszczętnie w r. 1607 wskutek uderzenia pioruna.” 
 „30.VIII. o godz. 6.00 Msza św. dla pątników – o godz. 6.30 wyprowadzenie piel-
grzymki z Kościoła do Górki Duchownej. II Msza św. o godz. 8.00 – Potem wyjazd do Górki 

I Komunia św.: Majchrzak Wacław, Szwajor Jerzy, Witkowski Eugeniusz, Jastrząb Marian, 
Józefiak Ryszard, Marach Stefan, Marcinkowski Marian, Sibiński Ryszard, Stankowiak 
Roman, Gertur Marian, Miszkiewicz Zbyszek, Matuszczak Tadeusz, Lorych Zbigniew, 
Ratajczak Janusz, Pichrzyk Władysław, Samelczak Franciszek, Gorzelniak Aleksandra, 
Kirsch Erika, Bortel Jolanta, Głusza Zdzisława, Jojte Krystyna, Lewandowska BoŜena, Pięta 
Maria, Skorupska Małgorzata, Stryczyńska Maria, Tutucka Halina, Pirzecka Anastazja, 
Boroń Maria, Gibiorczyk Zofia, Kowalska Bogumiła, Cichorzewski Edmund. 



Duchownej. O 18.30 powitanie wracających pątników przy figurze św. Józefa.” 
 Z kroniki dowiedzieć się, Ŝe 6 września 
1964 r. w naszej parafii odbyła się Msza św. 
dziękczynna za szczęśliwe Ŝniwa, a „lato było 
upalne, znowu mało deszczu, upalne dni były 
jeszcze we wrześniu.” 
 14 września 1964r. rozpoczęła się III Se-
sja Soboru Watykańskiego. Pomocą dla Sesji 
Soboru jest praca moralna pod hasłem „ zwycię-
stwo nad sobą na rzecz Soboru Watykańskiego 
II. 
 „13.X. 1964 zgodnie z wyznaczonym ter-
minem parafia Krzycka przez swoich delegatów 
udała się na Jasną Górę celem włączenia się w 
pomoc dla III Sesji Soboru. Delegatami byli: ks. 
M. Balcerek, Kowalska Henryka, Kaczorowska 
Adela, Borowczak Władysława, Łuczak Fran-
ciszka, Witkiewicz Janina i Mieczysław, Rataj-
czak Józef, Mejza Stanisław, Firlej Julianna, 
Poloch Zenon. Delegaci zabrali 2 róŜńce 
„misyjny” i „parafialny”. O godz. 9.30 odbyła 
się na Jasnej Górze uroczysta Msza św. podczas 
której składano w darze róŜaniec misyjny i po-
święcono róŜaniec parafialny.” 
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Delegacja parafialna z róŜańcami celem 
włączenia się w nurt modlitewny w intencji 
III Sesji Soboru. 

Państwu  Waleremu i Stefanii Koniecznej  

z okazji 50-lecia poŜycia małŜeńskiego 

najserdeczniejsze Ŝyczenia duŜo zdrowia,  

wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa BoŜego 

na dalszej drodze Ŝycia 

składa:  Redakcja 

Drodzy czytelnicy urlop dla kaŜdego z nas jest podróŜą  

z miasta stresu do spokoju ducha.  

Niech ten okres wakacyjny będzie dla Was radosny,  

zdrowy, słoneczny i pełny miłych wraŜeń przygód ! 



SOBOTA 21/VIII/2010 Godz. 1700 ROZPOCZĘCIE ODPUSTU - Nieszpory, godz. 1900 
Msza św., Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2400,  
 
NIEDZIELA 22/VIII/2010 DZIEŃ LUDZI PRACY - w intencji wszystkich ludzi pracują-
cych oraz w intencji wszystkich bezrobotnych, - godz. 1100 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA -  
przew. Ks. Abp Stanisław Gadecki - Metropolita Poznański  
 
PONIEDZIAŁEK 23/VIII/2010 DZIEŃ SIÓSTR ZAKONNYCH I ŚWIECKICH  
INSTYTUTÓW śYCIA KONSEKROWANEGO - w intencji sióstr zakonnych oraz powo-
łań do Ŝeńskich zgr. zakonnych  i świeckich instytutów Ŝycia konsekrowanego,  
 
