Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Słupsku

WAKACJE
Rozpoczynają się wakacje. Czas wypoczynku i
urlopów. W tym roku
W numerze:
inne niż wszystkie, jakie znaliśmy do tej poEwangelie
ry. Pandemia Koronaświąteczne
wirusa pokrzyżowała
Adoracja
wiele planów.
ON-LINE
Wiele osób
na całym
Peregrynacja
świecie zachorowało.
relikwii bł.
Także wiele osób zmarHanny Chrzało. Jednak zawsze należy patrzeć na nasze żynowskiej
cie na świecie z nadzieWniebowzięją. Bóg zawsze ma plany wobec nas. I nie mocie NMP
żemy się zniechęcać.
On czuwa i chce naszego szczęścia. Pomimo
ograniczeń postarajmy
się odpowiednio ten
czas dany od Boga. On
zna nasze serca i wie,
że też potrzebujemy odpoczynku. Jeśli zaufamy Jemu, to On nam
pomoże zawsze podejLIPIEC SIERPIEŃ 2020

mować dobre decyzje.
Na czas wypoczynku
niech Chrystus błogosławi i umacnia na
ścieżkach życia.
Ten numer „Posłańca”
niech będzie zachętą do
dobrego
przeżycia
czasu urlopu i wakacji.
Bo przecież
nie może być
to czas spędzony bez Boga. Bez
nadziei. Bez miłości do
bliźnich.
Zawsze patrzmy w
przyszłość z nadzieją i
starajmy się odkrywać
miłość Boga tu i teraz.

N IEDZIELNE
E WANGELIE
WAKACJE
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28 czerwca - XIII Niedziela
zwykła
Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 10,
37-42)
Jezus powiedział do swoich
apostołow:
«Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niz Mnie, nie jest
Mnie godzien. I kto kocha syna lub corkę
bardziej
niz
Mnie, nie jest
Mnie godzien.
Kto nie bierze
swego krzyza,
a idzie za Mną,
nie jest Mnie
godzien.
Kto
chce
znalezc
swe zycie, straci je, a kto straci swe zycie z
mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, ktory
Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako
proroka, nagrodę proroka
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek swiezej wo-

dy do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego ze
jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody».
29 czerwca - Uroczystość
św. Piotra i Pawła
Piotr pasterzem Koscioła
Słowa Ewangelii według
świętego Jana (J 21, 15-19)
Gdy Jezus ukazał się swoim

uczniom i spozył z nimi sniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie więcej anizeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, ze Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Pas baranki
moje”.
I powtornie powiedział do
niego: „Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty
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wiesz, ze Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Pas owce
moje”.
Powiedział mu po raz trzeci:
„Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, ze mu po
raz trzeci powiedział: „Czy
kochasz Mnie?” I rzekł do
Niego: „Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, ze Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus:
„Pas owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłes
młodszy, opasywałes się
sam i chodziłes, gdzie
chciałes. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz
ręce swoje, a inny cię
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyc, jaką smiercią uwielbi
Boga. A wypowiedziawszy to
rzekł do niego: „Pojdz za
Mną!”
5 lipca - XIV Niedziela zwykła
Jezus cichy i pokornego serca
Słowa Ewangelii według
Swiętego Mateusza (Mt 11,
25-30)

W owym czasie Jezus przemowił
tymi
słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ze zakryłes
te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłes
je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyz takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi
Ojciec moj. Nikt tez nie
zna Syna, tylko Ojciec, ani
Ojca nikt nie zna, tylko
Syn i ten, komu Syn zechce objawic.
Przyjdzcie do Mnie wszyscy, ktorzy utrudzeni i
obciązeni jestescie, a Ja
was pokrzepię. Wezcie na
siebie moje jarzmo i uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest
moje jarzmo, a moje brzemię
lekkie».
12 lipca - XV Niedziela
zwykła
Przypowiesc o siewcy
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 13,
1-9)
Owego dnia Jezus wyszedł z
domu i usiadł nad jeziorem.
Wnet zebrały się koło Niego
tłumy tak wielkie, ze wszedł
do łodzi i usiadł, a cały lud
stał na brzegu. I mowił im
wiele w przypowiesciach tymi słowami:
«Oto siewca wyszedł siac. A
gdy siał, jedne ziarna padły
na drogę, nadleciały ptaki i
wydziobały je. Inne padły na
grunt skalisty, gdzie niewiele
miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głę-

boka. Lecz gdy słonce wzeszło, przypaliły się i uschły,
bo nie miały korzenia. Inne
znowu padły między ciernie,
a ciernie wybujały i zagłu-

szyły je. Inne wreszcie padły
na ziemię zyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie
szescdziesięciokrotny, a inne
trzydziestokrotny. Kto ma
uszy, niechaj słucha!»
19 lipca - XVI Niedziela
zwykła
Przypowiesc o chwascie
wsrod zboza
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 13,
24-30)
Jezus opowiedział tłumom tę
przypowiesc:
«Krolestwo niebieskie podobne jest do człowieka, ktory posiał dobre nasienie na
swojej roli. Lecz gdy ludzie
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między
pszenicę i odszedł.
A gdy zboze wyrosło i wypusciło kłosy, wtedy pojawił się
i chwast. Słudzy gospodarza
przyszli i zapytali go: „Panie,
czy nie posiałes dobrego nasienia na swej roli? Skąd
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więc wziął się na niej
chwast?” Odpowiedział im:
„Nieprzyjazny człowiek to
sprawił”. Rzekli mu słudzy:
„Chcesz więc, zebysmy poszli
i zebrali go?”
A on im odrzekł:
„Nie,
byscie zbierając
chwast,
nie wyrwali
razem z nim i
pszenicy. Pozwolcie obojgu rosc az do
zniwa; a w
czasie zniwa
powiem zencom: Zbierzcie najpierw chwast i powiązcie go w snopki na spalenie; pszenicę zas zwiezcie
do mego spichlerza”».
26 lipca - XVII Niedziela
zwykła
Przypowiesci o skarbie, o
perle i o sieci
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 13,
44-46)
Jezus opowiedział tłumom
taką przypowiesc:
«Krolestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien
człowiek i ukrył ponownie.
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił
tę rolę. Dalej, podobne jest
krolestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych
pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł,
sprzedał wszystko, co miał, i
kupił ją».

2 sierpnia - XVIII Niedziela
zwykła
Cudowne rozmnozenie chleba
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 14,
13-21)
Gdy Jezus usłyszał o smierci
Jana Chrzciciela, oddalił się
stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy
zwiedziały się o tym i z miast
poszły za Nim pieszo. Gdy
wysiadł, ujrzał wielki tłum.
Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczor, przystąpili do Niego uczniowie i
rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora juz pozna. Kaz
więc rozejsc się tłumom:
niech idą do wsi i zakupią sobie zywnosci».
Lecz Jezus im odpowiedział:
«Nie potrzebują odchodzic;
wy
dajcie
im
jesc!»
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic procz pięciu chlebow
i
dwoch
ryb».
On rzekł: «Przyniescie Mi je
tutaj».
Kazał tłumom usiąsc na trawie, następnie wziąwszy
pięc chlebow i dwie ryby,

spojrzał w niebo, odmowił
błogosławienstwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zas tłumom.
Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano
dwanascie pełnych koszy
ułomkow. Tych zas, ktorzy
jedli, było około pięciu tysięcy męzczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
9 sierpnia - XIX Niedziela
zwykła
Jezus chodzi po jeziorze
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 14,
22-33)
Gdy tłum został nasycony,
zaraz
Jezus
przynaglił
uczniow, zeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi
brzeg, zanim odprawi tłumy.
Gdy to uczynił, wyszedł sam
jeden na gorę, aby się modlic. Wieczor zapadł, a On
sam tam przebywał.
Łodz zas była juz o wiele stadiow oddalona od brzegu,
miotana falami, bo wiatr był
przeciwny. Lecz o czwartej
strazy nocnej przyszedł do
nich, krocząc po jeziorze.
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Uczniowie, zobaczywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli
się, mysląc, ze to zjawa, i ze
strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemowił do nich:
«Odwagi! To Ja jestem, nie
bojcie się!»
Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jesli to Ty jestes, kaz
mi przyjsc do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdz!»
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do
Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąc, krzyknął: «Panie,
ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął
rękę i chwycił go, mowiąc:
«Czemu zwątpiłes, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr
się uciszył. Ci zas, ktorzy byli
w łodzi, upadli przed Nim,
mowiąc: «Prawdziwie jestes
Synem Bozym».
15 sierpnia - Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
Bog wywyzsza pokornych
Słowa Ewangelii według
świętego Łukasza (Łk 1,3956)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pospiechem w
gory
do
pewnego
miasta
w
pokoleniu
Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła
Elzbietę.
Gdy Elzbie-

