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Okazją do nauki o zajmowaniu pierwszych 
miejsc były obserwacje poczynione przez Jezusa 
podczas tej właśnie uczty, w której brał udział. 
Zwykle na pierwsze miejsce zaprasza się najbar-
dziej godną, najpoważniejszą osobę; w związku 
z tym Jezus najpierw podał praktyczną, podobną 
do reguł pochodzących od żydowskich uczonych 
wskazówkę o zajmowaniu miejsc. Wskazówka 
ta składa się z negatywnej i pozytywnej części, w 
których najpierw występuje polecenie, a następnie 
jego uzasadnienie.

Wskazówka sama w sobie nie ma jeszcze 
religijnej treści; uczy ona zwykłej roztropności, 
zabezpieczającej przed ośmieszeniem się wobec 
zaproszonych gości. Religijnej treści nabiera ona 
dopiero przez ostatnie zdanie, mówiące o tym, jak 
Bóg będzie kiedyś postępował. 

W świetle tego zdania widzimy, że Jezus ganił 
próżność, która się objawiała w chęci zajmowania 
pierwszego miejsca na uczcie. Bóg osądzi każdego 
człowieka sprawiedliwie, a wtedy ambitni, próżni 
i pyszni znajdą się niżej od tego, kto jest pokorny, 
a kogo Bóg uczcić zechce. Cała nauka w świetle 
ostatniego zdania staje się zachętą do chrześcijań-
skiej pokory, która rezygnuje z oznak należnego 
sobie szacunku po to, aby się Bogu podobać.

Jeśli poprzednia nauka Jezusa, skierowana 
do gości, nie jest praktyczną wskazówką, choć za 
taką uchodzić by mogła, to nauki przeznaczonej 
dla gospodarza domu za praktyczną wskazówkę 
uważać nie wolno. Jezus nie występuje przeciw 
zapraszaniu przyjaciół i krewnych, ale wyjaśnia, 
że zapraszanie tych osób na przyjęcie nie jest 
żadną zasługą wobec Boga; kto chce wobec Boga 
mieć zasługi, powinien raczej zaprosić ,,ubogich, 
kaleki, kulawych i ślepych”, bo oni nie będą mieli 
czym odpłacić się ani odwdzięczyć. Nagroda za 
to będzie czekała u Boga, a człowiek otrzyma ją 
po zmartwychwstaniu.

Utarło się w naszym społeczeństwie powiedzenie: „Ty komuś coś i ktoś tobie 
coś”. Eliminacje bezinteresowności. Zabieganie o to, aby się uzależnić od osób, 
struktur, systemów, dóbr materialnych. Najprostsza droga do tworzenia klik, ko-
rupcji, uzależnień.

Chrystus wzywa nas do bezinteresowności, do uzależnienia się, ale tylko od Boga. 
Od Jezusa mamy uczyć się umiejętności traktowania wszystkich ludzi jednakowo, 
gdyż każdy człowiek jest dzieckiem Boga. 

Drogi Przyjacielu! Nie jest łatwo nie mieć względu na osoby; żyć tak jakby na 
nikim nam nie zależało. W każdej chwili, na każdym miejscu odnosić wszystko 
do Boga. Starajmy się żyć i postępować tak, aby przypodobać się nie ludziom, ale 
Najwyższemu, Który będzie nas nagradzał za jakość życia.

Ks. Sylwester

Kolejność miejsc we-
dług Ewangelii…

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, za-
proś ubogich, ułomnych, chromych 
i niewidomych. A będziesz szczęśli-
wy, ponieważ nie mają czym tobie 
się odwdzięczyć: odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych.

Ewangelia: Łk 14, 1.7-14

Bezinteresowne postępowanie!

…liczy się 
z innymi prominenta-

mi, ekscelencjami i eminencjami.

1 września rozpoczął się Nowy Rok 
Szkolny 2001/ 2002. Z tej okazji życzymy 
Wam, abyście wykorzystały ten czas  jak 
najlepiej i wzbogacały się o nową wiedzę, 
doświadczenie, umiejętności.

 Stawajcie się ludźmi mądrymi, którzy 
umieją dostrzegać i podziwiać całość 
otaczającego nas świata.

Redakcja

Kochane dzieci!
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Urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad 
Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Zuzela pozostawała 
wówczas pod zaborem rosyjskim. Stefan od dziecka poznał smak 
niewoli i ukochał Polskę.

Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie 
śmierci matki. Umarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Tęsknota za matką 
skierowała serce ku Matce Niebie-
skiej − ku Tej, „która nie umiera”.

Po ukończeniu gimnazjum 
w Warszawie i Łomży wstąpił 
do Seminarium Duchownego we 
Włocławku.

3 sierpnia 1924 roku został 
wyświecony na kapłana. Z po-
wodu choroby święcony był sam, 
wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z 
Mszą świętą prymicyjną pojechał 
na Jasną Górę.

Po czterech latach studiów 
w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, na wydziale prawa kanonicz-
nego i nauk społecznych, uzyskał 
stopień doktora na podstawie pracy: 
„Prawa Kościoła do szkoły”.

Po studiach udał się w podroż 
naukową po krajach Europy Za-
chodniej. Interesował się szczegól-
nie Akcją Katolicką i działalnością 
chrześcijańskich związków zawo-
dowych. Po powrocie do kraju zo-
stał profesorem nauk społecznych w 
Wyższym Seminarium Duchownym 
we Włocławku, a także redaktorem 
miesięcznika „Ateneum Kapłań-
skie”. Jednocześnie prowadził 
intensywną działalność społeczną 
wśród robotników Włocławka. Wykładał na Uniwersytecie Robot-
niczym; działał w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych.

Podczas wojny jako znany profesor−społecznik, był imiennie 
poszukiwany przez Niemców. Błogosławiony biskup Kozal kazał 
księdzu Wyszyńskiemu opuścić Włocławek. Ukrywał się między 
innymi we Wrociszewie i w Laskach, pod Warszawą. W okresie 
Powstania Warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązki 
kapelana grupy AK „Kampinos” , działającej w Laskach i okoli-
cy, oraz szpitala powstańczego w Laskach. Oprócz obowiązków 
duszpasterskich zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach, 
podtrzymywał na duchu dotkniętych skutkami wojny. Z płonącej 
Warszawy pewnego dnia wiatr przyniósł mu nadpaloną karteczkę, 
na której były słowa: „Będziesz miłował”.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych ks. prof. Wyszyński 
wrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne, 
zniszczone w czasie wojny. W 1945 r. został rektorem Seminarium. 
Podjął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”.

W 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora 
Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej.

Sakry biskupiej udzielił nominatowi na Jasnej Górze Prymas 

Polski, Sługa Boży August kardynał Hlond dnia 12 maja 1946 roku. 
Dnia 22 października 1948 r. odszedł do Boga kardynał August 

Hlond, Prymas Polski. Arcybiskupem Gniezna i Warszawy, Pryma-
sem Polski został biskup Stefan Wyszyński.

Nowy arcybiskup w liście pasterskim na dzień ingresu pisał: „Nie 
jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani 

reformatorem. Natomiast jestem oj-
cem waszym duchownym, pasterzem 
i biskupem dusz waszych, jestem 
apostołem Jezusa Chrystusa...”.

Przyszły dla Kościoła czasy 
bardzo trudne. Zaczęło się nasilać 
jawne prześladowanie. W tej sytu-
acji, aby uchronić Kościół i Naród 
od napięć i rozlewu krwi, Prymas 
Wyszyński podjął decyzję zawar-
cia „Porozumienia”. Podpisali je 
przedstawiciele Episkopatu i Władz 
Państwowych 14 II 1950 r. Wobec 
braku konstytucji była to jedyna 
deklaracja prawna, określająca 
sytuację Kościoła w Polsce.

Władze komunistyczne nie 
zamierzały dotrzymywać zobo-
wiązań. Raz po raz łamane byty 
punkty „Porozumienia”. Prymas 
Wyszyński z wielką roztropnością, 
a jednocześnie odwagą bronił praw 
wierzącego Narodu.

Na konsystorzu w dniu 12 stycz-
nia 1953 roku został kardynałem. 
Nie mógł pojechać do Rzymu po 
kapelusz kardynalski, ponieważ nie 
otrzymał paszportu.

25 września 1953 r. Stefan kardy-
nał Wyszyński został aresztowany i 

wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królew-
skim, koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku, koło 
Opola, w Komańczy, w Bieszczadach. Dopiero w ostatnim miejscu 
internowania zostały złagodzone rygory. Właśnie tam, w Komańczy, 
w dniu 16 maja 1956 roku napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu. 
Zostały one złożone uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 jako 
Jasnogórskie Śluby Narodu  przez milionową rzeszę pielgrzymów z 
Episkopatem Polski na czele.

