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świętego. Modlitwy niezwykłej, przynoszącej wiele łask. Nazwa „różaniec” 
wywodzi się ze średniowiecza. Powszechnie traktowano wówczas świat 
stworzony jako księgę o Panu Bogu, a w prawach przyrody widziano wyraz 
rządów Opatrzności Bożej nad materią. I była to postawa słuszna. Szczególną 
uwagę przywiązywano do kwiatów, które symbolizowały różne cechy. Często 
też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowano 
jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z 
dawaniem Matce Bożej kwiatów, a za najpiękniejsze kwiaty uważano róże.  
Stąd modlitwę tę nazwano „wieńcem z róż”, czyli „różańcem”. Święty 
Ludwik pisze, że kiedy odmawiamy różaniec, to wkładamy na głowę Jezusa i 
Maryi koronę ze 150 róż białych i 16 czerwonych oraz dodaje: „Jak róża jest 
królową kwiatów, tak różaniec jest różą, pierwszą wśród praktyk pobożnych”. 
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Modlitwa ta składa się z najwznioślejszych modlitw. Ojcze nasz – to 
jedyna modlitwa, której nauczył nas bezpośrednio sam Chrystus, modlitwa 
Pańska. Zdrowaś Maryjo – jej pierwsza część składa się ze słów archanioła 
Gabriela wypowiedzianych podczas zwiastowania oraz ze słów św. Elżbiety 
wypowiedzianych podczas nawiedzenia. Drugą część ułożył Kościół. 
Ostateczna wersja modlitwy Zdrowaś Maryjo uformowała się w 1566 r. 
Podczas różańca odmawiamy również Skład Apostolski, a więc wyznanie wiary 
oraz uwielbienie Trójcy Przenajświętszej: „Chwała Ojcu…”. Ostateczną formę 
różańca zatwierdził św. Pius V w konstytucji apostolskiej Consueverunt 
Romani Pontifices w 1569 r. 

Istotą różańca jest rozważanie tajemnic życia Chrystusa i Maryi. Jest 
to więc modlitwa medytacyjna. Niejako dwupoziomowa, bo wypowiadając 
słowa znanych modlitw, jednocześnie rozważamy w myśli tajemnice życia i 
męki Chrystusa oraz Jego Matki. Trzymanie różańca w ręku, to jak trzymanie 
Maryi za rękę i rozważanie z Nią życia i męki Jej Syna.  

Błogosławionemu Alanowi Maryja powiedziała: „Jest to modlitwa bardzo 
pożyteczna i bardzo Mi przyjemna – odmawianie 150 razy Pozdrowienia 
Anielskiego. Jednak podoba Mi się o wiele więcej i o wiele lepiej czynią ci, 
którzy do odmawiania Zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia, męki oraz chwały 
Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy”. Dlatego św. 
Ludwik pisze, że różaniec bez tych rozważań jest jak ciało bez duszy. Nigdy 
więc nie zapominajmy, jaką tajemnicę rozważamy. Na wzór Maryi i wraz z 
Maryją rozważajmy życie i mękę Jezusa! I w ten sposób upodabniajmy się do 
Niego – to jest droga do świętości. Rozmyślanie Męki Jezusa potęguje miłość i 
przynosi wiele łask.  

Do rozpropagowania różańca przyczyniła się sama Maryja, która 
nawoływała do odmawiania różańca w objawieniach w Lourdes, Fatimie, 
Gietrzwałdzie… Wielkimi propagatorami różańca byli również św. Ludwik M. 
Grignion de Montfort, św. Maksymilian M. Kolbe i wielu innych. Zobaczmy co 
mówili świeci na przestrzeni wieków o tej potężnej modlitwie, abyśmy z 
większą gorliwością sięgali po różaniec.  

Św. Franciszek Salezy: „Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i 
poznajemy nowe horyzonty. Różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile 
jest właściwie odmawiany”. Św. Ludwik M. Grignion de Montfort: „Nigdy 
dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub 
oszukana przez szatana. To jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią”. Św. 
Jan M. Vianney: „Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze wypowiedziane 
wstrząsa całym piekłem”. O. Pio: „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją 
kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej 
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modlitwie ataki szatana chybią celu, a on sam zostanie pokonany, i to zawsze. 
Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”. 
Św. Jan Bosko: „Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej 
modlitwy. Za pomocą różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione 
obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskana oraz zachowana 
cnota czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkimi zasadzkami 
szatana”. O. M. Kolbe: „Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec 
święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i 
błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach 
zrozpaczonych rozbłyska znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie 
różaniec, oto zalecenia Niepokalanej dla nas wszystkich”. Św. Wincenty a 
Paulo: „Pobożność różańcowa po Mszy św. wnosi do duszy więcej łaski niż 
wszystkie inne pobożne praktyki, a swoimi Zdrowaś Maryjo czyni więcej 
cudów niż jakakolwiek inna modlitwa”. 

