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Gorąco, z wytęsknieniem pragnąłem spożywać te Paschę z wami, 
zanim będę cierpiał. 

Drodzy Wierni, Te słowa kieruje nasz boski Zbawiciel do uczniów w tej 
uroczystej chwili, w chwili pewnego rodzaju pożegnania ze swymi uczniami. 
W tym czasie Chrystus Pan poucza tych, których sam wybrał, daje im przykład, 
aby tak jak On sam uczynił, oni czynili. A uczniem Chrystusa jest ten, jak sam 
Pan mówi: kto zachowuje wszystko co Bóg-człowiek powiedział, co przykazał. 
To wspomina Kościół w dniu obchodów Wielkiego Czwartku, które otwierają 
nam miesiąc kwiecień. Uroczysta Msza Święta Ostatniej Wieczerzy, kładzie 
nacisk przede wszystkim na dar najświętszego Zbawiciela. O  

Tym darem, pierwszą nauką o jakiej chcemy dziś rozważać jest 
Przenajświętszy Sakrament Ołtarza. Tego dnia w czasie obchodów wieczerzy 
paschalnej, ustanowił nasz Pan Sakrament Eucharystii. Nasz Odkupiciel 
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pragnął pozostawić nam pamiątkę swej obecności, swej miłości; podobnie jak 
robi to osoba miłująca, pragnąca, aby pamiętano o niej, dlatego tak bardzo 
przywiązujemy się do pamiątek od naszych bliskich, gdyż one przypominają 
nam o ich obecności, o miłości, podtrzymują pamięć o nich.  

Chrystus Pan zechciał również pozostawić nam taką pamiątkę, będąc 
jednak Bogiem, mając ku ludziom miłość bez żadnych granic, zostawił nam dar 
tak wielki, że jeżeli sam Bóg by tego nie powiedział, żaden z nas by nie raczył 
o takiej pamiątce marzyć czy nawet pomyśleć. Tym darem nie są, jak w Starym 
Testamencie, tablice prawa, laska Aarona i kawałek manny, które miały 
przypominać synom Izraela o tym, że Bóg ich wybrał i wybawił z niewoli 
egipskiej. Sam obchód Paschy miał za cel przypominać o tym wydarzeniu.  

Darem jaki Bóg-człowiek zostawił ludzkości jest On sam, pod postacią 
eucharystyczną. Nie jakiś przedmiot przypominający nam o Jego obecności. 
Eucharystia nie jest, jak dobrze wiemy, samą pamiątką, symbolem obecności 
naszego Pana, lecz w niej jest rzeczywiście, realnie, substancjalnie obecny 
Jezus Chrystus, z Ciałem i Krwią, z Duszą i Bóstwem, jest to ten sam Chrystus, 
który 2000 lat temu wziął chleb i rzekł To jest ciało moje, a biorąc Kielich to 
Krew moja nowego i wiecznego przymierza, nowego testamentu.  

Tak wielka jest miłość Boga ku nam, ku naszym duszom, że Chrystus 
zechciał nie tylko zstąpić z nieba, stać się człowiekiem, umrzeć na krzyżu, lecz 
jeszcze pozostać pod postacią chleba. O jak wielki jest to dar, o jak wielki cud 
miłości Bożej! Aby zapewnić tą swą cudowna obecność pod postacią Chleba, 
ustanawia Chrystus kapłaństwo katolickie, aby kapłani czynili TO, co on 
uczynił, czyli aby przemieniali oni chleb w Ciało i wino w Krew Zbawiciela. W 
tym dniu zostały dokonane pierwsze święcenia kapłańskie. Bez kapłaństwa nie 
byłaby możliwa ta cudowna obecność Boga między ludźmi.  