Dnia 26 października 1956 r. Stefan kardynał Wyszyński został 
uwolniony. Wrócił do Warszawy wśród wielkiej radości i nadziei 
Kościoła w Polsce.

W latach 1957− 1965 prowadził Wielka Nowennę przed Jubile-
uszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Byty to niezwykłe, narodowe reko-
lekcje, prowadzone pod opieką Matki Najświętszej. Prymasowskie 
zawierzenie: „Wszystko postawiłem na Maryję” stało się udziałem 
całego Kościoła w Polsce. W 1957 roku zaczęło się nawiedzenie 
kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,

Na główne uroczystości milenijne, 3 maja 1966 roku pragnął 
przyjechać Ojciec Światy Paweł VI. Władze polskie pod wpływem 
decyzji z Moskwy odmówiły Papieżowi prawa przyjazdu. Uroczy-

Historia życia Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (1901-1981)

Trwa Rok Kardynała 
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stości milenijne na Jasnej Górze stały się symbolem wielkiego du-
chowego zwycięstwa Kościoła. Pomimo niezliczonych przeciwności 
u stóp Jasnej Góry stanęła ponad milionowa rzesza pielgrzymów. 
Prymas Polski wraz z arcybiskupem Krakowa − Karolem Wojtyłą 
i całym Episkopatem oddali Polskę i „wszystko co ją stanowi” Matce 
Bożej na wieczystą własność, w jej macierzystą niewolę miłości.

Uroczystości milenijne przełamały w społeczeństwie polskim 
„barierę strachu”. Ludzie poczuli się wewnętrznie wolni, zjedno-
czeni, odnaleźli swoją tożsamość.

W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczest-
niczył w pracach Soboru Watykańskiego, wznosząc cenne 
doświadczenie Kościoła w Polsce. Na auli soborowej cieszył 
się wielkim uznaniem wśród biskupów świata. Na ręce Ojca 
Świętego Pawia VI złożył memoriał Episkopatu Polski z prośbą 
o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła.

16 października 1978 r. na Stolice Piotrową został wybrany Polak, 

Nie istnieje „niemożliwe”, gdy prowadzi i wspiera 
Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co „niemożliwe”.

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze większą 
sztuką jest dobrze żyć dla niej.

Każdy na to zasługuje i każdy ma do tego prawo, 
aby go kochać „od stóp do głów”, to znaczy sięgać nie
tylko do jego twarzy, ale i do nóg - do nóg człowieka,

Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim 
sercem powstaje „wielkość człowieka”.

Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się 
na progu do lepszej przyszłości.

Z wyboru myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego

We wtorek 2001−02−06 w warszawskiej archikatedrze 
w. Jana Chrzciciela Kardynał Józef Glemp zamknął na szcze-
blu diecezjalnym proces 
beatyfikacyjny kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 
Proces beatyfikacyjny Wy-
szyńskiego rozpoczął się 
20 maja 1989 r. i od tego 
momentu przysługuje mu 
tytuł Sługi Bożego. Doko-
nując zamknięcia procesu, 
kardynał Glemp wezwał 
do modlitwy by dzieło 
kardynała Stefana Wy-
szyńskiego umacniało nas 
i naszą Ojczyznę w dro-
dze ku szerzeniu Króle-
stwa Bożego i zbawieniu 
wszystkich ludzi. W czasie 
trwającego 12 lat procesu beatyfikacyjnego na poziomie diece-
zjalnym odbyło się 289 sesji trybunału procesowego, przesłu-

chano 59 świadków, 
zgromadzono 100 
tomów przemówień, 
artykułów i publi-
kacji prymasa Wy-
szyńskiego. W sumie 
powstało 2050 stron 
tekstów. Kopia tych 
dokumentów pozo-
stanie w warszawskiej 
Kurii Metropolitalnej, 
a oryginał w języku 

łacińskim i włoskim zostanie przesłany do watykańskiej Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Prymas Polski kardynał Józef Glemp dokonał w po-
niedziałek 29−01−2001 w Warszawie inauguracji obcho-
dów Roku Kardynała Stefana Wyszyńsktego − wielkiego 
kapłana i Polaka, który na trwałe zapisał się w dziejach 
Polski. Sejm w październiku ubiegłego roku ogłosił rok 
2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uchwała 
w tej sprawie została przyjęta przez aklamację. W 100. 
rocznicę urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm 
RP pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża 
stanu, którego życie i działalność wpisały się na trwałe do 
historii naszej Ojczyzny − czytamy w dokumencie. Posło-
wie uznali, że nauka, myl społeczna i wzór patriotyzmu 
kardynała Wyszyńskiego nadal pozostają aktualne i mają 
szczególne znaczenie dla odradzającej się III RP.