Widzimy, drodzy Wierni, jak ważną jest ta modlitwą i jak wielkim jest 
środkiem do własnej poprawy; jest również wspaniałą pomocą w sprawach 
publicznych. Dziś obrońcy życia dzieci nienarodzonych najczęściej sięgają po 
różaniec. Biorąc to wszystko pod uwagę gorliwie odmawiajmy tę modlitwę tak,  
jak nas o to prosiła sama Matka Boża. Jeśli to tylko możliwe, odmawiajmy go 
wspólnie w rodzinach. Będzie to z pożytkiem dla nas i dla bliźnich.  

 
                                                                 Z błogosławieństwem kapłańskim, 

                                                                                 ks. Krzysztof Gołębiewski 
*  *  * 

 
AKTUALNOŚCI  

 
* Konferencja duchowa i spotkanie rodzin.  
W niedziele 13 października wygłoszona zostanie comiesięczna konferencja 
duchowa, zamiast katechezy dla dorosłych. Tego też dnia po wykładzie 
odbędzie się spotkanie dla rodzin.  

 
 

* Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej  
W niedziele 27 października odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty 
Eucharystycznej dzieci. Po nabożeństwie sakramentalnym z racji święta 
Chrystusa Króla, dzieci zjedzą wspólnie obiad po czym wysłuchają wykładu 
kapłana. Następnie razem spędzą wolny czas. Rodzice proszeni są o zgłoszenie 
obecności dzieci kapłanowi, by mógł zaplanować przygotowanie odpowiedniej 
ilość posiłków.  
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*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

(ciąg dalszy rozważań o kryzysie w Kościele  
 według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)  

Czy wiara nie jest przede wszystkim uczuciem? 
 Jednym z błędów tak zwanego modernizmu, który został potępiony przez 
papieża św. Piusa X w encyklice Pascendi, jest twierdzenie, jakoby wiara była 
powstającym z podświadomości uczuciem potrzeby czegoś boskiego. W 
rzeczywistości wiara nie jest jednak uczuciem, ale świadomym i dobrowolnym 
przyjęciem Objawienia Bożego, jakie jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji. 
 Według modernistów Objawienie ma miejsce wtedy, kiedy to uczucie 
przechodzi z podświadomości do świadomości. Wiara byłaby zatem czymś 
uczuciowym i subiektywnym; Objawienie nie byłoby człowiekowi dane z 
zewnątrz, ale pochodziłoby z jego wnętrza. 
 Na początku chrześcijaństwa stoi dla modernisty religijne przeżycie Jezusa 
Chrystusa (który oczywiście nie jest tutaj postrzegany jako prawdziwy Bóg). On 
podzielił się swymi doświadczeniami z innymi, którzy je sami następnie przeżyli i 
ponownie przekazali je innym. Z potrzeby przekazania swych religijnych 
doświadczeń innym osobom i tworzenia wspólnoty powstał Kościół. Kościół nie 
jest zatem tworem Boga, ale wszystko to: Kościół, sakramenty, papiestwo, 
dogmaty itd. są tylko rezultatem religijnej potrzeby u wiernych. 
 Oczywiście, to wszystko nie ma nic wspólnego z katolickim pojęciem wiary. Z 
pewnością tkwi w ludzkim sercu potrzeba Boga, ale jeśli nie znajdzie ona 
prawdziwej odpowiedzi, pozostaje pustym uczuciem. Jest też słuszne, że z wiarą 
związana jest często odczuwalna pewność i poczucie bezpieczeństwa, ale one nie 
stanowią istoty wiary. To uczucie jest bowiem, jak wszystkie uczucia, zmienne – 
raz silniejsze, raz słabsze, a czasem może na jakiś czas w ogóle zaniknąć. Nawet 
wielcy święci, jak św. Wincenty a Paulo czy św. Teresa od Dzieciątka Jezus byli 
na jakiś czas pozbawieni odczuwalnej pewności wiary, nie stając się przez to 
chwiejnymi w swym przekonaniu o słuszności i właśnie pewności wiary. 
W przysiędze antymodernistycznej św. Piusa X, którą do roku 1967 składali 
wszyscy księża przed święceniami, czytamy: „Uznaję niewzruszenie i wyznaję 
otwarcie, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, które przez pragnienia 
serca i skłonność moralnie uformowanej woli pochodzi z zakamarków 
podświadomości, ale jest prawdziwą aprobatą umysłu dla otrzymanej z zewnątrz za 
pomocą słuchu prawdy, przez którą z powodu autorytetu prawdomównego Boga 
wierzymy, że prawdą jest to, co o osobowym Bogu, naszym Stwórcy i Panu zostało 
powiedziane, oświadczone i objawione”. 
 

