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O postanowieniach  
Drodzy Wierni, cały miesiąc marzec mieści się w granicach 

Wielkiego Postu, czyli czasu wzmożonego wysiłku w duchowym życiu. 
Godne pochwały, że wielu katolików podejmuje, z myślą o tym okresie, 
różnego rodzaju postanowienia wielkopostne. Wielka szkoda, że zazwyczaj 
podejmujemy różne postanowienia tylko z myślą o Wielkim Poście. Byłoby 
wielce pożyteczne, gdybyśmy także w innych okresach roku liturgicznego 
praktykowali ten sposób duchowego rozwoju jakim są właśnie różne 
postanowienia. Bo nie tylko w okresie wielkopostnym powinnyśmy dążyć 
do doskonałości chrześcijańskiej i nie tylko w tym okresie potrzebujemy 
naszej poprawy. Chciałbym przywołanym wyżej postanowieniom poświecić 
ten krótki artykuł wstępny naszego marcowego biuletynu.  

Bóg wyznaczył nam drogę wiodącą ku doskonałości 
chrześcijańskiej, ale także udziela nam na niej swej pomocy. Nie jest tak, 
jakoby zobowiązał nas mnóstwem nakazów i zakazów, a następnie się 
gdzieś oddalił zostawiając nam tylko przesłanie: „skoro już wiecie co 
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wolno, a czego nie wolno, to radźcie sobie teraz sami”. W rzeczywistości na 
żadnym odcinku naszej drogi życiowej Bóg nie zostawia nas samych. 
Nawet nasze małe wysiłki czynienia dobra dostrzega i je wspomaga. Każdy 
nasz szczerze podjęty trud w zmaganiach z pokusą lub ułomnością naszych 
natur, wspiera swoją siłą. Właśnie dlatego, mimo swej słabości, możemy na 
drodze wiodącej do doskonałości chrześcijańskiej iść z różną szybkością, 
ale naprzód. By jednak móc w ogóle skorzystać z Bożej pomocy, którą 
zapewnił nam Zbawiciel, swoimi zasługami, musimy na drogę duchowego 
uszlachetnienia wejść, musimy swą wędrówkę ku świętości rozpocząć nie 
bacząc na ewentualne trudności i przeszkody. O naszej determinacji w tej 
sprawie świadczą między innymi właśnie podejmowane różne 
postanowienia. Im konsekwentniej je podejmujemy i realizujemy, tym 
większa Boża łaska spływa na nasze dusze, a my tym skuteczniej 
postępujemy ku katolickiemu ideałowi życia.   

A jaka rzeczywistość kryje się pod słowem „postanowienie” jeśli 
rozpatrujemy je w kontekście życia duchowego? Postanowienie w aspekcie 
duchowym to jakieś konkretne przedsięwzięcie, decyzja podjęcia jakiegoś 
konkretnego działania, mającego za cel albo zdobycie jakieś cnoty (dobrego 
nawyku), ewentualnie jej ugruntowanie; albo usunięcie jakiegoś braku 
(złego nawyku, przywary, wady). Czasem to usunięcie bywa częściowe, ale 
to tylko znak, że duchowe dzieło skończone nie jest i należy je 
kontynuować.  

Wymienimy dwa główne dobre skutki wynikające z podejmowania i 
realizacji wielkopostnych postanowień:  

Wzmocnienie woli. Poważnie podejmowane i realizowane 
postanowienia wzmacniają naszą wolę. A to jest niezwykle nam potrzebne i 
dla nas korzystne. Naszą wolę możemy porównać do mięśni. Tym są 
ćwiczenia fizyczne dla mięśni, czym postanowienia dla woli. Dzięki 
ćwiczeniom fizycznym zmuszamy mięśni do wysiłku i w ten sposób je 
wzmacniamy. Dzięki postanowieniom zmuszamy niejako wolę, by podążała 
nie za tym, co przyjemne i wygodne, ale za tym, co wiąże się z pewnym 
wyrzeczeniem, z pewną ofiarą... By osiągnąć jakieś dobro, trzeba się 
natrudzić, trzeba sobie czegoś odmówić. Zło jest łatwiejsze do popełnienia, 
jakby dostępne na wyciągnięcie ręki. Wola ma nas więc skłaniać do 
czynienia tego, co jako dobre ukazuje nam rozum oświecony wiarą. Im 
będzie silniejsza, tym skuteczniejsza.   

