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*  Nauczanie Ojca Świętego Franciszka  *

Drodzy bracia i siostry, dobrych świąt wielkanocnych! 
Dobrych, świętych i pogodnych świąt wielkanocnych!

ziś rozbrzmiewa na całym świecie proklamacja 
Kościoła: „Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał, 
jak zapowiedział. Alleluja”.

Wielkanocna proklamacja nie ukazuje iluzji, nie 
ujawnia formuły magicznej, nie wskazuje drogi ucieczki 
w obliczu trudnej sytuacji, jaką przeżywamy. Pandemia 
jest nadal w pełnym rozkwicie; bardzo uciążliwy jest 
kryzys społeczny i gospodarczy, zwłaszcza dla najuboż-
szych; mimo to – i jest to skandaliczne – nie ustają kon-
flikty zbrojne, i rozbudowywane są arsenały wojskowe. 
I to jest dzisiejszym skandalem.

Wobec tej złożonej rzeczywistości, a raczej pośród 
niej, proklamacja wielkanocna zawiera w niewielu 
słowach wydarzenie, które daje niezawodną nadzie-
ję: „Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał”. Nie mówi 
nam o aniołach, czy zjawach, ale o człowieku, człowie-
ku z krwi i kości, z twarzą i imieniem: Jezus. Ewangelia 
zaświadcza, że ten Jezus, ukrzyżowany pod Poncjuszem 
Piłatem za to, iż powiedział, że jest Chrystusem, Synem 
Bożym, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pis-
mami i jak sam zapowiedział swoim uczniom.

To właśnie Ukrzyżowany, nie kto inny, zmartwych-
wstał. Bóg Ojciec wskrzesił swego Syna Jezusa, ponie-
waż wypełnił On do końca Jego wolę zbawienia: wziął 
na siebie nasze słabości, nasze ułomności, wręcz naszą 
śmierć; znosił nasze cierpienia, dźwigał ciężar naszych 
nieprawości. Dlatego też Bóg Ojciec wywyższył Go i te-
raz Jezus Chrystus żyje na wieki, i On jest Panem.

Świadkowie relacjonują ważny szczegół: zmartwych-
wstały Jezus nosi na dłoniach, stopach i boku odciśnięte 
rany. Te rany są wieczną pieczęcią Jego miłości do nas. 
Każdy, kto doznaje ciężkich doświadczeń, na ciele i na 
duchu, może znaleźć w tych ranach schronienie, otrzy-
mać przez nie łaskę nadziei, która nie zawodzi.

Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla tych, któ-
rzy nadal cierpią z powodu pandemii, dla chorych i dla 
tych, którzy stracili bliskich. Niech Pan da im pocieszenie 
i wspiera trud lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. 

Wszyscy, zwłaszcza najsłabsi, potrzebują pomocy 
i mają prawo, by mieć dostęp do niezbędnej opieki. Jest 
to jeszcze bardziej widoczne w chwili, gdy wszyscy je-
steśmy wezwani do walki z pandemią, a podstawowym 
narzędziem w tej walce są szczepionki. W duchu „inter-
nacjonalizmu szczepionek” wzywam zatem całą wspól-
notę międzynarodową do wspólnego zaangażowania, by 
przezwyciężyć opóźnienia w ich dystrybucji oraz ułatwić 
dzielenie się nimi, zwłaszcza z krajami najuboższymi.

Zmartwychwstały Ukrzyżowany jest pocieszeniem 
dla tych, którzy stracili pracę lub przeżywają poważ-
ne trudności ekonomiczne i są pozbawieni odpowied-
niej opieki społecznej. Niech Pan zainspiruje działania 
władz publicznych, aby wszyscy, a zwłaszcza rodziny 
najbardziej potrzebujące, otrzymały pomoc niezbędną 
do zapewnienia odpowiednich warunków życia. Pan-
demia niestety dramatycznie zwiększyła liczbę ubogich 
i desperację tysięcy ludzi.

„Trzeba, aby ubodzy wszelkiego rodzaju odnaleźli 
nadzieję” - powiedział św. Jan Paweł II podczas swojej 
podróży na Haiti. I to właśnie do drogiego narodu hai-
tańskiego kieruję w tym dniu moje myśli i słowa zachę-
ty, aby nie był przytłoczony trudnościami, ale z ufnością 
i nadzieją patrzył w przyszłość. I powiedziałbym, że ma-
ja myśl specjalnie biegnie do was, drogie siostry i bracia 
Haitańczycy: jestem blisko was, jestem z wami i chciał-
bym, aby wasze problemy rozwinęły się definitywnie. 
Modlę się o to, drodzy bracia i siostry Haitańczycy.

D
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Jezus Zmartwychwstały jest również nadzieją dla 
wielu ludzi młodych, którzy zostali zmuszeni do spę-
dzenia długich okresów bez możliwości uczęszczania 
do szkoły lub na uniwersytet i dzielenia czasu z przy-
jaciółmi. 

Wszyscy potrzebujemy przeżywania prawdziwych 
relacji międzyludzkich, a nie tylko wirtualnych, zwłasz-
cza w wieku, w którym kształtuje się charakter i osobo-
wość. Słyszeliśmy o tym w ubiegły piątek podczas Drogi 
Krzyżowej dzieci. Jestem blisko ludzi młodych na całym 
świecie, a w tej chwili szczególnie tych w Mijanmie, dą-
żących do demokracji, pokojowo wyrażając swój głos, 
będąc świadomymi, że nienawiść można rozproszyć je-
dynie miłością.

Niech światło Zmartwychwstałego Pana będzie źród-
łem odrodzenia dla migrantów uciekających przed 
wojną i nędzą. W ich obliczu rozpoznajemy oszpecone 
i cierpiące oblicze Pana, który wchodzi na Kalwarię. 
Niech nie zabraknie im konkretnych znaków solidarno-
ści i ludzkiego braterstwa, zadatków zwycięstwa życia 
nad śmiercią, które świętujemy w tym dniu. Dziękuję 
krajom, które hojnie przyjmują cierpiących, szukają-
cych schronienia, zwłaszcza Libanowi i Jordanii, które 
goszczą bardzo wielu uchodźców uciekających przed 
konfliktem syryjskim.

Niech naród libański, przeżywający okres trudności 
i niepewności, doświadczy pociechy Zmartwychwstałe-
go Pana i niech będzie wspierany przez wspólnotę mię-
dzynarodową w swoim powołaniu do bycia ziemią spot-
kania, współistnienia i pluralizmu.

Niech Chrystus, który jest naszym pokojem, położy 
wreszcie kres szczękowi broni w umiłowanej i udręczo-
nej Syrii, gdzie miliony osób żyją wręcz w nieludzkich 
warunkach, a także w Jemenie, gdzie wydarzeniom to-
warzyszy głuche i skandaliczne milczenie, oraz w Libii, 
gdzie wreszcie widać drogę wyjścia z dekady sporów 
i krwawych starć. 

Niech wszystkie zaangażowane strony podejmą sku-
teczne starania, aby zakończyć konflikty i pozwolić na-
rodom wyczerpanym wojną żyć w pokoju oraz rozpocząć 
odbudowę swoich krajów.

Zmartwychwstanie w sposób naturalny prowadzi nas 
do Jerozolimy. Błagamy Pana, aby obdarzył ją pokojem 
i bezpieczeństwem (por. Ps 122), aby odpowiedziała na 
powołanie do bycia miejscem spotkania, gdzie wszyscy 
mogliby się czuć braćmi, gdzie Izraelczycy i Palestyń-
czycy odnaleźliby siłę dialogu, aby osiągnąć stabilne 
rozwiązanie, które pozwoli dwóm państwom żyć obok 
siebie w pokoju i dobrobycie.

W tym świątecznym dniu moje myśli powracają też 
do Iraku, który mogłem odwiedzić w minionym mie-
siącu i modlę się, aby nadal podążał drogą pokoju, na 
którą wszedł, aby spełniło się marzenie Boga o ludzkiej 
rodzinie, gościnnej i otwartej wobec  wszystkich swoich 
dzieci [1].

Niech moc Zmartwychwstałego Pana wspiera ludy 
Afryki, których przyszłość jest zagrożona przez prze-
moc wewnętrzną i międzynarodowy terroryzm, zwłasz-
cza w regionie Sahelu i Nigerii, a także w regionie Ti-
graj i Cabo Delgado. Niech nadal trwają wysiłki na rzecz 
znalezienia pokojowych rozwiązań konfliktów, z posza-
nowaniem praw człowieka i świętości życia, poprzez 
braterski i konstruktywny dialog w duchu pojednania 
i czynnej solidarności.

Na świecie wciąż jest zbyt wiele wojen i nazbyt wie-
le przemocy! Niech Pan, który jest naszym pokojem, 
pomoże nam przezwyciężyć mentalność wojny. Niech 
sprawi, by jeńcy w konfliktach, zwłaszcza na wschodzie 
Ukrainy i w Górskim Karabachu, mogli bezpiecznie po-
wrócić do swoich rodzin, niech też zainspiruje świato-
wych przywódców do zahamowania wyścigu zbrojeń. 

Dziś, 4 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień 
Walki z Minami Przeciwpiechotnymi, podstępnymi 
i strasznymi urządzeniami, które co roku zabijają lub 
okaleczają wielu niewinnych ludzi i nie pozwalają ludz-
kości „iść razem ścieżkami życia, nie lękając się groźby 
zniszczenia i śmierci” [2].  O ileż lepszy byłby świat bez 
tych narzędzi śmierci!

Drodzy bracia i siostry, także w tym roku, w róż-
nych miejscach, wielu chrześcijan obchodziło Wielka-
noc z poważnymi ograniczeniami, a czasem nawet bez 
możliwości uczestniczenia w celebracjach liturgicznych. 
Módlmy się, aby te ograniczenia, podobnie jak wszyst-
kie ograniczenia wolności kultu i religii na świecie, zo-
stały usunięte, i aby każdy mógł swobodnie modlić się i 
uwielbiać Boga.

Pośród wielu trudności, które przeżywamy, nie zapo-
minajmy nigdy, że jesteśmy uzdrowieni ranami Chrystu-
sa (por. 1 P 2, 24). W świetle Zmartwychwstałego nasze 
cierpienia się przemieniają. Tam, gdzie była śmierć, jest 
obecnie życie; gdzie był smutek, jest obecnie pociesze-
nie. Przyjmując krzyż, Jezus nadał sens naszym cierpie-
niom, a teraz modlimy się, aby dobroczynne skutki tego 
uzdrowienia rozprzestrzeniły się na cały świat. Dobrych, 
świętych i pogodnych świąt wielkanocnych!
 

[1] Por. Spotkanie międzyreligijne w Ur, 6 marca 2021

[2] ŚW. JAN PAWEŁ II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł 
Pański”. 28 lutego 1999.
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Kardynał Stefan Wyszyński 

Program Kościoła 
– ku kobiecie
Do Instytutu Prymasowskiego  
9 IV 1978

okresie rozważań wielkanocnych w szczególny 
sposób uwidacznia się zadanie kobiety w dziele 

zmartwychwstania i życia. Może nam się wydawać, że jest 
to przesada, a jednak taka jest rzeczywistość. 

PROGRAM STWÓRCY DOTYCZĄCY 
PRZEKAZYWANIA ŻYCIA

Rozważamy najpierw rzeczywistość życia, albowiem 
przez grzech śmierć zajrzała w oczy rodzinie ludzkiej i wle-
cze się ona za dziejami ludzkimi w różnych postaciach. 
W czasach dzisiejszych na przykład – widmo śmierci dzieci 
nie narodzonych, ta przedłużająca się istna „rzeź betlejem-
ska”. A jednak właśnie ta osoba, przez którą śmierć weszła 
w rodzinę ludzką, jest powołana do przekazywania życia. 
Jest nią matka wszystkich żyjących, Ewa, jak nazwał ją 
Adam. 

Mogłoby to wyglądać na ironię losu, ale tak nie jest. 
W zasadzie bowiem program Boży jest utrzymany, a chwi-
lowe odejście od tego programu tworzy tylko sytuację nie-
naturalną. Bóg jednak jeszcze w raju zapowiedział nową 
Matkę życia i Jej „błogosławiony Owoc”. Już wtedy prze-
widywane Wcielenie oznacza wejście życia Bożego w życie 
ludzkie i naprawę ludzkie i naprawę ludzkiej natury. Nową 
Matką życia będzie Matka Jezusa Chrystusa, który sam jest 
Życiem. Przez Niego Maryja stanie się Matką życia dla nas 
wszystkich. [...] 

Potrzebna jest nowa Matka życia. Jest nią Bogurodzica. 
Ona także rodzi w boleściach – przez mękę swojego Syna, 
umierającego na krzyżu – życie z Boga wzięte. Gdy Jezus 
Chrystus nie miał już nic do zdziałania, gdy wszystko się wy-
konało, gdy na krzyżu znalazł się On, błogosławiony owoc 
Jej życia (Łk 1,42) – Maryja przez boleść rodzi nowe życie 
– Boże, nadprzyrodzone. Staje się Matką w porządku łaski, 
Matką Kościoła, wszystkich dzieci Bożych. Tak więc pro-
gram Boży utrzymuje się i trwa nadal. 

Stąd nic dziwnego, że na Kalwarii przy śmierci Chry-
stusa wytrwały inne kobiety, te istoty, przez które Bóg 
przekazuje życie. Znalazły się także przy grobie Pana. Za-
troszczyły się o Jego ciało, chciały je namaścić, ale Tego, 
którego szukają – już tu nie ma. Wstał z martwych i podąża 
do Galilei. Doczekały się przejawu nowego, odrodzonego 
życia. Stały się jego świadkami. Chociaż patrzyły na śmierć 
Zbawcy, wodza życia, nie opuszczają terenu, nie porzucają 
swych zadań, nadal podejmują inicjatywę dla wykonania 
planów Stwórcy. 

Chrystus, zwycięzca śmierci, ukazuje się Magdalenie, 
która wielce umiłowała (por. Łk 7,47). To ona jest odbiorczy-
nią wiadomości, że życie zwyciężyło i ona ma przekazać tę 
radosną nowinę Apostołom, którzy mają głosić zmartwych-
wstanie i życie. Staje się świadkiem pierwszego przekazu 
apostolskiego jako współapostołka. 

Oto konsekwencja Bożych planów od raju poprzez Naza-
ret i Kalwarię, aż po grób Chrystusa. Zawsze ktoś jest nosi-
cielem programu Stwórcy – a więc życia, bo życie jest świat-
łością ludzi i Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się 
nawrócił i żył. Ten program nadal jest wykonywany i trwa. 
I jeżeli kto, to właśnie kobiety, powołane przez Chrystusa, 
który ich nie odtrącił, a nawet się nimi otoczył, mają być apo-
stołkami życia, głosicielkami i obrońcami życia. 

Spotkanie Chrystusa z mężczyznami, z uczniami idącymi 
do Emaus to pierwsze przebłyski kontaktu Zmartwychwstałe-
go z „Adamami”. Ale uprzedziły ich „Ewy”, niewiasty idące 
wczesnym rankiem do grobu, aby dowiedzieć się, że Chry-
stus żyje. Najpierw Chrystus kobietom powiedział, że mają 
głosić życie i zmartwychwstanie, dopiero później znajdą się 
Apostołowie. Jak na Kalwarii ich nie ma, niewiele jeszcze 
wiedzą, a one są i czuwają. Jak w raju Bóg Ewie, nie Adamo-
wi, powiedział: Owoc twojego życia zetrze głowę węża (por. 
Rdz 3,15), podobnie Jezus oznajmił Magdalenie, że On starł 
już głowę węża, że program zapowiedziany przed wiekami 
już się realizuje. 