Czy wiara może się zmienić? 
 Według nauki modernistów wiara może się zmienić. Skoro dogmaty są tylko 
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wyrazem wewnętrznego uczucia wiary i religijnej potrzeby, to muszą zostać na 
nowo sformułowane i dostosowywane, jeżeli zmienią się owe religijne uczucia i 
potrzeby. 
 Jeśli natomiast dogmaty nieomylnie oddają prawdy wiary – jak naucza Kościół – 
to jest jasne, że nie mogą zostać zmienione, gdyż co wczoraj było prawdą, nie 
może dzisiaj być fałszem – i odwrotnie. Jak niezmienna jest prawda, tak 
niezmienna jest wiara. Dlatego św. Paweł pisze: „Ale choćbyśmy my, albo anioł z 
nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili niech będzie przeklęty!” (Gal 1, 8) 
oraz: Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula – „Jezus Chrystus wczoraj i 
dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13, 8). 
 Rozwój w nauce wiary jest możliwy tylko w tym sensie, że prawdy wiary są 
coraz lepiej pojmowane i objaśniane. Taki rozwój przepowiedział Kościołowi 
Chrystus w słowach: „A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię 
moje, On was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam 
powiedziałem” (J 14, 26). Duch Święty nie naucza żadnych nowych prawd, ale 
wprowadza Kościół coraz głębiej w prawdę przyniesioną przez Chrystusa. Prawdy 
wiary, które w pewnym okresie odgrywały w życiu Kościoła nieznaczną rolę, 
mogą dlatego w innym okresie wysunąć się na pierwszy plan. Dyskusje z 
błędnowiercami zmuszały Kościół do dokładniejszego i jaśniejszego 
przedstawiania prawd wiary. Nigdy jednak w tym rozwoju nie mogą mieć miejsca 
sprzeczności. Co raz zostało ogłoszone dogmatem, nie może później stać się 
nieważne i nieprawdziwe. Podobnie Kościół nie wynajduje nowych prawd, kiedy 
ogłasza dogmaty, ale je objaśnia i podkreśla w nowy sposób to, w co w gruncie 
rzeczy już wierzono. 
 Nauczanie wiary, które objawił nam Bóg, nie zostało mianowicie przedłożone 
do doskonalenia ludzkim umysłom jako jakiś filozoficzny wymysł, ale jako Boska 
spuścizna powierzone zostało Oblubienicy Chrystusa, aby ona je chroniła i 
nieomylnie objaśniała. Dlatego należy zawsze zachować to znaczenie świętych 
prawd wiary, jakie święta Matka Kościół raz objaśniła i nie wolno nigdy od tego 
znaczenia odstępować pod pozorem i w imię lepszego zrozumienia. Tak niech 
rośnie i rozwija się bogato w ciągu wieków poznanie, wiedza i mądrość zarówno w 
każdym, jak i we wszystkich, zarówno u poszczególnych ludzi, jak i w całym 
Kościele – ale jedynie w im właściwy sposób: mianowicie w tej samej nauce, tym 
samym znaczeniu i tym samym sformułowaniu. 
 

*  *  * 
LEKTURA DUCHOWA  

Z brewiarza rzymskiego na dzień 7 października 
Homilia św. Bernarda, Opata 

 

Kazanie o Najśw. Maryi Pannie 
 Dla okazania swej łaski i dla upokorzenia ludzkiej mądrości Bóg raczył przyjąć 
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ciało z Niewiasty, ale Dziewicy, aby podobnym oddać za podobne, przeciwne 
uleczyć przeciwnym, usunąć cierń zatruty, zniszczyć swą mocą ciążący na nas 
zapis dłużny grzechu. Ewa była cierniem, Maryja stała się różą; Ewa cierniem, co 
rani, Maryja różą, co łagodzi namiętności wszystkich; Ewa cierniem, co wszystkim 
śmierć zadaje, Maryja różą, co przywraca wszystkim udział w zbawieniu. Maryja 
była białą różą przez dziewictwo, czerwoną różą przez miłość; białą ciałem, 
czerwoną duchem; białą w postępowaniu drogą cnoty, czerwoną w podeptaniu 
grzechów; białą przez oczyszczenie namiętności, czerwoną przez umartwienie 
ciała; białą przez umiłowanie Boga, czerwoną przez współczucie dla bliźniego. 
 

