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Życie, które wstrząsnęło 
Polską 

Nie znałam historii Ósemek* i Księdza Prymasa. Nie wiedziałam jak bardzo 

spojrzenie kardynała na kobiety wyprzedzało tamtą epokę. Nie byłam 

przygotowana na to, że jego nauczanie dotknie mnie aż w takim stopniu. Do tej 
pory żadne słowa, poza Ewangelią, nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jak te. 

„Obyśmy do cna zwariowali na miłość Bożą – to najzdrowszy cel dla 
chorych kundlów Bożych. Pełna miłość nas uleczy.  

Idę z Wami łowić ryby Boże”. 

Ten cytat to prawdziwy fajerwerk wybuchający tysiącem kolorów! Jest w nim 
wszystko to, co w Kościele kocham najbardziej – po pierwsze szaleństwo, po 

drugie dystans do siebie, po trzecie dynamizm, a po czwarte i najważniejsze – 

jedyna słuszna optyka – MIŁOŚĆ! Przez te słowa wieje wiatr, prawdziwy wicher 
Ducha Świętego! Chcielibyście wiedzieć skąd pochodzą? 

 
Kapłan i osiem kobiet 
Zostały wypowiedziane na początku wspólnej drogi kapłana, któremu był pisany 

heroiczny los, i kobiet, które będą mu towarzyszyć do końca jego dni, a potem 
ochronią dla przyszłych pokoleń nie tylko historię jego życia, ale przede 

wszystkim potężny depozyt wiary, jaki w nim rozpoznają. On będzie dla nich 
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Ojcem i przewodnikiem, a one będą nagrywać wszystkie jego kazania, 

rekolekcje, wykłady, aby potem przepisywać je, troszczyć się o autoryzację i 
skrzętnie archiwizować. On będzie z odwagą wyprzedzającą tamte czasy 

wsłuchiwał się w ich głos, a one będą przy nim, gdy historia będzie wkładać na 

jego barki ciężary omal nie do uniesienia. On będzie za nie odprawiał Msze 
Święte, a one będą go otaczać swoją ofiarną modlitwą. On będzie je zawierzał 

Pani Jasnogórskiej, a one będą za niego wpatrywać się w Jej oczy, gdy on – 

uwięziony – nie będzie mógł tego zrobić. Będą trwały na nieustannej modlitwie 
w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej – i to w znaczeniu jak najbardziej 

dosłownym. 

Przez trzy lata jego uwięzienia będzie odbywał się ich ofiarny maraton modlitwy 

– jedna nie opuści Kaplicy Jasnogórskiej dopóki nie przyjdzie kolejna. Nie cofną 

się też przed odwiedzaniem go w miejscu jego ostatniego pobytu – w Komańczy. 
 

To były dramatycznie trudne czasy. Czasy bohaterów i tchórzy. Jak mocno 

brzmią jego słowa zapisane w niewoli: „(…) w moim najbliższym otoczeniu 
umilkli wszyscy mężczyźni. Nie miałem od nich znaku życia w ciągu lat mojego 

więzienia(…). Dziś znowu mam dowody, że gdy nikt z kapłanów nie zdołał 
pokonać przeszkód dotarcia do Komańczy – devotus feminus sexus (pobożny 

rodzaj niewieści) odważnie przyznaje się do współcierpienia ze mną”. 

 
Kim były te kobiety, które tak ofiarnie wspierały tego niezwykłego Człowieka, 

po to, by nie złamał go wiatr historii? Były bohaterkami Powstania 

Warszawskiego, pionierkami zaangażowania świeckich w Kościele, 
miłośniczkami Maryi i kompletnymi wariatkami. Nie odważyłabym się tak 

napisać o nikim, kto nie jest moim przyjacielem, ale w wypadku tych kobiet 
usprawiedliwia mnie sam Prymas, który często mówił do nich: „Jesteście 

wariackie, ale kochane dusze”. 

 
Bo jest to historia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Marii Okońskiej, która 

wraz z towarzyszkami stanęła pewnego dnia na jego drodze życia i już nigdy z 

niej nie zeszła. Od pierwszych chwil rozpoznała, w sposób tylko Bogu wiadomy, 
że jej los ma być spleciony z losem księdza profesora Wyszyńskiego. Była 

mistyczką, która bez cienia wątpliwości podejmowała kroki właściwe prorokom 
– wyprzedzające epokę. Jeszcze nie było w Kościele instytutów świeckich, a ona 

od początku istnienia swojego Zespołu była absolutnie pewna, że właśnie w 

takiej formie ma funkcjonować Ósemka. Co więcej, wkrótce po pierwszym 
spotkaniu z profesorem Wyszyńskim nabrała pewności, że jej zadaniem ma być 

ofiarowanie życia w intencji tego kapłana, i nigdy już tego przekonania nie 

straciła. Maria Okońska spojrzeniem wiary widziała, że temu człowiekowi 



będzie pisany niezwykle trudny los – już w 1942 r. mówiła, że on „wstrząśnie 

chrześcijaństwem w Polsce”. 
 

