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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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Ilekroć patrzymy na Krzyż 
Chrystusa, mówimy: 
Umarł za ludzkość. 
Tak, za ludzkość, 
ale na tę ludzkość składa się 
każdy z nas. 

Kard. Stefan Wyszyński 
kromka chleba

Spojrzałem na Krzyż Twojej męki Chryste
i ogarnęła mnie beznadziejna rozpacz.

I rozpłakałem się jak małe dziecko.
Bo uświadomiłem sobie nagle,

jak bardzo jestem niegodny Twej męki.
Bo żyję z dnia na dzień.

Bo serce mam pełne pychy.
Bo uciekam tchórzliwie od Twoich wskazań

w pustkę powszedniego życia.
I usłyszałem naglący szept:

weź krzyż swój i pójdź za mną.
Lecz ogarnęła mnie bojaźń i trwoga,

bo przestraszyłem się cierpienia,
bo ujrzałem swą nicość,

bo zrozumiałem w swym poniżeniu
grzeszność i małość mej duszy.

I odstawiłem swój krzyż do kąta.
I nie patrzyłem w jego stronę.

I starałem się o nim zapomnieć.
I prawie mi się udało. 

Lecz szept ten narastał we mnie
groźnie – łagodnym grzmotem

i nie pozwalał zapomnieć
i nie pozwalał uciec.

Chcąc nie chcąc znowu spojrzałem
na Krzyż Twojej męki Chryste

i zobaczyłem Niewiastę
stojącą w jego cieniu.

A Ona uśmiechnęła się do mnie,
wzięła mój krzyż do ręki 
i nic nie mówiąc podała 

łagodnym, macierzyńskim gestem. 
Wziąłem więc krzyż mój do ręki,

włożyłem na swoje barki 
i niepomierne zdumienie 

zaparło mi oddech w piersiach.
Bo niebywale lekkie okazało się brzemię

tego mojego krzyża. 
I wtedy zrozumiałem

i rozpłakałem się jak małe dziecko,
lecz były to łzy radości.       

Ołtarz relikwii Świętego Krzyża w Sanktuarium Świętego Krzyża. 
Wiersz „Spojrzałem na Krzyż...” – Stefan Kupiecki
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óg złączył tych dwoje ludzi, którzy potrafili się szlachetnie 
różnić i mimo to, przez nich dokonywał wielkich rzeczy, 

często po ludzku niemożliwych. „Przez Krzyż do nieba i Soli 
Deo”, jakże aktualne jest to i dzisiaj. Zostawili nam drogę. Innej 
szukać nie trzeba – podkreśla ks. Andrzej Gałka, nawiązując do 
bliskiej współpracy obojga przyszłych błogosławionych.

Kiedy w 2020 roku okazało się, że z powodu pandemii, 
beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana 
Wyszyńskiego musi być odwołana, a kilka miesięcy później 
papież Franciszek podpisał dekret beatyfikacyjny Czcigodnej 
Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej, wtedy, pewnie trochę 
żartobliwie powiedziałem „Syn zaczekał na Matkę”.

Dlatego bardzo się ucieszyłem, gdy ksiądz kardynał Kazi-
mierz Nycz ogłosił, że uroczystości beatyfikacyjne będą wspólne. 
Wydaje mi się, że znam dosyć dobrze relacje, jakie ich łączyły 
i pomyślałem sobie, że w tym wydarzeniu może być głęboki za-
mysł Boży. Bóg chce nam pokazać, jak dwoje ludzi może sobie 
wzajemnie pomagać w drodze do świętości. Dlatego tę krótką re-
fleksję, a może lepiej medytację o życiu dwojga niedługo błogo-
sławionych: Matki Elżbiety i księdza Prymasa – naszego biskupa, 
zatytułowałem „Święci się zawsze gdzieś spotkają”.