ta usłyszała pozdrowienie
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Swięty napełnił Elzbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jestes między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądze
mi to, ze Matka
mojego Pana
przychodzi do
mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia
zabrzmiał
w
moich uszach,
poruszyło się z
radosci dzieciątko w moim
łonie. Błogosławiona
jestes,
ktoras
uwierzyła, ze
spełnią się słowa powiedziane
Ci
od
Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch moj w Bogu,
Zbawcy moim.
Bo wejrzał na unizenie swojej Słuzebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławic mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyz wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny.
Swięte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, ktorzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się
zamysłami serc swoich.
Strącił władcow z tronu, a
wywyzszył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a
bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

16 sierpnia - XX Niedziela
zwykła
Wiara niewiasty kananejskiej
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 15,
21-28)
Jezus podązył w okolice Tyru
i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych
stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
Moja corka jest cięzko nękana przez złego ducha». Lecz
On nie odezwał się do niej
ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją,
bo krzyczy za nami». Lecz On
odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, ktore
poginęły z domu Izraela».
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A ona przyszła, padła Mu do
nog i prosiła: «Panie, dopomoz mi». On jednak odparł:
«Niedobrze jest zabierac
chleb dzieciom, a rzucac
szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, ktore
spadają ze stołu ich panow».
Wtedy Jezus
jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka
jest twoja wiara; niech ci się
stanie, jak pragniesz!» Od tej
chwili jej corka była zdrowa.
23 sierpnia XXI Niedziela
zwykła
Ty jestes Piotr
i tobie dam klucze krolestwa
niebieskiego
Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 16,
13-20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniow: «Za kogo ludzie uwazają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli:
«Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni
za Jeremiasza albo za jednego z prorokow».
Jezus zapytał ich: «A wy za
kogo Mnie uwazacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr:
«Ty jestes Mesjasz, Syn Boga
zywego».
Na to Jezus mu rzekł:
«Błogosławiony jestes, Szymonie, synu Jony. Albowiem
nie objawiły ci tego ciało i

krew, lecz Ojciec moj, ktory
jest w niebie. Otoz i Ja tobie
powiadam: Ty jestes Piotr,
czyli Opoka, i na tej opoce
zbuduję Koscioł moj, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze krolestwa niebieskiego; cokolwiek związesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiązesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił
uczniom, aby
nikomu nie
mowili, ze
On jest Mesjaszem.
26 sierpnia - Uroczystość
MB Częstochowskiej
Wesele w Kanie Galilejskiej
Słowa Ewangelii według
świętego Jana (J 2,1-11)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka
Jezusa.
Zaproszono na to wesele takze Jezusa i Jego uczniow. A
kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa mowi do Niego: „Nie
mają juz wina”.
Jezus Jej odpowiedział: „Czyz
to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zrobcie
wszystko, cokolwiek wam
powie”.
Stało zas tam szesc stągwi
kamiennych przeznaczonych
do zydowskich czyszczeni, z

ktorych kazda mogła pomiescic dwie lub trzy miary.
Rzekł
do
nich
Jezus:
„Napełnijcie stągwie wodą”. I
napełnili je az po brzegi. Potem do nich powiedział:
„Zaczerpnijcie teraz i zaniescie staroscie weselnemu”. Ci
zas zaniesli.
A gdy starosta weselny
skosztował wody, ktora stała
się winem, i nie wiedział,

skąd ono pochodzi, ale słudzy, ktorzy czerpali wodę,
wiedzieli, przywołał pana
młodego i powiedział do niego: „Kazdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy
się napiją, wowczas gorsze.
Ty zachowałes dobre wino
az do tej pory”.
Taki to początek znakow
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
30 sierpnia – XXII Niedziela zwykła
Jesli ktos chce pojsc za Mną,
niech się zaprze samego siebie
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Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza (Mt 16,
21-27)
Jezus zaczął wskazywac swoim uczniom na to, ze musi
udac się do Jerozolimy i wiele wycierpiec od starszych i
arcykapłanow oraz uczonych
w Pismie; ze będzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robic Mu
wyrzuty:
«Panie, niech
Cię Bog broni!
Nie przyjdzie
to nigdy na
Ciebie». Lecz
On
odwrocił
się i rzekł do
Piotra: «Zejdz
Mi z oczu, szatanie! Jestes Mi
zawadą, bo nie
myslisz po Bozemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniow: «Jesli ktos chce
pojsc za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
wezmie krzyz swoj i niech
Mnie nasladuje. Bo kto chce
zachowac swoje zycie, straci
je; a kto straci swe zycie z
mego powodu, znajdzie je.
Coz bowiem za korzysc odniesie człowiek, chocby cały
swiat zyskał, a na swej duszy
szkodę poniosł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją
duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale
Ojca swego razem z aniołami
swoimi i wtedy odda kazdemu według jego postępowania».

Wniebowzięcie NMP - 15.08
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary,
choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa
XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji
apostolskiej Munificentissimus Deus:
"...powagą Pana naszego Jezusa
Chrystusa, świętych Apostołów
Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy,
orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że
Niepokalana Matka Boga, Maryja
zawsze Dziewica, po zakończeniu
ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały
niebieskiej" (Breviarium fidei
VI, 105)
Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św.
Piotra w obecności prawie 1600
biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy
przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i
obyczajów, jest nieomylny; mógł
je wygłosić także dlatego, że
prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko
przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i
usankcjonował.
Przekonanie o tym, że Pan Jezus
nie pozostawił ciała swojej Matki na
ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili
zmartwychwstania i zabrał do nieba,
było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku
cesarz Maurycy (582-602) polecił
obchodzić na Wschodzie w całym
swoim państwie w dniu 15 sierpnia
osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie
istnieć już wcześniej, przynajmniej
w V w. W Rzymie istnieje to święto
z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I
(687-701) ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+

855) dodał do tego święta wigilię i
oktawę.
Z pism św. Grzegorza z Tours (+
594) dowiadujemy się, że w Galii
istniało to święto już w VI w. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia,
ale 18 stycznia. W mszale na to
święto, używanym wówczas w Galii,
czytamy, że jest to "jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny".
W prefacji zaś znajdujemy słowa:
"Tę, która nic ziemskiego za życia

nie zaznała, słusznie nie trzyma w
zamknięciu skała grobowa".
U Ormian uroczystość Wniebowzięcia Maryi rozpoczyna nowy okres
roku kościelnego. Liturgia ormiańska na ten dzień mówi m.in.: "Dziś
duchy niebieskie przeniosły do nieba
mieszkanie Ducha Świętego. (...)
Przeżywszy w swym ciele życie niepokalane, zostałaś dzisiaj owinięta
przez Apostołów, a przez wolę Bożą
uniesiona do królestwa swojego Syna".
W liturgii abisyńskiej, czyli etiopskiej, w tę uroczystość Kościół śpiewa: "W tym dniu wzięte jest do nieba ciało Najświętszej Maryi Panny,
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Matki Bożej, naszej Pani".
15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej
tajemnicy również Chaldejczycy,
Syryjczycy i maronici. Kalendarz
koptyjski pod dniem 21 sierpnia
opiewa Wniebowzięcie ciała Matki
Bożej do nieba.
Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie Maryi.
Nie wszyscy ojcowie Kościoła,
zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki
Najświętszej. Dlatego także Pius XII
w swojej konstytucji apostolskiej nie
mówi nic o śmierci, a jedynie o
chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi
i jego wniebowzięciu. Kościół nie
rozstrzygnął zatem, czy Maryja
umarła i potem została wzięta do
nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz
"zasypiając".
Warto przytoczyć dość jasne wypowiedzi Ojców Kościoła na
temat wniebowzięcia Maryi. Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o tym
niezwykłym przywileju Maryi podaje św. Grzegorz z Tours: (+ 594):
I znowu przy Niej stanął Pan, i kazał
Jej przyjąć święte ciało i zanieść w
chmurze do nieba, gdzie teraz połączywszy się z duszą zażywa wraz z
wybranymi dóbr wiecznych, które
się nigdy nie skończą.
Św. Ildefons (+ 667):
Wielu przyjmuje jak najchętniej, że
Maryja dzisiaj przez Syna Swego
(...) do pałaców niebieskich z ciałem
została wyniesiona.
Św. Fulbert z Chartres (+ 1029) pisze podobnie:
Chrześcijańska pobożność wierzy, że
Bóg Chrystus, Syn Boży, Matkę
swoją wskrzesił i przeniósł Ją do nieba.
Św. Piotr Damiani (+ 1072) tak opiewa wielkość tajemnicy dnia Wniebowzięcia:
Wielki to dzień i nad inne jakby jaśniejszy, w którym Dziewica kró-

