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...abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów;
byście byli jednego ducha i jednej myśli (1 Kor 1,10)
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Cała relacja: człowiek – Bóg 
wyraża się właśnie w miłości: 
„Będziesz miłował!...”
Jest to Boże przykazanie 
i jeśli będzie wykonane – 
wystarczy!  

Kard. Stefan Wyszyński 
druga kromka chleba
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(25 lipca 2021)

Drodzy Dziadkowie, drogie Babcie,
„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28,20) – to 

obietnica, jaką Pan złożył uczniom zanim wstąpił do Nieba 
i którą dziś powtarza także Tobie, drogi dziadku i droga bab-
ciu. Tobie. „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”, to także 
słowa, które jako Biskup Rzymu i jako osoba starsza jak Ty, 
chciałbym skierować do Ciebie, z okazji tego pierwszego 
Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych: cały Kościół 
jest blisko Ciebie – mówiąc lepiej: jest blisko nas – troszczy 
się o Ciebie, kocha Cię i nie chce Cię opuścić!

Dobrze wiem, że to przesłanie dociera do Ciebie w trud-
nym czasie: pandemia okazała się nieoczekiwaną i gwałtowną 
burzą, ciężką próbą, która uderzyła w życie każdego, a z na-
mi, starszymi, obeszła się w sposób szczególny, w sposób 
jeszcze cięższy. Wielu z nas chorowało i wielu odeszło, albo 
było świadkami tego, jak gasło życie ich małżonków i bli-
skich; jakże liczni byli zmuszeni do bardzo długiego trwania 
w samotności, odizolowaniu.

Pan zna każde z cierpień, jakich doświadczyliśmy w tym 
czasie. Jest blisko tych, którzy doświadczają bolesnego od-
sunięcia na bok; nasza samotność – która stała się jeszcze 
cięższą w czasie pandemii – nie jest Mu obojętna. Tradycja 
przekazuje, że także św. Joachim, dziadek Jezusa, był odda-
lony od swej wspólnoty, ponieważ nie miał dzieci; jego ży-
cie – tak, jak życie jego małżonki Anny – było uważane za 
bezwartościowe. Jednak Pan posłał do niego anioła, by go 
pocieszył. Kiedy on, zasmucony, pozostawał poza bramami 
miasta, ukazał mu się Boży posłaniec, aby powiedzieć mu: 
„Joachimie, Joachimie! Wysłuchał Pan Bóg twoją natarczy-
wą modlitwę” [1]. 

Giotto na swoim słynnym fresku [2] zdaje się łączyć tę 
nocną scenę z jedną z tak wielu bezsennych nocy, do których 
wielu z nas jest przyzwyczajonych, a które są przepełnione 
wspomnieniami, zmartwieniami i pragnieniami.

Ale także wówczas, gdy wszystko wydaje się pogrążone 
w mroku, jak podczas tych miesięcy pandemii, Pan nie prze-
staje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać 
nam: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. 

Mówi to do Ciebie, mówi to do mnie, do wszystkich. I to 
jest istotą tego pierwszego Dnia, który pragnąłem aby był ob-
chodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim 
czasie izolacji i wciąż powolnym odradzaniu się życia spo-
łecznego: aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę 
starszą – zwłaszcza tych spośród nas, którzy są najbardziej 
samotni – odwiedził anioł!

Czasem ci aniołowie mają twarze naszych wnuków, cza-
sem członków rodziny, dawnych przyjaciół lub tych, których 
poznaliśmy właśnie w tych trudnych chwilach. W tym czasie 
nauczyliśmy się rozumieć, jak ważne są dla każdego z nas 
objęcia i odwiedziny, i jakże zasmuca mnie fakt, że w niektó-
rych miejscach nie są one jeszcze możliwe!

Pan jednakże wysyła nam swoich posłańców także za 
pośrednictwem Słowa Bożego. Nie pozwala, aby go kiedy-
kolwiek zabrakło w naszym życiu. Czytajmy każdego dnia 
kartę Ewangelii, módlmy się Psalmami, czytajmy proroków! 
Będziemy wzruszeni wiernością Pana. Pismo pomoże nam 
także zrozumieć to, o co Pan prosi dziś w naszym życiu. On 
bowiem posyła robotników do swej winnicy o każdej porze 
dnia (por. Mt 20,1-16) i w każdym okresie życia. Ja też mogę 
zaświadczyć, że otrzymałem wezwanie, by zostać Biskupem 
Rzymu, kiedy osiągnąłem, że tak powiem, wiek emerytalny 
i wyobrażałem sobie, że nie będę już mógł zrobić zbyt wiele 
nowego. Pan jest zawsze blisko nas – zawsze – z nowymi 
zaproszeniami, z nowymi słowami, ze Swym pocieszeniem, 
zawsze blisko nas. Wiecie, że Pan jest wieczny i nigdy nie 
udaje się na emeryturę. Nigdy.

W Ewangelii wg św. Mateusza, Jezus mówi do Aposto-
łów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (28,19-20). Te 
słowa skierowane są dziś także do nas i pomagają nam lepiej 
zrozumieć, że naszym powołaniem jest strzeżenie korzeni, 
przekazywanie wiary młodym i zaopiekowanie się najmniej-
szymi. Wsłuchajcie się w to dobrze: jakie jest nasze powoła-
nie dziś,  w naszym wieku? Strzeżenie korzeni, przekazywa-
nie wiary młodym i zaopiekowanie się najmniejszymi. Nie 
zapominajcie o tym.

Nie ważne, ile masz lat, czy jeszcze pracujesz, czy już nie, 
czy zostałeś sam, czy też masz rodzinę, czy jesteś babcią lub 
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dziadkiem od młodszych lat czy też trochę później, czy jesteś 
nadal samodzielny, czy też potrzebujesz pomocy – ponieważ 
nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia 
Ewangelii, zadanie przekazywania tradycji wnukom. Trzeba 
wyruszyć w drogę i, przede wszystkim, wznieść się ponad 
swoje ograniczenia, aby podjąć coś nowego.

W tym kluczowym momencie historii, także dla Ciebie ist-
nieje więc pewne odnowione powołanie. Zapytasz: ale jak to 
możliwe? Moje siły się wyczerpują, nie sądzę, bym mógł wiele 
uczynić. W jaki sposób mam zacząć zachowywać się w nowy 
sposób, kiedy przyzwyczajenia stały się regułami mojego ist-
nienia? W jaki sposób mam się poświęcić biedniejszemu ode 
mnie, kiedy tak bardzo przejmuję się już moją rodziną? W jaki 
sposób mogę rozszerzyć moje spojrzenie, jeśli nie wolno mi 
nawet wyjść poza dom, w którym mieszkam? Czy moja samot-
ność nie jest zbyt ciężkim głazem? Ilu z was stawia sobie to 
pytanie: czy moja samotność nie jest zbyt ciężkim głazem? 

Także Jezus usłyszał podobne pytanie, zadane mu przez 
Nikodema, który zapytał Go: „Jakżeż może się człowiek naro-
dzić będąc starcem” (J 3,4). Może się to dokonać, odpowiada 
Pan, przez otwarcie serca na działanie Ducha Świętego, który 
wieje, gdzie chce. Ducha Świętego z jego wolnością podąża-
nia wszędzie i czynienia tego, co pragnie.

Jak powtarzałem wielokrotnie, z kryzysu, w którym zna-
lazł się świat, nie wyjdziemy tacy sami: wyjdziemy lepsi 
albo gorsi. I „daj Boże, aby (…) nie było to kolejne poważ-
ne wydarzenie dziejowe, z którego nie potrafimy wyciągnąć 
lekcji”. Jesteśmy uparci! „Obyśmy nie zapomnieli o osobach 
starszych, które zmarły z powodu braku respiratorów (…). 
Oby tak wielkie cierpienie nie było daremne, obyśmy prze-
szli do nowego sposobu życia i odkryli raz na zawsze, że 
potrzebujemy siebie nawzajem i jesteśmy dłużnikami jedni 
drugich, aby ludzkość mogła odrodzić się” (Enc. Fratelli tut-
ti, 35). Nikt nie zbawia się sam. Jesteśmy dłużnikami jedni 
drugich. Wszyscy braćmi.

W tej perspektywie, chciałbym powiedzieć Ci, że jesteś 
potrzebny do tworzenia, w braterstwie i przyjaźni społecz-
nej, jutrzejszego świata: tego, w którym będziemy żyć – my, 
wspólnie z naszymi dziećmi i wnukami – kiedy ustanie bu-
rza. Wszyscy „bądźmy aktywni w rehabilitacji i wspieraniu 
zranionych społeczeństw” (tamże, 77). Wśród rozmaitych 
filarów, które muszą dźwigać tę nową konstrukcję, znajdują 
się trzy, które Ty, lepiej niż inni, możesz pomóc wznieść. Trzy 
filary: marzenia, pamięć i modlitwa. Bliskość Pana da siłę, 
także najbardziej kruchym spośród nas, aby wyruszyć w tę 
nową drogę: drogami marzeń, pamięci i modlitwy.

Prorok Joel wypowiedział kiedyś tę obietnicę: „starcy wasi 
będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia” (Jl 3,1). 
Przyszłość świata znajduje się w tym przymierzu pomiędzy 
młodymi i starszymi. Kto, jeśli nie młodzi może przyjąć ma-
rzenia starszych i nieść je dalej? Ale do tego potrzeba, abyśmy 
dalej marzyli: w naszych marzeniach o sprawiedliwości, po-
koju, solidarności znajduje się ta możliwość, aby nasi młodzi 
mieli nowe widzenia i abyśmy wspólnie mogli budować przy-
szłość. Konieczne jest także, abyś ty dał świadectwo, że można 
wyjść odnowionym z doświadczenia próby. I jestem pewien, 
że nie będzie ono jedynym, bo w swoim życiu doświadczyłeś 
ich wielu i udało Ci się z nich wyjść. Wyciągnij wnioski także 
i z tego doświadczenia, by wyjść z niego teraz.

Marzenia są zatem splecione z pamięcią. Myślę o tym, jak 
cenna jest ta bolesna pamięć wojny, i jak wiele nowe poko-
lenia mogą się z niej nauczyć na temat wartości pokoju. To 
Twoim zadaniem, jako tego, kto przeżył ból wojen, jest prze-
kazanie tego. Upamiętnianie jest prawdziwą i właściwą mi-
sją każdej osoby starszej: pamięć i niesienie pamięć innym. 
Edith Bruck, która przeżyła dramat Holokaustu, powiedziała: 
„nawet oświecenie jednego tylko sumienia warte jest trudu 
i bólu utrzymywania żywej pamięci tego co się wydarzyło – 
i dodała – Dla mnie pamięć jest życiem” [3]. Myślę też o mo-
ich dziadkach i o tym, jak wielu z was musiało wyemigrować 
i wie, jak trudno jest opuścić własny dom, jak czyni to wielu 
także dziś, w poszukiwaniu przyszłości. Być może niektó-
rych z nich mamy obok i być może to oni się nami opieku-
ją. Ta pamięć może pomóc nam w tworzeniu świata bardziej 
ludzkiego, bardziej otwartego na przyjęcie. Ale bez pamięci 
nie można budować, bez fundamentów nigdy nie zbudujesz 
domu. Nigdy. A fundamentem życia jest pamięć.

Wreszcie: modlitwa. Jak powiedział kiedyś mój poprzed-
nik, Papież Benedykt, święty starzec, który wciąż modli się 
za Kościół i dla niego pracuje: „modlitwa osób starszych 
może chronić świat, pomagając mu w sposób być może bar-
dziej skuteczny, niż wysiłki tak wielu” [4]. Powiedział to pra-
wie na koniec swego pontyfikatu w 2012 r. To piękne. Twoja 
modlitwa jest bardzo cennym źródłem: jest płucem, bez któ-
rego Kościół i świat nie mogą się obyć (por. Adhort. apost. 
Evangelii gaudium, 262). Zwłaszcza w tym tak trudnym dla 
ludzkości czasie, kiedy przemierzamy, wszyscy w tej samej 
łodzi, wzburzone morze pandemii, Twoje wstawiennictwo za 
światem i Kościołem nie jest daremne, ale ukazuje wszyst-
kim spokojną ufność, że dotrzemy do brzegu.

Droga babciu, drogi dziadku, kończąc to moje przesła-
nie, chciałbym wskazać Ci także przykład błogosławionego 
– a wkrótce świętego – Karola de Foucauld. Żył on jako pu-
stelnik w Algierii i w tym kontekście peryferii dał świade-
ctwo „swego pragnienia, aby postrzegać każdego człowieka 
jak brata” (Enc. Fratelli tutti, 287). Jego losy pokazują, jak 
bardzo, nawet w osamotnieniu na pustyni, możliwe jest wsta-
wianie się za ubogimi całego świata i stawanie się prawdzi-
wie bratem i siostrą wszystkich.

Proszę Pana, aby, także dzięki jego przykładowi, każdy 
z nas poszerzał swoje serce i uwrażliwiał je na cierpienie 
tych ostatnich, a także był zdolny wstawiać się za nimi. Aby 
każdy z nas nauczył się powtarzać wszystkim, a zwłaszcza 
najmłodszym, te słowa pocieszenia, które dziś usłyszeliśmy 
skierowane do nas: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”! 
Dalej, odwagi! Niech Pan wam błogosławi.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 
31 maja, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 
 
[1] Wydarzenie to jest opisane w Protoewangelii Jakuba.
[2] Chodzi o obraz wybrany jako logo obecnego Światowego Dnia 
Dziadków i Osób Starszych
[3] La memoria è vita, la scrittura è respiro. L’Osservatore Romano, 
26 stycznia 2021 r.
[4] Wizyta w domu „Viva gli anziani”, 2 listopada 2012 r.
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Kardynał Stefan Wyszyński 

Ratujmy życie w rodzinie
List pasterski na XXXIV Tydzień 
Miłosierdzia – 26 VII 1978

Umiłowane dzieci Boże! 
Pod takim zawołaniem rozpoczyna się XXXIV Tydzień 

Miłosierdzia w Kościele polskim – w dniach od 1 do 8 paź-
dziernika bieżącego roku. Wokół rodziny nagromadziło się tak 
wiele spraw, że jest zrozumiałe, dlaczego i na ambonie i w pra-
sie czy nawet w organizacjach społecznych, wychowawczych 
i politycznych – rodzinie poświęca się coraz więcej uwagi. 

Wydaje nam się, że należałoby o tyle rozszerzyć ten temat, 
by zajmował on nas nie tylko przez tydzień. Nie może też doty-
czyć tylko jednego odcinka życia. Trzeba by powiedzieć: okaż-
my miłosierdzie rodzinie – tej instytucji, której zawdzięczamy 
obecność naszą na ziemi, w społeczności domowej i ojczystej. 
ISTNIEJĄ DZIŚ DWA GŁÓWNE PROBLEMY 
ZWIĄZANE Z RODZINĄ

Dotyczą one złych obyczajów, które zostały zawleczone 
w rodzinach – to walka z pokoleniem rodzących się i rozkła-
dający wszystko alkoholizm. 

Niedawno prasa codzienna doniosła, że w rodzinach jest 
coraz mniej dzieci. Przecież ponad milion siedemset tysię-
cy rodzin jest bezdzietnych; ponad dwa i pół miliona rodzin 
– jednodzielnych; ponad trzy miliony – dwudzietnych; zale-
dwie ponad milion rodzin z trojgiem dzieci i około 700 tysię-
cy rodzin ma czworo lub więcej dzieci. 

Można przyjąć, że jest to następstwo szeregu przyczyn, 
które ostatnio zyskały sobie prawo obywatelstwa. Na pew-
no najważniejszą z nich jest prawo dopuszczające rozwody, 
które w połączeniu ze swobodą moralną doprowadziło ongiś 
do upadku nawet potężne imperium rzymskie, a w ubiegłym 
wieku omal nie zniszczyło Francji. Na szczęście kraj ten, 
o wielkiej kulturze narodowej, uratował się z pomocą syste-
mu praw ochronnych rodziny, ale pozostał jako ostrzegawcze 
doświadczenie, że nie można naruszać podstawowych funda-
mentów społeczeństwa, do jakich należy rodzina. 

Drugi bolesny problem przypomina, że gdy w rodzinach 
ubywa dzieci, jednocześnie rośnie w nich alkoholizm. Sta-
tystyki mówią, że w Polsce mamy ponad 500 tysięcy rodzin 
alkoholików, ponad 5 milionów ludzi zagrożonych alkoholi-
zmem, w czym milion to dzieci i młodzież; mamy codziennie 
ponad 3 miliony ludzi w stanie nietrzeźwym. 

To są główne sygnały ostrzegawcze, które każą nam w ro-
ku obecnym spojrzeć szczególnie na rodzinę podczas Tygo-
dnia Miłosierdzia. 

KOŚCIÓŁ W OBRONIE RODZINY
Tegoroczny program pracy duszpasterskiej zmierza do 

tego, by uświadomić nam, że rodzina jest Kościołem domo-
wym, a Kościół domowy jest na służbie życia (Sob. Wat. II). 
Kościół przygotowuje również do życia rodzinnego od po-
czątku wejścia młodego człowieka w nadprzyrodzone życie 

wspólnoty Bożej przez chrzest. Bardziej pogłębia je przez 
bierzmowanie. Młodzi małżonkowie stoją na służbie Kościo-
ła jako „królewskie kapłaństwo”. Do nich należy ofiarowanie 
się wzajemne w duchu miłości chrześcijańskiej (por. Ef 5,21-
23) dla dobra osobistego i rodzinnego. Mężowie miłujcie 
żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego sa-
mego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, 
któremu towarzyszy słowo. [...] Mężowie powinni miłować 
swoje żony, tak, jak, własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, 
siebie samego miłuje (Ef 5,25-28). 

