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Z Lourdes mówi do nas Maryja.  
Drodzy Wierni, tego roku przypada 165. rocznica objawień Matki 

Bożej w Lourdes. Objawienia te rozpoczęły się 11 lutego, a zakończyły 16 
lipca 1858 roku. Matka Boża ukazała się osiemnaście razy czternastoletniej 
dziewczynce Bernadecie Soubirous. Dziewczynka została w następnych 
latach kanonizowana. Od tamtego czasu minęło wiele lat, ale objawienia z 
Lourdes nie straciły nic na swej aktualności. Także dziś mogą przynieść 
duchowy pożytek wszystkim, którzy je przyjmą z wiarą. Kościół ich treść 
zatwierdził jako nie zawierające nic sprzecznego z katolicką wiarą i 
potwierdzone wieloma cudownymi wydarzeniami. Dlatego przypomnijmy 
sobie to, co Matka Boża powiedziała Bernadecie, starając się jak najwięcej 
skorzystać z nauki przekazanej przez Niepokalaną. W języku polskim 
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najlepszymi książkami na ten temat są: ks. Franciszka Trochu pt. Święta 
Bernadeta Soubirous i Franciszka Werfla pt. Pieśń o Bernadetcie.  

Święta Bernadeta tak opisała początek objawień: „Spojrzałam w 
stronę groty i zobaczyłam, że z jej wnętrza wypłynął złocisty obłok, a tuż za 
nim wyszła tak niezwykle piękna Pani, jakiej nigdy w życiu nie widziałam. 
Miała białą szatę, welon także biały, błękitny pasek i żółte róże na stopach. 
Od razu popatrzyła na mnie, uśmiechnęła się i pokazała mi, bym podeszła 
do Niej, jak gdyby była moją matką. Cały mój strach zniknął, ale wydawało 
mi się, że straciłam świadomość tego, gdzie jestem. Przecierałam oczy, 
zamykałam je, otwierałam, lecz Pani wciąż stała na tym samym miejscu, 
dalej uśmiechając się do mnie – aż zrozumiałam, że to wszystko nie jest 
złudzeniem. Nie myśląc o tym, co robię, wzięłam w ręce swój różaniec i 
uklękłam. Pani skinęła głową na znak aprobaty i sama także wzięła do rąk 
różaniec, który miała przewieszony przez prawe ramię. Kiedy chciałam 
zacząć odmawiać różaniec i próbowałam podnieść dłoń do czoła, rękę 
miałam jakby sparaliżowaną – i dopiero kiedy Pani się przeżegnała, ja 
mogłam zrobić to samo. Jednak modliłam się sama, a Pani tylko przesuwała 
paciorki różańca w palcach, nie mówiąc nic. Dopiero na końcu każdej 
dziesiątki różańca odmawiała ze mną Chwała Ojcu... Kiedy skończyłam, 
dała mi znak, abym się do niej zbliżyła, ale się nie ośmieliłam. Wtedy nagle 
znikła”.  

Pierwsze co rzuca się w oczy w relacji Bernadety to piękno owej 
niezwykłej Niewiasty oraz wspólna modlitwa różańcowa. Zachęta do tej 
wspaniałej praktyki pobożnej jest nieodzownym elementem objawień 
maryjnych. Podczas  trzeciego objawienia (18 lutego) padły pierwsze słowa 
Maryi: „Tego co mam do powiedzenia, nie potrzeba pisać. Czy możecie 
wyświadczyć mi łaskę i przychodzić tutaj przez piętnaście dni?”. Pani 
powiedziała też wówczas do Bernadety: „Nie obiecuje Ci szczęścia na tym 
świecie, lecz w innym”.  