Postęp życia duchowego. Ćwiczenie woli przez postanowienia 
powoduje niezawodnie postęp w życiu duchowym. To drugi skutek. 
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Postanowienia wywierają korzystny wpływ na nasze życie duchowe już z 
samego faktu stwierdzenia własnych braków, bądź z chęci zdobycia cnoty. 
Dużo oczywiście także zależy od rodzaju podejmowanych postanowień i 
od konsekwencji w ich realizacji. 

Poprzez pracę nad własnym charakterem kształcimy w sobie dobre 
nawyki, zdobywamy cnoty, lecz również ograniczamy posiadane wady. 
Któż z nas takich czy innych wad nie ma? Gdzie przybywa dobra, tam musi 
ubywać zła. Umacniając w sobie cnoty, automatycznie osłabiamy przeciwne 
im wady. Kto na przykład ćwiczy się w cnocie cierpliwości, ten tym samym 
poskramia swój gniew, staje się coraz mniej wybuchowy, gwałtowny. Kto 
stara się nabyć nawyku dobrego planowania i wykorzystywania czasu, ten 
poskramia swoje lenistwo, przestaje mitrężyć czas. Podobne przykłady 
można mnożyć.  

Aby jednak postanowienia wielkopostne przyniosły powyższe 
owoce, muszą się charakteryzować pewnymi cechami.   

Pierwszą jest konkretność. Aby nasze postanowienie miały szanse 
na owocność, muszą być konkretne, czyli ukierunkowane na jakiś określony 
cel. Przeciwieństwem konkretności postanowień jest ich ogólnikowość. Jeśli 
ktoś poprzestanie tylko na ogólnym postanowienie typu: chcę być święty, 
chcę być dobrym mężem lub kapłanem, być dobrą żoną lub zakonnicą, to 
nie uczyni oczywiście źle, ale uczyni za mało, by osiągnąć skutek. Trzeba 
nam, podejmując jakieś postanowienie, wybrać konkretną cnotę, którą 
chcemy zdobyć lub umocnić, albo konkretną wadę, którą chcemy ze swego 
charakteru usunąć!  

Oprócz cechy konkretności, nasze postanowienia by były owocne, 
powinny się cechować także realizmem, to znaczy powinny być dobrze 
osadzone w realiach naszej duchowości. Zanim je podejmiemy winniśmy 
zadać sobie pytanie o stan naszego duchowego życia. Podobnie postępuje 
lekarz. Zanim wybierze lekarstwo, dobrze chorego bada. Nie sposób z 
wszystkimi naraz podjąć walkę, więc trzeba z nich wybrać tę najgorszą, 
najszpetniejszą. Do walki z nią należy dobrać odpowiednie postanowienie. 
Kto jest gwałtownikiem, ten swej skłonności do nieuzasadnionego gniewu 
postanowieniem dawania wielkopostnej jałmużny raczej nie poskromi. Kto 
grzeszy plotkarstwem ten swej wady postanowieniem rezygnacji z jedzenia 
słodyczy raczej nie ujarzmi. Podejmując więc postanowienia powinniśmy 
skupić się na tym, czego nasza dusza w chwili obecnej najbardziej 
potrzebuje, by się Panu Bogu podobać. Konkretnie należy się skupić na 
walce z wadą główną lub na zdobyciu cnoty najbardziej nam potrzebnej. 
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Aby to lepiej ukazać użyjmy porównania. Gdy chirurg ma zoperować 
poważną, krwawiącą ranę, nie będzie się skupiał na małych zadraśnięciach, 
zbitych okularach, nieporządku w wyglądzie czy innej błahostce, tylko 
skieruję całą swą uwagę ku owej ranie.  

Kolejna ważna cecha naszych postanowień, o ile mają być 
skuteczne, to odpowiednia ich ilość. Przed chwilą użyliśmy porównania 
ćwiczenia woli do ćwiczenia mięśni. Wróćmy do tego porównania. Dla 
każdego kto zaczyna ćwiczenia ważne jest aby nie próbował wszystkich 
mięśni ćwiczyć na raz. To najczęściej sprawia, że mięśnie zamiast się 
rozwijać stają się przeforsowane, zmęczone, co dalej powoduje nie tyle ich 
rozwój, ile stagnacje, a w najgorszym wypadku uszkodzenie. Podobnie 
może się stać z naszymi duchowymi wysiłkami, mającymi za cel naszą 
poprawę. Chcieć wszystko na raz osiągnąć oznacza, iż nie osiąga się nic! W 
takiej sytuacji zbyt ambitne plany kończą się totalnym zniechęceniem, a 
zniechęcenie jest trucizną dla cnót oraz żerem dla wad!  