Wraz z dążeniem do dobra osobistego należy tu również 
mieć na uwadze osiąganie społecznych zadań rodzinnego 
życia, gdyż rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa 
(KDK 52). Aby więc stanąć na służbie życia w rodzinie – 
trzeba przezwyciężyć wiele błędnych poglądów na wspólnotę 
rodzinną, domową i małżeńską. I tak: 

Trzeba wyciągnąć wszystkie wnioski ze społecznej służby 
powołania małżeńskiego. Jakkolwiek bowiem wielu młodych 
ludzi uważa małżeństwo dwojga za rzecz prywatną, jednak 
pozostanie zawsze prawdą, że małżeństwo jest powołaniem 
społecznym. Przede wszystkim dlatego, że małżeństwo jest 
dla rodziny i wiąże dwoje tym głównym zadaniem: Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i czynili ją 
sobie poddaną (Rdz 1,28n). 

Takie są najstarsze ukierunkowania rodziny, zarówno re-
ligijne, jak i społeczno-polityczne. Z tym wiąże się religijny 
charakter związku małżeńskiego, tak wybitnie zaznaczający 
się w badaniach porównawczych z innymi religiami. Chrześ-
cijaństwo nadało tym religijnym właściwościom związku 
dwojga charakter sakramentalny, bo sakrament to wielki – jak 
mówi święty Paweł – a ja wam to mówię w odniesieniu do 
Chrystusa i Kościoła (Ef 5,32). 

Trzeba więc wyzwolić się z samolubnego i zeświecczo-
nego pojmowania małżeństwa, przez co wzmocni się więź 
rodzinna i społeczny wymiar posłannictwa rodziny, która jest 
na służbie domowej, społecznej, narodowej i Bożej. 

Społeczne pojmowanie małżeństwa jako służby rodzinie 
nie da się pogodzić z przyjmującym się zwyczajem rozbijania 
rodziny przez rozwody. Rozwód bowiem jest następstwem 
widzenia w rodzinie tylko własnej, osobistej sprawy. Ujaw-
nia się tutaj brak ducha współdziałania społecznego, służby 
społecznej rodzinie i niezbędnej w tej służbie ofiarności. 
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Brzydkie samolubstwo jednej ze stron zamyka oczy na 
los dzieci, na ich prawo do rodziny, na ich łzy sieroce, na ich 
dolę, okaleczone szczęście i zniekształcone wychowanie. Je-
żeli komu tu potrzeba litości i miłosierdzia, to nie rodzicom 
– rzekomo zawiedzionym w swoim szczęściu – tylko właś-
nie tym dzieciom. Jest to tragiczny los, zwłaszcza gdy matka 
wyrzeka się swoich dzieci, aby oddać się złudzie poszukiwa-
nia własnego szczęścia z innym człowiekiem. Czyż można 
tu mówić o prawdziwym szczęściu, gdy surowy sędzia – su-
mienie, pójdzie krok w krok za taką wyrodną matką? Pójdą 
załzawione oczy dziecięce za tą, do której nie przemawia już 
„krew z jej krwi”. 

Obudzić sumienie, obudzić serce wiarołomne rodziców – to 
jeden z najpilniejszych środków obrony życia w rodzinie. Ale 
gdyby młode małżeństwo nie miało jeszcze dzieci, to już samo 
rozerwanie więzi małżeńskiej, zwłaszcza sakramentalnej, jest 
gwałtem zadanym własnemu sumieniu, pogwałceniem umo-
wy dwojga czy też sakralnego charakteru wspólnoty. Wszyst-
kie racje tu przytoczone dla obrony przed wyrzutami sumie-
nia są bezsilne. Pozostanie tylko wołanie: miejcie litość nad 
sobą, nad uczciwością wobec strony, która zaufała, nad opi-
nią społeczną, która potępi choćby głośno usprawiedliwiała. 
Zarówno nakaz sumienia społecznego czy chrześcijańskiego, 
jak i powinność wobec własnego narodu nakazują uczciwość 
i zwycięstwo nad własnym samolubstwem. 

Niechaj nikogo nie oszukują złudne przykłady – „wszy-
scy to robią”. Każdy ma własne sumienie, a życie z pogwał-
conym sumieniem będzie zawsze udręką osobistą. 

ZWALCZANIE WYNATURZENIA RODZINNEGO
Obrona życia w rodzinie wymaga zerwania z rozpo-

wszechnionymi praktykami nieuczciwości wobec powołania 
rodzicielskiego lub własnych dzieci. Trudno tu wyliczać po-
wody, które doprowadziły do tego, że wiele kobiet nie chce 
spełnić powinności macierzyńskiej, uprawiając nieludzką 
antykoncepcję, przerywanie poczętego życia albo też zwykły 
gwałt na dzieciach już narodzonych. 

„Matka życia” dziś często staje się matką śmierci. Lęk spo-
łeczno-ekonomiczny przed wzrostem ludności doprowadził do 
tego, że rozpoczęto handlową produkcję środków przeciwpo-
częciowych. A chociaż bardzo szybko przekonano się o szkodli-
wości moralnej i społecznej tej zdrożnej produkcji, dziś jeszcze 
bardzo często znajduje ona swoich obrońców. 

Oni to wysilają się nad tym, jak wykazać, że dla młodzieży 
jest to jedyna droga, chociaż nie zawsze pewna, uchronienia 
się przed przedwczesnymi następstwami moralnych nadużyć 
przeciwpoczęciowych. Zwłaszcza młodzież ma od razu skrzy-
wione sumienie, które zwalnia ją od niezbędnego zawsze wy-
siłku samowychowania, opanowania siebie, by nie szkodzić 
sobie i innym. Raczej należałoby dołożyć trudu, aby pouczyć 
młode pokolenie o szlachetnym powołaniu do przekazywa-
nia życia. A chociaż jest to droga dłuższa i trudniejsza, jest 
jedynie godna człowieka, który ma obowiązek panować nie 
tylko nad ziemią, ale i nad samym sobą. 

Ojciec święty Paweł VI wydał przed dziesięcioma laty 
encyklikę zaczynającą się od słów Humanae vitae, w której 
pouczył, jak bardzo obrona życia odpowiada godności czło-
wieka, a chociaż spotkała się ona z ostrą krytyką producen-
tów, handlarzy i najemnych dziennikarzy – dziś już wiadomo, 
że była to jedynie słuszna i godna człowieka nauka. 

OBOWIĄZKI ZAWODOWE A RODZICIELSTWO

Rozwijające się dziś coraz bardziej życic zawodowe, cho-
ciaż przyniosło wiele korzyści rodzinom, zwłaszcza praca 
zawodowa matek, to jednak bardzo często ugodziło w ich 
macierzyńskie powołanie i zadanie. Im więcej kobiet pra-
cuje w różnych zawodach, tym mniej jest matek, a jeszcze 
mniej dzieci w rodzinach. Matka pracująca zawodowo ma 
niejako rozdwojone serce. Musi ona zrywać się rano do pra-
cy, wyciągać zaspane dzieci z łóżek, oddawać je w obce ręce 
w dziecińcach, co jest tak szkodliwe dla normalnego rozwoju 
dzieci. Matka pracująca zawodowo, jeśli odda się swej pra-
cy całym sercem, jest zawsze pełna niepokoju o to, co dzieje 
się w domu z dziećmi. Żyje ciągle w pośpiechu, pogłębiając 
w sobie różne schorzenia nerwicowe. Najlepiej zorganizowa-
ne domy dziecka nie naprawią tych szkód, jakie cierpią dzie-
ci, którym potrzebne jest serce i oko matki. 

Człowiek tak rozdwojony wewnętrznie zawodzi albo 
w pracy, albo w domu rodzinnym, a często i tu i tam. Pro-
wadzi to do licznych sporów i kłótni, odbiera rodzinie spokój 
i zaufanie wzajemne, a kończy się często rozbiciem rodziny. 
Później trzeba już tylko szukać okoliczności usprawiedliwia-
jących. Z tych przyczyn wynika też często problem opóź-
nienia macierzyństwa albo ograniczenia potomstwa. Polska 
straciła wielu obywateli wskutek tego właśnie, że wciągnięto 
matki w tryby oszalałej produkcji i nadprodukcji. Na pew-
no większe stąd wynikły szkody gospodarcze, niż zdołają to 
wykazać statystyki ekonomistów. 

Cóż z tego, że Polska pozyskała liczne rynki zbytu dla 
niepotrzebnych jej produktów przemysłowych, skoro utraciła 
równocześnie miliony koniecznych dla jej istnienia i rozwoju 
nowych obywateli! Gdy rosną fabryki, niszczeją rodziny. Do-
kąd prowadzi ta polityka, która wprawdzie rozwija budowni-
ctwo mieszkaniowe dla młodych małżeństw, ale zapełniają je 
bezdzietne rodziny. 

CO PIERWSZE –  
DZIECKO CZY URZĄDZENIE DOMOWE?

Przyjęło się powiedzenie: najpierw ślub, później urządze-
nie mieszkania. A jeszcze później... po kilku latach, może 
jedno lub drugie dziecko. Kiedy? 

Na to pytanie rzadko kto odpowiada uczciwie. Już to, że 
dziecko w tym programie schodzi na ostatnie miejsce, jest 
głębokim zaniżeniem celów małżeństwa i rodziny, wartości 
ludzkich dziecka, gdyż w tym układzie znaczy ono mniej 
niż sprzęty mieszkaniowe. 

A gdy wreszcie przyjdzie na świat, jest zawadą, która 
przeszkadza uprawianiu egoizmu we dwoje. Cóż dziwnego, 
że w Polsce rośnie ilość rodzin bezdzietnych lub jednodziet-
nych? W tych kosztownie urządzanych klatkach domowych 
jest niemal wszystko, co ułatwia życie we dwoje, ale takie 
życie potęguje często egoizm, nudę i odczucie pustki, którą 
trzeba zapełnić jakąś złudą. 

Tylko dziecko może być radością życia domowego i wię-
zią dla dwojga serc, właściwym celem ich bytowania, pracy, 
poświęceń i wyrzeczeń osobistych, dzięki którym człowiek 
staje się doskonalszym i pełniejszym obrazem macierzyń-
skiego Kościoła. 
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ŻYCIE RODZICÓW A ŻYCIE DZIECI
O tym, że rodzice bardzo często nadal stawiają na pierw-

szym miejscu swoje potrzeby, a nie potrzeby dziecka, świadczy 
przyjmujący się zwyczaj samotnych wakacji. Dzieci oddają na 
kolonie letnie, a sami urządzają sobie wakacje we dwoje. Ile 
tu bolesnych rozstań, rozbicia społeczności domowej, zwłasz-
cza gdy w ciągu roku nie ma matki w domu, a dzieci stłoczone 
w źle urządzonych dziecińcach bez opieki religijnej, odda-
ne w ręce „dorabiających sobie” urzędników więcej ponoszą 
szkód, niż mają korzyści! Czy wolno tak robić? – życie towa-
rzyskie rodziców też prowadzone jest często kosztem dzieci. 

Zapewne, pogodzenie tych potrzeb wymaga niejednej 
ofiary. Ale obmyślenie rodzinnych wakacji staje się nakazem 
normalnego wychowania do wspólnoty, jeśli rodzina ma być 
szkołą bogatszego człowieczeństwa. Ostatecznie, gdzież się 
to stanie, gdy rodzice rządzić się będą bardziej osobistymi 
potrzebami niż potrzebami dzieci? A rodzice mają przecież 
wychować dzieci do życia w społeczności narodowej. Uczci-
wi rodzice i wnikliwi wychowawcy bardzo wcześnie do-
strzegają, że już jednorocznemu dziecku potrzebne jest stałe 
towarzystwo rówieśniczych braciszków i siostrzyczek. 

SZKODLIWE DLA RODZINY NAŁOGI
Jest ich wiele. Ale wystarczy zwrócić uwagę na jeden z nich 

– alkoholizm. Wszak o tym mówi się już dziś coraz częściej 
jako o klęsce wychowawczej, społecznej, gospodarczej i naro-
dowej. Przez nienasycone gardło ludzi nietrzeźwych przepły-
nie całe szczęście rodzinne i małżeńskie, cały dorobek ciężkiej 
pracy gospodarczej, a nawet cała pomyślność narodu. 

Cóż dopiero, gdy nietrzeźwość umieści się w ognisku 
domowym! Wtedy staje się ono istnym piekłem, miejscem 
ciągłej przemocy ludzi niepoczytalnych, lęku zatrwożonych 
dzieci i kobiet. Jeżeli dołączy się do tego nietrzeźwość kobie-
ty – wtedy niedola rodziny nie da się opisać i opanować. Da-
remna będzie wówczas usilna praca nad odbudową społeczną 
i gospodarczą, daremne wysiłki wychowawcze, aby uchronić 
społeczeństwo od tak zwanej „młodzieży marginesowej” – 
jeśli ten trud będzie niszczony już w rodzinie. Dlatego prze-
zwyciężanie tego nieszczęścia musi się zaczynać w rodzinie, 
ale całe społeczeństwo, cały naród, Kościół i państwo muszą 
współdziałać i to ze wszystkich sił. 

Aby pomóc rodzinie, trzeba zmniejszyć dostępność 
sprzedaży alkoholu, trzeba usunąć tę sprzedaż z zebrań 
i z miejsc publicznych, przy fabrykach, kościołach, szko-
łach, przy drogach przelotowych i postojach campingo-
wych. Trzeba zerwać ze zwyczajem łączenia jakichkolwiek 
uroczystości i obchodów ze spożyciem napojów alkoholo-
wych. Trzeba otoczyć opieką społeczną dzieci i rodziny 
dotknięte nietrzeźwością. 

Wpłynie to na poprawę współżycia rodzinnego; z progów 
domów musi zniknąć krzyk i lęk, maltretowanie żon i dzieci. 
Chrześcijanina ma obowiązywać ostrzeżenie Księgi Świętej: 
Nie bądź jak, lew we własnym domu: nie podejrzewaj do-
mowników z urojonych przyczyn (Syr 4,30). 

I słowa świętego Pawła: 
Ojcowie nie bądźcie gniewliwi dla synów waszych (Ef 6,4) 

i nie rozdrażniajcie ich (Kol 3,21). 
A całą wspólnotę parafialną trzeba wezwać do opie-

ki społecznej nad rodzinami awanturników i alkoholików. 
Skądkolwiek usłyszycie krzyk kobiety lub płacz dziecka, 
nie zasłaniajcie uszu, ale biegnijcie na pomoc udręczonym, 
bo w ten sposób czynić będziecie społeczną służbę pomocy 
rodzinom. 

DUCH OFIARNOŚCI NA SŁUŻBIE  
ŻYCIA RODZINNEGO

Tych dwoje – mąż i żona w rodzinie nie żyją dla siebie, 
ale żyją dla ogniska domowego, któremu mają służyć. Ich 
wielkość i zasługa płynie z tej służby za przykładem Służeb-
nicy Pańskiej, Bogurodzicy. 

Bez ducha ofiary nie dzieje się nic dobrego na świecie. 
Tego więc ducha ofiary, niezbędnego do przełamania samo-
lubstwa spożywczego, urządzania się kosztem innych ludzi, 
choćby z pomocą nieuczciwych środków i pracy – trzeba 
w sobie wypielęgnować. 

Nie wolno owoców pracy obracać na zaspokajanie włas-
nych nałogów. Ojciec nie ma prawa do zmarnowania zarob-
ków na własne upodobania i nałogi, bo owoce jego pracy 
mają społeczne przeznaczenie. Na każdej własności ciążą 
obowiązki społeczne na rzecz innych ludzi, innych rodzin, 
narodu i państwa. Niszczenie dóbr zasługuje na karę. 

A właśnie marnowanie zarobków na pijaństwo lub roz-
wiązłość, na samolubstwo jest pogwałceniem praw rodziny, 
żony i dzieci. Zapłata rodzinna za pracę, której domaga się 
dziś polityka społeczna, wzrost zarobków, wszystko to ozna-
cza wzrost praw dzieci i rodziny do wynagrodzenia ojca jako 
głowy rodziny. Ojciec przepijający zarobek, podobnie jak 
rodzice niszczący życie rodzinne dopuszczają się ciężkiej 
krzywdy społecznej, za co będą odpowiedzialni nie tylko 
przed narodem dziś, ale też i przed Bogiem w przyszłości. 
Niesława rodziny wiarołomnej, samolubnej, samobójczej, 
nietrzeźwej – będzie ciężką plamą dziejową, która zaciąży na 
opinii publicznej. Podobnie jak chwałą i wdzięcznością ota-
cza społeczeństwo te matki i tych ojców, którzy pozostawili 
po sobie wzór poświęcenia i ofiary. 

Gdy dziś w Tygodniu Miłosierdzia zachęcamy do mod-
litwy w intencji obrony życia w rodzinach, pamiętajmy, że 
i w swoim środowisku domowym, rodzice i dzieci powinni 
się modlić o to, aby mogli wypełnić społeczne zadanie – 
przejścia przez życie rodzinne do życia „w rodzinie rodzin”, 
jaką jest naród polski, ozdobiony wzorem Rodziny Nazare-
tańskiej. 

Świętej Bożej Rodzicielce, Matce życia Bożego, oddaje-
my wszystkie rodziny polskie z prośbą, aby Maryja była dla 
wszystkich obroną życia, wzorem ofiary i poświęcenia. 