Tam Ewa odbiera wiadomość o Bożym programie, a tu 
Maria Magdalena. Tam i tu kobieta – grzesznica, ale oby-
dwie służą życiu. Bo nie grzech jest najważniejszym prob-
lemem, tylko życie. Ono jest światłością ludzi. Może kobieta 
zgrzeszyć, ale nie traci przez to mocy przekazywania życia. 
Dlatego też, gdy zamknął słodką Jezus mowę, pozostała pod 
krzyżem Maryja. Ta, która ogłosiła Magnificat, orędzie życia 
i odrodzenia. 
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Wyrazem, symbolem i wykonawcą Bożego programu do-
tyczącego życia jest zawsze kobieta: Ewa – choćby urodzi-
ła Kaina; Maryja z Nazaret, która urodzi Jezusa, i wreszcie 
Magdalena, która zwiastować będzie Apostołom, że Jezus 
żyje. Zawsze kobieta utrzymuje się na linii Bożego planu, 
ponieważ ona kształtuje w sobie i wydaje życie nawet wtedy, 
gdy zdaje się, że wszystko obumarło. 

KOBIETA POMOCĄ
Rozumiemy, co znaczy powiedzenie Stwórcy w raju: 

Uczyńmy pomoc jemu podobną (Rdz 1,26). Adam zawodzi. 
Wprawdzie Ewa także sprzeniewierza się Bogu, ale ona rodzi 
nowe życie, ratuje linię genetyczną ludzkości. W Betlejem, 
Nazaret, na drodze krzyżowej i na Kalwarii Jezus wydaje się 
bezradny, ale jest przy Nim Matka, która zgodnie z deklara-
cją Stwórcy: Uczyńmy pomoc jemu podobną, wypełnia Boży 
program – niosąc pomoc drugiemu Adamowi, Jezusowi. 

Po zmartwychwstaniu Jezus nie ukazuje się jeszcze ucz-
niom, ale pomoc już działa. Jezus zmartwychwstały nikogo 
wokół siebie nie widzi. Gdy wstał z martwych, porządnie 
pozwijał okrycie głowy i szaty, wyszedł przed grób, a tu nie 
ma nikogo. Ani Nikodema, ani Józefa z Arymatei, setnika 
czy Apostołów. „Napatoczyła się” tylko ta biedna grzesz-
nica, jak gdyby dziedziczka pierwszej grzesznicy z raju. W 
tej chwili ona jedynie jest pomocą dla Jezusa. Jeszcze nie 
bardzo się orientuje, kim jest Ten, z którym rozmawia, ale 
przyjmuje Jego mandat: Idź do moich braci i powiedz im 
(por. J 20,17). Bądź mi pomocą, bo nikogo tu nie ma. Wszy-
scy gdzieś zginęli, każdy poszedł w swoją stronę, a Pan zło-
żył na Mnie nieprawość was wszystkich. Ratuj więc sytu-
ację! Leć do Galilei i powiedz uczniom moim... Bagatela! 
Galilea gdzieś hen daleko! A jednak ona biegnie. Po drodze 
opowiada, że Pan żyje, jest świadkiem życia. 

Apostołowie potem mówili, że gdy przybiegły niewiasty 
wystraszyły nas opowiadając że On żyje (por. Łk 24,23). Ale 
myśmy się nie dali! Myśmy nie uwierzyli! Trzeba było wielu 
następnych jeszcze świadectw, aby wreszcie zgodzili się na 
to, że w tym wypadku nie oni, lecz kobiety miały rację i że 
one były Jezusowi pomocą. 

Wiele razy kobiety, które widziały Jezusa zmartwychwsta-
łego, spotkały się z niewiarą otoczenia. Co to jest? Coś się 
wam znowu uroiło, ale my nie wierzymy! A Jezus – zgodnie 
z planem Stwórcy w raju – otrzymuje pomoc właśnie od nie-
wiast, które głoszą Jego Zmartwychwstanie. One są od prze-
kazywania życia, one są nosicielkami życia, a w tej chwili o to 
idzie, aby wieść o Życiu przekazać dalej, aby ogłosić światu 
iż Życie, które jest światłością ludzi, zwyciężyło śmierć. 

PROGRAM KOŚCIOŁA – KU KOBIECIE
Mówimy o kobiecie w okresie wielkanocy na znak, że jej 

posłannictwo jest nadal aktualne pomimo licznych zawodów 
i tak częstej niedoceny, z jaką ze strony „rasy mocnej” spoty-
kają się nadal kobiety. 

Mówimy też obecnie wiele o apostolstwie Maryjnym 
w duchu pomocy Kościołowi. Zmierza ono do upowszech-
nienia i pogłębienia w Polsce i w świecie czci Matki Kościoła 
i Pani Jasnogórskiej oraz do upowszechnienia idei pomocy 
i oddania się Jej za Kościół Chrystusowy. Mówimy również 
o pracy apostolskiej wśród dziewcząt i kobiet, o prowadzeniu 

ich za Maryją do Chrystusa, aby przez odrodzoną kobietę 
odnowiło się w duchu chrześcijańskim życie rodzinne, spo-
łeczne i narodowe. 

Żyjąc w Kościele jesteśmy uprzywilejowani, ponieważ 
tkwimy w środowisku, które ciągle nam przypomina wiel-
kie misterium Zmartwychwstania i życia. Wypełnienie po-
słannictwa przez Marię Magdalenę wynikało stąd, że ona 
dobrze znała Mistrza. Znała Go nie tylko teoretycznie, ale 
osobiście i miłowała Go. Patrzyła na Jego życie, znała Jego 
czyny, wierzyła w Chrystusa i Chrystusowi. Podobnie jest 
i dzisiaj w naszej pracy apostolskiej. Wiara ułatwia nam apo-
stołowanie. Głosić Chrystusa to znaczy znać Go przez wiarę, 
wyznawać przez życie z wiary, przez czyny i miłość. 

Możecie jednak pytać, dlaczego wasze apostolstwo ma 
być Maryjne, dlaczego skierowane przede wszystkim do 
kobiet i dziewcząt? Odpowiedź na to znajdujemy w postę-
powaniu Boga. Ojciec niebieski nie z Adamem rozmawiał o 
misji człowieka, lecz z Ewą. Powiedział: Ty będziesz prze-
kazywała życie. Podobnie Jezus na Kalwarii przemówił naj-
pierw do swojej Matki, a po zmartwychwstaniu do tej, która 
wielce umiłowała, chociaż skalana była w swoim osobistym 
życiu. 

Ojciec wybrał Synowi na Matkę taką niewiastę, która 
była Niepokalanym Poczęciem, ale Chrystus apostolskie 
posłannictwo do swoich uczniów zlecił takiej, która wiele 
grzeszyła, ale także wielce umiłowała, jakby chciał zazna-
czyć, że nie przyszedł zbawiać świętych, ale grzeszników. 
Wybrał nawróconą grzesznicę i posłał ją do uczniów: właś-
nie ty, która wiele zgrzeszyłaś, której wiele przebaczono, 
idź i opowiedz, że wstałem z martwych, żyję i podążam 
przed nimi do Galilei. 

Dlatego i my przede wszystkim do kobiet i dziewcząt 
zwracamy się z wezwaniem do niesienia pomocy. Przez pra-
cę moralno-religijną, naukowo-wychowawczą i społeczną 
pragniemy uwrażliwić je na odwieczny plan Ojca stworzenia, 
który powołał kobietę do życia na obraz i podobieństwo swo-
je jako pomoc ku wywyższeniu człowieka. Bóg dzieło znisz-
czenia w raju naprawił nadobficie przez owoc żywota Maryi, 
dając światu do zrozumienia, że jeżeli człowiek upadł przez 
niewiastę, musi przez niewiastę być podźwignięty. 

Chcemy obudzić w kobietach zdrową ambicję chrześci-
jańską – pomagania Bogu Ojcu, Chrystusowi i Jego Kościo-
łowi w dziele odmiany świata przez ich ofiarną i apostolską 
służbę. Pragniemy je tak wychować, aby weszły we wszystkie 
dziedziny życia i działania, zgodnie ze swą kobiecą, macie-
rzyńską naturą, wnosząc w ludzką kulturę wartości kobiece, 
dane im przez Stwórcę. Do obojga powiedział Bóg: Czyńcie 
sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28), jednakże Ojciec nie-
bieski i Jego Boży Syn zaczynali dzieło odnowy świata od 
właściwości duchowości kobiecej. 

Dlatego chcemy uświadomić kobiecie jej właściwe zada-
nie, przywrócić jej kobiece oblicze wolne od wynaturzeń i 
błędnych prądów społecznych, które budzą wśród nich nie-
zdrowe ambicje ze szkodą dla niezastąpionych niczym i przez 
nikogo obowiązków własnych. 

Przeżywaliśmy przez kilkanaście lat obsesję negacji ko-
biecości. Chęć wyrzeczenia się jej – nawet przez świat kobie-
cy – dominowała tak bardzo, jak gdyby było ujmą dla czło-
wieka urodzić się kobietą. 
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dokończenie ze str. � F
Pod tym względem wiele zdziałano w ostatnich czasach. 

Nie tylko od strony mody, która wynaturzała kobietę znie-
kształcając jej sylwetkę, ale i od strony pozycji społecznej 
w życiu narodu. Usiłowano za wszelką cenę wyciągnąć ko-
bietę z domu, ośmieszając jej dotychczasowe zainteresowa-
nia i zadania, bo potrzebna była do pracy w produkcji. Przed 
rokiem 1850 kapitalistom były potrzebne w fabrykach kobie-
ty, aby skutecznie konkurowały z pracą robotników i w ten 
sposób wpływały na obniżenie płac. Chciano zdobyć tańszą 
siłę roboczą, a więc wezwano kobiety do fabryk i kopalń. 

Ale dlaczego komuniści, a więc ludzie wyzwalający pro-
letariat ulegli tej samej pokusie? Dlaczego wyrwali kobietę 
z życia rodzinnego i wepchnęli do fabryk, hut, do ciężkiego 
przemysłu i robót drogowych? Dlaczego to zrobiono? Może 
także dlatego, aby mieć tanią robociznę? Powraca więc kapi-
talistyczna mentalność, przed którą ani komunizm, ani mar-
ksizm się nie obronił. 

Obecnie spotykamy się z nowym problemem, o którym 
mówiłem już z kompetentnymi czynnikami. Jest nim eksport 
fachowej siły roboczej. Po co wywozi się ludzi z kraju – py-
tałem – jeżeli brak u nas rąk do pracy? Jeżeli nowe fabryki są 
zatrudnione zaledwie w 50 czy 60 procentach dla braku ludzi, 
dlaczego nadal wysyła się za granicę zespoły kontraktowych 
robotników? Co więcej, wysyła się specjalistów, rozdzielając 
rodziny. A przecież nie przybędzie rąk do pracy we własnym 
organizmie ekonomicznym bez prymatu rodziny i prymatu 
kobiety w domu. 

WSPÓŁCZESNY ZWROT KU KOBIECIE
I oto w latach 1977-1978 we wszystkich gazetach zaczy-

na się bić na alarm: Kobieta do domu! Niech będzie obecna 
w rodzinie, bo inaczej naród nam wymrze. Na ten temat na-
reszcie politycy zaczynają mówić. Szczerze czy nieszczerze, 
ale już zabierają głos. Już nie tylko my, słudzy Kościoła, uka-
zujemy te problemy, ale oni sami to czynią. Zaczynają wołać: 
Kobiety, na pomoc Polakom! – Jest to niejako pogłos woli 
Stwórcy w raju: Uczyńmy pomoc jemu podobną. 

Program Stwórcy jest zawsze aktualny. Kiedyś była po-
trzebna pomoc Adamowi, potem potrzebna była pomoc Chry-
stusowi – w Nazaret, na Kalwarii i po zmartwychwstaniu. 
Znalazła się grzesznica, jak Ewa, Magdalena, ale Chrystus 
nie odtrąca jej pomocy, chociażby się zdawało, że jest nie-
godna odrodzonego, odnowionego przez zmartwychwstanie 
Boga-Człowieka. 

Nie wolno było Ewie wyrzekać się kobiecości, nie wolno 
było Maryi w dniu zwiastowania wyrzec się kobiecości, cho-
ciaż nie wiedziała jak się to stanie (por. Łk 1,34). Nie wolno 
było Chrystusowi zrezygnować z pomocy Matki i nie wol-
no Mu było zrezygnować z pomocy innej kobiety po zmar-
twychwstaniu. Musiał się posłużyć tą pomocą. 

A więc – na pomoc Adamowi, rodzinie ludzkiej, rodzi-
nie domowej; na pomoc narodowi i Kościołowi, na pomoc 
dzisiejszemu ustrojowi – winny stanąć kobiety. Nie ma innej 
rady. Ciągle jest aktualny program Boga: Uczyńmy pomoc. 
Jest pomoc, tylko trzeba jej dać pole do działania. Stąd słusz-
ny jest zamiar zmierzający do uświadamiania kobiecie jej 
właściwych zadań. 

Przeglądam dużo pism: „Trybunę Ludu”, „Życie Warsza-
wy”, „Słowo Powszechne”, „Tygodnik Powszechny”, „Poli-
tykę”, „Kierunki”, „Kulturę”, „Za i przeciw” i inne periodyki. 
Zdaje się, że na wytrzymałość psychiczną jednego człowieka 
to dość dużo. Same zadajcie sobie kiedyś ten trud i przejrzyj-
cie te pisma, choćby przez tydzień czy dwa, a zobaczycie, ile 
dzisiaj pisze się o kobiecie w Polsce, o jej zadaniach – o reha-
bilitacji kobiety. Proponuje się nawet rozwiązania problemu 
właściwej formacji kobiety wobec potrzeb, które rysują się 
dziś przed nami. Jest to radykalny przewrót od czasów, gdy 
we własnej osobie byliśmy „głosem wołającym na puszczy”. 

Dziś biorą honoraria autorskie za pisanie artykułów w 
tym samym duchu, w jakim ja od lat mówiłem, biorąc jako 
honorarium jedynie obelgi i zelżywości zamieszczane w 
różnych, polemizujących ze mną pismach. Cieszę się, że 
wreszcie oprzytomniano, chociaż tyle kobiet dało się zwieść 
jak Ewa w raju. Nareszcie – dzięki Bogu – na pomoc pryma-
sowi przyszła partia i rząd. Oni wprawdzie przez pana Ra-
kowskiego w „Polityce” napisali, że to ja się „nawróciłem”, 
gdyż Kościół doszedł wreszcie do zrozumienia, że nie ma 
innego wyjścia, jak przywrócić kobietę rodzinie, ale mnie 
się zdaje, że było inaczej. Tylko że ja nie mam zwyczaju 
brać satysfakcji. 

Kardynał Stefan Wyszyński 

Program Kościoła 
– ku kobiecie
Do Instytutu Prymasowskiego  
9 IV 1978
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http://www.nonpossumus.eu/nauczanie/0824.php

Lubię zatrzymać się nad rozważaniem Ewy zapisanym 
w Księdze Rodzaju, gdy kontemplowała owoc, który jej się 
wydał dobry do jedzenia, rozkoszą dla oczu i nadającym się 
do zdobycia wiedzy (por. Rdz 3,6). Dostrzegła walory este-
tyczne, spożywcze i intelektualne, na które wrażliwa była 
ona – pierwsza kobieta i na które jest wrażliwych wiele ko-
biet w Polsce i w całym świecie. Dlatego tak się specjalizują 
w swoich kierunkach pracy i zainteresowań. Jedne będąc ar-
tystkami, pracują w zakresie kultury twórczej. Inne działają 
w zakresie mnożenia środków bytowania. Jeszcze inne są na-
ukowcami – docentami, doktorami, profesorami nadzwyczaj-
nymi i zwyczajnymi, a nawet rektorami. Ostatnio dowiedzia-
łem się, że kobieta jest nawet wojewodą – jak w Sierpcu. 