Wymienimy także wytrwałość jako cechę owocnych postanowień.  
Na każdej drodze można się zachwiać a nawet upaść. Kto się z tym liczy, 
ten w sytuacji kryzysowej szybko odzyskuje równowagę albo szybko 
wstaje.  Wyobraźcie sobie kogoś, kto postanawia w ramach Wielkiego Postu 
uśmiechać się w pracy do nielubianego przez siebie bliźniego. Ale trwa w 
swym postanowieniu tylko do pierwszej porażki. A gdy ona nastąpi, 
rezygnuje z postanowienia, opuszcza ręce, a zła relacja międzyludzka wraca 
na swoje dawne miejsce, a nawet się w sercach umacnia. Tak postępować 
nie należy. Wytrwałość oznacza założenie z góry, że nie każdy nasz krok w 
realizacji postanowień będzie do przodu, może się zdarzyć jakiś w tył, 
jednak po każdym jednym kroku w tył, uczynimy dziesięć do przodu.  

Ostatnia cechą owocnych postanowień, o jakiej wspomnieć należy 
jest cierpliwość. Po części pokrywa się ona z wymienioną wcześniej 
wytrwałością. Kto rezygnuje z wytrwałości, ten najczęściej wobec samego 
siebie traci cierpliwość. Oczywiście nie należy sobie folgować. Lepiej 
wobec siebie okazać niepotrzebną surowość niż nieuzasadnioną łagodność. 
Z drugiej jednak strony należy pamiętać o skutkach grzechu pierworodnego, 
o zranieniu naszej natury. Bądźmy więc nie tyle dla siebie wyrozumiali, ile 
po prostu wobec samych siebie cierpliwi. Jeśli coś nam w życiu duchowym 
nie wyjdzie, to nie wpadajmy z tego powodu w złość na samych siebie, 
tylko wyraźmy zdziwienie, że stało się to dopiero teraz, a nie wiele razy 
wcześniej.  
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Wskazałem tylko niektóre cechy dobrych postanowień 
wielkopostnych. Niech Pan Jezus i Matka Boża pomagają Wam w 
wielkopostnej wędrówce ku chrześcijańskiej doskonałości. Chcemy być 
doskonali, to znaczy, chcemy być do Pana Jezusa i Maryi możliwie jak 
najbardziej podobni, chcemy się Im podobać, chcemy w ten sposób 
zasłużyć, z pomoc łaski Bożej, na zbawienie. Życzę w realizacji tych 
pragnień Wam i samemu sobie sukcesów! 

                                                 Z błogosławieństwem kapłańskim, 
                                                                      ks. Krzysztof Gołębiewski 

*  *  * 
AKTUALNOŚCI 

* Spotkanie duszpasterstwa rodzin 
 4 grudnia (sobota) będzie miało miejsce kolejne spotkanie 
duszpasterstwa rodzin. Tego dnia Msza św. śpiewana, z racji pierwszej 
soboty miesiąca (od godz. 8.00 nabożeństwo pierwszo sobotnie) będzie 
odprawiona o godz. 10.30. Po Mszy św. zapraszamy rodziny na wykład a 
następnie na wspólne „bycie razem”. 
 

* Rekolekcje wielkopostne w Gdyni. 
 W dniach 10 - 12 marca będą miały miejsca rekolekcje 
wielkopostne. Wygłosi je ks. Łukasz Szydłowski, a tematem będzie 
„Radosne miłowanie Boga”. Plan nauk: 
  Piątek 10 marca  
 17.20   Droga krzyżowa /możliwość spowiedzi 
 18.00  Msza św. czytana  
 18.40  Nauka I 
 

  Sobota 11 marca 
 09:15  Nauka II 
 10.00   Msza św. czytana / /możliwość spowiedzi 
 10.40  nauka III 
 

  Niedziela 12 marca (2. Niedziela Wielkiego Postu) 
 07.15   Msza św. czytana (kazanie nauka IV) 
 08.10  Możliwość spowiedzi 
 08.30   Msza św. śpiewana (kazanie nauka IV) 
 10.00  Godzinki / Możliwość spowiedzi 
 10.30   Msza św. śpiewana (kazanie nauka IV) 
 17.30  Możliwość spowiedzi 
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 18.00  Msza św. czytana (kazanie nauka IV).  
 