Kardynał Stefan Wyszyński 

Ratujmy życie w rodzinie
List pasterski na XXXIV Tydzień 
Miłosierdzia – 26 VII 1978
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Drodzy Pielgrzymi! Umiłowane Dzieci Boże! 
Jakkolwiek wszyscy tu obecni jesteście dziś pielgrzy-

mami, zaszczyceni obecnością Księży Kardynałów z New 
Yorku i Rzymu, to jednakże pierwsze pozdrowienie kieruje-
my ku tym naszym Braciom, którzy podjęli największy trud 
pielgrzymowania – ku uczestnikom Pieszej Pielgrzymki War-
szawskiej i Kaliskiej, oraz tylu innym, które wędrowały we 
własnym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, co to znaczy prze-
zwyciężyć prawie 240 kilometrów skwarnej drogi ze stolicy 
na Jasną Górę. Dlatego też my wszyscy, którzy przybyliśmy 
tutaj wygodniej i szybciej, jesteśmy pełni uznania dla waszej 
żywej wiary i gorącej miłości, dla waszego zrozumienia, że 
warto podjąć największy nawet trud największą mękę dla 
chwały Bożej. 

Witając Was i dziękując za wasze pielgrzymie modlitwy 
podczas wędrówki na Jasną Górę, pragniemy dla Was szcze-
gólnych łask Bożych i radości, z którymi wrócicie do swej 
codziennej pracy. Tej samej radości życzymy sobie wszyscy 
– ktokolwiek tu przyszedł, ktokolwiek tu stoi, za kogokol-
wiek dziś się modlimy. 

RELIGIJNY CHARAKTER  
DZISIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI

Przypomnijmy sobie naprzód wybitnie religijny charakter 
dzisiejszej uroczystości. Pamiętamy, że Jezus Chrystus od-
chodząc do Ojca zapowiedział: Idę przygotować wam miej-
sce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtór-
nie i zabiorę was do siebie (J 14,2-3). Naprzód przygotował 
.miejsce dla swej Matki, Bogurodzicy Dziewicy. Słuszne 
było, że Ona została wzięta – z duszą i ciałem – do nieba. 
Można powiedzieć, że obecnie w obliczu Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego jest Bóg Człowiek i Matka Boga Człowie-
ka, co nas ludzi powołanych do pokrewieństwa z Bogiem 
ogromnie raduje. Pamiętamy też dzisiaj, że gdy grzech za-
mknął człowiekowi bramy do raju, otworzyła nam je łaska, 
której pełna była Maryja. Pamiętamy też o tym, że ona – Kró-
lowa aniołów i wszystkich świętych została wywyższona po-
nad wszystkie niebiosa i nieustannie przedstawia swojemu 
Synowi nasze prośby. 

Dziś przypominamy sobie również to, że dla nas wszyst-
kich otwarta jest droga do nieba. Syn Boży przyszedł na zie-
mię, aby ukazać nam niebo i zabrał tam Matkę swoją, aby 
Ona nieustannie przypominała Mu dzieci Boże, które na Kal-
warii oddal Jej w szczególną opiekę. 

Nasze przypomnienia o charakterze wybitnie religijnym, 
skłaniają nas do jeszcze głębszego dziękczynienia, które 
składamy przez Chrystusa Ojcu Niebieskiemu, za tyle darów 
łaski! Jednocześnie dzisiejsza uroczystość przypomina nam 
wezwanie, które Kościół ciągle kieruje do nas: „Co w górze 

jest, szukajcie, a nie to, co na ziemi” – „Bo cóż pomoże czło-
wiekowi, chociażby cały świat pozyskał, a na duszy swojej 
poniósł szkodę” (Mt 16,26). Wy wszyscy dążący tutaj, jeste-
ście świadkami, że jako dzieci Boże nie możecie poprzestać 
tylko na osiągnięciach tej ziemi, chociażby one były najbar-
dziej słuszne, usprawiedliwione i konieczne. 

Nie mając tu mieszkania stałego, w sercu naszym, w myśli 
naszej, ciągle oglądamy się za Ojczyzną niebieską. Kościół 
przypomina nam to stale, a zwłaszcza w dniu Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Te przypomnienia natury religij-
nej nadają uroczystości Wniebowzięcia znaczenie wybitnie 
teologiczne, nadprzyrodzone, o czym pamiętać musimy za-
wsze, przy każdej uroczystości kościelnej. 

Myślę, że w tej chwili szczególna wdzięczność ode mnie 
jako biskupa Warszawy, należy się Najdostojniejszemu Arcy-
pasterzowi diecezji częstochowskiej, Stefanowi Barele. Wy-
szedł on na wasze spotkanie, Drodzy Pielgrzymi, gdy ja by-
łem zajęty uroczystościami 50-lecia Niepokalanowa, dzieła 
ojca Maksymiliana Kolbego i nie mogłem tutaj przybyć. Naj-
dostojniejszy Biskup Częstochowski okazał Wam tyle serca, 
że słuszną jest rzeczą, abyśmy tutaj na tym miejscu, gdzie on 
jest gospodarzem, wyrazili mu naszą gorącą wdzięczność. 

Słowa szczególnej podzięki – jako arcypasterz Warszawy 
– składam również obydwu Kardynałom, którzy radują się 
obecnością Pielgrzymki oraz Ojcu Generałowi i Ojcom Pau-
linom, którzy tak serdecznie Was witają. 

W szeregu różnych przypomnień nie wolno nam za-
pomnieć o tym, że w Polsce życie religijne, nadzieja nad-
przyrodzona i żywa wiara, ściśle łączą się z naszym życiem 
codziennym i z życiem narodowym. Im więcej mamy wia-
ry, tym pewniejsze jest nasze bytowanie w Ojczyźnie. Nie 
można więc dzisiaj zapominać o wielkich dziełach Bożych 
dokonanych w Polsce przed laty, w uroczystość Wniebo-
wzięcia Maryi. Świątynie warszawskie w owych dniach 
grozy wypełnione były modlącym się ludem. Modlitwa ta 
wyjednała u Boga zmiłowanie i Ojczyzna nasza, będąca 
w tak wielkim niebezpieczeństwie, została wówczas zacho-
wana, a jej młoda jeszcze wolność umocniona. Wszyscy 
odzyskaliśmy wiarę w to, że choćby ci lub owi ufność swą 
pokładali „w koniach i wozach”, my dobrze czynimy, gdy 
ufamy w Imię Pana Zastępów. 

Kardynał Stefan Wyszyński 

Wzięta do nieba Matka 
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Niech więc będzie złożony tu hołd wszystkim, którzy sta-
jąc na szańcach wolności Ojczyzny życie swoje oddali, aby 
niedawno odzyskaną wolność zabezpieczyć. 

Są to przypomnienia, które uważam z tytułu sprawiedli-
wości za niezbędne. A teraz wracamy, Najmilsi, do aktualnej 
chwili naszej uroczystości. 

CZYNIMY DZIŚ NARODOWY RACHUNEK 
SUMIENIA

Wiemy, Dzieci Boże, że z wielkich łask, które płyną na 
Naród przez wiarę, wynikają również zobowiązania. Przy-
pominamy sobie stale w tych latach, że przygotowujemy się 
na 600-lecie obecności obrazu Matki Bożej na Jasnej Gó-
rze. Obecnie trwa drugi rok naszej modlitwy dziękczynnej. 
Postanowiliśmy w tym roku przypomnieć w szczególny 
sposób Jasnogórskie Śluby Narodu. Wyznając Ewangelię 
Chrystusową widzimy konieczność wyprowadzenia z jej 
nauki szczegółowych zobowiązań, mających ogromne zna-
czenie dla aktualnego życia Narodu. Na dowód, że stać nas, 
abyśmy dotrzymali wierności Ewangelii, abyśmy zdołali 
wypełnić do końca Jasnogórskie Śluby Narodu, niech po-
służy choćby przykład ofiarnego trudu i wysiłku tysięcy 
pielgrzymów. Świadczy to wymownie, że stać nas na jesz-
cze większe dowody wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii 
i Kościołowi. 

Gdy w bieżącym roku przypominamy sobie zobowiązania 
płynące ze Ślubów Jasnogórskich, słuszną rzeczą jest, aby-
śmy zadali sobie kilka pytań, czyniąc tutaj, na Jasnej Górze, 
jakby narodowy rachunek sumienia. Wszyscy bowiem – bi-
skupi i kapłani, zakony, rodzice, matki, ojcowie i młodzież 
– musimy nieustannie rozważać w sercu, czy wywiązujemy 
się należycie z zobowiązań płynących z chrztu, z Ewangelii 
Chrystusowej, z naszej obecności w Kościele, ze Ślubów Jas-
nogórskich z oddania się Sercu Bożemu i Sercu Maryi, z zo-
bowiązań wynikających z naszego udziału w niewolnictwie 
macierzyńskim Maryi w duchu służby pomocniczej. 

Możemy więc w tej chwili pytać siebie o wypełnienie 
naszych zobowiązań. Odpowiedź, Najmilsze Dzieci Boże, 
niech każdy da Bogu samemu w duszy swojej. Pytając, myś-
lmy przede wszystkim o sobie. Czy dostatecznie każdy z nas 
jest wierny Bogu, Kościołowi, Krzyżowi, Ewangelii, Ojcu 
świętemu? Czy czasami, w sytuacjach trudnych, nie stosuje-
my tchórzliwych uników, by ukryć się ze swoją wiarą, by się 
nie narażać, nie ponieść szkód materialnych? 

Czy jestem dość wierny Bogu? Czy jestem dość wierny 
Kościołowi Chrystusowemu? Czy nie wstydzę się Krzyża? 
Czy znam ducha Ewangelii i czy ją czytam? Czy staram się 
o to, aby mieć ją w domu? 

Czy w mojej rodzinie jest zwyczaj, przynajmniej świą-
teczny, aby wspólnie odczytać jeden lub drugi rozdział 
z Ewangelii? Czy uważnie przyjmuję ją z ust kapłana, rodzi-
ców, a może z ust małych dzieci, które niekiedy upominają 
się o życie religijne swych rodziców i rodzeństwa? 

Czy jesteśmy wierni zasadom Ewangelii w życiu codzien-
nym? Czy nasze życie ewangeliczne nie sprowadza się tylko 
do niedzieli i święta? 

A teraz uczyńmy rachunek sumienia z ducha domowego 
pokoju. Czy moim domu rodzinnym jest pokój Boży? Czy 
przyczyniam się do tego – jako ojciec czy matka – by w mojej 
rodzinie panował pokój? Aby nie było zniewagi Boga, złego 
przykładu, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży? Niech moje 
sumienie otworzy się tutaj pod Jasną Górą, w dniu Wniebo-
wzięcia Maryi. 

My wiemy, że mieszkanie nasze jest tam, w niebie, 
w przyjaźni dzieci Bożych. Ale pamiętajmy, „Błogosławieni 
pokój czyniący”. Czy Ty, ojcze, wracający z pracy, wnosisz 
pokój do twojego domostwa? Czy Ty, matko, wśród trudów 
pracy zawodowej i domowej, gospodarczej i wychowawczej, 
umiesz utrzymać energie i równowagę duchową, która przy-
czynia się do właściwej atmosfery w wychowaniu dzieci? 

Jeszcze jedno pytanie w naszym rachunku sumienia, 
dotyczące miłości do Ojczyzny. Dzisiejsza Pielgrzym-
ka Warszawska całą noc spędziła w Bazylice, modląc się 
w intencji Narodu. Błogosławiona to myśl modlić się za 
Ojczyznę. My, Dzieci Boże, znając wszystkie trudy na-
szego życia, wiemy, że nie rozwiążemy tych kłopotów bez 
należytej miłości ku Ojczyźnie. Słyniemy z tego, że jeste-
śmy patriotami. To prawda. Ale może za wiele wymagań 
stawiamy Ojczyźnie, Narodowi, a za mało sobie! A przecież 
pokój w Narodzie płynie z pokoju domowego. Tak często 
dzisiaj mówi się o umacnianiu pokoju. Umacnia się pokój 
w sercach i umysłach opanowanych łaską i żywą wiarą. Je-
żeli jest on w sercu, w myśli ludzkiej, na pewno utrzyma 
się w rodzinie. Jeżeli utrzyma się w każdej rodzinie, wów-
czas zapanuje w granicach naszej Ojczyzny. innej drogi do 
umocnienia i zachowania pokoju nie ma! 

Rachunek sumienia dotyczy również naszej odpowie-
dzialności za wartość naszego codziennego życia z Bogiem. 
Dzisiaj podczas rannej konferencji profesor uniwersytetu wy-
głosił przepiękny odczyt na temat obecności Boga w nas i na-
szego związku z Bogiem. Dzieci Najmilsze! Bóg nieustan-
nie nas szuka! Możemy zagubić się w trudach dnia, w trosce 
około bardzo wiela, ale trzeba sobie zawsze przypominać, iż 
jednego potrzeba: świadomości, że Bóg mnie nie opuszcza. 
To ja mogę odejść od Niego, to ja mogę o Nim zapomnieć, 
sprzeniewierzyć się Mu. On zawsze zostaje, On zawsze trwa. 
Może ten Bóg ukryty sam oczekuje na chwilę, gdy ja nawiążę 
do miłości, którą On jest i którą ma dla mnie. Dla wszystkich, 
ale i dla mnie. A nieraz tę odrobinę miłości ma tylko dla mnie 
i może ona nie być podjęta, jeśli ja jej nie przyjmę. 

A więc odpowiedzialność za wartość mojego życia z Bo-
giem. Nie idzie tylko o to, aby jakoś je przeżyć, bo za każde 
życie człowiek jest odpowiedzialny. Każdy z Was, Najmilsi, 
ma jedno życie, niepowtarzalne. Jakie ono będzie, w dużym 
stopniu zależy od Was. Ale nie idzie o byle jakie życie, lecz 
o życie z Bogiem, o związanie się z Nim. I za to Ty odpo-
wiadasz. Tak jak tu stoicie, Dzieci Boże, i podnosicie serca 
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i głowy wasze ku Jasnej Górze, ku Pani, która obdarzona 
była wszelką łaską, wszyscy wspomnijcie, że każdemu z Was 
uczynił wielkie rzeczy Ten, który możny jest i święte Imię 
Jego, Bóg i Ojciec nasz. 

I jeszcze jedna sprawa – odpowiedzialność za rodzinę, 
za najbliższych. Nieraz w sąsiedztwie mówi się: „to rodzina 
piekielników”, lub „to rodzina święta”. Dlaczego nie można 
powiedzieć, że w Polsce, w świecie, każda rodzina jest świę-
ta na wzór Rodziny Nazaretańskiej? To Ty ponosisz odpowie-
dzialność za całość i nierozerwalność twojej rodziny, za to, 
by nie było w niej łez i przekleństw. 

Niestety, gdy czytamy reportaże w prasie codziennej czy 
tygodniowej, jakże często znajdujemy tam tragiczne opisy 
stosunków w rodzinie. Jawny brak poczucia odpowiedzial-
ności za pokój, miłość, ład i zwartość rodziny! A przecież 
ojciec i matka mają przede wszystkim obowiązki wobec 
własnej rodziny. Dzieci również mają obowiązek współ-
działania z rodziną. 

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA POLSKĘ 
PRZYSZŁEGO TYSIĄCLECIA

Rozpoczyna się rok szkolny. W Polsce jest wielkie poru-
szenie. Miliony dzieci i młodzieży zaczyna naukę w szkołach 
podstawowych, zawodowych, licealnych, akademickich. Nie-
długo Biskup Częstochowski tutaj na tym placu przed Jasną 
Górą będzie błogosławił młodzież idącą do szkół. Już dzisiaj 
musimy pamiętać o tym. że to my ponosimy odpowiedzial-
ność za nasze dzieci i młodzież. Jaka jest ta młodzież? Jak 
się spisuje w szkole? Czego się w szkole uczy, co jej szkoła 
daje? Co dać powinna, a czego dawać jej nie wolno, szanując 
nasze przekonania narodowe i religijne! To nie jest sprawa 
obojętna, Dzieci Boże! To nie należy tylko do nauczycieli 
i wychowawców, czy do programów ministerialnych. 

Programy muszą być takie, jacy są rodzice, jakie są ich 
religijne, kulturalne i narodowe przekonania. 

Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom 
i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzin-
nej i narodowej. I musi wychowywać je w tym duchu. Szko-
ła nie może czynić z dziatwą i młodzieżą, co się jej podoba, 
bo szkoła nie jest instytucją autonomiczną i nadrzędną nad 
Narodem. Wyrasta z potrzeby Narodu, z jego ducha. I musi 
liczyć się z Narodem, z jego wymaganiami, z jego kulturą 
i obyczajnością. 

Patrzymy na młodzież i zdajemy sobie sprawę z tego, 
że żyje ona w nowych, odmiennych warunkach, że dużo 
pracuje. Za naszych czasów programy szkolne nie były tak 
przeładowane, jak dziś. Uczyliśmy się w szkołach znacznie 
mniej. Niewątpliwie nasza młodzież jest bardziej obciążona 
w szkole, niż kilkadziesiąt lat temu. To prawda. Ale trzeba 
pamiętać o tym, aby pomagając młodzieży nie zwalniać jej 
z obowiązków najbardziej istotnych. 

Niekiedy słyszy się, jak matka lub ojciec usprawiedliwiają 
dziecko: nie chodzi na katechizację, bo musi iść na pływal-
nię, do szkoły muzycznej, na kurs języka obcego. A więc nie 
pójdzie na katechizację! A gdzie lad i hierarchia obowiązków? 
Nie można dla sportu lub telewizji poświęcać obowiązków re-
ligijnych, bo kiedyś to wszystko zostawimy, a Boga ujrzymy 
twarzą w twarz. tak jak On jest. I wtedy nie wystarczy uspra-
wiedliwianie się błahymi, lub nawet doniosłymi motywami. 

