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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	
Księga Rodzaju (Rdz 22,1-2.9-13.15-18)
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on 
odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, 
Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w o�ierze na jednym z pagórków, jaki ci 
wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam 
ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach 
na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł 
Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto 
jestem”. Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz 
poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. 
Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. 
Poszedł więc, wziął barana i złożył w o�ierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym 
anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na 
siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, 
będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka 
piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych 
nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego 
potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

II	czytanie	
List do Rzymian (Rz 8, 31b-34)
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim 
i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których 
Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? 
Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po 
prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Marka (Mk 9,2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak 
żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu 

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi 
Pańskiej, lecz istotę i cała moc tego sakramentu.
Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć ciało Twego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wziął On z Maryi Dziewicy,
abym mógł być włączony w Jego Ciało mistyczne
i zaliczony miedzy Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze 
umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę 
przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

1. Dzisiejsza niedziela AD GENTES to dzień modlitwy, postu i solidarności 
z misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy misjonarzy głoszących Ewangelię 
Chrystusową na misjach. O�iary na rzecz dzieła pomocy misjonarzom można składać 
do wszystkich skarbon w górnym i dolnym kościele.
2. Comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek o 19.00 
w dolnym kościele. 
3. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbędzie 
się we wtorek o godz. 17.00 w dolnym kościele. Obecność obowiązkowa.
4. Msza św. Z�ywego Różańca w środę o 17.00. 
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci o godz. 17:00 
(dzieci I komunijne przychodzą obowiązkowo), dla młodzieży o godz. 19:30. 
6. Nabożeństwo Gorzkich Z� ali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o 18:00. 
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
ź 1 czwartek miesiąca – Godzina S�więta o 18.00.
ź 1 piątek m-ca – spowiedź podczas każdej Mszy św. oraz od 16:30, Msza św. dla 

dzieci o 17.00.
ź 1 sobota m-ca – Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP w sobotę o godz. 

7:30, o 8:00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
8. W bibliotece para�ialnej można nabyć prasę katolicką i biuletyn para�ialny. 
9. Zmarli nasi para�ianie: + Krystyna Przytuła l.84, + Jerzy Sokołowski l.78, + Marianna 
Antoniewicz l.93, + Irena Kasperowicz l.90, + Marianna Staszak l.69, + Barbara 
Rynkowska l.71. Wieczny	odpoczynek	… 

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie
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jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się 
obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali 
o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to 
polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Dzisiejsza liturgia słowa zawiera kolejny klucz do następnych drzwi Wielkiego 
Postu. Słowem-myślą przewodnią na dzisiaj możemy uczynić „zaufanie”. Szukając 
intuicyjnego znaczenia tego słowa możemy stwierdzić, że jest to zdolność do 
zawierzenia się komuś w sytuacji niepewności. Ufności używa się względem osób 
znanych, co do których nie ma wątpliwości, że ich działanie przyniesie dobre skutki.

Pierwsze czytanie ukazuje nam Abrahama, który ma o�iarować Bogu 
własnego syna, zabijając go na ołtarzu we wskazanym miejscu. Nie jest to historia, 
którą należy czytać powierzchownie. Chrześcijańska lektura wskazuje, że ojciec 
zdecydował się na rytualne zabicie chłopca, jednocześnie pamiętając, że z niego Bóg 
obiecał wyprowadzić liczne potomstwo. Dwie sprzeczne informacje, które miały 
sprawdzić wiarę w obietnicę pochodzącą z ust Pana. Abraham nie wiedział jak to 
pogodzić, ale miał przekonanie, iż Bóg mocen jest wskrzesić z martwych młodego 
Izaaka. List	do	Hebrajczyków zatrzymuje się nad tym wydarzeniem i tłumaczy je jako 
konieczność wiary Patriarchy w zmartwychwstanie (por. Hbr 11,17nn). Dostrzegamy 
tu potężne zaufanie Abrahama, w którym ludzkie kalkulacje ustępują całkowitemu 
złożeniu się w Boże ręce. Uwierzył Panu na słowo i to go uratowało.

