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Nie bójmy się, że Maryja 
przesłoni nam Chrystusa 
– Ona jest po to, 
aby do Niego prowadzić.  

Kard. Stefan Wyszyński 
kromka chleba

Już od rana 
rozśpiewana,
Chwal o duszo 
Maryję!
Cześć Jej świątkom, 
cześć pamiątkom,
Co dzień 
w niebo niech bije.

Cud bo żywy, 
nad podziwy,
Jej wielmożność 
u Boga
Panna czysta, 
Matka Chrysta,
Przechwalebna, 
przebłoga.

Serce rośnij 
w cześć rozgłośniej,
Dźwięków Maryi 
nieś krocie.
Świat w niemocy, 
świat sierocy,
Odmieniła w żywocie.

Cud bo żywy, 
nad podziwy,
Jej wielmożność 
u Boga
Panna czysta, 
Matka Chrysta,
Przechwalebna, 
przebłoga.
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G dy stajemy na tym miejscu, przypominamy sobie sło-
wa zachęty dane nam przez Ducha Bożego: „Pójdźmy, 
wstąpmy na Górę Świętą”. Przychodzimy tu dzisiaj 

z hołdem do Bogurodzicy Dziewicy, Królowej nieba i ziemi, 
i do Królowej Polski, do Tej, o której liturgia Kościoła mówi, 
że „dana jest ku obronie Narodu polskiego”, ku obronie całego 
ludu, w kraju i za granicą. 

Dlatego czujemy wśród siebie obecność wszystkich na-
szych braci, pracujących w kraju na roli, w fabrykach czy 
kopalniach, oraz tych, którzy żyją i pracują poza granicami 
Ojczyzny. Dzisiaj bowiem modlimy się również za naszych 
rodaków, rozproszonych po całym globie ziemskim. 

CO OZNACZA KRÓLOWANIE MARYI  
Z JASNEJ GÓRY

Uroczystość Królowej Polski jest nadto dniem nasze-
go oddania się Maryi na Jasnej Górze za Kościół święty 
w Ojczyźnie i na świecie. Pamiętamy w tak wielkim dniu, 
że czcimy przede wszystkim Bogurodzicę. To Matka Boga 
Człowieka, Matka Kościoła i Matka nasza! Przychodzimy 
tutaj, aby uczcić Matkę. (...) 

Maryja dana jest nam przez Chrystusa jako Matka nasza. 
Z woli Syna Bożego Matka Boga Człowieka stała się Matką 
wszystkich – a w Polsce ponadto jest dana ku obronie Naro-
du, jest nie tylko Matką, ale i Królową. 

Jasna Góra to miejsce Jej królowania. Wszyscy bowiem 
wiemy z historii Polski, że w okresie największej trwogi i za-
grożenia Ojczyzny, Jasna Góra była początkiem wyzwolenia 
Narodu. „Potop szwedzki” zamienił się w wielką chwałę 
Maryi, którą król Jan Kazimierz w dalekim Lwowie ogłosił 
Królową Polski. Wiązało się to ściśle z Jasną Górą, ze zwy-
cięstwem ojca Augustyna Kordeckiego i garstki obrońców 
Jasnogórskiej twierdzy. 

Od tego momentu nastąpiła przedziwna przemiana w Na-
rodzie, powiał nowy duch, a wszyscy wierzyli, że stało się to 
przez przyczynę Pani Jasnogórskiej. Ogłoszenie królewskie 
w Katedrze Lwowskiej miało ogromne znaczenie – było po-
wiązaniem Lwowa i całej Ojczyzny z Jasną Górą, wskazaniem, 
że odtąd Jasna Góra ma stać się stolicą duchową Polski. 

Co oznacza królowanie Maryi na Jasnej Górze? Jasna Góra 
to miejsce władania Królowej. To Ona rządzi, Ona wybrała 
sobie to sanktuarium, w którym przez sześć wieków Obraz Jej 
jest czczony i w którym przez Jej przyczynę zyskujemy dla 
naszego Narodu wielkie łaski. My zaś wszyscy – którzy tutaj 
pracujemy czy tu przychodzimy – czujemy się Jej dziećmi, 
Jej sługami i niewolnikami. Jasna Góra to własność Królowej 

Polski. To nie jest zwykły klasztor, chociaż jest on własnością 
Zakonu – lecz miejsce Jej służby. Wszyscy tu przychodzący, 
żyjący tutaj i tu pracujący, są na służbie Maryi. 

A służba Pani Jasnogórskiej to słodka niewola. Mówił 
o tym Akt Episkopatu Polski z roku 1966. Episkopat świa-
dom, jak wiele zawdzięcza Służebnicy Pańskiej, która od-
dała się całkowicie na służbę zamiarom Stwórcy, na służbę 
Chrystusowi, Kościołowi, biskupom, kapłanom, nam wszyst-
kim – oddał Naród w Jej macierzyńską niewolę za wolność 
Kościoła. Wtedy zaczęło się to nasze związanie się z Maryją, 
które nazywamy niewolą. Jest to zaszczytna niewola, niewo-
la wyzwalająca, która przywraca wewnętrzną, duchową wol-
ność i swobodę. 

Władanie Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej oznacza nie 
tyle zwierzchnictwo na modłę świecką, co życie z wiary, mi-
łość macierzyńską, pełniejsze zjednoczenie się z Chrystusem. 
Gdy sobie to uświadomimy; zaczynamy od razu rozumieć, co 
to znaczy być w niewoli Najświętszej Panny, co to znaczy, że 
słudzy Królowej Polski są przede wszystkim Jej niewolnika-
mi. Niewolnictwo to, czyli zależność nasza od Maryi, wyraża 
się w naśladowaniu Jej. 

Nie wystarczy bowiem głosić, że jesteśmy niewolnikami 
Maryi. Trzeba naśladować Ją we wszystkim, a więc w duchu 
żywej wiary i gorącej miłości Boga i ludzi, w coraz głębszym 

Kardynał Stefan Wyszyński 

Wzajemna służba 
społeczna w narodzie 
polskim – 3 V 1978
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i pełniejszym zjednoczeniu każdego z nas z Chrystusem, 
żyjącym w Kościele, w którym i Ona jest obecna. Słu-
dzy stają się niewolnikami. Lecz niewola u Boga oznacza 
władanie, królowanie, triumf, wolność dzieci Bożych. Im 
bardziej jesteśmy własnością Boga, tym bardziej jesteśmy 
wolni, swobodni. 

SŁUDZY I NIEWOLNICY KRÓLOWEJ  
POLSKI NAŚLADUJĄ SWOJĄ MATKĘ  
I KRÓLOWĘ

Słudzy Królowej Polski to niewolnicy naśladujący swoją 
Królowę i Matkę. A jak możemy Ją naśladować? 

Służebnicę Pańską, oddaną całkowicie zamiarom Bo-
żym, naśladujemy przez siłę w wierze. O Maryi powie-
dziano: „Błogosławiona, któraś uwierzyła”. I każdy z nas 
czuje to szczególne błogosławieństwo wiary. Spotykając 
się w imię Chrystusa w Kościele Bożym, odczuwamy, że 
zachodzi między nami nadprzyrodzona więź wspólnoty 
i braterstwa. Wiemy, kim jesteśmy, kogo miłujemy i wyzna-
jemy, wiemy dokąd dążymy. Tę błogosławioną świadomość 
wspólnoty daje nam jedna wiara, jeden chrzest, jedne sa-
kramenty święte, jeden Pan i Zbawca nasz, Jezus Chrystus. 
Jakże daleko bardziej czujemy się związani z Chrystusem 
i Jego Kościołem, gdy wiemy, że Matka Chrystusowa jest 
Matką Kościoła i naszą. 

Naśladując Służebnicę Pańską, mamy stawać się coraz 
bardziej silni w wierze. W ten sposób rodzi się nasza odpo-
wiedzialność za zbawienie nas samych. Zapewne, zbawia 
Chrystus żyjący w Kościele, ale On nie chce nas zbawiać jako 
bezwolne stworzenia, lecz jako istoty rozumne. Stąd osobisty 
wysiłek silnych w wierze, by każdy z nas wiedział, że wiara, 
którą posiada jest wielkim przywilejem, łaską, wyróżnieniem, 
dobrocią Stwórcy. 

Osobista odpowiedzialność za dar wiary ma więc istotne 
i podstawowe znaczenie w naszym związku z Maryją, której 
chcemy być niewolnikami. Jak Ona poddała się woli Ojca 
i oświadczyła: „Oto Ja służebnica Pańska”, a przez to stała 
się Niewolnicą zamiarów i planów Bożych, tak my naśladu-
jąc Matkę Chrystusową w Jej silnej wierze, stajemy się coraz 
bardziej związani z Nią niewolą, która jest wolnością dzieci 
Bożych. 

Odpowiedzialni jesteśmy również w duchu żywej wiary 
za rodzinę chrześcijańską – za wszystkie rodziny w naszej 
Ojczyźnie i za naszą rodzinę domową. Jesteśmy też odpo-
wiedzialni za Kościół Chrystusowy, który prowadzi nas do 
Ojca Niebieskiego. Ale Kościół siłą tego nie dokona, oczeku-
je naszego współdziałania. Musimy poddać się w posłuszeń-
stwie pełnym, wynikającym z żywej wiary i miłości nauce 
Ewangelii i przykazaniom Bożym. Ojcu świętemu, biskupom 
i kapłanom, aby życie nasze płynęło z wiary. W tym wyraża 
się nasza odpowiedzialność za Kościół. 

Episkopat Polski, w obecnym Roku Wdzięczności 
przygotowanie na sześciowiecze pobytu Obrazu Matki Bo-
żej na Jasnej Górze wiąże z odpowiedzialnością za Koś-
ciół. Słyszeliśmy na ten temat listy biskupów, czytane ze 
wszystkich ambon. 

Zapytajmy dziś siebie, czy staraliśmy się zrozumieć co to 
znaczy odpowiedzialność za Kościół? Czy nie składamy 
tej odpowiedzialności na kapłanów w parafii, na biskupa 
w diecezji, na żonę i dzieci, a sami chodzimy swoimi dro-
gami? Pamiętajmy, że chociaż ludzie mogą nam pomóc 
w drodze do Boga, jednakże my sami musimy prostować 
ramiona, podnosić się i dźwigać na sercu, musimy obu-
dzać w sobie akty wiary i miłości, naśladując w tym Matkę 
Chrystusową. 

Słudzy Królowej Polski to niewolnicy, którzy otrzymu-
ją wolność dzieci Bożych przez miłość Boga i ludzi. To jest 
pierwsze i najważniejsze przykazanie miłości – potwierdził 
to sam Chrystus. Pamiętajmy, że można mieć silną wiarę, 
a jednak może zawodzić w nas miłość Boga i ludzi. Znani 
jesteśmy z naszej religijności. Z różnych strony przyjeżdżają 
ludzie, aby widzieć rzesze modlących się Polaków. Ale to nie 
wystarczy, Najmilsze Dzieci Boże! Nie wystarczy, gdy widzą 
nas jak się modlimy. Pokażmy jak żyjemy, jak postępujemy, 
jak wygląda każdy dzień naszego życia – w rodzinie, w para-
fii, w diecezji, w hucie, w warsztacie pracy, na roli, w kopal-
ni, w fabrykach, w urzędach czy szkołach. 

Przez miłość Boga, której wzorem jest Matka pięknej mi-
łości, Maryja, stajemy się społeczeństwem żyjącym w ładzie 
społecznym. Dzisiaj tak dużo mówi się i pisze o bezładzie 
w Polsce. Zastanawiają się ludzie, dlaczego u nas jest tyle ba-
łaganu. przecież to Naród wierzący. Zapewne, ten tak zwany 
nieład nie zależy tylko od każdego z nas. To jest niemalże 
zbiorowy nieład. Ale dlaczego on jest? Dlatego, że uważając 
się za chrześcijan, katolików, bardzo często zapominamy, że 
z tym łączy się poczucie rodzinności. 

My mamy mieć świadomość rodzinności nie tylko w na-
szym domu, gdzie żyje ojciec, matka i dzieci. To jest rodzi-
na, niewątpliwie, to najbardziej podstawowa komórka życia 
społecznego. Bez rodziny nie ma narodu, tak jak bez narodu 
trudno sobie wyobrazić zdrowe, porządne państwo. W rodzi-
nie rodzi się naród i wychowuje się poczucie ładu społeczne-
go. Ale wszystkie rodziny tworzą rodzinę rodzin – naród! 

Niedawno ktoś nawet mało zorientowany w zasadach 
wiary powiedział, że najbardziej nieprzygotowana do swo-
ich zadań rodzina, lepiej jeszcze wychowuje, aniżeli najlepsi 
pedagodzy w domach dziecka, czy w domach poprawczych. 
Tak powiedział ateista, którego zadaniem jest głoszenie zasad 
laicyzacji, który głosi ateizm czyli bezbożność. 

A jednak przyznaje, że bez rodziny, bez „witaminy M” 
– witaminy miłości, nie można wychować do życia i współ-
życia w ładzie społecznym. Tylko miłość Boga i ludzi prowa-
dzi do ładu społecznego. 

Przykład życia rodzinnego stworzył nam Ojciec Niebieski 
w Nazaret, gdy ustanowił dla swojego Syna Matkę i Opiekuna 
Świętej Rodziny. Z jej życia płynie niezwykłe odczucie poko-
ju, ona jest prawzorem dla każdej rodziny chrześcijańskiej. 

U podstaw naszego życia społecznego, narodowego i pań-
stwowego, musi więc leżeć poczucie rodzinności i odpowie-
dzialności. A życia rodzinnego nie można wypracować bez 
chrześcijańskiej miłości Boga i ludzi. 

*  Nauczanie Prymasa Tysiąclecia  * 
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Z poczuciem rodzinności łączy się też poczucie służebno-
ści. Służebność to przede wszystkim świadomość, że korzy-
stamy z pomocy ludzi, którzy nas otaczają. A sprawiedliwość 
zamienna wymaga, abyśmy czerpiąc pomoc od innych, sami 
również poczuwali się do niesienia jej otoczeniu, chociażby-
śmy do tego nie byli wzywani. Służebność podyktowana jest 
współzależnością. Istniała ona nawet w życiu Jezusa i Maryi. 
Maryja była poddana woli Bożej, podporządkowała się jej 
jako Służebnica Pańska. Ale Jej podporządkował się dobro-
wolnie Jezus Chrystus. 

Gdy wrócił ze Świątyni Jerozolimskiej do Nazaret, był 
poddany i posłuszny Maryi i Józefowi. 

Współzależność pogłębia się tym więcej, im bardziej nasze 
życie społeczne, zawodowe, polityczne, narodowe i religijne 
jest złożone. Nawet Kościół Chrystusowy nazywa się rodziną 
dzieci Bożych, nawet w Kościele istnieje współzależność, bo 
istnieje nasza więź z Chrystusem przez Ojca świętego, przez 
biskupów i kapłanów. Nie ma zdrowego ładu nawet w życiu 
religijnym, jeśli nie ma ducha posłuszeństwa i świadomo-
ści współzależności. Uczy nas Kościół w nauce o świętych 
obcowaniu, że im więcej w każdym z nas jest darów łaski 
Bożej i cnót chrześcijańskich, tym lepiej służymy otoczeniu, 
tym większe wartości wnosimy do życia społecznego. Po 
tym poznają wartość naszego życia. Może być życie pełne 
zasług, a może być życie bezużyteczne; mogą nas wspominać 
mile po naszej śmierci, a mogą nas przeklinać i cieszyć się, 
że nareszcie umarł ten okropny człowiek, który sam nie miał 
szczęścia i innym spokoju nie dał. 

Współzależność nakazuje nam, abyśmy doświadczając 
pomocy od innych ludzi, spieszyli im z pomocą, chociażby 
nam za to nie płacono. Tak przyzwyczailiśmy się do tego, że 
pracę i pracowitość łączymy z wynagrodzeniem. Ale nawet 
gdyby nam nie płacono za pracę, mamy obowiązek poddać 
się prawu pracy, bo jest ono ustanowione przez Stwórcę. 

Niedawno święciliśmy święto Józefa Pracownika, na-
zwanego w liturgii „opifex” – „rzemieślnik”. Rzeczywiście 
nim był. Nawet Chrystusa nazywali ludzie „Filius fabri” 
czyli „Synem rzemieślnika”, nie wiedzieli bowiem, że jest 
On Synem Bożym, a Józef jest tylko Jego opiekunem. Jed-
nakże to prawo, ustanowione przez Stwórcę, nie zostało 
podyktowane tylko niezbędnym wprawdzie, obowiązkiem 
zdobywania dla rodziny środków koniecznych do jej utrzy-
mania. To jest coś więcej, to nakaz rozwoju naszych zdol-
ności, nakaz naszej moralnej postawy i ładu duchowego. 
Musimy odzwyczaić się od tego, by wymiar naszej pracy 

uzależniać li tylko od wymiaru świadczenia, czy też zarob-
ku. Ludzie bowiem zabijają się przez nieumiarkowany trud 
i wysiłek, którym poddają się kierowani chęcią szybszego 
„dorobienia się”. A tymczasem praca ma przede wszystkim 
znaczenie rozwoju wartości osobistych. Taki przykład pracy 
dał święty Józef i Jezus Chrystus pracujący w warsztacie Jó-
zefa. Pracowitość więc musi się łączyć z naszym poczuciem 
odpowiedzialności i służebności. 

