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Maryja wzorem pobożności   
Drodzy Wierni, miesiąc luty stoi pod znakiem ofiarowania Pana 

Jezusa w świątyni. To święto rozpoczyna niejako ten miesiąc, kończąc okres 
Bożego Narodzenia. Uroczystość opisana w Ewangelii św. Łukasza jest 
wielce pouczająca dla nas. Opisane zdarzenie chciałbym wykorzystać, by na 
przykładzie Maryi ukazać konieczność praktykowania swej wiary i 
okazywania swej gorliwości. Szczególnie w naszych czasach często słychać 
tezę, że wiara jest czymś wewnętrznym, a gorliwość i praktykowanie wiary 
są sprawami indywidualnymi człowieka, dokonującymi się wyłącznie w 
sercu człowieka. Aczkolwiek prawdą jest, że nie wolno czynić praktyk 
religijnych tylko na pokaz, obłudnie, by uchodzić za pobożnego, nie mniej 
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nie można z tego wyciągnąć wniosku, że wszelki objaw pobożności 
dostrzegalnej dla innych jest zły. Doskonały wzór tej harmonii między 
wewnętrzną gorliwością a zewnętrznym okazywaniem pobożności daje nam 
Maryja.  

Ściśle rzecz biorąc, nie musiała Niepokalana poddawać się 
jakiemukolwiek oczyszczeniu bowiem była i jest zawsze pełna świętości, 
pełna wszelkiej łaski Bożej. Niemniej poszła do świątyni, by poddać się 
ceremonii oczyszczenia, a także ofiarować tam Jezusa. Szacunek dla 
rodzimej tradycji stał się dla Niej okazją do okazania miłości wobec Pana 
Boga i posłuszeństwa wobec Jego woli. A dla nas jest przykładem 
prawdziwej pobożności. Wewnętrzne uczucia i poruszenia religijne należy 
okazywać we właściwy i przeznaczony do tego zewnętrzny sposób. Miłość 
dusz do Boga powinna być okazywana także na zewnątrz, by wewnętrzna 
pobożność karmiła się i rozwijała przez zewnętrzne gesty pobożności. 
Dlatego zastanówmy się w jaki sposób możemy oraz powinniśmy naszą 
pobożność okazywać i praktykować przez zewnętrzne objawy czci Bożej. 
Możemy te objawy podzielić, ze względu na częstotliwość występowania, 
na trzy grupy: codzienne, tygodniowe i roczne. Zastanówmy się, choć przez 
chwilę, jak wyglądają poszczególne grupy okazywania pobożności.  

Powiedzmy jeszcze raz krótko, by być dobrze zrozumianym: 
pobożność zewnętrzna bez wewnętrznej miłości i gorliwości nie ma żadnej 
wartości w oczach Bożych. Jest pustą ceremonią. Z drugiej strony pamiętać 
jednak powinniśmy, że coś takiego jak wewnętrzna „czysta” wiara, która nie 
szuka wyrazu w zewnętrznych znakach, nie jest możliwa. Twierdzenie 
przeciwne jest najczęściej wymówką, by nie czynić nic. Potrzeba 
widzialnego znaku wynika z naszej natury ludzkiej. Składa się ona przecież 
z ciała i duszy. Choć duchowy element jest istotniejszy i bardziej znaczący, 
to nie oznacza, że o cielesności można zapomnieć. Podobnie ma się rzecz z 
prawdziwą pobożnością. Ona składa się z elementu wewnętrznego, 
nadającego wartość drugiemu swojemu elementowi składowemu, 
potrzebnemu i koniecznemu – elementowi materialnemu. To, co 
wewnętrzne (duchowe) ożywia to, co zewnętrzne (cielesne).   
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Wróćmy jednak do sposobów jakimi powinniśmy okazywać naszą 
gorliwość i pobożność. Każdego dnia wzywani jesteśmy do okazywania 
Bogu, Matce Bożej i Kościołowi naszej miłości. Oczywiście każdy dzień, 
dany nam przez Boga powinien od niego się zaczynać i z Nim kończyć. 
Modlitwy poranne i wieczorne powinny być tymi klamrami, zawiasami, na 
których każdy dzień zawisł i się opiera. Tak ujęta modlitwa sprawia, że cały 
nasz dzień, wszystkie sprawy i obowiązki, oceniamy z Bożej perspektywy 
oraz traktujemy jako spełnienie woli Boga. W ciągu całego dnia jest czas na 
liczne, choć krótkie, akty strzeliste. Modlitwy przed posiłkami 
przypominają nam o dobrodziejstwach Bożych. Modlitwa różnicowa, tak 
bardzo zalecana przez Maryję, daje nam sposobność do pełnienia służby 
Bożej na wzór Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki.  

