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Post w szkole św. Józefa 

Drodzy Wierni, w połowie wielkiego postu obchodzimy święto św. 
Józefa. Kościół niejako zachęca nas w tym czasie pokuty i wyrzeczenia do 
radowania się świętem św. Józefa, Oblubieńca Bożej Rodzicielki Maryi. Do 
św. Józefa odnosi Kościół święty słowa księgi mądrości: Umiłowany przez 
Boga i ludzi, którego pamięć jest błogosławiona. Pan (…) uczynił go potężnym 
na postrach nieprzyjaciół, a na jego słowa uśmierzał srogie klęski. Słowa te 
wychwalają wielkość darów Bożych, jakie Józef od Najwyższego otrzymał. 
Znamy też powód tej wielkiej obfitości cnót i łask u św. Józefa. Ten mąż 
nazywany w Ewangelii sprawiedliwym, został wybrany i przeznaczony, na 
opiekuna Maryi i zastępczego ojca Dzieciątka Jezus. Zadanie niezwykle 
wielkie i wymagające wielkiej świętości. Bóg dając jakieś zadanie, daje zawsze 
potrzebne łaski do wypełnienia powierzonego posłannictwa. Słuszność tej 
zasady widzimy u św. Józefa. Wystarczy krótkie spojrzenie na litanię ku czci 
św. Józefa by zrozumieć, jak wiele łask i cnót zdobiło Jego duszę. Po 
honorowych tytułach naszego świętego: Przesławny Potomku Dawida, Światło 
Patriarchów, Oblubieńcze Bogarodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu 
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Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, w 
litanii pojawiają się wezwania wychwalające jego cnoty: Józefie 
najsprawiedliwszy, najczystszy, najroztropniejszy, najmężniejszy, 
najposłuszniejszy, najwierniejszy, Zwierciadło cierpliwości, Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących.  

Każda z tych wymienionych cnót mówi nam o wielkości udzielonych temu 
mężowi darów. Ta obfitość darów Boga jest powodem wielkiej ufności 
pokładanej w św. Józefie. Szczególnym dowodem istnienia tej ufności jest to, 
że Kościół święty – mistyczne Ciało Chrystusa, czci Józefa jako swego 
Orędownika. Skoro bowiem Bóg wybrał go aby strzegł i pielęgnował ciało 
fizyczne Zbawiciela, czyż może być lepszy opiekun mistycznego Ciała 
Chrystusa?  

Ta wielkość łaski i przywilejów przybranego Ojca Chrystusa Pana, nie 
powinna prowadzić nas do wniosku, że był on całkowicie pasywny w dziele 
kształtowania świętości swej. Józef otrzymał wiele specjalnych łask, ze 
względu na zadanie jakie Opatrzność mu wyznaczyła, ale sam nie był bierny. 
Swoim dążeniem do pełnienia woli Bożej i własnym wysiłkiem współpracował 
z łaską Bożą. Łaska bowiem Boża, zgodnie ze znaną nam sentencją, buduje 
zawsze na naturze, uszlachetniając ją. Przypowieść o siewcy nam to dobitnie 
ukazuje.  

Od dyspozycji duszy zależy jak duże łaska Boża wyda w niej owoce. 
Mogą to być rzeczywiście wielkie owoce, mogą być mniejsze, może ich nawet, 
o zgrozo z naszej winy, nie być wcale. I właśnie św. Józef ukazuje nam dwie 
cechy niezbędne do tego, aby łaska Boża była skuteczna w duszy ludzkiej. 
Mianowicie gdy myślimy o Józefie i rozważamy jego wielkość, to dojdziemy 
niechybnie do wniosku, że był on mężem milczenia, a co za tym idzie 
modlitwy. Te dwie postawy znacząco pozytywnie wpływają na postęp 
duchowy, pierwsza jest warunkiem drugiej! 