Z pracowitością musi się łączyć ofiarność. Bez postawy 
wyrzeczenia się siebie, opanowania swoich złych skłonności 
i upodobań, nie ma rzetelnej pracowitości. Ofiarność zresztą, 
jest również nakazem chrześcijańskiego życia. Przykład dał 
nam Jezus Chrystus, gdy sam był Ofiarnikiem i Ofiarą. A jak-
że wzruszającą ofiarę złożyła Matka Najświętsza, gdy swoje-
go umiłowanego Syna oddała na krzyż Ojcu Niebieskiemu! 

I Wy, Matki i Ojcowie, nie możecie wypełnić swojego 
zadania rodzinnego bez ducha ofiarności, poświęcenia i wy-
rzeczenia. Możecie pracować najbardziej wydajnie, w poczu-
ciu współzależności i służebności, ale pamiętajcie, że owoce 
tej pracy muszą być również po chrześcijańsku użyte. Jest 
w Polsce wielu ludzi, których dochody i zarobki są bardzo 
wysokie, ale ile z tego się marnuje, niszczeje! Ludzie upadają 
ze znużenia, zarabiają wiele, ale też i marnują wiele. 

Owoc pracy musi być użyty po chrześcijańsku. Musi 
służyć przede wszystkim dla zaspokojenia potrzeb własnej 
rodziny, dla przygotowania młodego pokolenia do życia 
i wypełnienia przyszłych zadań, a również jako pomoc dla 
tych, którzy pracować nie mogą, nie są zdolni sami sobie 
poradzić, jako pomoc naszej Ojczyźnie i instytucjom opieki 
społecznej. 

Tak wiele jest braków w tej dziedzinie, bo zanikła w nas 
ofiarność i duch oszczędności. Ile marnują ludzie, zwłaszcza 
przez nietrzeźwość, alkoholizm. Już nie chcę dzisiaj o tym 
mówić, bo to są tak bolesne rany naszego życia społecznego 
i domowego, że ból ściska serce, gdy się o tym myśli. Ilu lu-
dzi zabija się w pracy po to, by potem niszczyć i marnować 
dorobek swej pracy, przeznaczając go na alkohol. 

*  Nauczanie Prymasa Tysiąclecia  * 
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Wspomniane przeze mnie wartości i cnoty, dzięki miłości 
Boga i ludzi, tworzą ład społeczny. Przykładem jest Matka 
Chrystusowa, która dala wzór rodzinności, służebności, ofiar-
ności, pracowitości, trzeźwości i oszczędności. My słudzy 
Królowej Polski i Jej niewolnicy, naśladując Maryję przez 
siłę w wierze, przez miłość Boga i ludzi, przez zjednoczenie 
z Chrystusem w Kościele, tworzymy prawdziwy, Boży ład 
społeczny. 

ZESPOLENIE NARODU W IMIĘ MARYI 
JASNOGÓRSKIEJ

Rozważania nasze snujemy w dniu, w którym wspomi-
namy również zobowiązanie, jakie uczynił Episkopat Polski 
tu, na Jasnej Górze, oddając Naród w macierzyńską niewolę 
Maryi Służebnicy Pańskiej, za wolność Kościoła i Ojczyzny. 
Wołamy z tego miejsca zawsze: „Sursum corda” – „W górę 
serca”. Wstępujemy na Górę Świętą, na której możemy na-
uczyć się jeszcze większego zjednoczenia i zespolenia reli-
gijnego i narodowego. 

Przykład dala nam Matka Najświętsza w „Magnificat”, 
gdy śpiewając natchniony hymn, ujawniła swoją wrażliwość 
nie tylko. na sprawy osobiste – „gdyż uczynił jej wielkie 
rzeczy, który możny jest i święte imię Jego”, ale również na 
sprawy społeczne. Radowała się bowiem z tego, że Dobry 
Bóg łaknących i pragnących napełnił dobrami, a bogaczy 
puścił z torbami, doprowadził więc do wyrównania społecz-
nego. Przez to Maryja pouczyła nas, że człowiek nie może 
być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Życie religijne ma 
to do siebie, że wiąże i z Bogiem, i z ludźmi. 

Tutaj, u stóp Jasnej Góry, skąd poszło hasło – „zwyciężył 
Bóg przez Panią Jasnogórską”, przeżył Naród nasz prawdzi-
we zespolenie. Wici zwycięskie poruszyły cały kraj. Religia 
chrześcijańska, wiara w Boga i cześć do Maryi, stały się nową 
mocą, nowym powiązaniem, źródłem nowej energii duchowej 
dla całego Narodu. Widzieliśmy to nieraz w naszych zrywach 
narodowych – wspomnę chociażby Konstytucję 3 Maja. 

Dzień dzisiejszy jest nie tylko świętem Królowej Polski, 
ustanowionym przez Kościół na prośbę Episkopatu Polski 
jako wspomnienie Ślubów Królewskich we Lwowie, ale 
i rocznicą niezwykłego zrywu narodowego, jakim była Kon-
stytucja, 3 Maja. Zapowiadała ona wyzwolenie, wyrównanie 
społeczne i ład w Polsce. Chociaż Ojczyzna nasza pozosta-
wała w tak trudnej sytuacji, jednak ujawniła możliwość wy-
zwolenia i wydobycia się bez niczyjej pomocy – własnymi 
siłami, własnymi zdolnościami i talentami. Obyśmy i dzisiaj 
pamiętali, że nie znamy czekać na pomoc ani z prawa, ani 
z lewa. Sami sobie mamy radzić i zaradzać potrzebom! 

Zespolenie całego Narodu w imię Matki Najświętszej 
widzimy również w postawie naszych rodaków, którzy po-
wędrowali w dalekie kraje – do Ameryki Północnej, Stanów 
Zjednoczonych czy Kanady, do Ameryki Południowej, do 
Australii, na północne wybrzeża Afryki, do Azji Zachodniej 
i do tylu innych krajów. Dwóch polskich biskupów żyjących 
w Rzymie, nawiedzając te odległe zespoły kolonijne Pola-
ków, stwierdzają, że wszyscy oni wynieśli przedziwną więź 
– cześć dla Matki Bożej Jasnogórskiej. 

*  Nauczanie Prymasa Tysiąclecia  * 

Wszędzie znakiem narodowej więzi dla nich jest Matka 
Chrystusowa, Pani Jasnogórska. Ile próśb zanoszą Polacy 
z emigracji do nas: przyślijcie nam obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej! Ile kościołów wznieśli oni w dalekich krajach 
– ostatnio w Australii – ku Jej czci! Polonia zagraniczna wią-
że swoje nadzieje życiowe – doczesne i wieczne, ze Świętą 
Bożą Rodzicielką, Świętą Bożą Wspomożycielką, Panią Jas-
nogórską, daną ku obronie Narodu polskiego. 

Moglibyśmy mnożyć przykłady jak Królowa Polski, Pani 
Jasnogórska stała się przedziwnym powiązaniem całego 
naszego Narodu. Wystarczy przytoczyć słowa arcybiskupa 
Felińskiego, który w roku 1864 wywieziony był do dalekiej 
Rosji i żył tam przez dwadzieścia lat na wygnaniu. Przed wy-
jazdem z Warszawy powiedział: „Jestem pewien, że gdyby 
cześć Maryi osłabła w polskim Narodzie, byłoby to dla Polski 
ciosem śmiertelnym, podcięciem korzeni życia duchowego”. 
I to jest prawda. 

Czujemy wszyscy do dziś dnia, że cześć Maryi w naszej 
Ojczyźnie jest szczególnym powiązaniem nie tylko religij-
nym i duchowym – przez wiarę i miłość, przez zjednoczenie 
z Chrystusem żyjącym w Kościele – ale społecznym, rodzin-
nym i narodowym. Słusznie więc nazywamy Maryję „Królo-
wą Polski”. 

Kończymy nasze rozważania nawiązaniem do dzisiejszej 
modlitwy, w której wołamy do Boga, aby religia w Polsce cie-
szyła się spokojem, bo wtedy i Ojczyzna cieszyć się będzie 
bezpieczeństwem i wolnością. Oto jeszcze jeden dowód po-
wiązania wartości duchowych, chrześcijańskich z wartościa-
mi narodowymi. Święto Królowej Polski, chociaż ma wybitne 
wymiary religijne – czcimy przecież Bogurodzicę – niemniej 
jednak ma ono również znaczenie narodowe, ojczyste. 
Wspominamy w tym dniu wielkie dokonania, wielkie dzieła 
i łaski, udzielone naszemu Narodowi przez przyczynę Matki 
i Królowej naszej. 

Stojąc więc dzisiaj u stóp Jasnej Góry, wołamy do siebie: 
„W górę serca!” – „Pójdźmy i wstąpmy na Górę Świętą!” Pod-
nośmy serca nasze, wyzwalajmy się z bezładu duchowego, 
chciejmy wierzyć, że Naród polski, silny w wierze, związany 
przez gorącą miłość, zjednoczony z Chrystusem żyjącym w 
Kościele, zdolny jest nie tylko prowadzić do nieba, ale i na tej 
ziemi zabezpieczyć Ojczyźnie pokój, ład i porządek moralny, 
wzajemne poczucie bezpieczeństwa, miłości, szacunku i bra-
terstwa, w duchu służby. 

Niech więc przykład Służebnicy Pańskiej zachęci nas do 
tego, aby poczucie służebności było dla nas źródłem pełne-
go i całkowitego oddania się Tej, która stała się dobrowolnie 
Niewolnicą na służbie planów i zamiarów Bożych. 

Nasza więź z Bogiem, choćby niewolnicza, jest naszym 
wyzwoleniem. Niewiara pogłębia niewolę, ale wiara i miłość 
Boga pogłębia wolność dzieci Bożych. W tym duchu zanośmy 
nasze modlitwy i wołania przez Matkę Chrystusową i Królowę 
Polski do Chrystusa, aby prawdziwie na naszej ziemi „religia 
cieszyła się bezpieczeństwem, a Ojczyzna wolnością”. 
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W Konstytucji 3 maja zostało zawarte ponadczaso-
we przesłanie, do którego warto powracać. Zostały 

w niej wytyczone granice pomiędzy głupotą i mądrością, 
zdradą i wiernością, egoizmem i odpowiedzialnością – mówił 
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie biskup po-
lowy Józef Guzdek podczas Mszy św. inaugurującej obchody 
Święta Narodowego Trzeciego Maja z udziałem prezydentów 
Andrzeja Dudy, Gitanasa Nausėdy i Egilsa Levitsa. 

Obecni byli także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wice-
marszałek Senatu Marek Pęk, premier Mateusz Morawiecki, 
ministrowie rządu, przedstawiciele parlamentu oraz wojskowi.

Eucharystia zaczęła się od wprowadzenia pocztu sztanda-
rowego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego.

Biskup pomocniczy warszawski Rafał Markowski powitał 
zebranych w imieniu metropolity warszawskiego kard. Ka-
zimierza Nycza, nieobecnego z powodu choroby. Przekazał 
im słowa pozdrowienia i poprosił biskupa polowego Józefa 
Guzdka o przewodniczenie Mszy św.

W homilii Biskup Polowy Józef Guzdek przypomniał 
okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podkreślił, że 
przed 230 laty, w obliczu grożącego rozbioru przez kraje 
ościenne, w trudnej sytuacji wewnętrznej nie zabrakło ludzi 
odpowiedzialnych, „którzy odważyli się połączyć siły, razem 
myśleć i działać, proponując konieczne reformy ustrojowe, 
aby ratować upadające państwo”.

Wezwani do odpowiedzialności 
Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone 

podczas Święta Narodowego Trzeciego Maja, w katedrze św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
To jedno słowo streszcza przesłanie zawarte w odczyta-

nym fragmencie Ewangelii według św. Jana Apostoła. Jezus 
do końca był odpowiedzialny za swoich uczniów. 

Przybity do krzyża, 
widząc swoją Matkę po-
wiedział: Niewiasto, oto 
syn Twój. Polecił Jej, aby 
zaopiekowała się Janem 
i pozostałymi uczniami, 
którzy umocnieni Duchem 
Świętym, pójdą na krańce 
świata i będą głosić Dobrą 
Nowinę o zbawieniu. 

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja (J 19,27).  
Zaopiekuj się Nią. Weź odpowiedzialność za dalsze ziemskie 
życie Kobiety, która zrodziła Zbawiciela świata. 

Siostry i Bracia.
Wiosną 1791 roku Polska była przybita do krzyża niewo-

li. Zbliżała się 19. rocznica pierwszego rozbioru. Groziły jej 
kolejne aneksje przez ościenne państwa i wymazanie z map 
Europy. W tej trudnej sytuacji nie zabrakło jednak ludzi od-
powiedzialnych, którzy odważyli się połączyć siły, razem 
myśleć i działać, proponując konieczne reformy ustrojowe, 
aby ratować upadające państwo. 

Dojrzałym owocem wysiłku stronnictwa patriotycznego 
było uchwalenie Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie, 
a drugiej w świecie (po amerykańskiej) ustawy zasadniczej, 
określającej podstawy ustrojowe. Był to niezwykle dojrzały 
traktat o ODPOWIEDZIALNOŚCI za dobro wspólne, jakim 
była ówczesna Rzeczpospolita. Myśli zawarte w Konstytucji 
prowadziły w stronę racjonalnego uporządkowania wszystkich 
istotnych spraw decydujących o sile, rozwoju i bezpieczeństwie 
państwa polskiego.

Potrzebni są ludzie o prawych sumieniach,  
odważni w myśleniu i odpowiedzialni w działaniu

*  Nasza Ojczyzna  * 
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Obchodząc 230. rocznicę tego przełomowego wydarze-
nia, nade wszystko dziękujmy Bogu za to, że wzbudził w na-
szym narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha i słowa, któ-
rzy odważyli się myśleć, mówić, dociekać prawdy i działać. 
Z wdzięcznością wspominajmy autorów ustawy zasadniczej, 
którzy przez swoje przemyślenia zapisane w krótkiej, zwię-
złej i konkretnej formie wskazali obywatelom Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów, co stanowi o ich sile i słabości; o co 
należy zadbać a co zmienić, aby zapewnić Ojczyźnie rozwój 
i niepodległość. Wykazali się ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
i wzywali do ODPOWIEDZIALNOŚCI!

Co znaczy być odpowiedzialnym? Jak rozumieć to jedno 
z kluczowych pojęć? Otóż wolność musi być nierozdzielnie po-
łączona z odpowiedzialnością. Każdy z nas powinien być świa-
domy swoich praw i jednocześnie ciążących na nim obowiąz-
ków. Stąd w tamtym czasie postulat odrzucenia liberum veto, 
które było przejawem skrajnego egoizmu; nie broniło wolności 
lecz stanowiło tyranię jednostki nad większością, o czym już 
wcześniej przekonywał polski zakonnik, ksiądz Stanisław Ko-
narski w dziele O skutecznym rad sposobie. Przywilej liberum 
veto, dający możliwość zerwania sejmu, nie tylko paraliżował 
obrady, ale uniemożliwiał wprowadzenie jakichkolwiek praw 
nakładających na obywatela obowiązki wobec państwa. 

Źródłem odpowiedzialności jest myślenie. Owszem czło-
wiek nazwał siebie dumnie „istotą myślącą”. To określenie sta-
ło się jego drugim imieniem. Ale czy zawsze dostrzegał oraz 
doceniał urok i moc myślenia? Twórcy Konstytucji 3 maja zo-
baczyli ratunek dla upadającej Rzeczypospolitej w myśleniu, 
z którego zrodzą się odpowiedzialne czyny. Odważna myśl za-
pisana na kartach ustawy zasadniczej wzywała do porzucenia 
wyłącznej troski o własne korzyści, życie dostatnie i wygodne 
– na rzecz życia godnego i odpowiedzialnego za dobro wspól-
ne. Zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i narodowym 
nie ma większego niebezpieczeństwa niż bezmyślność. Wszę-
dzie tam, gdzie jest nieszczęście, łzy, cierpienie i niewola, mają 
w tym swój udział krótkowzroczność i głupota. 

Człowiek odpowiedzialny zawsze buduje na prawdzie. Ona 
stanowi fundament tego, co trwałe i odporne na wszelkie ataki 
zła. Tymczasem wielu przedstawicieli polskiej szlachty było 
przywiązanych do swoich złudzeń o wyjątkowym znaczeniu 
„złotej wolności”. Zapatrzeni w siebie, realizując doraźne, 
partykularne interesy nie dostrzegali zbliżającego się niebez-
pieczeństwa utraty niepodległości. Nie rozumieli, że wolność 
jest nie tyle dana, ile zadana. Należy jej strzec i bronić. Stąd 
m.in. w Konstytucji pojawił się postulat utworzenia stutysięcz-
nej armii, na której utrzymanie będą solidarnie łożyć wszyscy 
obywatele Rzeczpospolitej. 