Nie byli rówieśnikami, Elżbieta Czacka była starsza od Stefa-
na Wyszyńskiego o 25 lat. Oboje przeszli w młodości przez trud-
ne doświadczenia. Niewidoma, młoda dziewczyna i młody, chory 
kleryk. Trudne początki, ale życie pełne ufności i błogosławiony 
koniec. Jak wielkich dzieł Bóg przez nich dokonał. Możemy py-
tać, jak to było możliwe? Po ludzku nie powinno się udać. Ale 
ich życie pokazuje, że „dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 
Przez Krzyż do nieba” mówiła swoim siostrom, niewidomym 
i świeckim współpracownikom Dzieła Matka Elżbieta Czacka. 
„Soli Deo” przypominał wszystkim w 1946 r. młody biskup lu-
belski, Stefan Wyszyński. Mogli uczynić tyle dobra, ponieważ 
całkowicie oddali swoje życie Bogu i na serio przyjęli słowa św. 
Pawła „nic nie może odłączyć nas od miłości Chrystusowej”.

Żeby naprawdę komuś pomóc, trzeba chociaż na chwilę za-
pomnieć o sobie. Żeby od kogoś przyjąć pomoc, trzeba uznać, że 
się jej potrzebuje i do tego potrzeba trochę pokory. W obu przy-
padkach jest to niezwykle trudne, dlatego rzadko się to udaje. 
Siostrze Elżbiecie od Ukrzyżowania Pana Jezusa udało się tak 
dobrze, że światło z którego czerpała, świeci jasno do dziś. Księ-
dzu Stefanowi również. Ani ślepota, ani brak zdrowia, w niczym 
im nie przeszkodziły.

Późniejsza założycielka Dzieła Lasek urodziła się w Białej 
Cerkwi – dziś Ukraina – 22 października 1876 r. Jako hrabianka 
otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie. Żyła w wy-
godzie i dostatku. W wieku 22 lat ostatecznie utraciła wzrok. 
Ślepota młodej Róży stała się dla rodziców upokorzeniem nie 
do przyjęcia. Dom zamknął się na gości. Jak zaakceptować to, 
na co nie potrafią się zgodzić nawet najbliżsi – myślała. Zrozu-
miała, że może liczyć tylko na Boga, któremu ufała, i na siebie. 
Zamiast jechać na kolejną operację za granicę, jak tego chcieli 

rodzice, przyjmuje radę okulisty, doktora Gepnera – przyjaciela 
domu – który mówi jej prawdę „wzrok jest na zawsze straco-
ny”. Ale zarazem wskazuje drogę – nikt w Polsce nie zajmuje 
się niewidomymi. Zrozumiała, że jest odpowiedź jak dalej żyć 
i że jest wskazówka na drogę. Młoda hrabianka zbiera doświad-
czenia w ośrodkach dla niewidomych za granicą, uczy się pis-
ma Braille’a. Postanawia stworzyć instytucję, Dzieło, w którym 
będą mogli kształcić się i przygotowywać do samodzielnego 
życia niewidomi. Gdzie nauczą się, że mimo niewidzenia mogą 
być szczęśliwi. Po latach mówiła do Janiny Doroszewskiej: „Tak 
jak doktor Gepner był moim wielkim dobroczyńcą, tak najwięk-
szym moim szczęściem jest to, że zostałam niewidomą. Cóż by 
ze mnie było, gdyby nie to kalectwo? Jakie byłoby moje życie 
bez niego?”.

Jej ślepota stała się skałą, na której Bóg mógł wybudować 
piękny dom. Nadano mu nazwę „Dzieło Lasek”. Ta mężna 
i dzielna niewiasta, jaką znamy z jej zapisków, głęboko zjed-
noczona z Bogiem, widząca Jezusa, który krwią swoją obmy-
wa ją i całe jej dzieło, jest jednocześnie człowiekiem zwyczaj-
nym i serdecznym. Troszczy się o każdy najmniejszy drobiazg, 
o ludzi, których spotyka.W tym samym czasie, gdy młoda Róża 
przygotowuje się do pełnienia późniejszej misji, 3 sierpnia 1901 
r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza, 
przychodzi na świat Stefan Wyszyński.

