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Jakiż będzie płacz i łkanie, gdy dzieł naszych sędzia stanie,
odpowiedzieć każąc za nie…
Drodzy Wierni, te słowa z sekwencji Dies irae wywołują w nas niepokój.
Szczególnie, gdy zdamy sobie sprawy z tego, że każdego z nas czeka sąd.
Początek listopada swą liturgią nam to przypomina. Dzień zaduszny, nasze
odwiedziny na cmentarzach i modlitwa za naszych zmarłych – to wszystko
przypomina nam rzeczywistość śmierci. Jest to chwila, o której wiemy, że na
pewno nastąpi u każdego z nas. A z drugiej strony nie wiemy, kiedy do nas owa
chwila nadejdzie. Śmierć, nawet rozumiana jako przejście z doczesności do
nowego życia, wywołuje w nas niepokój, bowiem to nowe życie jest nieznane z
naszego doświadczenia. Ludzie światowi czy niedowiarkowie lękają się śmierci
jako definitywnego końca, bo negują albo powątpiewają w życie pozagrobowe.
Tak czy inaczej, nikomu nie jest przyjemnie myśleć o tym dniu, od którego tak
wiele zależy. Z lękiem i pewną bojaźnią myślimy o dniu śmierci, często chcąc
wyprzeć ze swej świadomości i pamięci tę refleksję. A gdy śmierć kogoś
bliskiego przypomni nam o swoim istnieniu, to nie korzystamy z tej okazji, aby
poprawić swe życie i być gotowym na swą własną, która przyjdzie jak złodziej
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w nocy, zgodnie ze słowami Chrystusa. W książeczce O naśladowaniu
Chrystusa znajdujemy na ten temat bardzo pouczające słowa: „lepiej jest
dobrze żyć niż lękać się śmierci”. Są to słowa zawierające prawdę.
A jak najlepiej przygotować się do śmierci? Czy człowiek grzeszny, jakimi
to ludźmi wszyscy jesteśmy, może ze spokojem myśleć o końcu swego
przemijającego życia, o sądzie i wieczności? We wspomnianej na początku,
niezwykle pięknej i pouczającej, sekwencji czytamy słowa mogące nas nawet
przerazić: „Kiedy sędzia więc zasiędzie, wszystko tajne jawnym będzie,
gniewu dłoń dosięże wszędzie. Cóż mam, nędzarz, ku obronie? Czyją pieczą
się zasłonię, gdy i święty zadrży w łonie?”. Skoro nawet święci w łonach drżą
przed świętością Bożą, to jak my możemy ostać się przed sądem Bożym?
Opierając się na sobie samych, na swych zasługach – nie możemy. Tego
musimy być pewni i świadomi. Kto by chciał sam swoimi siłami zapewnić
sobie szczęśliwość wieczną, jest głupcem, którego czeka wielkie
rozczarowanie. Cóż więc? Czy nie ma dla nas nadziei? Czy śmierć jest chwilą,
w której ogarną nas nieuchronnie wieczne katusze?
Zdecydowanie nie! Naszą ufność pokładajmy nie w sobie, lecz w
Chrystusie. Autor sekwencji, do której często sięgać powinniśmy, napisał te
słowa zatrważające, ale i podał powód do ufności: „Panie w grozie swej
bezmierny, zbawisz z łaski lud Twój wierny, zbaw mnie, zdroju miłosierny.
Racz pamiętać, Jezu drogi, żeś wziął dla mnie żywot srogi, nie gub mnie w
dzień straszny trwogi. Długoś szukał mnie znużony, zbawił krzyżem
umęczony, niech ten trud nie będzie płony”.
Cała nasza ufność winna zostać złożona w Bożym miłosierdziu, o którym
świadczy całe dzieło Odkupienia. Tylko wtedy, gdy to zrozumiemy, będziemy
w stanie całkowicie oddać się Chrystusowi i Jemu zaufać. A gdy to się stanie,
będziemy mogli pełni ufności zwracać się do Boga słowami: „Choć niegodne
me błaganie, nie daj mi, dobroci Panie, w ognia wieczne wpaść otchłanie. Daj
mi mieszkać w owiec gronie, z dala kozłów, przy Twym tronie, postaw mnie po
prawej stronie. Gdy uśmierzysz potępionych, srogim żarom przeznaczonych,
weź mnie do błogosławionych”.
Drodzy Wierni, całe nasze życie poświęćmy Panu Jezusowi, pełni ufności
służmy tylko Jemu, a im gorliwiej będziemy to starali się czynić, tym bardziej
będziemy ufni w Jego dobroć i miłosierdzie. A wtedy nawet śmierć, nie
mówiąc już o innych doświadczeniach, nie będzie nam straszna i nie odłączy
nas od miłości Chrystusowej.
Im bliżej Chrystusa będziemy, tym bardziej zaufamy nie sobie, ale Jemu i
tym bardziej będziemy mogli dopomóc naszych drogim zmarłym. Gdy
zastanowimy się nieco nad odpustami, które możemy uzyskać dla dusz
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czyśćcowych, to zauważmy, że ta wyżej wspomniana zależność występuje i w
tym wypadku.
Często wierni traktują odpusty zbyt mechanicznie, czyli jako jakieś
automaty do uzyskiwania łask. Trzeba jednak dobrze znać warunki
uzyskiwania odpustów. Kto je zna, ten z łatwością uniknie powierzchownego i
dalekiego od prawdy poglądu, jakoby przez odpust sam człowiek czegoś
dokonywał czy coś wielkiego powodował. Co prawda, uzyskując odpust
stajemy się narzędziem w rękach Boga, kanałem łaski Bożej, ale nie samą łaską
czy tej łaski źródłem. Skąd bowiem czerpie swą skuteczność każdy odpust czy
każda modlitwa? Z zasług naszego Pana, z Ofiary złożonej przez Niego na
krzyżu. To nie nasze odpustowe uczynki przynoszą duszom czyśćcowym ulgę
w cierpieniu. Owe uczynki są tylko czynnikiem pośredniczącym w przepływie
łask Chrystusowych. Gdy to dobrze zrozumiemy, o wiele lepiej wypełnimy
warunki konieczne do uzyskania odpustów, a obdarowane przez Pana Jezusa
łaską dusze naszych drogich Zmarłych tym bardziej doświadczą pociechy i
ukojenia.
Drodzy Wierni, zawierzmy nasze życie i śmierć Chrystusowemu
miłosierdziu, a wtedy śmierci się lękać nie będziemy. Co więcej, będziemy
lepszymi pośrednikami łask między Panem Bogiem a duszami naszych drogich
Zmarłych, którym niech Pan da wieczne odpoczywanie, a światłość Jego
niechaj im świeci.
Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski
* * *