Taka postawa odpowiada kontemplacji Ewy pod drzewem 
rajskim. Kobieta, która chce normalnie rozwijać się w swej 
kobiecości, musi mieć wrażliwość na to, co jest piękne ku 
wejrzeniu, nadające się do jedzenia i zdolne do ujawniania 
prawdy. Księga Rodzaju, to księga konstytucyjna kobiecości 
w świecie, w rodzinie ludzkiej. Do rozważania Ewy można 
dodać rozważanie Maryi z Nazaretu: Jak się to stanie? oraz 

Jej Magnificat i Jej promocję pod krzyżem: Oto syn Twój 
– Oto Matka twoja. A gdy dodamy jeszcze Chrystusowe po-
słannictwo apostolskie: Idź i powiedz, że Ja żyję – będziemy 
mieli już cały ethos kobiecości w tym szerokim wymiarze, do 
którego i wy jesteście powołane. 

Drogie dzieci Boże! Jeszcze raz wam to powiedziałem i 
jeśli Pan Bóg pozwoli, nieraz jeszcze będę was gnębił na ten 
temat, aż same się nim zajmiecie. Trzeba naprawdę rzetelnie 
zająć się formacją współczesnej Polki. Rozważanie to wiąże 
się z faktem, że w tych tygodniach ukazała się moja książka: 
Kobieta w Polsce współczesnej. Nie mówię, że jest ona najle-
piej napisana. Jest wypadkową różnych sytuacji, w których o 
tym myślałem i mówiłem, ale jest na czasie, bo mniej więcej 
podobnie mówi dziś niejeden minister i niejeden poseł, a tak-
że ja pastor solitarius, którego nazywają prymasem Polski. 

Ks. Tymoteusz

Ksiądz
Bardzo lubiliśmy w szkole

naszego księdza proboszcza.
I nie wiem dlaczego?

Przecież to był starszy pan,
opowiadał nawet ciekawie,
ale nie grał z nami w piłkę,

mało rozmawiał z nauczycielami,
pewnie dlatego, aby im nie zaszkodzić,

bo za kontakty z księdzem
zwalniali nauczycieli z pracy.

Płakaliśmy bardzo,
gdy ksiądz w czerwcu nam powiedział:

Ja już do was, dzieci, nie przyjdę we wrześniu,
bo mnie ze szkoły wyrzucili. Za co?

Nie wiedzieliśmy, co to znaczy.
We wrześniu odczuliśmy, że to coś ważnego,

bo zginął nam ze ściany krzyż,
kierownik zabronił nam mówić modlitwy

przed lekcjami i po lekcjach.
Chodziliśmy na religię do księdza na plebanię.

Siedzieliśmy na podłodze, ksiądz na fotelu.
Opowiadał nam wtedy bardzo ciekawie.

Podziwialiśmy, jak dużo ma książek,
a jakie obrazy, i schody są na górę...

Czasem ksiądz dawał resztki opłatkowe,
co zostały po wycinaniu komunikantów.
Raz nam dał cukierki, ale jakie dobre!

Najważniejsze, że ten ksiądz
tak dbał o to, żebyśmy byli dobrzy.

Kiedyś wybuchła wojna między
chłopakami ze Żdżar i z Rokitnicy.

Proboszcz zebrał wszystkich,
zrobił nam nabożeństwo pokutne, ale jakie!

Wszyscy się pojednali,
potem spowiedź i pielgrzymka do szkoły,

aby przeprosić nauczycieli.
Było to nam bardzo potrzebne,

bo w niedzielę do Komunii Świętej
klęczeli chłopaki i nauczyciele.

Znów pewnie wyglądam naiwnie
wobec magistrów, pedagogów

i nauczycieli uczących bezstresowo.
Czy nauczyciele poradzą sobie

z chłopakami, którzy biją nauczyciela
kijem bejsbolowym?

Czy dziewczyny
po ćpaniu nie podrapią pani pedagog?

Czy poradzi sobie z tymi ludźmi
policjant i pies? Nie.

To po cóż mi taka szkoła?
A może tam potrzebny ksiądz?

Dlaczego ksiądz odsyła ich do dyrektora,
a może oni dawno nie byli u spowiedzi

i są opętani?
Tam będzie bardzo potrzebny ksiądz,

ale taki, który mocniejszy jest od diabła,
bo będzie kochał i mówił do nich:

Moje Kochane Dzieciaki!
http://mateusz.pl/goscie/bpjz/
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Wielki Czwartek
Eucharystia, Kapłaństwo  

i Wspólnota

Ciemnica, fot. K. Sadowski

iturgia Wielkiego Czwartku tak naprawdę łączy w sobie 
trzy wymiary – Eucharystia, Kapłaństwo i Wspólnota, 

która uczestniczy w Eucharystii. I pozwólcie, że w tych trzech 
aspektach podzielę się z Wami moimi przemyśleniami  i takim 
moim spojrzeniem na Kapłaństwo i na Eucharystię w kontek-
ście wspólnoty żeby też pokazać na czym nam czyli księżom 
tej konkretnej wspólnoty parafialnej tak bardzo zależy.  

Pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, to jest towa-
rzyszenie wszystkim na modlitwie, czasami przewodniczenie 
podczas Eucharystii. To dla nas, księży, ogromny przywilej 
towarzyszyć Wam w najważniejszych momentach wasze-
go życia. Czasami są to momenty ogromnej radości, kiedy 
młodzi ludzie przychodzą by zawrzeć związek małżeński, 
by wejść na nową drogę życia, czy kiedy rodzice przynoszą 
swoje dziecko by mogło przyjąć chrzest. Czasami momen-
ty najtrudniejsze w naszym życiu, kiedy odchodzi osoba tak 
bardzo nam bliska. Wtedy my chcemy być z Wami, chcemy 
tutaj w tej parafii i na tym ołtarzu powierzać Panu Bogu te 
wszystkie wasze troski, często bardzo zwykłe, codzienne, 
w tym wszystkim chcemy być z Wami i w tym wszystkim 
chcemy z Wami uczestniczyć. Dlatego tak bardzo nam za-
leży, abyście tutaj, do tej parafii, przed ten ołtarz przynosili 
wszystkie swoje codzienne sprawy. Czy to podczas liturgii, 
czy podczas codziennej modlitwy. Nasz kościół jest praktycz-
nie od rana do wieczora otwarty. Można w każdej chwili tutaj 
przyjść, pomodlić się. 

I dzisiaj dokładnie tak samo stajemy ciągle przed nowymi 
wyzwaniami w nowych warunkach, ale na tym ołtarzu jako 
księża tej parafii powierzamy Panu Bogu te wszystkie intencje 
osób, które tu przyszły i osób, które z przyczyn niezależnych 
od nich, obiektywnych, nie mogły tutaj fizycznie być, ale się 
z nami łączą. Dlatego na początku powierzmy Panu Bogu to, 
co jest dla nas na teraz ważne, istotne, wszystkie sprawy, któ-
re chcemy Panu Bogu podczas tej liturgii polecać. 

L

*  W naszej parafii  * 

Nasz Wielki Tydzień AD 2021
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Drugi taki wymiar bardzo ważny w życiu księdza, ale 
również w życiu wspólnoty to jest druga część Mszy świętej, 
to jest głoszenie Ewangelii, dawanie świadectwa. Głoszenie 
tego Słowa które jest Słowem żywym. Ale zobaczcie, jeżeli 
Ewangelii nie będziemy wypełniali w naszym codziennym 
życiu, to jest ona tylko zapisaną literą, tylko zapisanym sło-
wem. Czasami bardzo ładnym, takim w lekcjonarzu ozdob-
nym, ale Panu Jezusowi nie o to chodziło. Ewangelia ma 
być sposobem naszego życia. Ewangelia ma być sposobem 
naszego myślenia, podejmowania decyzji.  To wtedy, kiedy 
wychodzimy z tego kościoła dajemy świadectwo, że to Słowo 
które tutaj usłyszeliśmy, w tej wspólnocie jest dla mnie waż-
ne. Już od czasu Starego Testamentu jest mowa, że to Słowo 
powinno być przyjęte do serca i wypełnione w życiu.   

Trzeci bardzo ważny aspekt to jest Eucharystia. Wszędzie 
tam, gdzie była sprawowana Msza święta był Kościół, była 
wspólnota Kościoła. I tak sobie myślę… Bo tak sobie my-
ślimy, że czasy są trudne. Nie wszyscy mogą wejść fizycz-
nie do kościoła. Nie wszyscy mogą tutaj uczestniczyć w tych 
Mszach świętych. 

Kiedy patrzy się na historię Kościoła, która już jest długa, 
to były jeszcze gorsze momenty w historii Kościoła, jeszcze 
bardziej dramatyczne dla tej wspólnoty. I my jako ludzie na-
dziei patrzymy gdzieś dalej. Myślę, że każdy z nas powinien 
ufać w to, że ten czas jest czasem przejściowym. Dbajmy 
o to, by to pragnienie przyjęcia Boga, przyjęcia Eucharystii, 
zawsze w nas było. Pamiętajmy o tym, że Eucharystia jest 
tym pokarmem na naszej drodze wiary. 

Chciałem się z Wami podzielić bardzo osobistym do-
świadczeniem, z czego kiedyś zdałem sobie sprawę. Kiedy 
człowiek przychodzi  do mnie do Komunii świętej. Jestem 
ja i on czy ona, a między nami jest Żywy Chrystus. Niezwy-
kłe spotkanie trzech osób – kapłana, Chrystusa i osoby, która 
przychodzi  do Komunii świętej. Oczywiście Chrystus jest 

najważniejszy wśród tych trzech osób. Trzy osoby, które się 
spotykają. I myślę, że to jest dla nas wszystkich takie niezwy-
kłe spotkanie. Ale za tym idzie jeszcze jeden aspekt. Chrześ-
cijanin jako osoba zobowiązana do tego, aby żyć w stanie 
łaski uświęcającej.

To jest bardzo ważny wymiar naszego życia bo grzech jest 
obcy Bogu. Grzech powinien być obcy również nam. Dbajmy 
o to, by nieustannie być w stanie łaski uświęcającej. To jest 
ta normalna i naturalna kondycja duchowa ludzi wierzących. 
W pewnym sensie grzech, zwłaszcza grzech ciężki jest mo-
mentem przerwania tego naszego życia duchowego. Dzisiaj, 
kiedy odbieramy od Was życzenia, za które bardzo serdecz-
nie dziękujemy, zwłaszcza dziękujemy za Waszą modlitwę, 
to pamiętajcie, że każdy z Was w pewnym momencie swoje-
go życia stanie przed Bogiem. I to, czy będzie w stanie łaski 
uświęcającej, to będzie to też pewne świadectwo o księżach 
z tej parafii. Liczymy, że nas nie zawiedziecie. Liczymy, że 
w pewnym momencie swojego życia będziecie gotowi po-
wiedzieć Bogu: „Tak, zawsze byłem przy Tobie, Panie Boże. 
Tak, zawsze miałem, miałam to pragnienie spotkania z Tobą. 
A grzech był mi obcy.” 

I ostatnia myśl, a jednocześnie ostatni moment Euchary-
stii, błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które już w cza-
sach Starego Testamentu było wyznaczeniem drogi życia. Do 
dziś, kiedy młodzi ludzie biorą ślub, proszą rodziców o bło-
gosławieństwo, o wyznaczenie tej drogi życia.  Kiedy kapłan 
idzie na swą Mszę prymicyjną, prosi rodziców o błogosła-
wieństwo. 

Pamiętajcie o tym, że drogą życia chrześcijanina jest droga 
wiary. Dbajmy o to, by to błogosławieństwo, które otrzymu-
jemy na końcu Mszy świętej, że będziemy szli drogą wiary, 
że będziemy zmierzali w stronę Chrystusa było naszą drogą 
i dbajmy o to, byśmy nigdy z tej drogi nie błądzili.

Ks. Mateusz                                           

Wielki Piątek Męki Pańskiej
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ówi się, że my katolicy jesteśmy często takimi cier-
piętnikami, męczennikami. Można powiedzieć, że 

jesteśmy ludźmi Wielkiego Postu. Że tak często w Kościele 
katolickim podkreśla się ten porządek umartwienia, asce-
zy. Że my, katolicy, musimy ciągle rezygnować z różnych 
przyjemności. Że często, gdy patrzy się na nas w kościele, 
czy na ulicy, czy w pracy jesteśmy ludźmi smutnymi, ze 
spuszczoną głową. 
Czy to prawda? Sam niech każdy z nas odpowie sobie na to 
pytanie. Czy patrząc na mnie można powiedzieć, że katolik 
to cierpiętnik, człowiek smutny, ze spuszczoną głową.  Że 
to człowiek Wielkiego Postu, który każdego dnia, każdego 
roku powinien posypywać sobie głowę popiołem.

łyszymy w pierwszym czytaniu jak Piotr przyszedł do 
domu setnika Korneliusza w Cezarei, rzymskiej pro-

wincji, i zaczyna mówić „Wiecie, co się działo w całej Judei 
począwszy od Galilei”. 

To dzisiejsze rozważanie nad Słowem Bożym w tę wy-
jątkową uroczystość chcę rozpocząć od tego „począwszy od 
Galilei”. Pismo Święte w jakiś niesamowity sposób ukazuje 
nam Historię Zbawienia i nie ma żadnego zbędnego wyrazu. 

Co takiego wydarzyło się w Galilei. A więc nauczał, było 
wiele cudów, ale doskonale każdy z nas wie, że pierwszy cud, 
publiczny cud to cud w Kanie Galilejskiej. To jest pierw-
szy publiczny cud Pana Jezusa. I wybaczcie, nie będę czy-
tał Ewangelii opisującej to wydarzenie. Myślę, że doskonale 
każdy z nas zna ten opis Ewangelii Świętego Jana. 

Było wesele w kanie Galilejskiej. Był Pan Jezus, była 
matka Boża, byli uczniowie. I żeby wejść na wesele, do tej 
pory ortodoksyjni  Żydzi  to stosują, były rytualne obmy-
cia. Stało sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do tych 
żydowskich oczyszczeń. To były potężne naczynia z wodą 
i każdy wchodzący musiał umyć ręce i nogi. Pomagali w tym 
słudzy czy niewolnicy. I było tych stągwi sześć. Sześć to licz-
ba niedoskonała. Wielokrotnie w Piśmie Świętym pojawia się 
sześć jako symbol niedoskonałości, pewnego braku w prze-
ciwieństwie to liczby siedem, która w Piśmie Świętym jest 
liczbą doskonałą, liczbą pełni. Bóg stwarzał świat w siedem 
dni, w pełni stworzony świat.  Siedem – liczba doskonała. 

Każdy, kto musiał wejść, przechodził przez to obmycie do 
sali biesiadnej. I Matka Boża podchodzi do Pana Jezusa i mówi 
„brakuje wina”. Prosi o cud. I w pierwszym momencie odpo-
wiedź Matce Bożej może wydawać się trochę taka niegrzeczna. 
Pan Jezus mówi „Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Jeszcze 
nie nadeszła moja godzina. Ale dokonuje tego cudu. Pierwszy 
cud. Przemienia wodę w wino. I potem wiele cudów dokonuje 
opisanych w Ewangeliach i nieopisanych. Wiele znaków czy-
ni, są wskrzeszenia, uzdrowienia, nawrócenia. 

Wigilia Paschalna

M

Niedziela Wielkanocna

S

*  Wielki Tydzień w naszym kościele  * 

Jaki jest ostatni cud 
Pana Jezusa? 

