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Czuwajmy,  
aby nie skamieniały nam serca,  
aby miłość rodziła  
błogosławione owoce czynów  
w codziennym życiu!  

Kard. Stefan Wyszyński 
druga kromka chleba
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Boże Ciało – Kościół czci realną obecność Jezusa 
pod postaciami chleba i wina

U roczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
jest obchodzona w Polsce w czwartek po uroczysto-

ści Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowie-
nia były objawienia bł. Julianny de Retine z Mont Cornil-
lon. Pod ich wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił 
w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liège (Belgia).

Papież Urban IV w 1264 r. bullą „Transiturus de hoc mundo” 
ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża prze-
szkodziła ogłoszeniu bulli i wprowadzeniu święta w całym Koś-
ciele. Dokonał tego Jan XXII w 1334 r., a Bonifacy IX polecił 
w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jesz-
cze nie było ono obchodzone. Procesje eucharystyczne wprowa-
dzono później niż samo święto, w drugiej połowie XIII w., a od 
czasów Reformacji udział w procesji traktowano jako publiczne 
wyznanie wiary. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to 
święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas 
odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego 
Ciała wprowadzono nową nazwę: Uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa.

Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię – która 
w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofia-

ra i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. – uczynił 
centrum kultu. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje 
i gromadzi się podczas „łamania chleba”. Obecność Chrystu-
sa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki 
sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie 
z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eu-
charystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod 
postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny 
prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez po-
dobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji 
chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa 
i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chle-
ba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… 
To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

W tym roku, ze względów epidemiologicznych, procesje 
eucharystyczne będą się odbywały pod specjalnymi warun-
kami. Biskupi poszczególnych diecezji wydają komunikaty 
regulujące sposób obchodów uroczystości zgodnie z obowią-
zującymi przepisami sanitarnymi, zobowiązując uczestników 
do zachowania zalecanych zasad bezpieczeństwa.

opoka.org.pl / BP KEP

Fot. Jan Leśniewski
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
W SETNĄ ROCZNICĘ  

POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

*  Nauczanie Ojców Kościoła  *

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!

a kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym ze-

braniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt po-
święcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie 
on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przy-
gotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. 
Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczest-
niczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, po-
ciągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali 
ze źródeł zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest 
przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zba-
wiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, 
trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się 
w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte 
i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętsze-
go Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miło-
ści”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bez-
względnym Sędzią, ale kochającym Ojcem.

Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala 
do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpo-
wiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się 
Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się 
w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowa-
niem cywilizacji miłości.

Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczy-
nienia i wynagradzania za popełnione grzechy, które zawsze 
są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia 
Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny człowiek. 
Świadczy o tym duchowe doświadczenie świętej Siostry 
Faustyny Kowalskiej, uformowanej również przez nabożeń-
stwo do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej służby 
w Kościele.

Historia kultu
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korze-

nie, rozpowszechnił się na skutek objawień św. Małgorzaty 
Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, pod-
czas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca. 
Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił pa-
pież Klemens XIII w 1765 r. jako przywilej dla ówczesnego 
Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca 
Jezusa w Rzymie. 

Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memo-
riał do papieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten rozwijał 
się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius X 
w 1856 r., a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia 
całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświę-
cenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to 
równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., 
w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i ca-
łej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na 
Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik „Sac-
ratissimo Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony 
w 1940 r. i dotąd nie odbudowany.

Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, 
z inicjatywy Prymasa kard. Augusta Hlonda biskupi zachęcili 
wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu, a trzy lata później, 28 października 1951 roku, 
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Gó-
rze – w obecności niemal miliona wiernych – odnowił akt za-
wierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. 
Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 
1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

O odnowę na polskiej ziemi
Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu 

Sercu Jezusa, dlatego, że osobiście i zbiorowo pragniemy od-
dać się w opiekę Bogu, który jest Miłością. W szkole Jezusa, 
który powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” 
(Mt 11, 29), pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym 
wyzwaniom, jak podejmować odpowiedzialność za siebie 
i innych, jak kochać i służyć.

W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia narodu 
polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten 
akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat 
wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełno-
prawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii 
Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii.

Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze 
potrafimy właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że 
życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest nie-
kończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wro-
gością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. 
Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty naro-
dowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia.

Z
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Kardynał Stefan Wyszyński 

Czego pragniemy 
dla stolicy i Narodu
Podczas procesji Bożego Ciała  
w Warszawie 17 VI 1976

Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje! 

ezus Chrystus nasz Pan, Zbawca, Nauczyciel, Uświę-
ciciel i Jednoczyciel, chodzi dziś po ulicach stolicy, 

miast i wsi. Oddajemy Mu społecznie naszą głęboką cześć 
i wdzięczność za to, że trwa w naszych świątyniach i nawie-
dza nasze serca. Tak jak dzisiaj nosimy Go po ulicach stoli-
cy, tak niemal wy wszyscy tu obecni bierzecie Go z ołtarzy 
i niemal każdego dnia nosicie w sercach waszych, chodząc 
ulicami Warszawy. Zanosicie Go do waszych domów rodzin-
nych, do miejsc pracy, do szkół, urzędów, warsztatów fa-
brycznych i rzemieślniczych, a także na zagony rolne. W ten 
sposób Chrystus napełnia okrąg ziemi ojczystej i staje się dla 
nas pokojem i jednością. 

PRAGNIEMY PEŁNEJ WOLNOŚCI DLA PANA 
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Czego my bardziej możemy pragnąć, najmilsze dzieci 
Boże, w naszej wolnej ojczyźnie, jeśli nie tego, by Chrystus 
spokojnie chodził po ulicach stolicy, miast i wsi – żeby docie-
rał przez was do wszystkich odcinków naszego codziennego 
życia? Wtedy bowiem będzie jedność w Chrystusie i pokój 
Boży. Kamieniem węgielnym naszych pragnień, na którym 
chcemy budować życie w ojczyźnie, jest to, aby Chrystus 
odbierał cześć społeczną, publiczną i osobistą; aby przenikał 
i uświęcał duchem Ewangelii całe polskie życie. Wydaje nam 
się, że to nasze gorące pragnienie jest szlachetne i zbawcze 
dla narodu. Mamy dziś jeszcze tę wielką radość w naszej 
pracy i służbie biskupiej dla stolicy, archidiecezji i Polski. 
Jesteśmy wdzięczni Ojcu niebieskiemu, że udzielił nam łaski 
służby Chrystusowi w braciach naszych i w was wszystkich. 
Wypowiadamy swoje pragnienie wierząc, że nie masz zba-
wienia w żadnym innym imieniu. Nie ma takiej siły, która 
zdolna byłaby zabezpieczyć Polsce jedność, pokój i służbę 
wzajemną. Dlatego też wiele razy, zwłaszcza w ostatnich 
czasach, biskupi polscy przedkładali sposób budowania po-
koju społecznego, pokoju Bożego i jedności narodu w naszej 
ojczyźnie. Zdaje się, że w tych naszych pragnieniach nie ma 
niczego, co nie dałoby się zrozumieć i przyjąć. 

Zważmy, co czyni Chrystus. Zamierzył jednoczyć nas 
przez Ciało i Krew swoją. Mógł był to uczynić tylko swo-
ją mocą i potęgą, nie odwołując się do ludzkich środków. 
A jednak odwołał się do owocu ziemi i pracy rąk naszych. 
Sam kazał położyć na stole w wieczerniku chleb, zrodzony 
przez matkę ziemię, i wino z winnic. Nawiązał więc – mimo 
swej nadprzyrodzonej mocy – do dóbr tej ziemi, do owoców 
pracy człowieka, do jego współdziałania z Bożym słońcem 
i z Bożym deszczem, który pada na wszystkich. Jest to dla 

nas wskazanie, jak bardzo w naszym codziennym życiu mu-
simy łączyć i zespalać to co Boże, z tym co ludzkie, i to ludz-
kie przenikać mocami Bożymi. Dopiero wtedy, gdy sprawy 
tej ziemi, nasz codzienny trud i wysiłek będą przeniknięte 
ewangelicznymi mocami Boga Żywego, trud nasz i wysiłek 
wydadzą owoc stokrotny, a ziemia zasmakuje w jedności, 
sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Tego najbardziej pragniemy. Nie ma większych warto-
ści dla naszego życia narodowego, religijnego i społecznego 
jak właśnie zaślubienie spraw Bożych z ludzkimi. Tak uczy-
nił Chrystus w Wieczerniku, gdy chleb przemieniał w Ciało 
swoje, a wino w Krew. Jednocześnie pouczył nas, jak mamy 
urządzać codzienne życie w ojczyźnie, w narodzie i państwie, 
w naszych rodzinach, umysłach i sercach. 

W roku bieżącym tylekroć wypowiadaliśmy gorąco nasze 
otwarte, jasne myśli, zmierzające ku pokojowi w ojczyźnie. 
Byłoby rzeczą zbędną w tej chwili je przypominać. Bo cze-
góż my pragniemy? Pragniemy tego, aby Jezus Chrystus nie 
tylko dzisiaj mógł spokojnie chodzić po ulicach stolicy, miast 
i wsi, ale by to było udziałem naszego życia społecznego na 
co dzień. Pragniemy pełnej wolności dla Pana i Brata nasze-
go, Jezusa Chrystusa. Pragniemy, aby Chrystus bez lęku mógł 
znaleźć przyjęcie w naszych rodzinach domowych. Pragnie-
my gorąco, aby nawet w okresie wakacyjnym znalazł gościn-
ność wśród dzieci i młodzieży odpoczywającej po trudach 
pracy szkolnej na koloniach. Pragniemy, aby w duszach na-
szych wychowawców i nauczycieli zapanował pokój Boży; 
aby wiedzieli, że nie przeszkadzając Chrystusowi w drodze 
do dusz dziecięcych, czynią coś bardzo dobrego, objawia-
jąc swoje oblicze ludzkie, które jest warunkiem współżycia 
w pokoju i braterskiej miłości. Pragniemy, aby rodzice, któ-
rzy po trudzie całorocznym powierzają swoje dzieci kolo-
niom wakacyjnym, byli spokojni o to, że ich dzieci krzywdy 
nie doznają, bo spotkają się z ludźmi szlachetnymi i wiel-
kodusznymi, którzy odniosą się z głębokim szacunkiem do 
przekonań religijnych dzieci i młodzieży. 

To nasze pragnienie opieramy na prawodawstwie Rzeczy-
pospolitej, które zastrzega wolność przekonań religijnych, 
oraz czci publicznej i prywatnej okazywanej Bogu w różnych 
sytuacjach codziennego życia. 

PRAGNIEMY SZACUNKU DLA LUDZKIEJ PRACY
Zważmy, jak Chrystus postąpił. Wziął chleb, wypracowa-

ny dłońmi ludzkimi, złożony z ziaren, które wykształtowała 
sługa Boża, ziemia. W ten sposób okazał wielki szacunek dla 
ludzkiej pracy. Ewangelia uczy szacunku dla ludzkiej pracy. 
A czego my pragniemy? Pragniemy, aby w naszej ojczyź-
nie każdy rodzaj szlachetnej pracy otoczony był należytym 
szacunkiem. Chrystus posłużył się chlebem naszym powsze-
dnim. Nie przyjął chleba z nieba, tylko wziął go od ludzi, 
którzy w uczciwej i rzetelnej pracy na roli wykształtowali 
złociste ziarno. Z tego ziarna kapłani wybrali cząstki chleba, 
ażeby mocą kapłańską przeniknąć je Ciałem i Krwią Jezusa 
Chrystusa, i w ten sposób was żywić. 

I czegoż my pragniemy? Tego właśnie, aby można to 
było czynić bez przeszkód i trudności; aby ludzie odczuli, że 
jest nie tylko szacunek dla pracy, ale i dla materii, którą my 
się posługujemy na co dzień w naszej zwykłej pracy. Przez 
trud pracy uszlachetniamy materię, jak uszlachetnił Chrystus 
chleb, przemieniając go w Ciało swoje. Wydaje nam się, że 
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takie uszlachetnianie materii, owoców ziemi i naszego co-
dziennego trudu jest dziełem szlachetnym, godnym wolne-
go narodu polskiego. Jest to nasze pragnienie, skromne, nie 
kosztowne, ale jakże błogosławione! 

I czegoż my jeszcze pragniemy? O, dzieci Boże, my tak 
wiele pragniemy! Nasze pragnienia są ku pokojowi Bożemu 
we wszystkich sercach, we wszystkich rodzinach, miastach, 
miasteczkach i wsiach. Im więcej będzie w naszym codzien-
nym życiu uszanowania podstawowych praw człowieka 
i rodziny, tym więcej będzie pokoju, braterskiej życzliwości 
i wzajemnego poczucia bezpieczeństwa. Na tym szlachetny 
naród buduje się i mobilizuje do trudu nawet największego, 
do poświęceń – chociażby bohaterskich. Będzie tych poświę-
ceń, ofiar i wyrzeczeń tym więcej, im bardziej człowiek bę-
dzie miał poczucie gwarancji swej godności ludzkiej, posza-
nowania dla swej pracy, bezpieczeństwa we własnej izbie, we 
własnym warsztacie, ogródku i w tym, co wypracował, za-
bezpieczając sobie sędziwe lata przez oszczędność, zapobie-
gliwość, długoletnią rządność. To najszlachetniejszy gatunek 
ludzi w państwie, który nie ogląda się tylko na ubezpieczenie 
społeczne, ale przez pracę i trud sam dochodzi do ubezpiecze-
nia swego podeszłego wieku, życia rodzinnego i domowego. 

Tak byśmy pragnęli, aby u naszych przedmieść oraz in-
nych budujących się miast nie znikały osiedla ludzi ciężkiej 
pracy, które oni stworzyli, licząc rozumnie i roztropnie na 
własne siły, nie chcąc obciążać życia społecznego zbędnymi 
ciężarami i świadczeniami społecznymi. Tak byśmy pragnęli, 
aby, każdy człowiek, który z trudem wypracował sobie śro-
dowisko domowe, tę należną maleńką życiową i domową 
przestrzeń, był pewny, że nikt mu jej nie zniszczy, nikt go 
nie wyciągnic z własnego ogniska domowego, by umieścić 
w jakimś wieżowcu, do którego ten człowiek nie jest przy-
zwyczajony i w którym na pewno czuje się źle. 