AKTUALNOŚCI
* Porządek odpustów:
W najbliższych dniach można uzyskać odpust zupełny:
• od 1 do 8 listopada (uzyskać można tylko dla zmarłych) za odwiedzenie
cmentarza oraz modlitwę za zmarłych na cmentarzu,
• 2 listopada (od 12 godziny) oraz 3 listopada (uzyskać można tylko dla
zmarłych) za odwiedzenie publicznej kaplicy oraz odmówienie
wyznania wiary i Modlitwy Pańskiej,
• również w uroczystość Chrystusa Króla (27 X) za wspólne odmówienie
Aktu poświęcenia Sercu Jezusowemu (podanego przez Piusa XI).
Wszystkie odpusty można zdobyć pod zwykłymi warunkami:
1. stan łaski uświęcającej (przynajmniej na końcu przepisanego dzieła)
oraz intencja uzyskania odpustu,
2. spowiedź św. w przeciągu 8 dni przed lub po uzyskaniu odpustu,
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Komunia św. jeżeli to możliwe w dniu uzyskania odpustu, w razie
przeciwności, może być w innym dniu,
4. modlitwa w intencji Ojca świętego,
5. wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
3.

Trzeba pamiętać, że można uzyskać tylko jeden odpust zupełny dziennie.
Przypisana do odpustu modlitwa musi być odmówiona ustnie, gdyż jest to
oficjalna modlitwa Kościoła. Jeżeli któryś z warunków nie zostanie
wypełniony, to wówczas zamiast odpustu zupełnego można uzyskać odpust
częściowy.
* Konferencja duchowa
W niedzielę 17 listopada wygłoszona zostanie comiesięczna konferencja
duchowa, zamiast katechezy dla dorosłych, po Mszy św. o godz. 10.00.
* Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej
W niedzielę 17 listopada 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.
* Zmiana godziny nabożeństw w I piątek i I sobotę miesiąca
W listopadzie, z racji przypadającego uroczystości Wszystkich świętych oraz
Dnia zadusznego, będzie obowiązywał wyjątkowy porządek nabożeństw.
Niemniej jednak, chciałbym ogłosić, że od następnego miesiąca na stałe ulegnie
zmianie porządek nabożeństw w te dni. Msza św. śpiewana będzie odprawiana
o godz. 19.00. Przed Mszą będą miały miejsce nabożeństwa. Oto dokładny
plan:
Pierwszy piątek miesiąca:
17.15
możliwość spowiedzi
18.00
nabożeństwo pierwszopiątkowe (śpiewana litania, akt
wynagradzający oraz tajemnice bolesne różańca1*)
19.00
Msza św. śpiewana
16.15

1

*

Pierwsza sobota miesiąca:
możliwość spowiedzi

Gdy obecny będzie drugi kapłan, podczas różańca będzie możliwości spowiedzi.
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17.00
17.40- 18.00

18.00
18.30
19.00

nabożeństwo pierwszosobotnie (radosna części różańca
oraz litania loretańska)
możliwość spowiedzi i cicha adoracja
(możliwość rozmyślania nad tajemnicą bądź
tajemnicami różańcowymi, czyli spełnienia jednego z
warunków owocnego odprawienia nabożeństwa
pierwszosobotniego )
część bolesna różańca
część chwalebna różańca (18.50 błogosławieństwo
Najśw. Sakramentem)
Msza św. śpiewana

* * *
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA
(ciąg dalszy rozważań o kryzysie w Kościele
według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)
Czy więcej religii może posiadać prawdziwą wiarę?
Ponieważ poszczególne religie wzajemnie sobie przeczą w zasadniczych
punktach, nie może kilka z nich być prawdziwymi. Dlatego tylko jedna religia
może być prawdziwa. Tą religią jest religia katolicka. Bóg objawił się w
Chrystusie, a nie w Buddzie czy Mahomecie, a Chrystus założył tylko jeden
Kościół, który ma Jego naukę i Jego łaskę przekazywać aż do końca świata. Wiara