Będziemy jeszcze bardziej dziwili się miłości Bożej, gdy pomyślimy, w 
jakich okolicznościach ustanowił On ten Sakrament Miłości. Ewangeliści 
mówią, opisując wydarzenia w wieczerniku, podkreślając, że działo się to, w 
dzień przed męką, również św. Paweł mówi o tym w dzisiejszym czytaniu. 
Nasz Pan nie ustanawia tego sakramentu w niedziele palmową, gdzie całe 
miasto ruszyło w euforii naprzeciw niego, aby go przywitać jako Króla, lecz 
tuż, dzień przed męką. Tuż przed opuszczeniem przez apostołów, więcej nawet 
przed zdradą, przed zaparciem się uczniów swego Boskiego mistrza. O tym 
wszystkim wiedział nasz Pan, jak to wyraźnie mówi dzisiejsza ewangelia: 
„Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, 
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.” 

Miłość Boża zaprawdę nie ma żadnych granic, Chrystus wiedział o 
niewierności uczniów, wiedział o tych wszystkich niegodnych komuniach św. o 
zbeszczeszczaniach dokonanych na przestrzeni czasów, a jednak ze względu na 
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choćby niektóre dusze, ze względu na miłość do tych dusz, jest gotów to 
wszystko wycierpieć. Bądźmy wdzięczni za tę miłość i dar tej miłości dla nas. 
Szczególnie w dniu Jego ustanowienia, adorujmy, wynagradzajmy boskiemu 
Mistrzowi za ten dar, pragnijmy łączyć się z nim zawsze, kiedy jest nam to 
możliwe, czyli wtedy, kiedy jesteśmy wolni od grzechu ciężkiego i nie mamy 
żadnej innej przeszkody.  

Ta wielka miłość Boga, nie może być nigdy zachętą do jej nadużywania 
Sakramentu Eucharystii (jak to próbują nie którzy dziś osiągnąć, wśród nich 
nawet biskupi). Przed nadużywaniem tej miłości, przed niegodnym 
przyjmowaniem Komunii świętej przestrzega nas św. Paweł: „Dlatego też 
mówi on kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie 
Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, 
spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije 
niegodnie, wyrok sobie spożywa i pije, nie bacząc na Ciało [Pańskie].” 

Starajmy się dbać o naszą gorliwość i pragnienie przyjęcia tego daru 
Jezusa Pana, którym jest On sam! Ale widząc i słysząc o tych zgorszeniach, 
jaki w ostaniem miesiącach w naszym kraju mają miejsce, starajmy się 
wynagradzać Jezusowi, te wszystkie zniewagi, naszymi modlitwami i adoracja. 
Jak tego nauczył nas choćby anioł w Fatimie, wzywając, abyśmy miłowali, 
wierzyli za tych, którzy tego nie czynią.  

Drodzy wierni starajmy się również o wielka wdzięczność, za ten 
wyjątkowy przejaw miłości Boga do nas. Szczególnie w dniu ustanowienia 
Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, ale nie tylko. Starajmy się często 
nawiedzać i przyjmować go do swych serc. Aby nie był On opuszczony jak to 
miało miejsce podczas Jego męki.  On i nas prosi, abyśmy czuwali i modlili się, 
tak jak apostołów. Dlatego przez akty strzeliste z łączmy się z Jezusem 
obecnym w Eucharystii.  

Z błogosławieństwem kapłańskim,  
                      ks. Krzysztof Gołębiewski 
*  *  * 

AKTUALNOŚCI 
* Spotkanie rodzin  
Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie duszpasterstwa rodzin, 
które odbędzie się 17 kwietnia.  
Program spotkania: 
                  10.30    Msza św.  
 ok. 11.20   konferencja dla rodziców  
 po wykładzie wspólne spędzenie czasu  
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* Nauki stanowe  
 Kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się w 
trzeci wtorek miesiąca (20 IV) dla niewiast i w czwarty wtorek miesiąca (27 
IV) dla mężczyzn. Nauki będą wygłoszone po wieczornych Mszach św. w 
sali wykładowej.  