Gdy przeczytamy Ewangelię, to dużo dowiemy się o św. Józefie.  Wiele 
wydarzeń tam opisanych jest związanych z nim i go w taki czy inny sposób 
dotyczy. Możemy się dowiedzieć co czynił, a nawet co myślał, jakie miał 
zamiary... Ale nie znajdziemy żadnego przez niego wypowiedzianego słowa! 
Ewangeliści niejako chcieli nam przez to pokazać jego postawę, która wyrażała 
się w skupieniu wewnętrznym i milczeniu. Oczywiście św. Józef w 
codziennym życiu używał mowy jak inni. Nie na tym polega wewnętrzne 
skupienie, by nie mówić nic; ale na tym, by mówić wtedy kiedy trzeba, to co 
trzeba i nie tracąc spokoju ducha. Postawa milczenia to coś więcej niż tylko 
brak słów. Istotą tej postawy jest możliwie nieustanna pamięć o obecności 
Bożej. Milczenie wymaga kontroli nie tylko wypowiadanych słów ale również, 
a może nawet przede wszystkim, kontroli myśli i poruszeń wewnętrznych.  
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Milczenie bowiem to postawa ducha. My często uważamy, że polega tylko 
na powstrzymaniu się od mówienia. Jednak taka opinia jest bardzo 
powierzchowna. By zrozumieć, że milczenie duszy to coś więcej niż brak słów, 
przywołajmy przykład znany każdemu z nas w jakimś stopniu z autopsji. 
Często po kłótni między przyjaciółmi, rodzeństwem czy między małżonkami 
również zalega cisza lecz nie jest to znak nastania zgody tylko cisza podobna 
do tej panującej na cmentarzach. W czasie trwania takiej grobowej ciszy w 
głowach ludzi kotłują się wzburzone myśli, narasta potworne zamieszanie 
wewnętrzne. Jest to postawa całkowicie przeciwna milczeniu, chociaż żadne 
słowa nie padają.  

Gdy myślimy o milczeniu św. Józefa to nie mamy zatem na myśli samego 
tyko braku wypowiadanych słów, ale świadome przeżywanie powodowanych 
łaską Bożą poruszeń duszy. Kto ćwiczy swą duchową sprawność w tej sprawie, 
ten postępuje za św. Józefem, w więc zawsze pamięta o Bogu, czyli o tym co 
najważniejsze. Nie każde poruszenie w duszy, pochodzące czy to z wewnątrz 
czy zewnątrz człowieka, zasługuje aby się nim zajmować i poświęcać mu swój 
czas. Co więcej, nawet konieczna jest owych poruszeń pewna selekcja. Chodzi 
o to, by zajmować się przede wszystkim tym, co ważne w danej chwili; tym co 
teraz jest istotne, tym czego Bóg ode mnie w danej chwili oczekuje...  

Ta wewnętrzna postawa ducha jest niezbędnym warunkiem prawdziwej 
modlitwy, która jest niczym innym jak wzniesieniem swojej myśli ku  Bogu! 
Niektórzy to wzniesienie myśli nazywają umownie „rozmową”. A do rozmowy 
potrzebne jest skupienie swej uwagi na rozmówcy. Nawet w relacjach 
międzyludzkich sama fizyczna obecność osób nie oznacza rozmowy. Rozmowa 
wymaga wzajemnego słuchania i mówienia; wymaga poświecenia uwagi 
rozmówcy. Podobnie jest podczas modlitwy. Samo klęczenie i złożenie rąk nie 
stanowi jeszcze o modlitwie. Potrzebne jest słuchanie Boga i świadome 
mówienie do Boga, potrzebne jest zaangażowanie w rozmowę z Bogiem, o 
którym wiemy że nas miłuje, całej naszej uwagi i wszystkich myśli, całej duszy 
i całego serca.  A taka postawa nie jest możliwa bez milczenia i skupienia.  