Kazanie o wodociągu 
 Słowo stało się Ciałem i odtąd mieszka między nami. Mieszka w naszej pamięci, 
mieszka w naszych myślach, ponieważ do samej zstępuje wyobraźni. Zapytasz: 
„Gdzie?, Kiedy?”. Otóż, gdy leży w żłobie, kiedy spoczywa na dziewiczym łonie 
Matki, kiedy głosi kazanie na górze, kiedy spędza noc na modlitwie albo gdy wisi 
na krzyżu, kiedy Jego oblicze pokrywa bladość śmierci, kiedy staje jako wolny 
wśród umarłych, kiedy panuje nad mocami piekła, a wreszcie gdy trzeciego dnia 
zmartwychwstaje, gdy ukazuje Apostołom ślady gwoździ, oznaki zwycięstwa, i na 
koniec, gdy wobec nich wstępuje do tajemnych nieba przybytków. Czyż nie jest 
słuszną, pobożną i świętą rzeczą rozmyślać nad tymi tajemnicami? 
 Gdy myślę o tych wydarzeniach, myślę o Bogu. W tym wszystkim jest On sam, 
mój Bóg. Rozmyślać o tych sprawach nazwałem mądrością, a za roztropność 
uznałem przekazywać pamięć o słodyczy stąd płynącej; słodyczy podobnej do 
owocu migdałowego, który zrodziła różdżka kapłańska Aarona; tej słodyczy, którą 
Maryja czerpała na wysokościach, aby nam jej obficie udzielać. Zaprawdę na 
wysokościach i ponad Aniołami, skoro Ona przyjęła Słowo bezpośrednio z serca 
Ojcowskiego. 

*  *  * 
KALENDARZ  LITURGICZNY  

na październik A.D. 2019 
 

1  wt. P.P. Św. Jana z Dukli, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Remigiusza, 
Biskupa i Wyznawcy 

2  śr. Św. Aniołów Stróżów, 3 kl. 

3  czw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy, 3 kl. (W diec. 
pelplińskiej: śś. Tyrsa, Palmacjusza i Towarzyszy, Męczenników, 3 
kl.), Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o 
powołania kapłańskie 

4  pt. Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca 
ku czci Najśw. Serca Jezusa 
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5  sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., wsp. św. 
Placyda i Towarzyszy, Męczenników, Pierwsza sobota miesiąca ku 
czci Niepokalanego Serca N.M.P. 

6 niedz. 17. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

7  pn. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 2 kl., wsp. św. Marka I, 
Papieża i Wyznawcy, 

8  wt. św. Brygidy, Wdowy, 3 kl., wsp. śś. Sergiusza, Bachusa, Marcelego i 
Apuliusza, Męczenników 

9  śr. P.P. Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. 
Jana Leonardii, Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Dionizego, Biskupa i 
Męczennika oraz Rustyka i Eleuteriusza, Męczenników 

10  czw. Św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. dziękczynienia za 
Zwycięstwo Chocimskie nad Turkami z roku 1621 

11  pt. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, 2 kl. 

12 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl. 

13 niedz. Rocznica poświęcenia kościoła Bractwa pw. Niepokalanego Serca 
N.M.P. w Gdyni (2007 r.), 1 kl. 

14  pn. Św. Kaliksta, Papieża i Męczennika, 3 kl. 

15  wt. Św. Teresy (z Avili), Dziewicy, 3 kl. 

16  śr. Św. Jadwigi (Śląskiej), Wdowy, 3 kl. 

17  czw. Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy, 3 kl. 

18  pt. Św. Łukasza, Ewangelisty, 2 kl. 

19 sob. 
 

Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy, 3 kl. 

20 niedz. 19. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

21  pn. P.P. Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. 
Hilariona, Opata, wsp. śś. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i 
Męczennic 

22  wt. dzień ferialny, 4 kl. (W archid. warmińskiej i diec. pelplińskiej: Wsp. 
przeniesienia relikwii św. Wojciecha, Biskupa i Męczenika) 
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23  śr. Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl. 

24  czw. Św. Rafała Archanioła, 3 kl. 

25  pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Chryzanta i Darii, Męczenników 

26 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl.,  wsp. św. 
Ewarysta, Papieża i Męczennika 

27 niedz. Uroczystość Chrystusa Króla, 1 kl. 

28  pn. Śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów, 2 kl. 

29  wt. dzień ferialny, 4 kl. 

30  śr. dzień ferialny, 4 kl. 

31  czw. dzień ferialny, 4 kl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie  podawany 
będzie w kruchcie kościoła oraz można go znaleźć w internecie: 
 

na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl 
na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia 

 
https://gdynia.fsspx.pl 

https://www.facebook.com/FSSPXGdynia 


