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Zaufać Królowej. 
Drodzy Wierni, w naszej Ojczyźnie szczególnie ważna uroczystość, 

święto naszej Matki i Królowej. Maryja od wielu wieków chroni i wspiera 
Polskę i Polaków, wyprasza potrzebne łaski i daje pewność zwycięstwa nad 
wrogami dobra. W lekcji w dniu święta Maryji Królowej Korony Polskiej 
zaczerpniętej z księgi Judyty, padają słowa: Błogosławionaś Ty, Córko, 
przez Pana Boga wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. 
Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię. Bo dziś imię Twe tak 
wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy pomni będą na 
wieki mocy Pańskiej” Możemy te słowa możemy zdecydowanie odnieść do 
Maryi, mówiąc je z perspektywy Polaków znających swa historię.  

Od zarania dziejów naszego, polskiego narodu, Bogurodzica zajmuje 
uprzywilejowane miejsce. Pierwsze kaplice i kościoły na ziemiach Piastów 
– po chrzcie Mieszka I 14 kwietnia 966 r. z rąk biskupa Jordana – były 
budowane na cześć Najświętszej Maryi Panny. Słynna pieśń „Bogurodzica”, 
po oczywistym okresie ustnego obiegu tekstów, jest pierwszą zapisaną 
pieśnią religijną w literaturze polskiej, najstarszym zachowanym polskim 
tekstem poetyckim (z 1407 i 1408 r. w Bibliotece UJ) i pierwszym hymnem 
Polski. Jan Długosz odnotowuje, że była ona śpiewana przez rycerstwo 
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polskie podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410 r. Była śpiewana także 
podczas innych bitew XV-wiecznych, a także podczas koronacji 
Władysława III Warneńczyka (25 lipca 1434 r.). Wtedy traktowano ją jako 
pierwszy polski hymn narodowy, Długosz nazywał ją carmen patrium – 
pieśnią ojczystą. „Bogurodzica” weszła do rytuału koronacyjnego.  

Początki prawdziwego panowania i królowania Maryi w Polsce sięgają 
roku 1382, kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z 
Węgier i obraz Matki Bożej do Częstochowy.  

Cudowna i heroiczna obrona Jasnej Góry – z końcówki roku 1655 r. – 
wlała nowe siły w sparaliżowany organizm narodu polskiego. „Obrona 
Jasnej Góry”, tak pięknie przedstawiona w „Potopie” H. Sienkiewicza, stała 
się przysłowiową iskrą dla ogólnopolskiego powstania przeciw inwazji 
szwedzkiej, tak często wspieranej przez rodzimych zdrajców.  

Dnia l kwietnia 1656 roku przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej we Lwowie, podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez 
nuncjusza papieskiego Piotra Vidoni, król Jan Kazimierz zszedł z tronu, 
złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem i ślubował: 
„Wielka Boga — Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico… Ciebie za 
patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram”. Po Mszy 
świętej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odśpiewano Litanię 
do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, 
entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: 
„Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.  

Rzeczywiście, l kwietnia 1656 roku Polska stała się urzędowo 
ogłoszonym królestwem Maryi i w osobie króla, hetmanów, senatorów i 
duchowieństwa oddała się pod Jej rządy. W konsekwencji każdorazowy król 
i władca Rzeczpospolitej miał być odtąd niejako Jej regentem, sprawującym 
nad narodem rządy w Jej imieniu. Niestety jak pokazała późniejsza historia 
nie wszyscy królowie, hetmani i przywódcy narodu polskiego byli wierni 
tym przyrzeczeniom.  

Za każdym razem, kiedy nasza ukochana ojczyzna znajdowała się w 
wielkich niebezpieczeństwach, takich jak późniejsze najazdy wojsk 
szwedzkich czy rosyjskich, rozbiory Polski, najazd wojsk sowieckich w 
1920 r., II wojna światowa, okrutne czasy stalinizmu i komunizmu, nasz 
naród szedł zawsze do Maryi, Matki Boga i Królowej Polski.  

Każde zwycięstwo z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym było 
przypisywane szczególnemu wstawiennictwu Maryi, tak bardzo czczonej w 
Obrazie Jasnogórskim jako Królowa Polski. Nasi ojcowie słusznie bowiem 
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wierzyli, że „Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez 
Maryję”.  