lewska została wyniesiona do tronu
Boga Ojca i posadzona na tronie.
(...) Budzi ciekawość aniołów, którzy Ją pragną zobaczyć. Zbiera się
cały zastęp aniołów, aby ujrzeć
Królową, siedzącą po prawicy Pana
Mocy w szacie złocistej w ciele
zawsze niepokalanym.
Z innych świętych można by wymienić: św. Anzelma (+ 1109), św.
Piotra z Poitiers (+ 1112), św. Bernarda (+ 1153) i św. Bernardyna (+
1444).
Najpiękniej jednak o tej tajemnicy
piszą Ojcowie Wschodu. Św. Jan
Damasceński (+ ok. 749) podaje,
jak cesarzowa Pulcheria (ok. roku
450) wystawiła kościół ku czci
Matki Bożej w Konstantynopolu i
prosiła listownie biskupa Jerozolimy Juwenalisa o relikwie Matki
Bożej. Juwenalis odpisuje jej na to,
że relikwii takich nie ma, gdyż ciało Jej zostało wzięte do nieba "jak
to wiemy ze starożytnego i bardzo
pewnego podania".
Z kolei św. Jan Damasceński opisuje śmierć Maryi
Panny w otoczeniu Apostołów:
Kiedy zaś dnia
trzeciego przybyli do grobu,
aby opłakiwać
Jej zgon, ciała
już Maryi nie
znaleźli.
Kazanie swoje
kończy refleksją:
To jedynie mogli pomyśleć,
że Ten, któremu podobało
się wziąć ciało
z Dziewicy Maryi i stać się
człowiekiem;
Ten, który zachował Jej nienaruszone dziewictwo nawet
po swoim narodzeniu, uchronił Jej
ciało od skażenia i przeniósł je do
nieba przed powszechnym ciał
zmartwychwstaniem. (...) W czasie

tego wniebowzięcia, o Matko Boża,
wojska anielskie przejęte radością i
czcią okryły swoimi skrzydłami
Twoje ciało, wielki namiot Boży.
Św. Modest, biskup Jerozolimy (+
634), niemniej pewnie opowiada się
za tajemnicą Wniebowzięcia Maryi:
Jako najchwalebniejszą Matkę
Chrystusa, Zbawcy naszego, który
jest dawcą życia i nieśmiertelności,
wskrzesił Ją z grobu i wziął do siebie w sposób sobie wiadomy.
Św. Andrzej z Krety (+ 740):
Był to zaiste nowy widok, przechodzący siły rozumu, gdy niewiasta,
która swoją czystością przewyższała niebian, w ciele (swoim) weszła
do niebieskich przybytków. Jak
przy narodzeniu Chrystusa nienaruszonym był Jej żywot, tak samo po
Jej śmierci nie rozsypało się Jej ciało. O dziwo! Przy porodzeniu pozostała nieskażoną i w grobie również
nie uległa zepsuciu.
Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), w kilku kazaniach
sławi tę tajemnicę, a nawet opisuje
przymioty
ciała
Maryi
po Jej
wzięciu
do nieba:
Najświętsze
ciało
Maryi
już powstaje z
martwych,
jest lekkie i duchowe,
gdyż
zostało
już prze-

mienione na zupełnie nieskazitelne
i nieśmiertelne. (...) Tak jak napisano, jesteś piękna i Twoje dziewicze
ciało jest święte, jest przybytkiem
8

Boga i dlatego zostało zachowane
od obrócenia się w proch. (...) Niemożliwym było, aby Twoje ciało,
to naczynie godne Boga, w proch
się rozsypało po śmierci. (...) Ciało
Twoje dziewicze jest całkiem święte, choć jest ciałem ludzkim. Ponieważ dostąpiło najdoskonalszego
żywota nieśmiertelnego (...), nie
może ulec śmierci.
Św. Kosma, biskup z Maiouma (+
743), mówi:
Rodząc Boga, Niepokalana, zdobyłaś palmę zwycięstwa nad naturą,
(...) zmartwychwstałaś dla wieczności. Grób i śmierć nie mogą zatrzymać pod swoją władzą Bogurodzicy.
Teolodzy Kościoła usiłują nie tylko
stwierdzić fakt istnienia tej tajemnicy, ale także go uzasadnić. O tej
tajemnicy pisali św. Tomasz z
Akwinu (+ 1274), św. Albert Wielki (+ 1280), Jan Gerson (+ 1429),
Suarez (+ 1617) i inni. Kiedy w XV
w. Jan Marcelle w kazaniu na
Wniebowzięcie Maryi wypowiedział zdanie, że "nie jesteśmy wcale
zobowiązani pod grzechem śmiertelnym wierzyć, że Maryja została z
ciałem do nieba wziętą", gdyż nie
jest to dogmat, cały fakultet uniwersytetu paryskiego wystąpił z
całą stanowczością przeciwko niemu i zażądał, by te słowa odwołał,
gdyż tego rodzaju wypowiedź pobrzmiewa herezją i jest sprzeczna z
ogólnie wyznawaną prawdą.
Pisarze kościelni podkreślają, że
skoro Matka Chrystusowa była poczęta bez grzechu, skoro Bóg obdarzył Ją przywilejem Niepokalanego
Poczęcia, to konsekwencją tego
jest, że nie podlegała prawu śmierci. Śmierć bowiem jest skutkiem
grzechu pierworodnego. Ponadto
nie wypadało, aby ciało, z którego
Chrystus wziął swoją ludzką naturę,
miało podlegać rozkładowi. Chrystus, którego ciało Bóg zachował
od zepsucia, mógł zachować od
skażenia także ciało swojej Matki.

Wreszcie tajemnica zmartwychwstania i wniebowzięcia jest przewidziana
dla wszystkich ludzi, dlatego nie sprzeciwia się
rozumowi, aby Chrystus
dla swojej Rodzicielki
przyspieszył ten dzień.
Dlaczego jednak dopiero
od VI w. ta prawda przenika tak mocno świadomość wierzących? W Kościele jest więcej takich
prawd, które rozwijały się
i zostały wyjaśnione definitywnie później. Tak było np. odnośnie do osoby Jezusa
Chrystusa, gdy występowano przeciwko Jego naturze Boskiej, przeciwko prawdzie o Jego dwóch naturach, dwóch wolach (arianizm, nestorianizm, monofizytyzm), a nawet
przeciwko Jego naturze ludzkiej.
Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu
Maryi jako dogmatu wiary było
przypieczętowaniem i ukoronowaniem starożytnej tradycji Kościoła.
Według Tradycji Matka Boża ostatnie lata swego życia spędziła w Jerozolimie w pobliżu Wieczernika albo
w Efezie. Większość badaczy przychyla się do pierwszej możliwości.
Istnieje przekaz, że św. Jan Apostoł
opuścił Ziemię Świętą w czasie
pierwszego wielkiego prześladowania Kościoła w roku 34 i udał się z
Maryją do Efezu. Chciał Ją w ten
sposób uchronić przed niebezpieczeństwami prześladowań. Jednakże
w pierwotnej literaturze chrześcijańskiej nie ma żadnej wzmianki o takiej podróży. Ponadto ustalono, że
św. Jan udał się do Efezu dopiero ok.
68 roku, Maryja miałaby więc wtedy
około 85-90 lat. Św. Paweł Apostoł,
który wkrótce po śmierci Chrystusa
przybył do Efezu, nic nie wspomina,
aby przed nim w tym mieście był św.
Jan z Maryją. Nie napotkał tam też