Do tego samego zachęca nas Psalmista. Jednocześnie przypomina, że ufność 
rodzi się w wielkim ucisku. Zatem nie należy się załamywać, ale ze wszystkich sił ufać. 
Ostatecznie Bóg wszystko doprowadzi szczęśliwie do celu.

Podobną odwagą mają się wykazywać chrześcijanie z Rzymu, do których swój 
list pisze Apostoł Paweł. Stawia on kilka retorycznych pytań do tych, którzy powinni 
znać Boga na tyle, żeby Mu zaufać w dobie prześladowań. To specy�iczny styl 
podnoszenia na duchu, z pewną ironią zadawać pytania przeciwne wierze, na które 
właściwa odpowiedź jest wszystkim znana. S�w. Paweł przypomina swoim adresatom 
i nam, że Bóg jest zawsze po stronie człowieka, czego dowód dał w o�iarowaniu 
swojego Jedynego Syna. Nie mamy mieć wątpliwości w Boże plany i powinniśmy 
bezwzględnie Mu ufać.

Ewangelia drugiej niedzieli Wielkiego Postu opowiada o przemienieniu na 
górze. Dobrze znane jest nam znaczenie tego wydarzenia, doniosłość postaci 
towarzyszących Chrystusowi, zarówno wybranych uczniów, jak i Mojżesza z Eliaszem. 
Otwierając tę scenę kluczem „zaufania” dostrzegamy wiele treści niewerbalnej, 
przekazu poza słowami. Oto Jezus chce ukazać się Apostołom jako Bóg. Pragnie, żeby 
dobrze zapamiętali to wydarzenie. Mnogość szczegółów z opisu zdaje się 

uwagę na motywacje, które nami kierowały; emocje, które nam towarzyszyły i skutki, 
jakie osiągnęliśmy (bo może być tak, że pomogłem staruszce wysiąść z autobusu tylko 
po to, by wzbudzić podziw u pięknej dziewczyny na przystanku, albo powiedziałem 
Iksińskiemu kilka gorzkich słów, ale dlatego, że naprawdę się o niego martwię). 
Wbrew chęci „odwalenia” tego punktu jak najszybciej, warto zmusić się tutaj do dużej 
uważności i precyzji w nazywaniu rzeczy po imieniu.

4	PROŚ	BOGA	O	PRZEBACZENIE	WIN.
Bo to nadal przede wszystkim rozmowa z Nim. Nie wypełniasz skomplikowanej 
tabelki w Excelu, ale rozmawiasz z kochającym Ojcem (który cię stworzył) i Synem 
(który cię odkupił) w Duchu (który cię prowadzi).
Zwróć się wprost do Boga z prośbą o przebaczenie konkretnych grzechów. 
Najprostszymi i najszczerszymi słowami, na jakie cię w tej chwili stać.

5	POSTANÓW	POPRAWĘ	Z	POMOCĄ	JEGO	ŁASKI.
Nie, że „od jutra będę lepszym człowiekiem”, ale konkretnie. Najlepiej w jednej (i wcale 
niekoniecznie „najgrubszej”) sprawie. Postanów sobie jedną rzecz na jutro albo na 
kilka dni. Tak, żeby była a) na pewno wykonalna, b) możliwa do uczciwego 
„rozliczenia” przy jutrzejszym rachunku sumienia. Cel i sposób. I pilnuj tego jutro. 
Tego szczególnie.
Na koniec możesz odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo i Chwała Ojcu…

15	minut	i	ani	chwili	dłużej!
 Całość ma trwać kwadrans. Ani minuty mniej, ani minuty więcej. Chęć 
skrócenia lub przedłużenia (choćby o minutę) Ignacy każe traktować jako pokusę, 
której należy się bezwzględnie przeciwstawić. Korzystanie z minutnika dozwolone.