Te wielkie ingerencje Maryi w losu naszego państwa, który 
zapoczątkowały jej wielka cześć wśród narodu naszego, maja wielka naukę 
i dla nas. Szczególnie byśmy strzegli się romantycznego rozumienia Maryi 
jako naszej królowej. Te rozumienie jest wielkim niebezpieczeństwem i 
zguba dla nas. Te czysto romantyczne patrzenie na Maryi panowanie nad 
Polska, sprowadza się bowiem, to uczuciowego sentymentu, na którym nie 
idą żadne czyny. Więcej nawet uważa się, że skoro Maryja jest nasza 
królową, to się zajmie wszystkim, a my pod płaszczykiem ufności, 
zaprzestajemy walki i czynienia tego, co od nas zależy, co jest też i naszym 
obowiązkiem. To dotyczy naszego prywatnego życia, jak i działowości 
społecznej czy politycznej.  

Maryja przychodziła z pomocą wtedy, gdy nassie praojcowie, jednak 
czynili to co do nich zależało. Zauważmy, że obrona Częstochowy, która 
była przyczyną formalnego ogłoszenia królowania Maryi nad Polska, nie 
polegała, na tym, że żołnierze modląc się, zaprzestali walki, lecz że ufając w 
opiekę Maryi, bronili wiary przed herezją, chronili klasztoru Jasnogórskiego 
przed zbezczeszczeniem, a ojczyzny przed niewolą. A robili to spełniając 
swe obowiązki stanu, rycerstwo walczyło, mnisi się modlili, gdyż takie były 
ich obowiązki. A ufność w Maryi dodawała im męstwa w walce, nie była 
zachęta do próżniactwa. Pozorna ufność, która nie zachęca do spełniana 
obowiązków stanu, na pewno nie jest z Boga!  

Podobnie cud nad Wisłą z roku 1920, ta bitwa została wygrana, gdyż 
ludzie walczyli i ufali. A ufność nie była przeszkodą do działania, lecz 
motywacją do niego. I to jest dla nas nauka, wnioski jakie powinniśmy 
wyciągać z historii i z tego przywileju, że Maryja, jest naszą Królowa, za 
która walczyć powinniśmy, pokładając w niej ufność. Unikajmy próżnego 
romantyzmu, sprowadzania maryjności do sentymentu, a panowania Maryi 
do ozdoby słownej.  

Zaczynając prawdziwą walkę i podejmując trud, aby Maryja Królowała. 
Poczynając od nas samych, od naszego życia doczesnego, szczególnie 
jednak duchowego życia, intronizujmy ją jaka naszą Panią i Królową!  

Niech nadzieja jaka w niej ze słusznością pokładamy, pcha nas do 
mężnego i wytrwałego działania, do walki z wrogami Boga, najpierw w 
naszej duszy, następnie w naszych rodzinach, broniąc je przed anty-Bożym 
wpływem tego świata, a to jest realna pracą, nad przywróceniem w pełni 
Królowania Maryi i w naszym narodzie i Państwie. Bez tego wysiłki i 
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prawdziwego poświęcenia, nie będzie zwycięstwa, nie będzie pomocy 
Maryi. Tylko wtedy, gdy uczynimy co mamy uczynić, co jest naszym 
obowiązkiem. Mamy nadziei i szansę na zwycięstwo, które, kiedy przyjdzie, 
będzie to zwycięstwo przez Maryję”. 

Z błogosławieństwem kapłańskim,  
                      ks. Krzysztof Gołębiewski 
*  *  * 

AKTUALNOŚCI 
* Nauki stanowe  
 Kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się w 
(wyjątkowo) w drugi wtorek miesiąca (11 V) dla niewiast i w czwarty 
wtorek miesiąca (25 V) dla mężczyzn. Nauki będą wygłoszone po 
wieczornych Mszach św. w sali wykładowej.  

 
 

* Konferencja duchowa  
 W niedzielę, 16 maja w miejsce katechezy dla dorosłych, będzie 
miała miejsca co miesięczna konferencja duchowa.  
 

* Spotkanie KE  
 W sobotę 22 maja odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty 
Eucharystycznej dzieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do wstępowania do 
Krucjaty Eucharystycznej.  
 

* Pielgrzymka do Matemblewa 
29 maja, w sobotę, organizujemy pieszą pielgrzymkę z przeoratu w 

Gdyni do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. 
Jedną z intencji pielgrzymki będzie wynagrodzenie Bogu, za grzechy 
dzieciobójstwa dokonanego w łonie matek. 
Przewidywany porządek dnia: 

- 8.00   Msza św. w przeoracie w Gdyni 
- po Mszy św.  małe śniadanie w sali wykładowej przeoratu 

    (jedzenie we własnym zakresie) 
- o godz. 9.30   wychodzimy z przeoratu 

 

Odwiedzimy Źródło Maryi w Wielkim Kacku. 
Będziemy iść około 4,5 godzin (ok. 20 km) przez Trójmiejski Park 

Krajobrazowy. W sanktuarium – modlitwa.  
 