 „Pamiętajcie, że jest też Psalm 23…” 
Dziś, prawdopodobnie przez piękną analogię przechodzenia przez morze 
czerwone, porównuje się Księdza Prymasa do Mojżesza, ale świadkowie jego 

życia przekonują, że nie był on ani wojownikiem, ani politykiem i że 

zdecydowanie bliżej było mu do postawy Łagodnego Baranka niż do wojującego 
z Faraonem Mojżesza. Jedno z najsłynniejszych zdjęć Księdza Prymasa – z 

trzymanym na ręku jagniątkiem nie pochodzi z beztroskich czasów wakacji, ale 
zostało zrobione w 1956 r. w Komańczy – w miejscu uwięzienia. Popatrzcie na 

nie z uwagą. Widzicie posępne oblicze wojownika? Widzicie w jego oczach 

nienawiść do wrogów i żądzę zemsty? Nie… Z tego zdjęcia patrzy na nas 
człowiek o pogodnej twarzy. Jakby chciał pokazać przyszłym pokoleniom, że 

chociaż zewnętrznie dzieli los tego jagniątka – jest unieruchomiony, pozbawiony 

wolności „jak owca niema wobec strzygących ją”, to jednak jego ufne, spokojne 
spojrzenie jakby mówiło nam „Pamiętajcie, że jest też Psalm 23…”. 

Bardzo wielu ludzi wciąż nazywa Prymasa swoim Ojcem. Ojciec daje życie i 
chroni. Ksiądz Prymas dał nam życie w wolnym kraju i ochronił nas od 

nienawiści do wrogów. Bo sam – jak jego Mistrz – Jezus Chrystus – radykalnie 

zrezygnował z przemocy. Wielu z nas – pokolenia urodzonego u schyłku PRL-u 
– patrzy na Prymasa Wyszyńskiego przez pryzmat jego słynnego kategorycznego 

„Non possumus”. I wielu z nas nie wie o nim już nic więcej. Nie znamy jego 

nauczania, które całe przeniknięte było szacunkiem do każdego człowieka, nie 
znamy treści Społecznej Krucjaty Miłości, w której znajduje się znamienne 

zdanie „Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego”. Nie wiemy o kim 
myślał Sługa Boży pisząc to, ale w swoich „Zapiskach więziennych” pozostawił 

przeszywającą notatkę z dnia, w którym umarł Bolesław Bierut – w latach 50′ 

bodaj największy wróg Kościoła Polskiego. To on swoją decyzją doprowadził do 
uwięzienia Prymasa, to on rozpoczął jawną, okrutną walkę z Kościołem. A 

jednak Ksiądz Prymas w dniu jego śmierci zapisał: „Istnieje w świecie 

komunikacja duchów ludzkich. Tyle razy w ciągu swego więzienia modliłem się 
za Bolesława Bieruta. Może ta modlitwa nas związała tak, że przyszedł po 

pomoc. Oglądałem się za nim, we śnie (w noc poprzedzającą otrzymanie 
informacji o śmierci Bieruta Ks. Prymas miał sen, w którym rozmawiał z I 

sekretarzem KC na ulicy – przyp. a.h) – i nie zapomnę o pomocy modlitwy. Może 

wszyscy o nim zapomną rychło, może się wkrótce wyrzekną, jak dziś wyrzekają 
się Stalina – ale ja tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie moje 

chrześcijaństwo”. W świetle chociażby tych słów można zrozumieć, dlaczego 

Papież Jan Paweł II nazwał Stefana Wyszyńskiego Prymasem Tysiąclecia 
prawda? 



*Ósemka – pierwsza nazwa założonego z inicjatywy Marii Okońskiej i ks. 

Stefana Wyszyńskiego Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, 
Matki Kościoła (od 2005 roku z woli Jana Pawła II jest to Instytut Prymasa 

Wyszyńskiego). 26 sierpnia 1942 roku podczas konspiracyjnego obozu u sióstr 

niepokalanek w Szymanowie odbyło się pierwsze spotkanie kręgu dziewcząt, 
które jako program duchowy przyjęły osiem błogosławieństw, a za swoją 

patronkę obrały Maryję, Królową Polski. Ponieważ było ich osiem, nazwały się 

„Ósemką” i tak do dziś są nazywane, choć liczba członkiń znacznie się 
powiększyła. 