żadnych śladów chrześcijaństwa.
Apokryficzne Acta Johannis z drugiej połowy II w. wspominają, że
Jan, gdy przybył do Efezu, sam był
już stary, nie ma też żadnej wzmianki, by Maryja była tam z nim. Aeteria, pątniczka nawiedzająca miejsca
święte w latach 385-386, wspomina,
że Jan był pogrzebany w Efezie, natomiast nie wie nic, aby tam był grób
Maryi. Pseudo-Dionizy Areopagita
pisze, że w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 363-364
dowiedział się od św. Cyryla Jerozolimskiego, patriarchy Jerozolimy, że
grób Maryi był w Jerozolimie w Dolinie Jozafata. Podobny opis zawiera
apokryf Księga Jana z IV w. W apokryfie tym jest mowa o tym, że Maryja umarła śmiercią naturalną w Jerozolimie, została pogrzebana u stóp
Góry Oliwnej w Dolinie Jozafata i że
została wzięta do nieba. Wszystkie
znane starożytne apokryfy wskazują,
że grób Maryi jest w Getsemani w
Dolinie Jozafata. Obecnie znajduje
się tam kościół, którym opiekują się
prawosławni Grecy.
Kult Maryi Wniebowziętej był w
Kościele bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń
pod wezwaniem Matki Bożej Wnie9

bowziętej. W ciągu wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem:
1 męski (asumpcjoniści - Augustianie od Wniebowzięcia) i 7 żeńskich.
W ikonografii scena Wniebowzięcia
Maryi należy do bardzo często
przedstawianych (dla przykładu: Fra
Angelico - w kilku obrazach, Taddeo
di Bartolo, Ottaviano Nelli, Giotto,
Pinturicchio, C. Bellini, Raffael, Tycjan, Tintoretto, Tiepolo, Perugino,
Procaccini, Filippino Lippi, Veronese, Murillo, Velasquez, Konrad von
Goest; rzeźbiarze: Liberale da Verona, L. della Robbia, Michał Pacher,
Wit Stwosz). Pod opiekę Maryi
Wniebowziętej oddał Węgry król
św. Stefan, a Francję - król Ludwik
XIII (powtórzył to także Ludwik
XV).
W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest również
świętem Matki Bożej Zielnej. Na
pamiątkę podania głoszącego, że
Apostołowie zamiast ciała Maryi
znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty,
zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że
zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc
leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu
za plony ziemi i ziarno, które zebrali
z pól.

Diecezjalne Centrum Wsparcia - Cor Unum
Centrum powstało jako odpowiedź na różnego rodzaju trudności wynikające z szerzącej
się epidemii koronawirusa.
Szanując wezwanie do pozostania w domu,
oferujemy
pomoc bez
konieczności
przemieszczania się.
Wystarczy
zadzwonić!
Centrum
proponuje:
 Telefon
wsparcia du-

chowego
 Wsparcie dla rodzin
 Wsparcie dla chorych i pracowników służby zdrowia
W ramach Centrum posługuje

kilkudziesięciu wolontariuszy:
księży, sióstr zakonnych, lekarzy, farmaceutów, psychologów.
Każdego dnia na potrzebujących czeka ktoś gotowy do pomocy.
Mechanizm działania Centrum
oraz kontakty do osób posługujących można znaleźć na specjalnej stronie internetowej:
http://wsparciecorunum.pl/?
fbclid=IwAR2Nq4OtSzHBCQ4v
2oKUVUVo_x81Uj9SRgaXz88Pi
IxXp7IelsNvnzdMIRw

II Synod Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej
Co dalej z synodem?
Na to pytanie odpowiadano na
posiedzeniu Komisji głównej,
które odbyło się 22 maja br.
pod przewodnictwem biskupa
Edwarda Dajczaka
Kolejne sesje synodalne zaplanowane są w następujących terminach:
 26 września 2020 roku,
 28 listopada 2020
roku,
 27 lutego 2021 roku,
 24 kwietnia 2021 roku,
 19 czerwca 2021 roku,
 25 września 2021
roku,

27 listopada 2021 roku.
Komisje tematyczne proszone są o wznowienie i kontynuowanie swoich prac.
Zgodnie z Regulaminem II
Synodu Diecezji Koszalińsko
-Kołobrzeskiej (§ 22), wciąż
mogą one mieć „formę
współdziałania na odległość,
przy wykorzystaniu współczesnych technik teleinfor
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matycznych (Internet). Za
dokumentację takich prac
odpowiada sekretarz danej
komisji”.
W parafiach, gdzie w marcu
br. nie odbyło się 13. zebranie zespołu synodalnego,
należy je zorganizować jeszcze przed wakacjami, wykorzystując przesłane już materiały pt. Kościół a media.

Trwa peregrynacja relikwii
bł. Hanny Chrzanowskiej
Jest to inicjatywa duszpasterstwa
służby zdrowia i chorych w całej
Polsce. Obecnie relikwie błogosławionej pielęgniarki peregrynują po
placówkach medycznych w diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej.
Beatyfikowana w 2018 roku krakowska pielęgniarka jest szczególną orędowniczką pracowników
służby zdrowia. W czasie trwającej
pandemii jej wstawiennictwo jest
tym bardziej potrzebne.
Do diecezji koszalińskokołobrzeskiej relikwie błogosławionej trafiły 8 maja z Kielc. W domu
parafialnym przy parafii Mariackiej
w Szczecinku uczcił je tego dnia bp
Krzysztof Zadarko. Rozpoczął też
nowennę przez wstawiennictwo
błogosławionej, zawierzając jej pracowników służby zdrowia.
Rozpoczęła się peregrynacja po
placówkach medycznych, która potrwa do 19 sierpnia, kiedy to podczas Eucharystii w sanktuarium w
Skrzatuszu relikwie zostaną przekazane diecezji sandomierskiej.

Drawsko Pomorskie/, 4-6.07, ks.
Mariusz Gubow, ks. Tomasz Szugalski
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Wniebowzięcia NMP /

nowo/, 19-21.07, ks. Marian Markowski
 Dom Pomocy Społecznej dla
Dzieci, kościół pw. Wniebowzięcia
NMP /Bobolice/, 22.07, ks. Ry-

Wszelkie informacje: ks. Dawid
Andryszczak - diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i chorych, tel.
534 723 526

Darskowo-Złocieniec/, 7.07, ks.
Wiesław Hnatejko CR
 Szpital Miejski, kościół pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP /
Połczyn-Zdrój/, 8-10.07, ks. Czesław Nowak, ks. Antoni Kloska
 Szpital, kościół pw. Narodzenia
NMP /Szczecinek/, 11-13.07, ks.
Dawid Andryszczak, ks. Jacek Lewiński
 Hospicjum im. św. Franciszka z
Asyżu /Szczecinek/, 14-16.07, ks.
Marek Kowalewski
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Ducha Świętego /
Szczecinek/, 17.07, o. Arkadiusz
Sojka CSsR
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Narodzenia NMP /
Szczecinek/, 18.07, ks. Dawid Andryszczak, ks. Jacek Lewiński
 Dom Pomocy Społecznej, Centrum Rehabilitacji SM /Borne Suli-

szard Baran
 Dom Pomocy Społecznej /
Żydowo/, 23.07, ks. Robert Gromek
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Podwyższenia Krzyża
świętego /Cetuń-Polanów/, 24.07,
ks. Jacek Maszkowski
 Szpital Miejski, kościół pw.
NMP Wspomożenia Wiernych /
Miastko/, 25-27.07, ks. Dariusz Jastrząb
 107 Szpital Wojskowy, kościół
pw. św. Mikołaja /Wałcz/, 28.0730.07, ks. Antoni Badura
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. św. Antoniego /Wałcz/,
31.07, br. Grzegorz Badziąg OFMCap, br. Waldemar Korba OFMCap
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
kościół pw. Wniebowzięcia NMP /
Tuczno/, 1-3.08, ks. Stanisław
Szczepanek, ks. Jerzy Dalak

