



Nie ma chyba osoby w naszym kraju, która nie wie-
działaby o przypadającym dziś Święcie Narodowym - 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dlaczego jednak w ogóle mówić o tym w Kościele i pi-
sać o tym parafialnym tygodniku? W końcu Kościół 
Katolicki to - zgodnie z nazwą - Kościół powszechny 
i nie jest związany z żadnym konkretnym krajem. 
Wychodząc od powyższego pytania w niniejszym 
artykule postaram się przedstawić relację pomiędzy 
wiarą a patriotyzmem - czy idą w parze? A może nie 
mają ze sobą nic wspólnego? Najlepszym przewod-
nikiem w tym temacie będzie dla nas św. Jan Paweł II, 
który w jednej osobie był zwierzchnikiem Kościoła 
powszechnego obejmującego wiernych wszystkich 
narodowości, jak również wielkim polskim patriotą, 
który nigdy nie zapomniał skąd się wywodzi, a swoich 
rodaków uczył umiłowania tego co ojczyste. Papież-
Polak jednoznacznie utożsamiał patriotyzm z prze-
strzeganiem czwartego przykazania - Bóg nakazał 
w Dekalogu, aby  człowiek czcił swego ojca i matkę. 

Nasza cześć do 
rodziców ma wy-
nikać z faktu, że 
reprezentują oni 
wobec nas Boga-
Stwórcę, rodząc 
nas do ziemskiego 
życia. Jest to więc 
swego rodzaju odbicie tej czci, która należna jest 
samemu Bogu jako Stwórcy, tylko z tego powodu, że 
jesteśmy Jego stworzeniami. Oczywiście w pierwszym 
rzędzie mamy tu na myśli naszych rodziców i tych, 
którzy nas bezpośrednio wychowali. Ale patrząc na 
innym poziomie, taką "matką" i "ojcem" dla każdego 
z nas jest również Polska. Przede wszystkim urodzi-
liśmy się na tej ziemi, ale też otrzymaliśmy w darze 
ojczysty język, zwyczaje i w ogólności - całą kulturę 
przejętą od przodków. To dzięki temu jesteśmy tacy, 
jacy jesteśmy. Ta bogata spuścizna stanowi o naszej 
tożsamości, to po prostu nasz rodzinny dom. Znaczące, 
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Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba.... 
Tęskno mi, Panie... 
  
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 
Tęskno mi, Panie... 
  
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, 
"Bądź pochwalony!" 
Tęskno mi, Panie... 
  

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, 
Równie niewinnej... 
Tęskno mi, Panie... 
  
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia, 
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie, 
Bez światło-cienia... 
Tęskno mi, Panie... 
  
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi? 
I tak być musi, choć się tak nie stanie 
Przyjaźni mojej... 
Tęskno mi, Panie… 

Cyprian Kamil Norwid

MOJA PIOSENKA

Zapraszamy na koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu 

zespołu LUPUS DULUS                 
w niedzielę, 11 listopada                

o godzinie 13.00, w naszym 
kościele.

WIARA A PATRIOTYZM




że świadczy o tym nawet pochodzenie wyrazu 
"ojczyzna" od słowa "ojciec". Często mówi się też 
o ojczyźnie, jako o matce. Papież tłumaczył gest uca-
łowania ziemi po zejściu z pokładu samolotu, traktując 
go "jako pocałunek złożony na dłoniach matki". Warto 
także przypomnieć sobie, jak Jan Paweł II w Kielcach 
w 1991 r., wołał mocno i z przejęciem: "To jest moja 
Matka, ta Ojczyzna. To są moi bracia i siostry (…) Te 
sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie 
nie boleć!". Dla większości z nas troska o rodzinny 
dom jest naturalna. Owszem, niekiedy relacje rodzinne 
mogą nie układać się najlepiej. Nawet i w takich 
sytuacjach zwykliśmy jednak mówić: "To jest jednak 
moja matka"; "To w końcu mój ojciec". Poczucie więzi 
rodzinnych może skłaniać do 
pogodzenia się nawet po wielu 
latach, na łożu śmierci. Warto, 
aby takie same postawy prezento-
wać w stosunku do ojczyzny. 
Można z niej wyjechać na bardzo 
długi czas, ale wciąż pielęgnować 
w sobie cześć dla tego kraju 
z którego się wyrosło, a jeśli jest 
taka możliwość - działać dla jej 
dobra. Wydaje się, że jest wręcz jakaś miara naszego 
człowieczeństwa, a taka postawa jest po prostu miła 
Bogu. Jakby dla potwierdzenia tych słów, Katechizm 
Kościoła Katolickiego wskazuje, że "Miłość ojczyzny 
i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności 
i porządku miłości". Patriotyzm to zatem nasze 
powołanie. 
Co trzeba zauważyć, patriotyzm, którego uczył nas Jan 
Paweł II, nie miał cech etnicznych (to oznacza, że nie 
faworyzował tylko rdzennych Polaków). "Do takiego 
patriotyzmu, z którym każdemu nie-Polakowi byłoby 
pod skrzydłami Rzeczypospolitej równie dobrze, jak 
rdzennym Polakom, wzywa Jan Paweł II" - mówił 
nieżyjący już filozof Stefan Swieżawski, który 
osobiście znał Papieża-Polaka. Patriotyzmu nie można 
również mylić z nacjonalizmem - ten drugi uznaje 
bowiem tylko dobro własnego narodu i tylko do niego 

