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Drodzy  Parafianie! 

 Pierwszy miesiąc nowego roku już mamy za sobą. Przeminęła radosna i zarazem 

charakterystyczna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia. Mamy już za sobą tegoroczną 

wizytę kolędową, która jest jednym z aktów naszej wiary, gdy przyjmujemy kapłana i 

wraz z nim modlimy się o Boże błogosławieństwo dla całej naszej rodziny. Ale również 

jest to zadośćuczynienie przykazaniu kościelnemu, które w odnowionej wersji mówi, że 

chrześcijanin powinien się troszczyć o sprawy materialne Kościoła, gdy składamy dar 

materialny w postaci ofiary. Przed nami kolejny miesiąc, który Pan Bóg pozwala nam 

rozpocząć. Jest to miesiąc krótki, ale też mający wartość naszego zbawienia. Prymas 

Tysiąclecia Stefan Kard. Wyszyński nauczał: „Czas to pieniądz, a ja wam powiadam 

czas to wartość zbawienia człowieka”. I ta prawda winna nam przyświecać nawet w tym 

krótkim miesiącu i zarazem miesiącu uciech i radości, boć to przecież karnawał. Św. 

Paweł Apostoł ze swoistym realizmem nam przypomina zasadę: „Czy śpicie, czy jecie, 

czy cokolwiek innego robicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. Taka winna nam 

ludziom wierzącym przyświecać świadomość. Człowiekowi wierzącemu nic nie jest i 

nie powinno być obce pod słońcem poza grzechem. W świetle nauki św. Pawła możemy 

otwarcie powiedzieć, że poprzez wszystko możemy chwalić Pana Boga i przez pracę, i 

przez odpoczynek, i przez rozrywkę i zabawę karnawałową, i przez post, i przez łzy, 

cierpienie, przez zdrowie, i przez chorobę. Ważną w tym względzie jest intencja, którą 

lapidarnie ale i dosadnie wyraził autor pieśni „Kiedy ranne…” Franciszek Karpiński w 

słowach: „Niech Cię nawet sen nasz chwali”. Dnia 2 lutego będziemy przeżywać Święto 

Ofiarowania Pańskiego, które jest wspomnieniem postawy Maryi i Józefa, gdy 

przychodzą do Świątyni i ofiarują Bogu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

swoje Pierworodne Dziecko - Jezusa. Jest to dla nas ludzi wierzących wezwanie, byśmy 

umieli Bogu ofiarować nie tylko to co nam „zbywa”, co niewiele kosztuje, ale ofiarować 

to co sobie bardzo cenimy, swój czas, bardzo cenny, swoje siły czy nawet przezwyciężyć 

ból i cierpienie i stanąć w obecności Boga na niedzielnej czy świątecznej Mszy św. A 

może zaangażować się w takie czy inne dzieło Kościoła, parafii, czy to w kręgi rodzin, w 

Żywy Różaniec, w chór, w czytanie lekcji podczas liturgii. To jest to moje osobiste 

ofiarowanie Panu Bogu, ale też powracające do mnie osobiście w postaci ożywienia 

mojej wiary i pogłębionej relacji z Bogiem. Niech więc postawa wielkoduszna i ofiarna 

Maryi i Józefa będzie dla każdego z nas wzorem i wezwaniem.  

  Ks. Piotr Pietrzyk MSF 

         /proboszcz/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 

1. Miesiąc luty rozpoczynamy w środę. W tym dniu jak zwykle zapraszamy na 

nabożeństwo Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz 18.00. Po 

nabożeństwie Msza św. 

2. W miesiącu lutym łączymy się w modlitwie z papieżem: „Aby ludzie przeżywający 

próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z 

przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach”. W tej intencji możemy 

ofiarować codzienną modlitwę „Anioł Pański”. 

3. Dnia 2 lutego przeżywać będziemy  święto Ofiarowania Pańskiego zwane potocznie  

świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu wspominamy ten moment z życia 

Świętej Rodziny, gdy Maryja i Józef zgodnie z przepisami prawa ofiarują Bogu Ojcu 

swe pierworodne Dziecię w świątyni Jerozolimskiej. W tym dniu podczas liturgii 

obecność Jezusa symbolizuje świeca zwana gromnicą. Błogosławieństwo świec 

odbędzie się na wszystkich Mszach św. w tym dniu. A odprawione będą o godz. 