PRAGNIEMY POSZANOWANIA KULTURY  
NARODOWEJ

Bardzo skromne, niewielkie są nasze wymagania, ale jak-
że doniosłe mają one znaczenie dla ładu życia i współżycia 
oraz dla pokoju społecznego. Chrystus Pan, który ze swoimi 
uczniami zasiadł do Uczty Eucharystycznej w wieczerniku, 
odniósł się z wielkim szacunkiem do wszystkich tradycji na-
rodu, w którym się jako człowiek urodził. Widzimy, jak prze-
strzegał wieczerzy paschalnej; jak przed wieczerzą starannie 
umywał nogi swoim uczniom, pokazując, że i my mamy to 
czynić jedni drugim. Chrystus szanował zwyczaje i kulturę 
własnego narodu. Dał nam przykład, jak w naszym życiu 
osobistym, w wychowaniu dziatwy i młodzieży musimy stać 
na straży głębokiego szacunku dla rodzimej kultury polskiej, 
która gwarantuje nam miejsce na karcie Europy. Tyle będzie-
my mieli bezpieczeństwa we własnych granicach, na ile bę-
dziemy szanowali nasze tradycje narodowe, mowę ojczystą 
i rodzime zwyczaje, chociażby niekiedy wydawały się już 
one tylko symbolami. Dbaliśmy przecież o to, aby nic z tego, 
co zniszczało w czasie wojny, nie poszło w zapomnienie. 

Szliśmy przed chwilą przed pomnikiem Mickiewicza. 
Nienawiść go zburzyła. Ale naród przywrócił mu jego miej-
sce na ulicy. Niech teraz naród czuwa nad tym, aby nie znik-
nął on wraz z usuniętą historią literatury polskiej, z wycho-
waniem naszych dzieci i młodzieży. Umieliśmy go umieścić 
z powrotem na cokole stołecznym, czuwajmy więc nad tym, 

aby utrzymał się na cokole wychowania narodowego, podob-
nie jak inni twórcy kultury rodzimej i narodowej. 

Czujemy się bardzo zaniepokojeni tym, że nowe progra-
my języka polskiego, które przewidują miejsce dla środków 
przekazu społecznego, dla filmu i telewizji, nawet dla we-
sternów, tak skąpo przydzielają miejsca dla twórców naszej 
rodzimej kultury narodowej, która w ciągu naszych dziejów 
wielkim głosem wołała zawsze o miejsce narodu na karcie 
Europy. 

Któż to zniszczył pomniki naszych mistrzów? Kto strącił 
Zygmunta z cokołu? Kto zniszczył Kopernika? Dobrze wie-
my! Żebyśmy przez nieroztropność nie powtarzali tego, co 
uczynili ludzie nieprzyjaźni naszej ojczyźnie. Każdy z was tu 
stojący z radością patrzy na odbudowany Zamek Królewski. 
Dlaczego? Bo to jest znak naszego prawa do szacunku dla 
własnych dziejów i kultury rodzimej. Jesteśmy pełni uznania 
dla inicjatorów odbudowy Zamku. To jest nasza wielka satys-
fakcja narodowa, że tak się stało. Dbajmy o to, aby nie tylko 
mury dodawały nam pociechy, mocy i radości, ale by dzieje 
naszego narodu, dzieje polityczne, i kulturalne, jego historia, 
literatura, sztuka, rzeźba, malarstwo, i kultura religijna miały 
pierwszeństwo w programach wychowania młodego pokole-
nia. Gdyby miało być inaczej, wielki czas na to, aby jeszcze raz 
samodzielnie, bez żadnych nacisków politycznych przemyśleć 
i zagwarantować naszej młodzieży te wartości, które w niej 
kształtują świadomość wspólnoty rodzimej i ojczystej. 

Chrystus w Wieczerniku dostosował się do wszystkich 
zwyczajów swojego narodu, gdy brał chleb i wino, gdy dzie-
lił je między współbiesiadników, gdy dał im pocałunek po-
koju i nogi im umył, albo gdy zachęcał, aby jeden drugiemu 
nogi umywali. Popatrzcie, dzieci Boże, jak dalece fakt usta-
nowienia Eucharystii miał znaczenie kulturalne, narodowe, 
rodzime i ojczyste, a nie tylko religijne i teologiczne. Tak 
też religia dobrze pojęta ogarnia wszystkie wartości, które są 
drogie dla serc i myśli dobrze wychowanego Polaka. 

I my pragniemy, aby w naszym wychowaniu narodowym 
Chrystus, który daje chleb wzięty z ziemi i przekształcony 
mocami Bożymi w Jego Ciało, był również naśladowany 
w naszym codziennym życiu. Tutaj, w sercu stolicy, wypo-
wiadaliśmy nieraz nasze pragnienia. I dziś, w duchu brater-
skiej wspólnoty i miłości, powtarzamy je w nadziei, że bę-
dziemy dobrze rozumiani. 

A ty, droga młodzieży, czuwaj nad tym tu – przed two-
im kościołem akademickim, aby wszystko, co składa się na 
chrześcijańską kulturę narodu, było zachowane i uszanowane. 
Na zakończenie rekolekcji akademickich w tym kościele pro-
siłem was, zaopiekujcie się Starym Rynkiem, który jest wiel-
ką świątynią narodową, gdzie przelewała się krew naszych 
braci, waszych, matki i ojcowie, synów i córek. Mówiłem, że 
dziś to jest wielka knajpa. Czy wypada? Czy to przystoi? Czy 
taki ma być dodatek do dziejów serca stolicy? Czy nie moż-
na tego odmienić? Na pewno można! Idzie o to, aby to było 
miejsce zadumy nad przeszłością narodu, a nie miejsce krzy-
ków i pijackich awantur. Odwołuję się w tej chwili znowu do 
akademickiej młodzieży stolicy: upominajcie się o godność 
Starówki, czuwajcie nad tym, aby wasi koledzy, do których 
to może jeszcze nie dociera, razem z wami przyłożyli się do 
tego, by uzyskać u odpowiednich władz zmianę charakteru 
Starówki. 
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dokończenie ze str. � F

Kardynał Stefan Wyszyński 

Modlitwa do Chrystusa  
na ulicach Warszawy
Podczas procesji Bożego Ciała  
9 VI 1977

To nie może być knajpa, tylko miejsce przemyśleń,. roz-
ważań pogłębiania naszego stosunku do przeszłości narodowej 
i szacunku dla rozlanej krwi najlepszych synów stolicy. Nie 
szczędzili oni niczego, by ojczyźnie zagwarantować pokój 
i bezpieczeństwo. Nie takiego losu spodziewaliśmy się dla Sta-
rówki w jej ciężkich chwilach, gdy myślano o tym, że Bóg nie 
rychliwy, ale sprawiedliwy. Ale dzisiaj możemy i to poprawić. 

Chrystus chodząc po Jerozolimie płakał nad swoim mia-
stem. Gdy dziś Go prowadzamy po ulicach odbudowanej 
z tak wielkim trudem i pietyzmem ojczyzny i stołecznego 
miasta, ufamy, że Chrystus nie będzie musiał się smucić, pa-
trząc na jego ulice. Ale tak, jak w Wieczerniku wziął chleb 
i wino, wypracowane przez ludzi, do Uczty Eucharystycznej, 
tak dziś oczekuje naszego współdziałania, aby oblicze mia-
sta było świadectwem narodu, który żyje religijno-narodową 
kulturą i przeszłością. 

Wszystko nas raduje i cieszy z tego, co widzimy dodat-
niego w naszym życiu współczesnym. Każdemu, kto się 
przyczynił do odbudowy stolicy, składamy słowa uznania. 
Ale w domu stołecznym, z tak wielkim trudem odbudowa-
nym, niech toczy się życie godne narodu o wysokiej kulturze. 
Wtedy Chrystus na pewno urodzi i wypielęgnuje w sercach 
i duszach naszych ducha pokoju, miłości i poczucia bezpie-
czeństwa braterskiego, którego tak bardzo wszyscy dla sto-
licy, dla naszych miast i wsi, dla całej ojczyzny oczekujemy. 
O to będziemy się modlili, dzieci Boże, na zakończenie pro-
cesji, w której wzięliście tak żywy i czynny udział. 

Kardynał Stefan Wyszyński 

Czego pragniemy  
dla stolicy i Narodu
Podczas procesji Bożego Ciała  
w Warszawie 17 VI 1976

Umiłowane dzieci Boże stolicy, archidiecezji i Polski! 

uroczystość Bożego Ciała cała nasza ojczyzna wy-
prowadza ze świątyń Boga-Człowieka i szczyci się 

Nim, słusznie uważając, że On jest dla nas wszystkich życiem 
i zmartwychwstaniem. Podobnie i dzisiaj wyprowadziliśmy 
Eucharystycznego Boga-Człowieka w serce miasta, w co-
dzienne życie, które tętni w naszej ojczyźnie, wszczepiając 
się w przeszłość i idąc ku przyszłości. 

Przeszłość, na której budujemy teraźniejszość, wyraża 
się w głębokim poszanowaniu dla całego okresu dziesię-
ciowiecza Kościoła w Polsce, narodzie i państwie. Jak bar-
dzo szanujemy naszą przeszłość, widać i w tym, że nawet 
zmieniliśmy tradycyjną trasę procesji, aby archeologowie 
bez przeszkód mogli dokonać pracy, którą rozpoczęli przy 
Kolumnie Zygmunta na Placu zamkowym, trudząc się nad 
zachowaniem tego, co minęło, a co kryje się pod brukami 
miasta. Uwydatniamy przez to jeszcze ściślej nasz związek 
z przeszłością, którą szanujemy, w nadziei, że i z niej czerpać 
będziemy owoc dla teraźniejszości – jak rolnik zbiera kłosy 
polne z wrzuconych w ziemię ziaren. 

Weszliśmy w życie codzienne, bo chcemy naszej codzien-
nej doczesności pośpieszyć z pomocą Chrystusa Ewangelicz-
nego i Eucharystycznego. Gdy więc dzisiaj Bratu naszemu 
i Zbawcy pokazujemy miasto i rozpogodzone serca, mó-
wimy: Jezu Chryste, przeszliśmy przez ogień i przez wodę 
i wyprowadziłeś nas na miejsce ochłody. Mamy jednakże do 

Ciebie nieustannie wiele próśb, bo pragniemy, abyś był nie 
tylko w naszych świątyniach, ale i w naszym życiu codzien-
nym. Pragniemy, aby Twoje moce objawiały się w naszym 
życiu osobistym, krzepionym przez Eucharystyczny Chleb, 
a także w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, społecz-
nym i narodowym. 

Przecież Ty, Chryste, jesteś Ojcem przyszłego wieku 
i bezpiecznie prowadzisz nas poprzez wiek XX do następ-
nego i dalej, w nieskończoność. A każdy naród pragnie żyć 
w nieskończoność. I chociaż życie wieczne zabezpiecza każ-
demu z nas, ludzi, żywa wiara, to jednak taki czy inny wy-
miar trwania narodu zależy od tego, jakie moce mają w sobie 
dzieci tego narodu. 

Kościół Chrystusowy od dziesięciu wieków idąc ramię 
w ramię z narodem niesie mu niezbędne dla jego trwania 
moce Boże, ukryte przede wszystkim w Ewangelii i w Tobie, 
Chryste, w Twojej Eucharystii. Dlatego, gdy dzisiaj jesteśmy 
przed Tobą, Jezu Chryste, prosimy Ciebie: Daj nam wierność 
Tobie oraz Twojemu i naszemu Ojcu, w Duchu Świętym. Daj 
nam przekonanie, że kto prawdziwie miłuje swój naród i chce 
widzieć w nim dobre owoce, musi zbierać i zespalać wszyst-
kie siły i energie – duchowe, moralne, religijne, chrześci-
jańskie – wszystkie przejawy kultury rodzimej i przeszłości 
historycznej. Wiemy, jak ogromne ma ona dla nas znaczenie. 
Tu, na tym Trakcie Królewskim, mamy najliczniejsze dowo-
dy, iż pragniemy wykorzystać wszystkie moce, które dotych-
czas niósł nasz naród. Świadczy o tym odbudowana stoli-
ca, świadczą o tym świątynie bodaj najprędzej podniesione 
z ruin, oraz pomniki wieszcza narodu i rycerza narodu. Naród 
nasz wszystko pieczołowicie odbudował, nie szczędząc ofiar 
i trudu, czego najlepszym znakiem jest odbudowany Za-
mek Królewski. Chociaż królów złożyliśmy w podziemiach, 
umiemy uszanować ich wkład w dzieje naszego narodu. 

Jeśli tak wielkie znaczenie ma dla nas kultura rodzima 
i narodowa, to tym bardziej powinniśmy szanować naszą 
kulturę religijną, bo ona umacniała naszych ojców i matki, 
ona kształtowała naszych rolników i rzemieślników, rycerzy 
i królów. 

q
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Naród musi mieć głowę i ducha, a głową i duchem naro-
du jest właśnie Ewangelia Chrystusowa. Dlatego tak gorąco 
pragniemy przez Ewangelię uratować ducha każdego obywa-
tela, każdej rodziny i tych, którzy nami kierują. Ratowanie 
człowieka w Polsce mocami Ewangelii jest dzisiaj najdonio-
ślejszym zadaniem. 

Prosimy Cię więc, Chryste, abyśmy dochowali wierności 
Ojcu niebieskiemu, Tobie, Twojej Ewangelii i zwycięskiemu 
krzyżowi, Kościołowi i Jego Matce. Wiemy, że wierność 
Bogu ratuje w nas postawę męstwa i ofiarności, bo umacniają 
nas wzory wzięte z ducha Ewangelii Chrystusowej. 

Ale, gdy prosimy Cię, Chryste, abyś dał nam łaskę wier-
ności Tobie i Twemu Ojcu, prosimy Cię też: Daj nam zdrowy 
ład moralny, ład serca. Doświadczenie dziejów powszech-
nych poucza, że narody giną wtedy, gdy rozkłada się ich 
moralność osobista, rodzinna i społeczna. Stąd też, wielka 
wrażliwość każdego z nas – rodziców, całego społeczeństwa, 
narodu, Kościoła i wszystkich, którzy nam służą – na zacho-
wanie zdrowego ładu moralnego, zwłaszcza w wychowaniu 
młodego pokolenia, dzieci i młodzieży, którym my wszyscy 
musimy dać przykład. 

Boimy się ludzi, którzy mając zdemoralizowaną duszę 
chcieliby być nauczycielami dzieci narodu – jak to się nie-
raz wyczuwa w różnych programach wychowania, zwłaszcza 
w tak zwanym programie wychowania seksualnego. Jakże 
trzeba czuwać nad tym, aby wychowanie nasze było narodo-
we, religijne i czyste! Od tego zależy moc i energia życiowa 
naszego narodu oraz jego przyszłość i siła wytrwania. 