Ale uwaga! Nie musisz koniecznie przejść wszystkich punktów. Jeśli zdarzy 
się, że zatrzymasz się przy dziękowaniu i ono ci „porwie serce”. To zostań w nim, nie 
martwiąc się, że masz jeszcze kolejne punkty do zrobienia. Pilnuj natomiast 
kwadransa. „Milsze posłuszeństwo, niźli nabożeństwo”. To jest wojsko! Duchowe, ale 
wojsko.

https://pl.aleteia.org/2021/02/05/ignacjanski-rachunek-sumienia/

Modlitwa	Tomasza	z	Akwinu	po	Komunii	świętej

Wszechmogący, wieczny Boże! Oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego 
Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak 
ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.
Błagam Cie, Panie, abyś dzięki swej hojności i dobroci uleczył moja słabość, obmył 
moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość moja, 
abym mógł przyjmować chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taka 
czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taka czystością i wiara, z takim skupieniem 
i uwaga, jak tego wymaga cześć dla tego Chleba i moje zbawienie.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Modlitwa	Tomasza	z	Akwinu	po	Komunii	świętej
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 1-7.3.2021

doświadczeń, spisał swoje słynne „C�wiczenia Duchowe”.
Umarł nieopatrzony na czas sakramentami (przynajmniej świadomie), bo 
współbracia nie posłuchali go, gdy im zakomunikował, że będzie umierał. Ale to – jak 
widać – nie przeszkodziło w kanonizacji Baska.

Rachunek	sumienia	metodą	św.	Ignacego
 Ignacjański rachunek sumienia proponowany jest już na samym początku 
„C�wiczeń Duchowych”, znanych też pod popularną nazwą „rekolekcji ignacjańskich”. 
C� wiczenia to intensywny, usystematyzowany kurs modlitwy medytacyjnej 
i kontemplacyjnej. Uczą też trudnej, ale przydatnej w podejmowaniu właściwych 
życiowych decyzji (i ich realizacji) sztuki rozeznawania.
 Rachunek sumienia, który proponuje św. Ignacy jest – obok medytacji – jego 
metodą, jedną z dwóch codziennych praktyk pozwalających zachować i rozwijać 
owoce ćwiczeń w codzienności. Spokojnie jednak (i z bardzo dobrymi efektami) może 
go stosować również ten, kto nigdy na rekolekcjach ignacjańskich nie był i nie będzie.
Ignacjański rachunek sumienia

1	PODZIĘKUJ	BOGU	ZA	OTRZYMANE	DOBRODZIEJSTWA.
Tak jest! Zaczynamy od wdzięczności. Przebiegamy myślą dzień i dziękujemy Bogu za 
każde otrzymane i doświadczone dobro. A więc: za dobro, które przyniosły 
wydarzenia dnia; za dobro doznane od ludzi; za to, które można wytłumaczyć jedynie 
szczególną (choć często dyskretną) bezpośrednią interwencją Pana Boga. Ale i za to, 
które dostrzegamy w sobie samych.
Ważne, żeby to były rzeczy maksymalnie konkretne (słowa, czyny, myśli, natchnienia, 
ale też nastroje, dary, rzeczy, rozmowy i tym podobne). W ten sposób pielęgnujemy 
radość, zdrową dumę i wdzięczność, które uwrażliwiają serce. I czynią umysł zdolnym 
do właściwej oceny siebie, innych i zdarzeń.

2	PROŚ	O	ŁASKĘ	POZNANIA	GRZECHÓW	I	PORZUCENIA	ICH.
To nie jest rozliczenie w dziale księgowości, ale rozmowa z Bogiem. Chcemy poznać 
grzech i podjąć z nim walkę. Potrzebujemy więc pomocy Ducha S�więtego, który jako 
jedyny potra�i jednocześnie pokazań nam zło, w które się wikłamy i dać nadzieję oraz 
siłę do zmiany (a nie „zgnoić” nas świadomością ciężaru naszych win).
Proś Go o pomoc, o światło, o odwagę, o wewnętrzną szczerość. Proś, by On ci otworzył 
umysł i serce. Tak, jak sam własnymi siłami nigdy nie byłbyś w stanie tego zrobić. 
Choćby dlatego, że twoja psychika dla twojego dobra chce cię chronić za pomocą 
opanowanych do perfekcji mechanizmów obronnych.