Siedem dni składa się, jak wiadomo, na tydzień, który rozpoczyna 
niedziela będąca dniem wyjątkowo poświęconym Bogu. Każdy, nawet 
oziębły katolik wie, że należy tego dnia pójść do kościoła pod sankcją 
grzechu ciężkiego. Choć ludzie najczęściej nie muszą w niedziele pracować 
i mają tego dnia sporo wolnego czasu, to jednak rzadko wykorzystują i 
traktują ten dzień jako czas Bogu poświęcony. Wielu katolików tylko z 
przymusu, aby nie zgrzeszyć, udaje się do kościoła na Mszę. Pragną tego 
dnia mieć jak najwięcej czasu na swe własne plany i rozrywki. Każdy z nas 
powinien często robić rachunek sumienia jak wyglądają jego niedziele. Czy 
naprawdę jest to dla nas dzień wyjątkowy, dzień Boży?  

Kościół święty, także w rocznym cyklu roku liturgicznego, daje nam 
sposobność do praktykowania określonych form pobożności. Rozumiemy 
pod tym określeniem: okresy Adwentu i Wielkiego Postu (wyrzeczenia), 
obchody Męki Pańskiej i Wielkiego Tygodnia (rozważanie dzieła 
Odkupienia). To są dni, które wykorzystywać powinniśmy, by zbliżać się 
coraz bliżej do Boga, dążyć do doskonałości; usuwać wady, by łaska Boża 
w nas wzrastała i wydawał coraz to słodsze owoce. One nie powinny być 
traktowane rutynowo, ale z gorliwością tak, by wyrażały naszą miłość do 
Boga. Gdy, jak Maryja, właściwie korzystać będziemy z tych zewnętrznych 
form pobożności, to nasza wewnętrzna miłość do Boga będzie wrastała. O 
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to też prośmy Matkę Najświętszą, abyśmy pod Jej wodzą i za Jej 
przykładem okazywali Bogu naszą miłość i pobożność 
                                                             Z błogosławieństwem kapłańskim, 
                                                                          ks. Krzysztof Gołębiewski 
 

*  *  * 
 

AKTUALNOŚCI  
 

* Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej i konferencja duchowa  
W niedzielę, 16 lutego odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty 
Eucharystycznej dzieci. Po katechezie, dzieci zjedzą wspólnie obiad i 
wysłuchają wykładu kapłana. Następnie razem spędzą wolny czas. Rodzice 
proszeni są o zgłoszenie kapłanowi obecności dzieci, by mógł zaplanować 
przygotowanie odpowiedniej ilości posiłków. 
Tego też dnia w miejsce katechezy dla dorosłych, będzie miała miejsca co 
miesięczna konferencja duchowa. Temat konferencji: Cechy  prawdziwej 
pobożności.  
 
* Wsparcie dla przeoratu  
Po odczytaniu listu ks. Karola Stehlina na temat sytuacji finansowej naszego 
przeoratu, wielu wiernych, podczas przygodnych rozmów lub umówionych 
wizyt duszpasterskich, pytało o numer konta, na które mogliby przekazywać 
swe wsparcie dla naszego apostolatu. Ten numer rachunku bankowego jest cały 
czas widoczny na stronie internetowej przeoratu w Gdyni. Nie mniej jednak, 
zgodnie z prośbą wiernych, podaje go również w niniejszym biuletynie. 
Numer konta przeoratu w Gdyni: 
Fundacja im. O. Damiana de Veuster, ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, 
mBank, nr rach.: 66 1140 1977 0000 3015 3900 1006  
Serdeczne Bóg zapłać za wszelką pomoc okazaną przeoratowi pw. 
Niepokalanego Serca NMP w Gdyni! 
 