W Pielgrzymce Warszawskiej ogromny procent stanowi 
młodzież akademicka i szkolna. To nas ogromnie raduje. Ale 
pamiętajmy, Najmilsi, jak wielka odpowiedzialność ciąży na 
tej rosnącej młodzieży za przyszłą Polskę, za to, jaka ona bę-
dzie. W pielgrzymce można było widzieć młodzież żarliwie 
się modlącą, ale niekiedy usiłowano tę modlitwę zakłócić. 

Od pewnego czasu jest zwyczaj, że na Jasnej Górze gro-
madzi się młodzież, która właściwie nie wie, czym kieruje 
się przychodząc tutaj, na to miejsce. Wiarą, modlitwą czy 
głodem, który niesie w swojej duszy; głodem, którego do-
tychczas nikt nie nasycił. Nie wiedzą nic o Bogu. Wyróżniają 
się nieznajomością postaw moralnych, niestosownością za-
chowania się w miejscach, gdzie modlitwa i wiara mobilizu-
ją się, aby czcić Boga. Bardzo współczujemy tej młodzieży. 
Nazywają ją rozmaicie. Nie chcę używać żadnych terminów, 
ale prosimy i tę młodzież: drodzy przyjaciele, pamiętajcie, że 
stoicie w miejscu świętym. Dziś rozważamy tajemnicę może 
Wam nieznaną – drogi człowieka z ziemi do nieba, do Ojca. 
I wy też tam wrócicie. Wszystkie te egzotyczne, udziwnione 
szmatki, w które się ubieracie, opadną z Was jak liść z drze-
wa jesienią. Staniecie nago w obliczu Stwórcy waszego, któ-
ry jest miłością i dla Was. Chciejcie uszanować – nie mówię: 
waszą i naszą lecz – naszą wspólną drogę do Ojca Niebie-
skiego. Nie przeszkadzajmy sobie. 

Chciejmy, Najmilsi, wszyscy okazać jak najwięcej serca 
młodzieży, która może bez własnej winy nie rozumie prawd 
wiary i obyczajności chrześcijańskiej, która może zachowu-
je się tutaj w sposób niewłaściwy. Starajmy się ją delikatnie, 
oględnie pouczać. Ale to nie wystarczy, Wy Młodzi, którzy 
nie rozumiecie sensu naszej modlitwy tutaj, chciejcie ją przy-
najmniej uszanować. A Ty, Droga Młodzieży, która w Piel-
grzymce Warszawskiej okazałaś ducha wzajemnej uczynno-
ści, usłużności, karności i żarliwej modlitwy, pamiętaj o tych 
kolegach i koleżankach. Może i dla Was niekiedy byli przy-
krymi, ale nie oddawajcie ich na straty narodowe. Starajcie 
się ich pozyskać, ukazać im miłość Bożą, przypomnieć, że 
Bóg kocha wszystkich. 

W ten sposób nasza odpowiedzialność wzajemna jednych 
za drugich, a zwłaszcza twoja odpowiedzialność, Młodzieży 
Pielgrzymia. będzie znakiem służby braciom. Będzie zna-
kiem sumienności, której domagamy się w naszym życiu, 
w powołaniu szczegółowym, zwłaszcza w pracy zawodowej, 
w naszych codziennych obowiązkach. 

Jak bardzo potrzebna jest odpowiedzialność społeczna nas 
wszystkich za nasze życie w rodzinie, w Narodzie, w państwie, 
wystarczy jeden przykład. W tych dniach przemierzałem wiele 
setek kilometrów przez naszą Ojczyznę. Przejeżdżałem przez 
różne tereny. Widziałem bolesne obrazy. Niedaleko od War-
szawy w kilku miejscach łany zbożowe wyglądają tak, jakby 
przez nie przeszły walce i zniszczyły chleb, który się urodził. 
Zboże przerosło zielskiem i trawą. Tyle chleba zmarnowane-
go! Pytanie: kto o tym myśli? Kto się o to troszczy? Pewnie, 
możecie złożyć odpowiedzialność na warunki atmosferyczne. 
Ale deszcze zawsze padały. Pamiętam od małego chłopca, że 
w mojej rodzinnej wsi żyto stało w kopicach w połowie sierp-
nia, ale byli ludzie, którzy się o to troszczyli. 

Mam wrażenie, że nasza ziemia – chociaż jadąc tu na 
Jasną Górę widziałem także tereny niemalże uprzątnięte – 
w wielu okolicach wygląda 
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Co i skąd wiemy o rodzicach Matki 
Bożej?
Milczenie Biblii

ydaje się, że bardzo trudno jest powiedzieć cokolwiek 
o rodzicach Najświętszej Maryi Panny, chociażby z te-

go powodu, że w Piśmie Świętym nie znajdziemy na ich temat 
nawet jednego słowa, nie mówiąc o jakimkolwiek zdaniu. Wiele 
informacji związanych z ich imionami i życiem przekazują tak 
zwane apokryfy. Taką nazwę stosuje się w odniesieniu do pism 
wczesnochrześcijańskich, które chociaż często noszą imiona 
Ewangelistów lub Apostołów, to jednak nie zostały uznane za 
księgi kanoniczne, czyli zaaprobowane przez Kościół. Tym sa-
mym nie tworzą one kanonu ksiąg Pisma Świętego, lub lepiej 
powiedzieć: nie tworzą Pisma Świętego. 

Apokryfy wyszły spod ręki nieznanych bliżej nam ludzi, 
którzy podszywali się pod autorów ksiąg biblijnych. Próbowa-
no w ten sposób uzupełnić to wszystko, czego nie można było 
znaleźć w Piśmie Świętym. Nie oznacza to, że wspomniane 
apokryfy całkowicie zostały zmyślone, przyjmuje się, że nie-
które zawarte w nich treści mogą być prawdziwe, a opisane 
niekiedy wydarzenia mogły mieć miejsce. Nie wolno bowiem 
zapominać, że istniała też tak zwana tradycja ustna, przekazy-
wana z ust do ust, w której niekoniecznie wszystko musiało 
być zmyślone.     

Źródła apokryficzne i ojcowie Kościoła
Informacji na temat rodziców Matki Bożej, czyli dziadków 

Pana Jezusa, dostarczają przede wszystkim cztery apokryfy. 
Najstarszy z nich, bo pochodzący z połowy II wieku po Chry-
stusie, nosi tytuł „Protoewangelia Jakuba”. Może on zawierać 
pewne ziarna prawdy, chociażby z tego względu, że napisany 
został u początków chrześcijaństwa. Drugi apokryf poświęco-
ny tej tematyce to „Ewangelia Pseudo-Mateusza” z początku 
VI wieku. Jeszcze późniejsze, to napisana w X wieku „Księga 
o narodzeniu świętej Maryi” oraz ormiańska „Księga Dzieciń-
stwa Chrystusa”, której czas powstania trudno jest określić. 

Nie są to jedyne wiadomości na temat rodziców Matki Bo-
żej, ponieważ także w pismach, które wyszły spod ręki ojców 
Kościoła, czyli pisarzy pierwszych wieków Kościoła, można 
odnaleźć ślady czy też wyraźne echa tego, co przekazano we 
wspomnianych apokryfach. Trudno jest do końca jednoznacz-
nie stwierdzić, na ile ojcowie i pisarze wczesnochrześcijań-
scy traktowali te informacje jako prawdziwe i wierzyli w nie, 
na ile zaś patrzyli na nie wyłącznie w kategoriach legend czy 
też wymyślonych opowiadań służących „ku pokrzepieniu 
serc”. Można jedynie stwierdzić, że ojcowie Kościoła chętnie 
odwoływali się do istniejących ustnych bądź też pisemnych 
przekazów związanych ze św. Anną i Joachimem.

Imiona Świętych Dziadków Pana Jezusa
Jeżeli chcielibyśmy na podstawie wymienionych apo-

kryfów dowiedzieć się czegoś więcej o rodzicach Matki 
Bożej, należy rozpocząć od ich imion. Są one identyczne 
we wszystkich pismach, zarówno w apokryfach, jak i w pis-
mach pisarzy kościelnych. Imiona te wpisują się niewątpli-
wie w tradycję biblijną. Imię Anna spotykamy na kartach 
Pisma Świętego: matka Samuela (1 Sm 1-2), żona Tobiasza 
Starszego i matka Tobiasza Młodszego (Tb), a także po-
bożna wdowa, prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 
Asera, staruszka mieszkająca przy świątyni jerozolimskiej, 
która tak jak starzec Symeon sławiła Boga na wieść o ofia-
rowaniu Jezusa w świątyni (por. Łk 2,36-38). Także imię Jo-
achim (lub Joakim) występuje na kartach Biblii: nosił je syn 
króla Jozjasza panujący w Judzie w latach 608-597 przed 
Chrystusem oraz mąż Zuzanny, o której opowiada w jed-
nym z fragmentów Księga Daniela (Dn 13,1.4).

Wymienione apokryfy wspominają nie tylko imiona rodzi-
ców Najświętszej Maryi Panny, ale także przekazują bliższe 
informacje na ich temat. Anna, której hebrajskie imię oznacza 
„łaska”, miała pochodzić z kapłańskiej rodziny z Betlejem. 
Z kolei Joachim, którego imię jest bardzo wymowne, ponie-
waż oznacza tyle co „przygotowanie Panu”, miał być bardzo 
bogatym potomkiem królewskiego pokolenia Judy, a nawet 
królewskiego domu Dawida. Wszystkie opowiadania apokry-
ficzne wspominają, że Anna i Joachim byli bezpłodni, modlili 
się jednak o dziecko i mieli nadzieję, że zostaną wysłuchani. 
Byli ludźmi niezwykle pobożnymi i sprawiedliwymi, w koń-
cu za pośrednictwem anioła dowiedzieli się, że narodzi się im 
córka. Tak się też stało, dlatego trzyletnią Maryję postanowili 

W

Lucas Cranach Młodszy, Zwiastowanie Joachima, 1516, 
Szépmûvészeti Múzeum, Budapeszt
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oddać do świątyni jerozolimskiej na służbę Bogu, ponieważ 
wcześniej Mu to przyrzekli. W Jerozolimie, przy tak zwanej 
Sadzawce Owczej, na przełomie IV i V wieku wybudowano 
mały kościółek pod wezwaniem św. Anny i Joachima, nato-
miast cesarz Justynian około 550 roku wystawił w Konstan-
tynopolu bazylikę ku czci św. Anny.

Joachim i Anna w pobożności wczesnego 
Kościoła

Wspomniane zostało, że ojcowie Kościoła powoływali 
się na zawarte w apokryfach informacje o rodzicach Matki 
Bożej i w ten sposób przyczyniali się do rozszerzania ich kul-
tu, zwłaszcza w Kościele wschodnim. Warto też wspomnieć 
o kazaniach, w których pojawiają się imiona dziadków Pana 
Jezusa oraz wzmianki dotyczące ich bezpłodności oraz wy-
słuchania ich modlitwy przez Boga. Podkreśla się też pra-
wość ich życia.

Biskup Konstantynopola Sofroniusz (+638 r.) w długim 
kazaniu „Na zwiastowanie Bogarodzicy” wymienia Annę, 
matkę Maryi, która dzięki modlitwom zanoszonym do Boga 
stała się płodna i poro-
dziła córkę. 

Na uwagę zasługuje 
też wielki ojciec Kościo-
ła – św. Jan Damasceń-
ski (+ok. 749 r.), który 
wytrwale bronił nie tylko 
kultu obrazów, ale rów-
nież prawdziwie zapisał 
się złotymi zgłoskami 
w mariologii, czyli na-
uce o Maryi. Jedno ze 
swoich kazań maryjnych 
wygłosił z okazji święta 
narodzenia Matki Bożej, 
w nim też wiele razy 
wymienia Jej rodziców 
– Annę i Joachima. Oto 
kilka fragmentów z kazania św. Jana Damasceńskiego: 

„Szczęśliwa paro, Joachimie i Anno! Dłużna wam jest 
cała natura. Przez was ofiarowała ona Stwórcy dar najwięk-
szy ze wszystkich darów – czystą Matkę, jedyną godną 
Tego, który Ją stworzył. [...] Szczęśliwa paro, Joachimie 
i Anno, prawdziwie jesteście bez skazy! Z owocu waszego 
łona jesteście znani. [...] Wasze życie było miłe Bogu i god-
ne Tej, która się z was narodziła. Swym czystym i świętym 
życiem wydaliście radość dziewictwa Panny przed zrodze-
niem, Panny przy zrodzeniu, Panny po zrodzeniu. [...] Za-
chowując przepisaną prawem natury czystość, zasłużyliście 
na dary, które przewyższają naturę: wydaliście na świat nie 
znającą męża Matkę Boga. Pobożnie i święcie żyjąc w na-
turze ludzkiej, zrodziliście Córkę wyższą od aniołów i Pa-
nią aniołów” (Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty 
o Matce Bożej, przełożył ks. Wojciech Kania, Niepokala-
nów 1981, s. 221-224). 

Św. German (+ok. 734 r.), patriarcha Konstantynopola 
w homilii na ofiarowanie Maryi także wspomina o rodzicach 
Matki Bożej. Z całą pewnością inspiracją były dla niego pis-
ma apokryficzne, w których jest mowa o historii życia Anny 

i Joachima. Powołuje się bowiem na długoletnią niepłodność 
Anny oraz na ofiarowanie Maryi Bogu po upływie trzech 
lat życia.

Oficjalny kult rodziców Matki Bożej
Chociaż nie ma żadnych podstaw w Biblii, które dawa-

łyby możliwość stwierdzenia z całą pewnością, że rodzice 
Matki Bożej nosili imiona Anna i Joachim oraz że przez lata 
czekali na upragnione potomstwo, należy jednak podkreślić, 
iż historia przyznała im ważne miejsce. Niektórzy ojcowie 
Kościoła, opierając się na apokryficznych tekstach, sławi-
li nie tylko Maryję, lecz także Jej rodziców. Dzięki temu, 
zwłaszcza w Kościele wschodnim na początku VIII wieku, 
dokładnie zaś w 710 roku, pojawił się liturgiczny obchód pod 
tytułem „Poczęcie św. Anny”. Wspomnienie obchodzono 
łącznie, to znaczy św. Anny i św. Joachima, lub też oddziel-
nie. Zaś w Kościele zachodnim obchód odnotowujemy nieco 
później. 

Dopiero w wieku X spotykamy to święto w Neapolu. Papież 
Urban VI 21 czerwca 1378 roku wydał bullę Splendor aeterna-

egloriae, w której ze-
zwolił na obchodzenie 
tego święta w Anglii. 

Od roku 1522, za 
pontyfikatu papieża 
Juliusza II, zaczęto 
je obchodzić w całym 
Kościele 20 marca. 
Kilka lat później, bo 
w roku 1568, pa-
pież Paweł V zniósł 
wspomniane święto. 
Powodem był brak 
jakiegokolwiek świa-
dectwa o rodzicach 
Matki Bożej w Piś-
mie Świętym. Ale 
papież Grzegorz XIII 

w 1584 stwierdził, że mimo milczenia Biblii nie można 
zaprzeczać, iż Maryja miała rodziców. Dlatego ponownie 
wprowadził święto św. Joachima i Anny, wyznaczając ten 
obchód na 26 lipca. W XX wieku (w 1911 r.) Pius X usta-
nowił osobne święto dla św. Joachima, wyznaczając dzień 
tego obchodu na 16 sierpnia, natomiast dla św. Anny po-
zostawił datę 26 lipca. Dopiero reforma liturgiczna z roku 
1969 powróciła do daty 26 lipca i połączyła na nowo imio-
na rodziców Maryi w jednym liturgicznym wspomnieniu.

Istotny jest jeszcze jeden aspekt związany z ich życiem. 
Obrani zostali za szczególnych patronów rodziny. Patrząc zaś 
na wymienione świadectwa, można dodać, że dostrzegano też 
w nich ludzi sprawiedliwych, uczciwych, wytrwałych, peł-
nych ufności i wiary w spełnienie Bożej obietnicy. Pomimo 
wielu legend, które wokół nich narosły, w Kościele ciągle 
cieszą się wielką popularnością, a wspomina się ich w liturgii 
nie tylko 26 lipca, ale także 8 września, w święto Narodzenia 
Matki Bożej.    

ks. Bogdan Czyżewski, Gniezno  
opr. ab/ab

Copyright © by Msza Święta 07-08/2014

*  Święta i uroczystości w Kościele  *



BR 07-8/2021

12 *  Kandydaci na ołtarze  * 

N iezależnie od liczby osób beatyfikowanych lub kanoni-
zowanych, wszystkie one mają jeden wspólny mianow-

nik: całkowite oddanie się Bogu z jednoczesnym przeświad-
czeniem, że sami z siebie niewiele mogliby zrobić w zakresie 
własnej świętości, gdyby nie Boża pomoc.

Dlatego dyskusja, w kontekście zbliżającej się łącznej be-
atyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej, 
wydaje się być bezprzedmiotowa; wszak obydwie osoby 
nic dodatkowo nie „zyskują” z powodu takiego połączenia, 
jak również niczego nie „utraciłyby”, gdyby te uroczystości 
potraktować osobno. A więc mamy tutaj do czynienia z ka-
tegorią jakościową a nie ilościową; zatem nie może być tej 
świętości „ani mniej” „ani więcej”, w zależności od tego, czy 
beatyfikacja wspomnianych osób odbyłaby się razem, czy 
osobno. Świętość bowiem ze swej natury jest niczym innym 
jak najwyższą jakością życia prowadzącą do chrześcijańskiej 
dojrzałości, której zwykle towarzyszy autentyczna radość; 
do tego stopnia, że można powiedzieć, iż smutny święty, to 
właściwie żaden święty.