 

* Spotkanie KE  
 W sobotę 24 kwiecień odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty 
Eucharystycznej dzieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do wstępowania do 
Krucjaty Eucharystycznej.  
 

* Konferencja duchowa  
 W niedzielę, 25 kwietnia w miejsce katechezy dla dorosłych, będzie 
miała miejsca co miesięczna konferencja duchowa.  
 

* Przypomnienie o obowiązku Komunii św. wielkanocnej.  
 Niewypełnienie tego obowiązku jest grzechem ciężkim. Niech jako 
przypomnienie posłuży katechizm kard. Gasparriego. Oto jego fragmenty: 
 O trzecim i czwartym przykazaniu kościelnym 
258. Co Kościół przepisuje trzecim przykazaniem: Spowiadać się 
przynajmniej raz w roku? 
Trzecim przykazaniem: Spowiadać się przynajmniej raz w roku, przepisuje 
Kościół, żeby wierni, gdy dojdą do używania rozumu, spowiadali się 
przynajmniej raz w roku z tych grzechów, które jeszcze nie były bezpośrednio 
odpuszczone w poprzednich spowiedziach. 
259. Co nakazuje Kościół przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament 
przynajmniej w czasie wielkanocnym przyjmować? 
Przez czwarte przykazanie: Najświętszy Sakrament przynajmniej w czasie 
wielkanocnym przyjmować, Kościół nakazuje, żeby każdy wierny, skoro 
tylko dojdzie do używania rozumu, przynajmniej w czasie wielkanocnym 
przyjmował Najświętszy Sakrament. 
261. Dlaczego Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo 
„przynajmniej”? 
Kościół do trzeciego i czwartego przykazania dodał słowo „przynajmniej”, 
żeby nam dać naukę, iż jest rzeczą bardzo pożyteczną i Kościół życzy sobie, 
aby wierni, nawet ci, którzy mają tylko powszednie grzechy albo śmiertelne, 
już bezpośrednio odpuszczone, spowiadali się częściej i często, a nawet 
codziennie, przyjmowali pobożnie Najświętszy Sakrament. 
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* Jak należy zachować się przy przyjęciu Komunii św. 
 „Teraz zbliża się ksiądz do balasek, aby wam podać Pana Jezusa. 
Weźcie tedy obrusik, który leży na balaskach, w obydwie ręce i trzymajcie od 
dołu. Dlaczego macie mieć obrusik w rękach? Ażeby św. Komunikant nie spadł 
na ziemię przypadkiem. Gdy ksiądz przystąpi do was, podnieście głowę do 
góry, ażeby wam mógł podać Pana Jezusa. Oczy spuśćcie na dół. Nie trzeba 
patrzeć wtedy na księdza, lecz spuścić oczy skromnie na dół. Równocześnie 
otwórzcie usta. Wysuńcie nieco naprzód język. Połóżcie na dolnej wardze, 
ażeby Komunikat nie dotykał zębów. Usta trzeba tak otworzyć, ażeby kapłan 
mógł wygodnie podać wam na język Pana Jezusa.  
 Ksiądz kładzie wam Pana Jezusa na język. Ściągnijcie powoli język na 
powrót, zamknijcie usta i starajcie się zaraz przełknąć Komunikant. Czasem 
przylgnie Komunikant do podniebienia. Wtedy trzeba Komunikant spokojnie 
językiem podważyć. Palcem nie wolno nigdy dotknąć Hostii św. Tylko księdzu 
wolno rękoma dotknąć Hostii św., bo ma palce poświęcone. O tym pamiętajcie! 
Nieraz nie można w jednej chwili odłączyć Komunikantu od podniebienia. … 
Zwilżcie wtedy śliną podniebienie i łagodnie językiem podważajcie 
Komunikant. Powoli uda się Komunikant przełknąć. Gdyby gardło wam 
całkiem wyschło, to dam wam po Komunii św. trochę wody do picia. Niewolno 
także zębami dotykać Hostii św., a tym- mniej pogryźć. Jeśli zaś przypadkowo 
dotknie św. Komunikant zębów, to za to nie macie grzechu. 
 Gdy kapłan położy wam na język Pana Jezusa i już Komunikant św. 
połkniecie, możecie sobie po cichu w sercu powiedzieć: „Ciało Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny." Potem 
przeżegnajcie się i powiedzcie: „O Jezu dla Ciebie chcę żyć! O Jezu, dla Ciebie 
chcę umierać! O Jezu, do Ciebie chcę należeć w życiu i po śmierci! Amen." 
Potem powstańcie; idźcie spokojnie, poważnie na swoje miejsce. Uklęknijcie i 
pobożnie się módlcie.” Opis z katechizmu dla dzieci o przyjmowaniu Komunii 
świętej. Nie odpowiadamy amen, które należy do formuły jaką wypowiada 
kapłana. 
 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