(Fragm. Anna Hazuka, https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/zycie-ktore-

wstrzasnelo-polska/) 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA LIPIEC 

1. W pierwszy czwartek (01.07) i pierwszy piątek miesiąca (02.07) o 

godz. 17.30, adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do 

sakramentu pokuty i pojednania. W I piątek miesiąca odwiedziny 

chorych od godz. 9.00. Można nadal zgłaszać chorych, którzy pragną 

przyjąć sakramenty święte. W I sobotę miesiąca (03.07), Msza Św. z 

wymianą tajemnic różańcowych o godz. 8.00  

2. Zapraszamy na nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w każdy wtorek 

miesiąca po Mszy Świętej. 

3. W niedzielę 25 lipca, z okazji tradycyjnego wspomnienia 

św. Krzysztofa, po każdej Mszy Św. nastąpi błogosławieństwo 

kierowców i pojazdów mechanicznych. 

4. W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna będzie tylko we wtorki i 

czwartki od 16.30 do 17.30. Tylko i wyłącznie w nagłych wypadkach 

można skorzystać z kancelarii w innych terminach po wcześniejszym 

skontaktowaniu się telefonicznie (zamawianie intencji Mszy Św. lub 

prośba o chrzest dziecka, czy ślub nie są przypadkami nagłymi). Bardzo 

prosimy o dostosowanie się do tego ogłoszenia i o wyrozumiałość.  

5. Zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu dla dzieci pierwszo-

komunijnych i ich rodzin, młodzieży bierzmowanej i ich rodzin 

(z podziękowaniem Matce Bożej za przyjęcie sakramentów), członków 

Róż Różańcowych i nie tylko… czyli wszystkich chętnych Parafian, w 

sobotę, 17 lipca 2021. Kost wynosi 40 zł./osoba (zależy od ilości osób). 

Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej do niedzieli 11 lipca. 

Tegoroczna pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem: „Formacja w 

drodze z Maryją”. 

Program pielgrzymki: 



08:30 – Wyjazd z Pieniężna z parkingu przy kościele 

10:30 – Msza Święta  

12:00 – Anioł Pański i Różaniec przy Źródle 

14:00 – Przerwa i czas na pamiątki 

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

15:15 – Spotkanie z przewodnikiem 

16:00 – Droga Krzyżowa: o Miłosiernym Zbawicielu 

18:00 – Powrót do Pieniężna 

6. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary złożone tu w kościele i na naszym 

parafialnym koncie.   

7. Wszystkim parafianom i gościom życzymy wszelkich potrzebnych łask 

i błogosławieństwa Bożego. 

WITAMY W NASZEJ PARAFII 
 Paweł Kutryb, chrzest: 05.06.2021 r. 

 Oliwier Nowicki, chrzest: 12.06.2021 r. 

 Franciszek Trybuś, chrzest: 26.06.2021 r. 

W CZERWCU ODESZLI DO PANA 

 Jan Iwaszkiewicz, zm. 11.06.2021 r. 

 Mariusz Micka, zm. 11.06. 2021 r. 

 Kacper Arkadiusz Kudin, zm. 18.06.2021 r. 

 Zdzisław Żydak, zm. 26.06.2021 r. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LIPIEC 

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna 

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i 

politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. 

INTENCJE MSZALNE 

Czwartek, 1.07.2021 



18:00 
Za + Leontynę w 30. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Sokołowskich, 