w Trójcę Świętą, w Chrystusa i w Kościół stanowi przeto nierozdzielną całość.
Albo Bóg jest Trójcą, albo nie jest. Jeżeli jest, to wszystkie niechrześcijańskie
religie muszą być fałszywe. Ale także chrześcijańskie wyznania przeczą sobie
nawzajem: niektóre nie wierzą w Bóstwo Chrystusa, wiele nie wierzy w prawdziwą
obecność Ciała i Krwi Chrystusa w sakramencie Eucharystii itd. Takie
sprzeczności nie mogą współistnieć.
Po czym możemy poznać, że wiara katolicka jest prawdziwa?
Chrystus potwierdził prawdziwość swego posłannictwa przez cuda, które
uczynił. Dlatego mówi On: „Nie wierzycie, że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie?
Choćby dla samych uczynków wierzcie!” (J 14, 11). Także Apostołowie
wykazywali się cudami: „Oni zaś wyszedłszy, przepowiadali wszędzie, a Pan
dopomagał, i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące” (Mk 16, 20). Cuda i
cudowne zdarzenia są zatem dowodem boskiego posłannictwa Kościoła.
Cuda zdarzają się w Kościele aż do naszych czasów i fakt, że cuda mają miejsce,
nie był nigdy tak pewny jak właśnie dzisiaj, kiedy można za pomocą metod
badawczych nowoczesnej nauki wykluczyć naturalne wyjaśnienie pewnych
zdarzeń. Nie ma tu mowy o autosugestii czy halucynacji. Pomnożenie żywności,
jakie widziało wiele osób, na które nie wywierano żadnego wpływu, wskrzeszenia
umarłego czy nagłej regeneracji prawie całkowicie zniszczonego organu nie można
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w ten sposób wyjaśnić. Kościół nigdy nie uznałby cudu, przy którym istnieje
choćby najmniejsza możliwość naturalnego wyjaśnienia.
Ale także samo rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa stanowi cud, gdyż nie
można w naturalny sposób wyjaśnić faktu, że dwunastu niewykształconych i
niewpływowych rybaków w krótkim czasie nawróciło znaczną część świata i to
wbrew oporowi możnych i wpływowych osób.
Z pewnością cuda te nie mogą dowieść wiary, a tym bardziej jej wymusić, gdyż
w takim wypadku nie byłaby już ona wiarą, ale wiedzą. Pokazują one jednak, że
wiara nie jest ślepym i bezpodstawnym zaufaniem i że nie przeczy ona rozumowi,
ale wręcz przeciwnie – to niewiara jest rzeczą bardzo nierozumną!
Ostatecznie fakt, że protestanckie odłamy chrześcijaństwa nie mogą być
prawdziwe wynika z tego, że stosunkowo późno oddzieliły się one od Kościoła
Chrystusowego. Luter nie przeprowadził reformy Kościoła, jak mniemał, ale
stworzył nowe nauki, stojące w sprzeczności z tym, w co chrześcijanie wcześniej
wierzyli. Jeśli np. chrześcijanie zawsze byli przekonani, że Msza św. może być
odprawiana tylko przez wyświęconego kapłana i że jest ona prawdziwą ofiarą, to
jak może być prawdziwe odmienne mniemanie wyrażone po 1500 latach? Albo jak
może prawdziwym Kościołem być „kościół anglikański”, który swe istnienie
zawdzięcza tylko i wyłącznie cudzołóstwu króla Henryka VIII?
Możemy zatem razem z papieżem Leonem XIII stwierdzić:
„Jaka religia jest prawdziwa, może z łatwością stwierdzić ten, kto roztropnie i
otwarcie pragnie tę kwestię rozstrzygnąć; gdyż z wielu znamienitych dowodów, z
potwierdzenia proroctw, z mnóstwa cudów, z bardzo szybkiego rozpowszechnienia
się wiary wśród wrogiego świata i wbrew wszelkim przeszkodom, ze świadectwa
męczenników i innych podobnych faktów wynika niezbicie, że jedyną prawdziwą
religią jest ta, którą sam Chrystus założył, a opiekę o nią i troskę o jej
rozpowszechnienie powierzył swemu Kościołowi”.