Dlatego tak ważne jest byśmy, za przykładem św. Józefa, ćwiczyli się w 
postawie milczenia. Nasza uwaga jest często odrywana, przez różnego rodzaju 
zewnętrzne bodźce (technika to jeszcze potęguje) i wewnętrzne poruszenia 
(myśli, wspomnienia, fantazje), od najważniejszych spraw, od obowiązków 
stanu, od zadań naszych... Widać to często także podczas modlitwy. Warto 
uświadamiać sobie jak wiele bodźców nam w skupieniu przeszkadza, a 
świadomość ta ma nam pomóc, by się przed tymi bodźcami bronić. Człowiek 
milczenia stara się pamiętać o tym, że nie wszystko co pojawia się w jego 
duszy zasługuje na uwagę i czas.  
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Prośmy św. Józefa, byśmy naszymi ćwiczeniami w zachowaniu milczenia 
ducha, uczynili nasze dusze podobnymi do jego duszy. Prośmy go, byśmy stali 
się bardziej otwarci na działanie łaski, na Boże natchnienia w nas. Aby jednak 
te łaski dostrzec i natchnienia Boże odczuć, a także z nich skorzystać, 
potrzebujemy milczenia i skupienia. Stąd konieczne jest umiłowanie milczenia. 
Niech za wstawiennictwem św. Józefa, dobry Bóg dopomoże nam zrozumieć 
pożyteczność takiej postawy i da łaskę wytrwałego naśladowania św. Józefa w 
niej. 

Z błogosławieństwem kapłańskim,  
                      ks. Krzysztof Gołębiewski 
*  *  * 

AKTUALNOŚCI 
* Rekolekcje wielkopostne 19-21 III 
Rekolekcje wielkopostne w naszym przeoracie wygłosi ks. Piotr Świerczek. 
Odbędą się one w dniach 19-21 marca. Oto plan:  
  piątek – 19 marca 
17:30   możliwość spowiedzi 
18.00    Msza św. śpiewana z asystą wyższą 
19.15    nauka I 
  sobota – 20 marca 
16:40   możliwość spowiedzi  
17:15   nauka II 
18.00    Msza św. czytana / możliwość spowiedzi  
18.45    nauka III 
  niedziela – 21 marca 
07.30    możliwość spowiedzi 
08.00    Msza św. czytana  
09.30    możliwość spowiedzi / Gorzkie żale 
10.00   Msza św. (na kazaniu nauka IV) 
11.25   nauka V 
 

* Nauki stanowe  
 Kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się w 
trzeci wtorek miesiąca (16 III) dla niewiast i w czwarty wtorek miesiąca (23 
III) dla mężczyzn. Nauki będą wygłoszone po wieczornych Mszach św. w 
sali wykładowej.  

 

* Spotkanie KE  
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 W sobotę 27 marca odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty 
Eucharystycznej dzieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do wstępowania do 
Krucjaty Eucharystycznej. Przykładowy program spotkania: 

• Rozpoczynamy Mszą św. (z kazaniem) o godz. 9.30 (przed Mszą św. 
możliwość przystąpienia do spowiedzi św.). 

• Po Mszy św. wspólne śniadanie (proszę, aby dzieci zabrały prowiant, a 
ciepłe napoje będą dostępne w przeoracie). 

• Katecheza dla dzieci w sali wykładowej. 
• Zajęcia praktyczne stacjonarne (trochę odmienne dla chłopców i 

dziewczynek). 
• Kilka gier na terenie przeoratu. 
• Wspólne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo 

końcowe ok godz. 12.30 
 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

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

 