8.15; 10.30 i 18.00. Jest to już ostatni dzień, w którym możemy zaśpiewać podczas 

liturgii kolędy. W tym dniu przypada też pierwszy czwartek miesiąca. Z tej racji od 

godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 

uproszenia nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych.  

4. Dzień 2 lutego jest Dniem Życia Konsekrowanego, ustanowiony jeszcze przez św. 

Jana Pawła II. W tym dniu w Bazylice katedralnej w łączności z Biskupem Rzymu 

odbędzie się ponowienie ślubów wszystkich osób konsekrowanych żyjących w 

Kościele według Rad ewangelicznych, a więc zakonnic, zakonników, członków 

instytutów świeckich, dziewic i wdów konsekrowanych. Jest to zarazem dzień 

dziękczynienia za dar osób zakonnych i za ich różnoraką posługę we wspólnocie 

Kościoła ale też dzień modlitwy wspierającej ich do wytrwania na drodze powołania 

i służby w Kościele. 

5. Dnia 3 lutego przypada wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona od 

chorób gardła. Z tej racji po Mszach św. w tym dniu odbędzie się ceremonia 

specjalnego błogosławieństwa wiernych za wstawiennictwem św. Błażeja. 

6. Dnia 3 lutego także przypada pierwszy piątek miesiąca. Z tej racji od godz. 8.30 

rozpoczną się odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Natomiast o godz. 

18.00 zostanie odprawione nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po 

nabożeństwie Msza św. 

7. Dnia 4 lutego przeżywać będziemy pierwszą sobotę miesiąca. Z tej racji po Mszy 

porannej zostanie odprawione nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. W tym 

roku pierwsze soboty miesiąca mają szczególny wymiar ze względu na jubileusz 100 

lecia objawień i Orędzia Maryi z Fatimy w roku 1917. 

8. Dnia 5 lutego przeżywać będziemy pierwszą niedzielę miesiąca. Z tej racji po Mszy 

św. o godz. 8.15 zostanie odprawione nabożeństwo dla członków Żywego Różańca. 

Zapraszamy na chwilę wspólnej modlitwy. 

9. Dnia 11 lutego przeżywać będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 

Lourdes. Jest to zarazem Światowy Dzień Chorego. Z tej racji zostanie odprawiona 

Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu chorych i tych którzy się 
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nimi opiekują, o godz. 10.00. Po Mszy św. udzielone zostanie błogosławieństwo na 

sposób lurdzki. Zapraszamy do udziału wszystkich chorych i w podeszłym wieku 

oraz opiekujących się chorymi. 

10. Dnia 16 lutego, we czwartek, zgodnie z tradycją naszej parafii, zapraszamy na 

modlitwę apelową na godz. 21.00. Modlitwę przygotuje i poprowadzi młodzież 

KSM. 

11. Dnia 22 lutego przeżywać będziemy święto Katedry Św. Piotra Apostoła. W tym 

dniu można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła katedralnego 

oraz za modlitwę podczas nawiedzenia  katedry słowami Ojcze nasz… i Wierzę w 

Boga… 

12. W dniach od 26 lutego do 4 marca przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. W tym tygodniu w sposób szczególny chcemy pamiętać o 

ludziach borykających się z problemami uzależnienia od alkoholu, czy innych 

używek nie pozwalających normalnie funkcjonować w społeczności ludzkiej. 

Chcemy pamiętać o ich rodzinach, które też cierpią bardzo z tego powodu. Chcemy 

w tym tygodniu wypraszać łaskę trzeźwości dla tych osób, których spotyka się i w 

naszej wspólnocie parafialnej. Tu godne są podkreślenia i uwagi działania osób, 

które angażują się w proces pomocy tym ludziom poprzez organizowanie grup 

Anonimowych Alkoholików, gdzie można otrzymać wsparcie, by wejść na drogę 

trzeźwości i na niej wytrwać. Jest taka grupa i w naszej wspólnocie parafialnej i w 

imieniu odpowiedzialnych za tę grupę, szczególnie w imieniu Pana Krzysztofa 

Schmidt zapraszam do skorzystania z tej formy pomocy wszystkich borykających się 

z problemem uzależnienia czy współuzależnienia. 