Do Ciebie, Jezu Chryste, który krążysz dzisiaj na ramio-
nach naszych – niesiony przez biskupa Warszawy oraz przez 
przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, arcybiskupa Luigi Pog-
gi, który przeniósł Ciebie od drugiego ołtarza do trzeciego 
– pokornie wołamy wypraszając pokój społeczny dla naszego 
narodu i dla życia domowego. 

Tak często podkreślaliśmy, że pokój społeczny zależy od 
uszanowania podstawowych praw człowieka i obywatela. Lę-
kamy się wszystkiego, co dzisiaj mogłoby być pogwałceniem 
tych praw, a co jutro mogłoby zrodzić nowe niepokoje. Po-
kój społeczny, tak niezbędny dla naszego bytu narodowego, 
gwarantujemy sobie już dzisiaj przez poszanowanie podsta-
wowych praw osoby ludzkiej. Jeżeli kiedy się to dokonuje, to 
właśnie w uroczystość Bożego Ciała, gdy Chrystus łączy nas 
wszystkich, a wchodząc do każdego serca sprawia, że jeste-
śmy sobie braćmi. Żyjemy złączeni bardziej poczuciem bra-
terstwa i wspólnoty aniżeli jakiejkolwiek innej więzi, choćby 
tak doniosłej jak więź języka, dziejów czy kultury narodowej 
– więzi tak przecież cennych i tak przez nas chronionych. 

Pokój społeczny jest zadaniem niezwykle dla nas wszyst-
kich doniosłym i pilnym, ale zachowanie go w dużym stop-
niu jest uzależnione od uszanowania podstawowych praw 
każdego człowieka żyjącego w naszej ojczyźnie. 

Jeszcze jedną prośbę mamy do Ciebie, Chryste, krążący dzi-
siaj po ulicach stolicy teraz i w procesjach wieczornych w tylu 
parafiach naszego rozległego miasta. Panie Jezu Chryste! Daj 
nam pokój światowy! Przecież Ty jesteś królem pokoju. Do 
Ciebie wołamy w każdej Mszy świętej: Użycz nam pokoju. 
Ty powiedziałeś do uczniów swoich: Pokój mój daję wam, nie 
jako świat daje... (J 14,27). O jakże świat jest nieudolny, by 
przynieść pokój wszystkim ludom i narodom! Z lękiem śledzi-

my poczynania wielkich ludzi, którzy targują się o magazyny 
pocisków, o ten czy inny rodzaj broni, którym mogliby się po-
służyć, a którego nie należałoby uruchomić. Wydaje się nam, 
że są to bardzo doniosłe, ale bardzo nieskuteczne rozmowy. 
I chociaż ożywiają się w nas nadzieje, gdy mężowie polityczni 
zbierają się na różne kongresy i zjazdy, lękamy się jednak, by 
sami się nie łudzili i innych w błąd nie wprowadzali. 

Do zachowania pokoju światowego potrzeba niezwykłej 
odwagi i szczerości, ofiary i poświęcenia. Ale te ofiary i po-
święcenia muszą składać po trosze, w odpowiednim wymiarze, 
wszystkie narody. A im są zasobniejsze, im większe mają am-
bicje przewodzenia światu, tym bardziej muszą zamienić broń 
na serca. Jeżeli chcą zyskać nasze zaufanie, jeśli chcą, abyśmy 
ich kochali, jak my sami byśmy tego pragnęli, to musimy wy-
czuć, że zbrojne defilady, przechwalanie się bronią i nowymi 
pociskami – należy już do przeszłości. A tymczasem i dzisiaj 
pisze się o nowych wynalazkach o charakterze biochemicz-
nym, które mają neutralizować psychikę ludzką i rozkładać 
wolę wodzów i żołnierzy, zanim jeszcze dotkną ich pociski. 
Gdy to wszystko dochodzi do naszej świadomości, lękamy się, 
że jeszcze dotąd nie mamy rzetelnych wodzów, zdolnych do 
prowadzenia narodów do pokoju. I czekamy na nich. Zaufamy 
im, gdy będą prawdziwie pragnęli światowego pokoju i bez-
pieczeństwa, nie tylko dla wielkich i przodujących narodów, 
ale dla wszystkich narodów, choćby najmniejszych – jak pięk-
nie to wykładał w encyklice Pacem in terris papież Jan XXIII. 

Oto nasze modlitwy o zachowanie wiary, o lad moralny 
serca, o pokój społeczny i o pokój światowy. Zanosimy je ku 
Tobie, Panie Jezu Chryste, który jesteś dla nas Nauczycielem, 
Drogą, Prawdą, Życiem i Mocą. Do Ciebie, Chryste, który 
powiedziałeś: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie 
przeminą (Mk 13,31), wołamy z ufnością: Do kogo pójdzie-
my? Słowa żywota wiecznego Ty masz (J 6,68). Ufamy To-
bie! Spojrzyj, Panie Jezu Chryste, na wierną Ci Warszawę, na 
całą Polskę. Spojrzyj na serca naszej młodzieży i dzieci, które 
przebijają się do Ciebie w niemałym trudzie, aby Ci powie-
dzieć, że Cię kochają, ufają Tobie, z Tobą wchodzą w Boże 
życie naszego narodu. 

Wyprowadziliśmy Cię, Chryste Eucharystyczny, ze świą-
tyń w życie codzienne. Bodaj nigdzie nie oglądamy tak wiel-
kiego kontrastu – spotkania ładu przyrodzonego z nadprzy-
rodzonym, jak właśnie dzisiaj. Pragniemy jednak, aby nie 
było to kontrastem, lecz harmonią, aby życie przyrodzone 
wzmacniane było nadprzyrodzonymi, Bożymi. O to Cię bła-
gamy, Jezu Chryste, przez przyczynę Twej Matki, która jest 
patronką naszego miasta. 

Wyruszyliśmy w procesji od Matki Bożej Wiedeńskiej 
zwanej Passawską, która jedna ocalała w tym mieście na swo-
im kamiennym tronie. I poszliśmy przed ołtarz drogich nam 
rzemieślników, którzy nigdy nie zawodzili, zawsze byli wierni 
Kościołowi i tradycji narodowej, stąd poszliśmy do sióstr wi-
zytek, które trwają tutaj wieki całe – osadzone jeszcze przez 
królów – i modlą się za wszystkich. Wróciliśmy przed kościół 
seminaryjny, gdzie wychowujemy młodych kapłanów na wa-
sze sługi. Stąd, dzieci Boże, otrzymawszy błogosławieństwo 
nasze, pójdziecie do waszych domostw. Nieście w sercach wa-
szych modlitwę o wierność Bogu, o ład moralny serc, o pokój 
społeczny w ojczyźnie i o pokój światowy na całym globie 
ziemskim. 
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Jak Madonna z Faenzy  
ocaliła Warszawę, 
Wilno i Kraków

bjawienie Matki Bożej Łaskawej powinno wpisać się 
w historię Polski jako fakt historyczny, podobnie jak 

zjawienie się Bogurodzicy w Guadalupe, La Salette czy 
Knock odnotowane są w pisanej historii Meksyku, Francji 
i Wielkiej Brytanii – uważa Ewa Storożyńska, znawczyni 
historii cudownego wizerunku, współautorka książki „Matka 
Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” ukazującej panoramę wyda-
rzeń Bitwy Warszawskiej, których kulminacją było zjawienie 
się Bogurodzicy.

„Solenna introdukcja” miała miejsce 14 kwietnia 1653 r.: 
„Obraz Mater Gratiarum z nabożeństwem o ukrócenie zara-
zy uroczyście przez biskupa Jerzego Tyszkiewicza do kościo-
ła [Świętych Piotra i Pawła] był wprowadzony”.

Nabożeństwa błagalne wzruszyły serce Matki Łaskawej 
i także tutaj śmiercionośna plaga błyskawicznie wygasła. 
Obraz Mater Gratiarum jako pierwszy w Wilnie zyskał miano 
cudownego, uważano, że „jest Tarczą (Palladium) osłaniającą 
miasto i mieszkańców przed wszelkimi klęskami, a szczególnie 
przed klęską zarazy”. Biograf Wilna Józef Bieliński przekazał, 
że wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie do-
piero po powstaniu listopadowym zyskał renomę cudownego.

Gdy w roku 1705 Warszawie groził wybuch epidemii, 
świątynia pijarów nie mogła pomieścić tłumów pragnących 
modlić się przed ołtarzem Matki Łaskawej. Problem rozwiąza-
no, przenosząc polichromowaną figurę Mater Gratiarum (dłu-
ta królewskiego snycerza, Wilhelma Barsza) do największej 
warszawskiej świątyni, kolegiaty św. Jana (obecnie katedry).

„Figurę niosło [na rzeźbionym feretronie] czterech kapła-
nów, którym towarzyszyła orkiestra i chór złożony tak z arty-
stów, jak i amatorów, bowiem zarówno odpusty, jak i święta 
Madonna Gratiarum miały wspaniałą oprawę muzyczną”. 
„A zgromadzony zewsząd lud przypatrywał się tej pobożnej 
i pięknej ceremonii”. Figurę umieszczono na ołtarzu ozdo-
bionym kwietną dekoracją, gdzie „aż do samej nocy, przy 
światłach, nabożeństwa były odprawiane, ponieważ wiado-
mym było, że za pobożnym udaniem się do tegoż wizerunku 
powietrze morowe ustawało”.

Madonna nie zawiodła pokładanego zaufania! Magistrat, 
w dowód wdzięczności, ofiarował patronce Warszawy wo-
tum, piękną srebrną sukienkę, a także dopilnował, by cu-
downy obraz i jego otoczenie „złotymi klejnotami i różnymi 
wspaniałościami, nie do uwierzenia, ozdobiono”.

W trzy lata później (1708 r.) epidemia zaatakowała jedno-
cześnie stolicę Litwy i dawną stolicę Rzeczypospolitej, Kra-
ków. Wilnianie po 55 latach od ostatniego ataku moru już nie 
pamiętali, skąd należy oczekiwać ratunku. Bóg im o tym sam 
przypomniał: „Burmistrz miasta, Jan Gawlowiecki na skutek 
widzenia, jakie miał pewnej nocy, oddał publicznie Wilno 
w opiekę Bogurodzicy przed obrazem Matki Bożej Łaskawej 
»ze strzałami«”. Madonna i tym razem zniszczyła ogniska epi-
demii, a magistrat obwołał Mater Gratiarum patronką Wilna. 

O

Obraz Mater Gratiarum w kościele Św. Piotra i Pawła w Wilnie. 
Fot. K. Sadowski

Figura Matki Bożej Łaskawej w warszawskim Sanktuarium. 
Fot. K. Sadowskicd. na str. 18 F
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A mos to pierwszy z proroków starotestamentowych 
[ST], którego wyrocznie, spisane ponad 2700 lat temu, 

zachowały się dla nas w formie księgi. 
Amos był mieszkańcem królestwa Judy (Am 1,1), pocho-

dził z Tekoa, miejscowości leżącej w górzystej okolicy, „8 km 
na południe od Betlejem” [5]. Na wezwanie Boga przybywa 
do Betel – jednego z głównych ośrodków kultu królestwa 
Izraela (Am 7,10). 

Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, 
gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory – wo-
łał Amos (Am 7,14) chcąc przez to powiedzieć, że nie jest 
„zawodowym” prorokiem, nie należy do żadnej grupy pro-
rockiej; „stowarzyszenia proroków znane były w Izraelu od 
początku istnienia monarchii (1 Krl 20,35; 2 Krl 2,3.5.7.15; 
4,1.38)” [3]. Przedstawia siebie jako pasterza i ogrodnika. 
Trudni się nacinaniem sykomor, by zanim osiągną natural-
ną dojrzałość wypuściły zawarty w nich cierpki sok, dzięki 
czemu owoce tego drzewa stawały się słodsze. Te dwa za-
wody Amosa jakże bardzo symbolicznie mówią nam o pro-
roku. Każdy prorok, w związku ze swoim powołaniem, jest 
pasterzem ludu, jest odpowiedzialny przed Bogiem za trzodę 
Bożą. Ojcowie Kościoła podkreślają, że pasterze są jedynymi 
ludźmi, którzy nie śpią, czuwają, troszczą się o stado, służą 
mu. Z drugiej strony nacinanie drzew, by wydały dobry owoc 
– pokazuje nam działanie Słowa Bożego w sercu człowieka. 
Słowo Boże – jak miecz obosieczny – ma naciąć twarde serce 
człowieka, usunąć z niego gorycz grzechu, złości, pychę, by 
mógł w nim dojrzewać owoc miłości. Prorok swoim słowem, 
które Bóg mu daje, nacina ludzkie serca, oczyszcza je, uwal-
nia, uzdalnia do dojrzewania, do wolności. 

Powołanie Amosa zrodziło się z osobistego i niezwykłego 
spotkania z Bogiem: Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł 
do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!” 
(Am 7,15). Być prorokiem to nie jest decyzja, być prorokiem 
to jest wewnętrzny imperatyw, najgłębsze wewnętrzne prze-
życie, które sprawia, że człowiek nie może Bogu powiedzieć 
„nie”: Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg 
przemówi, któż nie będzie prorokować? (Am 3,8). Słowo 
Pana spadło na niego i zmusiło go do działania. Jego tożsa-
mość proroka nie jest dziedziczna czy urzędowa, jego tożsa-
mość jest charyzmatyczna. Amos, patrząc z naszego punktu 
widzenia, był to człowiek świecki, zajmował się utrzyma-
niem rodziny, zarabianiem na życie i nagle został wezwany 
i posłany przez Boga, musi zostawić to co spokojne i narażać 
się, by mówić prawdę, by głosić słowo Boże. 

Precyzyjne datowanie działalności Amosa opiera się prze-
de wszystkim na informacjach podanych we wstępie Księgi 
(Am 1,1). Umiejscowienie proroka w konkretnych ramach 
czasowych, przestrzennych i społecznych odsłania naturę 
zjawiska biblijnego profetyzmu: nie chodzi o przepowiadanie 

przyszłości, lecz o religijny osąd teraźniejszości i przeszłości 
podjęty w celu kształtowania przyszłości. 

