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zeœæ Maryi w Polsce 
jest tak dawna, jak 
uczucia religijne Po-C
laków, jak porywy pa-

trjotyzmu, jak ca³a olbrzymia 
epopeja rycerska, pocz¹wszy od 
wypraw Boles³awa Chrobrego, 
a dalej poprzez Grunwald i po-
trzebê wiedeñsk¹ do Konfe-
deracji w Barze. Wœród zwyciê-
stw i klêsk narodu, wœród zma-
gañ z wrogiem, wœród wsze-
lakich poczynañ pañstwowych, 
czeœæ Marji wyra¿a³a siê w 
pieœni prosz¹cej czy dziêkczy-
nnej, lub wspania³ej jak ,,Boga-
rodzica”. Pieœñ ta sz³a szlakiem 
wielkoœci pañstwa i drogami je-
go upadku, sz³a od katedr sto-
³ecznych i œwi¹tyñ klasztor-
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nych, czy drewnianych koœció³ków 
wiejskich, hen, na wschodnie stan-
nice, gdzie Tatar czyha³ lub Turek. 
Z Marji imieniem na ustach rycerz 
pada³ W boju, z ryngrafem jej na 
mê¿nej piersi, z wiar¹ w œwiêtoœæ 
walki z pohañcem, za chrzeœcijañ-
stwo. Imiê Marji do upamiêtania 
przywodzi³o naród wœród zalewu 
szwedzkiego; cud obrony Czêsto-
chowy to historyczne zjawisko je-
dyne, odosobnione, wielkie. Czeœæ 
Marji w Polsce tak siê sprzêg³a
z wewnêtrznem ¿yciem Polaków, 
tak integraln¹ jego stanowi czêœæ, 
¿e nie podobna pomyœleæ sobie wy-
darzenia pañstwowe donios³ego
w przesz³oœci narodu, czy tera-
Ÿniejszoœci, bez ingerencji tych si³ 
wy¿szych, których wierz¹cy szu-
kali, o które prosili i b³agali u stóp 
Niepokalanej. To te¿ Czêstochow-
ska czy Ostrobramska, Kodeñska 
czy Swarzewska, jakkolwiek lud-
noœæ miejscowa j¹ nazywa³a i czci-
³a, Najœwiêtsza Panna, s³ynê³a cu-
dami i laskami, by³a ukochana 
przez naród polski i bêdzie czci tej 
doznawa³a, dopók¹d gdziekolwiek 
na niezmierzonych przestrzeniach 
œwiata bije serce polskie. W miesi¹-
cu maju koœcio³y nasze rozbrzmie-
waj¹ pieœniami ku jej chwale, jak 
Polska d³uga i szeroka. Kapliczki 
przydro¿ne m³odzie¿ przybiera w 
kwiaty na jej czeœæ, nabo¿eñstwa 
odprawiaj¹ pobo¿ni, prosz¹c, mo-
dl¹c siê o zdrowie dla siebie czy 
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drugich, o ¿ycie dla ukochanych,
o szczêœcie dla najbli¿szych, o pracê 
dla bezrobotnych, 0 nawrócenie 
czyjeœ, 0 poprawê bytu, o lepsze 
czasy...  Modla, siê m³odzi i starzy, 
zdrowi czy chorzy, wszyscy potrze-
buj¹cy. Wszyscy ³ask jej spragnie-
ni, modl¹ siê ubodzy; troski swe 
przed o³tarzem jej sk³adaj¹ bogaci. 
Smugi dymów kadzidlanych wzno-
sz¹ siê przed jej o³tarze wraz z 
hymnami, pieœníami, z szeptami 
próœb, z ³zami nieszczêœcia czy 
uœmiechem radoœci. A za witra¿ami 
rozmodlonych œwi¹tyñ kwiaty pa-
chn¹ i zbo¿a siê zieleni¹ œwie¿¹ 
majow¹ runi¹, œpiewy ptaszêce ra-
duj¹ nas po d³ugim okresie mar-
twoty zimowej, a s³oñce ¿yciodajne 
powo³uje do nowego bytu miljony
i miljardy istnieñ. W miesi¹cu 
maju, W tym najpiêkniejszym
z wszystkich, czeœæ Marji kwiatem 
wiosennym w sercach naszych 
wykwita, a choæ ¿yje w narodzie od 
wieków i po wieki ¿yæ bêdzie, 
œwie¿a jej fala wraz z okresem wio-
sny siê wzmaga, powoduj¹c chêæ 
wyra¿ania jej na zewn¹trz. „Do 
Twej d¹¿ym kaplicy”, by wyraziæ 
nasz¹ czeœæ, by serdecznym tym 
modlitewnym porywom zadoœæ-
uczyniæ, by oddaæ siê bez zastrze-
¿eñ „Pod Twoj¹ Obronê”... Eminus
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liczne cuda, jakie zdarza³y siê za jego 
wstawiennictwem, zjedna³y mu czeœæ 
w ca³ej Polsce. Czeœæ tê okazywa³ 
nietylko lud polski, ale objawiali j¹ 
tak¿e królowie polscy i wielcy wo-
dzowie. W przeddzieñ koronacji 
udawa³ siê ka¿dorazowo król pieszo na 
Ska³kê, aby przeb³agaæ Œw. biskupa za 
straszn¹ zbrodniê, pope³nion¹ przez 
poprzednika jego, Boles³awa Œmia-
³ego. Nazajutrz przed grobem œw. Sta-
nis³awa, na Wawelu, odbywa³a siê 
koronacja królewska. Liczne legendy 
œwiadcz¹ równie¿ o popularnoœci tego 
wielkiego œwiêtego. Ogólnie znan¹ jest 
legenda o cudownem wskrzeszeniu 
Piotrawina. Biskup Stanis³aw naby³ 
wieœ od szlachcica, nazwiskiem Pio-
trawin. Po œmierci Piotrawina bra-
tankowie jego wytoczyli skargê bisku-
powi, utrzymuj¹c, ¿e przyw³aszczy³ so-
bie wieœ bezprawnie. Daremnie dowo-
dzi³ biskup, ¿e nale¿yt¹ zap³atê uiœci³ 
zaraz przy kupnie. Król Boles³aw 
Œmia³y, który dawnym zwyczajem s¹-
dy sprawowa³, choæ niechêtnie uspo-
sobiony dla biskupa, zdumia³, s³ysz¹c 
zarzut, uczyniony dostojnikowi Ko-
œcio³a. Biskup, nie maj¹c œwiadków, 
prosi³ o trzy dni zw³oki; uda³ siê na 
grób Piotrawiny i modli³ siê gor¹co, 
aby sam da³ œwiadectwo prawdzie. 
Wtedy sta³ siê niezwyk³y cud. 
Piotrawin wsta³ z grobu i stan¹wszy 
przed s¹dem, oznajmi³ królowi, ¿e 
odebra³ nale¿n¹ zap³atê. Król, przera-
¿ony widokiem wskrzeszonego zmar-
³ego, uwierzy³ cudownemu œwiade-
ctwu i uzna³ biskupa niewinnym.
W wiosce Piotrawin pokazuj¹ do dziœ 
dziwnego kszta³tu lipê, jak gdyby 
odwrócon¹ korzeniami do góry. Jak 