13. W dniach od niedzieli 26 lutego do wtorku 28 lutego włącznie we wszystkich 

kościołach parafialnych, i w naszym również odbędzie się adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Dawniej było to tzw. Czterdziestogodzinne nabożeństwo. Adoracja 

rozpoczynać się będzie w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 i trwać będzie do 

Mszy wieczornej. Natomiast w poniedziałek i wtorek adoracja rozpocznie się po 

Mszy porannej i zakończy się przed Mszą wieczorną o godz. 18.00. Jest to takie 

trzydniowe bezpośrednie przygotowanie do godnego rozpoczęcia czasu Wielkiego 

Postu. Zapraszamy wszystkich, którzy dysponują czasem do trwania na adoracji w 

ciągu dnia. Niech ta okazja do adoracji będzie takim wyciszeniem po 

karnawałowych pląsach i wkroczeniem w czas refleksji, zadumy i trudnego ale 

wręcz koniecznego czasu nawrócenia, jakim jest Wielki Post.  

14. Podczas kolędy z naszej strony padały pytania, czy byłaby zgoda na zmianę godzin 

Mszy św. niedzielnych w obliczu wprowadzenia Mszy dla rodziców z małymi 

dziećmi o godz. 12.00. Chodziłoby o zmianę Mszy św. porannej z godz. 8.15 na 

godz. 8.00 i Mszy św. z godz. 10.30 na godz. 10.00. Ale też w całej prawdzie trzeba 

przyznać, że i ze strony parafian takowe propozycje padały. Więc jeśli nie będzie 

sprzeciwu ze strony parafian, to z pierwszą niedzielą Wielkiego Postu przejdziemy 

na nowe godziny odprawiania Mszy niedzielnych. Jest to też podyktowane 

względami praktycznymi chociażby zwiększenia odległości czasowej między sumą a 

Mszą się dla rodziców z dziećmi. Czasami są wyjątkowe uroczystości na sumie jak 

chociażby pierwsza Komunia Św. Wtedy jest problem zmieścić się w przeciągu 

półtorej godziny. Natomiast dwie godziny spokojnie wystarczą. Ponadto też jest 

problem z opróżnieniem parkingu po skończonej sumie, gdy już następne auta 

wjeżdżają na Mszę o godz. 12.00. Jednym z rozwiązań będzie zakończenie Mszy o 

godz. 11.00. A gdyby się wyjątkowo przedłużyła Msza św. to jest możliwość 

otworzenia zapory zamykającej drogę i wyjeżdżania z parkingu przez tę bramę, by 

nie kolidować wjeżdżającym od ul. Kościerskiej. To tez jest taka możliwość, by na 

niedzielę i święta te zapory otwierać. Podsumowując z dniem 5 marca 2017 roku a 

więc w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Msze św. będą odprawiane w nowym 

porządku: o godz. 8.00; 10.00 i 12.00. Po południu o godz. 18.00. Miesiąc luty niech 

będzie czasem przemyślenia tej zmiany i zakodowania sobie w naszej świadomości, 

by już od Wielkiego Postu spokojnie odnaleźć się w nowym grafiku niedzielnych i 

świątecznych Mszy św. 

 

INTENCJE   MSZALNE 

 

Środa 01.02.2017  

07.00 1. Za ++ Stanisławę i Stanisława Majcher 

 2. W int. wspólnoty zakonnej MSF w Wielkim Klinczu 

 3. Za + Anieszkę Richter /24/ 

18.00 1. O błog. Boże i zdrowie w rodzinie oraz za ++ z rodziny 

 2. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /3/ 

 3. O łaskę uzdrowienia dla Kornelka 

Czwartek 02.02.2017 święto Ofiarowania Pańskiego  

08.15 1. Za + Agnieszkę Richter greg /25/ 

 2. O zdrowie i błog. Boże dla żony Małgorzaty 

10.30 1. Za ++ Bertę, Franciszka Jankowskich, Stanisława Wlaźlak i pokrewnych 

 2. Za ++ Agnieszkę, Jana, Zygmunta, Zofię i Józefa Wenckich 

18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże oraz opiekę Św. 