Proces beatyfikacyjny

Myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego

kardynał Karol Wojtyła. To wydarzenie było największą radością 
Prymasa Tysiąclecia i Kościoła w Polsce.

W czerwcu 1979 r. Prymas Tysiąclecia przyjął w Ojczyźnie poraz 
pierwszy od tysiąca lat widzialną Głowę Kościoła − Ojca Świętego 
Jana Pawła II, Papieża z rodu Polaków.

W okresie rodzącej się „Solidarności” Prymas Tysiąclecia pozosta-
wał ośrodkiem równowagi i pokoju społecznego. Zatroskany o pokój 
w Ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał do odpowiedzialności.

Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Na pogrzeb Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 
31 maja przybyły tysiące ludzi. Przyszli wierzący i niewierzący. Był 
to prawdziwie królewski pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć dla 
Prymasa Tysiąclecia, którego nazwano Ojcem Narodu.

W 1989 roku rozpoczął się proces kanonizacyjny Sługi Bożego, 
Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Historia życia Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (1901-1981)

Stefana Wyszyńskiego.



4 Moja Parafia

INFORMACJE W minionym tygodniu
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Drukarnia Virgo, tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny – Msza Św. w intencji Rodzin.
2. Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego połączone z adoracją Najświętszego 

Sakramentu o godz. 17.00. Po nabożeństwie zmiana tajemnic dla Kółek Żywego 
Różańca.

3. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią tegorocznych wakacji. W związku z tym od 
przyszłej niedzieli, to jest od 9−go września, Mszy Św. o godz. 20.00 już nie będzie.

4. Jutro, 3−go września, rozpoczynamy Nowy Rok szkolny 2001/2002. Msze Święte na rozpoczęcie 
Nowego Roku Szkolnego będą jutro:

 – dla dzieci Szkół Podstawowych od klasy III do VI i Gimnazjum o godz. 8.00 
 – dla młodzieży Szkół Średnich o godz. 18.00

 – dla dzieci przedszkolnych, z klas 0, I i II w niedzielę 9−go września o godz. 12.00. 
W czasie tej Mszy Św. zostaną pobłogosławione przybory szkolne dzieci z klas I−ych. 
Wszystkim pracującym w szkolnictwie: nauczycielom i wychowawcom, młodzieży i dzieciom 
życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego. Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkol-
nego i I Piątku zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z Sakramentu Pokuty. 
Spowiedź dzieci i młodzieży:

 – dla klas IV, V i VI Szkół Podstawowych i Gimnazjum w czwartek, 6−go września od godz. 
16.00. Msza Św. o godz. 16.30

 – dla dzieci z klas III Szkół Podstawowych w piątek, 7 września, od godz. 16.00 – 
Msza Św. o godz. 16.30. Dzieci z klas III rozpoczynają 9 Pierwszych Piątków Miesiąca. 
Spowiedź dla młodzieży Szkół Średnich i dorosłych w piątek od godz. 17.00. Msza Św. o godz. 
18.00. Bardzo prosimy rodziców o dopilnowanie, by wszystkie dzieci przystąpiły do spowiedzi 
według ustalonego porządku.

5. W sobotę, 8−go września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. będą o godz.: 
6.30, 8.00, 9.30 i 18.00. Od Katedry o godz. 6.00 wyrusza piesza pielgrzymka do Błotnicy.

6. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace budowlane.
7. Spotkanie animatorów Ruchu Światło – Życie we wtorek 4 września o godz. 19.00.
8. Msza Święta na rozpoczęcie pracy w Oazie w nowym roku szkolnym, będzie odprawiona w naj-

bliższą sobotę, 8−go września o godz. 15.00 w kaplicy św. Rodziny. Na tę Mszę św. zapraszamy 
dzieci i młodzież, które uczestniczyły w turnusach wakacyjnych oraz wszystkich chętnych.