Zobaczcie – pierwszy 
cud – Pan Jezus mówi  
„nie nadeszła jeszcze moja 
godzina”, ale przemienia 
wodę w wino. I Święty Jan 
pisze: „A kiedy nadeszła 
godzina, wziął wino i prze-
mienił w swoją krew”.  Jak 
niesamowicie Ewangelia 
zamyka pierwszy i ostatni 
cud Pana Jezusa. I już w starożytności mówiono, że Chrystus 
stał się siódmą stągwią dla każdego z nas. 

Wielokrotnie w swoim nauczaniu Pan Jezus mówi o tym, że 
idziemy na ucztę weselną do Nieba. Wielokrotnie to co nas cze-
ka porównuje z tą weselną biesiadą.  I o tym słyszeliśmy rów-
nież w drugim Czytaniu, że musimy zanurzyć się w Chrystusie 
i wtedy razem z nim ukażemy się w chwale. 

Święty Jan w Apokalipsie mając wizję Nieba oczyma 
starca pyta się, a kim są ci ludzie wszystkich ludów odziani 
w białe szaty. To ci, którzy opłukali swoje szaty w Krwi Ba-
ranka. Chrystus staje się siódmą stągwią, doskonałą stągwią. 

Każda Eucharystia jest pamiątką tego ostatniego cudu, ale 
również jest dla nas zanurzeniem się w Krwi Chrystusa, która 
obmywa nas z naszych grzechów, naszych niedoskonałości, na-
szych słabości bo Pan Bóg chce mieć każdego z nas w Niebie, 
każdego z nas obecnego tutaj i tych, których niema, i tych, któ-
rzy są może przed telewizorami, nie interesują się, może gdzieś 
tam drogi zaprowadziły ich gdzieś daleko od Pana Boga. 

Pan Bóg chce mieć każdego. I Chrystus dla każdego stał 
się stągwią dla każdego, kto zechce obmyć się za swoje winy, 
grzechy, słabości, małości. Pochylamy się dziś w to święto 
pokonania śmierci, w to święto otworzenia bram Nieba. W to 
święto otworzenia drogi na tą niebiańską ucztę. 

I chciejmy, tak jak św. Piotr powiedział, być świadkami 
Chrystusa tego wszystkiego, co Pan Jezus nauczał od Galilei 
aż do Jerozolimy. Amen.      

Ks. Andrzej

Chciałem dzisiaj Was zapytać, czy usłyszeliście Alle-
luja? Nie dało się dzisiaj nie zauważyć. Co w Tobie to Al-
leluja wzbudziło? Czy przestraszyłeś się? Czy poczułeś ja-
kieś drgnięcie serca? Uśmiechnąć to się na pewno wszyscy 
uśmiechnęli.  Ale z jakiego powodu? Czy tylko dlatego, że 
coś komuś nie poszło, czy dlatego że to śpiew, który ogłasza 
Alleluja. Chrystus zmartwychwstał!

Co w tobie obudziło się? Co w twoim sercu się poruszyło 
na to słowo Alleluja?  Czy w ogóle coś drgnęło? 

Kobiety, które przyszły do Grobu zobaczyły młodzieńca 
i przestraszyły się. Przestraszyły się na wieść o Zmartwych-
wstaniu. Czy w tobie wieść o Zmartwychwstaniu coś rodzi? 
Czy coś zmienia w twoim życiu? Czy usłyszałeś dzisiaj Alle-
luja? Ręka do góry, kto usłyszał. Nie wszyscy. 

Alleluja! Alleluja! I to mamy głosić. Nie ze spuszczoną 
głową, bo katolik to człowiek Wielkiej Nocy. 

Homilia:  Ks. Przemysław

Stągwie kamienne
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Teksty Homilii z zapisu audio – oprac. K. Sadowski

To wydarzenie było tak wyjątkowe i unikalne, że kiedy 
Ewangelista mówi, co się wydarzyło, to tak naprawdę braku-
je mu słowa. „Oznajmijcie To Jego uczniom”. To znaczy co? 
Co się wydarzyło? 

I dlatego chciałbym Wam pokazać Zmartwychwstanie 
w dużo szerszej perspektywie. Ponieważ uczniowie będą od-
krywali, co się tak naprawdę wydarzyło. Powoli będą musieli 
nadać jakieś słowo dla tego wydarzenia, które miało miejsce 
tej nocy. I zaczną odkrywać karty Starego Testamentu. A tam 
znajdą proroctwo Natana, który powiedział do Dawida, wiel-
kiego króla Izraela około tysiąca lat przed Zmartwychwsta-
niem Chrystusa, że potęga jego monarchii nie będzie polegała 
na tym, że ma wielkie wojsko, że ma wielkie zasoby finanso-
we, materialne, że handluje z całym ówczesnym światem. Nie 
będzie też polegała na tym, że jest wielkim królem w Izraelu, 
czy na tym, że zjednoczy tę monarchię.

Natan wprost powie królowi Dawidowi, że umrze, ale 
potęgą jego monarchii będzie fakt, że nadejdą takie czasy, 
że ktoś z tej monarchii zostanie podniesiony ze zmarłych 
do żywych. Z grona zmarłych do ludzi żywych. Tysiąc lat 
potrzeba było, by to proroctwo się wypełniło. Ale po tysiącu 
lat, kiedy najpierw spisując swoje listy św. Paweł, później 
Ewangeliści spisując Ewangelie będą szukali słowa dla tego, 
co się stało, to właśnie wrócą do tego proroctwa i powiedzą, 
że Jezus został podniesiony z martwych, wydobyty z grona 
ludzi zmarłych do grona ludzi żywych. 

Zobaczcie, jak spójny jest tekst Pisma Świętego. Jak 
wypełniają się w Jezusie od samego początku do samego 
końca proroctwa Starego Testamentu .  To jest pierwsze sło-
wo, które chciałbym Wam dzisiaj zostawić.  Jezus, który 
zmartwychwstał. Jezus, któremu obca jest śmierć, ale został 
wzniesiony do tych, którzy mają żyć na wieki. 

Drugie słowo bardzo ważne zarówno w Ewangeliach jak 
i w Dziejach Apostol-
skich. Słowo opisu-
jące postawę Jezusa 
wobec tych, których 
spotykał. 

Ewangeliści i św. 
Łukasz w Dziejach 
Apostolskich używają 
zawsze jednego słowa 
„został zobaczony” 
albo „był widziany”. 
To od razu domaga 
się, przez kogo był wi-
dziany, przez kobiety, 
przez Uczniów, przez 
Apostołów, przez lu-
dzi postronnych czy 
przez ludzi, którzy do 
tej pory w Niego nie 
wierzyli.  

W ten sposób Ewangeliści pokazują, że Zmartwych-
wstanie Chrystusa z jednej strony jest obiektywnym faktem, 
a z drugiej strony, jeżeli chcemy Go zobaczyć, to musimy 
chcieć Go spotkać. 

To od nas zależy pewien wysiłek. Ci, którzy chcieli Go zo-
baczyć, zobaczyli Go. Ja myślę, że to jest kolejne takie ważne 
słowo, które warto, żeby w nas trwało po tych Świętach.   

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, które tak na-
prawdę nadaje kierunek mojemu życiu. 

I trzecie słowo, które chciałbym Wam zostawić, słowo 
w pewnym sensie ułomne, wybrakowane, choć tak pięknie 
zaśpiewane tutaj przez naszych studentów ALLELUJA. 

Hebrajskie „Allelu” oznacza „zbierzmy się, by wspól-
nie wychwalać”. Taka zachęta do wspólnego zachwalania. 
A końcówka „Ja” zakończona jeszcze „h”, które jest nieme, 
to jest połowa imienia Boga. Połowa tego Imienia, którego 
Żydzi nigdy nie wymawiali. Ono mogło być tylko raz w roku 
w Świątyni Jerozolimskiej wypowiedziane, imię „Jahwe”. 
Wychwalajmy Boga.

I powstała cała piękna tradycja, chociaż słowo nie jest 
tak naprawdę „wybrakowane”. Nie ma żadnych powodów, 
by było wybrakowane, ale powstała piękna starożytna tra-
dycja, która mówi o tym, że my tutaj na ziemi, choćbyśmy 
nie wiem jak bardzo starali się uwielbiać tego Boga, to 
zawsze nie jesteśmy w stanie uwielbiać Go tak do końca, 
bo jesteśmy grzeszni, słabi. 

Ale ta tradycja mówi o tym, że kiedy zostaniemy zbawieni,  
kiedy trafimy do Nieba, będziemy w stanie wypowiedzieć 
pełną formułę „Uwielbiajmy Boga”.   

I tego właśnie Wam życzę, żebyśmy my wszyscy jak tutaj 
siedzimy, część osób też nas ogląda przez Internet, żebyśmy 
my wszyscy w takiej wspólnocie spotkali się w Niebie i po-
trafili w pełni uwielbiać Pana Boga za to dzieło stworzenia, 
za to dzieło zbawienia człowieka. Nie jakiegoś człowieka tyl-
ko zbawienia mnie.

Ks. Mateusz                       

Poniedziałek  
Wielkanocny 

*  Wielki Tydzień w naszym kościele  * 

Fot. K. SadowskiPusty Grób
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Dziewczynka  
o wielkim sercu
Miała w oczach całe niebo

Będę biegać w niebie
Kiedy w 2002 r. jedenastoletnia Ania umarła, ktoś z personelu 
szpitala, do którego przywieziono ją po wypadku, powiedział 
jej ojcu, że „to chyba ulga, bo przecież takie dziecko było 
tylko ciężarem”... 

Świadectwo o Ani Szałacie jest dowodem tego, jak bardzo 
pozory mogą mylić...

Rdzeniowy zanik mięśni. Konsultacje w klinikach w kraju 
i za granicą. Pielgrzymki na Jasną Górę i do Lourdes z proś-
bą o uzdrowienie. W końcu - nowoczesny elektryczny wózek 
i przeprowadzka z bloku na warszawskim Bródnie do pod-
warszawskiej Zielonki, gdzie w nowym domu Ani miało być 
wygodnie. Kilkadziesiąt metrów do szkoły, do której mogła 
sama dojeżdżać na swoim wózku, i tylko nieco dalej do parku 
nieopodal klasztoru Sióstr Dominikanek, gdzie lubiła zbierać 
kasztany. I nareszcie wymarzony pies.

Właśnie do parku po kasztany, niedługo po przeprowadzce, 
26 października 2002 r., Ania wybrała się z mamą na spacer. 
Była sobota. Gdy wracały do domu, Ania wjechała na przejście 
dla pieszych. 

Wtedy to właśnie młody kierowca „zagapił się” 
i w ułamku sekundy wydarzył się dramat: uderzona z im-
petem dziewczynka upadła na jezdnię kilkadziesiąt metrów 
dalej, a jej mama leżała obok ze zmiażdżoną nogą... 

Ania była jeszcze przytomna.
Tak zwanym przypadkiem ulicą przechodził ksiądz pro-

boszcz. Znał dobrze rodzinę Szałatów. Nachylił się nad 
Anią i usłyszał jej ciche słowa, których nigdy nie zapomni: 
„Żeby mama żyła. Ja mogę nie żyć”. Mama była przecież 
potrzebna jej starszemu rodzeństwu Uli i Michałowi. Mamę 
Ani uratowano, poskładano jej nogę jak się dało, a potem 
założono jej aparat Ilizarowa, żeby wydłużyć krótszą o trzy 
centymetry kończynę. Ania zmarła w szpitalu, kilka godzin 
po wypadku. 

Była darem, a nie ciężarem
Rodzicom Ani nigdy nie przyszłyby do głowy słowa, jakie 

usłyszeli w szpitalu, chociaż na pewno wielokrotnie było im 
ciężko – nie tylko fizycznie, gdy dziewczynka rosła i coraz 
trudniej było się nią opiekować – ale przede wszystkim było 
im ciężko na sercu, kiedy musieli patrzeć, jak ona sama cier-
pi, jak po operacji, którą musiała przejść w 1999 r., niemal 

nie umarła z powodu kom-
plikacji. Czy ojciec z matką 
mogą spokojnie patrzeć, kiedy 
ich dziecko na szpitalnym łóż-
ku mówi, że umiera z bólu?... 
Modlili się o cud, żeby żyła – i 
cud się wydarzył. Ania wróciła 
do domu jeszcze na trzy lata.

Wtedy jeszcze bardziej niż 
przedtem stała się darem. Pro-
mienna, ujmująca uśmiechem, 
otwarta na świat i zaskakująco 
wymowna. Kiedy pewna pani 
zaczepiła ją na ulicy i zapytała 
„z troską”, czy kiedyś będzie mogła chodzić, Ania odpowie-
działa dobitnie: „Ależ oczywiście, że tak. Będę biegać w nie-
bie! Aniołowie też nie chodząpo ziemi, a są szczęśliwi”. Ko-
muś innemu, kto użalał się nad tym, jaka z niej biedna, chora 
dziewczynka, odparła: „Nie jestem wcale chora, w zeszłym 
tygodniu miałam chrypkę, ale już mi przeszło”. Znała swoje 
ograniczenia i wiedziała, że bez pomocy innych nie da sobie 
rady, ale też umiała pomagać dobrym słowem, pocieszeniem, 
a czasem dopingowaniem innych do pracy. Koledzy i kole-
żanki w szkole zapamiętali, że Ania była bardzo ambitna i nie 
tolerowała taryfy ulgowej dla siebie tylko dlatego, że jeździła 
na wózku. Była druhną w harcerstwie, gospodynią klasy i ak-
tywnie działała na rzecz misji. 

Mała misjonarka
Ania miała szczęście, bo miała mądrych rodziców, którzy 

nie pozwolili, aby świat kręcił się wokół jej wózka. Doktor 
Kazimierz Szałata, wykładowca filozofii i etyki na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i za-
łożyciel Fundacji Polskiej Raoula Follereau, pomagającej 
trędowatym i ubogim, bardzo wcześnie zaraził swoją córkę 
sprawami misyjnymi. 

Ania chętnie brała udział w różnych akcjach misyjnych, 
a przede wszystkim zaczęła się żywo interesować losem ubo-
gich dzieci w krajach misyjnych. Opowiadała o tym swoim 
rówieśnikom, brała udział w telewizyjnym programie Ziarno, 
jeździła w trasy koncertowe z „Arką Noego”. Robert Litza 
wspomina, że kiedy raz podpisywał płytę dla niej, chciał na-
pisać: „Aniu, bądź świętą!”, ale zamiast tego, sam nie wie 
czemu, wyszło: „Aniu, jesteś święta!”.

Ania była misjonarką nie tylko z racji zainteresowań swo-
jego taty, które podzielała. Podobnie jak wiele innych osób 
niepełnosprawnych stała się też znakiem dla współczesnego 
świata, że prawdziwą sprawnością jest zdolność serca do ko-
chania – o wiele ważniejsza niż zdolność nóg do biegania. 
Znakiem, że człowiek zamknięty w sobie, pogrążony w smut-
ku i lęku przed ludźmi, jest o wiele bardziej niepełnosprawny 
niż ten, kto potrzebuje pomocy, żeby podnieść z podłogi dłu-
gopis, który spadł ze szkolnej ławki. 
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Bóg mnie kocha
Źródłem jej kochania świata była miłość Boża. Wcześniej 

czy później każdy tę prawdę odkrywa, ale iluż to ludzi odkry-
wa ją za późno, już za progiem... 

Po śmierci Ani jej rodzice znaleźli szkolny zeszyt, w któ-
rym ich córka zapisywała swoje dziecięce myśli. W czerwo-
nym serduszku namalowanym świecową kredką wpisała: 
„Bóg mnie kocha”. Testament małej Ani z Zielonki... 

W tych trzech słowach jest wszystko, czego człowiek 
potrzebuje do szczęścia. Bez nich nie ma ani prawdziwej 
miłości drugiego człowieka, ani żadnego autentycznego 
wymiaru misji, ani świadectwa. Ania nie znała teologii, 
ale znała Boga – i dlatego, kiedy jej życie gasło na oczach 
Matki Bożej z figury stojącej przy przejściu dla pieszych 
w Zielonce, potrafiła ofiarować je za życie mamy.