* O poście eucharystycznym  
Centralnym punktem duchowego życia na ziemi jest Eucharystia. Ona jest 
zwieńczeniem i celem wszelkiej prawdziwej pobożności. Gdyż pobożność 
polega na jedności z Bogiem. Ta jedność najdoskonalej dokonuje się w 
sakramencie Eucharystii. Przyjęcie rzeczywiście, prawdziwie obecnego Jezusa 
pod postacią chleba, łączy duszę najściślej z Nim. Do tak ważnej chwili należy 
się przygotować. Kościół zaleca modlitwę i post. Te praktyki dobrze 
przygotowują dusze do jedności z Bogiem. O ile modlitwa jest tutaj 
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zrozumiała, to jak post ma dopomagać do owocniejszego przyjęcia Chrystusa 
Pana? Wyrzeczenie to pomaga nam pamiętać, że Komunia św. to coś 
wyjątkowego, coś tak świętego, że należy zrezygnować z rzeczy dozwolonej, 
by przygotować się lepiej do przyjęcia tego daru miłości. To w Komunii 
najpełniej można doświadczyć przeogromnej miłości Jezusa, który staje się dla 
nas prawdziwym pokarmem na drodze wiary. Stąd też wypływa potrzeba, jak 
najlepszego przygotowania swego serca, na przyjęcie tak wielkiego daru. 
Powstrzymanie się od pokarmów i napojów podtrzymujących i 
uprzyjemniających nasze życie biologiczne ma uświadomić nam, że oto 
niebawem będziemy przyjmowali Pokarm i Napój dający nam życie duchowe i 
wieczne. Tak pisał o tym św. Efrem Syryjczyk: „W Twym Chlebie ginie 
łakomstwo, Twój kielich unicestwia nieprzyjaciela – śmierć, co nas pożera. 
Spożywamy Cię, Panie, i pijemy nie tylko, by się nasycić, ale by żyć przez 
Ciebie”. 
Przyglądając się historii praktykowania postu eucharystycznego w Kościele 
rzymskokatolickim, można zauważyć, że post ma przede wszystkim na celu 
zabezpieczenie należytego szacunku wobec Eucharystii, w której Chrystus daje 
nam samego siebie. 
Już w Nowym Testamencie możemy znaleźć pouczenie św. Pawła skierowane 
do Koryntian, które ma na celu podkreślenie szacunku dla Pokarmu 
eucharystycznego: „Gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy 
Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak 
się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie 
domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i 
zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was 
chwalił? Nie, za to was nie chwalę!” (1Kor 11,20-22). 
Już w III w. św. Cyprian z Kartaginy (zm. 258 r.) potępiał zwyczaj 
przyjmowania Komunii św. po agapach. W konsekwencji nastąpiło oddzielenie 
Eucharystii od uczt braterskich. Później synody afrykańskie w Hipponie (393 
r.) i w Kartaginie (l. 397 i 419) nakazały post przed Komunią św. z wyjątkiem 
Wielkiego Czwartku, kiedy to odbywała się agapa nawiązująca do uczty 
paschalnej. Odtąd praktyka postu eucharystycznego coraz bardziej 
rozpowszechniała się i zaostrzała w całym Kościele. Na podstawie nauczania 
św. Augustyna (354-430) wyraźnie wynika, że post ten polegał na obowiązku 
przyjmowania Komunii św. na czczo.  
Dyscyplinę postu eucharystycznego złagodził dopiero papież Pius XII, 
orzekając w 1953 r., iż woda nie łamie postu. Następnie w 1959 r. tenże sam 
papież skrócił post eucharystyczny do 3 godzin i nakazał powstrzymywanie się 
od pokarmów stałych i napojów alkoholowych. Tak konkretnie ustalił tę 
kwestię Pius XII:  
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„Czas postu eucharystycznego zachowywanego przez kapłanów przed Mszą 
św., a przez wiernych przed komunią tak w godzinach przedpołudniowych jak i 
popołudniowych, zostaje ograniczony do trzech godzin co do pokarmów 
stałych i napojów alkoholowych, a do jednej godziny co do napojów 
niealkoholowych. Woda [naturalna] nie łamie postu”. 
Powodem tych zmian, były Msze św. wieczorne, które wpierw w niektórych 
diecezjach, a później w całym Kościele, zostały wprowadzone. 
 
W szale zmian posoborowych również instytucja postu eucharystycznego 
została podana ogromnej liberalizacji, do tego stopnia, że de facto został on 
zniesiony. Konkretnie w 1964 r. Paweł VI skrócił post eucharystyczny do 
jednej godziny, a instrukcja Immensae caritatis z 1973 r. wymagała postu 
eucharystycznego trwającego około kwadransa dla osób chorych i starszych nie 
mogących opuszczać domu oraz ich opiekunów pragnących przystąpić do 
Komunii świętej. Obowiązujący dzisiaj Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 
w kanonie 919 nakazuje powstrzymanie się od jakiegokolwiek pokarmu i 
napoju z wyjątkiem wody i lekarstw „przynajmniej na godzinę przed 
przyjęciem Komunii Świętej”. Pamiętając, że post liczy się do przyjęcia 
Komunii św., uwzględniając czas Mszy św. oraz dotarcia do Kościoła, oznacza 
to de facto, że postu nie ma.  
Chociaż są to przepisy obowiązujące, nie mniej jednak, należy trzymać się 
praktyki ustalonej przez Piusa XII, która obowiązuje formalnych członków 
Bractwa i jest zalecana wiernym. 
 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