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

 

Jak Vaticanum II uzasadnia wolność religijną? 
 Dekret o wolności religijnej uzasadnia wolność religijną godnością 
osoby ludzkiej: „Dalej Sobór deklaruje, że prawo wolności religijnej jest w 
istocie ugruntowane w samej godności ludzkiej osoby, tak jak ona jest 
poznawana przez objawione Słowo Boże i sam rozum.  
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Oto pomieszanie źródłowej godności człowieka z dopełnionej godnością 
człowieka. Źródłowa godność człowieka polega na tym, że ma on duszę i 
dlatego jest obdarzony rozumem i wolną wolą. Polega ona także na tym, że 
człowiek jest przez Boga powołany do nadprzyrodzonego celu, a mianowicie 
oglądania Boga. Ta godność musi więc być rozwinięta i dopełniona przez to, że 
człowiek w swych myślach i czynach dąży do urzeczywistnienia dobra. Jeśli 
tego nie czyni, zaś nadużywa swej wolności do złego, traci także swą godność. 
Arcybiskup Lefebvre pisze: „O ile człowiek jest przywiązany do błędu lub zła, 
o tyle traci on swą dopełnioną godność albo jej nie dostępuje, dlatego też nie 
można się jut na niej opierać”. Morderca nie ma więc tej samej godności co 
święty. W tym życiu nie traci się co prawda nigdy godności źródłowej, gdyż 
nawet najgorszy przestępca może się jeszcze nawrócić i zmienić swe życie, ale 
potępieni w piekle stracili swą godność całkowicie. 
 

Czy wolność religijna nie jest następstwem wolności człowieka? 
 Wolność nie jest wartością absolutną, ale została dana człowiekowi, aby 
on w sposób wolny zdecydował się czynić dobrze. Fakt, że może on 
zdecydować się czynić zło, jest tylko następstwem posiadania wolnej woli; 
stanowi to jednak nadużycie wolności. Mówiąc jeszcze dobitniej: wolność 
została dana człowiekowi przez Boga nie po to, aby on mógł wybierać między 
dobrem a złem, ale po to, aby zdecydował się na dobro. 
 Ta wolność jest istotnie wielką godnością, wynoszącą człowieka ponad 
wszystkie stworzenia nierozumne. Tylko dzięki niej może człowiek kochać, 
czego nie potrafią inne stworzenia. Jeśli jednak człowiek wybiera zło, to 
nadużywa swej wolności. Wolność nie uzasadnia prawa do czynienia zła. 
Każdy rozumie, że morderca nie ma prawa zabijać swego bliźniego. Załóżmy, 
że morderca byłby subiektywnie niewinny, gdyż jego fałszywa religia wpoiła 
mu przekonanie, że zabójstwo jest w pewnych okolicznościach dozwolone. To 
subiektywne przekonanie nie uzasadniałoby jednak żadnego obiektywnego 
prawa. Jeśli przeszkadza się mordercy w dokonaniu przestępstwa, to nie czyni 
mu się krzywdy. Za wariata byłby uznany ten, kto sądziłby, że morderstwo jest 
wprawdzie złe, ale morderca z racji swej godności ma prawo, by mu nie 
przeszkadzano w dokonaniu morderstwa. 
 Dokładnie tego uczy wszakże wolność religijna Soboru Watykańskiego 
II. Sobór mówi wprawdzie, że wszyscy ludzie mają obowiązek szukać prawdy i 
ją przyjąć, ale jeśli ktoś - świadomie czy nieświadomie - tkwi w błędzie, to ma 
prawo, aby mu w tym nie przeszkadzano, i to ze względu na jego godność. To 
jest wyraźnie fałszywe pojęcie godności. Kto tkwi w błędzie, nie ma 
obiektywnie do tego żadnego prawa. Można to z roztropności albo miłości 
bliźniego tolerować, jeśli nie ma się możliwości doprowadzenia błądzącego do 
prawdy, nie pozwali mu się jednak na publiczne reklamowanie swego błędu, 
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aby przypadkiem i inni nie zostali wciągnięci w jego nędzę i nie ponieśli 
szkody na duszy. Bowiem bardzo słusznie uważa Kościół rozpowszechnianie 
herezji za zabijanie dusz. 
 

