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Maryja naszą hetmanką!  
Drodzy Wierni! „Jasnogórska Pani tyś naszą hetmanką!” – oto słowa 

pieśni ku czci Matki Bożej czczonej w częstochowskim obrazie, któremu to 
tytułowi poświęcone jest dzisiejsze święto. Dlaczego najlepszą, najbardziej 
troskliwą Matkę, nazywamy hetmanką? To słowo utworzono od słowa 
„hetman”, a hetman to stopień wojskowy, nadawany w minionych wiekach 
dowódcy wojsk; gdzie zaś wojsko, tam (przynajmniej potencjalnie) wojna, 
walka i krew. Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż Maryja z woli Bożej 
toczy duchową walkę. Ona jest przez samego Boga postawiona w samym 
centrum wojny, która toczy się między Bogiem a diabłem! Już w Księdze 
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Rodzaju czytamy zapowiedź Boga daną diabłu: „Wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę…”. Ta wojna skończy się dopiero na końcu czasów, 
kiedy wszyscy wybrani, wszyscy zbawieni wejdą do chwały Bożej. Do tego 
jednak czasu będzie trwała nieprzerwanie wymagając od każdego z nas 
samookreślenia się. Nie ma możliwości zachowania wobec niej 
neutralności. Trzeba opowiedzieć po jednej ze stron, albo za Bogiem albo za 
diabłem i jego poplecznikami.  

Ale jak to możliwe, że Maryja będąc tak skutecznym ratunkiem dla 
grzeszników czy innowierców jest jednoczenie tak zdecydowanym 
nieprzyjacielem grzechu i herezji? Kościół modli się do Maryi takimi 
słowami: „dozwól mi chwalić Cię Panno święta, daj mi moc przeciw 
nieprzyjaciołom Twoim”, a w antyfonach brewiarzowych tak: „Raduj się 
Maryjo Dziewico, któraś sama zniszczyła wszystkie herezje w całym 
świecie”. Jak można pogodzić to z wielką dobrocią i miłosierdziem Maryi? 
Można. Czyż nie można wyobrazić sobie jakiegoś admirała czy generała, 
który zwyciężał na polu bitew przeciwników, a jednocześnie był troskliwym 
dla swych dzieci ojcem? Można. Między tymi postawami żadnej 
sprzeczności nie ma. 

Przezwyciężenie ewentualnej trudności w zrozumieniu tej kwestii 
wymaga uwzględnienia dwóch prawd. Po pierwsze musimy pamiętać, że 
Maryja jest w nieprzyjaźni z grzechem, herezją i błędem, ale nie z 
grzesznikiem, heretykiem czy błądzącym, a to wielka różnica. Miłując ich z 
całego serca, pragnie błędy, herezje czy grzechy zniszczyć, aby swe dzieci 
uwolnić z tego wielkiego nieszczęścia. Jest to sytuacja, którą św. Augustyn 
streścił w zdaniu: „nienawidź grzech, ale miłuj grzesznika”. Wyjątkiem jest 
upadły anioł. Z nim nieprzyjaźń jest nieodwołalna, całkowita, gdyż 
całkowicie i ostatecznie odrzucił on Boga, i zmienić się nie chce i nie może; 
nie chce i nie może porzucić swego grzechu. Dlatego nieprzyjaźń z nim jest 
wieczna tak, jak kara szatana.  

Drugą prawdą pomocną w zrozumieniu jak Maryja może być hetmanką 
i jednocześnie najlepszą matką, jest ta, że prawdziwe macierzyństwo nie da 
się pogodzić z fałszywym pacyfizmem. Dobra matka kocha swe dzieci, nie 
okłamuje ich ale zawsze mówi im prawdę, a więc gdy błądzą interweniuje, 
by je od błędu czy grzechu uchronić. Maryja, by być dobrą matką musi 
także być mężną hetmanką! Obecnie żyjemy w czasach powszechnego 
pacyfizmu, który neguje prawdę. Szuka się wygody kosztem prawdy, 
zawiera się kompromisy w imię tzw. świętego spokoju… Inaczej mówiąc, 
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współczesny pacyfizm to w istocie kapitulacja przed siłami zła, które tym 
bardziej atakują, im większy pacyfizm widzą. Dodatkowo jeszcze na 
soborze watykańskim II przestano mówić o wrogach Boga, tak jakby szatan 
nie istniał, a na świecie żyli tylko ludzie dobrej woli. Tymczasem szatan 
istnieje i z Królestwem Bożym walczy. Ma na świecie mnóstwo 
sojuszników: loże masońskie, idee liberalne, hasła genderystycznego 
feminizmu, przemysł aborcyjny, praktyki sodomickie, przepisy 
rozwodowe… Kto tego nie widzi, kto się przed tym nie broni, ten otwiera 
swą duszę przed złym duchem, a szatan w nią wnika, by ją podeptać i 
zatracić. Kapitulanctwo przed złem, a nawet promocja zła, kryją się często 
pod zasłoną tolerancji, pluralizmu, równouprawnienia, obrony 
mniejszości…  