Czy wszystkie religie mają prawo do swobodnego wykonywania praktyk 
religijnych? 
 Prawdziwe prawo do swobodnego rozwoju i praktyk religijnych ma 
tylko prawdziwą religią, gdyż żadnemu człowiekowi nie wolno zabraniać 
służyć Bogu w sposób, jaki sam Bóg wyznaczył. Jest to nakazem prawa 
naturalnego. Fałszywe religie nie mają natomiast żadnego prawa do 
publicznego wykonywania swych praktyk, właśnie dlatego, że są fałszywymi, 
błędnymi religiami. Błąd nigdy nie może posiadać praw. Prawa przysługują 
tylko prawdzie. 
 Tolerancja wobec fałszywych religii nie ma więc podstaw w prawie 
naturalnym, ale w roztropności i chrześcijańskiej miłości bliźniego. 
Tak uczy także Leon XIII: „Podczas gdy Kościół zapewnia prawa tylko temu 
co prawdziwe i czcigodne, to jednak nie sprzeciwia się tolerancji, którą władza 
publiczna, aby uniknąć większego zła albo osiągnąć bądź zachować większe 
dobro, uznaje za stosowną praktykować ze względu na pewne rzeczy stojące w 
opozycji do prawdy i sprawiedliwości”. 
 Tolerancja może wszelako znaleźć swój wyraz w prawie państwowym, 
a więc w prawie, które zapewnia możliwość prywatnego albo ograniczonego 
publicznego praktykowania religii. To jest jednak zasadniczo coś innego niż 
prawo naturalne. 
 Czego uczy dekret o wolności religijnej Vaticanum II? 
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 W deklaracji o wolności religijnej (nr 2) czytamy: „Sobór Watykański 
deklaruje, że osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Wolność ta polega 
na tym, że wszyscy ludzie muszą być wolni od wszelkiego przymusu zarówno ze 
stron jednostek, grup społecznych, jak i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak że 
osoba ludzka nie może nigdy być zmuszona w sprawach religijnych do 
działania wbrew swemu sumieniu, ani nie można jej przeszkodzić - w 
należytych granicach - w prywatnym i publicznym, jako jednostka albo we 
współdziałaniu z innymi, działaniu według własnego sumienia". 
 Tutaj już nie mówi się tylko o tolerancji, ale przypisuje się 
zwolennikom wszystkich religii rzeczywiste prawo do praktyk religijnych i to 
nie tylko prywatnych, ale także publicznych. Na Vaticanum II została zatem 
ogłoszona nauka, która wcześniej została przez Kościół potępiona. 
 Co dokładnie rozumie się przez ograniczenie „w należytych granicach", 
nie jest w tym dokumencie dokładnie wyjaśnione. W tym samym ustępie 
opisuje się to jako obronę sprawiedliwego ładu publicznego, a w nr 7 nawet 
jako obiektywny ład moralny. Tylko w tych przypadkach mogłoby państwo 
stawiać przeszkody wykonywaniu praktyk religijnych, jeśliby pod pretekstem 
wolności religijnej zagrożone były ład publiczny albo moralność. Ściśle biorąc 
wolność religijna mogłaby być zapewniona tylko tym wspólnotom, które 
głoszą moralność odpowiadającą prawu naturalnemu. W praktyce jednak nie 
daje się tego utrzymać. Np. islam pozwala mężczyźnie mieć kilka żon. Czy 
wielożeństwo musi więc stać się dozwolone, czy też wolność religijna nie 
dotyczy islamu? Praktycznie kończy się na tym, że wolność religijna sięga aż 
do granic ładu publicznego, tzn. dopóki pod pozorem religijnym nie zdarzają 
się mordy, kradzieże i inne nadużycia, dopóty wszystko musi być dozwolone. 
 Niech kilka cytatów udowodni fakt, że wolność religijna faktycznie 
została wcześniej potępiona. Pius XI w Quanta cura potępił „owo błędne 
mniemanie, które Kościołowi Katolickiemu i zbawieniu dusz wielce jest 
szkodliwe, a które przez Naszego Poprzednika Grzegorza XVI jako szaleństwo 
określone zostało, a mianowicie jakoby «wolność sumienia i kult Boży były 
własnym prawem każdego człowieka, co miałoby być prawnie ogłoszone i 
zabezpieczone w każdym państwie o prawidłowym ustroju»”.  
 Papież Leon XIII ostrzegał w Libertas praestantissimum nie tylko przed 
państwem bezbożnym, ale także takim, które „jest równie przychylnie 
nastawione do wszystkich religii i bez różnicy przyznaje im równe prawa", 
ponieważ „ostatecznie wychodzi na to samo - wyparcie się Boga".  
 Takie państwo grzeszyłoby „przeciw sprawiedliwości, jak i zdrowemu 
rozsądkowi”. To samo podkreślił Pius XII w przemówieniu Ecco che gia un 
anno z 6 X 1946 r. „Kościół Katolicki jest (...) doskonałym społeczeństwem i 
ma za fundament prawdę objawionej przez Boga i nieomylnej wiary. Co stoi w 
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przeszkodzie z tą prawdą jest więc logicznie rzecz biorąc błędem, a błędowi nie 
można przyznać obiektywnie tych samych praw co prawdzie”. 
 Nieuczciwe jest więc powoływanie się zwolenników wolności religijnej 
i Soboru Watykańskiego II na encyklikę Libertas praestantissimum Leona XIII, 
tak jakby aprobował on wolność religijną. Mówiąc o „wolności godnej synów 
Bożych", miał on jednoznacznie na myśli prawo praktykowania prawdziwej 
religii. Odpowiedni fragment brzmi: „Chwali się wielce i ona wolność, 
wolnością sumienia zwaną; jeśli ją tak interpretować, iż każdemu wedle swego 
widzimisię dozwolone jest czcić albo i nie czcić Boga (tj. wolność religijna w 
znaczeniu Vaticanum II - przyp. aut.), to jest ona już obalona przez wyżej 
przytoczone argumenty. Może ona jednak tak być interpretowana, że 
człowiekowi wolno w państwie bez jakichkolwiek przeszkód iść wedle 
świadomości obowiązku za wolą Bożą i wypełniać Jego przykazania. Ta 
prawdziwa, godna synów Bożych wolność, która w najszlachetniejszy sposób 
chroni godność ludzkiej osoby, jest większa niż wszelka przemoc i wszelka 
niesprawiedliwość: jest ona zawsze przez Kościół pożądana i szczególnie 
droga." 
 