* Msze za dobroczyńców  
 W Litanii do wszystkich świętych wypowiada Kościół święty 
następującą prośbę: „Abyś wszystkich dobrodziejów naszych wiekuistą 
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zapłatą nagrodzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie”. Zachęca 
nas w ten sposób do modlitwy za naszych dobroczyńców, która jest 
wyrazem wdzięczności za otrzymane dobro. Obowiązek wdzięczności 
spełnia również nasze Bractwo, modląc się za swych dobroczyńców, dzięki 
wsparciu których może funkcjonować i bronić skarbu Tradycji. Jest to 
modlitwa różańcowa, ale przede wszystkim Msze święte odprawiane w 
intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców. Przełożeni zalecają, aby w 
przeoratach Bractwa ofiarowano w miesiącu jedną Mszę św. za żywych i 
jedną Mszę za zmarłych dobroczyńców. W przeoracie w Gdyni te Msze 
będą odprawiane w pierwszą (za żywych) i trzecią (za zmarłych) niedzielę 
miesiąca.  
 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

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

 
 

Jakie znaczenie ma obecnie święto Chrystusa Króla?  
 Nowa nauka Kościoła znajduje swój wyraz również w liturgii. 
Święto Chrystusa Króla przeniesiono z ostatniej niedzieli października na 
ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby zaznaczyć, że panowanie Chrystusa 
nastąpi dopiero na końcu wieków, a teraz nie może, bądź wręcz nie powinno 
być urzeczywistnione. Dlatego skreślono z hymnu nieszpornego na święto 
Chrystusa Króla wszystkie zwrotki mówiące o królowaniu Chrystusa nad 
społeczeństwem. Były to następujące zwrotki: 
 
 

Scelesta turba clamitat 
Regnare Christus nolumus  
Te nos ovantes omnium  
Regem supernum dicimus.  
Te nationum praesides  
Honore tollant publice,  
Colant magistri, iudices,  
Leges et artes exprimant.  
Submissa regum fulgeam  
Tibi dicata insigna,  
Mitique sceptro patriam 
Domosque subde civium. 

Tłum przewrotny ciągle woła: 
Chrystus niech nam nie panuje!  
My z radością uznajemy, 
Ześ jest wielkim świata Królem. 
Niech Ci wodze wszystkich ludów  
Cześć publicznie oddawają, 
Niech czczą mistrze i sędziowie, 
Niech Cię uzna sztuka, prawo. 
Króle władzą niech się chlubią, 
Jeśli Tobie są poddani,  
Poddaj pod swą władzę słodką 
Kraj i domy z mieszkańcami.  
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 Trzeba być świadomym, że wolność religijna stoi w całkowitej 
sprzeczności z wcześniejszymi zasadami Kościoła, wobec czego zwolennicy 
wolności religijnej nigdy nie mogli powołać się na Pismo św. lub Tradycję. 
To wrogowie Kościoła zawsze żądali wolności religijnej.  
Skoro tylko Kościół osiągnął wolność, wzywał on królów i książąt do 
ochrony i obrony prawdziwej religii, zwłaszcza jeśli oni sami byli 
chrześcijanami. Dlatego na misjach starał się on przede wszystkim zyskać 
dla wiary katolickiej książąt, aby w ten sposób umożliwić powstanie 
społeczeństwa przenikniętego chrześcijaństwem.  
 Ostatecznie musiałoby się według bezsensownej doktryny o 
wolności religijnej dojść do przekonania, że wielcy i po części święci 
królowie i książęta średniowiecza oraz katoliccy mężowie stanu czasów 
nowożytnych grzeszyli ciężko przeciw sprawiedliwości, starając się chronić 
w swych krajach wiarę katolicką, a zwalczać herezje. Bowiem według zasad 
wolności religijnej także inne wyznania i religie musiałyby być chronione i 
bronione.  
 