Zwrócimy uwagę, że największe ruchy maryjne, zawsze nawiązywały 
do ducha walki z wrogami Boga i Kościoła. Święty Maksymilian Kolbe swą 
maryjną organizacje nazwał Militia Immaculatae – Rycerstwo 
Niepokalanej. Wielu z nas jest rycerzami Maryi! Inny powszechny ruch 
maryjny przyjął nazwę Legion Maryi. Widzimy jasno, że idea walki z 
grzechem, nie z grzesznikiem, lecz o grzesznika, jest jak najbardziej 
maryjna i wynika z miłości bliźniego, którego chcemy zbawić, a dokładniej 
mówiąc, dopomóc mu w osiągnięciu zbawienia, poprzez nasze modlitwy 
czy dobre uczynki.  

Nie zapominajmy też, że jesteśmy członkami Kościoła wojującego! 
Kościół katolicki tu na ziemi jest wojujący! Jest tym bardziej wojujący, im 
mniej uległ soborowej duchowej demobilizacji! Ta cecha Kościoła mówi 
nam o naszym obowiązku wojowania o sprawy Boże. Wytchnienie i 
odpoczynek będą w niebie, na ziemi jest czas walki i trudu. Nasza 
jasnogórska Pani przewodzi nam w tej walce, dlatego nazywamy Ją naszą 
hetmanką! Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został przywieziony z 
Węgier do Częstochowy w 1382 r. przez Władysława Opolczyka 
namiestnika tych ziem. On to ufundował na Jasnej Górze klasztor paulinów, 
by opiekowali się obrazem. Od tego czasu miejsce to stało się szczególnie 
znane wśród Polaków i jest drogie każdemu chyba katolikowi w Polsce. W 
tym to miejscu, przed tym obrazem naszej częstochowskiej Królowej rodacy 
nasi, nieraz otrzymywali pomoc i ratunek. Najsłynniejszym jest ratunek 
przed potopem szwedzkich heretyków. Również my ufając Maryi, walcząc 
pod Jej dowództwem, nie zaznamy rozczarowania i wstydu. Ale aby tak się 
stało musimy walczyć wiernie.  
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A z kim te zapasy? Przeciwko komu mamy walczyć? Gdzie znajduje 
się wróg i nasze pole bitwy? Wrogiem naszym jest w pierwszej linii grzech i 
wszystko co do niego prowadzi, a co ogólnie można nazwać pokusą. A 
polem bitwy jest każdy dzień, każde zmaganie się z naszymi słabościami i 
wadami, każda próba pokonania niskich skłonności naszej zranionej 
grzechem pierworodnym natury. Podejmujemy walkę, by przypodobać się 
naszemu Panu oraz Jego niepokalanej Matce, by zbliżyć się z Bożą pomocą 
do ideału świętości tak pięknie ukazanego na kartach Ewangelii. Czasem tej 
walki jest całe nasze życie. Jeżeli dotychczas, byliśmy złymi żołnierzami 
Jezusa i Maryi, to teraz powinniśmy to zmienić oraz swą służbę podjąć z 
nowa gorliwością!  

Uciekajmy się do Maryi czczonej w Jej jasnogórski wizerunku, 
uciekajmy się pod Jej opiekę. Wykonujmy Jej rozkazy, bądźmy wiernymi 
bojownikami o sprawy Boże, o cześć Niepokalanej, o chrześcijańską 
atmosferę w naszych rodzinach! Bądźmy pewni, że nasza Hetmanka i 
Królowa za każdy nasz trud i za każdy wyraz naszej wierności wyjedna nam 
u swego Boskiego Syna słodką nagrodę. 

Z błogosławieństwem kapłańskim, 
            ks. Krzysztof Gołębiewski 
*  *  * 

 

AKTUALNOŚCI 
 

* Spotkanie duszpasterstwa rodzin 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie duszpasterstwa 
rodzin, które odbędzie się 28 sierpnia, w sobotę. 
 Program: 
   10.30 Msza św. czytana 
   ok. 11.20 konferencja dla rodziców 
   po wykładzie wspólne spędzenie czasu 
 

* Rekolekcje ignacjańskie: 
 27-31 VII Bajerze –              montfortańskie dla kobiet 
 16-21 VIII Bajerze –    ignacjańskie dla mężczyzn 
 23-28 VIII Warszawa –   ignacjańskie dla mężczyzn 
 6 – 11 IX Warszawa –   ignacjańskie dla kobiet  
Zgłoszenia są przyjmowane: 

• przez e-mail rekolekcje@fsspx.pl 
• telefonicznie pod numerem 22 615 96 15 (od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00-12.00 i 14.00-17.00) 
Do skutecznego zgłoszenia na rekolekcje należy podać: 
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1. imię i nazwisko 2. numer telefonu, 3. adres zamieszkania, 4. wiek, 5. 
ile razy uczestniczyło się w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo 
św. Piusa X, 6. w którym roku ostatni raz uczestniczyło się w 
rekolekcjach organizowanych przez Bractwo św. Piusa X. 
Uczestnicy rekolekcji muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle 
chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, nie mogą uczestniczyć w 
rekolekcjach bez wyraźnej zgody kapłana je prowadzącego. 

