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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Marka:
„Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów:  „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzcicie-
la, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo 
Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przyka-
zał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął  ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi 
wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że 
zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upo-
minać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź 
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do sie-
bie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce za-
chować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zacho-
wa je”. (Mk 8, 27-35)

ROZWAŻANIA 
„Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. 

Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafimy zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozosta-
wia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w sta-
nie zrobić. Zaufajmy Bogu, naszemu Stwórcy, który naprawdę pragnie naszego dobra i 
szczęścia. On zna nas najlepiej i wie, do czego jesteśmy zdolni. Nigdy nie zostawia nas 
samych, lecz przez krzyż prowadzi nas do pełni życia”. 

Joanna Woroniecka - Gucza

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kościelna 2A • Nowogard • Tel: 91 39 26 370  • ks. Proboszcz  506 081 328

Biuletyn redaguje ks. Waldemar Piątek 507 085 640
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
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Z życia naszej wspólnoty
IMIENINY SIOSTRY GABRIELĘ

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji imieninowej siostry Gabrieli 
w sobotę 29 września podczas Mszy św. o godz. 09.00. czcigodniej siostrze składam 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe prosząc dobrego patrona św. Archanioła Gabrie-
la o wstawiennictwo przed dobrym Bogiem w posłudze nowogardzkiej społeczności.

ZAPROSZENIE NA ODPUSTU  
W DĄBROWIE NOWOGARDZIEJ

Wspólnota mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej i duszpasterze naszej parafii za-
praszają wszystkich chętnych na obchody święta patronalnego tejże wspólnot w dniu 30 
września 2018 roku (niedziela). Obchody św. Michał Archanioła rozpoczynamy Mszą 
św. odpustową o godz. 14.00. 

Po Mszy św. zapraszamy na koncert i mały poczęstunek. Bus dla chętnych osób spod 
kościoła w Nowogardzie, odjedzie o godz. 13.35 i w odwiezie osoby po uroczystościach.

KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA
Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii Wniebowzięcia NMP włącza się 
w ogólnopolską akcję Kromka Chleba dla Sąsiada. Wolontariusze PZC i członkowie 

Szkolnych Kół Caritas 21 i 22. 09. 2018 w godzinach od 8:00 do 18:00 będą zbierać żyw-
ność w dyskoncie Biedronka na ul. Warszawskiej. W niedzielę 23.09.2018 po Mszach św. 
o godz. 9:30, 11:00, 12:30 wolontariusze będą zapraszać wszystkich parafian na poczę-
stunek na placu kościelnym, natomiast wieczorem o godz. 19:00 zapraszamy na ognisko, 
grilla i wspólną zabawę. Paczkami z zebranych produktów pragniemy obdarować osoby 
starsze i samotne mieszkających na ul. Warszawskiej i Kowalskiej - paczki będziemy roz-
nosili w niedzielę 23.09.2018 od godz. 15:00.

ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO  
NA POLSKĘ

17.09.2018 Rocznica zdradzieckiej napaści sowietów na Polskę w tym dniu obchodzo-
ny jest również Dzień Sybiraka. Spotkajmy się o godz. 12:00 na Cmentarzu Komunal-
nym przy Pomniku Sybirackim ( weźmy ze sobą znicze ). Wieczorem o godz. 18:00 Msza 
św. w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego - Patrona Sybiraków.

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA PATRON DZIECI  
I MŁODZIEŻY POLSKIEJ

18.09.2018 obchodzić będziemy uroczystość Św. Stanisława Kostki patrona dzieci i 
młodzieży w Polsce. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Mszę św. za wstawien-
nictwem św. Stanisława o godz. 18:00.
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA ŚLADAMI  
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

28.09.2018 wyrusza pielgrzymka śladami Św. Stanisława Kostki. Odwiedzimy między 
innymi grób Św. Stanisława w Rzymie, jeśli ktoś ma intencję i prośbę o modlitwę, prosi-
my składać je do skrzynki znajdującej się przy kaplicy MB Fatimskiej.

MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W dniu 03 września o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP rozpoczęliśmy 

prośbą o bł. Boże nowy rok szkolny 20018/2019. Serdecznie dziękujemy uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzicom, nauczycielom oraz 
personelowi administracyjnemu obecnemu na tej Eucharystii za wspólną modlitwę.

POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW I PRZYBORÓW 
SZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1, 2 i 3 szkół podstawowych oraz ich rodziców 
na uroczystość poświęcenia tornistrów oraz przyborów szkolnych, która odbędzie się 

w niedzielę 16 września podczas Mszy św. o godz. 12.30.

ZAPISY 7 KLASISTÓW DO GRUPY PRZYGOTOWANIA 
PRZED BIERZMOWANIEM

Od 1.09. do 23.09. będzie można zgłosić młodzież z klas 7 szkół podstawowych na 
2-letni okres przygotowania w naszej parafii do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 
Od 1 września będzie można pobrać z zakrystii odpowiednie formularze zapisu.

SPOTKANIE 8 KLASISTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ 
DO BIERZMOWANIA

Ks. Waldek zaprasza uczniów 8 klas przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania na spotkanie po wakacyjne w niedzielę 16 września podczas Mszy św. o 
godz. 18.00 i spotkanie po Mszy św.



5www.wnmp.nowogard.eu

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną na Nowennę do Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy. 

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 19.00 – 20.00.

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauki przed chrztem w miesiącu sierpniu odbędzie się: 

22 września i 13 października 2018 roku o godz. 18.45 w biurze parafialnym. Osoby za-
interesowane serdecznie zapraszamy.

USZANOWANIE RELIKWI ŚW. JANA PAWŁA II, ŚW. OJCA PIO  
I ŚW. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

We wrześniu i październiku  podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy 
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-

dzie można uszanować relikwie tych świętych:
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 września o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 września o godz. 18.00.
- św. Jana Pawła II – 02 października o godz. 18.00.

INTENCJA NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ OD 15.08 – 
7.10.2018

„Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i ewangelii, o 
odwagę w Duchu Świętym dla naszego pokolenia w mądrym przeżywaniu niepodległo-
ści Ojczyzny oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.”

Małżeństwo podlegające prawu Kościoła Rzymskokatolickiego pragną zawrzeć:

Emilia Tomkalska - Nowogard
Filip Oniszczenko- Nowogard

  Osoby, które znają powody lub przeszkody, które spowodowały by niemożność za-
warcia małżeństwa katolickiego przez wyżej wymienione osoby są zobowiązane, w jak 
najszybszym czasie, poinformować proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie o takowych przeszkodach.

Zapowiedzi przedślubne:
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TRUDNE TEMATY

Patron dzieci i młodzieży na trudne czasy
Wspomnienie św. Stanisława Kost-

ki SJ obchodzone jest w Polsce, de facto 
dwa razy. 13 listopada w Kościele Kato-
lickim obchodzimy ogólne wspomnienie 
tego świętego, które Polski Kościół prze-
niósł na 18 września. Dlaczego? Kostka 
na start?

Polski Kościół przeniósł w roku 1974 
jego wspomnienie na dzień 18 września, 
aby młody święty błogosławił swoim pod-
opiecznym na początku roku szkolnego.

Czy ta sytuacja sprawdza się w prakty-
ce? Czy szerzy się odpowiednio kult tego 
Świętego, aby mógł on stać się wzorcem 
dla wielu uczniów? Czy w dzisiejszych 
czasach, kiedy demoralizacja i deprawa-
cja młodzieży pędzi w zawrotnym tem-
pie nie należy poważanie odwołać się do 
wzorca tego delikatnego, wrażliwego, a 
jednocześnie heroicznie zdeterminowa-
nego chłopca, dążącego do doskonałej 
służby Bogu?

Na początku roku szkolnego katecheci 
i uczniowie często tak są zajęci rozpoczy-
nającym się nowym cyklem nauki, że ra-
czej niewielu z nich pamięta już o swoim 
patronie.

Uwspółcześniony heroizm?
Starsi o imieniu Stanisław na ogół świę-

tują dzień swojego patrona tradycyjnie 13 
listopada. Wiele polskich kalendarzy na-
dal wskazuje bowiem tę datę jako dzień 
św. Stanisława Kostki. Nie słychać jednak 
w kościołach pięknych pieśni o heroicz-
nym młodzieńcu. Warto nadmienić, że 

pieśni tych (jak np. „Aniele ziemski bez 
winy, ozdobo naszej krainy”) uczono w 
szkołach i kościołach przed wojną, a na-
wet jeszcze w okresie komunizmu, w la-
tach 60 i 70 ubiegłego wieku. Czemu tra-
dycja ta zaniknęła?