W dniu pogrzebu Ani ks. Krzysztof Ukleja, dyrektor Ca-
ritas diecezji warszawsko-praskiej, powiedział o niej: 

„Bo Ania to nasza mała wielka święta, nasza święta Tere-
ska z Zielonki. Z godnością przeżywała każdy dzień. Umia-
ła dostrzec innych. Nie narzekała, choć wiele bólu musiała 
często znosić, to jednak zawsze z głową do góry, z uśmie-
chem – bo kochała Boga, kochała każdego człowieka. I nic 
dziwnego, że dziadek Tadeusz mógł powiedzieć, że ona z nas 
wszystkich jest najmądrzejsza, bo tak pięknie i godnie żyje. 

Bo ona umiała odczytać i przyjąć do końca plan Boga. (...) 
Około półtora roku temu przeżyła śmierć kliniczną. Opowia-
dała potem, jakby była już w niebie. Mówiła, że tam ludzie 
uśmiechają się do siebie i są szczęśliwi. A potem pytała, dzie-
ląc się swym doświadczeniem, dlaczego ludzie się kłócą, nie 
lubią się – dlaczego? Pamiętała o tym, by innych upomnieć, 
poprosić, aby poszli do spowiedzi, by się wspólnie pomodlili. 
Ania zostawia nam dziś swój testament. Gdybyśmy umieli jej 
słuchać... My, dorośli; my, pewni siebie, żyjący często poza 
Bogiem – gdybyśmy potrafili słuchać tych małych świętych 
naszych czasów. O ileż świat byłby lepszy...”. 

Misyjne Apostolstwo  
Niepełnosprawnych Dzieci

Ania nie odeszła cała. Zostawiła po sobie zaproszenie dla 
innych dzieci i młodych przewlekle chorych czy niepełno-
sprawnych do włączenia się w dzieło misyjpe Kościoła. Idea 
ta zrodziła się już po śmierci Ani, ale wypływa ze świadectwa, 
jakie ona sama dała, nie zważając na własne ograniczenia. 
Pokazała, że potencjał wrażliwości i cierpienia można zamie-
nić na prawdziwe owoce misyjnej współpracy - owoce, które 
zbierać będą dzieci i ich rodziny, jak również misjonarze i 
ich podopieczni w krajach misyjnych. Wzajemna modlitwa, 
ofiara i wsparcie duchowe mają nieocenioną moc, a oprócz 
nich tak wiele jest inicjatyw misyjnych, którymi warto zain-
teresować osoby niepełnosprawne.

Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci opar-
te jest na słowach gospodarza z Jezusowej przypowieści o 
uczcie: „(...)Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wpro-
wadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” (Łk 
14, 21). Dzieciom i młodzieży dość trudno jest włączyć się 
w jakąkolwiek sprawę, jeśli nie czują się w nią osobiście 
zaangażowani i wezwani po imieniu. Jeśli oprócz modlitwy 
w ogólnych intencjach misyjnych niepełnosprawne dziecko 

będzie miało możliwość nawiązania osobistego kontaktu z 
misjonarzem lub misjonarką, wówczas obie strony odniosą 
dodatkowo duchową korzyść.

Misjonarzom nie jest łatwo zobowiązać się do prowa-
dzenia korespondencji. Warunki pracy często wręcz to unie-
możliwiają (albo przynajmniej znacznie utrudniają). Dlatego 
propozycja Fundacji Polskiej Raoula Follereau, której patro-
nuje mała Ania z Zielonki, skierowana jest do tych, którzy 
naprawdę czują taką potrzebę i widzą sens włączenia się w tę 
misyjną adopcję niejako „w dwie strony”. Dziecko czy młody 
człowiek unieruchomieni w domu, w szpitalu albo w hospi-
cjum otrzymaliby możliwość ofiarowania swojego cierpienia 
nie tylko w intencji misji w ogóle, ale konkretnie w intencjach 
i potrzebach znajomego misjonarza. Misjonarz zaś miałby w 
tym dziecku bądź młodzieńcu przyjaciela i wsparcie modli-
tewne, którego wartości nie da się przecenić.

Wszystkich zainteresowanych Misyjnym Apostolstwem 
Niepełnosprawnych Dzieci, nad którym patronat objęły 
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła 
Misyjne Dzieci, zachęcamy do propagowania tej inicjatywy, 
szczególnie wśród misjonarzy i kandydatów na misje. Może 
w ich rodzinnych środowiskach, parafiach czy kręgach znajo-
mych są niepełnosprawni, którzy czekają, by zaprosić ich do 
włączenia się w sprawy misyjne. Prosimy też o ewentualny 
kontakt pod adresem:
Fundacja Polska Raoula Follereau
ul. Sienkiewicza 11
05-220 Zielonka
e-mail: apostolstwo@gmail.com 

Lilia Danilecka
Publikacja za zgodą redakcji

Miłujcie się!, nr 4-2007 
https://adonai.pl/swiadectwa/?id=85

Nasza klasa w Afryce
Autor: Kazimierz Szałata, 1 marca, 2021

Dobra wiadomość z Republiki Demokratycznej Kongo, 
gdzie w ośrodku dożywiania dzieci Matumaini (nadzieja) pro-
wadzonym przez siostry pallotynki, przy wsparciu Fundacji 
Polskiej Raoula Follereau powstaje nowe przedszkole. 

Gotowa jest już sala, która nosi imię patronki Misyjnego 
Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci Małej Ani z Zielonki. 

Realizatorem projektu jest s. Dominika Laskowska SAC.
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W ogrodzie 
Józefa

dźwierny obiegł galerię, przemknął się pomiędzy 
wysokimi kolumnami i stanął przed Poncjuszem 

Piłatem. Głęboko kłaniając się, oznajmił: 
– Wasza Ekscelencjo, przybył Józef z Arymatei z prośbą 
w sprawie Jezusa.

Józef był bardzo bogatym człowiekiem oraz członkiem 
Wysokiej Rady. Lud jerozolimski szanował go za jego pra-
wość, pobożność i miłosierdzie wobec biednych.

Prokurator nakazał wprowadzić znakomitego fary-
zeusza.

Józef z Arymatei wyjaśnił w krótkich słowach cel 
wizyty. Następnego dnia miał być szabat, w czasie któ-
rego nie można pracować, więc przyszedł prosić o pilne 
wydanie ciała Jezusa, by Go jeszcze dziś pochować.

Piłat nakazał przywołać jednego z żołnierzy, którzy 
trzymali straż przy ukrzyżowanych. Po niedługim czasie 
zameldował się przed nim sam setnik. Potwierdził on, że 
Jezus już nie żyje, o czym wcześniej się upewnili, przebi-
jając włócznią Jego serce. Po wysłuchaniu sprawozdania 
prokurator zezwolił Józefowi zabrać ciało i pogrzebać je.

Józef podziękował i pośpiesznie opuścił pałac rzym-
skiego namiestnika. Razem z przyjacielem Nikodemem 
(tym samym, który w nocy przyszedł do Jezusa) podążyli 
na Kalwarię. Nie było tam już tłumu, 
który kilka godzin wcześniej przypa-
trywał się, jak Jezus był krzyżowany 
i jak umierał. Bo kiedy nastąpiło trzę-
sienie ziemi w chwili śmierci Jezusa, 
wszyscy w popłochu uciekli.

Dwaj mężczyźni delikatnie i z 
wielką czcią zdjęli Jezusa z krzyża, 
obwiązali go w płótna razem z won-
nościami i przenieśli do położonego 
w pobliżu ogrodu Józefa. Towarzy-
szyło im kilka wiernych kobiet, któ-
re wraz z Jezusem przyszły z Galilei. 
Położyli ciało na półce w grobie, wy-
kutym w skale, w którym nikt jeszcze 
nie był pochowany. Przed wejściem 
do grobu zatoczyli duży, kulisty ka-
mień. To było wszystko, co mogli w 
tym momencie uczynić. Nadszedł już 
bowiem wieczór w dniu Przygotowa-
nia, rozpoczynający święto szabatu; 
a według prawa żydowskiego ani te-
go wieczoru, ani w dniu następnym 
nie wolno było wykonywać żadnej 
pracy.

Nazajutrz, wcześnie rano Poncjusz Piłat miał wielu 
gości. Arcykapłan i faryzeusze przedstawili namiestni-
kowi dziwną prośbę. Byli bardzo zdenerwowani.

– Ekscelencjo, przypomnieliśmy sobie, że jesz-
cze za życia ów oszust powiedział: „Po trzech dniach 
zmartwychwstanę”. Zechciej więc zabezpieczyć grób 
aż do trzeciego dnia, stawiając przed nim straże, aby 
przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli 
ciała i nie ogłosili ludowi: „Powstał z martwych, jak 
zapowiedział”.

Piłat uważnie wysłuchał niezwykłej prośby. I chociaż 
nie lubił arcykapłana oraz pogardzał swoimi gośćmi, 
odpowiedział: „Macie swoją straż: idźcie, zabezpieczcie 
grób, jak umiecie”.

Kapłani i faryzeusze poszli natychmiast do ogro-
du Józefa. Opieczętowali kamień zagradzający wejście 
do grobu i postawili przed nim strażników. Zadowole-
ni z wykonanego zadania i przekonani, że po raz ostat-
ni słyszą o tak kłopotliwym dla nich Jezusie, spokojnie 
wrócili do swoich domów, aby cieszyć się szabasowym 
wypoczynkiem.

Wg św. Mateusza 27; św. Łukasza, 23; św.Jana, 19
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Przyjaciel dzieci – Opowieści z życia Jezusa
Tekst: Timothy Dudley-Smith, Ilustracje: Terry Gabbey

VERBINUM – Wydawnictwo Księży Werbistów 
Warszawa 1995

*  Braciszek *

Wielkanocny  
poranek

e swojego posłania Maria widziała okno zaledwie 
jako szary kwadrat. Mało spała tej nocy. Teraz 

przez to okno usłyszała pianie koguta - znak, że się za-
raz rozwidni - więc wstała, ubrała się szybko i wymknęła 
na pustą ulicę. Niosła koszyk wypełniony naczyniami z 
wonnymi olejkami.

Ulica była zupełnie pusta. Druga Maria, Maria z Mag-
dali, czekała na nią przed bramą miasta. Razem poszły 
do ogrodu Józefa, aby dokończyć ostateczne przygoto-
wania do pogrzebu Jezusa, przerwane z racji szabatu.

Kiedy wychodziły poza miasto, już widniało na hory-
zoncie. Po drodze nie spotkały nikogo i bardzo się tym 
zmartwiły. Któż im pomoże? Pamiętały przecież, że wej-
ście do grobu zawalono ciężkim kamieniem i tylko silni 
mężczyźni mogli go odsunąć. Jakże więc wejdą do gro-
bu? Czy spotkają kogoś niedaleko grobu, o tak wczesnej 
porze, kto przesunie przy ich pomocy okrągły kamień. 
A może będą musiały czekać w ogrodzie aż ktoś się po-
jawi.

Gdy doszły do grobu, było już jasno. To już zaczął się 
trzeci dzień od śmierci Jezusa. I oto zobaczyły, że ka-
mień zagradzający wejście do grobu był odsunięty. Po 
prostu: ogromny głaz odsunięty był na lewą stronę, a 
ciemne wejście do grobowca stało otworem.

Po chwili wahania, zdziwione i zatrwożone, weszły 
do groty wykutej w skale. Ku swojemu zdumieniu zoba-
czyły, że na kamiennej półce, na której położono ciało, 
leżały tylko lniane płótna i osobno zwinięta chusta, któ-

rą owinięto głowę Jezusa. Jego ciało zniknęło!
Dopiero później dowiedziały się, że o wczesnym świ-

cie, kiedy jeszcze spały, do ogrodu zstąpił z nieba anioł 
Pański. Ziemia pod nim zadrżała, a on zerwał pieczęć, 
odsunął kamień i usiadł na nim.

Wtedy ziemia zatrzęsła się powtórnie, a przerażeni 
strażnicy upadli na ziemię jak martwi. Postać anioła jaś-
niała takim blaskiem, że nie mogli na niego patrzeć. Kie-
dy się  ocknęli, zakryli oczy i uciekli do miasta.

Anioł był tam jeszcze, kiedy kobiety weszły do gro-
bowca! Rozejrzały się po pustej grocie. I wtedy zauważyły 
młodzieńca w białych szatach; i bardzo się przestraszyły.

Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się. Szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu bo zmartwychwstał, jak 
powiedział. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, bę-
dąc jeszcze w Galilei: «Syn Człowieczy musi być wydany 
w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia 
zmartwychwstanie » „.

Wtedy niewiasty przypomiały sobie słowa Jezusa.
„Lecz idźcie szybko” mówił dalej anioł „i powiedzcie 

uczniom, że powstał z martwych. Będzie przed wami 
w Galilei, tam Go zobaczycie!”

One wybiegły z grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie 
i przestrach. Pospieszyły do Jerozolimy, by przekazać tę 
najwspanialszą nowinę Piotrowi i pozostałym uczniom.

Gdy biegły, słowa anioła dźwięczały w ich uszach jak 
słodka melodia: „Nie ma Go tu -zmartwychwstał, zmar-
twychwstał, zmartwychwstał – tak, jak zapowiedział”.

Wg św. Mateusza, 28; Św. Marka, 16; 
św. Łukasza, 24; św. Jana, 20
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21.03.2021 r., Kochane Życie

Abel i Kain
Dzień dobry w Nowym Roku 2021! 
Gdyby ktoś zapytał kogoś z Państwa czy wolałby miesz-

kać na ulicy Kaina, czy na ulicy Abla – pewnie odpowiedź 
byłaby oczywista i jedyna. Każdy woli Abla! No, może za 
Kainem opowiedzieli by się sataniści, albo jakaś inna opozy-
cja do życia, ale to trzeba uznać za margines. 

Otóż opowiedzenie się za Ablem, to naturalnie wybranie 
dobra. Niemal automatycznie, po taki wstępie, powinnam 
przejść do tematu związanego ze zmianami nazw, głównie 
ulic, bo to jest najbardziej widoczne na co dzień. Ale bardziej 
chodzi mi o tego Kaina i Abla. I ten szczególny przypadek, 
gdy z jednego gniazda, z jednego domu i jednej rodziny, 
wyszło tak różnych dwóch ludzi. Dobry i zły. 

Bo i dziś nie jest to rzadki przypadek, gdy w jednej ro-
dzinie znajdują się różne typy. Niekoniecznie oczywiście 
morderca, tak jak był nim Kain, ale po prostu inaczej my-
ślący niż jego rodzony brat. Znamy także takie przypadki, 
gdy dwaj bracia, albo dwie siostry, są z różnych opcji poli-
tycznych. Działają jakby na dwóch różnych biegunach. I nie 
wyobrażam sobie, by w swoich domach, gdy się spotkają 
razem, nie dzielili się zgodnie opłatkiem lub jajeczkiem. 

A Państwo jak myślą?
Bo mnie jakoś trudno sobie wyobrazić, by przy świątecz-

nym stole obrzucali się inwektywami: „ty pisiorze”, czy „ty 
lemingu”. To byłoby niepoważne i nawet w złym guście. 
Może po kilku kieliszkach, gdy wzrasta odwaga, zaczną do 
siebie podskakiwać, ale wtedy pewnie ktoś ze starszego po-
kolenia ich zmityguje: „dajcie sobie spokój chłopcy, w taki 
święty dzień to nie wypada się kłócić…”, a dzieci dołączą się 
w tym swoim: „No tato, przestań, przestań!...”, i właśnie na 
tym powinno się skończyć politykowanie w rodzinie.