Prorok działał w VIII w. (ok. 760 r. przed Chr.), kiedy 
to biblijny Izrael był podzielony politycznie na dwa króle-
stwa: północne Królestwo Izraela ze stolicą w Samarii (od 
ok. 877 r. przed Chr.) oraz południowe Królestwo Judy ze 
stolicą w Jerozolimie (od w 1003 r. przed Chr.).W państwie 
południowym, od czasów króla Dawida aż do zagłady Jero-
zolimy przez Babilończyków (587 r. przed Chr.) i utraty nie-
zależności, rządzili władcy z jednej dynastii – dynastii Dawi-
dowej. „Ciągłość dynastyczna miała ogromne znaczenie dla 
integralności państwa oraz konsolidacji mieszkańców wokół 
króla i jego dworu” [4]. 

Historia królestwa Izraela była o wiele bardziej burzliwa, 
królowie Izraela często się zmieniali. Liczne zamachy stanu 
i zbrodnie królobójstwa, „atmosfera krwawych intryg i ślepej 
przemocy miała wpływ na powszechne nastroje i przenosiła 
się na wszystkie warstwy społeczne, powiększając zamęt 
i dezintegrację społeczeństwa” [4].

Przed podziałem monarchii (930 r. przed Chr.) świątynia 
w Jerozolimie była miejscem pielgrzymek wszystkich Izra-
elitów. Pierwszy władca Izraela Jeroboam I „przystępując 
do organizacji królestwa nie mógł pozwolić, aby Jerozoli-
ma pozostała nadal centrum religijnym także dla Królestwa 
Północnego, ponieważ istnienie państwa i jego odrębność 
były w dużej mierze oparte na religii. Jednym z pierwszych 
jego posunięć było ustanowienie państwowych sanktuariów 
mających zahamować ruch pielgrzymkowy do Jerozolimy 
(1 Krl 12,26-33)” [6]. 

Jolanta Górecka 

Amos –  
Głód Słowa Bożego

cd. na str. 10 F
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cd. ze str. � F
Dlatego odnowił kult w świątyniach znanych z tradycji: 
w Betel, gdzie Abram umieścił ołtarz i składał ofiarę Bogu 
(Rdz 12,8;13,3) oraz w Dan w świątyni pochodzącej z cza-
sów Sędziów (Sdz 18,1-31).Już samo ustanowienie dwóch 
centrów kultowych w Betel i w Dan nie było zgodne z wy-
mogami ortodoksyjnej wiary Izraela, albowiem kult miał 
mieć charakter scentralizowany, a miejsce jego sprawowania 
zostało wskazane Dawidowi (2 Krn 3,1).

W reaktywowanych świątyniach król umieścił złote cielce 
– przedmiot kultu, który stanowił przeciwwagę dla Arki Przy-
mierza czczonej w Jerozolimie (1 Krl 12,28). „Jednak zaraz 
powstała niejasność, ponieważ także Baal, bóg Kananejczy-
ków był przedstawiony pod postacią cielca. Lud nie widział 
większej różnicy pomiędzy tymi dwoma cielcami, z których 
jeden wyrażał Jahwe, a drugi Baala. Wbrew woli króla Jerobo-
ama I pojawiła się więc idolatria” [6]. Król powoływał kapła-
nów spośród zwykłego ludu (1 Krl 12,31), którzy oczywiście 
reprezentowali jego interesy. Ponadto „ustanowił święto dla 
Izraelitów w świątyniach w Betel i Dan, w tym samym dniu co 
w Judzie, aby przeszkodzić udawaniu się do świątyni jerozo-
limskiej w celach świętowania (1 Krl 12,32-33). Ludzie udawa-
li się do lokalnych świątyń w Dan (Am 8,14), Gilgal (Am 5,5) 
czy też do królewskiego sanktuarium w Betel (Am 7,10) lub 
do Beer-Szeby (Am 8,14), gdzie mnożono ofiary składane Jah-
we. Wielkie świątynie były tłumnie odwiedzane, ale nie zacho-
wywano czystości obrzędów religijnych.” [6].

W VIII w. przed Chr. oba królestwa przeżywają okres świet-
ności i dobrobytu. Władca w królestwie północnym – Jerobo-
am II (782-753) „wykorzystał umiejętnie sytuację, w której 
Asyria pochłonięta walką z wyrastającym właśnie od północy 
królestwem Urartu, zwracała mniejszą uwagę na to, co działo 
się bliżej Morza Śródziemnego” [5]. Odzyskał ziemie utraco-
ne za panowania jego poprzedników (2 Krl 10,32-33;13,1-9), 
przywrócił granice Izraela od Wejścia do Chamat aż do Mo-
rza Araby (2 Krl 14,25). Jeroboam II był także „wielkim bu-
downiczym, a ślady tej działalności odnajdujemy dziś jeszcze 
w ruinach jego stolicy Samarii. Żyła ona pod jego rządami 
bogato i szczęśliwie, o czym świadczą wymownie nie tylko 
pozostałości fortyfikacji i pałacu królewskiego, wzniesionego 
na wzgórzu, lecz także licznie znajdowane fragmenty różnych 
przedmiotów z hebanu, ozdób z kości słoniowej, nieraz bardzo 
misternie rzeźbionej, wręcz inkrustowanej lazurytem lub łą-
czonej ze złotem” [5].

Działalność proroka Amosa przypada na okres wielkiego 
rozkwitu politycznego i gospodarczego Izraela. I w takim to 
czasie do sanktuarium królewskiego w Betel przybywa czło-
wiek spoza wszelkich układów, rzecznik Boga przed ludź-
mi, który zapowiada, że cały ten kult schizmatycki zostanie 
zniszczony. 

Amos – określany często mianem proroka sprawiedliwości 
społecznej – krytykuje społeczne zachowania, w których są za-
angażowane całe grupy społeczne. Rozwarstwienie społeczne 
było tak głębokie, że sprzyjało piętrzeniu się niesprawiedliwo-
ści, skutkującym wykluczaniem oraz dotkliwymi podziałami 
i antagonizowaniem Izraelitów. Amos potępia niewolnictwo za 
długi (Am 2,6b), ucisk i  wyzysk ubogich (Am 2,7n), przemoc 
bogatych (Am 3,9n), luksusowe życie (Am 6,4-6), nadużycia 
kupców (Am 8,5), niesprawiedliwość w sądach (Am 6,12). 
Łamanie zasad sprawiedliwości społecznej i perwersja w sto-
sowaniu prawa (Am 5,7.10.12) potęgowały ciężkie położe-
nie i rozpacz ubogich (Am 5,9.11), którzy doznawali krzywd 
w bramie (Am 5,13), czyli podczas sprawowania sądów. Nie-
sprawiedliwi i przekupni sędziowie wydawali krzywdzące wy-
roki, pozbawiając ich majątku i godności. 

Prorok mocno występuje przeciwko bogaceniu się boga-
tych, a zubożeniu i uciskowi biednych, domaga się sprawied-
liwości w stosunkach społecznych, w sądach i handlu. Amos 
wytyka ludowi Izraela to, że naród wybrany zapomniał co 
oznacza wybranie i do czego zobowiązuje ich Przymierze. 
Prorok mówi wprost, że Izrael zapomniał o dziełach Boga, 
o wyzwoleniu, które uczyniło wszystkich Izraelitów równych 
wobec Boga, że każda niesprawiedliwość wobec bliźniego to 
pogwałcenie Przymierza, uderzenie w relacje z Bogiem.

Ostre, gwałtowne wypowiedzi Amosa pozwalają przeczu-
wać zagrażające nieszczęścia. Prorok widzi wzrastającą potę-
gę Asyrii i kruchość obu królestw. Zapowiada klęskę północ-
nego Królestwa Izraela. Niecałe 30 lat później Asyria podbiła 
królestwo Izraela i słowa Amosa okazały się prawdziwe. Dla 
Izraela rozpoczął się czas asyryjskiego wygnania.

Jolanta Górecka 

Amos –  
Głód Słowa Bożego
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Prorok wzywa do nawrócenia – jeżeli będziecie szukać 
Boga prawdziwego, On wyprostuje wasze drogi, zmieni wa-
sze postawy, powrócicie znów do przymierza, którym was 
obdarzył i będziecie mogli dalej żyć w pomyślności. Drogą 
do ocalenia jest czynienie dobra i okazywanie miłości lu-
dziom: Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, 
Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie 
w nienawiści zło, a miłujcie dobro! (Am 5,14-15). Łamanie 
prawa i podstawowych zasad sprawiedliwości zostanie przez 
Boga surowo ukarane. Skutki tego gniewu ukazuje prorok 
w pięciu wizjach (Am 7,1-9;8,1-3;9,1-4). 

Wśród licznych gróźb Amos zapowiada głód słowa Bo-
żego: Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę 
głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz 
głód słuchania słów Pańskich.Wtedy błąkać się będą od mo-
rza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć 
słowo Pańskie, lecz go nie znajdą (Am 8,11-12). Jest to jedy-
na w całym ST taka kara! „Wersety wchodzą w skład więk-
szej jednostki tematycznej obejmującej Am 8,9-14, której 
wątkiem przewodnim jest idea Dnia Pańskiego („ów dzień”), 
w którym kara dosięgnie nieprawych w Izraelu. (…) 

Literacki kontekst w. 11-12 sugeruje nie tyle „zesłanie 
głodu” w sensie wzbudzenia potrzeby słuchania Słów Boga, 
ile raczej dopuszczenie takiej sytuacji, w której Słowo Boże 
stanie się niedostępne lub nieobecne” [2]. Czy to oznacza, 
że Bóg zamierza się ukryć? A może człowiekowi, trwające-
mu w grzechu, wydajes ię, że Bóg zamilkł i że nie ingeruje 
w jego losy, otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha (Iz 42,20). 
Można przecież słuchać Słowa Bożego i… go nie słyszeć.

Najstraszniejsze dla Izraela i każdego wierzącego jest 
milczenie Boga. Głód Boga wynika z naszej człowieczej na-
tury, „pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, po-
nieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie 
przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu czło-
wiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” 
(KKK 27). Człowiek został stworzony słowem Boga i czuje 
potrzebę, by Bóg się do niego odezwał. 

W historii Izraela Słowo Boże było drogowskazem, niosło 
pociechę i obietnicę lepszej przyszłości: Pamiętaj na wszyst-
kie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, (…) Utrapił 
cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, (…) bo chciał ci dać 
poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale czło-
wiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana (Pwt 8,2-3). 
Moc tych Słów Pan Jezus objawił nam podczas odrzucenia 
pokusy łatwych rozwiązań (Mt 4,4). 

W czasach ST tęsknota za Bogiem mocno wybrzmiewa 
w żarliwych modlitwach psalmistów. Po trzech tysiącach 
lat słowa: Boże, Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie 
moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, 
spragniona, bez wody (Ps 63,2) odczuwamy tak, jakby zo-
stały napisane dzisiaj. Psalmy uczą miłości do Słowa Bożego 
i pozwalają odkrywać różne aspekty jego działania: Twoje 
Słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścież-
ce (Ps 119,105). Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać 
z zagłady ich życie (Ps 107,20). Jakże ciężka i trudna do 
zniesienia będzie zapowiadana kara: 

Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja prag-
nie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: 
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? (Ps 42,2).

Wyrocznię – groźbę zapowiadającą głód słuchania Słowa 
Bożego egzegeci tłumaczą zwykle jako zapowiedź wygaś-
nięcia profetyzmu w Izraelu. Jak wiemy, prorocy nauczali od 
X do IV w. przed Chr., zapowiadali działanie Boga, a więc 
wszystko to, co jest dowodem obecności żyjącego Boga, co 
ukazuje Jego ingerencję w dziejach ludu Bożego. Od IV w. 
przed Chr. nauczanie proroków kończy się, nie ma proro-
ków, jest cisza (!). I wtenczas pojawia się «prorok przełomu» 
– Jan Chrzciciel, który zapowiada, że Bóg bardzo konkret-
nie będzie działał w historii tego ludu, że ten Bóg już się na-
rodził (!). Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę (1 P 1,25). „To stwier-
dzenie z Pierwszego Listu św. Piotra, nawiązujące do słów 
proroka Izajasza (Iz 40,8), ukazuje nam tajemnicę Boga ob-
jawiającego się przez dar swojego Słowa. Słowo to, trwające 
na wieki, weszło w czas. Bóg wypowiedział swoje odwiecz-
ne Słowo w sposób ludzki; Jego Słowo «stało się Ciałem» 
(J 1,14)” [1]. 

Proroctwo Amosa, zapowiada Chrystusa i głód słowa, 
który On zaspokaja. Amos woła w imieniu Boga: Szukajcie 
Mnie, a żyć będziecie! (5,4.6). Największym dobrem, jakiego 
człowiek może szukać, jest Bóg. Bóg mówi nam, by szukać 
Go właśnie w Słowie, bo tam się ukrywa. W przypowieści 
o siewcy Pan Jezus tłumaczy, jak ważne jest ‘ziarno’ słowa 
Bożego i że w każdym, kto się Nim karmi, wydaje owoc 
(M 13,18-23). Głód Słowa Bożego, to pragnienie odkrywania 
prawdy o Bogu i człowieku. Biblia jest Słowem Boga skiero-
wanym do nas. Ta właśnie perykopa (Am 8,11) została przy-
toczona – jako zachęta do lektury biblijnej – przez Prymasa 
Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego w słowie wstępnym 
do Biblii Tysiąclecia. 

Jan Chryzostom (†407) stawia nam pytanie: „Cóż mogło-
by być gorsze niż to, gdybyś sam dobrowolnie sprowadzał na 
siebie to, czym Bóg zagroził jako karą, skazując w ten sposób 
swoją duszę na jakiś rodzaj ciężkiego głodu i czyniąc z niej 
istotę najsłabszą w świecie” [2].

Bibliografia:

BP  Biblia Paulistów, 2008
1. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum 

Domini, 30.09.2010 https://opoka.org.pl/
2. Ks. Bardski Krzysztof, Księga Amosa w interpretacji patry-

stycznej, Collectanea Theologica 85(2015)4
3. Barre Michael L. Księga Amosa, Katolicki Komentarz Biblij-

ny, „Vocatio” Warszawa 2004
4. Ks. Chrostowski Waldemar, Tło historyczne i społeczne naucza-

nia proroka Amosa, Collectanea Theologica 85(2015)4
5. Świderkówna Anna, Rozmowy o Biblii, PWN Warszawa 2000
6. Witaszek Gabriel CSSR, Prorocy VIII w. przed Chr. wobec de-

wiacji kultowych, Roczniki Teologiczne, Tom XLII, z.1-1995
Cytaty biblijne – Biblia Tysiąclecia (BT): https://biblia.deon.pl/
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Anna Kaszubowska 

Dzień Ojca...
Medytacja 1

Ojcowizna
«Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że po-
winienem być w tym, co na-
leży do mego Ojca?» (Łk 2,49).