dąży, nie licząc się z prawami innych. To wyraźnie 
sprzeciwia się z postawą chrześcijańską. Patriotyzm 
natomiast, jako miłość do Ojczyzny, przyznaje wszys-
tkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, 
a zatem jest drogą do uporządkowania miłości 
społecznej. Można byłoby to najprościej odczytać 
w kontekście przykazania: "Miłuj bliźniego swego jak 
siebie samego", które nakazuje kochać zarówno in-
nych, jak i samego siebie - ponieważ tak oni, jak i ja 
jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo naszego 
Stwórcy.  
Jak zatem najpełniej i najwłaściwiej realizować ów 
patriotyzm? Jan Paweł II w 1983 r. we Wrocławiu 
mówił, że należy zacząć od budowania wzajemnego 

zaufania opartego na prawdzie. 
Tak powinno być i w rodzinach 
i w ojczyźnie, która jest również 
naszą rodziną - tylko, że w wię-
kszej skali. Z kolei podczas 
przemówienia w Sejmie RP 
w 1997 r. Papież przywołał cytat 
z ks. Piotra Skargi: "Kto ojczy-
źnie swej służy, sam sobie służy; 
bo w niej jego wszystko się dobre 

zamyka". W końcu troska o dobro wspólne jest tak po 
prostu w interesie nas wszystkich. Jak twierdzi ks. 
Marek Dziewiecki, "obecnie najważniejszym przeja-
wem patriotyzmu jest troska o sytuację małżeństwa 
i rodziny, o solidne — obejmujące także wymiar 
patriotyczny - wychowanie młodego pokolenia, a także 
uczciwa praca na co dzień, roztropne zaangażowanie 
w życie lokalnej społeczności, głosowanie na mądrych 
i odpowiedzialnych ludzi w wyborach oraz patrzenie 
aktualnej władzy na ręce i rozliczanie jej z przedwy-
borczych obietnic". Przejawów patriotyzmu może być 
zresztą wiele. Ważne tylko, żebyśmy tego duchowego 
dziedzictwa, któremu na imię Polska nie zatracili i a-
byśmy nie podcinali korzeni, z których sami wy-
rastamy, do czego zachęcał nas Jan Paweł II w 1979 r. 
na krakowskich Błoniach.    
Na podstawie: KKK; stacja7.pl "Rozmowy  
z Janem Pawłem II. Patriotyzm"

Damian Zelewski

Czwartek, 15 listopada o godzinie 
17.30. Hala Amberexpo 

w Letniewie. Zapraszamy!



Wydawać by się mogło, że według Ewangelii 
człowiekowi ubogiemu łatwiej wejść do Królestwa 
Bożego. Nie wyklucza ona jednak, że także bogaty 
może dostąpić zbawienia. Na każdego człowieka, 
niezależnie od materialnego usytuowania, czyha 
jednak zasadzka, na którą Jezus zwraca dzisiaj uwagę. 
„Wielu bogatych wrzucało wiele. (…) Wrzucali z tego, 
co im zbywało” (Mk 12,41.44). Obserwacja poczy-

niona przez Jezusa jest bardzo cenną wskazówką. 
Relacja z drugą osobą zawsze wymaga ofiary, która 
przybrać może wieloraką postać: raz jest to czas, 
innym razem siły, uwaga czy zainteresowanie losem 
drugiego, a jeszcze innym razem ofiara wyraża się 