TRASA PEREGRYNACJI:
 Dom Pomocy Społecznej, Szpital Powiatowy, Dom Pomocy Społecznej CORDA /Białogard/, 2630.06, ks. Rafał Pernal
 Wojewódzki Oddział Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia /
Stanomino/, 1.07, p. Małgorzata
Glanc, ks. Konstanty Badura
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej /Modrzewiec-Lipie/, 2.07, ks.
Jan Butkiewicz, ks. Dariusz Pęczak
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej /Krzecko-Sławoborze/, 3.07,
ks. Grzegorz Marciszewicz
 Szpital Polski, kościół pw.
Zmartwychwstania Pańskiego /
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 Szpital Powiatowy, Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. św. Jana
Chrzciciela /Trzcianka/, 4-6.08, ks.
Zbigniew Cybulski MS, ks. Józef
Kopciński MS, ks. Rafał Frąckowiak MS
 Szpital Wojewódzki /Piła/, 79.08, ks. Dariusz Presnal SDB, ks.
Tadeusz Kiciński SDB
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i
Hospicjum im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej /Piła/, 1013.08, ks. Aleksander Głombiowski
 Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Wniebowzięcia NMP /
Czarne/, 14.08, ks. Włodzimierz
Skoczeń
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej /Skrzatusz/, 15-18.08, ks. Wacław Grądalski - 19.08, godz.
12:00, Uroczysta Msza św. w
Sanktuarium, przekazanie relikwii do diecezji sandomierskiej

ŻYCIORYS BŁ. HANNY
CHRZANOWSKIEJ
Hanna Chrzanowska urodziła się
7. X. 1902 r. w Warszawie) w rodzinie zasłużonej dla polskiej nauki i
kultury oraz pielęgniarstwa polskiego. Jej ojciec, Ignacy Chrzanowski,
znany profesor literatury polskiej
pochodził z katolickiej rodziny podlaskich ziemian. Matka Wanda, z domu Szlenkier, pochodziła z
ewangelickiej rodziny zamożnych
warszawskich przemysłowców: Siostra matki, Zofia Szlenkierówna,
była fundatorką szpitala dziecięcego w Warszawie oraz dyrektorką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Obie rodziny znane były z
rozległej działalności dobroczynnej. W 1910 r. rodzice Hanny przenoszą się do Krakowa, gdzie prof I.
Chrzanowski obejmuje katedrę na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
W Krakowie Hanna uczy się najpierw prywatnie. a następnie w
Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które kończy z odznaczeniem w 1920 r.
Po maturze przechodzi krótki kurs
pielęgniarski, aby nieść pomoc
ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W grudniu 1920 r. Hanna rozpoczyna studia polonistyczne na

Uniwersytecie Jagiellońskim.
Na wieść o powstaniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przerywa studia i wstępuje do nowo
otwartej szkoły, aby całkowicie poświęcić się pielęgniarstwu. Była to
dla Hanny kluczowa decyzja, mająca określić dalszą drogę jej życia.
Po ukończeniu szkoły w 1924 r. wyjeżdża na stypendia do Francji i
Belgii) gdzie pogłębia swą wiedzę,
zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa społecznego.
W latach 1926 – 1929 pracuje jako
instruktorka w Uniwersyteckiej
Szkole Pielęgniarek i Higienistek w
Krakowie. Od roku 1929 do 1939
Hanna Chrzanowska redaguje miesięcznik „Pielęgniarka Polska” –
pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Mieszka
w tym czasie w Warszawie. Publikuje wiele prac z dziedziny pielęgniarstwa, a także podejmuje udane
próby twórczości literackiej.
Uczestnicząc w pracach Polskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych bierze czynny udział w
przygotowaniu, uchwalonej
przez Sejm w 1935 r. „Ustawy o
pielęgniarstwie”: Ustawa ta, uznawana za jedną z najlepszych w
świecie, ma regulować zawodowy
status pielęgniarek i będzie obowiązywać w Polsce prawie do końca
XX wieku. Hanna Chrzanowska
przyczynia się również w znacznym
stopniu do powołania w 1937 r. Katolickiego Związku Pielęgniarek
Polskich.
Wybuch II Wojny Światowej przynosi Hannie wiele bolesnych przeżyć. 2. X. 1939 r. w bombardowanej
Warszawie umiera jej ukochana
ciotka Zofia Szlenkierówna. 6. XI.
1939 r. w ramach Sonderaktion
Krakau zostaje aresztowany jej ojciec i wywieziony wraz z innymi
profesorami do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie
wkrótce umiera (19 I 1940 r.). Wiosną 1940 r. ginie w Katyniu, zamordowany przez sowietów, jedyny brat
Hanny, Bohdan. Wojna nie oszczędza wielu innych, bliskich Hannie
osób. Mimo tych tragicznych doświadczeń nie upada na duchu. Już
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na początku wojny wraca do Krakowa i zgłasza się na ochotnika do
pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, poświęcając wszystkie
swe siły opiece nad uchodźcami,
więźniami i przesiedlonymi. Szczególną troską otacza osierocone
dzieci, w tym dzieci żydowskie, poszukując dla nich rodzin zastępczych i bezpiecznych miejsc pobytu.

Organizuje kolonie letnie i prowadzi akcje dożywiania. Pracuje niezwykle ofiarnie, często z narażeniem zdrowia i życia.
Doświadczenie okrucieństwa wojny
ma istotny wpływ na rozwój jej życia wewnętrznego. Jest to czas szukania oparcia w Bogu, czas odkrywania siły modlitwy i znaczenia Eucharystii. Ten czas duchowego doj-

rzewania idzie w parze z formacją
ewangelicznej postawy miłości bliźniego.
Po wojnie Hanna Chrzanowska rozpoczyna pracę w Uniwersyteckiej
Szkole Pielęgniarsko – Położniczej
jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego. Wyjeżdża na stypendium do USA, gdzie pogłębia swą
wiedzę w zakresie pielęgniarstwa
domowego. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje
organizując pielęgniarstwo przyszpitalne i domowe.
Przez wiele lat
wykłada metodykę pielęgniarstwa
otwartego w
Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie. Jako instruktorka i wychowawczyni kładzie
silny nacisk na
wychowanie młodych pielęgniarek
w duchu autentycznej służby człowiekowi
choremu, z
uwzględnieniem
jego nie tylko
zdrowotnych ale i
duchowych potrzeb oraz poszanowaniem jego
godności.
W 1957 r. Hanna
Chrzanowska
obejmuje funkcję
dyrektorki Szkoły
Pielęgniarstwa
Psychiatrycznego
w Kobierzynie, a
w rok później, po niespodziewanej
likwidacji tej placówki, przechodzi
na wcześniejszą emeryturę. Nadal
jednak pozostaje obecna w życiu środowiska pielęgniarskiego. Bierze
czynny udział w pracach Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Opracowuje, cieszący się wielkim
uznaniem, podręcznik –