* * * 

KALENDARZ LITURGICZNY 
Na kwiecień A.D. 2021 

 
1  czw. Wielki Czwartek, 1 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku 

czci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego 
Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie 

2  pt. Wielki Piątek, 1 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci 
Najśw. Serca Jezusa 

3 sob. Wielka Sobota, 1 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci 
Niepokalanego Serca N.M.P. 

4 niedz. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), 1 
kl. 

5  pn. Poniedziałek Wielkanocny, 1 kl. 
6  wt. Wtorek Wielkanocny, 1 kl. 

7  śr. Środa Wielkanocna, 1 kl. 

8  czw. Czwartek Wielkanocny, 1 kl. 

9  pt. Piątek Wielkanocny, 1 kl. 

10  sob. Sobota Wielkanocna, 1 kl. 

11 niedz. Niedziela Przewodnia (Biała - 1. Niedziela po 
Wielkanocy), 1 kl. 

12  pn. dzień ferialny, 4 kl. 
13  wt. Św. Hermenegilda, Męczennika, 3 kl. 

14  śr. Św. Justyna, Męczennika 3 kl., wsp. śś. Tyburcjusza, 
Waleriana i Maksyma, Męczenników 

15  czw. dzień ferialny, 4 kl. 

16  pt. dzień ferialny, 4 kl. 
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17  sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., 
wsp. św. Aniceta, Papieża i Męczennika 

18 niedz. 2. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl. 

19  pn. dzień ferialny, 4 kl. 
20  wt. dzień ferialny, 4 kl. 

21  śr. Św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 
kl. 

22  czw. Śś. Sotera i Kajusa, Papieży i Męczenników, 3 kl. 

23  pt. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego 
Patrona Polski, 1 kl. (P.P. W archidiecezji gdańskiej i 
warmińskiej: Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, 
Głównego Patrona Polski i archidiecezji, 1 kl.). 

24  sob. Św. Fidelisa z Sigmaringen, Męczennika, 3 kl. (P.P. W 
diecezji pelplińskiej: Św. Jerzego, Męczennika, Drugiego 
Patrona diecezji, 2 kl.) 

25 niedz. 3. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl., wsp. Litania Większa, 
2 kl. 

26  pn. Śś. Kleta i Marcelina, Papieży i Męczenników, 3 kl. 

27  wt. Św. Piotra Kanizjusza, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 
kl. 

28  śr. Św. Pawła od Krzyża, Wyznawcy, 3 kl. 

29  czw. Św. Piotra z Werony, Męczennika, 3 kl. 

30  pt. Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy, 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 