w materialnej pomocy. Głęboką relację można 
zbudować tylko wtedy, gdy ofiara (inaczej mówiąc: 
rezygnacja) z samego siebie jest szczera i hojna. Nie 
ma mowy o ofierze, jeśli nie odczuwam żadnej straty. 
Podobnie jest w relacji z Bogiem. Potrzebna jest ze 
strony człowieka prawdziwa ofiara nie-z-tego-co-zby-
wa. Taka ofiara wiąże się z utratą poczucia bezpie-
czeństwa. Na tym właśnie polega pułapka, w którą 
wpada zarówno bogaty, jak i ubogi – szukać 
bezpieczeństwa i stabilności w tym, co ziemskie i tym-
czasowe. Gdy człowiek ma dużo, może uwierzyć, że 
nie potrzebuje Kogoś, kto obieca mu więcej. Czuje się 
dobrze i bezpiecznie tu i teraz, więc na co mu życie 
wieczne? W sytuacji niedostatku może się zdarzyć 
natomiast, że człowiek będzie kurczowo trzymał się 
tego, co jeszcze mu zostało, by i tego nie stracić.
„Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie 
opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowie-
dział przez Eliasza” (1 Krl 17,16). W jednym i drugim 
przypadku chodzi o zaufanie obietnicy i gotowość do 
porzucenia tego, co daje mi poczucie bezpieczeństwa 
tu na ziemi, a sprawia, że nie odczuwam w sobie 
pragnienia nieba. Tyle teoria. Czas stać się naprawdę 
ubogim, czyli tym, kto wszystko ma u Boga. 

ks. Mateusz Tarczyński

   KĄCIK NAJMŁODSZYCH

MIEĆ WSZYSTKO U BOGA
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INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek, 12 listopada - św. Jozafata; 7.30 + Andrzej Będzimierowski; 
18.00 + Teresa Sadowska w 1. rocznicę śmierci 
Wtorek, 13 listopada - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna; 7.30 + Andrzej Będzimierowski; 
18.00 + Janina w 15. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron, siostry i bracia  
Środa, 14 listopada; 7.30 +rodzice z obu stron, +z rodzin Szejko i Kasperkiewicz; 18.00 +Andrzej Będzimierowski 
Czwartek, 15 listopada; 7.30 + Andrzej Będzimierowski;  
18.00 - w intencji Piotra i Iwony Weselak i ich synów: Wiktora i Jana  
Piątek, 16 listopada; 7.30 + Jan Tołsty w 11. rocznicę śmierci, +Janina Tołsty; 18.00 + Andrzej Będzimierowski 
Sobota, 17 listopada - św. Elżbiety;  7.30 + Andrzej Będzimierowski; 18.00 + Jan, Maria, Piotr, +z ich rodzin 
Niedziela, 18 listopada; 8.00 + Andrzej Będzimierowski; 10.00 + Jerzy Gasch w 1. rocznicę śmierci; 
12.00 + Stanisław Obrębski w 21. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron oraz +z rodziny Peplińskich 
18.30 + Benedykt Miętki w m-c po pogrzebie

1. Z okazji dzisiejszej uroczystości w naszym kościele odbędzie się koncert pieśni patriotycznych. 
Rozpoczęcie o godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy. 

2. Katecheza biblijna dla dorosłych w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym. 

3. Spotkanie dzieci komunijnych we wtorek o godz. 17.00 w salce parafialnej.  

4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-
formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

5. Grupa charytatywna, działająca w naszej parafii, zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się 
w czasie dyżuru w środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym. Ofiary na działalność charytatywną 
w naszej parafii można składać do skrzynki przy św. Antonim. 

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 

7. Kolejne Forum „Młodzi i Miłość” odbędzie się w czwartek w godz. 17.30-22.30 w hali Amberexpo na 
Letnicy. Gościem będzie m.in. Muniek Staszczyk. Polecamy to ciekawe spotkanie młodym ludziom. 
Szczegóły na parafialnej stronie internetowej.  

8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 19.00. 

Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 16.30 w salce parafialnej. Zapraszamy nowych 
chłopców do przyłączenia się do grupy ministranckiej. 

9. Małżeństwa zainteresowane wspólnotą małżeństw chrześcijańskich zwaną „Domowym Kościołem” 
prosimy o kontakt z ks. Janem. 

10. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone przy okazji wypominków. Będą przeznaczone na remonty oraz 
działania duszpasterskie w naszej parafii. 

11. Rekolekcje ewangelizacyjne – Kurs „Nowe Życie” – odbędą się w dn. 23-25 listopada w naszej parafii. 
Serdecznie zachęcamy do zapisów - w zakrystii lub u kapłanów. 

12. Taca za tydzień przeznaczona będzie na cele remontowe w naszej parafii. 

13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po 
porannej Mszy Świętej.