Matulis i Wanat 

Piątek, 2.07.2021 

18.00 Za + Stanisława z okazji 39. rocznicy śmierci  

Sobota, 3.07.2021 

8.00 W intencji Róż Różańcowych 

18.00 
Za ++ Marię Rećko w 12. rocznicę śmierci oraz Wacława Rećko w 

50. rocznicę śmierci 

XIV Niedziela zwykła, 4.07.2021 

7.30 
Za ++ Czesława Michalaka w 18. rocznicę śmierci, żonę Helenę i ich 

rodziców 

10.00 Za ++ Adolfę, Krzysztofa i Władysława 

12.00 
Za ++ Aleksandra Szalko i Halinę Bugowską 

Chrzest: Alicja Janecka 

18.00 
Za + Andrzeja Kaczmarczyka oraz za ++ Stanisławę i Stanisława 

Kaczmarczyków 

Poniedziałek, 5.07.2021 

18.00 Za ++ Jadwigę i Edwarda Snopek 

Wtorek, 6.07.2021 

18.00 
Za + Romana Siekierskiego w 5. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców: 

Halinę i Wiktora 

Środa, 7.07.2021 

18.00 
Za ++ Irenę Derkowską, Edmunda, Kazimierza, Mirosławę i 

Grzegorza 

Czwartek, 8.07.2021 

18.00 
Za + Wincentego Astramowicza w 28. rocznicę śmierci i za ++ 

rodziców z obu stron 

Piątek, 9.07.2021 

18.00 
Za ++ Stefanię Turczyk w 37. rocznicę śmierci oraz Audiję, Andrzeja, 

Marię, Wiktorię i Józefa i ++ z rodziny Turczyk 

Sobota, 10.07.2021 

18.00 Za + Janinę w 1. rocznicę śmierci oraz za ++ z jej rodziny 

XV Niedziela zwykła, 11.07.2021 

7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków 



10.00 
Za + Zbigniewa Borka  

Chrzest: Olivier Ślepik 

12.00 Za + Jana Samdzora w 8. rocznicę śmierci 

18.00 
W intencji Marka i Marty z okazji urodzin, o zdrowie, opiekę Matki 

Najświętszej i Boże błogosławieństwo 

Poniedziałek, 12.07.2021 

18.00 Za ++ rodziców i braci 

Wtorek, 13.07.2021 

18.00 

W intencji Weroniki i Bartosza z okazji 4. rocznicy ślubu, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata pożycia 

Środa, 14.07.2021 

18.00 Za + Jana Iwaszkiewicza w 30. dniu po pogrzebie 

Czwartek, 15.07.2021 

18.00 Za + Edwarda Grzegorczyka z okazji urodzin 

Piątek, 16.07.2021 

18.00 Za + Józefa Olka w rocznicę śmierci 

Sobota, 17.07.2021 

18.00 
Za + Jadwigę Jażdżyk w 2. rocznicę śmierci 

Chrzest: Kaja Koźman 

XVI Niedziela zwykła, 18.07.2021 

7.30 Za ++ Daniela Finka, Irenę, Romka i ++ rodziców 

10.00 Za ++ Annę, Władysława i Michała Kuzyk 

12.00 
Za ++ Stanisława, braci Zdzisława i Józefa Micka oraz ++ rodziców: 

Wiktorię i Władysława 

18.00 

W intencji Krystyny i Edwarda z okazji 40. rocznicy ślubu, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata pożycia 

Poniedziałek, 19.07.2021 

18.00 Za + Stanisławę Jurgielewicz oraz ++ z rodziny 

Wtorek, 20.07.2021 

18.00 Za ++ Anielę i Józefa Mastalerz 

Środa, 21.07.2021 

18.00 Za + Czesława Lachowicza 



Czwartek, 22.07.2021 

18.00 
Za + Józefa w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Naguszewskich i 

Rzymskich 

Piątek, 23.07.2021 

18.00 
Za + Zenobię Puławską w 7. rocznicę śmierci oraz ++ Czesława i 

Kamilę 

Sobota, 24.07.2021 

18.00 
Dziękczynno-błagalna w intencji Jana z okazji 60. rocznicy urodzin, o 

zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo  

XVII Niedziela zwykła, 25.07.2021 

7.30 
Za ++ Annę, Czesława, Mirosława Piotrkowskich oraz ++ z rodziny 

Piotrkowskich 

10.00 
Za + Jana Kowalskiego w 36. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i 

teściów 

12.00 
W intencji mamy Anny, synowej Anny i córki Anny z okazji imienin, 

o zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo  

18.00 
Za + Pawła Michalaka w 9. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin 

Michalak i Gontarz 

Poniedziałek, 26.07.2021 

18.00 
W intencji Anny Rekuć z okazji imienin, o Boże błogosławieństwo i 

wszelkie potrzebne łaski 

Wtorek, 27.07.2021 

18.00 
W intencji Jakuba w dniu 17. urodzin, z prośbą o łaskę i światło 

Ducha św. oraz opiekę NMP 

Środa, 28.07.2021 

18.00 Za +Zbigniewa Wiśniewskiego w 13. rocznicę śmierci  

Czwartek, 29.07.2021 

18.00 Za + Zofię Wiśniewską 

Piątek, 30.07.2021 

18.00 Za ++ Marię i Bolesława Puszko oraz Józefę i Jana Pietrzak  

Sobota, 31.07.2021 

18.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Anastazji 

 


