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W KSIĘGARNI DO NABYCIA  

MASECZKI ORAZ PRZYŁBICE 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

9 XI Poniedziałek. Święto rocznicy  

poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
 

10 XI Wtorek. Wspomnienie św. Leona  

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 
 

11 XI Środa. Wspomnienie św. Marcina  

z Tours, biskupa. 
 

12 XI Czwartek. Wspomnienie św. Jozafata, 

biskupa i męczennika. 
 

13 XI Piątek. Wspomnienie świętych Benedyk-

ta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierw-

szych męczenników Polski. 
 

14 XI Sobota. Wspomnienie Najświętszej  

Maryi Panny. 



102 lata temu na mapy świata wróciła 
Niepodległa Polska. W pamiętnym dniu 11 listopada nasz Naród, po 123 
latach niewoli, zrzucił kajdany i stał się na nowo wolnym i niezależnym od 
wpływów państwem w środkowej Europie. Nie stało się to bez walki, 
Wolność nie przyszła do nas sama. Została okupiona krwią Powstania 
Listopadowego w 1830 roku i Powstania Styczniowego w 1863 roku. Nie 
byłoby dziś nas wśród wielkich państw świata gdyby nie nasi wielcy Pa-
trioci jak Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic (1755-
1826), którzy widzieli ratunek dla ginącej Ojczyzny w reformie edukacji i w 
dbałości ludzkiego myślenia, jak gen. Jan Henryk Dąbrowski (1755-
1818), Tadeusz Kościuszko (1746-1817), Książę Józef Poniatowski 
(1763-1813), Józef Wybicki - znany przede wszystkim jako autor Mazur-
ka Dąbrowskiego - ppor. Piotr Wysocki, później Romuald Traugutt (1826-
1864), jak wybitny kompozytor, twórca Chopin, Słowacki, Mickiewicz, 
Sienkiewicz, Krasiński, Kraszewski, Ignacy Jan Paderewski (1860-1941). 
Niewątpliwie tę długą litanię twórców i budowniczych II Rzeczypospolitej 
kończy Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Mościcki, Ignacy Da-
szyński, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos. 

Nie byłoby dziś wolnej Polski, gdyby nie Kościół Katolicki - to potwierdzi każdy, nawet niewierzący, uczciwy człowiek. 
Kościół w latach niewoli narodowej, podobnie jak później, za czasów komunizmu, był ostoją Polskości. Jasna Góra z 
wielką modlitwą wielu pokoleń Polaków, z pielgrzymim trudem stała się w tych trudnych czasach duchową stolicą nasze-
go Narodu. Tak samo należy patrzeć na wybitne postaci Kościoła jak chociażby święci i błogosławieni: Albert Chmielow-
ski - Brat Albert, Rafał Kalinowski, Honorat Koźmiński, Urszula Ledóchowska. Edmund Bojanowski, Zygmunt Szczęsny 
Feliński i wielu, wielu innych. 

Siostry i Bracia - weźmy sobie do serca zdecydowanie większą troskę o nasz Polski Naród. Nie może być tak, że na 
naszych oczach patriotyzm - jako miłość Ojczyzny - ginie. Nie może być naszej zgody na pogłębiający się podział i kpinę 
połączoną z szyderstwem dla tego, co dla nas Święte. Budowanie jedności narodowej uważam za najważniejsze zada-
nie, ale nie stanie się to nigdy za cenę rezygnacji z tego, co dla nas Święte. Tego, co od pokoleń Polacy wpisują w sztan-
dary, tego, za co niejeden raz oddawali swoje życie. Wiemy doskonale, że chodzi tu o trzy święte słowa: BÓG – HONOR 
- OJCZYZNA. A zatem nie będzie zgody na szydzenie i wykpiwanie Kościoła Świętego, nie ma tolerancji dla prawa do 
aborcji, nie ma zgody na walkę z rodziną. Państwo Polskie rodziną stoi! Obudźmy się wreszcie z tego letargu i tej niezro-
zumiałej śpiączki. Czas strząsnąć zwątpienia pleśń - dopowiem dosadnie, czas zrzucić zgniliznę opieszałości i rdzę leni-
stwa. Wołajmy św. Jana Pawła II i wszystkich innych wielkich Świętych Polskiego Narodu o przebudzenie się z tego 
wszystkiego, co nas osłabia, marginalizuje i co ściąga na nas wielkie niebezpieczeństwa łącznie z utratą wolności. 

 Pierwszym zadaniem będzie zawsze modlitwa. Drugim - szukanie tych, z którymi powinniśmy współpracować. Trze-
cim - solidarność społeczna. Nie może być tak, że są pośród nas ludzie całkowicie odrzuceni i pozbawieni życzliwej 
pomocy. Nic się nie uda dopóty, dopóki nie będziemy karmić swojego umysłu zdrowym ziarnem prawdy. Trzeba czytać, 
studiować, trzeba słuchać, rozmawiać. Tak, trzeba poznać broń, którą nas próbuje się dziś zniszczyć. Wielki wykrzyknik 
należy dziś postawić nad niepokojąco wzrastającą ilością spożywanego alkoholu i popularnych - szczególnie wśród 
młodych - narkotyków. Trzeba poznać siłę manipulacji i półprawdy, o której tak wiele mówił wybitny patriota - nasz pa-
sterz Ignacy Tokarczuk. Księże kardynale Wyszyński - czekając na Twoją beatyfikację, prosimy abyś wskazał nam dro-
gę w tych trudnych, niekiedy bardzo trudnych czasach. Pisząc te słowa jakbym słyszał kardynała Augusta Hlonda, który 
umierając powiedział prorocze słowa: ZWYCIĘSTWO PRZYJDZIE PRZEZ MARYJĘ. Tak - Siostry i Bracia, przyszło 

tyle razy i teraz przyjdzie. Pod jednym warunkiem: że nie ustaniemy w wierze. Amen. 

TAK SOBIE MYSLĘ 


