
Sprawozdanie z przebiegu  
akcji Pomóżmy Naszym Kapłanom 

 

1. „Od ziarenka do wielkiego drzewa” 
 

     Na początku lutego br. Stowarzyszenie „Róża” wydało w serii: Czas Nagli, Czas 

Prawdy, Czas Intronizacji, Czas Króla, kolejną broszurkę, tym razem Czas zwodzenia. 

Pani Teresa z Warszawy po przeczytaniu tej nowej broszurki uświadomiła sobie, że 
treści w niej zawarte są niezwykle cenne nie tylko dla wiernych, ale nade wszystko 
dla pasterzy, którzy ich do Boga prowadzą.  
     Postanowiła więc wysłać nową książeczkę każdemu księdzu Proboszczowi,            
w dwóch Warszawskich Diecezjach – Warszawsko-Praskiej i Archidiecezji 
Warszawskiej. Szybko jednak liczba odbiorców rozszerzyła się o księży Rektorów 
Kościołów, Kapelanów Kaplic, Przełożonych Zakonnych i księży pracujących w Kurii. 
Ogółem do obu Warszawskich Diecezji, przez pierwsze dni Wielkiego Postu 2012 r., 
zostało wysłane około 600 listów z broszurkami.  
     Jak „ogień rzucony z Nieba na ziemię” tak akcja Pomóżmy Naszym Kapłanom już 
od dnia 12 marca została rozciągnięta na całą Polskę. Na stronie Internetowej 
www.intronizacja.pl ukazało się ogłoszenie ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi 
podjęcia współpracy i filmik autorstwa Pani Anny z Krakowa, ukazujący wagę 
proponowanej inicjatywy.  
    Odzew społeczny na zamieszczone zaproszenie do włączenia się do Akcji przerósł 
nawet najśmielsze nasze oczekiwania i wprawił w osłupienie mocno stąpających po 
ziemi.  Już w pierwszych dniach kwietnia zgłosiło się kilkanaście osób, z różnych 
stron Polski , gotowych do podjęcia wysyłki broszurek do księży proboszczów w 
swoich diecezjach. I tak było przez cały czas trwania akcji. Nie było przestoju ani 
chwili wytchnienia. Nie brakowało środków ani rąk do pracy. Jedni kończyli pracę 
drudzy zaczynali. Telefony dzwoniły bezustannie, niektóre nawet do późnych godzin 
nocnych, gdyż podejmujący akcję ludzie to przeważnie osoby czynne zawodowo, 
które dopiero wieczorami mogły za cenę swojego odpoczynku podjąć działanie. 
Wszyscy włączający się do pracy czuli się szczęśliwi i jak pierwsi Apostołowie z 
przejęciem opowiadali o doświadczonych trudach i przeżyciach. Niektórzy pracowali 
nocami z pomocą całej swojej najbliższej rodziny, by jak najszybciej przygotować 
wysyłki i skoro świt zanieść je na pocztę. Taszczyli często po setki listów    w wielkich, 
ciężkich  torbach, bo sama jedna broszurka ważyła około 28 gram. Ale to wszystko 
się nie liczyło, najważniejsza było świadomość, że się pracuje dla przybliżenia dnia 
zakrólowania Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie, a przez to na rzecz jej ocalenia. Ludzie 
pokładali ogromną nadzieje w odbiorcach listów, wierzyli że może oni jedni nie 
zawiodą i poprowadzą ludzi w krytycznej godzinie we właściwą stronę.  



     Biuro zamówień materiałów w Szczyglicach kolo Krakowa miało pełne ręce roboty 
niemal każdego dnia akcji. Osoby tam pracujące przygotowywały nieraz po kilka 
dużych i ciężkich paczek dziennie.  
   Akcja trwała 3 miesiące i 3 dni, i wplotła się w najważniejszy czas liturgiczny           
w Kościele, w Okres Wielkiego Postu i Okres Wielkanocny. Zakończyła się 15 
czerwca 2012 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wiele osób 
dostrzegło w tym fakcie wystarczające wynagrodzenie za wszystkie swe trudy i ofiary 
podjętych  w związku z prowadzoną akcją.  
 