Wiedział coś na ten temat biskup Bronisław Dembowski, 
który odszedł do Pana w 2019 roku – jeszcze przed wybuchem 
wszechogarniającej nas pandemii koronawirusa. Sam bardzo 
mocno doświadczany przez różne przykre uwarunkowania 
losu nie zatracił nigdy pogody ducha i zdrowego poczucia 
humoru. Myślę, że tę cechę odnieść można także do oczeku-
jących na beatyfikację znanych nam osób. By zobrazować tę 
wartość radosnego podejścia do życia, w książce „Świadek rze-
czy niezwykłych. Biskup Bronisław Dembowski o sobie i we 
wspomnieniach”, jeden z rozmówców Jarosława Śliwińskiego 

– a był nim duchowny Kościoła ewangelicko-augsburgskie-
go ks. Andrzej Mendrok – przywołał wielce pouczającą, 
starochińską bajkę o dwóch pieskach. Jeden z nich znalazł 
się w zamkniętym pomieszczeniu, którego ściany wyło-
żone były lustrami, co powodowało, że liczba osobników 
uległa zwielokrotnieniu; co więcej – ów zdezorientowa-
ny i o groźnej minie pies zaczął ujadać na odbijanych w 
lustrach osobników, prawie w nieskończoność powielając 
wzajemną wrogość wobec siebie. Po jakimś czasie wpadł 
do tego samego pomieszczenia inny piesek z uradowaną 
miną, powodując, że odbijane w lustrach osobniki również 
przyjaźnie reagowały, łasząc się przyjaźnie do siebie. 

Morał z tej bajki jest następujący: będąc wrogo lub 
przyjaźnie i radośnie nastawionym do siebie, tym samym 
niejako „zarażamy” innych swoją wrogością albo radością 
i pogodą ducha.

Takie pozytywne i radosne nastawienie do innych i do 
świata cechowało również osoby, które Kościół od czasu do 
czasu wynosi na ołtarze. Z całą pewnością można zastoso-
wać ten morał także do kandydatów na ołtarze: ks. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Przy odmiennych sposobach bycia w określonych 
warunkach otaczającej ich rzeczywistości byli jednak 
przede wszystkim sobą, ubogacając w ten sposób innych 
o niepowtarzalne wartości, które powodują, że – przy-
glądając się im – możemy odnaleźć wiele cech, które 
pozwalają nam dostrzec i odkryć także własną drogę do 
chrześcijańskiej dojrzałości.

Józef Placha

N

Świętość jako najwyższa jakość życia
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rwamy w radości i na modlitwie w oczekiwaniu na 
beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i naszej 

Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystość beatyfikacji jest 
wyznaczona na 12 września tego roku. W tym szczególnym 
czasie chcemy zgłębiać życie i pisma, które Matka nam pozo-
stawiła. Niech to będzie czas nasłuchiwania Jej słowa, niech 
to będzie czas przyglądania się jej życiu i drodze, jaką Bóg 
Ją prowadził.

Matka modliła się:
Chcę żyć dla Boga. Trzeba Boga prosić, by wszystko było 

dla Boga. Od rana do wieczora. Od urodzenia do śmierci. Od 
początku do końca. Od pierwszego westchnienia do ostatnie-
go, dla Boga. Żeby wszystko w nas i z nami służyło Bogu 
i żyło dla Boga. Wszystko w pełni dla Boga. Od świtu do 
nocy – wszystko dla Boga. Od urodzenia do śmierci – wszyst-
ko dla Boga. Od początku do końca – wszystko dla Boga. 
Pierwszy oddech i ostatni – dla Boga, świadomie dla Boga. 
Pierwsze słowo do Boga: – „Kocham Ciebie”. Ostatnie: „Ko-
cham Ciebie, Boże”. Pragnę żyć dla Ciebie, Boże.

W tych słowach zawarte jest wszystko; są one przypomnie-
niem, że całe nasze życie zależy i należy do Boga. Matka nie-
widoma, ale ta, która miała bardzo dobry wzrok duszy, ta która 
dała się prowadzić Bogu, a teraz ona może nas prowadzić do 
Boga, bo całkowicie zaufała temu prowadzeniu Boga.

We wspomnieniach o Matce o. Piotr Roztworowski pisał:
„W momencie, kiedy się to życie na ziemi zakończyło – 

widzi się lepiej całość tej dziwnej drogi, którą Bóg prowadził 
tę wielką chrześcijankę. Ta, której tajemnicą było światło, 
której życie było światłem dla drugich w sensie zarówno du-
chowym jak i fizycznym, zostało najpierw pozbawione tego 
zewnętrznego światła, a oświecone obfitością tego wewnętrz-
nego w stopniu rzadko spotykanym, a potem w ostatnim eta-
pie zostało pogrążone w zupełną ciemność zewnętrzną i we-
wnętrzną jakby dla ubłagania tego podwójnego światła dla 
ludzi, których tak bardzo ukochała”.

Matka pozostawiła Zgromadzeniu i całemu Dziełu tak 
wiele darów duchowych i materialnych. Pragniemy dzielić 
się tą spuścizną – jej słowem, ale też życiem i pamiątkami, 
które po niej pozostały. Cieszymy się i dziękujemy Bogu, że 
już tak wiele osób przyjeżdża do Lasek, są też pierwsze piel-
grzymki do miejsca, gdzie żyła nasza Matka, aby pomodlić 
się przy jej sarkofagu – tak wiele pięknych spotkań już było 
i na pewno jeszcze będzie...

Pragnę teraz pokrótce podzielić się tym, co dzieje się 
w Laskach, co planujemy w najbliższym czasie, oczywiście 
ze świadomością różnych obostrzeń w związku z pandemią.

Po remoncie pomieszczeń w zbudowanym jeszcze przed 
wojną Domu św. Alojzego (obecnie tzw. Plomba), przygo-
towałyśmy dwa pomieszczenia przeznaczone na Miejsce 

Pamięci Matki Elżbiety, gdzie znajdą się pamiątki po Matce: 
jej ubrania, przedmioty codziennego użytku, książki, których 
używała, meble z dawnego pokoju, fotografie. W tej chwili 
przygotowywana jest ekspozycja. Ufamy, że przed beatyfi-
kacją będziemy mogły już udostępnić te miejsca dla osób na-
wiedzających Laski. 

Natomiast „Zakątek u Matki” już działa! Znajduje się on 
także w „Plombie”, za pomieszczeniami Miejsca Pamięci 
(starsi mogą pamiętać, że dawniej była tam kuźnia). 

W „Zakątku” można obejrzeć film o Matce Elżbiecie, 
o Laskach dziś, porozmawiać a także spożyć skromny poczę-
stunek czy napić się herbaty. Tu też znajduje się mały sklepik, 
gdzie można nabyć książki, foldery, róże prace wykonane 
przez dzieci i siostry FSK. Jest także możliwość nabycia róż-
nych drobiazgów z naszych misji. Serdecznie zapraszamy.

* * *
Wiemy, że ze względu na trwającą pandemię uroczysto-

ści beatyfikacyjne odbędą się z ograniczoną liczbą osób. Na 
pewno nie wszyscy, którzy chcieliby w niej uczestniczyć, 
będą mogli, zwłaszcza że beatyfikacja jest podwójna i ma od-
być się „w sposób godny i podniosły, a jednocześnie skromny 
i uwzględniający przewidywane skutki pandemii”. 

Aby umożliwić wspólne świętowanie tym, którzy tego 
pragną, tydzień po beatyfikacji, w sobotę 18 września pla-
nujemy w Laskach Dzień Dziękczynienia za życie, powoła-
nie i łaskę beatyfikacji naszej Matki. Będzie on połączony 
z Ogólnopolską Pielgrzymką Osób Niewidomych – w tym 
dniu będziemy gościć osoby niewidome z całej Polski u nas 
w Laskach. Na ten dzień dziękczynienia zapraszamy do Lasek 
także naszych przyjaciół i dobroczyńców.

Jan Lechoń, w 1942 roku napisał:
„Matko Czacka, która kijkiem szukasz sobie drogi
I masz w oczach niewidzących niebios spokój błogi
I wśród głodu, nędzy, zbrodni wciąż uśmiech panieński,
Której modłów chętnie słucha Jezus Nazareński,
Między Polską a Chrystusem Ty arko przymierza
Włącz nas wszystkich, i mnie także, do twego pacierza”.

Niech nasza Matka towarzyszy nam w naszym życiu 
i niech nam nadal pokazuje drogę do Boga. Powierzamy Bogu 
przez wstawiennictwo naszej Matki wszystkich niewidomych 
na ciele, ale także niewidomych na duszy, ludzi oddalonych 
od Boga, poszukujących, których tak bardzo Matka ukochała. 
Prośmy Boga we wspólnej modlitwie o owoce beatyfikacji 
naszej Matki w sercach nas wszystkich – aby nas prowadziła 
i była blisko nas.

* * *
Prosimy – niech się wstawia, aby każde ludzkie serce ot-

warło się w pełni na miłość Boga. Bo tylko wiara – której 
Matka zawdzięczała przyjęcie ślepoty z poddaniem się woli 
Bożej, może nam da pełnię szczęścia.

m. Judyta Olechowska
Przełożona Generalna 

Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Oba teksty zostały zaczerpnięte z Nr 3 (161) 2021 
LASKI – PISMO REHABILITACYJNO-SPOŁECZNE Z ŻYCIA 

DZIEŁA MATKI  ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ
za zgodą Redakcji

M. Judyta Olechowska 

W oczekiwaniu  
na beatyfikację

*  Kandydaci na ołtarze  * 
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Anna Kaszubowska 

Dzień Ojca...
Medytacja 1

Sześć kroków 
na święto
Młodszy [syn] rzekł do ojca: 
„Ojcze, daj mi część mająt-
ku, która na mnie przypada”. […] Niedługo potem […] 
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój mają-
tek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, […] zaczął 
cierpieć niedostatek. […] Wybrał się więc i poszedł do 
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do nie-
go: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem cie-
bie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. 
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko 
najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień 
na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponie-
waż ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się” (Łk 15,12-14.20-24).

Ojcze, daj mi… 
Przeszywające echo wybrzmiewające wewnątrz, ni-

czym w próżni, woła o odpowiedź. Byleby nie odbi-
jać się bez końca od nagich ścian, konkretu się dopo-
mina. Niechże jakaś obietnica się ucieleśni, należność 
jakaś się urzeczywistni. Chcę choćby tę cząstkę, o któ-
rej wiem, że moja. Namacalnie, potrzebuję bowiem ją 
poczuć. Poczuć, że oto coś mam, wobec tej obsesji, że 
mam jedynie… brak. Ojcze, daj mi wreszcie, daj teraz, 
natychmiast! Nalega we mnie coś, co uwierzyło, że mi 
skąpisz, że rezerwujesz lepsze dla innych. A jeśli hojnie 
[sprawiedliwie?] napełnisz moje dłonie, uobecnisz się 
w moich oczach. Czyżby naprawdę chodziło o Ciebie? 
A może garnę się ku temu, by posiąść coś, aby znieczulić 
ból, iż siebie nie posiadam?

Roztrwonił swój majątek… 
Przyjąć, by porzucić. Zbudować, by zniszczyć. Wypie-

lęgnować, by zaniedbać. Co/kto krzyczy poprzez tę am-
biwalencję, której nie potrafię zatrzymać? Zagubione, 
nieodnalezione „ja” uwikłane w dynamikę wstrząsów 

i uderzeń, niczym pisklę szamoczące się w zaroślach. 
Ono, choć nie wie, czym jest wolny lot w przestworzach, 
w tej matni właśnie ku niemu intuicyjnie się zrywa. Ono 
poszukuje w swym błądzeniu. Gdy spostrzegam, jak do-
tkliwie rozmieniam siebie samą na drobne, jak trwonię 
siebie, świadomie przeżyte poczucie straty otwiera we 
mnie nową przestrzeń.

Zaczął cierpieć niedostatek i poszedł do swojego ojca… 
Rozczarowały mnie moje majętności. Do cna się 

wyczerpały. Gdy przyznaję, że nic z tego, co rozpisa-
ne przeze mnie, nie syci, albowiem nasycić nie zdoła, 
nie kryję się przed sobą z własnym niedostatkiem. Mo-
je motywacje do powrotu wciąż niedoskonałe. Jesz-
cze kreślę scenariusze, mowę zgrabną do wygłoszenia 
układam. Ojcze, nie poznałam Cię dotąd…W istocie 
odeszłam od swoich wyobrażeń o Tobie. W drodze po-
wrotnej pomału odkładam ukute koncepcje i fałszywe 
przekonania. Potrzebuję tej drogi, gdyż zamęt we mnie 
potężny. Idę.

Ujrzał go jego ojciec, wybiegł naprzeciw niego…
Obecność. Tak prosta, że najtrudniejsza. Wyczekiwana, 

ale przeniknięta lękiem. Gdy dotychczasowym standar-
dem pozostawało bywanie z kimś, wobec kogoś, bycie 
jawi się jako niewiadoma. A jednak właśnie tęsknota za 
obecnością wiedzie mnie do domu, do siebie samej mnie 
zaprowadza. Jako osoba ludzka potrzebuję osób. W tym 
współistnieniu odkrywam Istnienie. Rozchwianie mię-
dzy obecnością a nieobecnością odpoczywa w Tej jed-
nej Obecności. Ojcze, nikt nigdy tak na mnie nie czekał, 
wiedząc, że przyjdę z pustymi rękami. Jestem. Jakże 
pragnę być.

Ojcze, już nie jestem godzien nazywać się  
      twoim  synem… 

Gdyby tak wyjść z dawnej roli, z dawnych ról. Nie in-
scenizować siebie ani na bohaterstwo, ani na nieudolność. 
W alternatywne światy nie uciekać. Żartem rozpaczy nie 
przykrywać. Utulić zranione dziecko, ale chodzić konse-
kwentnie jako dorosły. Trzeźwo widzieć rzeczywistość. 
W takim patrzeniu odzyskiwać klarowność. Wejść w re-
alność, zaakceptować odmienność tego, co wokół. Uznać, 
że nie trwam w niebycie, ale pochodzę od… Ojca.

Ubierzcie go! 
Będziemy ucztować. Ten mój syn był umarły, a znów 

ożył… O błogosławiona bezsilności! W tobie ku zdrowej 
zależności krok pierwszy stawiam. Gdy naddany ciężar 
z siebie zdejmuję, gdy z banicji ku prawdzie o sobie wra-
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cam, czuję lekkość. Nie chcę dłużej nosić 
łachmanów osamotnienia, pozwalam się 
przyodziać. 

Wygłodniałego serca dłużej nie igno-
ruję, zaczynam je karmić. Łyżeczką łagod-
ności zamieszam dziś świeżo parzoną ka-
wę dla moich bliskich. Spotkamy się przy 
skrzypiącym drewnianym stole pokrytym 
niewykrochmalonym obrusem. W zwy-
czajnym posiłku rozsmakujemy się jak ni-
gdy dotąd. Ktoś łzę otrze, wysłucha ktoś. 
Jeden z dzieckiem na kolanach usiądzie, 
swymi marzeniami podzieli się drugi. 
I pobędziemy razem tak, że każdy poczuje 
się przyjęty. I oto celebrujemy święto…

Tak, w nim bije ta pewność, że chcę wyjść z mroku na 
światło. To pragnienie mnie odnawia. Oto jest coś innego 
niż moje konstrukty, wytwory moich lęków. Gdy przyglą-
dam się im z dystansu, już tak szaleńczo mną nie władają, 
nie interpretują cynicznie rzeczywistości. Gdy nie czytam 
wciąż swoich myśli, fantazji i uprzedzeń, gdy wychodzę 
poza nie, znajduje mnie Słowo. Ono wyrywa mnie z „ja” 
w stronę „ty”. «Ja» może powstać i istnieć tylko w miłują-
cym je «Ty» (Hans Urs von Balthasar). 

Rodzę się w «Ty» Boga, w którym wybranie i umiłowa-
nie określa moją tożsamość. Żaden mrok jej nie niweczy. 
Żadna siła dezintegrująca, której ulegam, jej nie narusza.

Gdy lekko poszerzam pole widzenia, w ciemnej dolinie 
rozbłyska iskierka. Przebija się w moim zmaganiu. Tli się, 
dostrzegam ją. Taka nikła, bezbronna jak niemowlę, ale ist-
nieje. Przemykają w niej wiotka cierpliwość w niecierpliwo-
ści, nieśmiała inicjatywa w zniechęceniu, kruche zawierzenie 
w nieufności, subtelna świeżość w znużeniu. Potrzebują cza-
su na wzrost. 

Jak to dobrze, Panie, że jesteś czułym miłośnikiem pro-
cesu. Nie objawiasz się od razu jako dorosły, przychodzisz 
w dziecku. Nie czekasz na moją gotowość do kochania. Sam 
uobecniasz miłość. Już nie przymrużam oczu, patrzę swobod-
niej – rysuje się przede mną nowa ścieżka.

 
Anna Kaszubowska; a.kaszubowska@autograf.pl

Medytacja 2

Przebłysk w oddali
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a świat-

łość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. […] Była 
światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo] […]. Wszystkim 
tym […], którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy […] z Boga się narodzili (J 1,10.12-13).

Moje oczy wypatrują światła. Otwierają się nieśmiało, 
ostrożnie, zachowawczo. Powieki ciążą, podnoszą się nie-
spiesznie. Odsłaniają zaledwie szczelinę, przez którą zerka-
ją rozdygotane źrenice. Coby ostry blask nie wdarł się, nie 
poraził. Penetrują przestrzeń. Przebiegają po kątach i sprzę-
tach. Kurz je gryzie, dym uliczny zamąca widoczność. 
Z dali wyłaniają się sylwetki niczym cienie, pojawiają się 
i znikają zaraz. Z bliska wynurzają się nieznajome twarze, 
każda swym grymasem co innego sygnalizuje. Jeden flesz 
za drugim. Raz kryję się, raz gonię wzrokiem. Uciekam. Co 
pragnę ujrzeć? Czego widzieć nie chcę?