O jak istotne jest abyśmy nie zapominali, że Maryja zapewnia nas o 
wiecznym szczęściu, nie obiecując sukcesów i powodzeń na tym świecie. 
Jak ważne jest to przesłanie w naszych czasach! Dziś hedonizm, 
materializm, konsumpcjonizm zdominowały życie wielu rodzin, wielu ludzi. 
Zagubiony człowiek szuka swego szczęścia w rzeczach tego świata, a więc 
tam, gdzie go nie ma. Od takiej postawy nie są wolni także ludzie wierzący. 
Nawet nam często zdarza się w służbie Bogu i Niepokalanej liczyć na 
ziemskie powodzenie, w nim szukać znaku wybrania i opieki Maryi. Może 
nie zawsze się do tego przyznajemy, nawet przed sobą, lecz gdy coś jest 
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nam odjęte czy nie osiągamy czegoś, czego pragnęliśmy, mam na myśli 
oczywiście tylko dobre rzeczy, pojawia się w nas smutek. Czyż nie jest to 
oznaką, że pragniemy powodzenia, satysfakcji i widocznych owoców naszej 
pracy już na tym świecie? Stąd tak ważne są słowa Maryi: „Nie obiecuję Ci 
szczęścia na tym świecie, lecz w innym”. Często przypominajmy sobie te 
słowa Niepokalanej, szczególnie gdy spotykają nas niepowodzenia i trudy. 
My mamy spełnić swe zadanie, a cała reszta należy już do Boga. On daje,  
wzrost posianym przez swe sługi w duszach ludzkich nasionom, kiedy chce 
i jak chce. Maryja przypomina nam prawdę fundamentalna, że cel naszego 
życia znajduje się w wieczności. Mamy o nim pamiętać i tak żyć, by go 
kiedyś osiągnąć. Co nas od szczęścia wiecznego oddala należy odrzucić, a 
co do niego zbliża – zachować. Wszystko powinniśmy temu najwyższemu 
celowi podporządkować.  

Następny ważny apel Maryi rozległ się podczas ósmego objawienia 
(24 lutego). Tak to zrelacjonowała św. Bernadeta: „Dziś Pani 
wypowiedziała nowe słowo: «Pokuta» i dodała: «Módlcie się do Boga o 
nawrócenie grzeszników». A ja odpowiedziałam: «Tak». Prosiła mnie, bym 
na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za 
grzeszników”.  

Maryja zachęca nas do współudziału w dziele zbawienia dusz. 
Możemy w tym dziele współuczestniczyć poprzez wyrzeczenia, ofiary, 
uczynki pokutne. Tak wiele nieśmiertelnych dusz trwa w ciężkich 
grzechach. Cóż z tego, że ochrzczone? Cóż z tego, że zapisane w 
parafialnych księgach? Żyją w ciężkich grzechach i same nie chcą lub już 
nie mogą się z tego stanu podnieść. Nawet Pan Bóg wyczerpał wobec ich 
uporu kredyt swej cierpliwości, tak wiele Bożych łask zmarnowały, 
odrzuciły, podeptały. Co może im jeszcze pomóc? Nasze, w intencji ich 
nawrócenia, modlitwy, nasze ofiary. Taką moc, z woli miłosiernego Boga, 
mają nasze w tej intencji zanoszone modlitwy i podejmowane ofiary. 
Wiedząc o istnieniu i znaczeniu wiecznej kary i wiecznej nagrody, wiedząc 
jak skutecznymi uczynił Bóg nasze modlitwy i ofiary, bądźmy do nich 
chętni. Na pewno wzmacnia tę chęć świadomość tego, co jest w życiu 
ważne, co jest najważniejsze w naszej wędrówce po ziemskim łez padole. 
Weźmy sobie do serca słowa Niepokalanej, bądźmy gotowi do pokuty za 
grzeszników. Rozważajmy często słowa założyciela Rycerstwa 
Niepokalanej o. Kolbego odnośnie znaczenia ofiar i pokuty: „Najlepsze są 
umartwienia płynące z obowiązków codziennych niezależnych od naszej 
woli, bo te, które sobie sami zadajemy – łechczą miłość własną. Kiedy 
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przychodzi przyczyna niecierpliwości – znieść ją spokojnie; takie 
umartwienie jest najlepsze, nikt go nie zauważy, a w ciągu dnia jest 
podobnych okazji bardzo dużo”.  