2. Zasięg akcji 
 
     Listy z broszurką Czas zwodzenia zostały wysłane do wszystkich księży 
proboszczów Parafii Rzymsko-Katolickich w całej Polsce, pracujących w obrębach 14 
Archidiecezji i 27 Diecezji, co daje łącznie liczbę 41 Diecezji.  
Wysłano listy do Archidiecezji:  
Białostockiej, Częstochowskiej, Gdańskiej, Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Krakowskiej, 
Lubelskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Przemyskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej, 
Warmińskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej.  
Diecezji:  
Bielsko-Żywieckiej, Bydgoskiej, Drohiczyńskiej, Elbląskiej, Ełckiej, Gliwickiej, Kaliskiej, 
Kieleckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Legnickiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Opolskiej, 
Pelplińskiej, Płockiej, Radomskiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, 
Sosnowieckiej, Świdnickiej, Tarnowskiej, Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej, 
Włocławskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej i  Zielonogórsko-Gorzowskiej.  
Łącznie wysłano listy do 10173 (dziesięciu tysięcy stu siedemdziesięciu trzech)  
parafii. Choć listy były kierowane na ręce  księży Proboszczów to jednak, jak 
wynikało z pierwszych słów zamieszczanego w kopercie przesłania, do przeczytania 
broszurki zachęcaliśmy wszystkich księży pracujących w danej parafii. Czyli 
dokładniej mówiąc wysyłaliśmy broszurkę  z myślą, że dotrze ona do wszystkich 
księży we wszystkich parafiach całej Polski. Przyjmując statystycznie liczbę 3 księży 
pracujących w jednej parafii, można powiedzieć, że nasza akcja była kierowana do 
ponad 30 tysięcy księży.  
Jest to ogromna rzesza ludzi mających bardzo duże wpływy w swoim środowisku i 
zdajemy sobie sprawę jak wiele dobrego mogą oni zrobić dla przyszłości Polski, żeby 
tylko chcieli przeczytać przesłane im treści i nimi się przejąć. Mamy jednak nadzieję, 
że bardzo wielu księży zapozna się z przesłanym materiałem. 
 

3. Osoby podejmujące Akcję 
 
W akcji wzięło udział 185 osób! 183 osoby z Polski  i 2 osoby z zagranicy, dokładnie z 
Niemiec. Były to dwie Polski mieszkające od kilku lat w Niemczech. W rozróżnieniu 
na płeć uczestników akcji, w akcji wzięło udział 126 kobiet i 59 mężczyzn, co 