Wspomnę jeszcze, że odpowiedzialność utożsamia się 
z wiernością. Dlatego w preambule Konstytucji jej twórcy 
nawoływali do wierności wypracowanym rozwiązaniom „dla 
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia 
Ojczyzny naszej i jej granic”. Jednocześnie zobowiązali się, że 
od jej uchwalenia będą nosić sygnety z sentencją „Fidis mani-
bus” („Dla wiernych rąk”), które miały wzywać do wierności 
postanowieniom zapisanym na kartach ustawy zasadniczej.

Konstytucja 3 maja rodziła się w świecie pełnym napięć 
i niepokojów. Rosja i Prusy były zainteresowane słabością 
Rzeczypospolitej i nie pozwoliły na wprowadzanie koniecz-
nych reform. Pomógł w tym sojusz części polskiej szlachty 
i magnaterii ze śmiertelnym wrogiem Ojczyzny w obronie 
swoich przywilejów. „Targowica” stała się  synonimem naj-
większej zdrady w historii naszego narodu. W 1793 roku na-
stąpił drugi, a dwa lata po nim trzeci rozbiór Polski. 

Siostry i Bracia. 
Przenieśliśmy się myślą i wyobraźnią w daleką przeszłość, 

która wciąż inspiruje do nowych przemyśleń. W Konstytucji 
zostało bowiem zawarte ponadczasowe przesłanie, do któ-
rego warto powracać. Zostały w niej wytyczone granice po-
między głupotą i mądrością, zdradą i wiernością, egoizmem 
i odpowiedzialnością. Dziś w naszej Ojczyźnie jest tak wiele 
napięć i podziałów. Świat staje się coraz bardziej niespokoj-
ny. Zło wydaje groźne pomruki. Wielu ludzi nie stawia pytania 
o prawdę, nie pyta: „Co myślisz?”; „Jak ty to rozumiesz?”, ale 
skupia się na emocjach ograniczając się do pytań: „Jakie są 
twoje odczucia?” lub „Jakie odnosisz wrażenie?”. Zdaje się, że 
nie ma już miejsca dla obiektywnej prawdy, lecz wszystko jest 
subiektywne. Jesteśmy świadkami niebezpiecznego zjawiska 
redefinicji niektórych, nawet najbardziej podstawowych pojęć, 
na których budowane jest życie rodzinne i społeczne. 

Dziś, w tym trudnym momencie historii, potrzebni są ludzie 
o prawych sumieniach, odważni w myśleniu i odpowiedzialni 
w działaniu. Obyśmy powrócili do naszych domów mądrzejsi, 
z większym poczuciem odpowiedzialności oraz postanowie-
niem dochowania wierności Bogu i Ojczyźnie. Niech nasze ser-
ca i umysły poruszy apel o odrzucenie emocjonalnych sporów 
i zamkniętych na dialog podziałów. Nie dopuśćmy do tego, aby 
idee zawarte w Konstytucji poszły w zapomnienie. Budujmy 
na prawdzie. Bądźmy wierni ewangelicznym wartościom, do 
których należą wolność, sprawiedliwość, miłość, prawda i po-
szanowanie każdego człowieka. Wystrzegajmy się podziałów, 
niewierności i zdrady. Oby już nigdy nie powtórzyły się zabory, 
deportacje w głąb Rosji, ani też obozy zagłady, jakie zostały 
zgotowane w XX wieku przez hitlerowskie Niemcy. 

Z tego miejsca, gdzie w 1791 roku dziękowano Bogu za 
uchwalenie Konstytucji 3 maja, ponownie rozlega się apel 
o odwagę w myśleniu i determinację w dążeniu do prawdy. 
Potrzebna jest solidarność państw i narodów należących do 
„koalicji dobra” i wspólna odpowiedzialność za nasze dziś 
i jutro. Dlatego raduje nasze serca obecność w tej świątyni 
prezydentów Polski, Litwy i Łotwy. To, że jesteśmy razem, 
daje nadzieję, że z Bożą pomocą pokonamy wszelkie prze-
ciwności i zagrożenia. 

Niech Maryja – z Jasnej Góry, Ostrej Bramy, bazyliki 
w Agłonie i wielu innych sanktuariów uczy nas miłości Boga 
i ludzi oraz odpowiedzialności za losy Ojczyzny i bratnich na-
rodów, Europy i całego świata. Niech nam Bóg błogosławi! 

Biskup Polowy 
bp Józef Guzdek

*  Nasza Ojczyzna  * 
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Jolanta Górecka 

Pieśń nad Pieśniami 
– Najświętsza  
z Ksiąg świętych

*  Pieśń nad Pieśniami  * 

Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,
Jak pieczęć na twoim ramieniu.

Pieśń nad pieśniami 8,6a
Mężowi

ieśń nad Pieśniami (Pnp) jest to jedna z najpiękniejszych i naj-
trudniejszych ksiąg Starego Testamentu (ST). Szir Haszirim to 

wymowny tytuł bardzo szczególnej księgi biblijnej. „Tytuł hebrajski 
znaczy dosłownie: Pieśń pieśni” [10] – podobnie jak Święte świętych 
lub król królów – oznacza, iż mamy do czynienia z najwspanialszą 
pieśnią, pieśnią wyróżniającą się spośród innych. W tradycji łaciń-
skiej mamy zwrot Canticum canticorum – stąd tytuł Kantyk.
Kto napisał tę księgę i kiedy powstała? 

Pełny tytuł hebrajski Pieśń pieśni Salomona sugeruje przypisanie 
autorstwa księgi Salomonowi, być może ze względu na wystąpienie 
jego imienia w 3,7 i 8,11 lub „nawiązanie do starej tradycji o wielkiej 
mądrości Salomona” [10]. W komentarzu do Biblii Paulistów (BP) 
czytamy: „Rzeczywisty autor Pnp nie jest znany”. Nie można rów-
nież jednoznacznie określić czasu powstania Kantyku, za najbardziej 
przekonywające argumenty przyjmuje się cechy lingwistyczne utwo-
ru. „Sama Księga, przynajmniej w dzisiejszej swojej postaci, powsta-
ła zapewne dopiero w IV lub nawet w III w. przed Chr. Wskazuje 
na to już choćby tylko jej język, znajdujemy w nim bowiem liczne 
arameizmy, kilka słów perskich i jedno greckie” [10].
Dlaczego Pieśń nad Pieśniami jest księgą szczególną wśród 
ksiąg ST? 

Pnp zatrzymuje naszą uwagę zasadniczo na jednym temacie: 
MIŁOŚCI. Wskazuje, „jak powinna być przeżywana miłość, aby 
w pełni zrealizowała się jej ludzka i Boska obietnica” [1].

„Księga jest pieśnią miłości kobiety i mężczyzny, pieśnią, któ-
ra „śpiewa” ich piękno widziane oczyma drugiego, pieśnią, która 
„śpiewa” o ich wzajemnej przynależności i gorącym pragnieniu by-
cia razem, o wzajemnym poszukiwaniu siebie i zagubieniu tylko po 
to, by potem znów się odnaleźć. Jest to pieśń o miłości w wielu jej 
przejawach i odcieniach. Pieśń o zachwycie, zauroczeniu i podziwie, 
o namiętności i zatraceniu się w uczuciu” [7]. W całym poemacie 
miłość jest ciągłym poszukiwaniem. „W tym nieustannym poszu-
kiwaniu ukryte jest pragnienie trwałości i nierozerwalności związku 
małżeńskiego” [6].

„Jeśli otworzymy tę Księgę bez żadnych przyjętych z góry za-
łożeń, zapominając na chwilę również, iż znaleźliśmy ją w Biblii, 
to wyda nam się ona po prostu wielkim poematem miłosnym” [10] 
– dialogiem pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą w płynnie zmie-
niającej się scenerii tętniącej pięknem przyrody. „To liczące osiem 
rozdziałów poetyckie dzieło (…) można śmiało przyrównać do sław-
nych poezji miłosnych Starożytnego Wschodu czy Grecji” [4].

„Pieśń nad Pieśniami nie zawiera bowiem imienia Bożego (wy-
rażenie idiomatyczne ogień Jahwe w 8,6 nie ma tu żadnego zna-
czenia), ani żadnej wzmianki o jakiejkolwiek instytucji religijnej 
ST, jak przymierze, prawo, świątynia, kapłaństwo, historia Izraela. 
Rozsiane tu i tam nazwy geograficzne Palestyny, czasem fikcyjne, 
służą jedynie jako terminy porównań dla piękności młodych zako-
chanych. Albowiem cała Pieśń jest zbudowana z hymnów o miłości 
dwojga bohaterów i z opisów ich piękności” [4]. „W całej księdze 
nie ma żadnych pouczeń moralnych” [11].

„Poezje zawarte w tej księdze są autentycznymi pieśniami miło-
ści, być może przeznaczonymi na jakieś izraelskie zaślubiny, podczas 
których miały wysławiać miłość małżeńską. W tym kontekście bar-
dzo pouczającym jest fakt, że w tekście tej księgi znajdują się dwa 
różne słowa na oznaczenie «miłości» [w jęz. polskim używamy tyl-
ko jednego słowa]: (…) dodam – wyraża miłość jeszcze niepewną, 
w sytuacji nieokreślonego poszukiwania, (…) ahabà [«agape» tł. 
Septuaginty] – wyraża doświadczenie miłości, która teraz staje się 
naprawdę odkryciem drugiego człowieka, przezwyciężając charakter 
egoistyczny, który przedtem był wyraźnie dominujący. Teraz miłość 
staje się troską człowieka i posługą dla drugiego. Nie szuka już 
samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczęściem; poszukuje dobra 
osoby ukochanej: staje się wyrzeczeniem, jest gotowa do poświęceń, 
co więcej, poszukuje ich” [1, p. 6]. 

„Historia egzegezy Pnp wykazuje, że „nie ma bodaj w całym ST 
drugiej księgi, dla której przedstawiono by tyle różnych interpreta-
cji” [4]. Rozumienie i komentowanie oscylowało głównie między 
interpretacją dosłowną, a rozmaitymi odmianami egzegezy „ponad 
dosłownej” [3].

P

Cicho! Ukochany mój!
Oto On! Oto nadchodzi!
         Pnp 2,8
Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!
          Pnp 1,2
Ukaż mi swą twarz,
daj mi usłyszeć swójgłos!

      Pnp 2,14

Rosetti, Oblubienica. Na motywach Pieśni nad pieśniami
https://biblia.wiara.pl/doc/6016014.Oblubienica/3
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*  Pieśń nad Pieśniami  * 

Jaki sens zawiera w sobie Pieśń nad Pieśniami? 
Prof. A. Świderkówna odpowiada: „Wielu biblistów sądzi, że 

została ona napisana wtedy, kiedy po raz pierwszy zaczęto pytać 
o głębszy sens fizycznego wymiaru związku mężczyzny z kobietą. 
(…) I tak powstał poemat, który stanowi niewątpliwą afirmację ca-
łej, także cielesnej, rzeczywistości związku dwojga ludzi” [11].

„Przede wszystkim autor głosi, że miłość kobiety i mężczyzny 
jest siłą przeogromną, zawartą w samym akcie stworzenia, siłą, któ-
rej w żaden sposób nie można sobie kupić. (…) Miłości nikt z nas 
nie potrafi dać raz na zawsze, a prawdziwa miłość musi być zawsze 
szukaniem coraz pełniejszego daru z siebie” [11].

„Jest też bardzo ciekawe, że ten poemat pisany w świecie, 
w którym kobieta nie miała żadnych praw, głosi zadziwiające rów-
nouprawnienie, partnerstwo kobiety i mężczyzny [Pnp 2,16]. (…) 
Pieśń domaga się wierności i wyłączności, takiej wyłączności, któ-
ra otwiera zamknięty ogród tylko dla jednego” [11].

Jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką człowiek może przeżyć, 
jest szczęśliwa, prawdziwa, spełniona miłość. Taka miłość, która 
„czyni drugie »ja« poniekąd własnym »ja«” [2].

W Pnp jest miejsce i na tęsknotę, i na pożądanie, i na rozkosz 
doskonałego, również i fizycznego, spełnienia.

Czy opiewanie przez autora Pnp miłości dwojga zako-
chanych jest czymś nielicującym ze świętością Biblii? 

„Taki temat mógłby kiedyś wydawać się niegodnym Biblii, 
jeszcze dziś myślą tak niektórzy ludzie” [4]. „W Piśmie Świętym 
wszystko, co dotyczy życia i płodności, jest święte, ponieważ ma 
źródło w samym Bogu. Sakralność małżeństwa, miłości i płodności 
źródło swe ma w woli Jahwe. Widać to już wyraźnie w biblijnych 
opisach stworzenia” [6]. 

Ks. prof. W. Chrostowski podczas konferencji biblijnej [5] pod-
kreślił, że w tradycji żydowskiej – dla pełnego zrozumienia Księgi 

– należało czytać Pnp wraz z początkiem Księgi Rodzaju i z Księgą 
Kapłańską (te fragmenty, które dotyczą obowiązków, jakie ma czło-
wiek wobec Boga w sferze swojej cielesności). Dodał również, że 
Pnp mogły publicznie czytać tylko osoby dojrzałe (po 30-tym roku 
życia) z uwagi na ładunek uczuć, ładunek zmysłowości, ładunek 
cielesności jaki w sobie zawiera ta Księga. 

„Pismo Św. jest bez wątpienia Słowem Bożym, ale skiero-
wanym do człowieka. I to do takiego człowieka, jakim go Bóg 
stworzył” [4]. Stworzył więc Bóg człowieka na obraz swój. Na 
obraz Boży stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył 
ich (Rdz 1,27). Podsumowując myśl księdza [5]: cały człowiek 
jest obrazem Boga – człowiek jako mężczyzna i człowiek jako 
kobieta. Mężczyzna i kobieta to dwie strony człowieczeństwa. 
Z byciem mężczyzną i byciem kobietą jest bardzo silnie związana 
cielesność. A z cielesnością jest bardzo silnie związana płciowość. 
MIŁOŚĆ, która łączy ludzi i wyzwala nowe życie, cała (!) miłość 
ze sferą i duchową, i psychiczną, i cielesną – jest dziełem Boga 
i ma charakter święty przez akt stworzenia jej przez Boga. Jan 
Paweł II „szlachetność, dobroć i piękno miłości ludzkiej tłumaczy 
tym, że została ona stworzona przez Boga i nakazana człowie-
kowi” [6]. „Ta miłość jest rzeczą dobrą, jest częścią integralną 
dzieła, które Bóg ocenił jako bardzo dobre (Rdz 1,31)” [4].

Ks. prof. W. Chrostowski zwrócił również uwagę [5], że Pnp 
jest bardzo ważna z chrześcijańskiego punktu widzenia, bowiem 
stanowi dowartościowanie cielesności, podkreśla godność człowie-
ka, dotyka tajemnicy Wcielenia. Prawdę o Wcieleniu Syna Bożego 
wiążemy z prawdą o Zmartwychwstaniu – i to nie tylko duszy, ale 
również ciała. W ten sposób ST „podprowadza” nas do jednej z naj-
ważniejszych i najpiękniejszych prawd o Wcieleniu Syna Bożego, 
który stał się człowiekiem.

„W ten sposób odczytywana Pnp staje się wielkim komen-
tarzem do słów zaczerpniętych z Rdz 2,24, kiedy mężczyzna na 
widok kobiety woła, że ta dopiero jest kością z jego kości, ciałem 
z jego ciała, i kiedy autor biblijny komentuje, że dlatego to męż-
czyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną 
tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2,24)” [11]. „Miłość 
małżeńska należy do rzeczy ustanowionych przez Boga na po-
czątku. To jeden z cudów Boga, który winien nas pobudzać do 
podziwu i wdzięczności” [4].

Ks. prof. T. Brzegowy podaje [4], że w Pnp zostały uznawa-
ne, zarówno przez Synagogę jak i Kościół chrześcijański, zawarte 
od początku dwie rzeczywistości: miłość ludzka i miłość Boża „Ta 
właśnie rzeczywistość miłości ludzkiej ukazuje rzeczywistość 
miłości Bożej. Miłość dwojga ludzi jest odbiciem Bożej rzeczy-
wistości; miłość ludzka jest miłością przez partycypację w miłości 
Bożej” [4].
Co zadecydowało o zaliczeniu Pieśni nad Pieśniami 
do kanonu ksiąg świętych?

„Od starożytności próbowano odczytywać ten utwór w sposób 
przenośny i alegoryczny” [BP]. „Interpretacja alegoryczna utrzymu-
je, że Pnp posiada jeden sens metaforyczny, symboliczny, a jest nim 
miłość Boga do Izraela” [4]. Taka interpretacja jest możliwa dlate-
go, że już w innych księgach ST znajdujemy metaforę oblubieńczą. 
Należy wspomnieć, że w tym kluczu treść Pnp odczytują najstarsze 
komentarze hebrajskie (Targum i Midrasze). Ok. 90 r. po Chr. rabini 
żydowscy, zebrani na synodzie w Jamni [Jawne], opowiedzieli się 
ostatecznie za kanonicznością księgi Pieśni nad Pieśniami. 