Naoglądałam się ponurych obrazów wyzutych ze światła. 
Osadzonych w poświacie butelkowej, gdy ktoś ważny w niej 
się topi. W oszklonych bunkrach, z zabrudzonymi szybami, 
przez które promienie słoneczne od dawna nie przenikają. 
Zszarzałe żarówki dają obłe, mętne refleksy. W unoszących 
się oparach majaczą się kształty i odległości, kolory rdzewieją. 
Przywykłam do tego podziemia, wykułam w nim własne kory-
tarze. Choć dzisiaj chodzę na powierzchni, noszę w sobie jego 
mroczność. W nią przyodziała się moja pochwycona z koniecz-
ności, wzięta w karby, stanowcza, acz przedwczesna dorosłość. 
Przedzierzgam się w niej w minorowym nastroju, pod którym 
jednak migoce poczucie, że kiedyś, u zarania było jaśniej…

W zakamarkach mojej duszy skrzy się płomień, który nie 
gaśnie. Ożywia moje chłodne spojrzenie i zmęczone ciało, 
wyprowadza mnie z osaczających niepokojów. 
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Wyjazd 
na wakacje

o ty zawsze musisz postawić na swoim – mówił 
podniesionym głosem tata, marszcząc brwi.

– A ty od zawsze krytykujesz moje propozycje – ma-
ma gwałtownym ruchem położyła dłoń na stole, z które-
go z głośnym brzękiem odezwały się talerze.

– Bo to, co wymyślasz, nie jest mądre – odpowiedział 
tata.

– Chcesz powiedzieć, że moje pomysły są głupie? – 
mama spojrzała na tatę oczami pełnymi złości.

Alek przestraszony słuchał rodziców, którzy już ko-
lejny dzień kłócili się o miejsce, do którego całą rodzi-
ną mieli jechać na wakacje. 

Mama proponowała wyjazd do Chorwacji. Przekony-
wała, że jest tam ciepłe morze, niedrogie noclegi i jadą 
tam też znajomi, którzy mają dzieci w wieku zbliżonym 
do Alka. 

Tata nie chciał z dwójką małych dzieci jechać tyle 
godzin samochodem. Chciał zabrać rodzinę na Mazury, 
do zaprzyjaźnionej leśniczówki. Marzył o leśnej głuszy, 
oderwaniu od miasta, łowieniu ryb i spacerach po lesie. 

Ani mama, ani tata nie chcieli ustąpić a termin urlo-
pu był coraz bliżej… Alek nie bardzo wiedział, jak może 
pomóc. Kiedy usiłował coś powiedzieć, rodzice uciszali go 
mówiąc, że jest dzieckiem, nic nie rozumie i najlepiej, żeby 
się nie wtrącał. Chłopiec szedł wtedy do Tosi, siadał obok 
niej na dywanie i budował, ku wielkiej radości siostrzycz-
ki, coraz bardziej niesamowite budowle z klocków. 

Chłopiec nie mógł znieść pełnej złości atmosfery 
w domu i któregoś dnia, kiedy tata wyszedł do pracy 
a mama poszła zaprowadzić Tosię do żłobka, Alek wy-
szedł z domu bez informowania kogokolwiek i postano-
wił pojechać do babci i dziadka. Dziadkowie mieszkali 
pod Warszawą. Chłopiec musiał dostać się do kolejki 
WKD i pojechać nią do Milanówka. 

Po raz pierwszy jechał sam. Wiedział, że źle robi i że 
prawdopodobnie mama po powrocie do domu będzie 
go szukała, ale czuł, że koniecznie musi porozmawiać 
z babcią i z dziadkiem. Potrzebował ich porady. Rodzice 
po raz pierwszy tak bardzo się kłócili! 

W klasie Alka były dzieci, których rodzice się kłócili 
a potem rozwiedli. Alek nie był w stanie wyobrazić so-
bie, że coś podobnego mogłoby spotkać jego rodzinę. 
A skoro mama i tata tak bardzo się spierają, to ozna-
cza, że niedługo zechcą zamieszkać osobno. I co wtedy 
stanie się z nim i z Tosią? Alek oczyma wyobraźni zo-
baczył siebie obok taty i Tosię na rękach mamy. Oczy 
chłopca napełniły się łzami…

Kiedy babcia i dziadek zobaczyli Alka w drzwiach 
furtki, ogromnie się zdziwili. 

– Alku, co ty tu robisz? Kto cię tu przywiózł? Jesteś 
sam? – babcia i dziadek na zmianę zadawali pytania. 
Chłopiec popatrzył na dziadków, jak stoją obok siebie 
trzymając się za ręce i po prostu się rozpłakał.

Babcia delikatnie objęła Alka ramieniem i zaprowa-
dziła do altanki w ogrodzie, gdzie na stole stał dzbanek 
z kompotem z truskawek i jeszcze ciepłe ciasto truskaw-
kowe z kruszonką.

– Chodź kochanie – mówiła babcia – zjesz kawałek 
ciasta, napijesz się i powiesz, co się dzieje?

B

pomaluj mnie

pomaluj mnie
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Dziadek podał wnuczkowi swoją bawełnianą chustkę 
w kratkę, żeby chłopiec wytarł łzy. Chustka pachniała wo-
dą kolońską, której używał dziadek. Alek wytarł oczy i nos, 
zjadł kawałek pysznego, babcinego ciasta i napił się kom-
potu. Poczuł się lepiej. Usiadł wygodnie na rattanowym 
krześle, wysłanym poduszkami i spojrzał na dziadka.

– Bo mama i tata strasznie się ostatnio kłócą. A może 
oni chcą się – tu głos chłopca zaczął drżeć – może oni 
chcą się rozwieść? – dokończył Alek prawie szeptem.

Babcia i dziadek spojrzeli na siebie, dali sobie oczy-
ma jakieś znaki, albo się może Alkowi zdawało?

– Wszystko zaczęło się od tego, że rodzice chcieli, 
żebyśmy razem wyjechali gdzieś na urlop. Mama wy-
myśliła wyjazd do Chorwacji a tata woli leśniczówkę na 
Mazurach – opowiadał Alek – żadne z nich nie chce 
ustąpić. Strasznie się sprzeczają. Mówią sobie niemiłe 
rzeczy. I w domu stało się tak jakoś … smutno.

– Taaak – powiedział przeciągle dziadek i popatrzył 
na coś za plecami Alka. Alek obejrzał się. Zobaczył sto-
jących mamę i tatę.

– Alku, tak bardzo mnie przestraszyłeś – powiedziała 
mama z wyrzutem, a jej czerwone oczy zdradzały, że pła-
kała. Chłopiec spojrzał na tatę, który stał obok mamy i zo-
baczył, że tata… tata obejmował mamę ramieniem! A ma-
ma przytulała się do taty! Alek aż poderwał się z krzesła! 
Podbiegł do rodziców i objął ich najmocniej jak potrafił!

Kiedy emocje trochę opadły i z ciasta babci zostały 
już tylko okruchy kruszonki, a po kawie nie został nawet 
aromat, mama powiedziała:

– Poniosły nas emocje. Oboje chcieliśmy, żeby 
wspólny wyjazd na wakacje był najlepszy, ale każde 
z nas miało inną wizję.

– Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle – skwitował 
tata. 

– Synku – tata zwrócił się do Alka – nie myślimy 
z mamą o rozwodzie. To była tylko sprzeczka o wakacje.

– I nie chcieliśmy cię synku przestraszyć. Nie wie-
dzieliśmy, że tak przeżywasz naszą… hmm… ożywioną 
dyskusję. Tak byliśmy zaślepieni, że umknęło naszej 
uwadze, co się z tobą dzieje – mówiła mama.

– To w końcu dokąd pojedziemy na wakacje? – zapy-
tał nieśmiało Alek.

Rodzice spojrzeli na dziadków, dziadkowie na rodzi-
ców. Następnie wszyscy przenieśli wzrok na chłopca.

– Postanowiliśmy z mamą, że w tym roku pojedzie-
my do leśniczówki. Namówiliśmy rodziców Jacka, żeby 
pojechali z nami – powiedział tata.

– Naprawdę?! – wykrzyknął Alek – Jacek pojedzie 
z nami? Ale super! Mega fantastycznie!

– Ale, ale – chrząknął tata – chyba o czymś zapo-
mniałeś Alku.

Chłopiec zaczął szukać w pamięci tego, o czym nie pa-
miętał, ale jak na złość nic nie przychodziło mu do głowy.

– Powinieneś przeprosić mamę za to, że bez jej 
wiedzy wyszedłeś z domu. Dobrze, że nic ci się nie 
stało i że przyszedłeś do babci i dziadka, ale gdybyś 
tu nie dotarł? Gdyby coś ci się po drodze wydarzyło? 
Nic byśmy o tobie nie wiedzieli – mówił poważnie tata 
– I obiecaj, że to się już nie powtórzy, dobrze?

– Tak, tato. Bardzo cię mamusiu przepraszam. I cie-
bie tatusiu też. Już nigdy tak nie zrobię – kajał się Alek 
– ale wy też musicie mi coś obiecać. Nie chcę, żebyście 
się kłócili. Chcę, żebyście się kochali i nas kochali – 
Tosię i mnie. Zawsze!

– O matko, Tosia!!! Zapomnieliśmy, że jest już tak 
późno! Musimy ją zaraz odebrać ze żłobka! Szybciutko, 
musimy już jechać – mama spojrzała na zegarek i zerwała 
się na równe nogi.

Alek i jego rodzice pożegnali niezwykle gościnnych 
i cierpliwych gospodarzy. Kiedy babcia i dziadek zostali 
sami, usiedli na huśtawce pod rozłożystą akacją i w mil-
czeniu patrzyli na schodzące coraz niżej słońce, które 
nadawało ciepłe barwy zieleni ogródka.

– Ach te kłótnie – westchnęła babcia – a pamiętasz, 
jak się kiedyś posprzeczaliśmy o to, co mamy oglądać 
w telewizji? Ja obraziłam się na ciebie i poszłam spać 
bez słowa. A ty przyszedłeś do mnie, przeprosiłeś i po-
wiedziałeś, żebyśmy nigdy nie kładli się spać w gnie-
wie. Ja długo nie chciałam się do ciebie odezwać, a ty 
tak cierpliwie mówiłeś, że mnie kochasz... I od tamtego 
wieczora nigdy nie zasnęliśmy pokłóceni.

– Widzisz, jaki jestem przekonujący? – zażartował 
dziadek i oboje z babcią długo się śmiali.

Ciocia Renia

pomaluj mnie
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13.06.2021 r., Kochane Życie 

Kwiatek dla Świętego Antoniego
Pewnej niedzieli, gdy szłam do kościoła, na przystanku 

tramwajowym akurat nikogo nie było, za to leżały rozrzuco-
ne dokumenty osobiste. Ot, kilka kart plastikowych: dowód, 
legitymacje studencka i ubezpieczeniowa, i jeszcze kilka 
papierów… 

Zupełnie luzem, bez portfelika, ale to nie mogło komuś 
przypadkowo wypaść, lecz raczej wyglądało tak, że złodziej 
wyrzucił to, co nie było dla niego cenne. 

Jestem takim trochę domorosłym detektywem, bo lubię 
szukać przyczyny, gdy skutek jest dziwny, więc poszłam za 
ciosem. Teraz to łatwizna! Oczywiście Internet, oczywiście 
facebook…! Nawet miałam zdjęcie poszkodowanej. Już nie 
pamiętam, ale i do telefonu się jakoś dogrzebałam. 

Do dziś brzmi mi w uszach radosny okrzyk kogoś płci 
żeńskiej. A historia była modelowa. Mieszka niedaleko mnie 
z koleżanką w wynajętej kawalerce. Wyskoczyła tylko do 
sklepiku po jakiś drobiazg i nie zamknęła za sobą drzwi na 
klucz. Złodziej widocznie na to liczył… i porwał z koryta-
rzyka całą torebeczkę… Pieniędzy nie było bo wyjęła port-
monetkę na zakupy. Ale te dokumenty osobiste to prawdziwa 
klęska! 

Nie jest to pierwsze takie zdarzenie. Z ostatnich czasów 
znam dwa identyczne…  

Umówiłyśmy się, że wpadnie po zgubę. Ja wysłałam 
z domu do bramy młodego domownika, żeby zwrócił znale-
zisko. Do domu wrócił z pudełkiem czekoladek i storczykiem 
w doniczce. 

Czekoladki zużyliśmy w domu, żeby się nie zestarzały, 
a storczyk powędrował do kościoła, pod ołtarz św. Antoniego. 

Jak wynika z tej krótkiej opowiastki, wiele osób było 
wplątanych w tę historię. 

Nie sztuka zgubić, i nie sztuka znaleźć. Tylko – co z tym 
wszystkim zrobimy – potem. 

 Elżbieta Nowak 
 
20.06.2021, Kochane Życie 

Jaś i Łukasz
Po 20 czerwca lekcje w szkole są już tylko pozorowa-

ne. Ludzie dorośli w Internecie wracają myślami do czasów 
prawdziwych emocji, gdy dziennik lekcyjny dostawał się 
w niepowołane ręce jakiegoś Jasia, i wspominano dostawiane 
drżącą ręką pozytywne oceny…

Pocieszyłam się szybko, bo niejeden wielki człowiek, 
w swej młodości z trudem poszukiwał właściwych dróg. 
A przecież prawdziwe poszukiwanie ma to do siebie, że nie 
jedzie się autostradą, ale raczej podobne jest ono do ciężkie-
go, terenowego rajdu lub jakiejś survivalowej szkoły prze-
trwania. A potem już taki wyrośnięty potomek pisze do nas: 

„Mam na imię Łukasz, mieszkam w Piotrkowie Trybunal-
skim znanym z  siedziby chociażby Sanktuarium Matki Bożej 
Trybunalskiej patronki naszych parlamentarzystów. 

Przynajmniej od 15 lat jestem wiernym słuchaczem Fami-
lijnej Jedynki oraz Pani. 

Uwielbiam to niedzielne wstawanie, które daje mi moc 
i siłę na cały kolejny tydzień. Mamy czerwiec z oddechem 
popandemicznym . To doskonały czas aby znów budować re-
lacje z Bogiem i innymi wśród nas.”  

I tutaj ten ważny fragment: 
„Gdy był tydzień biblijny wymyśliłem akcję «Każdy 

czytać może Słowo Boże». Na przystankach porozwiesza-
łem kilkadziesiąt cytatów z Pisma Świętego. Co ciekawe, 
ludzie z zainteresowaniem wczytywali się i uśmiechali. 
Myślę, że dało im to jakieś doładowanie nadziei, której tak 
bardzo potrzebujemy…” 

I tak niemądry Jaś wyrósł na rozważnego Łukasza, który 
już myśli nie tylko o sobie i swoich ocenach szkolnych, ale też 
o tych wszystkich otaczających go ludziach, żeby podzielić się 
z nimi swoją wiedzą, radością i wiarą! Oto cel na wakacje. 

Elżbieta Nowak

4.07.2021 r., Kochane Życie 
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Dobre początki
Coraz częściej powołuję się ostatnio na głosy internetowe. 

Należę wirtualnie do kilku grup, wśród których chyba najbliż-
sze mojemu sercu są dwie, związane z Tatrami. I otóż w jednej  
z nich zamieszczono ostatnio informację, że powstaje nowa 
kaplica na Rusinowej Polanie – i co na to internauci? 

A pod spodem prawie 200 komentarzy, w większości silnie 
krytycznych, o zabarwieniu potępiającym różnymi brzydkimi 
określeniami, i nie tylko samą kaplicę, ale jej budowniczych 
i potem ewentualnie nawiedzających sanktuarium… 

I jakoś tak zrobiło mi się przykro. 
Tatry, ach Tatry! Tak dawno tam nie byłam, i nie wrócą już 

czasy, gdy w dzień celem był Giewont, a nocą „Watra”… 
Młodzi byliśmy, i dawaliśmy radę w obu tych kierunkach! 
Jeśli rok kalendarzowy można przyrównać do cyklu życia 

ludzkiego, to lipiec z pewnością stanowi apogeum, czyli jakby 
pewien szczyt – szczyt możliwości, osiągnieć, ale i ambicji, 
czasami w trakcie ich spełniania. 

To był też mój czas. 
Po maturze, po egzaminach wstępnych – hej, życie przed 

nami! I ten wyjazd w góry… To na początek, bo potem jesz-
cze tego samego lata były i Mazury, i morze, ale o tym już 
będzie może innym razem. 

Przed wakacjami obowiązkowa spowiedź. Oprócz wio-
sennej i zimowej. To było takie minimum w czasie rozpasanej 
młodości. Jakieś zasady trzeba mieć, nieprawdaż? 

A po tym krótkim wstępie do lipcowych felietonów, frag-
ment listu od ks. Krzysztofa z Rzymu, żebyśmy wiedzieli, 
na czym stoimy:

„(Papieżowi) Franciszkowi nie chodzi jedynie o przed-
stawienie sytuacji, co zawsze zresztą jest punktem wyjścia 
jego refleksji. On wychodzi od opisu rzeczywistości takiej, 
jaką jest, a następnie przedstawia wizję zmian, które powinny 
się dokonać w stylu myślenia i życia, zapraszając pojedyncze 
osoby oraz grupy do współpracy.”