Czekałam na ciebie, tato. Spójrz, wszystko przygotowa-
ne. Oto twoje umiłowane miejsce w fotelu, wykrochmalo-
ny bieżnik na stole, lśniące filiżanki z domowej zastawy. 
Herbata wciąż ciepła – w termosie, jak lubisz; nigdy nie 
ostygła, jak moje uczucia względem ciebie. Świeże tuli-
pany w wazonie też jakby nigdy nie więdły, niczym nie-
słabnąca tęsknota za twoją obecnością. Teraz już nic nie 
odciągnie naszej uwagi. Usiądź, porozmawiajmy.

Na blokowisku, pośród ulicznego zgiełku, w kafejkach 
i na bulwarach, gdy rosa jeszcze szkliła się na trawie i gdy 
mrok spowijał miasto, gdy dzieci podbiegały z rodzica-
mi do drzwi szkoły i gdy zasypiały utulone przez nich 
dobrze znaną kołysanką, gdy rozbłyskały świąteczne ne-
ony i gdy gasły wieczorne światła w pobliskich domach 
– szukałam ciebie z drżeniem, nagląco, nieustępliwie. 
Pochlebnymi rekomendacjami zewnętrznych autoryte-
tów próbowałam zatrzymać na sobie – choć przez chwi-
lę – twój rozbiegany wzrok. Wytrwale kolekcjonowałam 
plusy (nad)odpowiedzialności. Komponowany latami 
pakiet zasługiwania na miłość nie tylko dotkliwie mnie 
wyczerpał, ale i obrósł w dynamikę, by – manipulacyj-
nie skądinąd – zaskarbiać sobie coś, zjednywać kogoś.

Śniłam o tobie, tato. Z oddali odmalowałam twój por-
tret, ufna, że się ucieleśni. Tak intensywny, jakby wciąż 
stał na sztaludze i co rusz zyskiwał kolejną warstwę barw. 
Moje serce pochwyciło ten pędzel na tyle mocno, że za-
częło nadawać przezeń realnym postaciom wymarzony 
rys. Na fali niezrozumienia i rozczarowań uznać finalnie 
musiało, że rzeczywistość to nie jawa. Uznać i odłożyć 
przykładany do niej fantasmagoryczny probierz. Opłakać 
własną niemoc, by odkryć właściwe proporcje widzenia 
i przeżywania. Ujrzeć świat, który już jest „jakiś”, i ludzi, 
którzy już są „jacyś”, których samo stwarzać nie jest wład-
ne, ale z którymi ma prawo i zdoła współistnieć.

Gdy dzisiaj odważyłam się wysłuchać twej historii, 
tato, nasz wspólny świat okazuje się mniej jednoznacz-
ny. Z twojej rany niekochania wypływa to samo palące 
pragnienie, które i mnie przenika. W tej godzinie one 
właśnie spotkały się przy tym skromnym stoliku. Spot-
kały się na chwilę, bo przecież biegną dalej, w głąb, nie-
ugaszone, rwące, jakby chciały wrócić do Źródła, które 
wreszcie je zaspokoi i pozwoli odetchnąć. Zobacz, już 
zmierzcha… Wstańmy i pójdźmy – i ja, i ty – w wolności 
własną drogą.

Ojcze mój, który jesteś w niebie… 

Medytacja 2

Ja – Ty
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to 
nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak 
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca» (J 14,8n).

Najpierw wiązała się z byciem przy kimś. Przy tym, 
który chroni, karmi, przygarnia. Przy tym, który wzno-
si dom, porządkuje w nim przestrzeń, utwierdza młode 
fundamenty. Przy tym, który na swoich barkach wpro-
wadza w świat – objaśnia rządzące nim reguły, pokazuje 
składające się nań cząsteczki, tłumaczy spoiwa pomiędzy 
nimi. Była pierwotną dobrą zależnością, dowiadywała 
się, co znaczy stosunek «ja» – «ty». Czerpała z «ty» peł-
nymi garściami – głodna jego mądrości i doświadcze-
nia, dająca prostolinijną wiarę słowom. Potrzebowała 
dotyku – przezeń poznawała rzeczywistość, smakowa-
ła ją. Wytęskniona rzucała się w ramiona, obejmowała 
za szyję, tuliła do policzka. W rozkloszowanej sukience 
przebiegała wśród pól rzepakowych niczym roztańczo-
na w walcu na balowej sali. Opowiadała życie całą sobą 
– czysta jak zdrój krystalicznej wody, wolna jak jaskółka 
podrywająca się do lotu. Pytała o szczęście. Pragnęła ko-
chać i być kochana.

Nadwątlona, a potem zerwana więź wydrążyła w niej 
krater. Jego nagie ściany ciągnące się w dół długim le-
jem zapisały w głębi niedostępne matryce – surowe, 
nieporuszone, zastygłe. Wydobywająca się zeń lawa 
i wulkaniczny pył, niechciane i niezamierzone przecież, 
otworzyły w niej nową dynamikę – konfrontacyjną, ma-
skującą, obronną. Gwałtowna, niekiedy bezwzględna, 
musiała znajdować w sobie siłę, krzesać ją naprędce, 
używać jak w fortecy. Wyczerpana – w samotnej jamie 
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szukała bezpiecznego portu. Stale «być» już nie umiała. 
Nauczyła się bywać, wystraszona zbliżała i oddalała się 
naprzemiennie. Nie rozumiała tego «dziania się», któ-
re ją pochwyciło. «Czy to dobrze, że jestem?» – pyta-
ła, złakniona potwierdzenia. Choć mniej widoczna, za-
mglona, niczym mętne światło, niezmiennie pragnęła 
kochać i być kochana. 

W napięciu pomiędzy obecnością i nieobecnością 
twoje wołanie, Filipie, stało się i moją modlitwą. Gdy 
umysł cichnie, gdy myśli biegną, ale nie wikłają w nowe 
– stare interpretacje, gdy język uznaje własną bezsilność, 
ujawnia się świadomość sama w sobie. Uobecnia się naj-
głębsze «ja». Oto jest miejsce, którego nie dosięga ani nie 
wyraża żadne słowo, ale z którego Słowo pochodzi. Sta-
nowcza i spokojna pewność co do własnej tożsamości po-
zwala dawnym zmaganiom odpocząć. Pierwsze pojęcia 
«ja» i «ty» wyczerpują się, gdy odkrywam przewyższa-
jące je doświadczenie «ja» w «Ty». Ono zaprasza mnie, 
by przeżywać w całej pełni chwilę obecną – tę, która jest, 
w której jestem całą sobą. Nie potrzeba już żadnych stra-
tegii, mam tę chwilę i jakże mi ona wystarcza.

 

Medytacja 3

Serce jawnogrzesznicy
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. 
Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za sto-
łem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie 
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu 
faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, 
i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami 
oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. 
Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 
[…] [Jezus] zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: 
«Widzisz tę kobietę? […] Odpuszczone są jej liczne grze-
chy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się 
odpuszcza, mało miłuje» (Łk 7,36-38.44.47).

Niestrudzenie wyglądam kogoś, kto przyjdzie do mnie 
w gościnę. Kto zacz? Więcej niż tylko nieobcy, niż zale-
dwie kojarzony jakoś. Niedaleki, spokrewniony, ważny. 
Ktoś, kto moje realia szczerze zechce poznać i czasu na to 
nie poskąpi. Kto od progu w oczy spojrzy i wzroku w żad-
nym ekranie nie będzie topił. Kto wysłucha z uwagą i bez 
pruderii podzieli się tym, co własne. Kto wieść pomyślną 
przyniesie, kto wobec trudności pomilczy niespiesznie. 
Nie odejmie sztucznie niczego, niczego nie narzuci. Ni-
czym nie będzie mamił, ku niczemu nie ponagli.

Ktoś, kto w odrzwiach domu już dłoń wyciągnie, 
a może i w ramiona pochwyci. Kto nie tylko przy stole, 
ale i przy stoliku usiądzie. Kto porcelanowej zastawy nie 
wymaga i kubek nie od kompletu w dłoni bez grymasu 

potrzyma. Kto w zwyczajnej herbacie smak znajdzie i wy-
twornego espresso nie będzie szukał. Domowników nie 
wyselekcjonuje, by i maluczkich dopuścić, i ze starszy-
mi się nie rozminąć. Znaną pieśń wspólnie zanuci, stare 
opowiastki przywoła. Dawne wojaże powspomina. Tym, 
co wciąż łączy, się ucieszy. Pozwoli poczuć, że potrzeba 
obecności się nie starzeje. Zajrzy nie tylko od święta, na 
czerwoną kartkę w kalendarzu nie każe czekać. Wróci 
zwyczajny, zapuka w niepogodę, wiedziony tym jedynie, 
by pobyć znów. 

Miraż rzeczywistości? Ułuda li tylko? W kolebce owego 
wyczekiwania cichutko łka dziecięce niezrozumienie co-
raz liczniejszych odejść i coraz rzadszych powrotów. Tym 
boleśniejsze, iż u zarania rozlegają się radosny gwar, po-
cieszny szczebiot, perlisty śmiech. Gdy owe cichną mia-
rowo, wynurzają się skostniałe postaci. Płyną sformalizo-
wane komunikaty i stechnicyzowane gesty. Wymijające 
spojrzenia, oceniający natłok myśli. Jakby coś do odegra-
nia – coś wyuczonego, co może i grzeczne, i kurtuazyjne, 
ale ceremonialne, oschłe, martwe w istocie. Gdy blisko mi 
ku temu, by rozdrabniać pseudolojalność dysfunkcyjnego 
systemu i czynić innym obrachunek, w wyreżyserowanej 
przestrzeni zauważam jakiś ruch. Oto Ktoś przyszedł do 
mnie w gościnę…

Otwieram Mu. W moim wewnętrznym domu stół 
na posiłek zastawiony. Obrus poszarzał, śnieżnej bieli 
już nie pamięta. Naczynia relacji popękały, wiele z nich 
nadszczerbionych, w wielu pustka wyżłobiła głębokie 
korytarze. Ta ostatnia zasiada na niektórych krzesłach 
wokół tego stołu, o niepowetowanych stratach milcze-
niem opowiada. Upaja się żalem. O rekompensatę się 
upomina. Obok wygodne przyczółki wymościły sobie 
stagnacja, niechęć, pretensja. Co by tu rozlać do pucha-
rów pod pozorem własnej sprawiedliwości? Ile jeszcze 
tragikomicznych przedstawień poprzedzi prawdziwe 
spotkanie, za którym serce tęskni?

Oswojony faryzeizm pomaga mi przekroczyć ona jed-
na – bezimienna kobieta ewangeliczna. Jak ona ja też 
znam swoje miejskie życie grzeszne. Jak ona podrywam 
się na nowinę o tym, że blisko jest Ten, o którym wiem, 
że kocha inaczej, inaczej przyjmuje. Biegnę! Nic to, że 
wewnętrzny krytyk Szymonowy już orzekł, kim jestem. 
O rytuał żaden nie dbam. Wichru w swym duchu dziś 
nie zatrzymam. Dzięki temu prawdy o sobie dotykam. 
Umysł się ucisza, przemawia ciało – zmysłami, uczucia-
mi, postawą. Namiętna jawnogrzesznica zaprasza mnie 
do uczciwości wobec siebie o sobie.

Ta nowa jakość zdumiewa. Jakże to? Wieczerza jesz-
cze się nie rozpoczęła, a ja już wyszłam nakarmiona. Nie 
ja kogoś, ale Ktoś inny mnie ugościł. Chyba czekał od 
dawna, aż odważę się spotkać ze sobą. 

Zaiste, byłam na uczcie…
Anna Kaszubowska; a.kaszubowska@autograf.pl
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Katedra w Płocku

Alek i Dzień 
Dziecka

lku, czy już wszystko spakowałeś? – spytała zatro-
skana mama, widząc jak jej syn zakłada buty.

– Tak mamo – odpowiedział chłopiec, wskazując na pę-
katy plecak – spakowałem wszystko, co niezbędne: je-
dzenie, picie, strój do gry w piłkę, kurtkę przeciwdesz-
czową, plaster na otarcia. Wziąłem też telefon, żeby być 
z wami w kontakcie, ale tak jak prosił ksiądz Jacek, nie 
będę go używał w czasie jazdy autokarem.

Alek skończył zawiązywać sznurowadła, zarzucił ple-
cak na ramię, uściskał mamę, potarmosił włosy zaspanej 
Tosi i wyszedł razem z tatą z domu. Poszli w stronę koś-
cioła, gdzie o godzinie 7:00 miał czekać na ministran-
tów, i jadącego z nimi księdza Jacka, autokar. Chłopcy 
z okazji Dnia Dziecka mieli jechać na wycieczkę. W pla-
nach było zwiedzanie Płocka, Msza święta w Sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia a następnie mecz piłki nożnej 
z tamtejszą drużyną ministrantów i na koniec wspólne 
ognisko.

Autokar widać było z daleka. Obok niego stała grup-
ka rozgadanych i roześmianych chłopców. Ksiądz Jacek 
rozglądał się do okoła i sprawdzał listę obecności. Oka-
zało się, że brakuje Maćka, który był znany z tego, że 
lubił długo spać i często spóźniał się na poranne Msze, 
szczególnie podczas Adwentu. Kiedy wszyscy zastana-
wiali się, czy Maciek zdąży, zza zakrętu wyłonił się zzia-
jany chłopiec, przepraszając za spóźnienie.

Kiedy już wszyscy zajęli miejsca w autokarze, ksiądz 
rozpoczął modlitwę, a kierowca uruchomił silnik. Po 
drodze do Płocka część chłopców od razu wyjęła ka-
napki i zaczęła jeść a inni, w tym Maciek, ucięła sobie 
drzemkę. Tuż przed Płockiem ksiądz Jacek obudził śpio-
chów i opowiedział podopiecznym historię Helenki Ko-
walskiej, znanej całemu światu jako święta siostra Fau-
styna Kowalska. To właśnie w Płocku siostra Faustyna 
miała swoje pierwsze spotkanie z Panem Jezusem, pod-
czas którego otrzymała polecenie namalowania obrazu 
z podpisem: Jezu ufam Tobie.