Rabbi Akiba (†135), jeden z filarów judaizmu rabinicznego, 
bronił tej Księgi przeciwko tym, którzy chcieli ją wyłączyć z kano-
nu. „Znana jest jego sentencja: «Pieśń nad Pieśniami jest świętością 
nad świętościami», ponadto Talmud 

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,  
nie zatopią jej rzeki.
Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, 
pogardzą nim tylko.
    Pnp 8,7

Mój miły jest mój, a ja jestem jego
    Pnp 2,16

Jak jabłoń wśród drzew leśnych,
tak ukochany mój wśród młodzieńców.
W upragnionym jego cieniu usiadłam,
a owoc jego słodki memu podniebieniu 
    Pnp 2,3
O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna,
umiłowana, pełna rozkoszy! 
    Pnp 7,7
Ja śpię, 
lecz serce me czuwa:
Cicho! 
Oto miły mój puka!
    Pnp 5,2
Jam miłego mego
i ku mnie zwraca się jego pożądanie.
    Pnp 7,11
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nakazuje wykluczyć ze społeczności Żydowskiej kogokolwiek, 
kto ośmieliłby się rozumieć poemat w sposób cielesny, na przykład 
śpiewając jego fragmenty podczas uczty biesiadnej” [3]. 

„Tradycja żydowska zachęca do lektury Pnp w noc paschalną 
[wyzwolenie z Egiptu], gdyż jest to noc, w której najpełniej objawi-
ła się miłość Boga do Izraela. Czytanie w czasie Paschy, święta naj-
większego, które miało niejako uobecniać w każdym roku na nowo 
przeżytą ongiś na pustyni wiosnę miłości Jahwe i Jego ludu” [10].

„Tradycja chrześcijańska z szacunku dla Synagogi przyjęła bez 
zastrzeżeń interpretację żydowską, wprowadzając do niej jednak 
szereg zasadniczych modyfikacji: w miejsce Jahwe – Oblubieńca 
wszedł Chrystus – Oblubieniec, w miejsce zaś Izraela – Oblubie-
nicy wprowadzano Kościół [Ef 5,22-32], ludzkość lub poszczegól-
ną duszę” [6]. 

„We współczesnej liturgii Kościoła (…) tekst Pnp nie gości 
zbyt często w lekcjonarzu. Tylko jeden fragment pojawia w święto 
Nawiedzenia NMP, i to dostosowany do stroficznego odśpiewania 
jako psalm responsoryjny” [3]. W Godzinkach o Niepokalanym Po-
częciu NMP do Matki Bożej stosuje się słowa, które są zapisane w 
Pnp (np.; 2,2;4,7).

Autor Pnp „nigdzie nie daje wskazówki, że tekst należy rozu-
mieć jako przenośnię czy alegorię” [BP]. Punktem wyjścia dla in-
terpretacji alegorycznej „jest sposób mówienia proroków o relacji 
Boga do Izraela w kategoriach alegorii małżeńskiej” [4]. „Ozeasz 
[prorok z VIII w. przed Chr.] jest pierwszym autorem biblijnym, 
który zrozumiał sam i pokazał innym przymierze Boga z Izraelem 
jako związek oblubieńczy” [11]. 

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do autora Pnp „prorocy 
zawsze starali się wyraźnie wskazać słuchaczom i czytelnikom na 
ten wyższy sens. Tak więc po wygłoszeniu słynnej pieśni o winni-
cy Izajasz dodaje: Otóż winnicą Jahwe Zastępów jest dom Izraela 
(Iz 5,7a); albo Bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na 
imię Jahwe Zastępów (Iz 54,5a)” [4].

„Hebrajski termin oblubieniec w zapisie pozbawionym samogło-
sek wygląda identycznie, jak imię Dawida, a ten zesłany był przecież 
przez Boga. Postać oblubieńca odsyła więc do Najwyższego” [8]. 

„Poza tym w Pieśni nad pieśniami oblubieniec jest królem i pa-
sterzem (Pnp 1,4.7; 2,16), a u proroków obrazy te wskazują na Boga 
(Iz40,11; 41,21; 43,15; 44,6; 49,9-10; Ez 37,24; 34,23). Oblubieni-
ca przyrównana jest do winnicy i ogrodu (Pnp 1,6;4,12), czyli do 
klasycznych symboli Izraela (Iz 5,7;51,3; Ez 36,35)” [8]. 

„Sam motyw ogrodu, tak często powracający w księdze, rzeczy-
wiście może być widziany jako powrót do Edenu; do Edenu sprzed 
upadku, gdzie nie nastąpiło jeszcze złamanie wzajemnej więzi po-
między pierwszą parą i więzi z Bogiem. Zamiast rozłamu panuje 
jedność, zamiast rozbicia – harmonia. (…) W ogrodzie i winnicy 
rozkwitają nie tylko rośliny; rozkwita także ludzka miłość” [7].

„Utożsamiany z Salomonem autor miłosnej pieśni opisuje ob-
lubieńca za pomocą metaforyki zakotwiczonej w wyglądzie świą-
tyni jerozolimskiej. Jego włosy to palmowe latorośle, policzki to 
zioła służące jako ornamenty na murach świątynnych. A przecież 
świątynia to miejsce, które sam Bóg obrał sobie za mieszkanie. 
Piękno oblubienicy zaś przypomina kojące krajobrazy dawnego 
Izraela: Jerozolimę, Tirsę [pierwsza stolica północnego Królestwa 
– wg BT], Cheszbon czy Karmel. Właśnie dlatego jej postać stać 
się może alegorią całego narodu.” [8].

„Przeciw umieszczeniu Pnp w nurcie prorockiej alegorii mał-
żeńskiej najmocniej przemawia zasadnicza różnica relacji partne-
rów. U proroków partnerstwo Jahwe i narodu jest szczególnego 
rodzaju. Na swym początku Jahwe „wybrał” Izraela spośród wielu 
narodów, wybrał i przygarnął bez żadnej z jego strony zasługi, kie-
rując się jedynie miłosierdziem (Por. Ez 16,5-14). (…) W Pieśni 
jest zupełnie inaczej: oblubieniec i oblubienica są tutaj absolutnie 
równymi partnerami. Oboje w jednakowym stopniu zdecydowali 
się na siebie aktem miłości” [4]. 

„Wielka idea Przymierza kryje się za tym uroczym poematem, 
podobnie jak – mimo różnicy rodzajów – za proroctwem Ozea-
sza czy Psalmem 45, i przez jej pryzmat patrząc pojmować trze-
ba wszelkie interpretacje” [9]. „Rabini za kluczową frazę księgi 
uznali pełne prostoty wyznanie zakochanej bez pamięci Szulamit-
ki [Oblubienicy]: Mój miły jest mój, a ja jestem jego (Pnp 2,16). 
Wyznanie do złudzenia przypomina formułę Przymierza pomiędzy 
Bogiem a Izraelem: Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem 
(Pwt 26,17). Alegoria staje się jasna: poemat mówi o miłości Boga 
do narodu wybranego” [8].

Stary Testament jest przygotowaniem do Nowego Przymierza, 
jest pedagogią, wychowywaniem ludzkości do pełnego objawienia. 
W Nowym Testamencie Pieśń nad pieśniami nie jest w ogóle cytowa-
na, a motyw tajemnicy związku oblubieńczego w Pnp prowadzi nas 
do interpretacji, gdzie chrześcijańskie małżeństwo zostaje nazwane 

Bo oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł.
Na ziemi widać już kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic,
i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców
i winne krzewy kwitnące już pachną.
    Pnp 2,11-13

Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma 
pośród dziewcząt (między córkami Adamowymi)
                                                                Pnp 2,2
Cała piękna (Wszystka) jesteś, przyjaciółko moja,
i nie ma w tobie skazy 
(A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała)                                      
       Pnp 4,7

Ogrodem zamkniętym jesteś, 
siostro ma, oblubienico,
ogrodem zamkniętym, 
źródłem zapieczętowanym
   Pnp 4,12; por. 5,1;6,2

Jolanta Górecka 

Pieśń nad Pieśniami 
– Najświętsza  
z Ksiąg świętych

cd. ze str. � F

*  Pieśń nad Pieśniami  * 
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wielką tajemnicą. „Św. Paweł w Liście do Efezjan najpierw zda-
je się mówić tylko o rodzinie ludzkiej: „Bądźcie sobie wzajemnie 
poddani w bojaźni Chrystusowej!”. Potem poleca mężom kochać 
własne żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół (por. Ef  5,21-25). 

A wreszcie przytacza słowa z Księgi Rodzaju „dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje 
jednym ciałem”, po czym dodaje „Tajemnica to wielka, a ja mó-
wię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”(Ef  5,31-32). Ten 
małżeński związek dwojga ludzi jest dla Pawła żyjącym obrazem 
oblubieńczego związku Chrystusa z Kościołem, Boga z całą zba-
wioną ludzkością. (…) Komunia osób w związku małżeńskim 
jest obrazem komunii osób w Bogu jedynym, komunia osób 
w związku małżeńskim została stworzona na obraz komunii 
osób w Bogu” [11]. Istotę relacji małżeńskiej Karol Wojtyła zawarł 
w dramacie „Przed sklepem jubilera: „Dotąd dwoje, lecz jeszcze 
nie jedno; odtąd jedno, chociaż nadal dwoje”. 

„Obraz oblubieńczego związku Chrystusa z Kościołem wraz 
z formułą Przymierza odnajdziemy także w końcowej, tryumfalnej 
wizji Apokalipsy św. Jana (Ap 19,6-7;21,2-3), ostatniej księgi, któ-
ra zamyka chrześcijańską Biblię” [10].

Dlaczego Pnp uważana jest za najpiękniejszą pieśń ST? 
Jest to pieśń pochwały miłości jako siły życiowej, ubogacają-

cego daru od Boga dla mężczyzny i kobiety, dzięki któremu moż-
liwe jest stworzenie idealnego związku małżeńskiego. Jest to pieśń 
tęsknoty, marzeń o przeżyciu takiej miłości, która realizuje ideał, 
o którym mowa w Kantyku. Stąd zapewne teksty z Pnp chętnie są 
wybierane przez nowożeńców i czytane podczas udzielania sakra-
mentu małżeństwa.

Jan Paweł II „widzi w tej Księdze miłość człowieka do człowie-
ka, która otwarta jest na miłość wyższą – agape” [6].„List do Efe-
zjan (5,21-33) prowadzi nas do takiego wymiaru mowy ciała, który 
można by nazwać mistycznym. Wszak mówi on o małżeństwie jako 
«wielkim misterium»” [2].

Bardzo wcześnie ten niezwykły Kantyk odnoszono również do 
więzi między Bogiem, a człowiekiem. Pnp jest to księga „dobrze 
znana mistykom” [1]. 

W „Wiedzy krzyża” Edyta Stein wykorzystywała motywy bi-
blijne z Pnp: „Sam Duch Święty zaprasza do tej szczęśliwości, 
zwracając się jak oblubieniec z Pnp: «Powstań, przyjaciółko ma, 
i pójdź» (Pnp 2,10). (…) Stosunku duszy do Boga – jak Bóg go 
przewidział – nie można inaczej określić niż związek oblubieńczy. 
I przeciwnie: to, co zawiera pojęcie zaślubin, nie znajduje nigdzie 
równie właściwego i doskonałego wypełnienia jak w miłosnym 
zjednoczeniu Boga z duszą” [7].

Benedykt XVI w p.10 Encykliki o miłości chrześcijańskiej [1] 
pisze: „I tak Pieśń nad Pieśniami stała się, zarówno w literaturze 
chrześcijańskiej, jak i judaistycznej, źródłem poznania i doświad-
czenia mistycznego, w którym wyraża się istota wiary biblijnej: 
tak, istnieje zjednoczenie człowieka z Bogiem – pierwotne ma-
rzenie człowieka – ale to zjednoczenie nie jest jakimś stopieniem 
się, zatopieniem w anonimowym oceanie Boskości, ale związkiem 
rodzącym miłość, w którym obie strony – Bóg i człowiek – po-
zostają sobą, a jednak stają się całkowicie jednym: «Ten zaś, kto 
się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem» – mówi św. Paweł 
(1 Kor 6,17)”.

znalazłam umiłowanego mej duszy,
pochwyciłam go i nie puszczę,
    Pnp3,4

„Miłość zawsze chce pełnić wolę tego, kogo kocha. Na ogół jest 
nam łatwiej albo kochać ludzi, albo kochać Boga. (…) Ale z czasem 
zrozumiałam, że nie ma dwóch miłości – jest tylko jedna miłość. To 
jest właśnie ta wyłączność, której chce Bóg: kocham innych i przez 
tych innych idę do Niego. I naprawdę jestem dla Niego i z Nim. 
I On chce mnie uszczęśliwić. On chce być moim szczęściem” [12] 
– pisze pani prof. A. Świderkówna.

Miłość jest jedna, jest nieskończona, miłością jest Bóg… 
I dlatego Pieśń nad Pieśniami jest pieśnią najpiękniejszą.
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Medytacje
Medytacja 1

Poszukiwana z miłości
«Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i za-

błąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się 
zabłąkała? (…) Tak też nie jest wolą Ojca waszego, któ-
ry jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych» (Mt 
18,12.14).

Bieg na oślep sprawia, że rany na stopach znów się 
sączą. Odłamki rozrywają skórę. Czuję każdy kamień, 
każdy konar. Ostre powietrze chłoszcze mnie zewsząd. 
Gdy szloch już dławi w krtani, uwikłana w zaroślach 
lęków przystaję. Próbuję uspokoić rozszalały oddech. 
Podnoszę utkwiony w ziemi wzrok. Z oddali spoglądam 
na gromadę dziewięćdziesięciu dziewięciu. Obraz mi-
goce, kontury postaci się rozmywają. Tęsknota wzbie-
ra we mnie spienioną falą. Chwytam się tego widoku z 
dystansu jak tratwy. Wpatruję się. Są wszystkie, ale nie 
wszyscy. 

Zaraz, chwileczkę, gdzie jest pasterz?
Nie znalazłam dotąd własnego pastwiska. Błąkam 

się między wieloma jako ta nieprzysposobiona do stada. 
Ukryty imperatyw wciąż przygasza pragnienie, aby zo-
stać, być, wciąż popycha do ucieczki. Ani zieloność tra-
wy, ani dbałość o trzodę nie powściąga tej wewnętrznej 
tyranii. Zagubiła się bowiem we mnie cząstka, od któ-
rej stronię, której nie znam, o której pamiętać nie chcę. 
Żadna z dziewięćdziesięciu dziewięciu pozostałych o 
niej nie opowie ani jej nie zastąpi. Niezauważona – krzy-
czy niewiadomą. Ignorowana – odtrąci każdego, opuści 
kolejną zagrodę. Nie ujawni się na skąpanej w słońcu 
polanie, wyłoni się dopiero na uboczu, w cichości. Ona 
otwiera się sekretnie, delikatnie. Ona nosi w sobie rys 
mojej duszy. Tak krucha i bezbronna, że ma tylko swoje 
„teraz”. Niepewna wszystkiego, siebie samej? A jednak 
to ona dopełnia mnie całą. 

Nie obiecam, że znów nie odejdę, nie zbiegnę na 
równinę. Czy naprawdę oddasz za mnie swoje życie 
(por. J 10,11)? 

Potrzebuję mocnej dłoni, która poprowadzi mnie 
drogą scalania stu ułamków – dopiero połączone odma-
lowują prawdę o mnie. A ta jest tak prosta. W swej sła-
bości pragnę jednego – kochać i być kochana. 

Rozsypana układanka, sklejona z nadszarpnię-
tych fragmentów, odsłania wyjątkową historię – moją. 
W niej szukasz mnie nieustannie. Gdy dzisiaj ponownie 
mnie znajdujesz i zachęcasz do powrotu, zbliżam się do 
tajemnicy, że jesteś bramą, przez którą przechodzę do 
nowego życia (por. J 10,7.9).  

Wschodzi słońce. Wokół gra cisza, która pozwa-
la odetchnąć. Oddycham miarowo. Budzą się we mnie 
świeże siły. Rozjaśnia się wokół, widzę wyraźniej. Oto 
znów jestem w domu, u siebie. Otula mnie przyjemne 
ciepło. Zaraz, chwileczkę, nie czuję zmęczenia, moje sto-
py nie dotykały ziemi. Ktoś przyniósł mnie na swoich ra-
mionach…

Medytacja 2

Pragnący bez granic
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza 

ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. 
On ją zapytał: «Czego pragniesz?» (Mt 20,20-21).

Dawno, dawno temu zrodziło się pragnienie. Przej-
rzyste niczym lśniący snop światła, krystaliczne jak kro-
pla źródlanej wody. Ukryte niczym ziarno w żyznej ziemi 



BR 05/2021

1�*  Otwieram drzwi  *

nabierało kształtów, wzrastało, rwało się ku temu, by 
wydobyć się na powierzchnię. Dziewicze jak pierwsze 
pąki, nieskalane jak pnące się w górę łodyżki. Dążyło 
do tego, by rozkwitnąć. Otwierało się nieśmiało niczym 
wczesne tulipany, dopiero odsłaniające swoje kruche 
płatki. Pielęgnowane w słonecznym zaciszu, kołysane 
delikatnym powiewem wiatru ufało dobremu świa-
tu, który je chronił. Już widziało siebie w tym świecie, 
wkomponowane weń jako unikalna cząstka. Wierzyło 
w harmonię tego świata – utkane z niczym niezaburzo-
nej materii tylko taką znało, taką się dzieliło. Płonę-
ło coraz mocniejszym ogniem powołane ku jednemu 
– aby dawać siebie.