g³osi legenda, œwiêty Stanis³aw odpro-
wadziwszy, po dokonanym cudzie, 
Piotrawinê do grobu, zerwa³ ga³¹zkê 
lipy i wsadzi³ j¹ cieñszym koñcem do 
ziemi, mówi¹c: „Roœnij na pami¹tkê!” 
Lipa ta, maj¹ca obecnie przesz³o 880 
lat, otoczona jest brzozowym p³otem z 
kamiennemi s³upkami w naro¿nikach. 
We wsi Piotrawinie œpiewa lud co nie-
dzielê po sumie, powtarzaj¹c trzy-
krotnie: Œwiêty Stanis³awie, Tyœ 
u Boga w s³awie, Biskupi: krakowski, 
Módl siê za lud polski. Inna, dobrze 
znana legenda mówi o cudownem zro-
œniêciu siê poæwiartowanego cia³a bi-
skupa. Po morderstwie, dokonanem 
przez Boles³awa Œmia³ego, ¿o³nierze 
królewscy wywlekli cia³o mêczennika 
przed koœció³ i tam rozr¹bali je na 72 
czêœci. Gdy zjawili siê ksiê¿a, by zabraæ 
œwiête szcz¹tki, znaleŸli cia³o zroœniête 
bez œladu blizn, a nad niem unosi³y siê 
cztery or³y, które zebra³y rozrzucone 
szcz¹tki i strzeg³y ich. Brakowa³o tylko 
jednego palca, który wpad³ do pobli-
skiej sadzawki i po³kniêty zosta³ przez 
rybê. Od ryby tej bi³a jasnoœæ wielka 
nad wod¹; wydobyto wiêc rybê i zna-
leziono w niej palec, który przy³o¿ony 
do cia³a, zrós³ siê z niem natychmiast. 
Wodê z sadzawki tej uwa¿ane jako cu-
down¹ i rozwo¿ono dawniej w du¿ych 
naczyniach po ca³ym kraju, a sadzaw-
kê nazywano „kropielnic¹ Polski”. Do 
dziœ dnia chorzy na oczy u¿ywaj¹ tej 
cudotwórczej wody i zabieraj¹ w bu-
teleczkach do domu. W roku 168o 
otoczono sadzawkê murem z cioso-
wego kamienia, a W œrodku wzniesio-
no figurê œw. Stanis³awa. Ks. Franciszek 
Marlewski, Rok Bo¿y w liturgii i tradycji Ko-
œcio³a œwiêtego z uwzglêdnieniem obrzêdów
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i zwyczajów ludowych oraz literatury pol-
skiej, Katowice 1932.