Ksiądz z grupą chłopców zaczęli zwiedzanie Płocka 
od Katedry, która jest pięknie położona na Wzgórzu 
Tumskim. Następnie grupa ministrantów szybkim tem-
pem przeszła na rynek, żeby wysłuchać hejnału, który 
o godz. 12:00 rozbrzmiewa z wieży Ratusza. Dodatko-
wą atrakcją po odegraniu hejnału jest prezentacja sceny 
pasowania Bolesława III Krzywoustego na rycerza przez 
jego ojca – Władysława Hermana, których to prochy 
znajdują się we wnętrzu sarkofagu w kaplicy królew-
skiej w Katedrze. 

Spod budynku Ratusza było tylko kilka kroków do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tam przywitała ich 
jedna z sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia i pokazała miejsce, gdzie dawniej znajdo-
wały się piekarnia i sklep, w których pracowała święta 
siostra Faustyna Kowalska. Po spotkaniu z Siostrą Le-
onią, grupa chłopców przeszła w skupieniu do wnętrza 
sanktuarium i wzięła udział w odprawionej przez księ-
dza Jacka Mszy świętej.

Po Mszy św. wszyscy wrócili do autokaru, żeby prze-
jechać na boisko, gdzie rozgrzewała się już drużyna 
„Dragon Płock”, z którą miały grać „Orły Warszawa”, 
czyli drużyna Alka i jego kolegów. Chłopcy szybko prze-
brali się w szatni w białe koszulki i granatowe spodenki, 
i wybiegli na boisko, żeby zrobić rozgrzewkę. Tymcza-
sem trybuny zaczęły się powoli wypełniać kibicami. By-
li to głównie członkowie rodzin chłopców, którzy mieli 
grać oraz ich znajomi. Było też kilku księży, których dało 
się łatwo rozpoznać po koloratkach.

A
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Rozległ się gwizdek sędziego, który rozpo-
czął mecz. Alek bardzo uważnie śledził grę ko-
legów i zawodników z drużyny przeciwnej. Grał 
jako środkowy napastnik, podobnie jak Robert 
Lewandowski i bardzo chciał grać podobnie 
jak on. Niestety w pierwszej połowie meczu 
drużynie „Orłów” nie szło najlepiej. Przeciwni-
cy strzelili dwie bramki i widać było, że zrobią 
wszystko, żeby nie dać sobie odebrać zwycię-
stwa. W przerwie meczu ksiądz Jacek zgro-
madził chłopców w szatni, ale nie robił im wy-
rzutów. Zwrócił tylko uwagę na to, co powinni 
poprawić, na co uważać i poprosił w krótkiej 
modlitwie wszystkich Aniołów Stróżów swoich 
podopiecznych, żeby pomagali chłopcom pod-
czas gry.

W drugiej połowie meczu drużyna „Orłów” grała 
jakby „dostała skrzydeł” – chłopcy poruszali się bardzo 
sprawnie po boisku i przeprowadzali przemyślane ak-
cje. Alek co chwilę przyjmował piłkę i starał się umieś-
cić ją w bramce przeciwnika. I to mu się w końcu udało! 
W piętnastej minucie drugiej połowy meczu Alek zdobył 
gola dla swojej drużyny. „Orły” zaczęły grać z wiarą w to, 
że nie wszystko jest jeszcze stracone i że mogą nawet 
wygrać ten mecz! Dzięki temu entuzjazmowi wkrótce 
drużyna z Warszawy doprowadziła do remisu. Jednak-
że drużyna przeciwników nie zamierzała poddać się tak 
łatwo. Ich napastnicy okazali się tak skuteczni, że Alek 
i jego koledzy stracili kolejną bramkę. I kiedy już wyda-
wało się, że „Orły” przegrają mecz, jeden z przeciwników 
bardzo brzydko faulował Łukasza, kolegę Alka. Chłopiec 
runął jak długi na boisko i boleśnie otarł oba kolana, 
i łokieć. Sędzia podyktował rzut karny, który miał wy-
konać Alek. Chłopiec był bardzo podekscytowany, przy-
gotował się do strzału i udało mu się zmylić bramkarza, 
umieszczając piłkę w lewym dolnym rogu bramki! Dru-
żyna „Orłów” podbiegła do Alka, żeby go uścisnąć. Chwi-
lę później rozległ się gwizdek sędziego, który zakończył 
mecz. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 3:3 
a bohaterem drużyny „Orłów” oczywiście był Alek!

Podczas późniejszego spotkania przy ognisku i wspól-
nego pieczenia kiełbasek chłopcy wciąż przeżywali emo-
cje związane z meczem. Kontuzjowany Łukasz dzielnie 
twierdził, że nic go nie boli i bardzo się cieszy, że jego 
upadek pomógł zdobyć gola. Kiedy emocje trochę opad-
ły a kiełbaski zaspokoiły głód dzielnych piłkarzy, nad-
szedł czas powrotu do domu. Drużyna „Orłów” zaprosi-
ła na mecz rewanżowy drużynę „Dragonów”. W drodze 
powrotnej chłopcy układali plany kolejnych treningów, 
żeby móc w dobrej formie i stylu wygrać kolejny mecz 
z „Dragonami”.

– Proszę księdza – zapytał Łukasz – a czy jest jakiś 
święty, który jest patronem piłkarzy?

Św.  Luigi Scrosoppi  
patron piłkarzy

– Tak, Łukaszu, jest taki święty – odpowiedział ksiądz 
Jacek – Został wybrany patronem piłkarzy stosunkowo 
niedawno, bo w 2010 roku. To Włoch – Św.  Luigi Scro-
soppi.

– Też grał „w nogę”? – spytał Alek.
– Nie Alku, nie grał w piłkę nożną, ale został wybrany 

na patrona piłkarzy, ponieważ kochał ludzi, miał rados-
ne usposobienie i niestrudzenie pomagał innym. Miał 
cel, do którego zawsze wytrwale dążył.

– Poza tym był Włochem, a wiadomo, że Włosi są 
świetnymi piłkarzami – dodał Łukasz.

Pod kościołem, w grupie rodziców, czekał tata Alka. 
Kiedy dowiedział się o szczegółach meczu, był bardzo 
dumny z syna. Uściskał go i powiedział, że w domu cze-
ka na niego niespodzianka.

Alek był bardzo podekscytowany.
– Tato, a co to za niespodzianka? Jakaś pyszna kolacja?
– Zobaczysz – tata uśmiechał się tajemniczo – nie 

mogę ci powiedzieć.
Alek wszedł do domu i od razu spojrzał na stół, ale 

oprócz normalnych kanapek przygotowanych przez ma-
mę nie zauważył nic szczególnego.

– Gratuluję ci synku! – mama mocno przytuliła Alka 
i dodała –niespodzianka jest na twoim biurku.

Chłopiec zobaczył na blacie kopertę, w której były… 
bilety na mecz reprezentacji Polski! W końcu będzie 
mógł zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo!

– Mamo, tato! Ale super niespodzianka!– cieszył się 
chłopiec skacząc z radości.

Tego wieczora podczas pacierza Alek z całego serca 
dziękował Panu Bogu, Maryi i Aniołowi Stróżowi za tak 
wspaniały Dzień Dziecka.

– Panie Boże, pomóż mi uczyć się od świętych takiej 
wytrwałości, jaką miała święta Siostra Faustyna i Święty 
Luigi – prosił Alek w modlitwie – żebym nie był jak „sło-
miany ogień”.

Ciocia Renia
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Kochane Życie (Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego)

Pierwsze Komunie…
Dzień dobry
Nie wiem czemu, ale Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego kojarzy mi się z… Pierwszą Komunią. Może to 
ten nasz wzrok, który tego dnia kieruje się w górę, za Panem 
Jezusem… a może czas kwitnienia, czas niewinności w białej 
komunijnej sukieneczce, i czas oczekiwania na cuda z tym 
związane. 

A teraz coś bardziej przyziemnego. Oto fragment listu: 
„Było korytko drewniane, a w nim wszystkie rodzaje 

mięs, nawet kaszanka, pierogi z mięsem, a wszystko coraz 
smaczniejsze. Było i przeżycie, wnuczka dziękowała wszyst-
kim. W kościele córka kierowała i czytała z zięciem, nikt 
z rodziców nie chciał się zgodzić… 

Było i trochę smutku, bo chyba osiem osób nie przystąpiło 
do pierwszej komunii. Między innymi najbliższa koleżanka 
wnuczki. Serce pękało, bo była w kościele i patrzyło dziecko 
bliskie płaczu, no cóż jak rodzice tacy do przodu.”

No cóż. 
Przychodzimy na świat w określonej rodzinie, i w pewnym 

miejscu na ziemi… To miejsce też ma swój charakter, religię, 
krajobraz, ludzką rasę i rodzaj kultury… Jest to już jakieś kon-
kretne osadzenie w konkretnym miejscu świata i idzie za tym 
ludzka duchowość. Katolicka, islamska, protestancka, wou-
dou, czy inne, jak choćby w dżungli wciąż rzadko nawiedzanej 
przez podróżników… w tym duchu są wychowywane dzieci 
jak ich rodzice, żeby miały od czego zacząć, by się może po-
tem odbić, gdy już będą mogły same decydować, jaką chcą 
iść drogą. Są to podstawy, naturalne w ich środowisku, które 
ludzie wnoszą potem w dorosłe życie. 

Ten pierwszy nasz fundament. 
16.05.2021 r.

Elżbieta Nowak

Kochane Życie
Zielone Świątki z tatarakiem w tle 

Dzień dobry
Znalazłam niedawno pewien tekst, a był on o tym jak da-

leko wstecz sięga pamięć człowieka, żeby poszukać kiedy 
odnotowujemy w naszej świadomości pierwsze wrażenia 
ze świata zewnętrznego. Fakt że głównie chodziło auto-
rom o udowodnienie, że już w życiu prenatalnym dziecko 
odczuwa różne bodźce. Ale mnie zainteresował raczej wiek 
wczesnodziecięcy. Próbowałam sobie przypomnieć jakieś 
sceny z najmłodszych lat. Tak, pamiętałam jak tato mnie 
usypiał nosząc na rękach… i nagle z mgły pamięci wyłonił 
się zielony brzeg Liwca, za ruinami zamku, gęsto porośnię-
ty tatarakiem. 

No tak, myślałam akurat o Zesłaniu Ducha Świętego, i ten 
tatarak był pierwszym wspomnieniem, związanym z tym 
świętem. Bo tatarak nie wszystkim kojarzy się z pewnym 
filmem z przeszłości. Państwo także, pisząc do mnie, łączyli 
ten piękny dzień ze świeżą zielenią, głównie tataraku. Teraz 
można tę roślinę znaleźć najwyżej jeszcze gdzieś na bazarze. 

Sięgnijmy więc pamięcią do źródeł. 
Charakterystyczną rośliną Zielonych Świątek był nie-

gdyś balsamiczny tatarak, powszechnie używany od XVI w. 
Tatarak przywędrował z Azji. Równie dobrze mógł przybyć 
do Polski z najazdami tatarskimi. Jednakże już w starożyt-
ności stosowany był do okadzania sprzętów i pomieszczeń. 
Ludowe nazwy tej rośliny to: tatarczuk, tatarskie ziele, ajer, 
bluszcz, kalmus, łobzie, szuwar. Liście tataraku były uży-
wane jako podkładka do wypieku chleba, a jego kłącza – do 
pielęgnacji włosów. Bywa on także stosowany do wyrobu 
suchej konfitury bądź wykwintnych likierów, a także do-
dawany do mięs. Niestety, tego rodzaju tatarakowe tajniki 
kulinarne, pozostały raczej już tylko tajemnicą naszych pra-
babek. Trochę tak, jak i sam tatarak…

23.05.2012 r.
 Elżbieta Nowak

Kochane Życie, (Uroczystość Najświętszej Trójcy)

Jest taka modlitwa…
Dzień dobry
„Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego 

Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani 
nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem Osoba Ojca, 
inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, 
równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego” (KKK 266) – i tyle mówi nam Katechizm Kościo-
ła Katolickiego. 

A zaraz za tymi słowami przychodzi mi na myśl: „Symbol 
Atanazjański”. …

Bywały momenty, że nawet mocno wierzące osoby zaczy-
nały się wahać, szukać wyjaśnienia dla swoich wątpliwości, 
albo usprawiedliwienia dla słabości. W wielkim świecie też 
słychać rożne głosy na temat wiary. Historia również opowia-
da jak to św. Teresa z Avila w swojej autobiografii, rozważa-
jąc słowa tej modlitwy otrzymała specjalną łaskę wniknięcia 
w tajemnicę Trójcy Świętej. 

„Pewnego razu czytając dane mi było zrozumieć, w jaki 
sposób jeden Bóg jest w trzech osobach. Przestraszyło mnie 
to i pocieszyło zarazem. Dzięki temu mogłam poznać lepiej 
wielkość Boga i Jego cudów.”. 

Nie trzeba być aż świętym aby mieć wątpliwości i szukać 
umocnienia. A wśród wielu modlitw do Trójcy Świętej i ja 
znalazłam światło i pociechę w tej modlitwie, do której ucie-
kam się szczególnie w momentach wątpienia w sens wszyst-
kiego, a także szukając umocnienia w wierze, gdy piętrzą 
się przeszkody. Zawsze gdy po nią sięgam, to mnie umacnia 
i dodaje sił. 

O, jak rzadko używamy tych Bożych Narzędzi, jakimi są 
modlitwy, aby stawać się lepszymi i mądrzejszymi! Bo jak 
czytamy na koniec: 

„39. Ci, którzy dobro czynili, przejdą do życia wiecznego, 
ci zaś, którzy zło czynili, do ognia wiecznego. 40. Taka jest 
wiara katolicka.” ( …)

30.05.2021 r.
Elżbieta Nowak
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Boże Ciało
Płatki żalu

Dzień dobry 
Ach, te maleńkie dziewuszki z koszykami płatków kwia-

towych, zbieranych miesiącami! i z powagą swojej dziejowej 
misji pod uważnym okiem dumnej rodziny co i raz sypiące 
kolorowe płateczki przez Panem Jezusem w Monstrancji, pod 
baldachimem. Do dziś pamiętam list od naszej słuchaczki, 
w którym wyraziła żal, że w dzieciństwie nie dostąpiła tego 
zaszczytu, i tak ten żal w niej pozostał aż do dziś… 

Czasami żałujemy rzeczy czy spraw, których nie dokona-
liśmy w przeszłości z własnej winy. Ale są też takie wydarze-
nia, które nas nie dotknęły z powodów losowych, bo ktoś inny 
wtedy decydował…Czasem wbrew naszej woli, a czasami za 
naszą aprobatą. Dziś już nawet nie wiadomo, które bardziej 
bolą. Czy te dobrowolne, czy wymuszone. Ale pamięć emo-
cjonalna jest czasem okrutna i robi nam takie niespodzianki. 