Elżbieta Nowak
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Ku szczytom 

Zaczęliśmy temat wakacyjny od zarysu miejsca, czyli 
od gór, czyli – od naszych ukochanych Tatr… 

Zanim jednak człowiek wyruszy wzwyż, musi się potru-
dzić w poziomie. Tym poziomem są doliny, ścieżki i drogi 
z różnymi przydomkami. Nie będę sypała konkretami, bo 
się mogę posypać w tych nazwach geograficznych. Sporo 
lat minęło od tamtego czasu gdy je praktykowałam. Już 
mi się mylą te wszystkie „Nad reglami”, „Pod reglami”, 
Olczyskie, Białego,  Kościeliskie…    

I tylko ta ostatnia – odwiedzana już z Domu Radia, Dolina 
Strążyska – została mi w pamięci jak pieczęć… 

Właśnie z widokiem na Giewont. 
I nieodmiennie wzruszają mnie stare fotografie z tej trasy, 

która okazała się dla mnie ostatnia w Tatrach. 
Jak rzadko zdajemy sobie sprawę ze szczęścia, jakim są 

pojedyncze chwile. Momenty naszego życia, które potem 
wracają we wspomnieniach typu: „żebym to ja wiedziała?”, 
„Co też ja wtedy sobie myślałam?” Warto było to zapamię-
tać na całe życie. I wreszcie – takie chwile nie zdarzają się 
nigdy po raz drugi…. 

Teraz nie można nawet wrócić do fotografii z wakacji, bo 
mamy ich dziesiątki, setki, aż się w tym bogactwie gubimy. 

Ktoś np. przywiózł z wyprawy do Ziemi Świętej dwa 
tysiące zdjęć! No i jak to kontemplować? I tak zbieramy te 
różne pamiątki, żeby kiedyś się nimi delektować. Kiedyś…

Pamiętam powroty z wakacji w czasach młodości, gdy 
z radością wracało się po letnich szaleństwach i namiotowej 
prowizorce znów do znajomych rytuałów domowych. Prze-
ważnie przez ten czas mama zdążyła zrobić generalne po-
rządki, wszystko pachniało pastą do podłogi i denaturatem 
od mycia szyb. 

Z pewną nostalgią żegnało się menażki i kocher na rzecz 
pełnej zastawy stołowej i obrusów. Powrót do codzienności 
był po wakacjach bardzo atrakcyjny! 

 Elżbieta Nowak
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Powrót do źródeł
Letnie tematy nie obejdą się bez poszukiwania w nich 

sensu i znaków…. Tak, tak, znaków. Piękno przyrody, trud 
w pokonywaniu drogi w górę i w dół – to jakby obraz ludz-
kiego żywota – że tak stwierdzę poetycko… 

Nie na darmo św. Jan Paweł II tak często powracał myśla-
mi i słowami do Tatr… 

Nawet i ja pamiętam jedną z Jego pielgrzymek, gdy sama 
też tam byłam, i to było takie niemal sakralne przeżycie – ja 
tu, a On gdzieś tam blisko…. On, a właściwie – oni… Bóg 
Ojciec i – Ojciec Święty… 

I tu już tylko jeden krok ku Jaszczurówce. 
Pobyty w Tatrach kojarzą mi się właśnie z kapliczką na 

Jaszczurówce. 

Blisko niej mieliśmy nasze stałe kwatery i jej obecność 
była tak naturalna jak powietrze. Czas buntu to omijanie 
jej z daleka, czas refleksji, to obserwacja jej bywalców. 
No i czas nawrócenia – tak, tak – to wejście w głąb, jak 
mawiają przewodnicy duchowi. Na poplątanych drogach 
życia jawiła się jako oaza spokoju, wyspa szczęśliwo-
ści, cichy i rajski zakątek. Stąd już było blisko do Pana 
Boga… 

Na początku tych letnich felietonów wspomniałam o lu-
dziach zakochanych w górach, w Tatrach. Teraz też zajrzałam 
po raz kolejny na te moje ulubione strony. 

No i natknęłam się na zapytanie i pomoc jakiegoś miłoś-
nika gór. Prosił o poradę, co robić gdy go bolą kolana przy 
schodzeniu. Pod górę jest OK, choć to męczące. Zdobycie 
szczytu wiadomo – euforia. Tylko te biedne kolana podczas 
schodzenia… 

I tak mi się wydaje, że one przypominają o sobie, i się 
dopominają, żeby na nich podziękować Stwórcy za wszystko, 
co nam daje! A co Państwo na to? 

Elżbieta Nowak
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Daleko od gór

Jak wiadomo szczyty to nie tylko góry, choć z nimi je naj-
częściej kojarzymy. W góry też nie da się chodzić przez całe 
życie… Dlatego i moje wakacje z czasem się wypłaszczyły, 
aż wreszcie  skończyłam na całkiem płaskim terenie, czyli na 
piasku… a jeszcze dokładniej na plaży przy morzu. Są i niż-
sze tereny niż poziom morza, ale to już jakby inny temat.

  Oczywiście ten brzeg morza istniał też od zawsze, i by-
wał w wakacyjnych planach. Ale dla mnie teraz to już jakby 
ostatni etap szaleństw wakacyjnych. 

Zaczęliśmy rodzinnie corocznie przyjeżdżać do Chałup 
jeszcze zanim zbudowano w nich Kościół św. Anny. I komu 
bije ten dzwon – chciałoby się zapytać, bo dzwon kościelny 
w Chałupach bije na pół godziny przed każdą mszą, a pierwszy 
raz raniutko o godzinie siódmej, i jakoś to nikomu jeszcze nie 
przeszkadzało. Ale może lepiej nie wywoływać wilka z lasu?

26 lipca to Dzień św. Anny, Matki Maryi, Bożej Rodzi-
cielki. Najważniejsza jest odpustowa Msza święta, z delega-
cją władz kościelnych. Po Mszy naturalnie procesja, i potem 
już czysto świeckie uciechy. 

I tak wszystko ma swój początek – no i jakiś koniec. Swo-
je Tatry, Giewont, Jaszczurówkę i – Chałupy… 

A na koniec kilka informacji ze strony internetowej Para-
fii, na pociechę i ku pamięci: 

„Św. Anna jest patronką Florencji, Innsbrucku i Neapolu, 
także szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwego dzieciństwa, 
szczęśliwego porodu, matek, wdów, gospodyń domowych, ro-
botnic, pomocnic domowych, górników, tkaczy, tokarzy, sto-
larzy artystycznych, młynarzy, kramarzy, żeglarzy, krawców, 
koronkarzy, służących; jest wzywana w modlitwie o deszcz, 
o poprawę pogody, o znalezienie rzeczy zgubionych…”

Elżbieta Nowak
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Jak Madonna z Faenzy  
ocaliła Warszawę, 
Wilno i Kraków

Niewesoły (oględnie mówiąc) nastrój podczas intronizacji 
Bogurodzicy znakomicie oddał Jan Matejko w obrazie „Ślu-
by Jana Kazimierza”. Wszyscy mają świadomość, że introni-
zacja Bogurodzicy dokonuje się zbyt późno. Gdyby Maryja 
przed 47 laty została Królową Polski, może powstrzymała-
by Wazów przed podjęciem katastrofalnych decyzji. Może 
Polska uniknęłaby szwedzkiej okupacji (lipiec 1655 r.), tzn. 
„brutalnych gwałtów, rekwizycji i metodycznego rabunku 
wszystkiego, co dało się zrabować”, czy podboju Wielkiego 
Księstwa Litewskiego przez cara Aleksego (sierpień 1655 r.), 
kiedy „wymordowano kilkanaście tysięcy wilnian, zrabowa-
no i zniszczono wiele dobytku”, i jednoczesnej napaści Ko-
zaków na południe Polski, zajęcia Lublina i grabieży ziem aż 
do linii Wisły. 

W kwietniu 1656 r. sprawy zaszły tak daleko, że uwolnienie 
Polski i Litwy od wojsk okupacyjnych miało trwać 5 długich 
lat... Epidemia cholery, która dzięki Matce Łaskawej ominęła 
Warszawę, przemieszczała się na wschód i doszła na Litwę, 
zagrażając stolicy księstwa. Wileński sufragan w trosce o ow-
czarnię postanowił wezwać na pomoc sławną już warszawską 
„Uśmierzycielkę Zarazy”. Wysłał do Warszawy umyślnego, 
by zamówił replikę obrazu Mater Gratiarum i jak najszybciej 
sprowadził ją do Wilna. Na wykonanie zlecenia było mało 
czasu, dlatego „obraz wileński był w technice mniej staranny, 
pobieżniej wykonany”.

„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”.

(Znajdujący się na antokolu kościół Świętych Piotra i Pawła 
ufundowany został przez litewskiego hetmana polnego Michała 
Kazimierza Paca herbu Gozdawa). 

Nabożeństwa błagalne wzruszyły serce Matki Łaska-
wej i także tutaj śmiercionośna plaga błyskawicznie wyga-
sła. Obraz Mater Gratiarum jako pierwszy w Wilnie zyskał 
miano cudownego, uważano, że „jest Tarczą (Palladium) 
osłaniającą miasto i mieszkańców przed wszelkimi klęska-
mi, a szczególnie przed klęską zarazy”. Biograf Wilna Józef 
Bieliński przekazał, że wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia 
w Ostrej Bramie dopiero 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 

*  Matka Boża Łaskawa  *

Madonna Gratiarum miały wspaniałą oprawę muzyczną”. 
„A zgromadzony zewsząd lud przypatrywał się tej pobożnej 
i pięknej ceremonii”. 

Figurę umieszczono na ołtarzu ozdobionym kwietną de-
koracją, gdzie „aż do samej nocy, przy światłach, nabożeń-
stwa były odprawiane, ponieważ wiadomym było, że za po-
bożnym 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 epidemii, a ma-
gistrat obwołał Mater Gratiarum patronką Wilna.

Jak wspomnieliśmy, w tym samym roku morem został 
dotknięty także Kraków. Także tutaj każdego dnia śmierć 
zbierała straszliwe żniwo. Niebo pozostało głuche na błaga-
nia krakowian, chociaż błagano o zmiłowanie przed cudow-
nymi obrazami Pani Jasnogórskiej (w kościele Mariackim), 
Smętnej Dobrodziejki (oo. franciszkanów), Matki Bożej 
Różańcowej (oo. dominikanów), Matki Bożej od Wykupu 
Niewolników (ss. prezentek) oraz przed Panią na Piasku 
(oo. karmelitów), zaraza nadal szalała. Sytuacja zmieniła się 
radykalnie, kiedy „Michał Behm, radca krakowski, dostaw-
szy z Warszawy od pewnego ojca Piarum Scholarum obra-
zek i wiadomość o Najświętszej Pannie Łaskawej wymógł 
u biskupa krakowskiego, że w Niedzielę Krzyżową odprawi 
nabożeństwo do Mater de Gratiis”.

Biskup, widząc ostatnią szansę w orędownictwie war-
szawskiej Pogromicielki Zarazy, zarządził, aby namalowano 
postać Madonny „ze strzałami” na północnej elewacji kościo-
ła Mariackiego (od ul. Floriańskiej), gdzie „kapłani tutecz-
ni, na ten czas przytomni, z ludem schodząc się gromadno, 
z wielkim nabożeństwem litanię co wieczór odprawiali”.

Żarliwe prośby krakowian zostały wysłuchane i także tu-
taj epidemia błyskawicznie ustała. W dowód wdzięczności 
magistrat powierzył Kraków opiece Matki Łaskawej. Replikę 
warszawskiego obrazu Madonny „ze strzałami” (z laudacyj-
ną inskrypcją i panoramą Krakowa) uroczyście zainstalowa-
no w kościele Mariackim. Dziejopis Hiacynt Pruszcz napisze 
w roku 1745 o Mater Gratiarum jako „Najpotężniejszej Kró-
lestwa Polskiego i miasta Krakowa Obronie”.

Od obrania Matki Łaskawej patronką miasta udział ma-
gistratu w publicznych nabożeństwach był obligatoryjny. 
W roku 1770 „miasto Kraków sprawiło wotywę w kościele 
archiprezbiterialnym Panny Maryi (Mariackim) na ubłaganie, 
ażeby Bóg nasze miasto od tej plagi uwolnił”. 

Świadectwem wdzięczności krakowian jest przepiękna figu-
ra Madonny „ze strzałami” dłuta J. Krzyżanowskiego odsłonię-
ta w rok później na Plantach (nieopodal kościoła kapucynów).

Dokończenie z nr 2021-0� F



BR 07-8/2021

21

q

Obraz MB Łaskawej na fasadzie kościoła Mariackiego w Krakowie 
i figura Madonny „ze strzałami”na krakowskich Plantach

*  Matka Boża Łaskawa  *

Księża pijarzy, opiekunowie Mater Gratiarum, dbali 
o rozwój jej kultu „po różnych collegiach wprowadzili do 
swych kościołów tę nową uroczystość i Maryję Łaskawą za 
Patronkę szkołom swoim polecili”. W swoich drukarniach 
powielali obrazki i modlitewniki, wysyłając je do wspólnot 
modlitewnych w Białobrzegach Radomskich, Bydgoszczy, 
Chełmie Lubelskim, Dąbrowie Górniczej, Kosowie Pole-
skim, Krakowie, Lubieszowie, Lwowie, Łomży, Łowiczu, 
Łukowie, Międzyrzeczu Koreckim, Piotrkowie Trybunal-
skim, Radomiu, Radzyniu, Rokitnie-Majątku, Warszawie, 
Wieluniu, Wilnie i Zamościu.

Przytoczone wyżej świadectwa mówią o tym, jak Mat-
ka Boża Łaskawa ratowała mieszkańców Warszawy, Wilna 
i Krakowa, miast oficjalnie Jej opiece powierzonych.

Jako Strażniczka Polski interweniowała wielokrotnie: 
w roku 1920, gdy była zagrożona niepodległość Polski 
wskutek bolszewickiej napaści, w roku 1943, na 16 mie-
sięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego, w roku 
1980 i 1981, przed ogłoszeniem stanu wojennego. Szcze-
gółowo o tych wydarzeniach piszę w monografii tematu 
(opracowanej z śp. ks. Józefem Bartnikiem), która zdobyła 
zaszczytne wyróżnienie historyków polskich. Drugie wyda-
nie publikacji „Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” już 
ukazało się nakładem krakowskiej oficyny AA.

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

Nota o książce

Na znanym obrazie Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, po-
nad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków 
Warszawy przed bolszewicką nawałą, jaśnieje postać Matki 
Boskiej. To nie żaden przypadek ani licencia poetica. Maryja 
faktycznie zjawiła się wówczas, by obronić ledwie powstałą 
po okresie rozbiorów Polskę przed kolejną niewolą, by uchro-
nić tę ziemię przed antychrześcijańską ideologią. Fakt Jej 
zjawienia, który przetrwał przede wszystkim w pamięci ludu, 
oficjalnie był jednak przez dziesięciolecia pomijany milcze-
niem – niewygodny zarówno dla części polskich polityków, 
widzących w tym możliwość osłabienia w opinii publicznej 
znaczenia odniesionego zwycięstwa, jak i dla rządzących po 
drugiej wojnie światowej w Polsce komunistów, dla których 
wojna 1920 roku była niepowetowaną klęską.

Ojciec Józef Maria Bartnik SJ i Ewa Storożyńska zebra-
li zachowane świadectwa i odkryli jeszcze jeden, niezwykle 
cenny rys zjawienia Maryi na przedpolu Warszawy. Otóż 
Maryja miała się ukazać na niebie w takiej postaci, jak jest 
przedstawiona na czczonym w kościele ojców jezuitów na 
Starym Mieście w Warszawie obrazie Matki Bożej Łaska-
wej, przed wiekami ogłoszonej Patronką miasta i kraju. Stąd 
niezwykle barwna historia powstania obrazu i rozwoju jego 
kultu – Maryja Łaskawa uznawana była za niezastąpioną 
orędowniczkę w czasie zarazy, a jej sława sięgała do wie-
lu innych miast Rzeczypospolitej, w tym Krakowa i Wilna. 
Zwycięstwo roku 1920 zostało jednak uproszone przez polskie 
społeczeństwo w gorliwej modlitwie. 
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Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa

*   Mowa nasza ojczysta   *

Barwa uczuciowa  
wyrazów

atwo zauważyć, że wiele wyrazów różni się nie 
tylko znaczeniem, ale i zabarwieniem uczucio-

wym. Sięgnijmy po najprostszy przykład. To samo 
małe dziecko możemy nazwać maluszkiem, a jakiś 
czas później będzie ono smarkaczem czy szczenia-
kiem; każdorazowo będzie chodziło o tego samego 
człowieczka, ale określenia te będą wyrażały nasze 
chwilowe odczucia. Językoznawcy mówią tutaj o re-
jestrze neutralnym naszego słownictwa i o rejestrze 
emocjonalnym.

Oczywiście, w naszych kontaktach językowych 
dominują wyrazy obojętne uczuciowo (obliczono 
kiedyś, że 98% używanych słów ma charakter neu-
tralny). Ale szczególnie w potocznym, swobodnym 
języku używamy bardzo wielu emocjonalnych okre-
śleń, gdyż wyrażają one nasz uczuciowy stosunek 
do tego, o czym mówimy. 

Słowniki językowe często umieszczają na początku 
wykaz tzw. kwalifikatorów (określających charakter 
przytaczanych słów). Znajdziemy tu między innymi 
takie określenia jak pieszczotliwy, obraźliwy, pod-
niosły, poufały, rubaszny, ironiczny, lekceważący, 
pogardliwy, kolokwialny, wulgarny… 

Można by się zabawić i wymyślić po kilkanaście 
synonimów nacechowanych emocjonalnie do tak 
często używanych wyrazów jak dziecko, kobieta, 
dziewczyna, chłopiec…

Weźmy np. czasownik mówić. Można go zastą-
pić wieloma wyrazami bliskoznacznymi, używanymi 
w języku potocznym – np. gadać, trajkotać, pytlo-
wać, rajcować, ględzić, pleść, jazgotać, trzeszczeć… 

Łatwo zauważymy, że wiele wyrazów nacechowa-
nych jest raczej negatywnie, np. głupio gadać – to 
bredzić, bełkotać, truć, mamrotać, bajdurzyć… 

Przypomnijmy sobie, ile w szkole mieliśmy syno-
nimów na określenie oceny niedostatecznej (i o ile 
mniej określeń piątki). 