Jednym z powodów jest fakt, że obecnie 
język tych pieśni wydaje się archaiczny, a 
młodym należy we współczesny sposób 
przybliżać postaci świętych. Czynią to pi-
semka dla dzieci. Tą drogą poszedł rów-
nież młody jezuita Przemek Wysogląd SJ, 
tworząc K.O.S.T.K.Ę. – komiksowy życio-
rys świętego Stanisława Kostki. To bardzo 
cenna i pożyteczna inicjatywa, jednakże 
czy to wystarczy, aby przywrócić społecz-
ną pamięć o tym wspaniałym patronie?

Może też, patrząc z drugiej strony, je-
śli śpiewamy pieśń „Bogurodzica Dzie-
wica”, a także inne religijne i patriotycz-
ne pieśni, znane od wieków, to dlaczego 
nie mamy propagować wśród młodzieży 
tych, które traktują o ich patronie? Tym 
bardziej, że oddają one jego cnoty i zasłu-
gi.

1. Aniele ziemski bez winy,
ozdobo naszej krainy,
Wejrzyj z nieba dziś łaskawie
Na nas święty Stanisławie.

2. Przyjm nasze modły, ofiary,
niebieskie zlej na nas dary,
Wesprzyj w każdej nas potrzebie,
Gdy wzniesiemy głos do Ciebie.
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3. Gdy kornie przed Twe ołtarze,
niewinni padniem na twarze,
Niech szatańskiej strzały złości,
Nam nie zranią niewinności.

4. Gdy grzeszni Ciebie wzywamy,
pomocy Twej niech doznamy.
Uproś, jakich łask nam trzeba
I zaprowadź nas do nieba.

Może warto powrócić też do listopa-
dowego terminu Święta Patrona Dzieci i 
Młodzieży? Ten właśnie dzień jest obcho-
dzony jako święto liturgiczne w Kościele 
katolickim od 13 listopada 1670 roku na 
całym świecie, kiedy to papież Klemens X 
zezwolił zakonowi jezuitów na odprawia-
nie mszy świętej i brewiarza o Stanisławie.

„Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”
Stanisław Kostka został beatyfikowa-

ny w 1602 roku przez papieża Pawła V i 
kanonizowany przez Benedykta XIII 31 
grudnia roku 1726, chociaż dekret kano-
nizacyjny wydał wcześniej już Klemens 
XI (1714).

Postacią młodziutkiego polskiego Świę-
tego urzeczony był Cyprian Kamil Nor-
wid, pisząc wiersze na jego cześć. Św. Sta-
nisławem zafascynowany od młodości 
był bł. Jan Paweł II. Będąc w Rzymie na 
studiach teologicznych, a potem jako bi-
skup i kardynał, Karol Wojtyła wielokrot-
nie nawiedzał grób św. Stanisława Kostki.

13 listopada 1988 r. Papież Jan Paweł II 
rozpoczął drugie dziesięciolecie swojego 
Pontyfikatu modlitwą na rzymskim Kwi-
rynale, klęcząc przy sarkofagu polskiego 
świętego – Stanisława Kostki. Do zgro-

madzonych wiernych powiedział wtedy 
m.in.:

„Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”. 
Wszyscy znamy te słowa, które stano-
wią syntezę życia naszego Świętego, po-
staci doprawdy niezwykłej: w tak niedłu-
gim czasie zdołał osiągnąć ogromną doj-
rzałość powołania chrześcijańskiego i za-
konnego. Ten święty patron młodzieży 
polskiej towarzyszył mi od dawna, w cza-
sach młodości i potem, stale. Towarzyszył 
mi w Rzymie, gdy byłem studentem w po-
łożonym niedaleko stąd Kolegium Belgij-
skim. Prawie każdego dnia przychodzi-
łem szukać u niego duchowego światła i 
pomocy (…). Jego krótka droga życiowa 
z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń 
do Rzymu była jak gdyby wielkim bie-
giem na przełaj do tego celu życia każ-
dego chrześcijanina, jakim jest świętość. 
Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwy-
kłej postaci, myśli nasze podążają natych-
miast do młodych całego świata (…).