 Rodziny w dniu urodzin 

2. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /4/ 

Piątek 03.02.2017 Pierwszy piątek miesiąca  

08.15 1. O zdrowie i błog. Boże dla żony Małgorzaty 

 2. O łaskę zdrowia i błog. Boże dla Teresy Wawrzyniak 

 3. O światło Ducha św. i dar mądrości dla syna Marka 

18.00 1. Za ++ Wandę w 12 rocz. śm, Kiliana, Ludwikę, Danielę Stral 

 2. Za + Agnieszkę Richter greg /26/ 

 3. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg. /5/ 

Sobota 04.02.2017 Pierwsza sobota miesiąca 
07.00 1. Za ++ Teresę w dniu ur. i Edmunda Diedrich, Henryka, Czesława, Edwina, 

 Klemensa i Bogdana Gruchałów i Urszulę Ćwikałowską 

 2. Za + Agnieszkę Richter greg. /27/ 

18.00 1. Za ++ Zofię, Zygmunta, Teodora, Barbarę Gendig i Magdalenę Czapiewską 

 2. Za + Ryszarda Daleckiego z racji urodzin 

 3. O zdrowie i błog. Boże dla mamy i jej rodziny 



 4. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg. /6/ 

Niedziela 05.02.2017 V Niedziela Zwykła 
08.15 1. O błog. Boże dla członków Żywego Różańca i ich rodzin – od II R. Matek 

2. Za ++ Gertrudę, Franciszka i Stanisława Felskowskich i Wacława Grau 

 3. Za ++ Helenę, Marię, Henryka, Kazimierza i Jana Bielawa 

10.30 1. Za  parafian 

 2. Za ++ Annę, Aleksandra Lilla oraz Annę i Pawła Jaszewskich 

 3. Za + Genowefę Słomińską w 30 dzień po śmierci 

12.00 1. Za + Agnieszkę Richter greg /28/ 

 2. Za + ojca Antoniego Stencel  

18.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /7/ 

Poniedziałek 06.02.2017  

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /8/ 

 2. O światło Ducha św. i dar mądrości dla syna Marka 

 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog Boże dla syna Piotra 

18.00 1. O łaskę uzdrowienia dla Kornelka 

 2. Za + Agnieszkę Richter greg. /2/ 

 3. O szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla matki i dziecka. 

Wtorek 07.02.2017  

07.00 1. Za Kazimierza Turzyńskiego greg /9/ 

2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla syna Piotra 

 3. O łaskę zdrowia i Bożego błog dla Waldemara Majcher 

 4. O zdrowie i błog. Boże dla Teresy Wawrzyniak 

18.00 1. Za ++ Kazimierza Krużyckiego i jego rodziców 

 2. Za + Agnieszkę Richter greg. /30/ 

Środa 08.02.2017  

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /10/ 

18.00 1. Za ++ Piotra Literskiego w 8 r. ś., Ewę, Mariana i Tadeusza Ryng oraz  

  Eugeniusza Galewskiego 

Czwartek 09.02.2017  
07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /11/  

2. Za ++ Stanisława i Kazimierza Turzyńskich i ++ z rodziny 

18.00  1. Za ++ Anastazego w 21 rocz. śm, Jadwigę Zaborowskich i Gerarda Okrój 

 2. Za Stefana Rekowskiego w 9 rocz. śm oraz o zdrowie dla Marianny 

Piątek 10.02.2017  

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /12/ 

2. Za ++ Jana, Annę i Stefana Rekowskich 

18.00 1.  

Sobota 11.02.2017  

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /13/ 

 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie na dalsze lata  

  życia i kapłańskiej posługi dla ks. Piotra z racji urodzin. 

10.00 1. W intencji chorych i tych, którzy nimi się opiekują. 