Zamieszkało w ciele. Ich pierwotna symbiotyczna re-
lacja pozwalała obu istnieć, rozwijać się. Pragnienie oży-
wiało ciało, wprawiało je w ruch, dynamizowało. Ciało 
wyrażało pragnienie, opowiadało o nim światu, szukało 
dlań nowych sposobów wyrazu. 

Stopy biegły na wytęsknione spotkanie, kolana przyj-
mowały maluczkich, ramiona brały hojnie w objęcia, 
barki nosiły wytrwale, ręce cierpliwie karmiły, dłonie 
gładziły we łzach i w radości, oczy dostrzegały z odda-
li, słuch obrazowi wieść niósł potrzebną, węch podpo-
wiadał, by miłą woń roztoczyć. Spajało się wszystko w 
więź szczerą, przyjazną, zażyłą. Aż nagle ciało zaczęło 
zmieniać kurs. Stopy uciekały przed spotkaniem, kola-
na przyciągnięte do klatki piersiowej tworzyły z nią ze-
sztywniały fort, ramiona wyznaczały obronny zakres, 
barki kumulowały napięcie, ręce odpychały, dłonie za-
ciskały się w pięści, oczy rozczytywały zagrożenie, słuch 
czyhał na wieści złowrogie, zapachy się ulotniły, ostre 
powietrze chłostało dookoła. Więź się zerwała.

Po latach separacji nad umęczonym osamotnionym 
ciałem brzask nowy niespodzianie się roztacza. Kres 
mrocznej wędrówki mu ogłasza. Już nie trzeba kajdan 
lęku nosić, już zbroję przyciężką zdjąć można. Nikt dziś 
nie orzeka, czy słuszne to było, czy nie przydługo trwało, 
kto i czemu karkołomnie rozgraniczać kazał, aż do emi-
gracji od siebie. 

Pamięć zachowuje w sobie dni minione, odpocznienie 
im daje. Przebudzone stopy kroki stawiają, kolana nadają 
im bieg, ramiona chcą na powrót przygarniać, barki się 
rozluźniają, ręce biały obrus na stole ścielą, dłonie bukiet 
świeży na nim ustawiają, oczy oglądają świt, słuch rados-
ną nowinę odbiera, kojąca woń kwiatów otula zewsząd. 
«Nigdy w tobie nie umarłem ani cię nie porzuciłem!» 
– w wyczerpanym ciele odzywa się pragnienie. Ono spra-
wia, że osierocenia nie zaznam na wieki.

 Medytacja 3

Żyjący łagodnie
«Ja jestem bramą owiec. (…) Ja przyszedłem po to, aby 

[owce] miały życie i miały je w obfitości» (J 10,7.10b).
Zazieleniło się. Zapachniało. Oszklone świeżym desz-

czem forsycje złocą się w promieniach słonecznych. 

Krokusy malownicze dywany ścielą, dziewicze kon-
walie, mimo że nieśmiałe, już swą wonią uwodzą, już 
białym kwiatostanem zmęczony wzrok na chwilę wy-
tchnienia zapraszają. Na piaszczystej dróżce wijącej się 
przez ogród pył maluje esy-floresy, w tkanej z kurzu 
mgiełce jego drobinki pochwycają wirujące muszki. 
Trzmiele szukają ulubionych kielichów, te zaś – bar-
wne, rozkołysane pszczelim śpiewem – przyjmują swo-
ich gości. Tętni tu życie. I świszcze, i brzęczy, i gra mu-
zyka w powiewie jakaś. 

Rozłożysta wierzba płacząca ramionami swymi mnie 
przygarnia, w spękaniach kory swą historię mi opowia-
da. A one tak różne – płytkie przechodzą w głębsze, 
podłużne przecinają poprzeczne, gdzieniegdzie łuszczą 
się skrawki, gdzieniegdzie odeszły już dłuższe pasma. 
Dotykam tej faktury, w niej i ostrość, i chropowatość, 
i kruchość zarazem. Tak niejednorodna, złożona tak – 
niebywale w tym bliska. Przecież jej nie znam ani ona 
mnie. A może zna jednak, cóż bowiem «znać» znaczy?

Wiedzieć o istnieniu. Zakodować, iż jest byt jakiś. 
Wpisać go w odpowiedni rejestr, zakwalifikować. Zba-
dać funkcje życiowe, nazwać. Pozwolić mu oddychać, 
dostarczać kalorie, przyodziewać. Dać mu przestrzeń do 
pomieszkiwania, wyznaczyć priorytety i włożyć w dłoń 
probierz wydajności. 

A poznawać istnienie? Zachwycić się tym, że jest. 
Przyjąć je, chronić jako dar, pielęgnować. Rozkrzewiać 
jego talenty, szanować tajemnice, zauważać pierwiosnki 
nowych etapów. 

Parzyć wspólnie herbatę, zawieszać rokrocznie sta-
re rodzinne lampki na choince, zdobywać małe – wiel-
kie szczyty. W swej obecności odpoczywać, wierzyć 
łzom, ufać intuicjom. Wsłuchiwać się w mikroskopijne 
odczucia. Znaleźć żyzną glebę, czerpać życiodajne so-
ki, rozgałęziać się, wypuścić pierwsze liście, wreszcie 
– rozkwitnąć.

Wierzba zapłakała…
«Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się sta-

nie z suchym?» (Łk 23,31) – stara wierzba uczy mnie 
i przestrzega, całą sobą Słowo mi objaśnia. Jest ogród 
w duszy mojej, którego nikt nie splądruje, w którym 
ni świat, ni grzech mój korzeni od zdroju wody żywej 
nie odetnie. W ogrodzie tym imię moje zapisał Ten, 
który zna mnie całą. Gdy więc spieczona ziemia wody 
pragnie, przyjdź mi, Panie, z pomocą. 

Przyjdź teraz, niech świt nowy nie zastaje mnie 
w gorączce myśli udręczonych, gdy siła nieznana wital-
ność wykraść mi próbuje. Azali nie dostrzegam, że już 
od pierwszego westchnienia jesteś? Przychodzisz tak 
inaczej, jak Baranek, łagodnie.

Szumi wierzba, echo jej mądrość niesie. Nim zdążę 
podziękować jej za spotkanie, soczysta zieloność wschodzi 
w ogrodzie moim…

Anna Kaszubowska
a.kaszubowska@autograf.pl
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Alek w maju 
dla 

zakochanych

ato, co robisz? – zapytał Alek ojca, który siedział 
przy stole czytając coś z wielką uwagą. Obok książki 

chłopiec zauważył notatnik, w którym tata co jakiś czas 
coś zapisywał.

– Przygotowuję się do rekolekcji – odpowiedział tata.
– Do jakich rekolekcji? – spytał chłopiec – okres 

Adwentu był zimą, Wielki Post też za nami.
– Synku – uśmiechnął się tata – są też inne rodzaje 

rekolekcji, niekoniecznie związane z przygotowaniem 
do świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Ja przy-
gotowuję się do rekolekcji dla zakochanych – tata 
uśmiechnął się szeroko do Alka.

– Dla zakochanych? – Alek otworzył szeroko buzię 
ze zdziwienia – Przecież jesteś ożeniony! Z mamą!

Tata roześmiał się głośno.
– Po pierwsze – nie ożeniony, tylko żonaty, a po dru-

gie – czy chcesz mi powiedzieć synku, że jak się zawarło 
związek małżeński, to już się nie jest zakochanym?

– Noo, eeee… tego… – jąkał 
się Alek – jest się zakochanym, 
ale już inaczej, bo jesteście ro-
dziną a nie narzeczonymi.

– Trafiłeś w sedno! – tata 
klasnął w dłonie. – Dokładnie! 
Zakochaliśmy się w sobie z ma-
mą, pobraliśmy się, założyliśmy 
rodzinę, przyszły na świat na-
sze dzieci i… – tata zawiesił na 
chwilę głos.

– I…? – Alek czekał na dalszą część wypowiedzi taty.
– I wciąż chcemy dbać o to, żeby nasze uczucia były 

żywe jak wtedy, kiedy spojrzeliśmy sobie w oczy i mocniej 
zabiły nam serca. Kiedy jest się mężem lub żoną to oprócz 
wielkiej radości, że można być cały czas z ukochaną oso-
bą, jest mnóstwo takich sytuacji, kiedy niestety złość 
bierze górę – tłumaczył tata.

– Na przykład jak nie wrzucasz brudnych rzeczy do 
kosza z bielizną do prania? – zapytał Alek, przypomi-
nając sobie te sytuacje, kiedy mama chodziła po miesz-
kaniu wzdychając, głośno narzekając i zbierając brudne 
skarpetki taty.

– Tak, albo kiedy nie zmywam po sobie naczyń, zo-
stawiając je w zlewie lub nie wyrzucam śmieci, pomimo 
próśb mamy i notorycznie nie zamykam tubki od pasty 
do zębów – dodał tata.

– Nie wspominając już o tym, kiedy tygodniami tata 
czeka na przyszycie guzika do koszuli albo… – mama sta-
nęła w drzwiach wejściowych i słysząc męską dyskusję, 
postanowiła się do niej dołączyć.

– Kochanie, dajmy spokój tym wyliczankom – powie-
dział tata pojednawczo podchodząc do mamy i biorąc od 
niej siatki z zakupami – każde z nas ma jakieś niedo-
ciągnięcia, ale najważniejsze jest to, że… – tata zawiesił 
głos i spojrzał mamie z uśmiechem w oczy – się kocha-
my – dokończył.

– Masz rację – odpowiedziała mama, a jej oczy błysz-
czały radością – bo czy ważniejsze są niewyniesione 
śmieci czy to, że zrobiłeś wczoraj kawę i przyniosłeś mi 
ją do łóżka, bo wiesz, że tak lubię?

I mama przytuliła się do taty, a tata objął ją i poca-
łował.

– Mamo, czy będziesz chodziła na rekolekcje dla 
zakochanych razem z tatą? – spytał Alek.

– Tak Alku, oczywiście. To są rekolekcje interneto-
we, które prowadzi ksiądz Jacek, więc daleko chodzić 
nie będziemy. 

– A dlaczego tata się przygotowuje do tych rekolek-
cji? – pytał chłopiec.

– Nie tylko tata się przygotowuje synku, ja też – od-
powiedziała mama – wszyst-
kie małżeństwa, które biorą 
udział w tych rekolekcjach 
dostały jako pracę domową 
Słowo Boże do rozważenia. 
Musimy przeczytać fragment 
Pisma Świętego i każde z nas 
ma odpowiedzieć, jakie emo-
cje i myśli towarzyszą nam 
przy czytaniu.

– A który to fragment Pisma 
Świętego? – zaciekawił się Alek.

– My wylosowaliśmy zdanie z Księgi Rodzaju: „Stwo-
rzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.”

– Omawiacie stworzenie świata? – zapytał dziadek 
Piotr, który razem z babcią Kazią i małą Tosią wrócili 
właśnie ze spaceru.

– Nie dziadku – odpowiedział Alek. – Rodzice przy-
gotowują się do rekolekcji dla zakochanych i muszą się 
zastanowić, o co chodzi w tym zdaniu.

Chłopiec nie bardzo wiedział, dlaczego zarówno ro-
dzice jak i dziadkowie głośno się roześmieli.

– Wybacz, Alku – powiedziała babcia. – Rozbawiło 
nas stwierdzenie, że rodzice muszą się zastanowić, o co 
chodzi, ale – babcia podniosła wskazujący palec do góry 
– w zasadzie to prawda! 

Czy już wiecie, co Pan Bóg chce do was powiedzieć 
w tym fragmencie? Na co zwraca waszą uwagę? I dla-
czego akurat ten fragment macie rozważać na początku 
rekolekcji?

T
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– Ja zanotowałem sobie – powiedział tata, kiedy już 
babcia i dziadek usiedli wygodnie, każde z filiżanką aro-
matycznej herbaty – że zarówno mężczyzna, jak i kobie-
ta zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, 
więc są sobie równi. Samotny Adam nie czuł się szczęś-
liwy, nie cieszyło go piękno przyrody ani różnorodność 
zwierząt. Dopiero na widok stworzonej przez Pana Bo-
ga kobiety bardzo się ucieszył. Odtąd mógł razem z Ewą 
podziwiać stworzony przez Pana Boga raj. Mógł z nią 
rozmawiać, powierzać swoje myśli, śmiać się, przygoto-
wywać posiłki, odpoczywać.

– „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo 
dobre” – dopowiedziała mama, która weszła do pokoju 
z Tosią na rękach. Postawiła córeczkę na dywanie, a ta 
od razu zaczęła się bawić kolorowymi klockami.

– Do mnie szczególnie przemówił obraz, kiedy Adam 
zaczyna zachwycać się pięknem świata i czuje się szczęś-
liwy dopiero wtedy, kiedy obok niego pojawia się Ewa.
Wydawać by się mogło, że mężczyzna ma wszystko – 
wspaniały raj, władzę nad zwierzętami, którym nadaje 
nazwy. I kiedy tak rozmyślałam, przypomniałam sobie 
Hymn o miłości z Listu do Koryntian świętego Pawła, 
który mówi o tym, że można mieć wszystko, ale bez mi-
łości nie ma to znaczenia – powiedziała mama.

– Czy rekolekcje są w maju, bo to miesiąc zakocha-
nych? – zapytała babcia.

– Nie tylko – odpowiedziała mama – również dlate-
go, że jest to miesiąc poświęcony Maryi, a właśnie Mary-
ja i święty Józef będą patronami, i przewodnikami tych 
rekolekcji.

– A znacie może midrasz, który mówi o rozmowie 
Maryi z Józefem po tym, co powiedział Józefowi anioł 
we śnie o Maryi i Jej Dziecku? – spytał dziadek.

– Dziadku, a co to jest midrasz? – dopytywał Alek.
– Midrasz, wnuczku, to taka metoda interpretacji 

tekstu biblijnego stosowana przez rabinów. Można by 
powiedzieć, że rabini chcąc przybliżyć treści biblijne, 
układali opowieści, które miały wyjaśnić opisy zawarte 
w Biblii.

– Acha, midrasz to takie trochę kazanie księdza pod-
czas Mszy świętej, w którym opowiada jakieś historie 
związane z Ewangelią? – próbował zrozumieć sens no-
wego słowa Alek.

Tak, Alku, dokładnie o to chodzi – pokiwał głową 
dziadziuś Piotr – a chciałem wam dziś opowiedzieć nie-
co żartobliwy midrasz, kiedy święty Józef pyta się swojej 
Małżonki, dlaczego mu sama nie opowiedziała o tym, co 
się wydarzyło podczas spotkania z Aniołem Gabrielem. 
Na to Maryja odrzekła Józefowi: „Kim ja jestem, abym 
wtrącała się w twoją relację z Bogiem?”

– Maryja nie chciała opowiedzieć świętemu Józefo-
wi, jak to Anioł Gabriel zwiastował Jej, że została wybra-
na na Matkę Pana Jezusa? – zdziwił się Alek.

– Widzisz wnuczku – wyjaśniał dziadek – Mary-
ja wskazuje na Boga jako na źródło wszelkiej wiedzy 
i mądrości. Nie próbuje wyjaśniać Józefowi tego, co 
dzięki Duchowi Świętemu rozpoznała święta Elżbieta, 

kiedy Maryja przybyła, aby jej pomóc. Jak pamiętasz, 
Elżbieta powitała Maryję słowami: „Błogosławiona 
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona.”

– To wszystko jest dla mnie za trudne – powiedział 
Alek.

– Poproś dziś na modlitwie swojego Anioła Stróża, 
żeby pomógł Ci zrozumieć to, co teraz wydaje ci się nie-
zrozumiałe – podpowiedział dziadek – On czeka na to, 
żebyś z Nim porozmawiał.

Dziadek uśmiechnął się do chłopca z wielką czułością.
– Aniele Boży, Stróżu mój – modlił się wieczorem 

Alek – proszę, pomóż mi zrozumieć, po co moim rodzi-
com rekolekcje dla zakochanych? Przecież się kochają. 
I dlaczego Maryja nie opowiedziała Józefowi o spotka-
niu z Aniołem Gabrielem? 

I wtedy wzrok Alka padł na zdjęcie mamy i taty na 
plaży, gdzie na piasku ułożyli muszelkami napis „Kocha-
my Cię Alku”. To zdjęcie chłopiec dostał na swoje uro-
dziny dwa lata temu i zawsze, kiedy miał zły humor, pa-
trzył na nie i od razu jego nastrój stawał się lepszy.

– No tak – pomyślał z wdzięcznością o swoim Anie-
le Stróżu i Jego niewidzialnej podpowiedzi – nie wy-
starczy jeden raz powiedzieć, że się kocha. Trzeba to 
powtarzać i robić miłe rzeczy dla kochanej osoby, żeby 
była szczęśliwa.