Podczas szesnastego objawienia (25 marca) Bernadeta pytała aż 
cztery razy piękną Panią, jak się nazywa. Dopiero za czwartym razem 
usłyszała odpowiedź: „Piękna Pani złożyła dłonie na wysokości piersi, 
wzniosła oczy ku niebu i powiedziała: Que soy era Immaculada 
Councepciou – «Jestem Niepokalane Poczęcie»”.  

Bernadeta nie zrozumiała tych słów, bała się ich zapomnieć, więc 
powtarzając je pobiegła szybko do proboszcza, by dać mu tak długo 
oczekiwaną odpowiedź. Ksiądz Peyranale był niezmiernie zdziwiony. 
Piękna Pani, którą widziała Bernadeta, to nikt inny tylko Maryja, tylko 
bowiem Maryja mogła powiedzieć o sobie „Jestem Niepokalane Poczęcie”. 
Dzień, w którym zabrzmiały te słowa, czyli dzień święta Zwiastowania 
NMP, był kulminacyjnym momentem objawień. Wiedza religijna Bernadety 
była zbyt skromna, by dziewczynka mogła ona wiedzieć, że cztery lata 
wcześniej, 8 grudnia 1854 r., papież Pius IX ogłosił dogmat o 
Niepokalanym Poczęciu. Ksiądz Peyranale o tym wiedział, dlatego to, co 
usłyszał od dziewczynki przekonało go, że ona nie fantazjuje tylko mówi 
prawdę. Dodajmy, że przedstawiając się Bernadecie, Maryja potwierdziła 
prawdziwość dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.  

Niepokalane Poczęcie jest największym z darów jakie stworzenie 
kiedykolwiek mogło otrzymać i otrzymało od swego Stwórcy. I tym właśnie 
darem została, jako jedyna na świecie, obdarzona Maryja. Jej świętości nie 
dorównuje nawet świętość takich osób jak św. Józef z Nazaretu, św. Jan 
Chrzciciel czy św. Jan Ewangelista. Dar Niepokalanego Poczęcia można 
nazwać również przywilejem. Katolicka nauka o tym przywileju poucza nas 
o wielkiej godności NMP; ukazuje nam szczyt świętości jaki kiedykolwiek 
osiągnęło, z Bożej łaski, stworzenie. Maryja już od pierwszej chwili swego 
istnienia posiadała pełnię łaski i w mierze niezwykle wielkiej inne dary, ale 
to nie wszystko! Tej łasce i tym darom pozostała zawsze wierna. Nigdy nie 
dorównamy Maryi, ale w dostępnym nam duchowym i materialnym 
wymiarze możemy Ją starać się naśladować. Taka jest bez wątpienia wola 
Boża, abyśmy Matkę Syna Bożego starali się naśladować. Taki jest plan 
Boga względem każdego z nas! Im bardziej zbliżymy się do ideału Maryi, 
im bardziej otworzymy swe dusze na Bożą łaskę i w wierności łasce 
wytrwamy, tym wspanialej Boży plan się w naszym życiu zrealizuje. Bóg 
chce nas widzieć niezepsutymi przez grzech, niezbrukanymi tym co niskie, 
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czyli po prostu szczęśliwymi. Prawdziwe szczęście jest owocem świętości. 
Chrystus, nowy Adam, chce nas widzieć świętymi! A przykład i zachęta 
Maryi, nowej Ewy, może nam w tym dopomóc. Zbawienie dusz jest niczym 
innym jak przyjęciem skutków dzieła odkupienia dokonanego przez 
Nowego Adama przy współudziale Nowej Ewy!  

Wysiłki i trudy jakie podejmujemy w naszym duchowym życiu mają 
właśnie za cel doprowadzenie nas do doskonałości chrześcijańskiej, do 
naprawienia tego, w nas co zepsuł grzech. Niech te słowa żyją w naszej 
pamięci, szczególnie gdy nadejdzie czas Wielkiego Postu. To okres 
liturgiczny, w którym spróbujemy, realizując swe dobre postanowienia, 
zdobyć cnoty i usunąć z dusz grzechy. Pamiętajmy w tym okresie, aby, z 
pomocą Niepokalanej, zdążać ku ideałowi chrześcijańskiemu, który Ona 
doskonale uobecnia. Maryja bowiem nigdy, nawet w najmniejszej rzeczy, 
nie sprzeciwiła się łasce Bożej. A otrzymała jej, jak już wspomniałem, 
pełnię. My wielokrotnie sprzeciwialiśmy się Bogu nawet w materii grzechu 
ciężkiego. Czas powiedzieć, dość! Czas, z pomocą Maryi, Niepokalanego 
Poczęcia, radykalnie rozpocząć nowe życie i jak najwięcej bliźnich, swoim 
przykładem, zachęcić do podjęcia podobnej decyzji.  