18.00 1. Za ++ Bronisławę, Pawła Gruchałów, Bronisławę Kajzer, Helenę i Konrada  

  Skrzyńskich 

 2. Za ++ Szymona Tocha i Macieja Kropidłowskiego int. od koleżanek i  

  kolegów ze szkoły podstawowej. 

Niedziela 12.02.2017 VI Niedziela Zwykła 
08.15 1. Za + Henryka Urban w rocz. urodzin 

 2. Za ++ Bartosza Lepak i dziadków 

10.30 1. Za Parafian 

 2. Za ++ Marka, Stefana Lizakowskich i Andrzeja Trzcińskiego 

12.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /14/ 

18.00 1. Za + siostrzeńca Szymona Tocha 

Poniedziałek 13.02.2017 

07.00 1.. 

18.00 1. Za ++ Gertrudę z racji urodzin i Józefa Czapiewskich 

 2. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /15/ 

Wtorek 14.02.2017 
07.00 1.  

18.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /16/ 

Środa 15.02.2017 
07.00 1. Do św. Rodziny o zdrowie i błog. Boże dla Br. Mariana MSF z racji urodzin 

18.00 1. Za ++ Emilię Świtała z racji ur, rodziców Świtała i Turzyńskich oraz  

  Rodzeństwo 

 2. Za ++ Irenę i Jana Stępnakowskich, Edmunda, Kazimierza i Renatę Derra 

 3. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /17/ 

 4. Za + Zygmunta Potrac w rocz. śmierci 

Czwartek 16.02.2017  

07.00 1.  

18.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /18/ 

Piątek 17.02.2017  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Ludwikę w dniu ur. i Stefana Łangowskich 

 2. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /19/ 

Sobota 18.02.2017 

07.00 1.  

14.00 1. Msza św. ślubna Paulina Sprawka i Sebastian Ebertowski 

18.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /20/ 

 2. Za + Daniela Justka w 38 rocz. urodzin 

Niedziela 19.02.2017 

08.15 1. Za ++ Michała, Franciszkę, Marię i Czesława Piechowskich 

 2. Za ++ Ewę Machut i Wacława Grau 

 3. Za ++ Irenę, Tadeusza, Władysława Piechowskich i Jana Saworskiego 

10.30 1. Za parafian 

 2. Za ++ rodziców z obu stron Hinc i Troka oraz o zdrowie i Boże błog. 

 w rodzinie 

 3. Za ++ Gertrudę Bek w 10 rocz. śm. oraz Brunona Bek i Marię Flisikowską 



12.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /21/ 

18.00 1.  

Poniedziałek 20.02.2017 

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /22/ 

18.00 1. Za ++ Renatę i jej rodziców chrzestnych, Zofię i Leona Olszewskich 

 2. Za + Teresę Paszylk w 2 rocz. śm. 

 3. Za ++ Zygmunta Jankowskiego z racji urodzin i ++ z rodziny Jankowskich 

Wtorek 21.02.2017 

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /23/ 

18.00 1. Za ++ Irenę i Bożenę Kamińskie 

Środa 22.02.2017 

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /24/ 

18.00 1. Za ++ Jarosława Paszylk i rodziców 

 2. Za ++ Bernarda, Martę i Józefa Potrac 

 3. Za ++ Anastazję i Jana Mrozewskich oraz braci i siostry 

Czwartek 23.02.2017 

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /25/ 

18.00 1. Za ++ Ryszarda i Cecylię Sulima, Mariannę, Henryka i Elżbietę Słomińskich 

 2. Za + Daniela Justka 

Piątek 24.02.2017 

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /26/ 

18.00 1. Za + Daniela Justka w 30 dzień po śmierci 

Sobota 25.02.2017 

07.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /27/ 

18.00 1. Za ++ Franciszka Zaborowskiego w rocz. ur. oraz Ludwikę 

 2. Za ++ Mariannę, Józefa Okrój, Tadeusza Nowaka i ++ z rodziny 

Niedziela 26.02.2017 

08.15 1. Za ++ Romana Buszman z racji ur. i ks. Zygmunta Żubryckiego MSF 

 2. Za ++  Bronisława Trzebiatowskiego i Stanisława Kaczorowskiego 

10.30 1. Za parafian 

 2. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /28/ 

12.00 1. Za ++ rodziców Urbanowicz, Franciszka Łukowicz i jego braci 

18.00 1. Za ++ Aleksandra i Martę Ebertowskich oraz ++ z rodziny 

Poniedziałek 27.02.2017 

07.00 1. Za ++ rodziców z obojga stron 

18.00 1. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /29/ 

Wtorek 28.02.2017 

07.00 1. 