WTOREK 24/VIII/2010 DZIEŃ CHORYCH - w intencji chorych, cierpiących, słuŜby 
zdrowia i wszystkich opiekujących się chorymi; o godz. 1800 Msza św. z udziałem słuŜby 
zdrowia  
 
ŚRODA 25/VIII/2010 PAPIEś I OJCZYZNA - w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny; o 
godz. 1800 Msza św. z udziałem straŜaków z okolicznych Gmin,  
 
CZWARTEK 26/VIII/2010 DZIEŃ KAPŁAŃSKI - w intencji kapłanów, kleryków, braci 
zakonnych, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; wieczorem koncert zespołu 
„Arka Noego”  
 
PIĄTEK 27/VIII/2010 DZIEŃ DZIECI - w intencji wszystkich dzieci i ich rodziców; o 
poszanowanie Ŝycia nienarodzonych oraz w intencji matek w stanie błogosławionym,  
 
SOBOTA 28/VIII/2010 DZIEŃ MARYJNY - w intencji wszystkich Grup Maryjnych i róŜ-
nych grup modlitewnych; o godz. 1800 Msza św. z udziałem oficerów i Ŝołnierzy Garnizonu 
Leszczyńskiego, procesja ze świecami, później Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24>00 
zakończona Pasterką Maryjną,  
 
NIEDZIELA 29/VIII/2010 DZIEŃ SZKOLNY - w intencji dzieci, młodzieŜy, nauczycieli, 
katechetów i wychowawców - o błogosławieństwo BoŜe w nowym roku szkolnym,  
 
PONIEDZIAŁEK 30/VIII/2010 DZIEŃ PAMIĘCI O ZMARŁYCH - w intencji zmarłych 
czcicieli Matki BoŜej Góreckiej, pielgrzymów, ofiarodawców i dobroczyńców Sanktuarium. 
Msze św. o godz. 800 i 1030.  
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WIELKI JUBILEUSZOWY ODPUST W SANKTUARIUM MATKI BOśEJ  
POCIESZENIA W GÓRCE  

Stały porządek naboŜeństw od Niedzieli 22.VIII do Niedzieli 29.VIII:  
1. Odsłonięcie Obrazu Matki BoŜej i Godzinki - 600  
2. Msze św.: 630, 800, 900, 1100 (uroczysta Suma) i 1800  
3. Droga KrzyŜowa - 1400  
4. Nieszpory z kazaniem i procesją 1530  
5. RóŜaniec - 2030  
6. Apel Jasnogórski i zasłonięcie Obrazu - 2100  
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U śm i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .     

Pewna kobieta postanowiła wysłać Biblię swojej córce studiującej w 

duŜym mieście. Urzędniczka na poczcie zadaje jej pytanie: 

− Czy w paczce jest coś, co mogłoby ulec naruszeniu ? 

− Tylko dziesięć przykazań - odpowiedziała klientka. 

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym 
Redaktor: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak - proboszcz 
Adres redakcji: 64-117 Krzycko Małe ul. Główna 88, 
www.parafiakrzycko.pl 

Kalendarium 
 
Czerwiec 
27 czerwca - Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
29 czerwca - Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
 
Lipiec 
25 lipca - Św. Krzysztofa patrona kierowców 
 
Sierpień 
8 sierpnia - odpust Matki Boskiej ŚnieŜnej  
14 sierpnia - DoŜynki Parafialne 
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP - odpust w Charbielinie 
22 sierpnia - początek odpustu Matki BoŜej w Górce Duchownej 
23 sierpnia - Parafialna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 
26 sierpnia - Matki Boskiej Częstochowskiej 
 
Wrzesień 
1 września - 71 rocznika wybuchu II wojny światowej - dzień modlitwy 
  za ofiary wojny i o pokój na świecie 
        - rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011  
8 września - Narodzenie NMP „Matki Boskiej Siewnej” - poświęcenie 
  ziarna siewnego i nasion 
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Skreśl te słoneczka, które zawierają liczbę nieparzystą, a pozostałe uporządkuj 
rosnącą. Odpowiadające im litery utworzą hasło, które naleŜy wpisać wraz  
z imieniem i nazwiskiem na kartce, umieścić  w kopercie  
i wrzucić do umieszczonej na bocznym ołtarzu puszki z napisem KRZYśÓWKA.  
Wśród czytelników, którzy złoŜą prawidłowe rozwiązanie do 5 września 2010 
roku rozlosowana zostanie 1 nagroda - niespodzianka, Powodzenia! 

SŁONECZKO 