* Co miesięczne terminy  
 Kolejne spotkanie apologetyczne dla młodzieży odbędzie się we 
wtorek 14 marca. 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 III) dla niewiast i w czwarty czwartek 
miesiąca (23 III) dla mężczyzn. Nauki będą głoszone po wieczornych 
Mszach św. w sali wykładowej. 
 Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci zaplanowane jest na 
sobotę 18 marca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą o godzinie 09.00. 
 

*  *  * 
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA 

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

 Czy w pewnych okolicznościach można uczestniczyć w Nowej 
Mszy?  
 Wobec Nowej Mszy obowiązują podobne reguły, jak wobec 
uczestnictwa w nabożeństwach niekatolickich. Można być na nich obecnym z 
powodów rodzinnych bądź zawodowych, ale nie należy zachowywać się 
aktywnie, ani przede wszystkim przystępować do Komunii św..  
 Co należy robić, jeżeli nie można co niedziela uczestniczyć we Mszy 
Trydenckiej? 
 Kto nie ma możliwości co niedziela iść na Mszę Trydencką, jest 
usprawiedliwiony z wypełnienia obowiązku niedzielnego, gdyż obowiązek ten 
zobowiązuje tylko do uczestnictwa w prawdziwej Mszy katolickiej. Należy 
jednak próbować przynajmniej w regularnych odstępach czasu chodzić na 
Mszę Trydencką. Jest pożądane, aby w niedziele, w które nie ma się okazji 
uczestniczyć we Mszy św., zastąpić ją różańcem, odmówieniem tekstów 
mszalnych z mszalika, przy czym można połączyć się duchowo z odprawianą 
gdziekolwiek Mszą świętą i duchowo przyjąć Komunię św. 
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KALENDARZ LITURGICZNY 
na marzec A. D. 2023 

 

1  śr. Środa Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl. 
2  czw. dzień ferialny, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci 

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

3  pt. Piątek Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl., Pierwszy piątek 
miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa  

4 sob. Sobota Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl., wsp. św. 
Kazimierza, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Lucjusza I, Papieża i 
Męczennika, Pierwsza sobota miesiąca ku czci 
Niepokalanego Serca N.M.P. 

5 niedz. 2. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 
6  pn. dzień ferialny, 3 kl., wsp. śś. Perpetui i Felicyty, Męczennic, 

3 kl. 
7  wt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Tomasza z Akwinu, 

Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 
8 śr. 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  czw. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Franciszki Rzymianki, 
Wdowy, 3 kl. 

10  pt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. śś. Czterdziestu Męczenników, 3 
kl. 

11 sob. dzień ferialny, 3 kl. 

12 niedz. 3. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

13  pn. dzień ferialny, 3 kl. 
14  wt. dzień ferialny, 3 kl. 

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

16  czw. dzień ferialny, 3 kl. 

17  pt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Patryka, Biskupa i Wyznawcy, 
3 kl. 
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18 sob. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Cyryla Jerozolimskiego, 
Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 

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

20  pn. Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P., Wyznawcy i Patrona 
Kościoła Katolickiego, 1 kl., wsp. ferii Wielkiego Postu 

21  wt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Benedykta, Opata, 3 kl. 

22  śr. dzień ferialny, 3 kl. (P.P. W diec. pelplińskiej: wsp. św. 
Katarzyny Wastaneńskiej (Szwedzkiej), Dziewicy, 3 kl.) 

23  czw. dzień ferialny, 3 kl. 

24  pt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Gabriela Archanioła, 3 kl.   

25 sob. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, 1 kl., wsp. ferii 
Wielkiego Postu, 3 kl. 

26 niedz. 1. Niedziela Męki Pańskiej, 1 kl. 
27  pn. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Jana Damasceńskiego, 

Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 
28  wt. dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Jana Kapistrana, Wyznawcy, 3 

kl. 
29  śr. dzień ferialny, 3 kl. 

30  czw. dzień ferialny, 3 kl. 

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