Tak, św. Stanisław miał trudną mło-
dość, mimo że był z bardzo bogatego 
rodu, arystokratycznego, prawie królew-
skiego, miał trudną młodość. Młodzi dzi-
siaj mają w Polsce trudną młodość, cza-
sem wydaje mi się, że nie potrafią spro-
stać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia 
poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co 
odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zosta-
ją, niech św. Stanisław Kostka będzie pa-
tronem – patronem trudnych dróg życia 
polskiego, życia chrześcijańskiego. Szu-
kajmy u niego stale wspomożenia dla ca-
łej młodzieży polskiej, dla całej młodej 
Polski.”

dokończenie stronie ostatniej
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 16.09.2018 r. – XXIV Niedziela Zwykła
7.00 + Wacław Szymczak w 15 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny; + Wacław, Józef, 
           Ryszard, Franciszek, Ryszard, Marek.
9.30 + Kornelia, Henryk, Zdzisław Ciesielscy w 8 rocz. śmierci.
11.00 + Krystyna Ścibor w 2 rocz. śmierci.
12.30 W intencji Grażyny z okazji urodzin prosząc o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski 
 na dalsze lata życia.
18.00 W intencji zmarłych z rodz. Pisarek, Jaworskich i Malinowskich. 
 Karsk (godz. 09.00) + Bronisław Wołoszyn w 24 rocz. śmierci, + Katarzyna Wołoszyn 
 i za zmarłych z rodziny.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) rezerwa rodz. Romble.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 17.09.2018 r. 
7.00  + Robert Mateja w 1 rocz. śmierci, + Halina Kotylak w 33 rocz. śmierci.
18.00  O bł. Boże, łaskę zdrowia i potrzebne łaski w dniu urodzin Anety i Wojciecha.

Wtorek 18.09.2018 r. – święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski
7.00 
17.00 DĄBROWA
18.00 + Lesław Raźniewski w 20 rocz. śmierci..

Środa 19.09.2018 r. 
7.00 
17.00 OLCHOWO- odwołana
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Helena Fecak – Zawadzka w 6 rocz. śmierci; + Helena Bińczyk w 23 rocz. śmierci
 i za zmarłych z rodziny.
 - + Ryszard Bil w 12 rocz. śmierci oraz za zmarłych Henryk i Stanisław Piasecki, 
 Stefania Nowicka, Janusz Karasiński, Jan Zieńko i Maria Kijak.

Czwartek 20.09.2018 r. – wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy
7.00 + Marek Gąsiecki w 10 rocz. śmierci ( intencja od córki z rodziną).
17.00 KARSK
18.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji 80 rocznicy urodzin.

Piątek 21.09.2018 r. – święto św. Mateusza Apostoła
7.00 
18.00 + Antoni Wawryczuk w 1 rocz. śmierci; + Jan Marczyński, + Antonina 
 i Ignacy Kwaśniewscy, + Maria, Aleksander Wawryczuk oraz za zmarłych z ich rodzin.
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Sobota 22.09.2018 r. 
9.00 + Władysława(k) Górecka w 26 rocz. śmierci, + Franciszek Górecki w 7 rocz. śmierci  
           i za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron.
16.00 Msza św. dożynkowa w Karsku.
18.00 + Stefania Dobrowolska w 1 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny: + Stanisław, 
 Mieczysław, Anna, Wiktoria Pietrasik.

Niedziela 23.09.2018 r. – XXV Niedziela Zwykła
7.00 + Jadwiga Wasilewicz w 24 rocz. śmierci.
9.30 + Marianna Mosiniak w 27 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny Mosiniak. 
11.00  Pro populo
12.30 +Henryk w 19 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
18.00 + Rodziców, rodzeństwo i za zmarłych z rodziny Żukowskich.
 Karsk (godz. 09.00) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Anny.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Marta, Henryk, Zenon, Jan i za zmarłych z rodziny.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 24.09.2018 r. 
7.00 
18.00 +Zdzisław Hoppe w 10 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 25.09.2018 r. wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa
7.00
17.00 DĄBROWA 
19.00 W intencji dzieci poczętych.