9. Wszystkich, którzy uczestniczyli w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę zapraszamy na Mszę św. 
9 września na godz. 18.00.

10. Spotkanie scholi dziecięcej odbędzie się w sobotę 8−go września o godz. 14.00.
11. Spotkanie zespołu redakcyjnego „Mojej Parafii” odbędzie się w poniedziałek – 3−go 

września o godz. 19.00 w sali nr 7. Na to spotkani e serdecznie zapraszamy również 
każdego, kto chciałby współpracować z redakcją gazetki.  

Twoje pierwsze dni: jeszcze przed urodzeniem

Ochrzczeni zostali:

Kacper Mateusz Dziubek
Filip Krzysztof Szmulkis
Oliwia Maria Kopyt
Dawid Wiederek

Związek małżeński zawarli:

Marta Borowska i Michał Grzyb,
Katarzyna Kuryłło i Grzesiek Świetonowski,
Jowita Szczęsna i Radosław Kiziński.

Odeszli do Pana :

Stefan Kusztal – l. 68

W 40 rocznicę ślubu Marianny i Kazimierza
w 35 rocznicę ślubu Danuty i Mariana
w 30 rocznicę ślubu Krystyny i Wacława
w 12 rocznicę ślubu Grażyny i Marka
w 7 rocznicę ślubu Izabeli i Szymona
w 2 rocznicę ślubu Anny i Roberta
w 1 rocznicę ślubu Katarzyny i Piotra
w 1 rocznicę urodzin Mateusza
błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej 
Marii Panny życzy Redakcja

 1. dzień
Twoje życie rozpoczęło się w chwili poczęcia. 
W tym momencie zostały określone wszystkie 

cechy genetycz-
ne (płeć, kolor 
skó ry,  oczu , 
włosów, rysy 
twarzy).
 13.dzień 
Kształtuje się 

zawiązek układu nerwowego.  
 21. dzień
Bije już serce dziecka.
 41. dzień
Pojawiają się pierwsze odruchy nerwowe.
 5. tydzień
Tworzą się mięśnie i szkielet.
 6. tydzień
Można zarejestrować fale elektromagnetyczne 
wysyłane przez mózg.
 7. tydzień
Na twarzy dziecka można zobaczyć oczy, uszy, 
nos i wargi. 
 10. tydzień
Dalszy rozwój to tylko doskonalenie istnieją-
cych narządów.
 26. tydzień
Przedwcześnie urodzone dziecko jest już 
w stanie przeżyć

Czułeś i reagowałeś
Już w siódmym tygodniu podrażnienie 

skóry dziecka w okolicach warg powoduje 
reakcję całego ciała. W dziewiątym tygo-
dniu dziecko odczuwa ból już niemal całą 
powierzchnią ciała i reaguje na niego jak 
dorosły − odsuwa się od źródła bólu, przesu-
wa w tył, gwałtownie rusza rękami i nogami, 
wykrzywia twarz. 

Wszystkie zmysły są aktywne w okresie 
prenatalnym. Słuch: dziecko porusza się, gdy 
usłyszy donośny dźwięk; smak: rozróżnia 
smaki wód płodowych; wzrok: zmianą rytmu 
serca reaguje na nagłe oświetlenie brzucha; 
węch: jest zdolne do rozróżniania przyjem-
nych i nieprzyjemnych zapachów.

Poruszałeś się
Już od drugiego miesiąca dziecko zaczyna 

się ruszać: przeciąga się, podskakuje, ziewa, 
dotyka rękami głowy, rusza ustami, robi 

miny. Filmy rejestrujące zachowanie 3−mie-
sięcznego dziecka pokazują jak „tańczy” 
w macicy. W czwartym miesiącu udało się 
odnotować ok. 20 tysięcy różnych ruchów 
w ciągu jednego dnia.

Uczyłeś się świata
Pamięć prenatal-

na kształtuje reakcje 
w późniejszym życiu. 
Rozluźnia nas przyję-
cie pozycji płodowej, 
przyciemnione świa-
tło (przypominające 

półmrok macicy), odpoczynek w wodzie, 
kołysanie (podobne do rytmu oddechu mat-
ki) czy rytmiczne dźwięki (przypominające 
o biciu jej serca).

lek. med. Maria Szczawińska, 
ginekolog położnik

Pełnia życia