Ktoś cicho zapukał do pokoju Alka.
– Nie śpisz jeszcze? – mama stanęła przy łóżku synka. 

– Tak sobie pomyślałam, że też ułożę midrasz, specjalnie 
dla ciebie. Chcesz, żebym ci go powiedziała?

– No pewnie! – Alek aż podskoczył z wrażenia.
– Maryja po zwiastowaniu chciała pójść do Józefa, 

żeby opowiedzieć mu o spotkaniu z Aniołem Gabrielem 
i o tym, że zgodziła się urodzić Syna Bożego. Podzieliła 
się tym pomysłem ze swoją mamą – świętą Anną. Anna 
odradziła Maryi rozmowę z Józefem mówiąc, że on bar-
dzo kocha Maryję, ale ciężko mu będzie uwierzyć w jej 
historię, a nawet może ją znielubić za to, że go tak, w je-
go opinii, oszukuje, wymyślając niestworzone historie. 
Święta Anna ostrzegła córkę, że ta rozmowa nie przy-
niesie oczekiwanego wyjaśnienia sytuacji, a tylko uczyni 
Maryję i Józefa nieszczęśliwymi. Anna poradziła Córce 
zaufanie Panu Bogu i Jego Mądrości. A Pan Bóg posłał 
Anioła, żeby ten we śnie przyszedł do Józefa.

– Więc dlatego Pan Bóg posłał Anioła, żeby powiedział 
prawdę Józefowi, bo Bóg wiedział, że Józef uwierzy tyl-
ko Jemu – Panu Bogu? Już rozumiem – powiedział Alek 
i odetchnął z ulgą.

Kiedy mama wyszła z pokoju, chłopiec ukląkł do pa-
cierza i bardzo podziękował swemu Aniołowi Stróżo-
wi za pomoc, i szybkie odpowiedzi na trudne pytania. 
Podziękował też Panu Bogu za Aniołów – wspaniałych 
Pomocników. I poprosił Maryję i świętego Józefa, żeby 
opiekowali się mamą i tatą podczas rekolekcji, bo chciał 
mieć rodziców zawsze zakochanych i szczęśliwych.

Ciocia Renia



BR 05/2021

1�

Kochane Życie1�

3.05.2021 r., Kochane Życie
W swoim sercu 

Dzień dobry
Ostatnio przy zamawianiu mszy – a akurat w za-

krystii był tego dnia sam nasz ksiądz proboszcz – sko-
rzystałam z okazji by mu podziękować za jego śpiewy 
mszalne. Ma czysty i mocny głos, jakby śpiew anio-
łów. Na co odpowiedział, że zawdzięcza to także swo-
jej mamie, która od dziecka wdrażała go do tego, ucząc 
i wspierając, oraz śpiewając wspólnie… Czy już wtedy 
wiedziała, że syn jej zostanie księdzem? Tak, musiała 
to przeczuwać. Ach, te mamy! 

W Internecie natrafiłam na pobożną refleksję pa-
na Arkadiusza, który zastanawiał się, co czuła Matka 
Boża, tkając tunikę dla Jezusa, tak delikatną i miękką, 
a w której w końcu miał być krwawo ukrzyżowany, bo 
przecież musiała wiedzieć, co będzie dalej… 

„Serce Matki” to niezmierzona głębina, w której 
są skrywane chwile minione, ale też różne przeczucia 
i czasami nawet przewidywania przyszłości. 

Zawsze pobudzały mnie słowa z Biblii – te z okazji 
pasterzy u żłóbka: «Lecz Maryja zachowywała wszyst-
kie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» oraz 
z życia w Nazarecie: «Potem poszedł z nimi i wrócił do 
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała 
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu».

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspo-
mnienia w swym sercu… jakże przemawia ten fragment 
i do mnie! Ta tajemnica serca Maryi jest mi  bardzo bli-
ska. Nasze serca zawierają tak wiele tajemnic, skrytych 
głęboko. I wiadomych tylko Bogu Jedynemu… 

Czy zauważyli Państwo, jak rodzą się Boskie Obja-
wienia? Otóż Pan Jezus pokazuje nam przeważnie swoje 
rany poprzez cuda eucharystyczne. A Maryjne objawie-
nia to krzyk, to wołanie o modlitwę do Boga w intencji 
świata i naszego zbawienia. Od Korony Cierniowej do 
Korony Królewskiej… 

Elżbieta Nowak

3.05.2020 r., Kochane Życie

Odnaleziony w Świątyni
Dzień dobry
Oto pewna, już obecnie nam znana, ale jeszcze wtedy 

– mało znana – rodzina: rodzice z synem – podążają na 
ówczesną pielgrzymkę. W drodze powrotnej, w tłumie 
pątników, rozdzielają się, a w końcu gubią nawzajem. 
Ale przecież szli przez cały dzień ze świadomością, że 
dziecko idzie razem, może ze znajomymi lub kuzynami. 
Że też wraca do domu. 

Szli spokojni, że nic Mu przecież nie grozi – jest 
wśród przyjaciół. W pewnej chwili jednak w ich sercach 
zagościł niepokój. 

Może chcieli Mu coś powiedzieć, dać jeść lub pić. 
Albo zwyczajnie przytulić zmęczonego, dodać otuchy 
na dalszą drogę do domu. Nie wiemy, w jakim to się 
stało momencie, gdy zauważyli Jego nieobecność. 

Decyzja jednak była natychmiastowa: wracać! 
Wracać i szukać!
Zawsze fascynowała mnie ta piąta różańcowa tajem-

nica radosna – odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. 
Co w niej jest takiego szczególnego, że aż nazywana 

jest „tajemnicą”? 
Bo historia poprzez nią opowiedziana jest przecież 

niezwykle prosta i gdzie jej się równać do innych ta-
jemnic różańcowych. Pogubiona rodzina, zagubione 
dziecko… 

Ale właśnie w tym momencie zaczęła się ich gehenna. 
Najpierw bezładne pytania do tych, którzy mogli Go 

widzieć. Czy nie zauważyli, kiedy i gdzie się odłączył? 
Może z kimś rozmawiał? 

Wypytywali wszystkich dookoła z początku jeszcze 
dość spokojnie, lecz w miarę upływu czasu coraz natar-
czywiej, coraz gwałtowniej, z coraz większymi obawami, 
że może coś się stało niespodziewanego i niedobrego. 

Oni, rodzice, są przecież starsi i mądrzejsi od dziecka, 
muszą je chronić, a tymczasem tym razem tak bardzo  
zawiedli. Kochają Go i nie mogą bez Niego żyć. 

Więc będą poszukiwali dotąd, aż Go odnajdą. Bez-
radnie więc miotają się po mieście, pytają i szukają, i to 
trwa aż trzy dni. 

Wreszcie zaświtała nadzieja – usłyszeli znajomy głos, 
i ze zdumieniem rozpoznali Go wśród uczonych, którzy 
słuchali Go i rozmawiali z Nim jak z równym. Ba! Zda-
wało się nawet, że to On ich nauczał. 

Co za radość – był w świątyni. Tak jakby to tam było 
Jego  właściwie  miejsce... 

Pozostał, i mówił do tych, którzy Go chcieli słuchać. 
Którzy Go chcą słuchać i mają dla Niego czas. 

Widocznie nie wystarczyło Mu tylko iść z rodzicami, 
obok nich. 

On jeszcze potrzebował, aby Jego – słuchano. 
Słuchano w świątyni. 

Elżbieta Nowak
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Historie prawdziwe
Dzień dobry
Gdy nastaje maj, to po pierwsze widzę pęki bzu, a po 

drugie – odżywa pamięć o wszystkich Stanisławach… 
Już mówiłam, że to imię bardzo znaczące w moim ży-

ciu, i nie tylko z powodów rodzinnych. Ksiądz Stanisław 
Snarski – świeć Panie nad Jego duszą! – obdarzał mnie 
zaufaniem, co jest tym bardziej znaczące, że sam prowa-
dził Rodzinny Telefon Zaufania, czynny we wtorki przez 
24 godziny, czyli i w nocy. 

Gdy pytałam – dlaczego w nocy, to twierdził, że i tak 
kiepsko sypia, ale akurat w nocy bywają telefony naj-
cięższego kalibru, jeśli chodzi o problemy. A on nie bał 
się najtrudniejszych spraw! I tak też było. 

Gdy Jacek znalazł się w szpitalu, a sprawa była już 
bardzo poważna, jego żona szukała jakiegoś sposobu, by 
wreszcie pojednał się z Panem Bogiem. Nie dlatego, że 
był niewierzący, bo przecież i ochrzczony, po bierzmo-
waniu i ślubie kościelnym, a jednak z praktykami oso-
bistymi od lat był na bakier. W skali: zimny czy gorący, 
był – letni… Ale na propozycję osobistej rozmowy z księ-
dzem odpowiadał odmownie… 

No a ksiądz Stanisław, na zapytanie żony Jacka, sam 
się zgłosił do działania… Wystarczyło jedno spotkanie 
w cztery oczy, by Jacek już do końca swoich dni, na szpi-
talnym łóżku przyjmował ze łzami wdzięczności Pana 
Jezusa z rąk kapelana szpitalnego… 

I druga historia. Jola dostała wylewu i nagle musiała 
porzucić wygodny dom, starą mamę i wszystkie swoje 
pieczołowicie zgromadzone przetwory domowe w sło-
iczkach, gdy wylądowała częściowo bezwładna w szpi-
talu. Z wiary, którą praktykowała jeszcze w szkole pod-
stawowej pozostał jej na dorosłe lata tylko kult św. Judy 
Tadeusza… 

Przewidując wszystko co najgorsze, zwróciłam się do 
księdza Stanisława, który też już nie opuszczał domu, bo 
się mocno zestarzał. Ten zażądał tylko numeru telefonu 
do Joli… Ciąg dalszy jest tajemnicą. 

Ale mam nadzieję że Dobry Bóg pozwoli mi kiedyś 
spotkać się jeszcze z Jolą… 

A dzielnego i nieustraszonego księdza Stanisława 
bardzo dziś brakuje, w tych ciężkich czasach, gdy ludzie 
miewają tak utrudnioną drogę do Pana Boga…

Elżbieta Nowak  

17.05.2020 r., Kochane Życie
Patron Polski

Dzień dobry
Nie muszę się 

odwoływać do żad-
nej okazji, bo my-
ślę o tym świętym 
– Andrzeju Boboli 
– dość często. 

Nie tylko dlate-
go że spoczywa on 
tak niedaleko od 
głównego gmachu 
Polskiego Radia, bo 
także na Mokoto-
wie, w Sanktuarium 
Ojców Jezuitów 
przy Rakowieckiej, 
a to tylko kilka przy-
stanków komunika-
cją miejską. 

Ale po prostu przemawia on do mojej wyobraźni i do 
serca. A szczególnie ta jego sławna gwałtowność. Bar-
dzo cenię w sprawach zasadniczych radykalizm. Te nie-
zmienne „tak-tak” i „nie-nie”. Co nie znaczy że nie rozu-
miem ludzkich słabości. Ale to inna sprawa. 

Lubię czasem wstąpić do tego kościoła, by w ciszy 
porozmawiać z naszym wielkim świętym. Jak on widzi 
dzisiejszy czas? Co robić by zachować się w życiu jak na-
leży, i nie pójść na żadną ugodę ze złem? 

A może po raz kolejny warto przyjrzeć się temu, co 
wiemy o życiu – przez pryzmat Jego życiorysu? 

I natychmiast człowiek czuje się ustawiony do pionu, 
jeśli by miał jakiekolwiek wątpliwości. 

W centrum Sanktuarium św. Andrzeja Boboli znaj-
duje się srebrna trumna, a w niej umęczone szczątki 
tego Świętego Patrona Polski. 

I przypomina mi się obraz współczesny, te widoki 
z Łączki i nie tylko. A w tle – całe pokolenia umęczo-
ne i udręczone, bo oni też chcieli żyć na ojczystej ziemi 
w pokoju, chwaląc Boga, i tylko tyle. 

A przecież polskość tak jak i wiara w Boga były solą 
w oku naszych wrogów. 

Oni wszyscy jednak nie zginęli na zawsze, bo powra-
cają w naszej pamięci. (…)

Właśnie minęło ponad 360 lat od męczeńskiej śmier-
ci św. Andrzeja. Nie będę podawała jego życiorysu, ale 
proponuję Państwu – jako zadanie domowe, choćby na 
dziś  – zainteresowanie się jego życiem i męczeństwem. 

A jeśli ktoś nie ma dostępu do źródeł informacji, to 
niech chociaż pomodli się do Świętego. Modlitwa czyni 
cuda! 

Elżbieta Nowak
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Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa

Czy tak samo mówimy 
i piszemy?

yć może na tak postawione pytanie odpowiemy 
w pierwszej chwili twierdząco – oczywiście, że tak, 

przecież jest to ten sam język polski. Ale gdy zaczniemy 
się zastanawiać, odpowiedź już nie będzie tak oczywista, 
dostrzeżemy bowiem istotne różnice. 

 Zauważmy, że mamy tutaj do czynienia z zupełnie 
różnymi sposobami tworzenia wypowiedzi i ich percep-
cji. Język mówiony odbieramy zmysłem słuchu; język 
pisany – wzrokiem. To, co mówimy, rozciąga się w cza-
sie; tekst napisany rozciąga się w przestrzeni – na stro-
nie książki, gazety czy nośnika elektronicznego. 

 Mówiąc, najczęściej zwracamy się bezpośrednio do 
rozmówcy, jest to komunikacja „twarzą w twarz” (choć 
możemy również rozmawiać np. przez telefon, nie wi-
dząc odbiorcy). 

Istotną rolę odgrywa nie tylko to, co mówimy, ale 
także intonacja, tempo mówienia, zabarwienie emocjo-
nalne – przecież samym tonem głosu możemy wyrazić 
radość, entuzjazm, pogardę, ironię, zachwyt, pogróżkę… 
Taka wypowiedź ma najczęściej charakter dialogu (choć 
może to być również monolog – np. wykład, kazanie, 
przemówienie). Czas mówienia i odbioru jest najczęś-
ciej ten sam. 

Nie wszystko musimy wyrazić słownie, wiele rzeczy 
wyjaśnia sytuacja; mówiąc „Podaj mi to” wskazujemy 
ręką na określony przedmiot; w kiosku z lodami mówimy 
„Dwa razy śmietankowe” i wiadomo, o co chodzi. 

 Uprzytomnijmy sobie, że mówiąc, równocześnie 
myślimy, mówimy i słyszymy siebie. Wypowiedź ma 
charakter spontaniczny, stąd czasem zdania się nam 
urywają, nie kończymy ich albo zapominamy, co chcie-
liśmy powiedzieć. Myśl biegnie szybciej, stąd mylimy 
się, powtarzamy te same słowa, zdania mogą być wad-
liwie zbudowane (bo np. zapomnieliśmy, jak zaczęliśmy 
i kończymy inaczej), poprawiamy się… Chcąc zyskać na 
czasie, powtarzamy słowa typu – więc, po prostu, 
właśnie, prawdę mówiąc, znaczy… 

Zdarza się, że już mówimy, ale jeszcze potrzebujemy 
sekundy zwłoki i wtedy pojawia się yyyy. 

Zdanie są na ogół krótkie, zbudowane współrzędnie 
– bo inaczej i my byśmy się pogubili się, i rozmówca 
straciłby wątek. Tak więc można powiedzieć, że w pew-
nym sensie w języku mówionym nie ma błędów, sponta-
niczność mówienia powoduje pewien nieunikniony luz; 
niemniej błędy gramatyczne pozostają jednak błęda-
mi, i mówiąc poszedłem jednak się kompromitujemy 
(właśnie przed chwilą komputer poprawił mi poszłem 
na poszedłem, nie chciał przyjąć tak błędnej formy).

 Teksty pisane powstają niespontanicznie, sam pro-
ces pisania trochę trwa, jest czas na zastanowienie się. 
Poza tym pisanie i czytanie odbywa się w innym czasie, 
może się zdarzyć, że czytamy tekst napisany przed laty, 
a nawet przed wiekami. 

Przystępując do pisania, mamy czas przemyśleć 
wypowiedź, staje się ona logiczna, przejrzysta. Zda-
nia są pełne, na ogół dłuższe, występują zdania pod-
rzędne, często wielokrotnie złożone. Słownictwo jest 
bogatsze, bardziej abstrakcyjne. Będą pojawiały się 
formy gramatyczne raczej nieobecne w języku mówio-
nym, np. imiesłowy przysłówkowe – będąc, przy-
szedłszy. Mówię tutaj o typowych wypowiedziach 
pisanych, bo są i formy pośrednie – sms-y czy maile 
są właściwie zapisem języka mówionego.

 Zarysowałam tutaj ogólny obraz różnic między ję-
zykiem mówionym a pisanym. w życiu występują one 
w różnych odmianach. Może się zdarzyć, że dobry pisarz 
bardzo źle mówi i odwrotnie. Ale język nie znosi fałszu – 
razi nas tekst, który ma być mówiony, a go odczytujemy 
– np. kazanie odczytane brzmi sztucznie, monotonnie. 
Trzeba włożyć trochę wysiłku, aby zabrzmiało ono na-
turalnie, jak własny tekst mówiącego tworzony właśnie 
w tej chwili.

Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań. Mail: h.siwinska@onet.pl 

atron naszej parafii, bł. Władysław z Gielniowa,  
był pierwszym znanym z imienia średniowiecz-

nym poetą piszącym w języku narodowym. Był jed-
nym z pierwszych, którzy wprowadzali język polski 
do liturgii w naszym Kościele. Niech ten fakt będzie 
powodem do naszych refleksji nad trudnościami na-
szego języka, z którymi spotykamy się na co dzień.

Juliusz Słowacki w „Beniowskim” zawarł niezwykle 
ważną myśl dotyczącą języka – służy on przede wszyst-
kim do komunikacji międzyludzkiej, ale  jest i narzę-
dziem naszego myślenia. Mówimy tak, jak myślimy. 
Stąd proponujemy refleksje nad językiem i  pragniemy 
zachęcić do udziału w nich naszych czytelników – pro-
simy o zgłaszanie ewentualnych pytań dotyczących 
problemów językowych czy też własnych opinii na ten 
temat.

P
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1979 roku tworzyliśmy z mężem (dziś niestety już nie-
żyjącym) szczęśliwą rodzinę. Mieliśmy dwoje dzieci: 

dziesięcioletnią Agnieszkę i ośmioletniego Janka (imiennika 
męża). Okazało się w tymże 1979 roku, że jestem w stanie 
błogosławionym i będziemy mieli trzecie dziecko, co spot-
kało się z aprobatą męża. Reakcje znajomych były różne. Na 
ogół powtarzały się pytania, czy chce mi się rezygnować z 
pracy i wkraczać w obowiązki opieki nad noworodkiem, prać 
pieluchy (wtedy tetrowe). Masz przecież już dwoje odcho-
wanych dzieci  i to tzw. parkę! – mawiano. Torsje, które były 
moją przypadłością w czasie ciąży, dały znać o sobie i utwier-
dziły mnie w przekonaniu, że za dziewięć miesięcy po raz 
kolejny zostanę mamą. Miałam wówczas 34 lata.Wtajemni-
czone osoby poznawszy moją decyzję o urodzeniu trzeciego 
dziecka przepowiadały łatwy poród – bo to trzeci. 

Nadszedł maj 1980 roku. 25. wieczorem mąż zawiózł mnie 
do szpitala. Przepowiednie znajomych o łatwym (bo trzecim) 
porodzie nie sprawdziły się. Męczyłam się w bólach całą noc. 
Lekarza nie było (wszak to noc), tylko położna. Niestety, owa 
położna nie wykazywała specjalnego zainteresowania moją 
osobą dając mi do zrozumienia, że bóle to rzecz normalna i po-
winnam o tym wiedzieć rodząc trzecie dziecko. I tak dotrwa-
łam do świtu. Zostałam położona na łóżku. Cierpiałam fizycz-
nie. Bardzo też było mi potrzebne wsparcie drugiej osoby. 

W pewnym momencie dyżurna położna podeszła do łóżka, 
na którym leżałam. Szukając wsparcia kogokolwiek, chwyci-
łam ową położną za rękę. I wtedy nastąpiło dla mnie jeszcze 
jedno dodatkowe bolesne przeżycie. Położna wyszarpnęła 
swoją rękę z mojej dłoni, z dezaprobatą spojrzała na mnie 
i odeszła. Byłam zdruzgotana. 

Na szczęście wszedł do sali lekarz. Zapytał położną co się 
w nocy działo. Działo się niewiele, gdyż tylko ja jedna byłam 
na sali porodowej. Lekarz podszedł do mnie. Rozpoczął się 
dialog między mną a przybyłym lekarzem. Zdławionym gło-
sem prosiłam o pomoc. Lekarz rzeczywiście zadziałał. Prze-
kuł pęcherz płodowy. Wody miały kolor zielony, co świad-
czyło o przenoszeniu dziecka. Znacząco spojrzał na położną. 
Wykonałam nadludzki wysiłek i urodziłam chłopczyka.

Był ranek – 26 maja. Dzień ten obchodzimy jako Dzień 
Matki. Odebrałam datę urodzin synka jako znak od Boga. 
Czyż mogłam dostać wspanialszy prezent? Kiedy opuszcza-
łam szpital nie pamiętałam o bólach, wszak one skończyły 
się, ale nie zapomniałam gestu odsuniętej przez położną ręki, 
wyrwanej z mojej dłoni.

Chłopcu nadaliśmy imię Michał (Michaś). Wszyscy cie-
szyliśmy się z obecności w domu małego Michasia. Agniesz-
ka dumnie woziła go w wózeczku alejkami osiedla. Zdecy-
dowaliśmy z mężem, że po urlopie macierzyńskim pozostanę 
dłużej w domu na trzyletnim urlopie wychowawczym. Pro-
wadziłam dom, wychowując trójkę dzieci. Z całą pewnością 
mogę stwierdzić, że były to najszczęśliwsze lata mojego ży-
cia (niektórzy takie kobiety nazywają „kurami domowymi”). 
Czułam się spełniona jako matka, żona, kobieta.

Kiedy dzieci podrosły wróciłam do pracy. Pracowałam 
jako przewodnik. Organizowałam i oprowadzałam wycieczki. 
Mam wykształcenie humanistyczne. Wiele moich wycieczek 
miało charakter edukacyjny. Skierowane były do dorosłych, 
ale też do dzieci i młodzieży szkolnej.

Siostra mojego męża – Maria – była nauczycielką w szko-
le przy ul. Elekcyjnej i wychowawczynią w klasie integracyj-
nej. Uczniami tej klasy były dzieci z przeróżnymi ułomnoś-
ciami zdrowotnymi, choć umysłowo normalnie rozwinięte. 
Maria poprosiła mnie o zorganizowanie wycieczki dla jej 
klasy. Pamiętam doskonale tę wycieczkę. To była wycieczka 
do Płocka. 

Niektóre dzieci trzeba było przenosić na ręku, aby umieś-
cić je na wózkach inwalidzkich. Nauczycielki nie dałyby 
rady. Dlatego do tej służby oddelegowanych było dwóch 
żołnierzy, którzy jako młodzi i silni bez problemu rozkładali 
wózki (które na czas podróży znajdowały się w bagażniku 
autokaru) i kładli na nich niepełnosprawne dzieci. 

Przy książęcym sarkofagu w katedrze opowiadałam dzie-
ciom o Władysławie Hermanie i Bolesławie Krzywoustym. 
Pokazałam słynne Drzwi Płockie (kopia). Potem był spacer 
bulwarami wiślanymi do kościółka, w którym modliła się 
Faustyna (dziś święta), która właśnie w Płocku miała po raz 
pierwszy wizję obrazu Jezusa Miłosiernego. Dzieci i pozo-
stali uczestnicy, łącznie z żołnierzami, okazali się bardzo 
wdzięcznymi słuchaczami.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Czerwiń-
sku, w byłym opactwie kanoników regularnych laterań-
skich, dziś pod opieką ojców salezjanów. Wybrałam jedne-
go z chłopców na Króla Jagiełłę, który po zmontowanym 
w Czerwińsku moście przeprawił się przez rzekę, dokonał 
przeglądu wojska i ruszył pod Grunwald by odnieść zwy-
cięstwo nad Krzyżakami. Dzieci były szczęśliwe. Wracając 
powtarzaliśmy wiadomości zdobyte na wycieczce, śpiewa-
liśmy piosenki. I tak niepostrzeżenie dojechaliśmy autoka-
rem  do szkoły. 

Rodzice niepełnosprawnych dzieci czekali na swe po-
ciechy. Zaimponowali mi wspaniałą organizacją i wzajemną 
pomocą przy lokowaniu dzieci  już w prywatnych samocho-
dach. Każdego dnia ktoś inny rozwoził dzieci do domów. 

Pożegnałam się z dziećmi i opiekunami w autokarze, ale 
nie od razu odeszłam. Trwały ostatnie rozmowy, wymiana 
zdań. Nie mogąc rozstać się z dziećmi weszłam, czy raczej 
wsunęłam się do samochodu, w którym na podłodze znajdo-
wał się najbardziej chory chłopiec. Prawie leżał. Mówiono, 
że miał rozszczepienie kręgosłupa. Jeszcze raz podziękowa-
łam za udział w wycieczce, chwaliłam, że tak dużo dzieci 
zapamiętały i wtedy ten chory chłopiec wyciągnął swoją dłoń 
i uścisnął mi rękę. Oczywiście nie odsunęłam jej. Pozwoli-
łam na uścisk. Byłam wzruszona. Musiałam jednak opuścić 
samochód gdyż rodzic pełniący funkcję kierowcy chciał już 
odjechać.

Chwilę potem rozpłakałam się. Ciągle czułam uścisk 
chłopca. Szłam do domu mając łzy w oczach. Dlaczego? 

Przypomniała mi się tamta noc w szpitalu, kiedy położna 
nie chciała mojego uścisku dłoni, a teraz ja od niepełnospraw-
nego dziecka dostałam po latach serdeczny uścisk. Nazwałam 
go w myślach oddanym uściskiem.

Wiesława Dłubak–Bełtycka

Oddany uścisk

W
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Tadeusz Naumiuk

Czterdziesta rocznica tragedii 
na Placu Świętego Piotra

Akwarela: Tadeusz Naumiuk.

W  dniu 13 maja 2021 roku mija 40 lat od tragicznego 
wydarzenia, jakie rozegrało się na placu Świętego Pio-

tra w Rzymie. Turecki terrorysta Mehmed Ali Agca swoimi 
strzałami z rewolweru zamierzał przerwać nie tylko mającą 
odbyć się w tym dniu audiencję generalną, lecz także cały ten 
niezwykły pontyfikat.

Wśród ogromnej rzeszy pielgrzymów z całego świata, 
a w tej liczbie – kilku tysięcy Polaków, byłem wówczas obec-
ny na mającej się odbyć audiencji generalnej, która w tam-
tych latach rozpoczynała się, nie – tak jak teraz – o 11, lecz 
o godzinie 17.

Biorące udział w audiencji poszczególne grupy pielgrzym-
kowe miały z góry ustalony czas przybycia na plac. Nasza 
grupa zobowiązana była zgłosić się z dwugodzinnym wy-
przedzeniem, czyli już o godzinie 15. Okazało się to dla nas 
bardzo korzystne, gdyż zapewniało bezkolizyjne zapełnianie 
przydzielonych miejsc (mając miejsca siedzące czuliśmy się 
szczególnie wyróżnieni), a co ważniejsze – możliwość obser-
wacji niecodziennych wydarzeń, jakie rozgrywały się przed 
przybyciem Ojca Świętego. Na naszych oczach zarówno plac 
audiencyjny, jak i właściwy plac Świętego Piotra – z miej-
scami stojącymi – bardzo szybko zapełniały ogromne rzesze 
pielgrzymów, a w tym – świetnie zorganizowane polskie gru-
py pielgrzymkowe, wyposażone w transparenty, a nierzadko 
też w parafialne chorągwie i inne atrybuty, z dobrze przećwi-
czonym religijnym programem wokalnym.

Serce w nas rosło, kiedy naocznie mogliśmy obserwować 
jak wielkim autorytetem cieszy się i jak jest kochany Ojciec 
Święty przez te nieprzebrane rzesze z całego świata, nieza-
leżnie od kontynentu, narodowości, koloru skóry, a często na-
wet – światopoglądu, czy wyznawanej religii. W czasie tego 
dwugodzinnego oczekiwania, które minęło nadspodziewanie 
szybko, mieliśmy okazję uzmysłowić sobie kontrast kolorytu 
życia na Zachodzie wobec szarzyzny codziennej egzystencji 
w kraju, jako że zaledwie kilka miesięcy minęło od podpisa-
nia porozumień sierpniowych w rezultacie pamiętnego zrywu 
solidarnościowego. Byliśmy jednak w tym względzie pełni 
nadziei i optymizmu. Wśród zebranych tłumów panowała 
wyjątkowa atmosfera pełna wzajemnej życzliwości, w której 
wyczuwało się jedność, wspólnotę, a także entuzjazm i eufo-
rię. Wszyscy patrzyli na siebie z uśmiechem i szacunkiem, 
świadcząc wzajemną życzliwość i uprzejmość.

Ojciec Święty punktualnie o godzinie 17 ukazał się w 
białym otwartym samochodzie. Wyjechał z rejonu Bramy 
Dzwonów (lewa strona bazyliki Świętego Piotra). Biały 
jeep – poprzednik późniejszego opancerzonego Papamo-
bile poruszał się powoli po wydzielonych alejkach między 
pielgrzymami. Papież – jako jedyny stojący w otwartym 
samochodzie, odróżniał się wyraźnie bielą szaty od koloro-
wego zgromadzenia. Przyznam, że wówczas widząc Go nie 
mogłem się pozbyć uczucia pewnego niesprecyzowanego,  

podświadomego niepokoju. Później okazało się, że odczuwa-
ła go większość uczestników naszej grupy, a powodem tego 
były prawdopodobnie wcześniejsze ostrzeżenia włoskich pi-
lotów, aby uważać na rabusiów na motocyklach, a zwłaszcza 
na grupy lewackich terrorystów. Rzeczywiście w tym czasie 
widzieliśmy na murach budynków wykonane czerwoną farbą 
napisy BRIGATE ROSE z emblematami sierpa i młota, które 
Polakom szczególnie źle się kojarzyły.

W atmosferze takich odczuć pojawia się w tym tłumie Oj-
ciec Święty, ten jedyny uwielbiany przez rzesze, ogarniający 
wszystkich ramionami, sercem i błogosławieństwem, w bia-
łym stroju, na podwyższeniu i – w pewnym sensie, mówiąc 
po ludzku – bezbronny.

Tymczasem Jan Paweł II przemierzał zapełniony wiernymi 
plac, opalony i uśmiechnięty, znanym gestem pozdrawiając zgro-
madzone rzesze. Zanurzył się w tym tłumie ludzi ściśniętych na 
placu Świętego Piotra, dotykając wyciągniętych zewsząd dłoni, 
błogosławiąc i – co stało się zwyczajem tego pontyfikatu – bio-
rąc dzieci na ręce. Mimo upływu około 40 lat, do dzisiaj mam 
przed oczyma obrazek jak Ojciec Święty bierze od młodej matki 
ślicznego chłopczyka ze smoczkiem w buzi, ubranego w błę-
kitny stroik, przyciska go do serca i oddaje szczęśliwej mamie. 
Niedługo po tym wziął też na ręce dziewczynkę i po ucałowaniu 
w główkę oddał rozradowanemu tacie.

Na moment zniknął nam z oczu w tej nieprzebranej ciżbie 
ludzkiej, aby za chwilę znowu się ukazać. Ponownie zatopił się 
w masie zgromadzonych pielgrzymów i przestał być widoczny, 
lecz reakcje tam zgromadzonych ludzi wyraźnie wskazywały 

*  Nasza historia  *
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drogę Jego przemieszczania się. Tak dotarł w okolicę usytuo-
wanych w pobliżu Spiżowej Bramy ambulansów pocztowego 
i sanitarnego. Tam dosięgły Go wystrzelone z pistoletu kule 
tureckiego zamachowca.

Usłyszeliśmy dwa – nawet, pewnie ze względu na tłum 
i odległość – niezbyt głośne trzaski, podobne do strzałów 
z korkowca. W powietrze uniosła się biała, postrzępiona 
smuga dymu, zaś z kolumnady Berniniego sfrunęły prze-
straszone gołębie. Pielgrzymów ogarnęło zdumienie i prze-
rażenie, zaś z tamtego – oddalonego od nas o kilkadziesiąt 
metrów – rejonu, dał się słyszeć okrzyk zgrozy. Sytuacja 
nie pozostawiała złudzeń. Wprawdzie z niedowierzaniem, 
jednak przecież domyślaliśmy się co musiało się zdarzyć. 
Nikt jednak nie wyraził swoich myśli głośno. W milczeniu 
patrzyliśmy sobie nawzajem w przerażone oczy. W pew-
nym momencie przez te rzesze zgromadzonych przeszedł 
złowrogi pomruk: „...to sprawa Ruskich...”

Biały jeep z rannym Ojcem Świętym wycofywał się po-
śpiesznie w rejon Bramy Dzwonów, a więc tam, skąd się 
wcześniej pojawił. Jechał szybko i jakby zygzakami. Papieża 
podtrzymywali – zawsze gotowy i wierny ksiądz Stanisław 
Dziwisz oraz obecne w samochodzie inne osobistości. Osu-
nięta w pozycji półleżącej sylwetka Ojca Świętego widoczna 
była w prześwitach między ludźmi.

Wśród ludzi panowało odczucie, że Ojciec Święty nie 
był wystarczająco chroniony. Prawdopodobnie wśród rzeszy 
zgromadzonych byli zakonspirowani tajni agenci bezpie-
czeństwa, jednak nie dało się tego zauważyć nawet w trak-
cie wycofywania się papieskiego samochodu, obok którego 
poza biegnącymi pracownikami ochrony z ramienia służby 
watykańskiej oraz siedzącymi w samochodzie osobistościami 
towarzyszącymi Janowi Pawłowi II – ze służb czuwających 
nad bezpieczeństwem nikogo nie można było zauważyć. Do-
piero po kilkunastu minutach pojawili się karabinierzy, zaś 
dwa patrolowe śmigłowce zaczęły krążyć nad placem jeszcze 
znacznie później.