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

 

Kiedy biskupi są nieomylni? 
Biskupi są nieomylni w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy na soborze 
powszechnym podległym papieżowi ogłaszają jakąś prawdę wiary. Wszystkie 
wcześniejsze sobory ekumeniczne dokonywały nieomylnych rozstrzygnięć. 
Ważne jest przy tym, że papież uznaje te rozstrzygnięcia, chociaż jego osobista 
obecność na soborze nie jest konieczna. Gdyby papież jakiejś decyzji soboru 
nie uznał, to nie obowiązywałaby ona jako nieomylna. 
Po drugie, biskupi są nieomylni, kiedy rozproszeni po całej ziemi jednomyślnie 
głoszą jakąś prawdę wiary. To dotyczy twierdzeń powszechnego nauczania 



 

7 

 

wiary, które od długiego czasu były w Kościele nauczane i przez nikogo nie 
były atakowane. 
Nieomylną wypowiedź papieża albo soboru zwie się aktem nadzwyczajnego 
Magisterium Kościoła; powszechne nieomylne nauczanie wiary biskupów 
zwie się zwyczajnym i powszechnym Magisterium. 
Prawdziwa obecność Ciała i Krwi Chrystusa w sakramencie Eucharystii została 
wprawdzie zdefiniowana uroczyście dopiero na Soborze Trydenckim, ale była 
ona oczywiście już wcześniej powszechnie uznanym dogmatem Kościoła. 
Dopiero jej zaprzeczanie przez protestantów zmusiło Kościół do uroczystego 
ogłoszenia dogmatu. Tak to ataki błędnowierców są dla Kościoła często okazją 
do uroczystego definiowania jakiejś prawdy. 
Jednak w stosunku do jakiejś prawdy, która jest w Kościele sporna i bądź to 
biskupi danego czasu nie są jednomyślni, bądź panowały tutaj w różnych 
okresach różne opinie, jasność może zostać wprowadzona tylko w pierwszy 
sposób, czyli przez uroczystą wypowiedź papieża lub soboru. 
 

*  *  * 
KALENDARZ  LITURGICZNY  

na luty A.D. 2019 
1 sob. Św. Ignacego (z Antiochii), Biskupa i Męczennika, 3 kl., Pierwsza sobota 

miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. 

2 niedz. Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Gromnicznej), 
2 kl. 

3  pn. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Błażeja, Biskupa i Męczennika 

4  wt. Św. Andrzeja Corsini, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl. 

5  śr. Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl. 

6  czw. Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Doroty, Dziewicy i 
Męczennicy, Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania 
kapłańskie 

7  pt. Św. Romualda, Opata, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. 
Serca Jezusa 

8 sob. Św. Jana z Maty, Wyznawcy, 3 kl. 

9 niedz. Niedziela Siedemdziesiątnicy, 2 kl. 
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10  pn. Św. Scholastyki, Dziewicy, 3 kl. 

11  wt. Objawienie się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, 3 kl. 

12  śr. Śś. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów N.M.P., Wyznawców, 3 kl. 

13  czw. dzień ferialny, 4 kl. 

14  pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Walentego, Kapłana i Męczennika 

15 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., wsp. śś. 
Faustyna i Jowity, Męczenników 

16 niedz. Niedziela Sześćdziesiątnicy, 2 kl. 

17  pn. dzień ferialny, 4 kl. 

18  wt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Symeona, Biskupa i Męczennika 

19  śr. dzień ferialny, 4 kl., 

20  czw. dzień ferialny, 4 kl., 

21  pt. dzień ferialny, 4 kl., 

22 sob. Katedry św. Piotra, Apostoła, 2 kl. 

23 niedz. Niedziela Pięćdziesiątnicy, 2 kl. 

24  pn. dzień ferialny, 4 kl., 

25  wt. św. Macieja, Apostoła, 2 kl. (Zapusty) 

26  śr. Środa Popielcowa, 1 kl. 

27  czw. dzień ferialny, 3 kl. 

28  pt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, 
Wyznawcy, 3 kl. 

29 sob. dzień ferialny, 3 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 

 