Elżbieta Nowak

28.03.2021 r., Kochane Życie
Jeden dzień życia 

Dzień dobry
Niedziela Palmowa to jak ostatni dzwonek przed ostatnią 

lekcją w szkole. Już tylko pozostaje to odliczanie dni i go-
dzin, i będziemy wkrótce na mecie. W tym roku znów czas 
niepewny, więc serca niespokojne i tylko nadzieja w sercu 
pozostaje niezmieniona. Życie, życie…

Pisze Pan Sylweriusz z Czarnej Wody, wierny słuchacz:
„«Powiedz Panu Bogu o swoich planach» – mawia mój 

znajomy, nasz lokalny poeta Kazimierz Kujawski. Dołączam 
dwa nowe tomiki… Otóż snuliśmy jeszcze dwa lata temu z 
moją żoną plany. Były one różne. Głównie podróżne. Nieste-
ty choroba żony i częściowo moja zniweczyły te plany. 

Ponieważ dawno już nie pisałem, informuję że życie moje 
się zupełnie zmieniło. Opiekuję się żoną, i tak to powinno 
być. Jesteśmy na siebie zdani. Czasami jest ciężko, ale jeste-
śmy razem, budzimy się, chodzimy i na miarę naszych moż-
liwości zdrowotnych i finansowych cieszymy się naszymi 
dziećmi, wnuczkami i wnukami. 

Oczywiście sytuacja z wirusem nie ułatwia życia, ale to 
dotyczy nas wszystkich. Z tych powodów też jesteśmy zmu-
szeni uczestniczyć w mszach telewizyjnych – ze Świątyni 
Opatrzności Bożej. Trochę i z mojej Świątyni, bo wpieram ją 
datkami… a i kiedyś mieszkałem nieopodal. 

No i słuchamy Pani felietonów…”. 
Tu urwę ten wątek, żeby nie popaść w samozachwyt, 

i dalej czytamy: 
„Nie wiem czy dobre wyciągam wnioski, ale w moim 

odczuciu Pani felietony stały się dużo spokojniejsze, z od-
czuciem „przygniatających” nas lat”…

I moja uwaga już na koniec: Zamiast „lat przygniatają-
cych”, proponuję użyć słowa „uskrzydlających”. 

Patrzmy w górę, Panie Sylweriuszu! 
Zawsze do góry! 

Elżbieta Nowak

Kochane Życie, Wielkanoc 2021

Kochane życie świątecznie…
Pamiętam dawne czasy, gdy chodzenie do kościoła było 

prawdziwą udręka dla osób w wieku średnim i dla młodych. 
Zawsze trzeba było stać przez całą mszę, bo w ławkach sie-
dzieli tylko ludzie wiekowi. Starałam się zająć miejsce przy 
ławkach, żeby choć się oprzeć o boczny słupek. 

Do normalności zaliczano fakt, że jakaś młoda osoba nie 
wytrzymywała i mdlała… Szybciutko wyprowadzano taką 
bladą dziewuszkę lub chłopca, podtrzymując z dwóch stron, 
bo przelewała się przez ręce. 

Maluchy zaś przeważnie usypiały. Bo jeszcze nie było tak 
współczesnej mody że dzieci buszują po całym kościele. 

Tłumy na Jasnej Górze to oddzielny temat. Dlatego gdy 
byłam tam podczas późno jesiennych Jasnogórskich Dni 
Skupienia, bardzo się zdziwiłam wieczorną ciszą i pustką. 
A najpiękniejsze było nocne czuwanie, tylko w specjalnych 
grupach. 

Następne to oczywiście odpusty. Też z dzieciństwa pamię-
tam, że były związane z losowaniem w loterii fantowej, i jak 
to może się zdarzyć na wsi, wygrałam łopatę bez trzonka. 
Jako kilkulatka! To było potężne rozczarowanie. 

Odpusty w Chałupach należą do najmilszych moich wspo-
mnień wakacyjnych. Akurat na św. Anny, w lipcu. I na koniec 
pokaz sztucznych ogni, który podziwiałam z okna mojego 
pokoiku już po zmroku.

Teraz z różnych względów, a głównie wiadomego, nie 
muszę już wcześniej wychodzić by zaklepać sobie upatrzone 
miejsce siedzące, bo jest ich do wyboru i koloru. Wiadomo, 
co to znaczy. 

„U nas dziękował rekolekcjonista że nie musiał przema-
wiać do pustego kościoła. No cóż w tej sytuacji to najważ-
niejsze wyspowiadać się i WOLA NIEBA” – napisała moja 
wierna Słuchaczka z południowej Polski.

Dlatego tak bardzo nam jest potrzebne Zmartwychwstanie. 
Nie tylko Zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale także i naszego 
Kościoła. 

A najbardziej – nas samych. 
 

Elżbieta Nowak
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11.04.2021 r., Kochane Życie, Wielkanoc
Chore Święta

Co roku o tej porze, to znaczy w Wielkanoc, musi był 
okolicznościowy felieton, i już! To obowiązek, tradycja, i 
oczywistość. A Święta wiadomo – rodzina. Bez niej są nie-
ważne. Są wyjątki, jak na przykład lekarskie dyżury czy inne 
antyawaryjne zajęcia, ale stan normalny – to kupa szczęścia 
w rodzinnym gronie. 

W ubiegłym roku gdy już zaczęła się ta znana wszystkim 
izolacja, to na śniadanie świąteczne dostarczono mi zestaw 
obowiązkowy w pudełeczkach i słoiczkach od kochanej ro-
dzinki, zamiast osobistego spotkania. Jajeczko, żurek i węd-
linki oraz sałatka. Potem była msza w telewizji, i dojmująca 
samotność przez internet. 

To ten drugi raz w życiu, gdy byłam w święta wielkanoc-
ne bez bliskich. Bo pierwszy raz – jak już kiedyś wspomnia-
łam – spędziłam je w Sanatorium, w Krynicy. Oj, działo, się 
wtedy, działo. Tyle że płciowo nie było to jak w Sanatorium 
Miłości, czyli jeden do jednego. Tylko jeden do kilkanaście, 
czyli kilkanaście pań na jednego pana. Tragedia. Dla pań, bo 
panowie byli jak w niebie. 

Chociaż był to świecki czas PRL-u, i o kościele nie było 
mowy, chyba że bardzo prywatnie i poza godzinami, na śnia-
danie jednak dodano szyneczkę, i pewnie jajeczka których 
już nie pamiętam. Bo zapamiętałam tylko tę szyneczkę. Chy-
ba dlatego, że na ogół jej brakowało... 

I oświadczam, że w tym roku to już nie będzie do trzech 
razy sztuka! I msza musi być też na żywo, w kościele. Oba-
wiam się bowiem, że z każdym rokiem moje każde Święta 
mogą być ostatnie na tym łez padole i nie dam ich sobie ode-
brać w żadnym razie. Chyba że siłą! Lub Siłą Wyższą. Alle-
luja, i do przodu!

 Elżbieta Nowak

11.04.2021 r., Kochane Życie, Lany Poniedziałek

Powróćmy do źródła  
czyli Przeżyjmy to jeszcze raz

Dzień dobry!
I na początek przewrotne pytanie, kto z Państwa czytał 

Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej? Nie trzeba głośno od-
powiadać, tylko w swoim sercu. A Niedziela Miłosierdzia to 
okazja, by się przypomnieć z tym tematem. 

Przyznam z pewnym zawstydzeniem że choć go przeczyta-
łam sama, to było to dawno i dziś już niewiele pamiętam, nie 
mówiąc o zastosowaniu w codziennym życiu. Wykorzystałam 
kiedyś jakiś fragment w felietonie, zrobiłam recenzje książki 
o Siostrze Faustynie, i potem już pustka w głowie. I w sercu. 

Mamy tak wiele różnych pomocy naukowych dla naszego 
rozwoju duchowego, czy potrafimy z nich korzystać na co 
dzień? Pewnie nawet z katechizmem mielibyśmy dziś kłopot, 
chyba że akurat mamy dzieci w wieku komunijnym, co jest 
okazją do powtórki. 

Dzienniczek Siostry Faustyny ma podtytuł: „Miłosierdzie 
Boże w duszy mojej”, i jak to jest z tą i moją duszą? 

Proponuję dla odświeżenia pamięci fragment wielka-
nocny (205):

„Rezurekcja. Dziś w czasie rezurekcji ujrzałam Pana 
Jezusa [w] wielkim blasku, który zbliżył się do mnie 
i rzekł: Pokój wam, dzieci moje, i wzniósł rękę, i błogosła-
wił. Rany rąk i nóg, i boku były niezatarte, ale jaśniejące. 
Kiedy się spojrzał na mnie z taka łaskawością i miłością, 
że dusza moja zatonęła cała w Nim – rzekł do mnie: Wzię-
łaś wielki udział w męce mojej, dlatego daję ci ten wielki 
udział w chwale i radości mojej. Cała rezurekcja wydała 
mi się jedną minutą. Dziwne skupienie ogarnęło moją du-
szę i trwało przez całe święta. Łaskawość Jezusa jest tak 
wielka, że to nie da się wypowiedzieć.”

 Elżbieta Nowak

12.04.2020 r., Kochane Życie

Kadzidło i Dzwony
Dzień dobry

Poranne dzwony Wielkanocne świadczą o tym, że wciąż 
możemy chwalić Pana, i cieszyć się Jego Zmartwychwsta-
niem. Czy już choćby to nie jest cudem? Być może wiele 
osób dziś zasiądzie do świątecznego stołu w uszczuplonym 
składzie, wiele z nich nawet samotnie. Tylko po jednym razie 
w życiu, długim życiu, spędzałam Boże Narodzenie i Wiel-
kanoc bez najbliższych. Wtedy jakby z własnej woli, bo raz 
w sanatorium i raz – ze znajomymi. To bardzo szczęśliwy 
bilans, teraz to wiem na pewno. A obecnie fizyczna nieobec-
ność jest przedłużona wirtualnie, więc nie aż tak dotkliwa. 

Tuż przed Wielkim Tygodniem odebrałam telefon. Od 
Pana Sylweriusza z Czarnej Wody. Jakże się ucieszyłam! 
Kilka lat się nie odzywał, a przecież z jego listów czerpałam 
wiele cytatów do moich felietonów! Prawdę mówiąc sama 
bałam się do niego odezwać… 

Jak zwykle doszły życzenia od Pana Marka z Jarosła-
wia, który się podpisuje: „Super słuchacz, herbu ciągła pa-
mięć…”. Pozdrawiamy też gorąco Panią Czesławę z Domu 
Opieki „Pod Wieżą” w Gdańsku! Ojciec Kazimierz z Jasnej 
Góry napisał wreszcie dłuższy list, gdy zdjęto z jego ramion 
funkcję, która Go bardzo absorbowała. Liczę na ciąg dalszy, 
i obiecuję cytaty, z samej Jasnej Góry! 

Nawiązując do jednego z przeszłych felietonów, może ktoś 
pamięta jeszcze o wierszu Ks. Janusza Pasierba – „Noe bu-
duje Arką”… Polecam do przemyślenia jego tekst w ramach 
zadania domowego. Siedzimy teraz w tych arkach, jakie sobie 
zbudowaliśmy, obyśmy dopłynęli do szczęśliwego brzegu. 

Więc na koniec jeszcze jeden list, od Pana Witolda obec-
nie z Wrocławia: „Jeszcze jeden problem chce poruszyć. Lot 
– w Starym Testamencie – spierał się z Panem Bogiem i Pan 
Bóg obiecał mu, że jeżeli w Sodomie i Gomorze znajdzie 
10-ciu sprawiedliwych, to nie spali tych miast. W Polsce jest 
dużo ludzi, którzy szlachetnie postępują – słyszę o tym czę-
sto w środkach masowego przekazu. Może znajdzie Pan Bóg 
w Polsce odpowiednią liczbę dobrych ludzi, aby dzięki temu 
można było Polskę ocalić.”

I tym jednak optymistycznym  akcentem chciałby zakoń-
czyć moja dzisiejsza wypowiedź. Wesołego Alleluja!

 
Elżbieta Nowak
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Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa

*   Mowa nasza ojczysta   *

WESOŁEGO ALLELUJA!
esteśmy teraz w okresie obchodów wielkanocnych 
i często składamy sobie życzenia – „Wesołego Alle-

luja”; takie napisy umieszczane są również na kartach 
świątecznych. Ale co właściwie znaczy słowo „alleluja”? 
Wywodzi się ono z języka hebrajskiego – hallelu-Jah 
– i znaczy„chwalcie Boga!”. Jest to więc złożenie hołdu 
Bogu, okrzyk pełen radości i triumfu, związany z juda-
izmem i chrześcijaństwem. Powtarzany jest szczególnie 
często w okresie Wielkanocy, w czasie Mszy św., ale nie 
tylko. Pamiętamy może triumfalne „Alleluja” w słynnej 
końcowej partii chóru w 2. części oratorium „Mesjasz” 
Haendla.

W Starym Testamencie wyraz ten często umieszczany 
był na początku lub na końcu wielu psalmów, np.:

„…Błogosław duszo moja, Pana!
 Alleluja!” (psalm 105)
„Alleluja.
Chwalcie, słudzy pańscy,
Chwalcie imię Pana” (psalm 113)
„Alleluja.
Chwalcie Pana, bo jest dobry” (psalm 118).
Przyjmując Stary Testament, chrześcijanie również 

przyjęli ten sposób wyrażania chwały Boga i dziękczy-
nienia za szczególne dary, przede wszystkim za dar 
Zmartwychwstania, a więc nadziei na powrót do życia 
wszystkich, którzy odchodzą. 

 Niegdyś chrześcijanie w okresie Wielkiej Nocy wita-
li się pozdrowieniem – „Chrystus zmartwychwstał”. 
Teraz ten zwyczaj jest już chyba niezmiernie rzadki. 
Przypomina mi się w tym miejscu przejmująca histo-
ria, choć nie pamiętam, gdzie ją przeczytałam (być mo-
że w „Opowiadaniach kołymskich” W. Szałamowa). 

W jednym z łagrów sowieckich na dalekiej północy 
w wielkanocną niedzielę więźniowie mieli tak rzadki 
w obozie dzień wolny od pracy, ale zgromadzono ich na 
obowiązkowym wiecu, na którym komendant przekony-
wał ich, w jak szczęśliwym kraju żyją. W końcu zaczął 
zachęcać, aby głos zabrał któryś z zeków (skrót od za-
kliuczonnyj – zamknięty, uwięziony). Zazwyczaj pano-
wała wtedy grobowa cisza. A tym razem ku zdziwieniu 
wszystkich na podwyższenie wszedł jeden z więźniów 
i nagle,unosząc ręce, zawołał na całe gardło: „Chrystus 
zmartwychwstał”. I wtedy w tym zateizowanym, znie-
wolonym kraju wszyscy podjęli ten okrzyk – „Chrystus 
zmartwychwstał”. 

Przez moment stali się wolnymi ludźmi. A władze 
obozowe na próżno usiłowały zidentyfikować prowodyra 
– wtopił się w kilkutysięczną masę więźniów…

 Może się wydawać, że zwrot „Wesołego Alleluja” nie 
do końca jest logiczny. Przecież Alleluja to okrzyk rado-
ści – a więc wołamy – „wesołej radości”? 

Łatwo to wytłumaczyć. Wyraz ten przeszedł do języ-
ka potocznego także jako synonim Świąt. Stąd życząc 
Wesołego Alleluja życzymy po prostu Wesołych Świąt 
Wielkanocnych.

 Wiemy, że ważnym elementem wielkanocnych ob-
chodów jest rezurekcja, czyli uroczyste nabożeństwo, 
odprawiane w Wielką Sobotę wieczorem lub w Wielką 
Niedzielę o świcie. Nazwa pochodzi z łaciny – resurrec-
tio (ex mortuis) i oznacza powstanie z martwych. 