* * *
KALENDARZ LITURGICZNY
na listopad A.D. 2019
1 pt.
2 sob.

3 niedz.

Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku
czci Najśw. Serca Jezusa
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), 1
kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.
21. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.
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4 pn.

Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Witalisa i
Agrykoli, Męczenników,

5 wt.

dzień ferialny, 4 kl.

6 śr.

dzień ferialny, 4 kl.

7 czw.

dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o
powołania kapłańskie

8 pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Czterech Ukoronowanych, Męczenników

9 sob.

Rocznica konsekracji bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie, 2
kl., wsp. św. Teodora, Męczennika

10
niedz.

22. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

11 pn.

Św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Mennasa,
Męczennika

12 wt.

P.P. Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
Męczenników Polski, 3 kl., wsp. św. Marcina I, papieża i męczennika

13 śr.

P.P. Św. Stanisława Kostki, Wyznawcy, Patrona Polski, 2 kl., wsp. św.
Dydaka, Wyznawcy, 3 kl.

14 czw. Św. Jozafata (Kuncewicza), Biskupa i Męczennika, 3 kl.
15 pt.

Św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.

16 sob.

Św. Gertrudy, Dziewicy, 3 kl. (P.P. W archid. warmińskiej: Najśw.
Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej, 2 kl.)

17
niedz.

23. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl.

18 pn.

Rocznica konsekracji bazylik śś. Piotra i Pawła, Apostołów, 3 kl.
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19 wt.

Św. Elżbiety, Wdowy, 3 kl., wsp. św. Poncjana, Papieża i Męczennika

20 śr.

Św. Feliksa Walezego, Wyznawcy, 3 kl.

21 czw. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, 3 kl.
22 pt.

Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.

23 sob.

Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika, 3 kl., wsp. św. Felicyty,
Męczennicy

24
niedz.

24. i ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., 2 kl.

25 pn.

Św. Katarzyny (Aleksandryjskiej), Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.

26 wt.

Św. Sylwestra, Opata 3 kl., wsp. św. Piotra z Aleksandrii, Biskupa i
Męczennika

27 śr.

dzień ferialny, 4 kl.

28 czw. dzień ferialny, 4 kl.
29 pt.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Saturnina, Męczennika

30 sob.

Św. Andrzeja, Apostoła, 2 kl. (P.P. W archid. warmińskiej: Św.
Andrzeja, Apostoła, Głównego Patrona diec., 1 kl.)

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