Tymczasem zgromadzeni na placu pielgrzymi przeży-
wali dramatyczne chwile wywołane ogromnym niepokojem 
wynikającym głównie z braku – przez czas dłuższy – jakiej-
kolwiek informacji. Trawiła nas dotkliwa niepewność co 
do skutków zdarzenia. Przez długie minuty na temat życia 
i zdrowia papieża nie mieliśmy żadnych komunikatów. Obok 
różnych przekłamań, z tłumu docierały strzępy wiadomości 
wiarygodnych, których prawdziwość zweryfikowały dalsze 
wydarzenia. Krążyły np. pogłoski – które okazały się praw-
dziwe, że Ojciec Święty został ranny przez zamachowca, 
którym okazał się turecki terrorysta oraz, że obezwładniła go 
i oddała w ręce służb specjalnych niezidentyfikowana siostra 
zakonna, udaremniając dalsze strzały. Warto tu zauważyć, że 
nie udało się przez dłuższy czas ustalić, czy była to autentycz-
na zakonnica, czy też przebrany agent (lub agentka) ochrony 
albo służb specjalnych. Pewne jest natomiast, że Opatrzność 
okazała wolę kontynuowania tego niezwykłego pontyfikatu 
oraz potwierdzenia prawdziwości objawień fatimskich, które 
rozpoczęły się dokładnie – co do daty i godziny – 64 lata 
wcześniej (13 maja 1917 roku o godzinie 17:19). Jednakże 
brak możliwości oceny rzeczywistej sytuacji wśród rzesz 
zgromadzonych na placu powodował, że atmosfera stała się 
dotkliwie napięta. Wokół słychać było płacz. 

Dopiero po dłuższej chwili pierwszy półoficjalny komu-
nikat podał jezuita Ojciec Kazimierz Przydatek opiekujący 
się polskimi pielgrzymami uroczy i skromny człowiek. Wy-
nikało z niego, że Ojciec Święty padł ofiarą zamachu i że 
aktualnie transportowany jest watykańską karetką do kliniki 
Gemelli.

Mimo powstałej nowej nadziei atmosfera była nadal cięż-
ka, smutna i przygnębiająca. Ksiądz Przydatek wykazał się 
dużą energią i talentem organizacyjnym. W mgnieniu oka 
zorganizował zaimprowizowany, ale dobrze dostosowany do 
sytuacji program, który trwał przez wiele godzin. Można rzec, 
że ten skromny polski jezuita wziął sprawy w swoje ręce, 
mimo że na placu było wielu kardynałów i osobistości stoją-
cych w hierarchii znacznie wyżej. Kapłan ten błyskawicznie 
wyposażył większość polskich grup pielgrzymkowych w mi-
krofony i zaaranżował odmówienie po łacinie Litanii Lore-
tańskiej, po czym kontynuowano modlitwy i śpiewy błagalne 
nawiązujące do zaistniałej sytuacji, jak np. piosenki „Z tej 
biednej ziemi...” lub „Nie opuszczaj nas...”. Wówczas me-
lodia gęsto przeplatana była wybuchami płaczu lub tłumio-
nego łkania. Główny ton pieśni był jednak utrzymywany i to 
w języku polskim. Cudzoziemcy znający melodię lub słowa 
w ojczystych językach wspierali bardzo wydatnie śpiewa-
jących Polaków swoimi głosami. Tym sposobem do nieba 
wznosił się z tego wielkiego placu błagalny lament o ura-
towanie Ojca Świętego. Na przygotowanym dla Jana Pawła 
II tronie audiencyjnym stanął stylizowany wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej – dar jednej z pielgrzymek dla pa-
pieża i znalazły się świeże kwiaty w papieskich kolorach. Po 
godzinie 18 na plac dotarła lakoniczna i powściągliwa infor-
macja, że Ojciec Święty żyje. Mimo skąpej treści wiadomość 
ta dodała obecnym na placu i z pewnością – całemu światu 
– wiele otuchy i nadziei. Audiencje generalne trwały prze-
ważnie zwyczajowo około dwóch godzin. Ta – brzemienna 
w to tragiczne wydarzenie – szczególna audiencja generalna 
trwała – ze zrozumiałych względów kilkanaście godzin. Gdy 
grupa nasza opuszczała plac po blisko sześciu godzinach od 
momentu zamachu, plac był nadal w większej części zapeł-
niony pielgrzymami. W dalszym ciągu trwały błagalne śpie-
wy i gorące, autentyczne modlitwy. Kolejnych komunikatów 
słuchaliśmy w pensjonacie w pobliżu fontanny di Trevi gdzie 
byliśmy zakwaterowani. Informowały one, że operacja nadal 
trwa. Jak się później okazało, w sumie trwała blisko 6 godzin. 
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dokończenie ze str. 21 F
Po godzinie 23:30 poinformowano, że operacja została 

zakończona powodzeniem. Jeszcze tej nocy Ojca Świętego 
odwiedził Prezydent Włoch Sandro Pertini oraz kilka innych 
osobistości życia politycznego Republiki.

W kolejnych dniach pobytu we Włoszech pilnie śledzi-
liśmy przebieg rekonwalescencji i poprawę stanu zdrowia 
papieża. Dopiero po kilku dniach niezależne międzynaro-
dowe konsylium wybitnych lekarzy (w tym przyjaciel Ojca 
Świętego z Polski profesor Gabriel Turowski) wraz z gronem 
specjalistów opiekujących się tym niezwykłym pacjentem 
ogłosiło komunikat, że operacja i proces leczenia przebiegają 
pomyślnie i życiu papieża nie zagraża niebezpieczeństwo.

W czasie powrotu do Polski pozyskiwaliśmy coraz więcej 
informacji dotyczących reakcji rodaków w kraju na opisywane 
wydarzenia. Wynikające z nich postawy Polaków – jak zawsze 
w takich momentach – były budujące i wspaniałe. W sytua-
cjach szczególnych i wzniosłych Polacy potrafią zjednoczyć 
się i być jednomyślni, ofiarni i nietuzinkowi, by nie powie-
dzieć – bohaterscy. W drodze powrotnej wśród uczestników 
pielgrzymki przeważał optymizm. Było to niechybnie efektem 
spadku trwającego przez wiele dni męczącego napięcia jakie 
rodziła głównie niepewność. Warto przy tej okazji przypo-
mnieć, że był to okres wielkiego entuzjazmu ze zwycięstwa 
zrywu solidarnościowego oraz dumy, iż na tronie Piotrowym 
zasiada Papież Polak i to – jaki Papież, i to jaki Polak. Tragicz-
ny 13 maja przeobrażał się w nadzieję, że Ojciec Święty będzie 
nadal naszym duchowym przewodnikiem i natchnieniem. Nikt 
nie dawał wiary przebąkiwanym spekulacjom o możliwości 
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego lub wyjątkowego, 
który dla Polaków był obcym pojęciem – nie do przyjęcia.

Do domu wracaliśmy przez Jugosławię, Węgry i Czecho-
słowację. Widać było przygnębienie mieszkających tam ludzi i 
ich nostalgię za uzyskaną przez Polaków wolnością. Tak przy-
najmniej myśleliśmy wówczas wracając z Watykanu, szczęś-
liwi, że Bóg nie pozwolił zabrać nam i światu naszego umi-
łowanego Ojca Świętego. Dokładnie w siedem miesięcy po 
zamachu reżim komunistyczny usiłował pokazać narodowi, że 
tak łatwo nie zamierza się poddać. Zanim wróciliśmy do Polski 
Jan Paweł II podjął już pewne czynności Głowy Kościoła Po-
wszechnego. Skutki zamachu oraz nieświadomie wszczepiony 
w czasie transfuzji krwi groźny cytomegalowirus poważnie 
nadszarpnęły Jego stan zdrowia i siły fizyczne. Specjaliści 
twierdzą, iż fenomen ominięcia przez jedną z kul aorty i kręgo-
słupa (kula przeszła jakby zygzakiem omijając te dwa ważne 
organy), a także uporanie się organizmu z tym śmiertelnym wi-
rusem – graniczy z prawdziwym cudem. To dzięki Opatrzności 
Ojciec Święty jeszcze przez dalsze 24 lata wskazywał światu 
drogę zbawienia, a dla nas Polaków pozostał ponadto nadal du-
chowym, a może nie tylko duchowym przewodnikiem. 

Zgodnie ze swoim usilnym pragnieniem, przepowiedzia-
nym przez Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, mógł też wprowa-
dzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie. Jak wiadomo – od udziału 
i inspiracji zamachu – siepacze KGB i przeróżne ich mutacje w 
krajach Europy Wschodniej będących pod rozkazami Moskwy, 
wyraźnie się odcięli. Jednak wątki udziału ich w tym szatań-
skim przedsięwzięciu stale wracają, co świadczy, iż pierwsza 
reakcja pielgrzymów na Placu Świętego Piotra – że to sprawa 
Ruskich – może okazać się trafna.

W kolejnej audiencji generalnej Ojca Świętego wziąłem 
udział dopiero 6 maja 1987 roku, a 8 maja około 80 polskich 
grup pielgrzymkowych uczestniczyło w celebrowanej przez 
Jana Pawła II wespół z kilkudziesięcioma kapłanami Mszy 
w intencji Świętego Stanisława Biskupa. Po tym nabożeń-
stwie Ojciec Święty spotkał się ze wszystkimi polskimi gru-
pami.

Wybaczył zamachowcowi jego czyn i w okolicy Świąt 
Bożego Narodzenia 1983 r., tj. w dwa i pół roku po zamachu 
odwiedził Alego Agcę w rzymskim więzieniu. Treść ich roz-
mowy pozostała jednak tajemnicą. Przed zamachem na Ojca 
Świętego Turek miał już na swoim koncie wyrok za zabój-
stwo tureckiego dziennikarza. Po ucieczce z tureckiego wię-
zienia w przebraniu strażnika odgrażał się, że zamierza zabić 
papieża, jednak stosowne władze zignorowały to ostrzeżenie. 
Po zamachu na Ojca Świętego Turek został skazany przez 
włoski sąd na karę dożywocia, ale za wstawiennictwem pa-
pieża po 19 latach został zwolniony i przekazany władzom 
tureckim, gdzie odbywał dalszą część kary za poprzednią 
zbrodnię. Jan Paweł II spotkał się kilkakrotnie z matką zama-
chowca, która przeżywała wielki ból i stale przepraszała Ojca 
Świętego prosząc, aby wybaczył synowi ten haniebny czyn.

W związku z zamachem na Ojca Świętego, w następnych 
dniach po tragedii dowiadywaliśmy się z włoskich mediów 
ciekawych informacji, które jakby sprzyjały uratowaniu 
naszego papieża.

Parę dni przed tą nieszczęsną środą, jakaś organizacja 
przekazała na potrzeby Watykanu karetkę sanitarną z wypo-
sażeniem, która została tego tragicznego dnia natychmiast 
wykorzystana, co przyspieszyło o kilkadziesiąt cennych 
minut transport pacjenta do kliniki Gemelli. 

Jeden z wybitnych lekarzy, którzy uczestniczyli w operacji 
papieża, wracając samochodem do domu, usłyszał w radiu ko-
munikat o zamachu i szybko zawrócił by dostać się do kliniki. 
Ponieważ znacznie przekroczył dozwoloną szybkość, wyprze-
dził go i zatrzymał policjant na motocyklu. Kiedy profesor po-
wiedział, że spieszy się do kliniki Gemelli, policjant odrzekł, 
to ja pana poprowadzę. I znowu uratowano kilkanaście – jakże 
potrzebnych – cennych minut.

Oprócz tych radosnych informacji w prasie przeczytali-
śmy również jedną przykrą. W czasie naszego pobytu prowa-
dzona była – popierana przez Ojca Świętego batalia o zmia-
nę włoskiej ustawy aborcyjnej. Tak się złożyło, że w czasie 
trwania na Placu św. Piotra audiencji generalnej, na jednym 
z rzymskich placów trwał wiec zwolenników aborcji. Prze-
mawiający z trybuny, w pewnym momencie poinformował 
uczestników wiecu, że przed chwilą był zamach na papieża. 
Wówczas dały się słyszeć oklaski, które wprawdzie szybko 
zamilkły, ale jednak miały miejsce.

Tadeusz Naumiuk

Czterdziesta rocznica tragedii 
na Placu Świętego Piotra

q
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Od naszego 
mola książkowego

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

Współczesny świat jest przepełnio-
ny chaosem i strachem. Wokół nas trwa 
zaciekła wojna między dobrem a złem. 
W naszych sercach rodzą się pytania: 
Gdzie szukać ratunku? Kto wskaże 
nam drogę w czasach ciemności?

W książce Opcja Maryi – Boża od-
powiedź na kryzys cywilizacji Carrie 
Gress proponuje czytelnikom podjęcie 
opcji Maryi, czyli katolicyzmu oparte-
go na głębokiej relacji z Matką Bożą. 
Autorka pokazuje historię ludzkości 
w perspektywie cudownych interwen-
cji Maryi, takich jak bitwa pod Lepanto 
czy objawienia w Fatimie, zwracając 
uwagę na niezawodną pomoc Matki 
Chrystusa. Tylko oparcie się na Maryi 
może uratować nasze serca.

Carrie Gress, Opcja Maryi 
– Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji

Wydawnictwo Esprit Kraków 2021

aj to miesiąc pełnego rozkwitu 
wiosny obudzonej po zimowym 

uśpieniu. Zazieleniły się krzewy i drze-
wa i kwitną wiosenne kwiaty... Ptaki 
wyśpiewują swoje miłosne trele. Coś 
dziwnego budzi się w naszych sercach.  

Może właśnie dlatego ten niesa-
mowity miesiąc w naszym Kościele 
poświęcony jest w sposób szczególny 
Maryi, która jest wzorem najdoskonal-
szej bezinteresownej miłości. 

Maryja. Mama i Królowa, to obo-
wiązkowa książka Scotta Hahna, na-
wróconego pastora protestanckiego 
dla wszystkich, którzy nie wiedzą, że 
są dziećmi Maryi. Jej autor w prosty 
i porywający sposób wyjaśnia uprzy-
wilejowane miejsce Maryi w chrześ-
cijaństwie. Z głęboką wiarą analizuje 
biblijne i teologiczne podstawy czci 
oddawanej Matce Bożej.

We właściwym dla siebie stylu uroz-
maica teologiczny wykład analogiczny-
mi wydarzeniami i anegdotami z życia 
codziennego. Wszystko po to, aby przy-
bliżyć nas do Maryi – aby stała się dla 
nas bardziej Mamą niż Królową.

Scott Hahn, Maryja. Mama i Królowa
Edycja Świętego Pawła, 

Częstochowa 2015

Królowo małżeństw. Módl się za 
nami! Ewy Grodzkiej to miesiąc roz-
ważań dla małżonków pragnących od-
nowić swoją miłość. 

Wiemy dobrze, że Matka Boża 
ma szczególną moc wypraszania nie-
prawdopodobnych łask, żeby uzdro-
wić każde sakramentalne małżeństwo. 
Pierwszy cud, którego Bóg dokonał 
przez wstawiennictwo Maryi, został 
uczyniony dla małżonków. Dlatego to 
właśnie Ona ma niezwykły duchowy 
autorytet, jako Matka Pięknej Miłości, 
aby zawalczyć o Wasze małżeństwo. 
Ale musicie Jej pomóc. W jaki sposób? 
Wejść w te rekolekcje. 

(Ks. Dominik Chmielewski). 
Wydawnictwo Sumus Zielonka 2020 

Kolejna książka to Najpiękniejsza 
historia miłości. Portret mężczyzny 
i kobiety XXI wieku. Ks. Marek Dzie-
wieckiego przedstawia w niej najbar-
dziej niezwykłego mężczyznę i najbar-
dziej niezwykłą kobietę w historii. 

Ich spotkanie zaowocowało tak 
świętą miłością wzajemną, że Bóg 
uczynił ich świadkami i współtwórcami 

M

największego cudu miłości, jakim jest 
przyjście Boga do człowieka, czy-
li Wcielenie Syna Bożego. Chodzi tu 
oczywiście o Józefa i Maryję. Tych nie-
zwykłych małżonków rzadko postrze-
ga się jako bohaterów najpiękniejszej 
i najszlachetniejszej historii miłości. 

Książka ukazuje, jak wielki może 
być człowiek, który realizuje Boże ma-
rzenia, i jak niezwykłą więź miłości 
może on stworzyć, gdy spotyka kogoś 
równie świętego.

Najpiękniejsza historia miłości. 
Portret mężczyzny i kobiety XXI wieku 

ks. Marek Dziewiecki
Wydawnictwo eSPe Kraków 2017
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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. 
Nabożeństwa majowe: 
poniedziałek-piątek o godz. 18:30;
sobota i niedziela o godz. 17:30.

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