3	ŻĄDAJ	OD	DUSZY	ZDANIA	SPRAWY	Z	MYŚLI,	MOWY	I	UCZYNKÓW.
Dopiero teraz bierzemy się za „rachowanie” grzechów. Znów przebiegamy dzień 
myślą – może nie dosłownie „godzina po godzinie”, jak radzi Ignacy – ale etapami. Od 
czynności do czynności. Np. od pierwszego budzika do wyjścia z domu, od wyjścia 
z domu do dotarcia na uczelnię czy do pracy i tak dalej, aż po moment, w którym 
jesteśmy.
Przyglądamy się najpierw myślom, potem słowom, a wreszcie uczynkom. Zwracamy 

potwierdzać, że tak było. Centralnym motywem okazało się objawienie się relacji Ojca 
i Syna, kiedy to Bóg przemówił z nieba, zachęcając do pełnej ufności Jezusowi. Kościół 
jednoznacznie przykłada tę scenę do przygotowania uczniów na mękę – mają 
pamiętać Tabor, kiedy przyjdzie im stawać na Golgocie. Ostatecznie, jak wiemy, nie 
pamiętali przemienienia, a pod krzyżem stał tylko Jan, choć z jego wiarą też nie było 
najlepiej, skoro w poranek wielkanocny biegł do grobu i uwierzył dopiero kiedy ujrzał 
(por. J 20,8). Zwróćmy uwagę, że po przemienieniu zaczęli rozważać słowo Jezusa 
o zmartwychwstaniu. Przyjęli prawidłową postawę po usłyszeniu z ust Jezusa czegoś, 
co ich przerastało – rozprawiali o tym. Oto postawa dla nas: rozważać, żeby ufać.

Wszytko to wspomniani w Ewangelii uczniowie zapamiętali i opisali już jako 
nawróceni, po doświadczeniu przebaczenia od Zmartwychwstałego Pana. Wtedy 
rozum ich był oświecony, rozumieli Pisma i wszystko, co Jezus im uczynił przed swoja 
męką. Zaczęli ufać.

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	1.03.2021
6:30  + Eugenia Pawłowska w miesiąc po pogrzebie 
6:30  + Zo�ia Jabłońska w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Wiesława Halina Bedychaj (1)
7:00 + Jan Dymarski w miesiąc po pogrzebie 
7:30  ++ Jakub, Wanda, Franciszek, Zygfryd, Ryszard i Krzysztof
7:30  + Józef Miłosz (1)
7:30  O szczęśliwy przebieg operacji wnuka Michała i Bożą pomoc w odzyskaniu 
 wzroku
18:30  + Stanisław Kujawa (1)
18:30  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich

WTOREK	2.03.2021
6:30  + Stanisław Kujawa (2) 
6:30  + Jadwiga Krępińska w miesiąc po pogrzebie 
7:00  + Wiesława Halina Bedychaj (2)
7:00  + Roman Kornecki w miesiąc po pogrzebie
7:30  ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:30  + Józef Miłosz (2) 
18:30  + Cecylia i Brunon
18:30  ++ Irena Witczyńska w 11. rocznicę śmierci, Witold Witczyński w 28. rocznicę 

śmierci i rodzice z obojga stron 
 

ŚRODA	3.03.2021
6:30  + Stanisław Kujawa (3)
6:30  + Adam Hryńków w miesiąc po pogrzebie

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie
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7:00  + Wiesława Halina Bedychaj (3)
7:00  ++ Barbara i Leon, Czesław Rost, Edward Gałecki, Marek, Wiktor i Stanisław 
 Garliccy 
7:30  ++ O radość nieba dla śp. Marianny, Stanisława, dziadków z obojga stron oraz 

Jana, Celiny, Ewy, Andrzeja, Władysława i Katarzyny
7:30  + Józef Miłosz (3) 
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla 

animatora generalnego Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej para�ii 
oraz rycerzy i ich rodzin