18.00 1. Za ++ Teofila w 41 rocz. śm. oraz Helenę Okoniewskich 

 2. Za + Tadeusza Budę w 10 rocz. śm. 

 3. Za ++ Annę, Feliksa Bek, Cecylię Edmunda i Henryka Płatek 

 4. Za + Kazimierza Turzyńskiego greg /30/ 

 

SPRZĄTANIE  KOŚCIOŁA 

 

04.02.2017 – sobota – Wielki Klincz, ul. Majkowskiego i Gulgowskich:  Anna 

Leman, Iwona Turzyńska, Wiesława Kamińska, Sylwia Flisikowska, Kamila 

Miloch 

11.02.2017 – sobota –Wielki Klincz, ul. Gulgowskich i Polna: Dorota Piesik, Lucyna 

Piechowska, Wioleta Polak, Zofia Kobiela, Wiesława Literska 

18.02.2017 – sobota – Wielki Klincz, ul. Polna: Justyna Szybalska, Joanna Bunik, 

Karina Stencel, Katarzyna Skwierawska, Aleksandra Duraj 

25.02.2017 – sobota –Wielki Klincz, ul. Polna: Iwona Ossowska, Małgorzata 

Gruchała, Grażyna Smentoch, Bożena Nikiel, Anna Krauze 

  

   Kącik humoru 
     I 

Papież Leon XII, wizytując więzienie w Civitavecchia, pytał wszystkich 

więźniów: za jakie przestępstwo ich skazano. Prawie wszyscy uważali się za niewinnych 

i oskarżali wymiar sprawiedliwości Państwa Papieskiego, że źle działa, że jest 

niesprawiedliwy. Tylko jeden powiedział: Ojcze święty – byłem złodziejem i bandytą i 

dlatego słusznie się tu znalazłem. 

 Ojciec święty, słysząc to, zwraca się do towarzyszącego mu dyrektora więzienia:             

- Proszę natychmiast uwolnić oskarżającego się przed chwilą o zbrodnie, bo może 

zepsuć tylu przebywających tu ludzi, którzy uznali się za niewinnych. 

 

     II 

 Powszechnie było wiadomo, że papież Grzegorz XVI sprzeciwiał się budowie 

kolei w Państwie Kościelnym. Po jego śmierci kursowała w Rzymie anegdota:  

 Oto papież Grzegorz XVI wybiera się w podróż do nieba. Gdy przebył już wiele 

kilometrów, spotyka Św. Piotra. 

- Czy daleko jeszcze do nieba? – pyta 

- Nawet bardzo daleko – odpowiada mu św. Piotr – pierwszy papież. 

- Ale ja już jestem bardzo zmęczony – żali się i uskarża Grzegorz XVI. 

- Twoja wina odpowiada mu św. Piotr. – Trzeba było pozwolić zbudować kolej. 

 

     III 

 Grzegorz XVI znany był z tego, że lubił napić się dobrego wina. Miał też własną 

piwnicę bogato w nie zaopatrzoną. 

 Po śmierci – jak mówi anegdota – udaje się do nieba i przez dłuższy czas usiłuje 

otworzyć jego bramę. Jednak bezskutecznie. Na hałas spowodowany tymi usiłowaniami 

zjawia się św. Piotr – klucznik od bram nieba. Papież Grzegorz żali się przed nim, że 

niestety, klucze do nieba, które powierzył Pan Jezus, św. Piotrowi i jego następcom nie 

działają prawidłowo. 

 Św. Piotr bierze je do ręki i przygląda się im uważnie. A potem z uśmiechem 

mówi do niego: Pomyliłeś się, mój drogi, bo zamiast do nieba wziąłeś klucze do swej 

piwniczki. 