stanowiło w przypadku kobiet 68% a w przypadku mężczyzn 32% ogólnej liczby. 
Jak widać liczba zaangażowanych kobiet była dwa razy większa.  
Osoby z Polski włączające się w akcję pochodziły z 49 miejscowości.   
    Oto nazwy miejscowości z podaną obok liczbą osób, które z danej miejscowości 
zaangażowały się w akcję Pomóżmy Naszym Kapłanom: 
Brochów – 1 osoba, Bydgoszcz – 4 osoby, Bytom – 2 osoby, Chełm – 1 osoba, 
Chojnice – 2 osoby, Częstochowa – 3 osoby, Darłowo – 2 osoby, Dębowiec – 2 
osoby, Dubienka – 3 osoby, Gliwice – 2 osoby, Głowno – 1 osoba, Gorzów 
Wielkopolski – 10 osób, Henryków – 1 osoba, Inowrocław – 3 osoby, Jasło – 3 
osoby, Jastrzębie Zdrój – 3 osoby, Katowice – 2 osoby, Kąty – 1 osoba, Kielce – 4 
osoby, Kraków – 15 osób, Krotoszyn – 2 osoby, Lębork – 1 osoba, Limanowa – 1 
osoba, Łomianki k. Warszawy – 1 osoba, Mirosławiec – 2 osoby, Nowa Ruda – 3 
osoby, Oleśnica – 1 osoba, Olkusz – 3 osoby, Olsztyn – 3 osoby, Piotrków 
Trybunalski – 3 osoby, Płock – 3 osoby, Porąbka Uszewska – 1 osoba, Poznań – 1 
osoba, Radom – 3 osoby, Rymanów – 1 osoba, Siedlce – 6 osób, Smardzewice k. 
Tomaszowa Mazowieckiego – 1 osoba, Słupsk – 4 osoby, Sochaczew – 13 osób, 
Stąporków – 3 osoby, Suwałki – 3 osoby, Szamotuły – 8 osób, Świdnik – 2 osoby, 
Tarnów – 4 osoby, Warszawa – 33 osoby, Włocławek – 2 osoby, Wołomin – 2 
osoby, Wrocław – 3 osoby, Zawidów – 5 osób. 
     Miasta z których najwięcej osób włączyło się do Akcji to: 
Szamotuły – 8 osób, Gorzów Wielkopolski – 10 osób, Sochaczew – 13 osób, Kraków 
– 15 osób i Warszawa – 33 osoby.  
Jak widać osoby, które włączyły się w akcję, pochodziły z najodleglejszych zakątków 
Polski np.  z małego miasteczka Zawidów, położonego na południowym zachodzie 
Polski niedaleko granicy z Czechami i Niemcami, ze wsi Dubienka położonej przy 
naszej wschodniej granicy z Ukrainą, z turystycznego miasteczka Darłowo, leżącego 
nad samym Morzem Bałtyckim czy wreszcie z Suwałk leżących na północno-
wschodnim krańcu Polski.   
Patrząc na liczbę wymienionych wyżej 49 miejscowości, można powiedzieć, że 
zdecydowana ich większość, bo aż 42, to małe i średnie miasteczka oraz kilka 
wiosek. Stanowiły one 86% liczby wszystkich miejscowości, z których rekrutowali 
się osoby biorące udział w Akcji.  
Wśród małych miasteczek liczących od 10 do 40 tysięcy mieszkańców należy 
wymienić 18 miejscowości: Darłowo, Chojnice, Głowno, Inowrocław, Jasło, 
Krotoszyn, Lębork, Limanową, Łomianki, Mirosławiec, Nową Rudę, Oleśnicę, Olkusz, 
Rymanów, Sochaczew, Szamotuły, Świdnik i Wołomin.  
Następnych 15 miejscowości to miasteczka liczące od 60 do 90 tysięcy mieszkańców: 
Chełm, Gorzów Wielkopolski, Jastrzębie Zdrój, Piotrków Trybunalski, Siedlce i 
Suwałki oraz miasta liczące od 110 do 190 tysięcy mieszkańców: Bytom, Gliwice, 
Katowice, Kielce, Olsztyn, Płock, Słupsk, Tarnów i Włocławek.  
     W tej liczbie 42 miejscowości zawierają się jeszcze dwa najmniejsze miasteczka 
uczestniczące w akcji a liczące jedno ok. 5 tysięcy mieszkańców, jak Zawidów i 



Stąporków oraz 7 wsi: Brochów, Dębowiec, Dubienka, Henryków, Kąty, Porąbka 
Uszewska oraz Smardzewice. Z tych 42 miejscowości w akcji uczestniczyły 123 
osoby, co stanowiło 66% liczby wszystkich osób biorących udział w akcji. 
Pozostałe 7 miast, biorące udział w akcji, to 4 miasta liczące od 220 do 550 tysięcy 
mieszkańców: Bydgoszcz, Częstochowa, Poznań i Wrocław oraz 3 największe miasta: 
Wrocław liczący 640 tysięcy mieszkańców, Kraków liczący 760 tysięcy mieszkańców 
oraz Warszawa Stolica Polski licząca 1730 tysięcy mieszkańców. Z tych miast 
naliczyliśmy 62 uczestników akcji, co stanowi 34% liczby wszystkich uczestników 
akcji ogółem.  
 
Załącznik nr 1 
 
                                             DEO GRATIAS! 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział we akcji! 