 Ktoś obliczył, ze występuje 120 synonimów na 
określenie głowy. Bardzo często czerpiemy okre-
ślenia ze świata zwierząt – te wszystkie epitety typu 
osioł, bydlę, małpa, świnia… 

Często są one zresztą bardzo krzywdzące dla 
zwierząt – mówimy np. suka nie matka, a przecież 
wiemy, że akurat suki są bardzo dobrymi matkami.

 Istnieje jeszcze inny sposób na wyrażenie swoje-
go stosunku emocjonalnego do danego przedmiotu. 
Jest to możliwość użycia wyrazów zdrobniałych lub 
zgrubiałych. Wiele z nich może mieć różne natężenie 
uczuciowe – np. kotek, kocur, kiciuś, koteczek, koci-
sko, kotuś, kicia… 

Często tworzymy je, wykorzystując odpowiednie 
przyrostki – np. rączka, główka, zupka, talerzyk, 
pokoik… 

A z drugiej strony wyrazy typu dziewczynisko, 
chłopaczysko, psisko, kocisko – one mają zabarwienie 
ujemne. Choć może się zdarzyć, że ktoś wypowie je 
z czułością, wbrew obiektywnemu znaczeniu – moje 
kocisko… (przyjaciółka nazywa tak swojego ukocha-
nego męża).

 W powyższym tekście kilkakrotnie kończyłam 
zdania wielokropkiem, aby zasugerować, że przykła-
dy można by mnożyć. Po prostu bardzo często mó-
wiąc nie tylko informujemy o czymś, ale i wyrażamy 
swój stosunek do tego, o czym mówimy, dobierając 
odpowiednie słowa. Jest to tak zwana ekspresywna 
funkcja języka. Ogromną rolę odgrywają tu wulga-
ryzmy, którymi będę chciała się zająć w oddzielnym 
tekście. 

 Ale na zakończenie nawiążę do nich, przytaczając 
anegdotę, opowiadaną przez prof. Jana Miodka. 

Otóż znany kapłan – przewodnik turystyczny – za-
wiózł kiedyś grupę górali do Rzymu, do bazyliki Świę-
tego Piotra. Jeden z górali, olśniony tym ogromem, 
zareagował na cały głos: „O k…” (oczywiście, nie użył 
kropek). 

I ten ksiądz skomentował to w rozmowie z prof. 
Miodkiem: „Wie pan, to chyba była jego modlitwa”. 
Znając jedynie niewielkie drewniane kościółki Pod-
hala, ów baca po prostu oniemiał i swój zachwyt wy-
raził w sposób najbardziej bezpośredni.

 Mam podobne doświadczenie. Usłyszałam kiedyś 
przez ścianę, jak w niedzielę wielkanocną sąsiad z gó-
ry wykrzyknął na cały głos identycznie jak ten baca. 
I muszę powiedzieć, że odebrałam to nie jako prze-
kleństwo, ale wyrażenie przez tego człowieka stosun-
ku do życia, do jego komplikacji i niepoznawalności. 

Czyli w języku nie wszystko jest jednoznaczne 
i oczywiste...

Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań. 

Mail: h.siwinska@onet.pl 

Ł
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DOKĄD MNIE DZIŚ POŚLESZ PANIE

Dokąd mnie dziś poślesz Panie?
Pytam, kiedy ranek wstanie.
Nasłuchuję Słowa Twego
W moim sercu złożonego.
Służę Tobie w gotowości
Do doświadczeń, w cierpliwości.
A gdy wieczór sny chce słać
Pragnę Tobie dziękować
Za nadzieję zawsze żywą
Za radość z Tobą prawdziwą
Za wiarę, co pragnie być wielka 
jak ziarenko
Za miłość utkaną we mnie 
Twoją Ręką.

O PORANKU

Poranek dnia każdego
Zaczynam od znaku Krzyża Świętego.
Pragnę by Jezusa Krzyż mnie chronił,
Przed działaniem Złego bronił.
Biorę krzyż dnia na ramiona,
Niech Twa Wola się wykona.
Chcę za Tobą kroczyć Panie
Dzisiaj, jutro, nieustannie.

TATO

Do Ciebie Panie biegnę, 
Przed Tobą Panie staję,
Przynoszę Ci me serce
I grzechy Ci wyznaję.
Ja wiem, że Ty mnie kochasz,
Że pragniesz dobra mego,
Przytulasz mnie mój Ojcze
Wprost do policzka swego.
I czuję się bezpiecznie
I wcale się nie boję
Kiedy się mogę wtulić
Tato w Ramiona Twoje.
 

AKT STRZELISTY

Boże, bądź uwielbiony 
w Twojej obecności
Na drodze cudu życia,
w zwyczajnej codzienności.
W mojej rodzinie, pracy, 
kiedy jest radość i gdy zmęczenie.
Jak dobrze, że mój oddech 
ożywia Ducha Twego Tchnienie...

MOJA MISJA

Dobry Pan Bóg przed wiekami 
zaplanował CIEBIE.
Więc gdzie powinieneś być po ziemskiej służbie?
Tylko w Niebie! 
Stamtąd jesteś, Bożym Tchnieniem ożywiony,
I tam wrócisz, 
zmartwychwstaniem podniesiony.
Tylko misję swą wypełnisz tu wśród ludzi,
I niech świat nie będzie celem, 
niech co ziemskie cię nie łudzi.
Skoro Dzieckiem Bożym jesteś, 
misjonarzem dla bliźniego,
zawsze słuchaj Ojca w Niebie, 
zawsze pełnij Wolę Jego.

MÓJ KRZYŻ

Można krzyż cierpienia dźwigać
I drogę życia krzyżami znaczyć.
A można za każdy krzyż podziękować
I łaski płynące z krzyża zobaczyć.
Jeżeli spod codziennych krzyży 
popłynie uwielbienie
To wówczas z Bogiem samym 
Wymieniam spojrzenie.
Gdy w Niebo patrzę dziecka oczami
Pan mnie podtrzymuje swymi ramionami.
I tak nie krzyż już dźwigam
Lecz łaskę przyjmuję
Kiedy Boga uwielbiam
I za wszystko dziękuję.

Renata Karwacka
Lipiec 2021

MOJE MODLITWY

*  Śpiewam memu Panu  * 
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Kardynał Stefan Wyszyński 

Wzięta do nieba Matka 
Boga Człowieka
15 VIII 1977

tak, jak opuszczona wdowa bez żadnej pomocy. Chce urodzić 
chleb dzieciom Narodu, a chleb gnije w błocie. Nie może zie-
mia ojczysta urodzić chleba mieszkańcom tej ziemi, bo jest 
jakiś zanik miłości do ziemi ojczystej, jest dysproporcja mię-
dzy rosnącym uprzemysłowieniem a kulturą rolniczą. 

Czy wszystko jest w porządku? Czy tak być powinno? 
Czy mamy nadal szukać chleba po całej kuli ziemskiej, gdy 
gnije on pod Warszawą? Dokładnie powiem: niedaleko Bło-
nia. A takich miejsc jest dużo. Czy nie świadczyłoby to o tym, 
że bardziej kochamy maszyny, aniżeli łany polne, które nas 
żywią? Czy nie należałoby zrozumieć wreszcie, że kraj rolni-
czy musi mieć miłość do rodzicielki ziarna, do polskiej ziemi 
ojczystej? 

W szczególny sposób odnosi się to do młodzieży, która 
niekiedy tak beztrosko opuszcza zagony ojczyste, aby łatwiej 
sobie urządzić życie i lokuje się w miastach, które nie są 

dokończenie ze str. � F

w stanie nawet jej przyjąć i pomieścić. Dla kilku tysięcy zło-
tych, które bierze się z kasy jako zapłatę za pracę, tak łatwo 
porzuca się ziemię żywicielkę, tę wdowę opuszczoną, która 
chce urodzić. Zrodziła, ale nie ma kto by podjął to zrodzone 
dziecię – chleb. 

Trzeba by nad tym pomyśleć, Dzieci Boże. To obowiązek 
nas wszystkich. Właśnie dzisiaj, gdy w uroczystość Matki 
Bożej Zielnej święcimy ziarno, kwiaty, owoce. Tak daleko 
sięga odpowiedzialność nas wszystkich. 

Wracajmy myślą ku Matce, która wzięta jest do nieba. 
Podnieście głowy wasze! Ziemia Wam nie wystarczy. Świad-
czy o tym wasza wielodniowa wędrówka pielgrzymia. Czego 
szukacie tam w górze? Szukacie innego mieszkania. Ziemia 
Wam nie wystarcza. Podnieście więc głowy wasze. Oto po 
prawicy Boga, Ojca naszego Bóg Człowiek, a po Jego prawi-
cy Matka Boga Człowieka i Matka nasza. Ona nam przypo-
mina, gdzie jest nasze mieszkanie wiekuiste. 

Pragniemy pogłębić nasz związek z Wniebowziętą. 
Śluby Jasnogórskie zobowiązują nas do tego, by szerzyć 
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico! Ty 
już jesteś w niebie, a my, Twoje dzieci, w drodze. Nie za-
pominaj, że jesteś nam Matką. Prowadź nas do Bożego 
nieba przez polską ziemię, o łaskawa, o litościwa, o słodka 
Panno Maryjo! 

Soli Deo – Jedynemu Bogu 
sł. bp Józef Zawitkowski 

muz. ks. Wiesław Kądziela 
(3.10.2019) 

Ref.: 
Soli Deo, Jedynemu Bogu! 
Moc i uwielbienie, potęga i chwała; 
Na trudne czasy Prymasa Tysiąclecia, 
Ojca i pasterza Opatrzność nam dała. 

1. Bóg Cię sam przyodział w majestat i chwałę, 
Tyś Ducha Narodu ustrzegł w nas i wiarę 
I przeprowadziłeś przez czerwone morze, 
Mocą zawierzenia samej Matce Bożej. 

2. Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą, 
Prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca; 
Dosyć zła mówiłeś potężnym tyranom, 
U nas Nic nad Boga! Tutaj Bóg jest Panem! 

3. Kiedy uwięzionym byłeś niewolnikiem, 
Twój wieczorny Apel był Ojczyzny krzykiem; 
By Kościół był wolny, rodacy wiernymi, 
Toś sam siebie oddał w niewolę Maryi. 

4. Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę, 
Kocham Polskę więcej niźli własne serce; 
Przyjdź więc teraz, Ojcze, stań po naszej stronie, 
Przeprowadź przez morze, Naród weź w obronę. 

https://youtu.be/6IZ-TZagfas

Błogosławiona Matko Niewidomych 
sł.: s. Damiana Laske FSK

muz.: Piotr Pałka 
Ref.: Bądź światłem na naszych drogach. 
Nasza Matko, módl się za nami. 

1. Błogosławiona Matko niewidomych, 
Oczami duszy w niebo zapatrzona, 
Niesiesz nam światło, które pośród mroku 
Drogę wskazuje dążącym ku Bogu. 

2. Matko Elżbieto, do Ciebie wołamy, 
Tyś wzorem dla nas, służebnico krzyża. 
Umocnij wszystkich w miłości i prawdzie, 
Niech świętość Twoja ku niebu nas zbliża. 

3. Wszystko dla Boga czyniłaś w swym życiu, 
Krzyż całodzienny złożyłaś Mu w darze. 
Ubóstwo, czystość i wzór posłuszeństwa, 
pozostawiłaś przez Boga wybranym. 

4. Dziś zgromadzeni uczcijmy z radością 
Życie poparte prawdziwym świadectwem. 
Światłem niechaj będzie i drogowskazem 
Dla niewidomych na duszy i ciele. 

5. Chwała niech będzie Bogu Jedynemu, 
On Królem naszym i naszą miłością. 
On w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy 
Wiedzie nas wszystkich do pełni jedności. Amen. 

https://youtu.be/7u7vMJG7kh8 

http://www.nonpossumus.eu/nauczanie/

*  Nauczanie Prymasa Tysiąclecia  * 
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Od naszego 
mola książkowego

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

B

óża Czacka, założycielka Zakła-
du dla Niewidomych w podwar-

szawskich Laskach miała problemy ze 
wzrokiem od dzieciństwa, a w wieku 
22 lat zupełnie przestała widzieć. 

Mimo to wiodła niezwykle aktywny 
tryb życia: podróżowała po całej Euro-
pie, poznawała najnowsze osiągnięcia 
w zakresie edukacji niewidomych i na-
wiązywała liczne kontakty. 

W 1918 roku założyła Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzy-
ża, a w 1922 roku rozpoczęła budowę 
Zakładu dla Niewidomych w Laskach. 
Przez całe swe życie wierzyła głębo-
ko, że ludzie niewidomi mają wyjąt-
kowy dar przywracania wzroku duszy 
poprzez głoszenie Ewangelii osobom 
oddalonym od Boga. W październiku 
2020 roku papież Franciszek potwier-
dził autentyczność cudu za wstawienni-
ctwem Matki Róży, co stało się krokiem 
na drodze do jej beatyfikacji.

„Matka Elżbieta Róża Czacka zo-
stała nazwana przez kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego „Niewidomą Matką 
Niewidomych”. Któż jak nie ona, która 
straciła wzrok, może być najbardziej 
wiarygodnym świadkiem, że ciemność 
fizyczna, która buduje na wierze, zo-
staje przyjęta jako dar, a jednocześnie, 
będąc ofiarowana jako zadośćuczynie-
nie za duchową ślepotę świata, staje się 
światłem dla osób poszukujących”.
– s. Radosława Podgórska FSK

Matka Elżbieta Róża Czacka. 
Życie, duchowość, modlitwy

Dorota Mazur
Wydawnictwo eSPe, Kraków 2021

łogosławiony Kardynał Stefan 
Wyszyński – Prymas Tysiąclecia. 

to niekwestionowany autorytet i du-
chowy przywódca milionów wiernych 
Kościoła w Polsce w czasach PRL-u. 
Wzór niezłomnej miłości do Kościoła 
i Ojczyzny, aresztowany przez władze 
komunistyczne i więziony w Rywałdzie, 
Stoczku Warmińskim, Prudniku i Ko-
mańczy. Inicjator wielkiego programu 
odnowy życia duchowego rodaków – Jas-
nogórskich Ślubów Narodu oraz Wielkiej 
Nowenny przygotowującej wiernych do 
obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Prymas, którego heroiczna i pełna mi-
łości posługa zaowocowała darem Koś-
cioła polskiego dla całego świata – osobą 
papieża św. Jana Pawła II.

W pierwszej części książki jej autor-
ka Anna Matusiak przypomina kolejne 
etapy i wydarzenia z życia bł. kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Jego biogra-
fia udokumentowana została wieloma 
tekstami źródłowymi. 

W jej drugiej części omówione zo-
stało dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, 
szczególnie jego teologia narodu oraz 
relacja łącząca kardynała ze św. Janem 
Pawłem II. 

oranek, 3 sierpnia 1901 roku, pokój 
w niewielkim domku w Zuzeli nad 

Bugiem. Ten dom wszyscy w okolicy 
nazywają organistówką. To dlatego, że 
mieszka w nim organista z miejscowej 
parafii – Władysław z żoną Julianną. 
Tej nocy ktoś do nich dołączy…

Kard. Stefan Wyszyński – Prymas 
Tysiąclecia. Kim był jeszcze? 

Odpowiedź znajdziesz w tej adre-
sowanej do dzieci książce Jolanty 
Reisch-Klose. Opowiada ona o naj-
ważniejszych wydarzeniach z życia 
ks. Wyszyńskiego. Pomaga zrozumieć 
sekret jego wielkiej siły wewnętrznej, 
dzięki której zrobił tak wiele dobrego 
dla Kościoła i dla Polski. Pomaga też 
zrozumieć, dlaczego Kościół uznał go 
za błogosławionego.

Jest to fascynująca opowieść o życiu 
tego wielkiego Polaka.

W trzeciej części książki czytelnik 
znajdzie najważniejsze teksty historycz-
ne z epoki oraz rozważania różańcowe 
z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim.

Prymas Tysiąclecia. 
Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński 

w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie
Anna Matusiak

Wydawnictwo eSPe Kraków 2021

Bł. kardynał Stefan Wyszyński. 
Opowiadania, krzyżówki, zagadki

Jolanta Reisch-Klose
Wydawnictwo eSPe, Kraków 2021
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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 WAKACJE

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

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. 1�:00 

Wypominki: I i II poniedziałek miesiąca,  
godz. 1�.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
po Mszach św. w pierwszą niedzielę miesiąca
we wtorek: 
po Mszy św. od godz. 1�.00 do godz. 20.30
w piątek: 
po Mszy św. od godz. 1�.00 do godz. 21.00
oraz codziennie (poniedziałek-piątek) 
od godz. �.00 do 1�.4�. 



BR 07-8/2021

27*  W naszej parafii  *

Promocji lektorskiej udzielił 5 ministrantom ks. Wiesław Kądziela

Uroczystość Promocji lektorskiej
19 czerwca 2021 r. 

Fot. Barbara Leśniewska-Morawska
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12-19.06.2021 r.

Nawiedzenie obrazu 
Matki Bożej Łaskawej

Fot. Barbara Leśniewska-Morawska i K. Sadowski