Środa 26.09.2018 r. 
7.00 
17.00 OLCHOWO
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Grzegorz, Eugeniusz i za zmarłych rodziców i braci.
 - + Franciszek, Ireneusz Szymczak (intencja od żony i dzieci z rodzinami).
  
Czwartek 27.09.2018 r. – wspomnienie św. Wincentego a Paulo
7.00 + Mikołaj Tracz w 6 rocz. śmierci i za zmarłych rodziców.
17.00 KARSK
18.00 1) W intencji Janiny Szałaj w 85 rocz. urodzin z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
 2) + Maria Krzak w 21 rocz. śmierci, + Wojciech Krzak w 30 rocz. śmierci 
 i za zmarłych z rodziny.

Piątek 28.09.2018 r. – wspomnienie św. Wacława męczennika
7.00 
18.00 + Bolesław Walas, Jan, Rozalia Stanisław Walas, Stanisław Zając. 
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Sobota 29.09.2018 r – święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
9.00 1) W intencji Ojca św. Franciszka, Ojczyzny oraz Radia Maryja i Telewizji Trwam.
 2) Msza św. imieninowa s. Gabrieli z prośbą o bł. Boże, zdrowie i wszelkie łaski
  w posłudze   w nowogardzkiej społeczności.
17.00 Msz św. ślubna.
18.00 + Ewa i Michał Mikłaszewicz.

Niedziela 30.09.2018 r. – XXVI Niedziela Zwykła
07.00 + Marian, Teresa, Celina Dubienieccy (intencja od synów z rodzinami).
09.30 + Anna Stasiak w 22 rocz. śmierci oraz za + Stefana, Józefa, Zuzanna i Czesław 
           Florkowscy
11.00 + Zbigniew Jabłoński w 7 rocz. śmierci.
12.30 + Stanisława (K) Markowska, + Franciszka (K), Franciszek Gramberg.
18.00 + Stanisław Steczek w 30 rocz. śmierci, + Edmunda (K) Steczek, + Swietłana Jeż.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 14.00) Msza św. odpustowa 
 w intencji mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej.

Kostka w Małopolsce
Warto wspomnieć także o kaplicy św. 

Stanisława Kostki w pięknym kościele Oj-
ców Jezuitów w Nowym Sączu. Malowi-
dła na ścianach i witraże opowiadają hi-
storię świętego jezuity: jego drogę do Rzy-
mu, przyjęcie do zakonu, podanie wiaty-
ku przez anioła Stanisławowi w jego cięż-
kiej chorobie (w obecności Matki Bożej z 
Dzieciątkiem Jezus.)

W Krakowie zaś, prężnie rozwija się Pu-
bliczne Gimnazjum Jezuitów  im. Św. 
Stanisława Kostki, prowadzone przez je-
zuitów. Szkoła stara się szerzyć kult świę-
tego i zachęcać młodych do podążania 
za heroicznymi czynami młodego jezu-
ity. Można śmiało powiedzieć, że działal-
ność KOSTKI, to pewnego rodzaju jezu-
icki przepis na dobrą szkołę. Św. Stanisław 
Kostka SJ jest także patronem największej 

w Polsce, Jezuickiej Wspólnoty Młodzie-
żowej MAGIS.

Stanisław Kostka został jednym z głów-
nych patronów Korony Polskiej i Litwy 
już w 1674 roku, a od 1961 roku jest pa-
tronem: Polski, archidiecezji łódzkiej i 
warszawskiej oraz diecezji chełmińskiej i 
płockiej, miast: Gniezna, Lublina, Lwowa, 
Poznania i Warszawy. Jest też patronem 
studentów oraz nowicjuszy i nowicjuszek, 
alumnów, polskiej młodzieży, ministran-
tów, wielu kościołów, a także Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). Pa-
pież Jan XXIII w 1962 roku potwierdził 
trwający od 1674 r. patronat św. Stanisła-
wa Kostki nad Polską.

(https://jezuici.pl/2014/09/patron-dzieci-i-mlo-
dziezy-na-trudne-czasy/)

dokończenie „Trudne tematy”


