
      ks. Andrzej Zwoliński  Stepowe „katakumby” 
 
Ogromną rolę w wychowaniu dzieci zesłańców do Kazachstanu odgrywały 
przez wiele lat, zwłaszcza w okresie ideologicznego zniewolenia kultury i 
szkolnictwa, babcie – starsze osoby, które narażając się na oskarżenia, a na-
wet uwięzienie, przekazywały prawdy wiary, tradycje narodowe, dbały o pod-
trzymywanie tożsamości rodziny. 
W pierwszych latach zesłania brakowało nie tylko kapłanów do posługi religijnej, ale 
przede wszystkim miejsca na wspólną modlitwę. Zanim zaistniała możliwość legal-
nego zorganizowania parafii, pierwotnie najlepszym miejscem modlitwy, a także 
sposobem przetrwania i przekazywania wiary, było organizowanie spotkań w do-
mach rodzinnych. Wydzielano w nich specjalny kąt, gdzie umieszczano obrazki 
święte czy przywiezione ze sobą figurki, zawieszano krzyż, nadając temu miejscu 
sakralny charakter. Zwykły barak czy mieszkanie zamieniały się w świątynię.     
Msze i inne modlitwy 
Wyjątkową sytuacją była możliwość uczestniczenia we Mszy świętej – stało się to 
możliwe po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Związkiem Radzieckim 
a rządem polskim na uchodźstwie, kiedy tworzyła się armia polska w ZSRR. Gdy 
przy tej okazji pojawiał się kapłan, mógł odprawić nabożeństwo, korzystając najczę-
ściej z czyjegoś domu. Tak wspominano pobyt ks. Tadeusza Fedorowicza wśród 
Polaków w Semipałatyńsku: „Jest wrześniowa niedziela, gromadzimy się w chacie, 
którą udostępnili nam gospodarze – Tatarzy (jaka dziwna jest historia). W chacie tej 
ksiądz Tadeusz sprawuje Najśw. Ofiarę.  Płaczemy ze wzruszenia”.  
Najczęściej jednak sami wierni prowadzili modlitwy. Wspominano: „Od 1936 do 195-
5 r. byliśmy bez księdza. Sami wtedy zbieraliśmy się po domach. Ten prosił do sie-
bie, drugi poprosił do siebie. I modliliśmy się. W niedzielę, święta… Ale nas rozpę-
dzali. Przychodzą komsomolcy, rozganiają, książki z rąk odbierają, biją, straszą. A 
ludzie wszystko jedno zbierali się, modlili”.  
Dom, w którym miały się odbywać tajne praktyki religijne, a tym bardziej nielegalna 
posługa kapłańska, musiał spełniać odpowiednie warunki. Pisał ks. Władysław Bu-
kowiński: „Nie każdy dom nadaje się do pracy duszpasterskiej. Najlepiej nadaje się 
domek jednorodzinny, położony na uboczu. (…) Trzeba zwracać baczną uwagę na 
to, żeby byli spokojni sąsiedzi. W takim domu można spokojnie się modlić, a nawet 
głośno śpiewać, byleby tylko były pozamykane drzwi i okna. Msze święte można w 
naszych warunkach odprawiać raniutko lub wieczorem. W dzień odprawiam tylko 
Msze pogrzebowe przy zwłokach”. (cdn) 
 

NIEDZIELA  II ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 15 STYCZNIA 2017 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

03/2017 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Iz 49, 3, 5-6; Sługa Boży światłem całej ziemi 
Ref : PRZYCHODZĘ BOZE, PEŁNIC TWOJĄ WOLĘ 
2/ 1 Kor 1, 1-3; Paweł apostołem Chrystusa 
3/ J 1, 29-34: Duch święty spoczął na Jezusie 

 



W 25 r ślubu Małgorzaty i Janusza Lipków,  
z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze. (TD) 
Po Mszy sw.: CHRZEST  

7.00 
 

18.00 

Za + męża Wiesława Skóra, ++ rodziców Krystynę i Jana Zając, ++ 
teściów Izabelę i Stanisława Skóra, o dar zycia w. 

16.01.2017 

MSZE ŚWIĘTE 15.01: 7.30 I 10.30; 15.15—KONCERT SCHOLI 

Do Ducha sw., o wytrwałość w powołaniu, zdrowie i bł.  
Boże z okazji urodzin syna Tobiasza. 

 17.01.2017; św. Antoniego Opata 

18.15 
21.01.2017; św. Agnieszki 

 
 
Z podziękowaniem za łaski i Bożą opiekę, z okazji 80 urodzin. 

 18.01.2017;  
 
 

18.00 

Za + Bernarda Kapała (30 dz.)/ 

 
17.00 

 

 
Za + męża Bolesława Słomskiego  
oraz ++ z najbliższej rodziny. 

 19.01.2017, św. Józefa Sebastiana Pelczara Bpa 

20.01.2017;  

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

O jedność wszystkich chrześcijan. 
 
Za przyjmujących kolędę  
o błogosławieństwo Boże dla domowników i rodzin. 
 
Nabożeństwo: 
 KONCERT CHÓRU I ORKIESTRY PARAF. 

 III ZW. 22.01.2017.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. W niedzielę (15 stycznia) zapraszamy na koncert scholi - 15.15) 
2. W dniach 18-25 stycznia trwa: 
   Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
3. Bóg zapłać za pracę ,  odśnieżanie, naprawy sprzętu kość., ofiary  
4. Msze św. można zamawiać w czwartek i piątek po Mszy św. 
 5.  Gość Niedzielny: Praktyki religijne w Polsce (18); Bój się Boga (22); 

Męczennicy z Katalonii (24); Po pierwsze zaufanie (26); Chiara i jej re-
wolucja ( 28); Moc błogosławieństwa ojca (30); Bp Kusz do twórców 
(I); Orszaki trzech Króli (IV); Czy Kościół popiera PIS ? (39); Mateczka 
z Auschwitz (46); Świat po Obamie (54); Afera hakera (56); Zabić mil-
czeniem (66). 

 kolęda 

Zakończyliśmy kolędę. Dziękujemy za otwarcie drzwi Waszych do-
mów, wspólną modlitwę, rozmowy o Kościele i Kościele domowym. 
Bóg zapłać za słodkie poczęstunki , ofiary do skarbonki na cele służby 
ołtarza i Misji oraz za ofiary kolędowe składane w kościele. 
Rodziny nieobecne w wyznaczonym dniu kolędy niech ustalą z księ-
dzem dogodny termin odwiedzin. 

STATYSTYKA KOŚCIOŁA: Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba ludności wyno-
siła 7 160 739 000 - ze wzrostem o 66 941 000 względem roku poprzedniego. 
Wzrost dotyczył wszystkich kontynentów, za wyjątkiem Europy. 
Na ten sam dzień 31 grudnia 2014 r. liczba katolików wynosiła 1 272 281 000 - ze 
wzrostem o 18 355 000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczył wszystkich 
kontynentów za wyjątkiem Europy. Największy nastąpił, tak jak w minionym roku, 
w Afryce (+8 535 000) i w Ameryce (+6 642 000), a następnie w Azji (+3 027 000) 
i Oceanii (+ 208 000). W Europie natomiast liczba katolików zmalała o57000.   