                                                 Z błogosławieństwem kapłańskim, 
                                                                      ks. Krzysztof Gołębiewski 

*  *  * 
AKTUALNOŚCI 

* Spotkanie duszpasterstwa młodzieży  
 Kolejne spotkanie sobotnie dla młodzieży odbędzie się 11 lutego. Plan 
spotkania będzie wyglądał mniej więcej tak:  
o godzinie 8.00 Msza św., następnie ok. 8.50 śniadanie (prowiant należy 
przygotować we własnym zakresie), po śniadaniu wykład, a ok. 10.00 wspólny 
spacer oraz okazja do rozmów.   
 Zgłoszenia prosimy przysyłać do Ks. Krzysztofa bądź na adres e-mail: 
gdynia@piusx.org.pl 
 

* Spotkanie przed bierzmowaniem  
 W ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 
wzywamy wszystkich kandydatów w sobotę, 18 lutego na specjalne 
spotkanie w gdyńskim przeoracie. Spotkanie to jest obowiązkowe! Tego 
dnia Msza św. będzie sprawowana, o godz. 9.00. Spotkanie rozpocznie się o 
10.40 w sali wykładowej. Najpierw kandydaci do bierzmowania wysłuchają 
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tematycznego wykładu, a następnie wezmą udział w próbie ceremonii 
liturgicznej.  
 

* Wizyta biskupa w Gdyni  
 W niedziele 19 lutego J.E. Ks. Bp Alfonso de Galarreta udzieli 
sakramentu bierzmowania w kościele gdyńskiego przeoratu. Uroczystość 
udzielenia sakramentu bierzmowania rozpocznie się o godz. 10.30, po 
bierzmowaniu Jego Ekscelencja odprawi Mszę świętą. 
 Następnego dnia (w poniedziałek, 20 lutego) wieczorem planowana 
jest ceremonia poświęcenia dzwonów, o ile oczywiście uda się do tego 
czasu dokończyć wszystkie prace ludwisarskie oraz budowlane.  
 

* Co miesięczne terminy  
 Kolejne spotkanie apologetyczne dla młodzieży odbędzie się we 
wtorek 14 lutego. Po wieczornej Mszy św. i różańcu, spotkamy się w sali 
wykładowej pod kościołem. Zapraszam serdecznie wszystkich 
zainteresowanych w wieku od 12 do 18 lat. 
 Z kolei kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się 
w trzeci czwartek miesiąca (16 II) dla niewiast i w czwarty czwartek miesiąca 
(23 II) dla mężczyzn. Nauki będą głoszone po wieczornych Mszach św. w sali 
wykładowej. 
 Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci zaplanowane jest na sobotę 
25 lutego. Spotkanie rozpoczyna się Msza świętą o godzinie 9.00. 
 

*  *  * 
 Katalog firm i usług 
 Wielu spośród naszych Wiernych prowadzi jąkać działalność 
gospodarczą czy usługową. Wydaje się, że byłoby czymś sensownym stworzyć 
taką bazę danych, by móc wzajemnie się wspierać w tych trudnych czasach. 
Nieraz szukamy jakiegoś fachowca albo ośrodka wczasowego i zgłaszamy się 
do osób z zewnątrz, nie wiedząc, że może człowiek, który siedzi obok mnie w 
kościelnej ławce akurat tym się zajmuje. Chciałbym w okolicy Wielkanocy 
wydać taki zeszycik, gdzie będą różne takie oferty usług od naszych Wiernych. 
Każdy będzie mógł bezpłatnie zareklamować swoją działalność. Proszę, by na 
adres mailowy przeoratu info@piusx.org.pl przysyłać gotowe reklamy i jeśli 
będzie zainteresowanie, to postaramy się na wiosnę coś takiego opracować. 