18:30  ++ Antoni i Wanda Sawlewicz i zmarli z rodziny

CZWARTEK	4.03.2021	ŚWIĘTEGO	KAZIMIERZA,	KRÓLEWICZA
6:30  + Stanisław Kujawa (4) 
6:30  + Danuta Spławnik w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Wiesława Halina Dedychaj (4)
7:00  + Jadwiga Trypucka w miesiąc po pogrzebie
7:30  + Piotr Piechanik w miesiąc po pogrzebie 
7:30  + Jozef Miłosz (4)
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków sympatyków 

Straży Honorowej Najświętszego Serca Pan Jezusa i jej opiekuna
18:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośba o Boże błogosławieństwo, 

światło Ducha S� więtego i opiekę Matki Bożej dla ks. Kazimierza 
Baranowskiego z okazji imienin i urodzin

PIĄTEK	5.03.2021
6:30  + Władysław Dawidowski w 16. rocznicę śmierci
6:30  + Eugeniusz Sokołowski w 3. rocznicę śmierci
7:00  + Józef Miłosz (5)
7:00  ++ Paweł Szymerkowski w 23. rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo
7:30  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy własne, 

naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników
7:30  + Wiesława Halina Bedychaj (5)
18:30  + Stanisław Kujawa (5)
18:30  ++ Jolanta, Czesław, Zbigniew

SOBOTA	6.03.2021
6:30  ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny
6:30  + Stanisława Kujawa (6)
6:30  + Henryk Kuczyński w miesiąc po pogrzebie
7:00  ++ Rodzice z obojga stron: Wiktoria, Jan, Anna, Maxymilian i zmarli z rodziny 
7:00  + Wiesława Halina Bedychaj (6)
7:30  O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów, 

szczególnie z naszej para�ii 

7:30  + Józef Miłosz (6)
18:30  Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założyciela 

o. Tadeusza Rydzyka 
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GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00  + Józef Miłosz (7)
9:30  + Jan Skrzypek w 5. rocznicę śmierci 
11:00  Za para�ian
12:30  ++ Stanisław Mazur i syn Krzysztof, rodzice z obojga i rodzeństwo
16:00  ++ Franciszek Głowacz w 17. rocznicę śmierci, syn Bogusław i rodzice z obojga 
 stron 
19:00  ++ Ludwika Loryńska, rodzice z obojga stron 

DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30  ++ Gertruda, Antoni, Brygida, Stanisław, Andrzej, Mieczysław i Edmund
8:00  ++ Siostra Marianna w 1. rocznicę śmierci, rodzice: Waleria, Franciszek, Jan, 

Daniel, Józef Zasadowie
9:30  + Jerzy w 8. rocznicę śmierci
11:00  + Stanisław Kujawa (7)
12:30  + Wiesława Halina Bedychaj (7)

 Można być albo nie być fanem duchowości ignacjańskiej. Trudno jednak 
odmówić jej realizmu, skupienia na konkrecie i dobrze rozumianej skuteczności. Nic 
dziwnego, skoro stoi za nią charakter i doświadczenie byłego żołnierza.
S�więty Bask z Loyoli
 Ignacy z Loyoli (jak pewnie większość czytelników wie) był pełnokrwistym 
Baskiem, dumnym szlachcicem i walecznym żołnierzem. Po nawróceniu, które 
dokonało się w czasie bolesnej rekonwalescencji po odniesieniu poważnej rany nogi, 
został na kilkanaście miesięcy pustelnikiem. Potem pielgrzymem i wędrownym 
kaznodzieją.

 Miał zatargi z Inkwizycją, studiował na Sorbonie, a z poznanymi tam kolegami 
dał początek Towarzystwu Jezusowemu, czyli jezuitom. Porzuciwszy pierwotny 
pomysł na krótką, ale efektowną działalność zakonu (udać się w pięciu do Ziemi 
S�więtej i dać zabić za głoszenie Ewangelii), dotarł do Rzymu. Tam, za namową papieża, 
przyjął święcenia kapłańskie.
 Odtąd poświęcił się kierowaniu rosnącym w liczbę i siłę Towarzystwem, 
którego konstytucje zatwierdzono w 1540 roku. W tym samym czasie Ignacy, na 
podstawie notatek czynionych w czasach epizodu pustelniczego i późniejszych 
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