* * * 

KALENDARZ LITURGICZNY 
na marzec A.D. 2021 

1  pn. dzień ferialny, 3 kl. 

2  wt. dzień ferialny, 3 kl. 

3  śr. dzień ferialny, 3 kl. 

4  czw. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Kazimierza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. 
św. Lucjusza I, Papieża i Męczennika, Pierwszy czwartek miesiąca 
ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, 
modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie 

5  pt. dzień ferialny, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca 
Jezusa 

6 sob. dzień ferialny, 3 kl., wsp. śś. Perpetui i Felicyty, Męczennic, 3 kl., 
Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. 

7 niedz. 3. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 
8  pn. dzień ferialny, 3 kl. wsp. św. Jana Bożego, Wyznawcy, 3 kl. (P.P. 

W diec. pelplińskiej: Roczn. pośw. Bazyliki kat. w Pelplinie, 1 kl.) 
9  wt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Franciszki Rzymianki, Wdowy, 3 kl.  
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10  śr. dzień ferialny, 3 kl., wsp. śś. Czterdziestu Męczenników, 3 kl. 

11  czw. dzień ferialny, 3 kl., 
12  pt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Grzegorza Wielkiego, Papieża, 

Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 
13 sob. dzień ferialny, 3 kl. 

14 niedz. 4. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

15  pn. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Klemensa Marii Hofbauera 
(Dworzaka), Wyznawcy 

16  wt. dzień ferialny, 3 kl. 
17  śr. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Patryka, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl. 

18  czw. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Cyryla Jerozolimskiego, Biskupa, 
Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 

19  pt. Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P., Wyznawcy i Patrona Kościoła 
Katolickiego, 1 kl., wsp. ferii Wielkiego Postu, 3 kl. 

20 sob. dzień ferialny, 3 kl. 
21 niedz. 1. Niedziela Męki Pańskiej, 1 kl. 

22  pn. dzień ferialny, 3 kl. (P.P. W diec. pelplińskiej: Św. Katarzyny 
Wastaneńskiej (Szwedzkiej), Dziewicy, 3 kl.) 

22  wt. dzień ferialny, 3 kl. 

24  śr. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Gabriela Archanioła, 3 kl.   
25  czw. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, 1 kl. 

26  pt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi 
Panny [W Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X święto patronalne 
1 kl.] 

27 sob. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Jana Damasceńskiego, Wyznawcy i 
Doktora Kościoła, 3 kl. 

28 niedz. 2. Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa, 1 kl. 

29  pn. Wielki Poniedziałek, 1 kl. 
30  wt. Wielki Wtorek, 1 kl. 
31  śr. Wielka Środa, 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 