Zgłoszenie się na rekolekcje oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w nich 
od początku do końca. Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie. 
 

* * *  
 

 LEKTURA DUCHOWA  
 Homilia św. bpa Roberta Bellarmina pt.   

 O siedmiu słowach Chrystusa na krzyżu, rozdz. XII 
(Z Brewiarza rzymskiego, na święto Niepokalanego Serca NMP) 

 Brzemię i jarzmo od Pana na świętego Jana włożone, aby o 
Przenajświętszej Pannie i Matce miał pieczę i staranie, było zaprawdę jarzmem 
słodkim i brzemieniem lekkim. Bo któżby nie rad był mieszkał z oną Matką, 
która Słowo wcielone dziewięć miesięcy w żywocie swym nosiła i z Nim całe 
trzydzieści lat nabożnie bardzo i mile przemieszkiwała? Któżby nie zazdrościł 
umiłowanemu uczniowi Pańskiemu, kiedy w niebytności Syna Bożego 
obecność otrzymał Matki Bożej? Ale zdaje mi się, że możemy i my od 
łaskawości Słowa dla nas wcielonego i z wielkiej ku nam miłości 
Ukrzyżowanego uprosić, żeby i nam rzekł: „Oto Matka twoja!”, a Matce swojej 
za nami: „Oto Syn Twój!”.  
 Nie jest skąpy Pan dobrotliwy w udzielaniu darów swoich. Tylko z 
naszej strony potrzeba, abyśmy z wiarą i ufnością, i sercem nie obłudnym, ale 
szczerym a prostym przystępowali do tronu łaski Jego. Jeśli nas chciał mieć 
współdziedzicami Królestwa Ojca swego, to zaiste nie odrzuci nas, jeśli 
zapragniemy być współdziedzicami miłości Matki Jego. A i Pannie najmilszej 
nie będzie przykro mieć tak wielu synów, gdyż macierzyńskie Jej łono jest 
bardzo obszerne. A jakże pragnie ta Matka, ażeby wszyscy, których Syn Jej tak 
drogą Krwią i tak drogą śmiercią swoją odkupił, nie zginęli. Zbliżmy się więc z 
ufnością do tronu łaski Chrystusowej, a z pokorą i ze łzami prośmy, żeby o 
każdym z nas rzekł Matce swojej: „Oto Syn Twój!” i każdemu z nas o Matce 
swojej: „Oto Matka twoja!”. 
 O jak nam będzie dobrze pod obroną takiej Matki! Któż będzie śmiał 
nas oderwać od Jej serca? Jakaż pokusa, jakie cierpienie będzie nas mogło 
zwyciężyć, gdy będziemy nadzieję swą pokładali w opiece Matki Bożej i 
naszej? A nie będziemy pierwszymi w dostąpieniu tak wielkiego 
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dobrodziejstwa. Wielu już nas w tym uprzedziło. Wielu – mówię – jest takich, 
co pod osobliwą i prawdziwie macierzyńską opiekę tej Panny się oddało, a 
żaden nie odszedł zawstydzony albo smutny; ale wszyscy będący pod opieką 
takiej Matki weselą się z niej i radują. O Niej to bowiem napisano: „Ona 
zmiażdży ci głowę”; w Niej także ufność pokładają, że za Jej przyczyną śmiało 
stąpać będą po żmii i bazyliszku i że podepcą lwa i smoka. Albowiem 
niepodobna, aby zginąć mógł ten, o którym rzekł z krzyża Jezus Chrystus do 
Najświętszej Panny: „Oto Syn Twój!”, byle i on nie głuchym uchem słuchał, co 
wyrzekł Chrystus do niego: „Oto Matka twoja!”. 
 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

(ciąg dalszy rozważań na temat kryzysu w Kościele 
według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX) 

 