„Pielęgniarstwo w otwartej opiece
zdrowotnej”. Publikuje fachowe artykuły na łamach czasopism pielęgniarskich.
Pełniąc wiele znaczących funkcji w
strukturach szkolnych oraz innych
instytucjach środowiska pielęgniarskiego, Hanna Chrzanowska nie
ukrywa swoich przekonań religijnych
oraz przywiązania do wartości
chrześcijańskich. Przeciwnie) daje
swoim życiem czytelne i przejrzyste
świadectwo wiary. Taka postawa
budzi szacunek i uznanie, zwłaszcza
wśród uczennic i współpracowników
a rodzi niechęć, a nawet określone
represje ze strony władz komunistycznych. Emerytura nie oznacza
dla Hanny stanu odpoczynku. Zna
bowiem z autopsji problemy wielu
schorowanych ludzi – samotnych,
opuszczonych i niepełnosprawnych,
pozbawionych jakiejkolwiek opieki.
Idąc za głosem wewnętrznego natchnienia postanawia zorganizować
dla nich) opartą o struktury kościelne i niezależną od niewydolnej państwowej służby zdrowia) fachową
pomoc pielęgniarską.
Z tą myślą zwraca się do ks. Karola
Wojtyły, późniejszego biskupa krakowskiego) znajdując u niego pełne
zrozumienie dla swoich planów: Przy
moralnym i materialnym wsparciu ze
strony władz kościelnych, organizuje
placówki pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie i całej archidiecezji.
Obdarzona charyzmatyczną osobowością skupia wokół tego dzieła szerokie grono współpracowników i wolontariuszy Są wśród nich pielęgniarki, siostry zakonne, klerycy,
księża, lekarze, profesorowie i studenci. Z ich pomocą organizuje dla
swoich podopiecznych rekolekcje
wyjazdowe, które przywracają chorym radość życia i dodają sił do niesienia codziennego krzyża.
Dzięki jej staraniom upowszechnia
się zwyczaj odprawiania Mszy św: w
domu chorego oraz odwiedzin chorych w ramach wizytacji duszpasterskich. Wiele uwagi Hanna Chrzanowska poświęca nadal środowisku
pielęgniarskiemu, troszcząc się o duchowy i etyczny poziom pielęgniarek
położnych. Organizuje dla nich okre13

sowe konferencje i doroczne rekolekcje. Rozpowszechnia wnikliwie ułożony „Rachunek sumienia pielęgniarki.
Na wszystkich polach pracy z chorymi, Hanna Chrzanowska współpracuje ściśle z ks. kard. Karolem Wojtyłą. Na jego wniosek, Ojciec św:
Paweł VI odznacza ją medalem „Pro
Ecclesia et Pontilice”. Życie wewnętrzne Hanny formuje się w znacznej mierze wg duchowości św. Benedykta – od 1956 r. jest oblatką Opactwa Tynieckiego. Służąc cale życie
chorym i cierpiącym coraz wyraźniej
uświadamia sobie, że służy w nich
samemu Chrystusowi.
Hanna Chrzanowska umiera w Krakowie, 29. IV. 1973 r. Uroczystościom pogrzebowym na Cmentarzu
Rakowickim przewodniczy ks. kard.
Karol Wojtyła. W homilii pogrzebowej powiedział m.in. „Dziękujemy
Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas
( … ) jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na
Górze, zwłaszcza tego, które mówi:
błogosławieni miłosierni”.
Osoby bliżej znające Hannę dają
zgodne świadectwo, że w sposób heroiczny wypełniała przykazanie miłości bliźniego. Stąd w środowisku krakowskich pielęgniarek zrodziła się
myśl, aby podjąć starania o jej beatyfikację. W 1995 r., pielęgniarki
skupione w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, zwróciły się z prośbą do ks. kard. F. Macharskiego o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.
Ksiądz Kardynał, który sam powiedział o Hannie, że była „sumieniem
środowiska pielęgniarskiego’, życzliwie odniósł się do tej prośby i po
spełnieniu niezbędnych wymogów
dokonał uroczystego otwarcia procesu w dniu 3 XI 1998 r. Proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej został zamknięty na szczeblu diecezjalnym 30.
XII. 2002 r. Następnie dokumenty
procesowe przekazane zostały do
Kongregacji ds. Świętych przy Stolicy Apostolskiej, gdzie trwają dalsze
prace związane z oceną świętości
życia i heroiczności cnót Służebnicy
Bożej Hanny Chrzanowskiej.

Diecezja w liczbach
Patronowie
św. Wojciech, biskup i męczennik (23 kwietnia)
św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i
męczennik (14
sierpnia)

- filialne: 337 (w tym 4 w budowie)
- inne: 15
Kaplice: 144
Punkty odprawiania

2007)
Biskupi pomocniczy
biskup Tadeusz Werno (19742007)
biskup Piotr Krupa (1984-

Mszy: 81
Biskupi
Biskupi diecezjalni
śp. kardynał elekt Ignacy Jeż
(1972-1992)
śp. biskup Czesław Domin
(1992-1996)
biskup Marian Gołębiewski
(1996-2004)
biskup Kazimierz Nycz (20042007)
biskup Edward Dajczak (od

1992)
biskup Paweł Cieślik (19952015)
biskup Krzysztof Zadarko (od 2009)
biskup Krzysztof Włodarczyk (od 2016)
Biskupi seniorzy
biskup Tadeusz Werno (od
2007)
biskup Paweł Cieślik (od
2015)

Obszar
14 640 km2 (na
terenie województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego,
wielkopolskiego i
lubuskiego).
Ludność
Mieszkańcy: około 912 tysięcy
Katolicy: około 833 tysięcy
Dekanaty i parafie
Dekanaty: 24
Parafie: 221
- diecezjalne: 200
- zakonne: 19
- wojskowocywilne: 2
Kościoły i kaplice
Katedra: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w
Koszalinie
Konkatedra: kościół pw.
Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu (bazylika mniejsza)
Kościoły: 569
- parafialne: 217 (w tym 11 w
budowie)
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Księża
Prezbiterzy inkardynowani

do diecezji: 443
- proboszczowie: 197

- administratorzy: 1
- wikariusze: 105
- kapelani: 8
- pomagający w
duszpasterstwie: 12
- w instytucjach
diecezjalnych: 34
- pracujący poza
diecezją: 18
- na studiach: 3
- na urlopie: 21
- na emeryturze: 45
Prezbiterzy nieinkardynowani do
diecezji: 40
- proboszczowie
diecezjalni: 3
- proboszczowie zakonni: 20

GRUPY
PARAFIALNE:

- wikariusze diecezjalni: 1
- wikariusze zakonni: 11
- kapelani diecezjalni: 2
- kapelani zakonni: 2
- w instytucjach diecezjalnych: 1
Diakoni inkardynowani
do diecezji: 5
Osoby konsekrowane
Instytuty męskie: 12
Instytuty żeńskie: 28
Księża zakonni: 131
Bracia zakonni: 6
Siostry zakonne: 232
Dziewice konsekrowane: 8
Wdowy konsekrowane: 6

Schola parafialna (każda sobota
o 10.00);

Rycerstwo Niepokalanej (II niedziela miesiąca po Mszy św. wieczornej);
Ruch Rodzin Nazaretańskich
(Ostatnia sobota miesiąca Adoracja
od 7.30 i Msza św. o 9.00 );
Żywy Różaniec (I sobota miesiąca
Msza św. o 8.30);
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci - Apostolstwo Dobrej Śmierci (II wtorek
miesiąca Różaniec
o 17.30 i Msza św. o 18.00);
Apostolstwo Pomocy Duszom
Czyśćcowym Msza św. w ostatnią
niedzielę miesiąca o 8.00
oraz modlitwa po mszy.
Ministranci (każda sobota o 9.00);
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Wakacyjne rekolekcje
wypoczynkowe nad Bałtykiem
Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje wypoczynkowe nad Bałtykiem! Tegoroczna sytuacja
spowodowała odwołanie wielu
rekolekcji wakacyjnych. Stąd realizując misję naszego ośrodka,
proponujemy
Państwu rodzinny wypoczynek
nad Bałtykiem
połączony z możliwością odnowienia życia duchowego. Rekolekcje wypoczynkowe mają charakter ciągły
(lipiecsierpień), stąd do Państwa należy decyzja jak długi
będzie pobyt w ośrodku. Centrum położone jest w cichej i
malowniczej okolicy na obrzeżach Koszalina, w bezpośrednim sąsiedztwie Wyższego Seminarium Duchownego. Stąd
już tylko 20 km do Mielna, na
piaszczyste plaże Bałtyku. Pośród rozległego zielonego terenu usytuowany jest główny budynek, a przy nim niestrzeżony
parking, plac zabaw dla dzieci,
ogrody ze ścieżkami rekreacyjnymi oraz modlitewnymi. Do

dyspozycji gości w ośrodku są
także dwie kaplice. Proponujemy Państwu pobyt wraz z wyżywieniem typu HB (śniadanie,

obiadokolacja), dający możliwość wyjazdu z ośrodka na cały
dzień nad morze lub korzystanie z innych atrakcji Pomorza
Środkowego. Wypoczynek w
naszym ośrodku ma pomóc także w odnowieniu sił duchowych, stąd po całodziennym
wypoczynku nad morzem, codziennie o 20:00 będzie sprawowana Eucharystia z homilią,
a po niej wprowadzenie do medytacji o tematyce eucharystycznej oraz możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w
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Najświętszym Sakramencie. W
przypadku dodatkowych pytań
dotyczących posługi duszpasterskiej prosimy o kontakt z ks.
dyrektorem Pawłem Wojtalewiczem (tel. 661 443 449, e-mail:
dyrektor@cef.koszalin.pl). Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji!
INFORMACJE DODATKOWE: dzieci do 3 lat (bez świadczeń)
– pobyt bezpłatny - bezpłatny
niestrzeżony parking - doba hotelowa od godziny 16:00 do godziny 11:00 (od obiadokolacji
do śniadania) - możliwość pobytu ze zwierzętami po wcześniejszym zgłoszeniu – koszt 10
zł za dobę. Właściciele zwierząt
ponoszą za nie pełną odpowiedzialność i są zobowiązani do
posiadania aktualnej książeczki
szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.