Na zakończenie wielkanocnych rozważań przejdę 
jeszcze do obserwacji czysto językowych. W związku ze 
świętami używamy wielu wyrazów złożonych, tzn. dla 
określenia jednego zjawiska używamy dwóch słów. 

Zacznijmy od najprostszych zestawień – np. Wiel-
ki Tydzień, Wielki Wtorek, Wielka Sobota… Tego typu 
przykłady można by mnożyć, np. sięgając do geografii 
(Ameryka Północna, Kanał Sueski, Rzeczpospolita Pol-
ska) czy przyrody (wrona pospolita, dąb bezszypułko-
wy). Oba wyrazy zachowują pełną samodzielność, ale – 
powtórzę – zestawione razem oznaczają jeden element. 
Zgodnie z logiką nazywamy je zestawieniami.

 Inaczej rzecz się ma z wyrazem Wielkanoc. Tutaj te 
dwa słowa zrosły się w jedno. Podobnie jednym wyra-
zem stał się Białystok, mysikrólik, zmartwychwstanie, 
okamgnienie… 

Ich odmiana może wyglądać rozmaicie. Może się 
zdarzyć, że w niektórych przypadkach odmieniają się 
obie ich części składowe – bo przecież jedziemy do Bia-
łegostoku, byliśmy w Białymstoku. Podobnie można 
mówić o Wielkiejnocy, choć częściej odmienia się tylko 
człon drugi –Wielkanocy, Wielkanocą. Ten typ wyra-
zów złożonych nazywamy, zgodnie z logiką, zrostami. 
Po prostu zrosły się w jedno słowo, mają jeden wspólny 
akcent.

 Trzecim rodzajem wyrazów złożonych są złożenia 
właściwe. Ich cechą charakterystyczną jest występowa-
nie w środku elementów -i-//-y- lub -o-, które łączą oba 
tematy, wchodzące w skład nowego wyrazu. Są to takie 
formacje jak listonosz, nosorożec, czarnoksiężnik, no-
worodek, dusigrosz, łamistrajk itd., itd. Są jeszcze inne 
cechy ich budowy, które je charakteryzują, ale nie musi-
my omawiać tego problemu zbyt dokładnie.

 W każdym razie nasze rozważania o Świętach Wiel-
kanocnych doprowadziły nas do refleksji nad wyrazami, 
które powstały z połączenia dwóch tematów słowotwór-
czych. A słowotwórstwo jest problemem niemal nie do 
wyczerpania.

Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań. Mail: h.siwinska@onet.pl 
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„Chrystus zmartwychwstał. 
Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. 
Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w ja-
kiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. 
Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii 
i polityki; świat nauki i informacji. 
Którzy budujecie świat pokoju... lub wojny? 
Którzy budujecie świat ładu... lub terroru? 
Nie odrzucajcie Chrystusa: 
On jest kamieniem węgielnym! 
Niech żaden człowiek Go nie odrzuca – 
bo każdy jest budowniczym swego losu: 
budowniczym lub niszczycielem swojego istnienia”.

św. Jan Paweł II, 
Orędzie Wielkanocne llrbi et Orbi; 6 IV 1980)

Kochani Przyjaciele i Dobroczyńcy naszego Klasztoru!
„Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego dobrze sobie uprzytomnić, że trzeba być prze-

granym, żeby zwyciężyć, być ubogim, żeby coś dawać ludziom, znikać, żeby trwać, być bezużytecznym, 
żeby stać się pożytecznym dla kogoś, żyć po ciemku, żeby stać się światłem, umrzeć, aby żyć, kochać i 
nie przestawać cierpieć. Gdy się wydaje, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczy-
na...” (ks. Jan Twardowski, „Myśli na każdy dzień”).

W przeżywanym w Kościele Katolickim obecnie Roku św. Józefa, a w naszej Ojczyźnie po-
święconym Słudze Bożemu Stefanowi Wyszyńskiemu – Prymasowi Tysiąclecia, nabierają znacze-
nia powyższe słowa św. Jana Pawła II i śp. poety ks. Jana Twardowskiego, które możemy odnieść 
do siebie osobiście, sytuacji w naszej Ojczyźnie i świecie... Dni Męki, śmierci i Zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa niosą dla każdego z nas nadzieję. Niech Tryumfalne Zwycięstwo Jezusa Chrystu-
sa w ciszy powstającego poranka rozpali Twoje serce do miłości zwyczajnej jak dotyk Maryi,  
pokornej postawy jak Józefa, prostej jak obecność Jana i szczerej jak łzy Magdaleny.

W imieniu naszej wspólnoty zakonnej — OO. Bernardynów życzę Tobie i Twoim bliskim wielkich 
oczu serca, które pozwolą dostrzec blask wielkanocnego Alleluja, w śmierci – tajemnicę życia, w grzechu 
– tajemnicę przebaczenia, w człowieku - tajemnicę Boga, w Bogu – godność człowieka, ludzkie sprawy 
– w Bożych sprawach...

Od pustego grobu Chrystusa najlepsze życzenia z darem modlitwy, z miejsca objawień św. Antoniego 
Padewskiego, w imieniu franciszkańskiej wspólnoty klasztornej, życzę prawdziwie błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego!!!

00. Bernardyni, ul. Klasztorna 6, 22-463 Radecznica, www.radecznica.bemardyni.pl; tel. 84-681-80-15
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Stefan Kupiecki

A myśmy myśleli...

Pieter Coecke van Aelst, Chrystus i Jego uczniowie w drodze do Emaus. Kolekcja prywatna.

iasto powoli pustoszało. Pojedynczo lub we wspól-
nych karawanach opuszczali je pielgrzymi, którzy, 

jak co roku, tłumnie nawiedzili Jeruzalem z okazji wielkie-
go święta Pesach. Kupcy pomału zamykali swoje sklepiki 
i stragany, podliczali zyski. Życie wracało znowu na swoje 
normalne tory. Jeszcze było co prawda tłoczno na niektórych 
uliczkach, rozbrzmiewały gwarem zaułki, czuć jednak było, 
że wszystko pomału wygasa, aby znowu, za kilka miesięcy, 
wybuchnąć ożywczym płomieniem nowej fali pielgrzymów. 

Pozornie nie działo się nic, co specjalnie rzucałoby się 
w oczy. Ludzie jak zawsze kręcili się gorączkowo wokół im 
tylko znanych spraw, dobijano ostatnich targów, umawiano 
się na kolejny przyjazd. Śmiech, gwar, podniecenie. Ryk 
wielbłądów, pojękiwanie osłów. 

I tylko nader uważny obserwator mógłby zauważyć, pośród 
tych przewalających się tłumów, ludzi – najczęściej samotnych, 
rzadziej gromadzących się w małe, kilkuosobowe grupki – któ-
rych nastrój wyraźnie kontra-
stował z ogólnym, radosnym, 
poświątecznym ożywieniem. 
Na ich twarzach widać było 
smutek i zadumę, nierzad-
ko rozpacz, czasami wręcz 
wściekłość. Starali się nie rzu-
cać w oczy, zwłaszcza wtedy, 
kiedy w pobliżu pojawiał się 
ktoś z możnych i wielkich 
w Izraelu – kroczący dostojnie 
kapłan, pyszałkowato wyglą-
dający uczony w Piśmie, prze-
świadczony o swej mądrości 
faryzeusz, nadęty ważnością 
bogacz, czy też zaciekły w re-
ligijno-patriotycznym fanaty-
zmie zelota. W wyraźny niepo-
kój, przeradzający się niekiedy 
wręcz w popłoch, wprawiał 
tych ludzi widok patrolu służ-
by miejskiej, uzbrojonej służ-
by kapłańskiej czy wreszcie 
żołnierzy znienawidzonego 
rzymskiego okupanta. Grup-
ki rozpraszały się wówczas, 
a pojedynczy ludzie, patrząc 
bojaźliwie i spode łba, stara-
li się możliwie jak najmniej 
zwracać na siebie uwagę. Rozmawiano – co samo było już nie-
typowe dla Izraelitów – szeptem, trwożliwie rozglądając się na 
boki i milknąc, skoro tylko pojawił się w pobliżu ktoś obcy. 

Uważny obserwator mógłby także zobaczyć, iż przewa-
żali wśród nich ci, których sam akcent zdradzał, że nie są 
Judejczykami, lecz pochodzą z Galilei.

Był wczesny poranek, świtało. Nie przebrzmiały jeszcze 
dźwięki rogów, którymi Lewici witali z krużganków świątyni 
nowy dzień i przypominali pobożnym synom Izraela o poran-
nej modlitwie, kiedy to przez jedną z bram miejskich opusz-
czała miasto niewielka karawana. Zmierzała drogą wiodącą 
w kierunku leżącego w pobliżu miasteczka Emaus. 

Na końcu karawany szło dwóch młodych mężczyzn, 
prowadzących ze sobą parę niezbyt objuczonych osłów. 
Nie wyglądali na ludzi majętnych, co zresztą było zgodne 
z faktycznym stanem rzeczy.  Byli to: pochodzący z okolic 
Nazaretu Kleofas i jego świeżo poznany przyjaciel Gedeon, 
mieszkaniec Jerozolimy. Szli pomału, jak ludzie przygnieceni 
jakąś wielką troską i cierpieniem, jak ludzie, którzy idą, ale 
nie bardzo wiedzą, dokąd, a przede wszystkim po co. Rozma-
wiali ze sobą półgłosem. Początkowo o sprawach obojętnych. 
Pogoda, mijane okolice, miasteczka, przez które przyjdzie im 
wędrować. Kleofas opowiadał swemu nowemu przyjacielowi 
o rodzinnym domku, braciach i siostrach, rodzicach. Zaprosił 
młodego Judejcżyka do siebie w nadziei, że tam w Galilei, 
zdołają wspólnie łatwiej i szybciej dojść do siebie po ciężkich 
przeżyciach, które stały się ich udziałem, w nadziei, że może 
uda im się o tym wszystkim po prostu zapomnieć.

Bardzo szybko jednak wrócili w mowie właśnie do tych 
tragicznych i bolesnych wydarzeń.

Młody Judejczyk opowiadał swojemu przyjacielowi 
o przebiegu posiedzenia Sanhedrynu, któremu jako prawo-
wierny Izraelita mógł się przysłuchiwać bez przeszkód, o zaj-
ściach przed pretorią prokuratora Piłata, o drodze skazanego 
Nauczyciela i Mistrza z Nazaretu na wzgórze Golgoty, o Jego 
ukrzyżowaniu, agonii i śmierci.

M

*  Nasze  Emauss  *
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– A wiesz, – wtrącił w pewnym momencie – tam, na Gol-
gocie, widziałem twoją matkę.

– Wiem! – wykrzyknął Kleofas głosem niemal zdener-
wowanym, przez który przebijało się jeszcze coś. co przypo-
mniało zawstydzenie. – Wiem, że tam bvła!

Gedeon spojrzał na młodego Galilejczyka zaskoczony 
tym wybuchem, zmilczał jednak. Zrozumiał rozterkę przyja-
ciela. Przeleciałymu przez głowę słowaPisma:

uderzę w Pasterza...
Po chwili kontynuował opowieść. Mówił o swoich spot-

kaniach z Rabbim Joszuą. Nie było ich wiele, każde jednak 
wryło się głęboko w jego pamięć. Był świadkiem uzdrowie-
nia paralityka – w szabat! Pamięta, że jego też to wówczas 
zaskoczyło, – rozpędzenia kupczących na dziedzińcu świąty-
ni, chwalebnego wjazdu do Jerozolimy. Kilka  razy  słuchał  
Jego  pouczeń i nauk.

Po dłuższej chwili zamilkł.
Przez pewien czas szli w milczeniu. Przerwał je Kleofas.
Opowiadał o swoich spotkaniach z Nauczycielem. O wę-

drówkach wraz z Nim, a może raczej za Nim. O cudownych 
wydarzeniach, których był świadkiem. Przyznał, nie bez 
pewnej dumy, że należał do garstki kilkudziesięciu, którzy 
szczególnie wiernie szli za Joszuą i słuchali Jego nauk. Opo-
wiedział nawet, jak to pewnego razu Rabbi rozesłał ich w kil-
kuosobowych grupkach po ziemi galilejskiej.

Byli już w połowie drogi do Emaus, kiedy zupełnie znie-
nacka – nie potrafiliby nawet bliżej określić, w którym to się 
stało momencie – przyłączył się do nich pewien nieznajomy, 
wysoki mężczyzna, odziany, jak oni, w strój podróżny. Włą-
czył się do rozmowy.

– O czymże tak rozprawiacie, cóż to takiego nadzwyczaj-
nego wydarzyło się w Jeruzalem?

– Jak to!? – wykrzyknęli niemal równocześnie. – To ty nic 
nie wiesz? Przecież idziesz tak jak i my ze świętego miasta!

I zaczęli chaotycznie, gorączkowo opowiadać.
I to wtedy padło z ust Kleofasa, jak gdyby podsumowu-

jące ich opowieść, pełne żalu, zdziwienia i rozczarowania 
westchnienie:

– A myśmy myśleli... 
Nieznajomy wysłuchał spokojnie tej, nieskładnej miej-

scami, opowieści. Zaczął sam mówić. Kiedy po kilku dniach 
wrócili do tego myślami, zrozumieli, że przemawiał do nich 
właściwie jak do małych, nic nierozumiejących dzieci, któ-
rym trzeba tłumaczyć i wyjaśniać sprawy tak przecież proste 
i oczywiste.

Mówił im o Mesjaszu, cytował proroków, czasami – może 
tak im się tylko wydawało – w głosie Jego wyczuwało się 
tony łagodnej ironii.

Nawet nie zauważyli, jak dotarli do miasteczka. Kara-
wana wkraczała w obejście zajazdu. Kierownik karawany, 
doświadczony, niemłody Galilejczyk, postanowił, że czas na 
krótki wypoczynek. Weszli do zajazdu jako jedni z ostatnich. 
Ich Nieznajomy chciał, a może tak im się tylko wydawało, 
iść dalej. Zdołali go jednak uprosić, by zechciał być ich goś-
ciem.

Posłuchał. Zajazd był już prawie pełen przyjezdnych. 
Z dużym trudem udało im się ulokować w kącie sali biesiad-
nej, przy małym stoliku. Gospodarz przyniósł chleb, wino, 
ryby. Po chwili dłonie nieznajomego uniosły się w geście 

błogosławieństwa nad dzbanem wina i bochenkiem chleba. 
Wziął chleb do ręki, zaczął go łamać i podawać. I wtedy 
opadła z ich oczu zasłona. Poznali Go. Zauważyli ze zdumie-
niem przebite dłonie... 

Próbowali zerwać się z miejsc, coś krzyczeć, ale nie mogli 
wykrztusić ani jednego słowa. Po chwili ochłonęli. 

– Nauczycielu! 
– Ku swemu zaskoczeniu spostrzegli, że Jego już nie ma. 

Zniknął. Wybiegli przed gospodę. Zaczęli się rozglądać, ale 
nikogo nie zobaczyli. Okolica wokół zajazdu była pusta. 
Nie wrócili już do gospody. Jednemu ze służących wręczy-
li pospiesznie pieniądze, szybko objuczyli z powrotem osły, 
wskoczyli na nie i popędzili – jeśli to słowo nie jest przesadą 
wobec nieskorych do szybkiego biegu osłów – z powrotem 
do Jerozolimy! Tą radosną wieścią trzeba się było jak naj-
szybciej podzielić z przyjaciółmi! Odszukać ich! Niech i oni 
się dowiedzą!