OG£OSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

 

1) Dzisiaj, prze¿ywamy III Niedzielê 
Wielkanocn¹.  2) We wtorek - œwiêto 
Œw. Filipa i Jakuba Ap. Nabo¿eñstwo 
ku czci Œw. Józefa po Mszy Œw. wieczo-
rnej. 3) Nowenna do MB Nieustaj¹cej 
pomocy w œrodê o godz. 18:00. 5)
W czwartek uroczystoœæ Œw. Stanis³a-
wa Biskupa i Mêczennika - G³ównego 
Patrona Polski. 6) W sobotê po Mszy 
Œw. porannej zapraszamy do pomocy 
w sprz¹taniu œwi¹tyni i placu przyko-
œcielnego. Prosimy rodziny naszej pa-
rafii aby chocia¿ raz na kilka tygodni 
poœwiêciæ swój wolny czas na przygo-
towanie œwi¹tyni do niedzielnych Na-
bo¿eñstw.  7) Zgodnie z zapowiedzi¹, 
w najbli¿sz¹ sobotê, kap³ani udadz¹ 
siê z pos³ug¹ sakramentaln¹ do cho-
rych naszej parafii. Ksi¹dz Pawe³ 
odwiedzi chorych w przysz³¹ sobotê 
(17 maja) 8) Nabo¿eñstwa majowe co-
dziennie o godz. 17:30.  9) Zgodnie z 
zapowiedzi¹, parafialny zepó³ Caritas, 
bêdzie kwestowa³ do puszek przy wyj-
œciu z koœcio³a. 10) Serdecznie dziê-
kujemy naszym dobrodziejom i ofia-
rodawcom za wsparcie modlitewne
i materialne. W ka¿dy wtorek i œrodê 
modlimy siê za naszych ofiarodawców 
przez wstawiennictwo Œwiêtego Jó-
zefa. Przypominamy, i¿ taca przy-
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Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075
KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedzia³ek i pi¹tek 16:00-18:00
Œroda 11:30-13:30

sz³ego tygodnia przeznaczona bêdzie 
na Fundusz Remontowy Koœcio³a. 11) 
Solenizantom i jubilatom rozpoczê-
tego tygodnia a tak¿e wszystkim tutaj 
obecnym, ¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych, 
opieki Matki Bo¿ej i Œw. Józefa - Pa-
trona naszego sanktuarium.

I N T E N C J E  M S Z A L N E

Niedziela (4.05.): 7:00 + Józef Kor-
panty (GR4); 8:30 + Zmarli z rodz. 
Jab³oñskich i Szczechowskich; 10:00 
+Anna Pakun (1); 11:30 CHRZTY; 
13:00 + Julian (26), zmarli z rodziny; 
+ Katarzyna (60); 14:00 (brak); 
18:00 (brak); 19:00 (brak); Po-
niedzia³ek (5.05): 7:00 GR5, 18:00 
+ Irena i Zygmunt Lewandowscy, Ma-
ria i Wojciech Kêdziora, Iwona Ka-
powska; Wtorek (6.05.): 7:00 GR6; 
18:00 + Irena, Maria, Jerzy; Œroda 
(7.05.): 7:00 + Antoni Wawrzyniak 
(7); 7:30 + Franciszek Grzenkowicz 
(pogrzebowa); 18:00 GR7; Czwar-
tek (8.05.): 7:00 GR8; 18:00 + Irena 
Œliwicka; Pi¹tek (9.05): 7:00 GR9; 
18:00 O potrzebne ³aski dla cz³onków 
Stra¿y Honorowej i wszystkich pa-
rafian. Sobota (10.05.) 7:00 GR10; 
10:00 ŒWIÊCENIA DIAKONATU 
(Katedra pw. Œw. Jakuba Ap.) 
18:00 (urodzinowa ks. Piotra i To-
masza Buda).
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