Adoracja ON-LINE
www.adoracja.net
„Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń
oprzeć głowę na Jego piersi
(por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego
Serca. Jeżeli chrześcijaństwo
ma się wyróżniać
w
naszych czasach przede
wszystkim
«sztuką modlitwy», jak
nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania
się
przed Chrystusem
obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy,
moi drodzy Bracia i Siostry,
przeżywałem to doświadczenie
i otrzymałem dzięki niemu siłę,
pociechę i wsparcie!” (św. Jan
Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 25).
Portal adoracja.net jest owocem obchodów 40-lecia utworzenia Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej, które odbyły się
w maju 2012 roku. Jego celem
jest budowanie wspólnoty wiary i modlitwy. Ufamy, że stanie

się on jednym z narzędzi wychowania do modlitwy, a
zwłaszcza do uczestnictwa w
Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz przy-

się pogrążyłam w modlitwie,
zostałam w duchu przeniesiona
do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam
chwalebne
oblicze Pana
i powiedział
mi Pan: co
ty widzisz w
rzeczywistości, dusze te
widzą przez
wiarę. O, jak
bardzo mi
jest miła ich
wielka wiara. Widzisz, że choć
czyni się do tworzenia kolejna pozór nie ma we mnie śladu
nych miejsc adoracji w naszej
życia, to jednak w rzeczywistoDiecezji.
ści ono jest w całej pełni i to w
„Dziś adoracja nocna. Nie mo- każdej Hostii zawarte; jednak
głam brać udziału w niej z po- abym mógł działać w duszy, duwodu słabego zdrowia, jednak sza musi mieć wiarę. O, jak miła
nim zasnęłam, łączyłam się z
Mi jest żywa wiara.” (św. s. Fausiostrami adorującymi. W go- styna Kowalska, Dzienniczek, nr
dzinie od czwartej do piątej na- 1421)
gle zostałam zbudzona, usłyszaWykonując swoje codzienne
łam głos, abym wzięła udział w
obowiązki, ofiaruj je jako momodlitwie z tymi osobami, któdlitwę w zjednoczeniu z Chryre teraz adorują. Poznałam, że
stusem, którego w tym samym
jest wśród adorujących dusza,
czasie ktoś adoruje w kościoktóra się za mnie modli. Kiedy
łach i kaplicach naszej Diecezji.
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38 PIESZA PIEGRZYMKA NA
JASNĄ GÓRĘ 1-13.08.2020r.
W związku z trwającą epidemią
pielgrzymowanie w tym roku
nie będzie miało takiej formy
jak dotychczas.
Na szlak pieszo dla
zachowania tradycji
corocznego wędrowania wyruszą tylko 3
osoby. Dyrektor Pielgrzymki, Pilot Pielgrzymki oraz Diecezjalny Moderator Ruchu Światło- Życie.
Pielgrzymka w tym
roku będzie miało formę duchowego Pielgrzymowania.
Wszystkich zapraszamy do ZŁOTEJ
GRUPY.
Od 1 do 13 sierpnia w wybranych kościołach będą się odby-

wały każdego wieczora spotka- BIAŁOGARD pw. Najświętnia pielgrzymów Złotej Grupy, szego Serca Pana Jezusa ks.
według schematu:
Marcin Łazuka
ZŁOCIENIEC Pw.
Wniebowzięcia
NMP ks. Wiesław
Hnatejko
SZCZECINEK pw.
Narodzenia
NMP
ks. Dawid Andryszczak
SŁUPSK pw. św.
Jan z Kęt ks. Łukasz Bikun
TRZCIANKA pw.
św. Jana Chrzciciela
ks. Paweł Baran

KOSZALIN pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Katedra) PIŁA pw. Bożego Miłosierks. Mateusz Chmielewski
dzia ks. Rafał Dresler

Kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu
w Skrzatuszu
Od dwóch lat pielgrzymi i
mieszkańcy Skrzatusza codziennie adorują Jezusa w
Eucharystii w skromnym,
prowizorycznie zaadaptowanym pomieszczeniu w
Domu Pielgrzyma. Kaplica
potrzebuje przebudowy po
to, by nadać jej godny,
sprzyjający spotkaniu z Jezusem, wygląd. Rozpoczęły się już prace remontowe.
Całość kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w
Skrzatuszu będzie sfinansowa-

o głębokiej duchowości eucharystycznej.
W realizację tego dzieła
można włączyć się na różne
sposoby:
 modlitwą,
 promowaniem tego dzieła
w social mediach, aby jak
najwięcej osób dowiedziało się o tym projekcie,
 wsparciem finansowym
na z darowizn. Wykonaniem
(poprzez stronę internetową:
ołtarza adoracji zajmie świato- https://skrzatuszwej sławy artysta Mariusz Dra- sanktuarium.pl/wspomozpikowski z Gdańska, człowiek dzielo ).
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Święty Benedykt z Nursji, opat, patron Europy
11 lipca
Benedykt z Nursji należy do
najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się
niezwykle mądrą i wyważoną
regułą, która stała się podstawą
dla bardzo wielu późniejszych
rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił
się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i
szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli
się najwięcej dla pozyskania
Chrystusowi ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła
VI do tego, by w 1964 r. wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona
Europy.
Chociaż św. Benedykt zajmuje
w dziejach Kościoła katolickiego poczesne miejsce, udokumentowane wiadomości o nim
są nikłe. Podstawowym źródłem jest dzieło św. Grzegorza
I Wielkiego, papieża, przedtem
mnicha benedyktyńskiego, który żył w czasach bliskich św.
Benedykta. Niestety, Dialogi św. Grzegorza nie
miały na celu podania biografii,
ile raczej opis życia Benedykta;
stąd mało w nich danych historycznych, a wiele wątków
wręcz legendarnych.

Ojciec Benedykta był właścipozostał tu długo. Opuścił
cielem ziemskiej posiadłości w Wieczne Miasto, gdyż chciał
Nursji. Benedykt urodził się ok. oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę jako asceta. Udał
się ok. 60 km na wschód w kierunku Tivoli i osiadł w przysiółku Enfide (dzisiaj Affile)
przy kościele świętych Piotra i
Pawła u stóp wzgórz Prenestini.
Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił jednak i to miejsce
i przeniósł się do Subiaco. Znalazł tu nie tylko ciszę, ale również dogodną grotę, gdzie mógł
zamieszkać i oddać się wyłącznie kontemplacji. Z rąk jakiegoś mnicha przyjął też habit.
Obrana przez niego grota zapewniała mu zupełny spokój.
Przebywał tam przez trzy lata.
Miejscowi górale, wypasający
kozy, zaopatrywali go w konieczną żywność.
Z czasem zaczęli przyłączać się
do Benedykta uczniowie. Pod
jego kierunkiem utworzono 12
małych klasztorów po 12
uczniów każdy. Na czele każdego z nich Benedykt postawił
przełożonych, od siebie bezpośrednio zależnych. Tak więc z
roku 480 wraz ze swoją bliźnia- pustelnika przeobraził się w ceczą siostrą, św. Scholastyką.
nobitę, czyli w ascetę zamieszPierwsze nauki pobierał w ro- kującego pustynię wraz z innydzinnym miasteczku. Na dalsze mi. Nie znamy przyczyn, dlastudia udał się do Rzymu. Nie czego Benedykt opuścił rów19