* * *
Kleofasie, Kleofasie!
Czy, kiedy wyrwało się z twoich ust owe pełne żalu i roz-

goryczenia, zaskoczenia i zawodu: „a myśmy myśleli...”, mo-
głeś przypuszczać, że słowa te będą jeszcze wielekroć roz-
brzmiewać z ust ludzi znękanych nieszczęściem, powalonych 
bólem, zmęczonych trudnościami życia?

Tak się starałem, o Panie, żyć według Twoich przykazań, 
a Ty zesłałeś na mnie chorobę.

Wierzyłem w Twoją miłość, a Ty zabrałeś mi z tego świata 
ukochaną żonę, dzieci, serdecznego przyjaciela.

Tak bardzo ufałem w Twoje miłosierdzie, a Ty odmówiłeś 
mi swojej pomocy, kiedy najbardziej jej potrzebowałem.

Tak mocno byłem przekonany, że jesteś sprawiedliwy, 
a Ty pozwoliłeś, aby zwyciężyli nade mną ludzie nieuczciwi, 
krzywdziciele, złoczyńcy.

Dlaczego tak uporczywie godzisz we mnie, Panie i wo-
dzisz mnie na pokuszenie!? 

A ja przecież myślałem...
Tragiczne to wołanie i niełatwo znaleźć na nie w ludzkim 

rozumieniu świata właściwą odpowiedź.
A przecież odpowiedź ta istnieje! Być może trudna, może 

oszałamiająca, a jednak jedynie prawdziwa. 
Pomyśl! – mówi Pan. – Wszak innymi ścieżkami chadza 

Boska miłość i sprawiedliwość od ludzkich ścieżek.
Czyżbyś zwątpił, że nadal cię kocham?
A może sądzisz, że nigdy cię nie kochałem? Albo wątpisz 

w to, czy w ogóle istnieję?
Zastanów się. Może dla dobra twojej duszy i przyszłego 

życia w Królestwie trzeba było, abyś cierpiał. Pomyśl.
Może trzeba było, aby nieprzyjazny ci człowiek pozbawił 

cię mienia, okradł, oszukał, skrzywdził.
Może trzeba było, by odeszli od ciebie z tej ziemi ci, któ-

rych kochałeś.
Pomyśl, człowieku! Wiedz, że w tyglu prób i doświadczeń 

wypala się tu na ziemi twoje życie wieczne. I pamiętaj, że 
Królestwo moje nie jest z tego świata!

A Ja jestem Miłością!

Przedruk opowiadania z numeru Nr 4 (59) pisma parafialnego Brat 
z kwietnia 2002 r. Autor był wieloletnim parafianinem i członkiem 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickej. Zmarł 19 marca 2009 r.    
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Parafialny  
Zespół Caritas

Informacja Parafialnego Zespołu Caritas 
dotycząca wykorzystania  

środków przekazanych przez Parafian  
na cel charytatywny Caritas  

paczki świąteczne – wielkanocne

imieniu Parafialnego Zespołu Caritas przy naszej 
Parafii pragniemy serdecznie podziękować wszyst-

kim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i złożyli ofiary na cel 
charytatywny Caritas – paczki świąteczne. Dziękujemy rów-
nież tym, którzy wspierali naszą akcję przygotowania paczek 
świątecznych ofiarując w tej intencji 
swoją modlitwę. Ofiary złożone do 
puszek, skarbonki, wpłaty na konto 
oraz modlitwy sprawiły, że mogli-
śmy przygotować paczki świąteczne 
dla 110 osób.

Paczki zawierały 27 produktów 
takich jak: mleko, mąka, cukier, 
makaron, olej, jajka, masło 82%, 
masło roślinne, puszki mięsne, ser 
biały, śledzie, puszka rybna, chrzan 
w słoiku, kakao, herbata, rodzynki, 
duże opakowanie szynki pakowanej 
próżniowo, kiełbasę białą paczkowa-
ną próżniowo, czekoladę, dla rodzin 
z dziećmi czekoladowe jajeczka oraz 
środki czystościowe: proszek do pra-
nia – persil, szampon lub odżywke do 
włosów, pastę do zębów, mydło. 

Osobom starszym, schorowa-
nym paczki jak zwykle są zanoszone 
do domów. Paczki te pomagają do-
starczyć osoby młode, ze wspólnoty 
Ruch Światło-Życie z naszej Parafii, 
które zgłosiły swój akces pomoco-
wy do Księdza Proboszcza – pod 
przewodnictwem Jakuba Flagi, oraz 
jednej z naszych wolontariuszek 
pani Katarzyny. 

Ponadto jednej rodzinie, która 
powiadomiła nas iż jest chora na co-
ronavirusa dostarczono paczkę pod 
drzwi, w pełnym reżimie sanitarnym 
z obydwu stron. 

To dzięki Państwa hojności i zło-
żonym ofiarom możemy wspoma-
gać naszych podopiecznych podczas 
świąt jak również w całym roku. 
Nasi podopieczni otrzymują paczki 
żywnościowe w ostatnie wtorki każ-
dego miesiąca w siedzibie Caritas.

Pomimo wciąż trwającej pandemii, podjęliśmy trudną de-
cyzję rozprowadzania świec wielkanocnych, których rozpro-
wadzanie z powodu rozpoczynającej się pandemii nie było 
możliwe w roku ubiegłym. Dla bezpieczeństwa Państwa i nas 
robiliśmy to w siedzibie Caritas przez otwarte oko, w pełnym 
reżimie sanitarnym. Dziękujemy, że pomimo niesprzyjającej 
pogody (zimno, wiatr, deszcz ze śniegiem), wsparliście naszą 
inicjatywę i nabyliście świece.

Dziękujemy raz jeszcze, że zawsze możemy liczyć na 
Państwa pomoc, w tym pięknym dziele pomocy tym, którzy 
tej pomocy potrzebują.

Szczególną opieką obejmujemy naszych chorych i star-
szych, paczki nie tylko są zanoszone do ich domów, ale także 
interesujemy się na bieżąco ich potrzebami i brakami.

Parafialny Zespoł CaritasW
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Od naszego 
mola książkowego

& & & & & & & & & & & & & & & &

J an Dobraczyński, znany polskie-
mu czytelnikowi z wielu powieści 

o problematyce biblijnej – Pustynia, 
Święty Miecz, Wybrańcy gwiazd, Listy 
Nikodema w książce Cień Ojca, podjął 
się niezwykle trudnego i ambitnego za-
dania. Zapragnął namalować sylwetkę 
człowieka, o którym nie wiele wiemy 
z Pisma Świętego, a jeszcze mniej au-
tentycznych wiadomości o nim dostar-
cza nam pozabiblijna literatura religij-
na. Mimo tego Autor nie zrezygnował 
z powziętego przez siebie zamiaru, 
zrealizował go do końca i już tu można 
mu pogratulować wspaniałego sukce-
su. Nie będzie chyba przesadą, jeśli po-
wiem, że powieść pt. Cień Ojca można 
zaliczyć do największych i najbardziej 
udanych osiągnięć Autora.

Jan Dobraczyński zabierając się 
do napisania tej powieści miał do dys-
pozycji trzy źródła, na których mógł 
się oprzeć: bogatą i liczną współczes-
ną bibliografię przedmiotu (mam na 
myśli naukowe i popularno-naukowe 
życiorysy Jezusa, Maryi i św. Józefa), 
liczne apokryfy, z których na pierwszy 
plan wysuwa się Protoewangelia Jaku-
ba, oraz samą Ewangelię, szczególnie 
Ewangelię św. Łukasza, która jest bogata 
w szczegóły dotyczące życiorysu Matki 
Bożej, szczegóinie w odniesieniu do jej 
małżeństwa, zwiastowania i narodzenia 
Chrystusa. Mając to wszystko do dys-
pozycji, przede wszystkim skorzystał 
z trzeciego źródła. Wydaje się jakoby 
odrzucił dwa pierwsze i pochylił się nad 
trzecim źródłem. Można powiedzieć, że 
tak mocno się nad nim pochylił, tak do-
głębnie się nim przejął, że przeczytał je 
nie tylko „do końca” ale i „bez końca”, 
że poznał je nie tylko „po wierzchu” ale 
„do dna”. I tu wydaje mi się leży tajem-
nica jego powodzenia.

Z powieści wynika, że jej Autor zna 
Ewangelię wszechstronnie. Mam tu na 
myśli nie tylko jego głębokie refleksje 
ascetyczne, jego dobrą egzegezę teks-
tów biblijnych i częste odwoływanie 
się do innych ksiąg Pisma Świętego 
(np. Rodz. Iz, Joba, Pwt itd.), ale także 
i znajomość bieżącej literatury biblij-
nej, jak to można zauważyć, choćby 

z jego uwag o odkryciach qumrańskieh 
i Esseńczykach mieszkających nad Mo-
rzem Martwym.

Autor posiada także dobrą znajo-
mość geografii Palestyny, zachwyca 
opisami przyrody oraz znajomością hi-
storii Izraela z interesującego go inter-
testamentalneco okresu.

Trudno powiedzieć, czy jego po-
wieść jest tylko .próbą zaprezentowa-
nia nam sylwetki św. Józefa. Już sam 
podział książki na dwie części i tytuły 
tych części (cz. I: Żona, cz. Il: Syn), po-
zwalają przypuszczać, że będzie tu cho-
dziło o więcej osób. I tak jest w rzeczy-
wistości. Św. Józef jest przedstawiony 
na tle Maryi i Jezusa. Nawet wtedy, gdy 
Józef jest pozornie sam, gdy prowadzi 
ze sobą rozmowy, to zawsze w myślach 
jego jest Jezus i Maryjaj

To, co uderza u św. Józefa, to jego 
naturalność, prostota i niezwykle bogate 
życie wiarą. Autor wkłada w usta Matki 
Najśw. słowa, „Jesteśmy zwyczajnymi 
ludźmi oboje”, czemu św. Józef zaprze-
cza, twierdząc, że zwyczajnym czło-
wiekiem jest tylko on. Jako zwyczajny 
człowiek, w opisie Dobraczyńskiego, 
św. Józef wykonuje zwyczajne rzeczy, 
ale w sposób doskonały i na tym polega 
jego nie afiszująca się nigdzie świętość. 
Zawiera się tu wspaniała aluzja do nas 
wszystkich.

Z uznaniem także należy odnotować 
piękny sposób przedstawiania rozmów, 
jakie św. Józef prowadzi z Matką Naj-
świętszą, a także z małym Jezusem. Nic 
tam w tych rozmowach nie jest „przecuk-
rzone”, są one bardzo naturalne, proste, 
ale jakże w treści głębokie. Zachwyca 
subtelność i delikatność z jaką św. Józef 
zwraca się do Matki Najśw. Dzięki temu 
słowa św. Józefa są pełne majestatu i ja-
kiejś nadprzyrodzonej powagi.(...) 

Bardzo mi się podoba wyakcen-
towanie u małego Jezusa jego przyja-
cielskiego podchodzenia do każdego 
stworzenia, a przede wszystkim do 
ludzi. Jezus, zdaniem Autora, znał już 
od dziecka Łazarza, już wtedy „zaprzy-
jaźnili się od razu”. Także bardzo cenną 
jest myśl przeprowadzana konsekwen-
tnie od początku powieści, że św. Józef 

był młodym człowiekiem, a nie starcem 
pochylonym, jak to często go dziś jesz-
cze przedstawiamy.

Ale za najcenniejszą wartość tej 
powieści uważam co innego. Autor 
przedstawia nam św. Józefa jako ojca 
i opiekuna Najśw. Rodziny. Na tym tle 
w omawianej powieści została wyakcen-
towana rodzina i jej znaczenie w życiu 
człowieka. W powieści małżonkowie 
wzajemnie sobie pomagają, są dla siebie 
niezwykle życzliwi, wzajemnie sobie 
ustępują, jest olbrzymie wyczuwanie 
się na odległość, heroiczna wzajemna 
miłość oraz życie na każdą chwilę ży-
ciem drugiej osoby. W momencie zaś, 
kiedy jednej ze stron zagraża jakieś nie-
bezpieczeństwo, wtedy z drugiej strony 
jest mobilizacja wszystkich wysiłków, 
by tylko ukochaną osobę uchronić od 
zagrażającego jej zła. To wszystko jest 
realizowane dlatego, że u żadnej ze 
stron nie ma ani cienia egoizmu. Robi 
się wszystko z myślą o drugiej osobie, 
względnie o szczęściu całej rodziny. 
Dlatego ta książka jest ze wszech miar 
godna polecenia: uczy bowiem Ewange-
lii i uczy życia zgodnie z Ewangelią.

Kraków
KS. STANISŁAW GRZYBEK

Jan Dobraczyński, Cień Ojca,  
INSTYTUT WYDAWNICZY PAx

Warszawa 1977
Książka jest dostępna w internecie, także 
w formie PDF i Audiobook FM.
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Serdecznie zapraszamy do współpracy. 
Chcielibyśmy, aby BRAT stał się pismem wszystkich parafian, 
by służył przekazywaniu nie tylko informacji, ale także 
świadectwa działania Jezusa Chrystusa w naszym życiu.

Parafia bł. Władysława z Gielniowa
Warszawa, ul. Przy Bażantarni 3

http://blwlad.mkw.pl 

Zespół redakcyjny: 

Dagmara Sankowska, Maryla Metelska, Paweł Krzysztof Polański, 
Halina Sadowska, Kazimierz Sadowski, Halina Siwińska 
Skład komputerowy – Kazimierz Sadowski, tel. 609-137-849
e-mail: kazek@blwlad.pl ; brat@blwlad.pl

Opiekun duchowy: ks. prałat Jacek Kozub, proboszcz parafii

Kancelaria parafialna
czynna w dni powszednie 
rano w godz. 9:00-10:00

po południu w godz. 16:30 – 17:45 
oraz w soboty w godz. 9:00-10:00
( Tel. 22 648 59 11 (

e-mail: kancelaria@blwlad.mkw.pl

Numer konta bankowego parafii:
PKO BP SA IX O/ Warszawa

ul. Nowogrodzka 35/41 
98 1020 1097 0000 7002 0001 0934

Terminarz parafialny
MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU ROKU

W niedziele i święta:

  7:00, 9:00,  
 10:30 (dla rodzin z dziećmi),
 12:00,  
 13:15  (I niedziela miesiąca w intencji matek  
        oczekujących potomstwa, pozostałe  
        niedziele z liturgią chrzcielną);
 18:00 (dla licealistów), 20:00 (dla studentów)
W dni powszednie:
 7:00, 7:30, 18:00, 19:00
W soboty:
 7:00, 7:30,
18:00  (liturgia niedzielna)

NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo ku czci bł. Władysława 
z Gielniowa
poniedziałek: po Mszy św. o godz. 19.00 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
wtorek: po Mszy św. o godz. 19.00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa: po Mszy św. o godz. 19.00
Nabożeństwo do św. Rity 
III sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00 
Wypominki: I i II poniedziałek miesiąca,  
godz. 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
po Mszach św. w pierwszą niedzielę miesiąca
we wtorek: 
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 20.30
w piątek: 
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 21.00
oraz codziennie (poniedziałek-piątek) 
od godz. 8.00 do 17.45. 

Parafialny Zespół Caritas
Dyżury: ostatni wtorek miesiąca

godz. 15.30-17.45
( Tel. 604 641 047 (

( Tel. 603 491 060 (

Konto bankowe: PKO BP SA xVI 
Oddział W-wa

94 1020 1169 0000 8802 0063 3735

*  W naszej parafii  *

Poradnia rodzinna
Doradca życia rodzinnego

Dorota Strojnowska

Poradnia rodzinna służy pomocą  
w sprawach rodzinnych  

oraz przygotowuje narzeczonych  
do sakramentu małżeństwa. 

Kontakt z doradcą rodzinnym  
poprzez e-mail:

poradnia.bl.wladyslaw@gmail.com