 

*  *  * 
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KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 
(ciąg dalszy rozważań na temat kryzysu w Kościele 

według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX) 
 Czy jest dozwolone brać udział w Nowej Mszy?  
 Nawet jeśli Nowa Msza może być ważna, to pomimo to może się ona 
nie podobać Bogu, gdyż jest Mszą ekumeniczną, Mszą sprotestantyzowaną. 
Ona stanowi zagrożenie dla wiary w katolicką ofiarę Mszy świętej i dlatego 
należy ją odrzucić. Kto poznał problematykę Nowej Mszy, nie może już na nią 
chodzić, gdyż przez uczestnictwo w niej narażałby swą wiarę na 
niebezpieczeństwo i okazywałby swą zgodę na reformy.  
 Zarzut, jakoby można było chodzić na Mszę, skoro jest ona ważna, nie 
jest przekonywujący. Nawet Msza świętokradcza, którą odprawia jakiś upadły 
kapłan, aby znieważyć Chrystusa, może być ważna, choć oczywiście nie wolno 
w niej brać udziału. Podobnie nie wolno uczestniczyć w schizmatyckiej Mszy 
np. prawosławnej, chociaż Msza ta jest z pewnością ważna, a jej obrządek 
czcigodny.  
 Jest niestety faktem, że przez nowy obrządek niezliczona ilość 
katolików straciła wiarę w ofiarę Mszy świętej, przyjmując pojęcie Mszy 
odpowiadające raczej wieczerzy protestanckiej. W związku z tym pozostaje też 
fakt, że nie widzi się już żadnej dużej różnicy pomiędzy katolicyzmem a 
protestantyzmem, a więc odrzuca się dogmat o wyłącznej prawdzie wiary 
katolickiej. Ponieważ Nowa Msza jest głównym źródłem dzisiejszego kryzysu 
wiary, należy się od niej zdystansować.  
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
na luty A. D. 2023 

 

1  śr. Św. Ignacego (z Antiochii), Biskupa i Męczennika, 3 kl. 
2  czw. Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej 

Gromnicznej), 2 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za 
kapłanów i o powołania kapłańskie 

3  pt. dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Błażeja, Biskupa i Męczennika, 
Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa  

4 sob. Św. Andrzeja Corsini, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., Pierwsza 
sobota miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. 
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5 niedz. Niedziela Siedemdziesiątnicy, 2 kl. 
6  pn. Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Doroty, 

Dziewicy i Męczennicy 
7  wt. Św. Romualda, Opata, 3 kl., 
8 śr. Św. Jana z Maty, Wyznawcy, 3 kl. 

9  czw. Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora 
Kościoła, 3 kl., wsp. św. Apolonii, Dziewicy i Męczennicy 

10  pt. Św. Scholastyki, Dziewicy, 3 kl. 
11 sob. Objawienie się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, 3 kl. 

12 niedz. Niedziela Sześćdziesiątnicy, 2 kl. 
13  pn. dzień ferialny, 4 kl. 

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

15  śr. dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Faustyna i Jowity, Męczenników 
16  czw. dzień ferialny, 4 kl. 

17  pt. dzień ferialny, 4 kl. 
18 sob. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę, 4 kl., wsp. św. 

Symeona, Biskupa i Męczennika 

19 niedz. Niedziela Pięćdziesiątnicy, 2 kl. 
20  pn. dzień ferialny, 4 kl. 
21  wt. dzień ferialny, 4 kl. (Zapusty) 
22  śr. Środa Popielcowa, 1 kl. 

23  czw. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Piotra Damiana, Biskupa, 
Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 

24  pt. św. Macieja, Apostoła, 2 kl., wsp. dzień ferialny, 3 kl. 
25 sob. dzień ferialny, 3 kl. 

26 niedz. 1. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

27  pn. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, 
Wyznawcy, 3 kl. 

28  wt. dzień ferialny, 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 