* Wolność, Równość, Braterstwo! 
 Zapomnieliśmy już chyba, że pojęcie rewolucji powinno kojarzyć się 
nam raczej pejoratywnie. Modelowy przykład daje nam tu Rewolucja (anty-
)Francuska, rozpętana w 1789 r., która pochłonęła niezliczone istnienia 
katolików (ze skróconym o głowę królem Ludwikiem XVI i hekatombą 
wiernych Kościołowi i Ewangelii duchownych na czele), przywiązanych do 
chrześcijańskiego porządku społecznego. 
 Znane wszystkim hasło rewolucji: „Wolność, równość, braterstwo” 
stało się zatem hasłem rozpoznawczym wrogów Chrystusa i jest zjadliwe po 
dziś dzień! Chociażby w modach i sposobach ubierania, jakim coraz 
częściej ulegamy! 
 W imię wolności: odrzucenie wszelkich konwenansów i stawianie 
wygody przed elegancją; w imię równości zatarcie różnic w strojach 
niezależnie od okazji i płci…; w imię braterstwa zlekceważenie 
konieczności ubieranie się stosownie do stanu, który zajmujemy. 
Często bezwiednie stajemy się nieświadomymi apostołami owego nowego 
porządku… 
 Nie dla martwych zasad, ale przez wzgląd na świadomą 
kontrrewolucję kulturową, troszczmy się zatem o godny ubiór – 
przynajmniej w kościele! Panowie – powinni wrócić do stroju niedzielnego: 
robocze bądź co bądź blue jeans, obcisłe spodnie, t-shirty, buty sportowe 
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nadają się wprawdzie do wielu innych okazji, ale nie na Mszę św. 
niedzielną. Czy ubralibyśmy się podobnie na rozmowę o pracę, do sądu, czy 
na audiencję u prezydenta? 
 Nic zaś nie podkreśla godności niewiasty katolickiej bardziej niż 
stosownie długa spódnica lub sukienka, na przekór modom starających się 
wmówić niewiastom, że mają ubierać się jak mężczyźni! 
 Tak wiele możemy zrobić, czyniąc tak niewiele! Nadajmy niedzieli 
jej niedzielny, świąteczny wydźwięk poprzez drobne zmiany w garderobie, 
by z należytą pogardą odnieść się do haseł rewolucyjnych, które próbuje się 
nam wmówić. (ks. Jakub Wawrzyn) 
 

* * * 

KALENDARZ LITURGICZNY 
Na maj A.D. 2021 

 
1  sob. Św. Józefa Robotnika, Oblubieńca N.M.P., Wyznawcy, 1 kl., 

Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. 

2 niedz. 4. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl. 
3  pn. P.P. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, 

Głównej Patronki Polski, 1 kl. 
4  wt. P.P. Św. Floriana, Męczennika, 3 kl., wsp. św. Moniki, Wdowy, 3 

kl. 
5  śr. Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy, 3 kl. 

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

7  pt. dzień ferialny, 4 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca 
Jezusa 

8  sob. P.P. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona 
Polski, 1 kl. 

9 niedz. 5. Niedziela po Wielkanocy, 2 kl. 
10  pn. Św. Antonina, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. śś. Gordiana i 

Epimacha, Męczenników, wsp. Litania Mniejsza 

11  wt. Śś. Filipa i Jakuba, Apostołów, 2 kl., wsp. Litania Mniejsza 

12  śr. Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 kl., wsp. śś. Nereusza, 
Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników, 3 kl., wsp. 
Litania Mniejsza 
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13  czw. Wniebowstąpienie Pańskie, 1 kl. 

14  pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Bonifacego, Męczennika 

15 sob. Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy, 3 kl. 

16 niedz. Niedziela po Wniebowstąpieniu, 2 kl. 
17  pn. Św. Paschalisa Baylon, Wyznawcy, 3 kl. 

18  wt. Św. Wenancjusza, Męczennika, 3 kl. 

19  śr. Św. Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., wsp. Św. 
Pudencjany, Dziewicy 

20  czw. Św. Bernardyna ze Sieny, Wyznawcy, 3 kl. 
21  pt. dzień ferialny, 4 kl. 

22 sob. Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 1 kl. 

23 niedz. Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki), 1 kl. 

24  pn. Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl. 

25  wt. Wtorek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl. 

26  śr. Środa Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Św., 1 kl. 

27  czw. Czwartek w Oktawie Zesłania Ducha Św., 1 kl. 
28  pt. Piątek Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Św., 1 kl. 

29 sob. Sobota Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Św., 1 kl. 

30 niedz. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 1 kl. 

31  pn Najświętszej Maryi Panny Królowej, 2 kl., wsp. św. Petroneli, 
Dziewicy 

 
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 