nież i to miejsce. Św. Grzegorz
wymienia niechęć miejscowego
duchowieństwa. Benedykt zabrał ze sobą najgorliwszych i
najbardziej oddanych uczniów i
przeniósł się z nimi na Monte
Cassino do ruin dawnej fortecy
rzymskiej. Benedykt rozpoczął
budowę nowego klasztoru od
wyburzenia pogańskiej świątyni Jowisza i Apollina. Mieszkańcy miasteczka, leżącego u
stóp góry, przychodzili tutaj dla
składania ofiar. Był to rok 525
lub 529. W tym czasie na
Wschodzie cesarz Justynianin I
Wielki zamykał ostatnią pogańską szkołę filozoficzną w Atenach.
Kiedy stanął już klasztor i kościół, a mury nowej placówki
zaczęły się zapełniać adeptami,
Benedykt postanowił ułożyć
regułę. Miał już sporo doświadczenia. Długie lata rządów na
Monte Cassino pozwoliły w
praktyce wypróbować przepisy.
Roztropny prawodawca zmieniał je i stale doskonalił. Tak
więc reguła benedyktyńska
przeszła okres długiej próby i
doświadczeń. Wprawdzie jej
oryginał zaginął, spłonął bowiem w roku 896 w czasie pożaru klasztoru w Teano, jednakże zachowało się wiele jej odpisów.
Zasadniczą cechą Reguły św.
Benedykta jest umiar. Nie jest
ona tak surowa jak reguły św.

Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin mniszych
Wschodu. Nie preferuje studiów jak reguła Kasjodora. We
wszystkim: w modlitwie,
uczynkach pokutnych, w pracy
i w spoczynku, w posiłku i piciu zaleca umiar: "złoty środek". Celem zasadniczym, jaki
Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba
Boża. Całe życie mnicha, jego
wszystkie chwile i czynności
winny zmierzać do tego,
by głosiły
chwałę Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora - módl
się i pracuj.
Ze szczególną pieczołowitością
strzegł kultu
liturgicznego,
co pozostało
do dni obecnych pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na lectio divina - czytanie Pisma Świętego.
Wprowadził do zakonu profesję
- prawem zagwarantowaną
przynależność do zakonu oraz
stabilność miejsca, czyli zobowiązanie mnichów do pozostawania w jednym klasztorze aż
20

do śmierci. Reguła św. Benedykta stała się podstawą dla
wielu innych.
Sława Benedykta rozchodziła
się szeroko. Powiększać ją miały cuda, o których wspomina
św. Grzegorz. Miał m.in. przepowiedzieć najazd Longobardów. Ich wódz po śmierci Benedykta faktycznie najechał
Monte Cassino; benedyktyni
byli zmuszeni opuścić klasztor i
ratować się ucieczką do Rzymu
(587). Benedykt
miał założyć także opactwo w
Terracina, a zdaniem niektórych
również w Rzymie (opactwo św.
Pankracego przy
Lateranie).
Benedykt zmarł
21 marca 547 r.
w kilka tygodni
po śmierci swojej
siostry, św. Scholastyki, założycielki żeńskiej
gałęzi benedyktynów. Pochowano ich razem we
wspólnym grobie na Monte
Cassino. Kiedy Longobardowie
zniszczyli klasztor (587), mnisi
benedyktyńscy z Francji ze
czcią przenieśli relikwie św.
Scholastyki i św. Benedykta do
Francji. Śmiertelne szczątki św.
Scholastyki umieścili w klasztorze w Le Mans, a św. Bene-

dykta - we Fleur. Tam są do
dnia obecnego. W latach późniejszych część relikwii obu
świętych oddano opactwu na
Monte Cassino. Na pamiątkę
przeniesienia relikwii św. Benedykta w dniu 11 lipca 673 r. do
Fleur zakon obchodzi w liturgii
pamiątkę "przeniesienia relikwii". Na ten właśnie dzień Paweł VI ustanowił doroczne
święto św. Benedykta.
Zaraz po śmierci Benedykt odbierał od swoich duchowych
synów cześć ołtarzy. Do jego
grobu napływali liczni pielgrzymi. Sławę jego rozniosły Dialogi św. Grzegorza, w
których jest mowa nawet o cudach, jakie Benedykt za życia
działał. Rychło kult św. Benedykta stał się też własnością całego Kościoła. Ku czci Patriarchy ułożono mnóstwo hymnów,
sekwencji i modlitw. Benedykt
jest w naszych czasach czczony
jako patron Opus Dei, jako patron pracujących, a nawet jako
orędownik umierających. Pius
XII ogłosił go patronem speleologów (1957) i architektów
włoskich.
Reguła św. Benedykta wywarła
poważny wpływ na całe życie
Europy Zachodniej. Dzieło św.
Benedykta jest imponujące i
niepowtarzalne. Benedyktyni
przez długie wieki (wiek VIXII) byli najpotężniejszą rodziną zakonną na świecie. Ich
klasztory dochodziły do liczby

kilku tysięcy, a liczba mnichów
dochodziła do wielu dziesiątków tysięcy. Z modelu życia
benedyktyńskiego wyrosły inne
rodziny zakonne, m.in. benedyktynki (klauzurowe i czynne), cystersi, kameduli, oliwetanie, sylwestryni i trapiści. Zakony te wydały kilka tysięcy świętych i błogosławionych, dały Kościołowi ponad
20 papieży. Wśród świętych benedyktyńskich wypada wymienić: św. Grzegorza I Wielkiego
(+ 604), doktora Kościoła; św.
Augustyna z Canterbury, apostoła Anglii (+ 605); św. Bedę
Czcigodnego, doktora Kościoła
(+ 735); św. Bonifacego, apostoła Niemiec i głównego patrona tego kraju; św. Wojciecha
- apostoła Czech, Węgier, Polski i Prus, męczennika (+ 997);
św. Piotra Damiani, doktora
Kościoła (+ 1072); św. Romualda, założyciela kamedułów (+
1027); św. Jana Gwalberta (+
1073), założyciela nowej gałęzi
zakonnej; św. Anzelma, doktora
Kościoła (+ 1109); św. Matyldę
(+ 968); św. Hildegardę z Bingen, doktora Kościoła (+ 1179);
św. Gertrudę Wielką (+ 1302).

W Polsce najbardziej znanym
opactwem benedyktyńskim jest
Tyniec. Do Polski benedyktyni
przybyli wraz ze św. Wojciechem (+ 997). Za czasów Bolesława Chrobrego założyli klasz21

tor po kamedułach w Międzyrzeczu. Zamieszki, jakie po
śmierci tego króla powstały, i
nawrót pogaństwa, doprowadziły do upadku klasztoru. W XI
wieku widzimy benedyktynów
w Trzemesznie, w Łęczycy
(Tum), w Gnieźnie, w Tyńcu,
na Łysej Górze, w Czerwińsku,
Płocku, Kruszwicy, w Krakowie, Sieciechowie, we Wrocławiu, Oleśnicy, Lubiniu i w
Gdańsku. Obecnie istnieją ich
opactwa w Tyńcu, Lubiniu koło
Kościana oraz Biskupowie.
W ikonografii św. Benedykt
przedstawiany jest w habicie
benedyktyńskim, w kukulli, z
krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga, kruk z
chlebem w dziobie, księga reguły w ręce, kubek, pastorał,
pies, rozbity puchar, infuła u
nóg z napisem "Ausculta fili" "Synu, bądź posłuszny", wiązka
rózg.

KOŚCIÓŁ ŚW. JACKA

Dane Parafii:
Parafia pw. Św. Jacka w Słupsku
(Kościół przy ul. Dominikańskiej 3)
ul. Św. Ojca Pio 3 76-200 Słupsk
tel. 59 842-23-43
e-mail: parafia@swjacek.net.pl
Kancelaria parafialna czynna:
wtorek i czwartek
16:30 - 17:30
Konto parafii
Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-0000-0265-4920

Porządek Mszy Św.
Niedziela
8:00, 9:30, 11:00 - msza dla dzieci, 12:30 i
18:00.
Dni powszednie
7:00 i 18:00
Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą,
a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00
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