Ach, czemu ja wtedy tak czy inaczej postąpiłam? Postąpi-
łem? Musiałem, czy chciałem? 

Co ciekawe, dzięki takim, nie do końca świadomym wybo-
rom nasz los często ulegał odmianie. Czasem dobrej. Czasem 
złej. Zbaczał ze swojej drogi lub na nią wstępował. Tak, drogi 
naszego życia są różnorodne, pełne pułapek, ale i darów losu. 

I może ten żal że nie było się bielanką, nie sypało kwiat-
ków w Boże Ciało, to też jest jakaś ukryta tęsknota za niewin-
nością lat dziecięcych. Za tym prostym „Ojcze nasz” odma-
wianym przy łóżku z rodzicami i rodzeństwem. I na koniec 
za tym dziecinnym „Ament” które dorośli wciąż poprawiali. 
a ten „ament” wciąż powracał, aż gdzieś się roztopił i powoli 
zaginał, i przemienił się w dorosłe „Amen”. 

3.06.2021 r.
 Elżbieta Nowak

Kochane Życie, 

Na wschód od Warszawy
Dzień dobry
Wschodnie Mazowsze to Liwiec i wakacje u babci. To 

Andrzejewo gdzie niedawno byłam na pogrzebie. To Siedl-
ce i moja wierna korespondentka Pani Maria. No i przede 
wszystkim Zuzela – kolebka naszego wielkiego Prymasa 
Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Właśnie do-
stałam przesyłkę, a w niej kopię listu jaki otrzymał nasz ko-
respondent, Pan Józef z Biadaszek, ten od przydrożnych ka-
pliczek. List jest od Prymasa Wyszyńskiego do Pana Józefa, 
datowany 16 grudnia 1966 roku, teraz to już chyba prawdzi-
wa relikwia! Oto w niewielkim skrócie jego treść i brzmi jak 
glos z zaświatów: 

„Wielce Szanowny Panie. Z wielkim wzruszeniem odczy-
tałem list Pana dla mnie przeznaczony i znalazłem w nim tyle 
serdecznych, dobrych słów i tyle dowodów prawdziwego 
przywiązania i uczucia.

Opatrzność Boża dała mi Łaskę Pasterzowania w czasach 
trudnych. Wyrasta każdego dnia tyle trudnych sytuacji i nie-
spodziewanych wydarzeń, że bardzo trudno podjąć decyzję 
i wszystko załatwić tak, by Narodowi pomóc w jego waż-

nych, przełomowych czasach. To wszystko, Drogi Bracie, co 
mnie przypisujesz, nie jest moją zasługą. Po prostu wszystko, 
z największym zaufaniem złożyłem w Dłoniach Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Ja też nieustannie proszę, aby naród nasz, który 
oddał się dobrowolnie w Macierzyńską niewolę Jej serca miała 
w swojej szczególnej opiece i pozwoliła mu stać się pomocą 
dla innych, dla całego Kościoła w świecie współczesnym. 

Dziękuję Ci za słowa pokrzepienia i pociechy, które dla 
mnie są wielkim rozradowaniem i podaniem sił. Na pochwa-
ły, którymi mnie obdarzasz, nie zasługuję, ale cieszy mnie 
bardzo to, że tak bardzo rozumiesz sytuację Kościoła w Pol-
sce, że rozumiesz drogi Maryjne, a przez Nią Chrystusowe, 
którymi pragnę wraz z całym polskim Episkopatem naród 
prowadzić. 

Dziękuje Ci, Kochany Bracie, za Twoje wielkie, gorące 
i polskie serce. Dziękuję ci za zapewnienie, że wraz z innymi 
Polakami jesteś ze mną i upraszasz u Boga Łaski dla naszej 
Ojczyzny, zawsze wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. 

Dziękuję Ci nade wszystko za dar modlitwy, która jest 
dla mnie naprawdę wielką pomocą. Polecam Ciebie i Twoich 
najbliższych opiece Matki Najlepszej i z całego serca przesy-
łam pasterskie błogosławieństwo. 

Podpisano: + Stefan Kard. Wyszyński /-/ 
 Elżbieta Nowak

10.06.2018 r., Pr. I PR, g. ok.6.15

Kochane Życie

Uświadomiona konieczność
Dzień dobry

Już kiedyś wspominałam o pojęciu patriotyzmu jako 
uświadomionej konieczności, co zresztą wyczytałam w ja-
kiejś mądrej księdze. Otóż właśnie ta konieczność pchała 
naszych przodków do walki o Ojczyznę. Także dlatego wal-
czyli Warszawscy Powstańcy choć wielu z nich z pewnością 
zdawało sobie sprawę z beznadziejności położenia. 

Ale ta uświadomiona konieczność towarzyszy nam 
i w życiu codziennym. Tym kierowała się niedawno pew-
na dzielna kobieta gdy skoczyła do wody ratować dziecko 
i sama utonęła.. To strażacy pędzący na ratunek, choć zdają 
sobie sprawę że mogą nie powrócić z akcji. Ta konieczność 
to wreszcie dzielenie się własną kanapką w szkole gdy kolega 
nie ma drugiego śniadania, choć to może być za mało jedna 
bułeczka na dwóch zuchów… 

Nasza codzienność nie stwarza nam zbyt wielu klarow-
nych sytuacji abyśmy mogli wykazać się jakąś dzielnością lub 
poświęceniem. i choćby dziś – gdy obchodzony jest Świato-
wy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą, czy zastanawiamy 
się, jak moglibyśmy podziałać żeby jakoś wyjść z twarzą wo-
bec kryzysu wody w Afryce? To przecież tak daleko od nas, 
my mamy wakacje i może siedzimy na piasku nad morzem 
popijając piwko, i Afryka jest od nas tak daleko jak księżyc. 

Podpowiadam. Minimum to choćby makulatura na Misje. 
Wystarczy wygooglować i konieczność będzie uświadomiona. 
12.04.2020 r. 

Elżbieta Nowak
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dokończenie ze str. 8 F
Powstanie obrazu Madonny „ze strzałami” zawdzięczamy 

decyzji króla Władysława IV Wazy. Monarcha postanowił za-
prosić do Polski pijarów, księży nauczycieli, prowadzących 
szkoły powszechne o nowatorskim programie we Włoszech 
i Czechach.

Król Władysław, człowiek wykształcony zdawał sobie 
sprawę z beznadziejnego poziomu oświaty w Rzeczypo-
spolitej. W XVII w. ciągle nauczano według anachronicz-
nego systemu: uczniowie przez pierwsze lata opanowywali 
(w mowie i piśmie) język łaciński, a dopiero później za-
czynała się właściwe przyswajanie wiedzy. Na opłacanie 
dwustopniowej, wieloletniej, edukacji, mogli sobie po-
zwolić tylko najbogatsi rodzice. Natomiast szkoły księży 
pijarów (Scholarum Piarum Matris Dei) były bezpłatne, 
lekcje odbywały się w ojczystym języku uczniów (ewene-
ment na skalę europejską!), a wychowankowie mieszkali 
w (bezpłatnych) „konwiktach”. Dzięki temu systemowi do-
stęp do nauki otrzymały także dzieci z odległych, ubogich 
rejonów Rzeczypospolitej.

Ksiądz Hiacynt Orselii, rektor pierwszej polskiej placówki  
Scolarum Piarum Matris Dei w Warszawie, zwlekał z jej  
inauguracją. Poszukiwał obrazu, który byłby wizytówką 
„Szkół Pobożnych”. Po bezowocnych poszukiwaniach po-
stanowił obraz taki zamówić. W kolonii włoskich rzemieślni-
ków (pracujących dla dworu) znalazł artystę, który go nama-
lował – za wzór posłużyła przywieziona przez ks. Orsellego 
do Polski rycina sławnej faenzkiej Madonny Łaskawej „ze 
strzałami”. Wizerunek ten był mu szczególnie bliski (urodził 
się w pobliskim Brindisi) i pragnął „pobudzenia w Polsce 
czci Dziewicy Łaskawej i zyskania Jej opieki”.

Madonnę „ze strzałami” czczono we włoskiej prowin-
cji Emilia-Romania od roku 1391, kiedy to w takiej posta-
ci ukazała się Joannie de Costumis, obiecując wysłuchanie 
próśb o zatrzymanie epidemii cholery w zamian za... pokut-
ną procesję. Biskup Faenzy niezwłocznie wyraził zgodę na 
jej zorganizowanie. Po pokutnym przemarszu ulicami mia-
sta nikt w mieście więcej nie umarł wskutek zarazy. Proces 
kanoniczny prowadzony przez komisję biskupią potwierdził 
także nadprzyrodzony charakter innych uzdrowień, a także 
niezwykłych wydarzeń. Obraz (fresk) Madonny „ze strza-
łami” biskup Faenzy ogłosił cudownym, zezwalając na jego 
koronację (na prawie papieskim) w roku 1631.

W XXI w., w czasach szczepionek i powszechnie dostęp-
nych antybiotyków, trudno sobie uzmysłowić, że choroby 
zakaźne były śmiertelnym zagrożeniem dla mieszkańców 
Europy. Podczas „morowego powietrza” (epidemii) niejed-
nokrotnie zdarzało się, że na stu ludzi pozostawał przy życiu 
tylko jeden człowiek, a wskutek pandemii z roku 1376 wiele 
miast Włoch, Niemiec, Francji, Polski i Węgier zostało cał-
kowicie wyludnionych.

Jak Madonna z Faenzy  
ocaliła Warszawę, 
Wilno i Kraków

Główną przyczyną pojawiania się ognisk zarazy były 
wojny, ale nie tylko. Zarazki roznosiły wszechobecne pchły, 
wszy, latające insekty (muchy, komary), a także myszy 
i szczury. Pandemiom sprzyjał katastrofalny poziom higieny, 
ciasna zabudowa i przeludnienie miast, gdzie nie było spo-
sobu na uniknięcie kontaktu z zainfekowanymi osobami, ze 
skażonymi pokarmami, wodą i powietrzem.

Do końca XVIII w. nie znano leków na choroby dziesiąt-
kujące ludność Europy – cholerę, czerwonkę, dżumę, gruźlicę, 
kiłę, ospę, płonicę, trąd, tyfus, wściekliznę, zapalenie wątro-
by, opon mózgowych i zimnicę. Zarażonym nie można było 
pomóc. Byli więc izolowani w obozach odległych od skupisk 
ludzkich, gdzie w straszliwych warunkach umierali: „Choroba 
przychodziła nagle. Objawiała się silnym bólem głowy, rwą-
cymi wymiotami i krwawą biegunką. Żar palił wnętrzności, 
a pragnienie było tak wielkie, że chorzy w gorączce czołgali 
się do studni, rowów i kanałów, gdzie chłeptali wodę i sinie-
jąc w okrutnych boleściach, konali. Wymierały całe rodziny 
i osiedla. (...) Obawiano się dotykać, myć, ubierać zmarłych, 
aby się nie zarazić. Domy ofiar zabijano deskami, wapnem ma-
lowano na nich białe krzyże, na znak, że tędy przeszło morowe 
powietrze. Każdego dnia kilku mężczyzn jeździło furmanką 
po okolicy, żelaznymi hakami wciągali ciała zmarłych na wóz 
i wywozili na cmentarz gdzie, także hakami, ściągano zwłoki 
do dołów, posypywano wapnem i przykrywano ziemią”.

Jedynym dostępnym remedium (profilaktycznym, nie lecz-
niczym) był „tęgi ocet”. Używano go nie tylko do dezynfekcji 
rąk, ale także do mycia ścian i podłóg w domach zmarłych na 
zarazę. Dopiero w XVIII w. (1756 r.) miały miejsce pierwsze 
próby szczepień (przeciwko ospie). Przełom w leczeniu cho-
rób zakaźnych nastąpił dopiero po 124 latach (1880), dzięki 

*  Matka Boża Łaskawa  *
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odkryciom L. Pasteura. Od tego czasu szczepienia stały się 
podstawowym środkiem zapobiegającym chorobom ludzi 
i zwierząt.

W świetle tego, co powiedziano wyżej, rozumiemy, jak 
wielkim wydarzeniem było powstrzymanie przez Bogurodzi-
cę epidemii: był to cud, łaska, amnestia, cudowne darowanie 
życia. Rozumiemy więc, skąd tak wielką cześć i uwielbienie 
okazywano w Italii Pogromicielce Zarazy, Matce Łaskawej...

Minęło kilka miesięcy od intronizacji obrazu Matki  
Łaskawej u pijarów w Warszawie (24.04.1652 r.). W owym 
czasie rubieże Królestwa Polskiego nękała, przywleczona 
przez Kozaków, „czarna zaraza”, rozprzestrzeniając się na 
całą Rzeczypospolitą. W końcu „morowe powietrze” dotarło 
na ziemie Mazowsza. 

„Wszystkimi wstrząsnęła straszliwa wiadomość: w oko-
licy wybuchła epidemia cholery! Nie ma miejscowości, do 
których zaraza by nie dotarła. Chorzy umierają w ciągu kilku 
godzin od wykrycia choroby. Jedni padają na ulicy niczym 
rażeni piorunem, inni umierają w pracy, na polu. Ludzie ba-
rykadują się w domach, przestają oddychać, uważają na to, co 
jedzą i piją... »Mors nigra« najczęściej atakuje biedaków, ale 
bogatych też nie oszczędza. Siostry [pielęgniarki] nie mogą 
uporać się z ciągłym napływem konających i zarażone, same 
umierają (...). Zwłoki składane są po dziesięć, dwadzieścia 
na wozach (...). Masowe mogiły kopią ochotnicy, ledwie na-
dążając z grzebaniem. Księża odprawiają za zmarłych tylko 
Msze święte zbiorowe”.

Na wieść o wybuchu epidemii właściciele majątków ziem-
skich z bronią w ręku przepędzali obcych. Kto miał zapasy 
żywności, mógł zabarykadować się w obejściu, spuszczając 
psy z łańcuchów... Stale rosnąca liczba zgonów w pobliżu 
stolicy wskazywała, że lada moment śmierć zapuka także do 
jej wrót.