Jak należy ocenić ekumenizm z punktu widzenia wiary katolickiej?  
 Ponieważ Kościół katolicki jest jedynym Kościołem utworzonym przez 
Chrystusa i jako jedyny posiada pełnię prawdy, doprowadzenie do jedności 
może polegać tylko na nawróceniu, czyli powrocie poszczególnych osób lub 
wspólnot. Tak naucza Pius XI w Mortalium animos:  
 „Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko 
działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, 
prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego niegdyś, niestety, odpadli”.  
 Oto jedyna logiczna konsekwencja z pretensji Kościoła do wyłącznego 
posiadania prawdy. Prawdziwa jedność może nastąpić bowiem tylko wtedy, 
gdy wszyscy zostaną zjednoczeni w prawdziwej wierze.  
 Dlatego Kościół katolicki starał się zawsze zarówno nawracać pogan, 
jak i oddzielone wspólnoty chrześcijańskie sprowadzić z powrotem do jedności 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Te starania były najczęściej skierowane do 
pojedynczych osób, ale czasem także do całych wspólnot. Tak starano się na 
soborach w Lyonie i Florencji o zjednoczenie z Cerkwią prawosławną, która od 
1054 r. jest oddzielona od Kościoła katolickiego. Przed Vaticanum I Pius IX 
zaprosił prawosławnych do zakończenia schizmy i powrotu na łono Kościoła, a 
Leon XIII w 1894 r. wystosował podobny apel do wszystkich wyznań 
chrześcijańskich.  
 Próby te wynikały z przekonania, że to nie Kościół katolicki musi się 
zmienić, ale ci, którzy się od niego odłączyli, muszą przyznać się do błędu. 
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Kościół był zawsze gotów we wszelki możliwy sposób ułatwić ów powrót, ale 
nigdy nie kosztem wiary.  
 

* * * 

KALENDARZ LITURGICZNY 
Na sierpień A.D. 2021 

 

1 niedz. 10. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

2  pn. Św. Alfonsa Marii Liguori, Biskupa, Wyznawcy i Doktora 
Kościoła, 3 kl., wsp. św. Stefana I, Papieża i Męczennika 

3  wt. dzień ferialny, 4 kl. 
4  śr. Św. Dominika, Wyznawcy, 3 kl. 

5  czw. 
 

Rocznica konsekracji Bazyliki Najświętszej Maryi Panny 
Śnieżnej, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i 
o powołania kapłańskie 

6  pt. 
 

Przemienienie Pańskie, 2 kl., wsp. śś. Sykstusa II, Papieża, 
Felicysyma i Agapita, Męczenników, Pierwszy piątek miesiąca ku 
czci Najśw. Serca Jezusa 

7  sob. 
 

Św. Kajetana, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Donata, Biskupa i 
Męczennika, Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego 
Serca N.M.P. 

8 niedz. 11. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

9  pn. Wigilia św. Wawrzyńca, Męczennika, 3 kl., wsp. św. Romana, 
Męczennika 

10  wt. Św. Wawrzyńca, Męczennika, 2 kl. (W diec. pelplińskiej: Św. 
Wawrzyńca, Męczennika, Głównego Patrona diecezji, 1 kl.) 

11  śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Tyburcjusza, Męczennika oraz św. 
Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy (W diec. warmińskiej: Najśw. 
Maryi Panny Świętolipskiej, 3 kl.) 

12  czw. Św. Klary, Dziewicy, 3 kl. 

13  pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników 

14  sob. Wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 2 kl., wsp. św. 
Euzebiusza, Wyznawcy (W archid. gdańskiej: Roczn. pośw. kośc. 
kat. w Oliwie, 1 kl.) 
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15 niedz. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 kl., wsp. 12. 
Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

16  pn. Św. Joachima, Ojca Najświętszej Maryi Panny, 2 kl. 

17  wt. Św. Jacka, Wyznawcy, 3 kl. (W diec. pelplińskiej: Św. Jacka, 
Wyznawcy, Drugiego Patrona diecezji, 2 kl.) 

18  śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Agapita, Męczennika 

19  czw. Św. Jana Eudesa, Wyznawcy, 3 kl. 

20  pt. Św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła, 3 kl. 

21  sob. Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Wdowy, 3 kl. 

22 niedz. Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
[Święto tytułu (odpust) kościoła Bractwa w Gdyni, 1 kl.], wsp. 
13. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

23  pn. Św. Filipa Benicjusza, Wyznawcy, 3 kl. 

24  wt. Św. Bartłomieja, Apostoła, 2 kl. 

25  śr. Św. Ludwika, Króla i Wyznawcy, 3 kl. 

26  czw. P.P. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 1 kl. 

27  pt. Św. Józefa Kalasantego, Wyznawcy, 3 kl. 

28  sob. Św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl., 
wsp. św. Hermesa, Męczennika 

29 niedz. 14. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, 2 kl. 

30  pn. Św. Róży z Limy, Dziewicy, 3 kl., wsp. śś. Feliksa i Adaukta, 
Męczenników 

31  wt. Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy, 3 kl. 
 
 
 

Porządek Mszy św. w naszym 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 