Warszawianie byli przerażeni. Miasto było ciasno za-
budowane, ekstremalnie przeludnione, bowiem zajmowało 
zaledwie... 11 hektarów. Na wąziutkich uliczkach panowały 
ścisk i tłok. O każdej porze pełno tu było wozów, powozów, 
a chodnikami (niewiele szerszymi od wstążki) tłum taszczył 
kosze z żywnością zakupioną na fretach (placach targowych) 
położonych poza murami metropolii.

„Freta nowomiejska” leżała po północnej stronie Barba-
kanu, „freta bernardyńska” – za mostem przerzuconym nad 
fosą otaczającą miejskie fortyfikacje, za bramą „Dworzan” 
(„Krakowską”). Takie usytuowanie targowisk powodowało, 
że bramy miasta w ciągu dnia pozostawały otwarte.

Problem skutecznego zabezpieczenia Warszawy przed 
„morowym powietrzem „ został rozwiązany... dopiero po 118 
latach (1770 r.), kiedy miasto otoczyły „Wały Lubomirskie-
go” pełniące (obok funkcji obronnych) rolę kordonu sanitar-
nego. W czasie zagrożenia epidemią bramy zamykano, a wa-
ły patrolowano, by uniemożliwić uciekinierom ze skażonych 
terenów przedostanie się do stolicy. Kwarantanna odbyta 
oficjalnie w strażnicach-gospodach umożliwiała podróżnym, 
pocztylionom itd. wjazd do Warszawy bez przeszkód.

W roku 1652 nie było sposobu na uchronienie warszawian 
przed „morowym powietrzem”, los mieszkańców miasta był 
zatem przesądzony... Jednak Opatrzność miała inne plany. 
Oto ks. Orselii wystąpił w ratuszu w charakterze męża opatrz-
nościowego. Opowiedział rajcom o dwukrotnym cudownym 

wygaśnięciu „mors nigra” za sprawą faenzkiej Madonny 
„ze strzałami”. Przypomniał także, że replika tego cudowne-
go, koronowanego obrazu od kilku miesięcy odbiera cześć 
w kościele przy ul. Długiej, i zaproponował zorganizowanie 
procesji wokół murów stolicy, by zamknąć epidemii wstęp do 
miasta. Rajcy z radością i rozbudzoną nadzieją przystali na 
propozycję Orsellego.

Przy śpiewie suplikacji i biciu dzwonów obraz Matki 
Łaskawej opuścił świątynię pijarów. W przemarszu wzię-
ła udział dosłownie cała Warszawa, na czele z magistratem. 
Niesiono świece, chorągwie i feretrony ze świętymi figurami. 
Obraz Madonny Łaskawej poprzedzony Przenajświętszym 
Sakramentem mijał bramy stolicy, a tłum błagał, by Maryja 
zechciała okryć Warszawę płaszczem swej opieki i nie dopuś-
ciła, by zaraza weszła w jej progi: „Obyś zdrowych uchroni-
ła, zdrowie chorym przywróciła, od bram śmierci wybawiła, 
Boska Lekarko!”.

Ani Orselii, ani rajcowie, ani lud stolicy nie zawiódł się 
na łaskawości Maryi. Od czasu solennej procesji nie odno-
towano na Mazowszu żadnego zgonu wskutek morowego 
powietrza! Epidemia w ciągu jednej doby całkowicie wyga-
sła, nie dochodząc do stolicy. Magistrat, poruszony tę szyb-
ką i cudownie skuteczną interwencją, postanowił okazać 
wdzięczność swej Dobrodziejce, stosownie do wielkości 
otrzymanej laski. Podczas podniosłej uroczystości w ratuszu 
rajcowie okrzyknęli obraz cudownym. Madonnie Łaskawej 
nie tylko ofiarowano wotum dziękczynne, królewską koronę 
(koronę zamkniętą, ośmiooblękową, zwieńczoną małym glo-
bem ziemskim z krzyżem), ale także obrano Ją patronką sto-
licy, co zapisano, na wieczną rzeczy pamiątkę, w dokumencie 
„Votum Varsaviae”.

Zaufanie i wiara rajców w moc orędownictwa Madonny ze 
strzałami były tak wielkie, że powierzyli Jej nie tylko Warsza-
wę, lecz także Rzeczypospolitą, obwołując Strażniczką Polski 
Custos Poloniae.

Pamiętajmy, że ofiarowanie Bogurodzicy godności królew-
skiej nastąpi dopiero cztery lata później i nie będzie aktem do-
browolnym – Potop Szwedzki, zdrada polskiego wojska, kate-
goryczna odmowa papieża Aleksandra VII udzielenia pomocy 
zmuszą króla-wygnańca Jana Kazimierza do ekspresowego (w 
ciągu 4 miesięcy) spełnienia życzenia Matki Bożej, ignorowa-
nego przez Wazów przez pół wieku (konkretnie przez 47 lat).

Bogurodzica prosiła o obranie Jej Królową Polski, co przeka-
zał królowi Zygmuntowi Wazie neapolitański jezuita, o. Juliusz 
Mancinelli, poprzez swego konfratra o. Piotra Skargę, spowied-
nika króla. Monarcha zlekceważył tę wiadomość, co zmusiło 
72-letniego o. Mancinellego do odbycia pieszej wędrówki z Ne-
apolu do Krakowa. Dotarł po dwóch latach do Krakowa 8 maja 
1610 r., gdzie Bogurodzica w kolejnym widzeniu potwierdziła 
swoje życzenie. Mimo że oo. Skarga i Mancinelli pośród świe-
ckich i kościelnych notabli propagowali ideę intronizacji Bogu-
rodzicy, posłuchanie u króla Zygmunta zakończyło się klęską 
misji. Także jego syn, Władysław IV Waza, zbojkotował wolę 
Maryi. Dopiero jednoczesna okupacja Polski (przez Szwedów) 
oraz Litwy (przez Moskali) zmusiła młodszego Wazę, Jana II 
Kazimierza do spełnienia żądania Maryi (1 kwietnia 1856 r.).

Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski
ks. dr Józef Maria Bartnik SJ, Ewa J. P. Storożyńska

dokończenie w następnym numerze Brata

*  Matka Boża Łaskawa  *
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Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa

*   Mowa nasza ojczysta   *

Nasz język codzienny
rzed miesiącem zastanawialiśmy się nad pewnymi 
różnicami między językiem pisanym a mówionym. 

Dzisiaj chciałabym zaproponować refleksję nad języ-
kiem potocznym. Jest to podstawowa odmiana języka 
mówionego (ale nie jedyna – innymi odmianami zajmę 
się w najbliższym czasie), przyswojona w dzieciństwie, 
którą posługuje się każdy z nas. 

 Zdarza się nam powiedzieć do kogoś – „powiedz to 
po ludzku”, „swoimi słowami”, „przełóż z polskiego na 
nasze”. A więc język ludzki, swój, nasz – język codzienny, 
obiegowy, pospolity, zwyczajny. 

Powtórzę – jest to nasz codzienny język mówiony. Wy-
stępuje czasem w piśmie – w reportażach, dialogach w lite-
raturze pięknej, w listach, SMS-ach, ale jest to użycie wtór-
ne, po prostu zapis języka mówionego. Różni się od innych 
odmian językowych przede wszystkim słownictwem, także 
składnią czy frazeologią. Ale jest to przede wszystkim język 
najczęściej używany przez wszystkich użytkowników, na 
co dzień i w najróżniejszych sytuacjach.

 Ten styl zawiera w sobie najprostszy obraz świata. 
Dotyczy przede wszystkim sytuacji codziennych, zwy-
kłych – domu, naszego ciała, rodziny, ubrania, jedze-
nia, otaczającego nas świata, pracy, rozmaitych sytua-
cji międzyludzkich. Oprócz słownictwa neutralnego styl 
ten dysponuje ogromną liczbą wyrazów nacechowanych 
emocjonalnie, zarówno dodatnio, jak i ujemnie. 

W ten sposób niesie też informacje o stosunku 
mówiącego do omawianej rzeczywistości. 

Można powiedzieć:
– Ale widziałem kobietę!
– Ale widziałem babkę!
– Ale widziałem babsztyla!
Treść właściwie analogiczna, ale pierwsze zdanie jest 

neutralne pod względem emocjonalnym, w zdaniu dru-
gim znajdziemy raczej uznanie, natomiast zdanie trze-
cie wyraża zdecydowanie negatywny osąd owej kobie-
ty. Pod tym względem styl potoczny wykorzystuje całe 
bogactwo zabarwień uczuciowych słownictwa, a jest tu 
rzeczywiście z czego czerpać – do tego zagadnienia będę 
chciała wrócić w najbliższym czasie. 

 Na razie pragnę podkreślić, że język potoczny mo-
że występować w dwóch rejestrach – starannym i swo-
bodnym. Ten pierwszy występuje w kontaktach między 
nierównorzędnymi partnerami – np. w relacji nauczy-
ciel – uczeń, w rozmowie z kimś starszym czy mało zna-
nym. Tutaj powinna nas obowiązywać norma wzorcowa 
(pisałam kiedyś o zróżnicowaniu normy poprawnościo-
wej); pod względem staranności niemal zbliżamy się do 
języka pisanego. 

Natomiast w kontaktach z rówieśnikami, w sytua-
cjach zupełnie swobodnych używamy zupełnie swobod-
nego języka, mówimy „na luzie”. Używamy tu mnóstwa 
słów nacechowanych emocjonalnie; niestety, emocje te 
są często wyrażane przy pomocy wulgaryzmów – no ale 
to już jest kwestia kultury. I właśnie następnym razem 
będę chciała zająć się emocjonalną stroną słownictwa 
i zaobserwować wręcz niewyczerpane możliwości języka 
dla oddania różnych uczuć i nastrojów.

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

P

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ
PATRONCE WARSZAWY I STRAŻNICZCE POLSKI

Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców 
i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, 
aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych 
do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.
Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę 
Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką 
ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską 
Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen

Jan Paweł II 
Warszawa, 13 czerwca 1999 roku



BR 06/2021

21

Od naszego 
mola książkowego
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W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, 
dokonajmy rachunku sumienia i prośmy Boga o łaskę nawró-
cenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się 
o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym 
czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata. Rozmawiaj-
my językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzyw-
dzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę 
do zgody. Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwią-
zujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że 
dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś 
temu świadectwo!

Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie mał-
żeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów pro-
śmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi 
rodzinnych – o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu ro-
dzącego przemoc. Nie zapominajmy też o potrzebie między-
pokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być 
szczególnie zagrożony.

Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wia-
rygodności tak mocno zachwianej wskutek grzechów i ran 
zadanych braciom i siostrom przez niektórych duchownych. 
Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania seksualne-
go – jak ostrzegał papież Benedykt XVI – może skutecznie 
przyćmić blask Ewangelii. W Kościele niezbędny jest proces 
oczyszczenia, prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzo-
nych i otoczenia ich szczególną troską.

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Czyńmy świat bardziej ludzkim! W społeczeństwie, które 
podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pande-
mii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepeł-
nosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie 
biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na 
nich, nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni 
winni być również w centrum zainteresowania każdej ludz-
kiej społeczności. Znakiem cywilizacji miłości jest też otwar-
tość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie 
ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia.

Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje pa-
pież Franciszek. Czyńmy to zarówno na gruncie polskim jak 
i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojednania, 
czemu Polska dała już dobitne świadectwo w XX stuleciu, 
inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, 
jak nawrócenie czyli zwrócenie się do Odkupiciela i Jego 
zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. 
Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do 
Niego i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Kościół 
i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi.
Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy.

Podpisali: 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, zebrani na 388. 
Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 11 marca 2021 roku

dokończenie ze str. � F

dyby w genealogii Jezusa zabra-
kło św. Józefa, cały Nowy Testa-

ment trzeba by napisać od nowa! Droga 
św. Józefa. Co Słowo Boże mówi nam 
o Oblubieńcu Maryi księdza Mateusza 
Wyrzykowskiego to nowe i bardzo ory-
ginalne spojrzenie na postać św. Józefa 
okiem biblisty i wykładowcy języków 
starożytnych.

W jej pierwszej części ks. Mateusz 
Wyrzykowski czyta i objaśnia te frag-
menty Nowego Testamentu, w których 
pojawia się cieśla z Nazaretu. Autor 
sięga do języków oryginalnych i odkryć 
archeologicznych ostatnich lat, które 
rzucają nowe światło na te teksty. Przy-
wołuje także proroctwa Starego Testa-
mentu, w których – jak się okazuje – zo-
stały zapowiedziane nie tylko narodziny 

Jezusa, ale i szczególna rola, jaką w Jego 
historii miał odegrać św. Józef.

W drugiej części autor proponuje 
niecodzienne spojrzenie na Oblubieńca 
Maryi: pyta, co by było, gdyby rodowody 
Jezusa nie wymieniały św. Józefa. Przy 
okazji poznajemy wiele interesujących 
faktów na temat przodków Zbawiciela. 
Najciekawsza jednak jest postawiona 
przez autora i konsekwentnie wykazy-
wana teza: gdyby genealogie Jezusa nie 
wzmiankowały św. Józefa, Jezus nie 
zostałby uznany za potomka Dawida. 
W konsekwencji nie byłby uważany za 
Mesjasza. Zatem żadne z proroctw Sta-
rego Testamentu nie odnosiłoby się bez-
pośrednio do Niego, a co za tym idzie, 
w zasadzie cały Nowy Testament trzeba 
by napisać od nowa.

Droga św. Józefa. Co Słowo Boże mówi 
nam o Oblubieńcu Maryi
ks. Mateusz Wyrzykowski
Wydawnictwo eSPe Kraków 2021

G
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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

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

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. 1�.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
wtorek: po Mszy św. o godz. 1�.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa: po Mszy św. o godz. 1�.00

Nabożeństwo do św. Rity 
III sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00 

Wypominki: I i II poniedziałek miesiąca,  
godz. 18.�0

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
po Mszach św. w pierwszą niedzielę miesiąca
we wtorek: 
po Mszy św. od godz. 1�.00 do godz. 20.�0
w piątek: 
po Mszy św. od godz. 1�.00 do godz. 21.00
oraz codziennie (poniedziałek-piątek) 
od godz. 8.00 do 17.4�. 
Nabożeństwa czerwcowe: 
poniedziałek-piątek o godz. 18:�0;
sobota i niedziela o godz. 17:�0.
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2�

Fot. K. Sadowski

B o ż e  C i a ł o  w  n a s z e j  p a r a f i i
3 0 - 0 5 - 2 0 2 1

*  W naszej parafii  *