Po wstąpieniu do Seminarium Duchownego we Włocławku 
okazało się, że Stefan jest chory na gruźlicę. Choroba postępuje 
tak szybko, że młody alumn, jak również jego przełożeni, boją 
się, że nie dożyje do święceń kapłańskich. Stefan modli się, 
szczególnie do Matki Najświętszej, aby wyprosiła mu łaskę świę-
ceń i aby mógł odprawić przynajmniej Mszę Świętą prymicyjną. 
Potem będzie mówił, że to Niepokalana uratowała mu życie. To 
cierpienie, które przeszedł w czasie studiów nauczyło go – jak 
sam powie – patrzeć z pokorą na drugiego człowieka. W czasie 
studiów spotyka po raz pierwszy księdza Władysława Korniło-
wicza, o którym później powie, że wywarł on ogromny wpływ 
na całe jego życie kapłańskie. Ta znajomość, która podczas stu-
diów na KUL-u przerodziła się w głęboką przyjaźń, przetrwała 
aż do śmierci księdza Korniłowicza. W lipcu 1926 r. na zaprosze-
nie księdza Korniłowicza przyjeżdża po raz pierwszy do Lasek. 
Wtedy też ma miejsce pierwsze spotkanie z Matką Czacką. Tak 
Prymas na spotkaniu z siostrami w Laskach w 1965 r, wspomina 
to spotkanie: „Trzydzieści lat minęło w lipcu od pierwszej mojej 
wędrówki z Warszawy do Lasek, bodajże z siostrami i jeszcze 
jedną przyjazną duszą temu zakątkowi. Przyszliśmy na pustko-
wie. Była kaplica, wzniesiony jeden, drugi dom, a wokół las (…). 
Człowiek się dziwi, że tutaj dokonało się coś wielkiego, że tu 
Bóg zasiał ziarenko gorczyczne, które tak prężyło się ramionami 

Ks. Andrzej Gałka 

Święci się zawsze 
gdzieś spotkają
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w górę, że stało się drzewem (…). Pamiętam tak wiele doznań 
tu łaski Bożej, która brała ludzi za czupryny i gdy chcieli pełzać 
po ziemi uczyła ich latać”.Zaś w czasie sympozjum poświęcone-
go 50-leciu istnienia Lasek, w grudniu 1973 r. powie „Pan Bóg 
dał mi sposobność zetknięcia się z Matką i Ojcem, i mógłbym 
się wiele od nich nauczyć. Powiem krótko: łaski, która wtedy 
była mi dana nie umiałem właściwie wykorzystać. Bo ludzie szli 
swoimi drogami na przełaj, a ja za bardzo nauczyłem się chodzić 
bitymi drogami, chodnikami zaprogramowanymi, dającymi się 
ująć w konkretne wykłady. Nie dało się tego pogodzić”. Nie-
mniej zapoczątkowana wtedy przyjaźń z Dziełem i jego założy-
cielami, przetrwała aż do końca dni wielkiego Prymasa.

Szczególnie ważne są relacje Matki z księdzem Wyszyńskim 
w czasie okupacji. Jak wiemy, po wybuchu wojny, ksiądz Wy-
szyński musiał opuścić Włocławek i udać się do Wrociszewa, 
do swojej rodziny. Jednak w roku 1940 potrzebny był kapelan 
w Kozłówce, gdzie przebywała grupa 24 młodych sióstr i 18 nie-
widomych dziewcząt. Ojciec Korniłowicz, który przebywał wtedy 
w Żułowie – filia Lasek na lubelszczyźnie – zasugerował, aby sio-
stry zwróciły się z prośbą do księdza Wyszyńskiego. Na prośbę 
i z upoważnienia Matki, jedna z sióstr udała się do Wrociszewa 
i jak pisze, „w skromnym domku zastała księdza profesora nad 
książkami Na widok mojego habitu ucieszył się bardzo, wstał 
i powiedział: Laski przyjechały do mnie! Wytłumaczyłam mu, że 
przyjechałam z polecenia Matki Czackiej i księdza Korniłowicza, 
i zapytałam, czy zechce przyjechać do Kozłówki (…). Zgodził się 
natychmiast”. Od tej chwili nastąpiły lata bardziej intensywnego 
zaangażowania w środowisku Lasek. Zimą 1941 r. laskowska 
grupa z Kozłówki, ze względu na bezpieczeństwo, przeniosła się 
do Żułowa, do domu sióstr. W czerwcu 1942 r. ksiądz Wyszyński, 
przyjeżdża do Lasek, na miejsce księdza Jana Zieji, jako kapelan 
sióstr, niewidomych a także jako duszpasterz okolicznej ludności 
i kapelan Armii Krajowej. W trudnym czasie II wojny światowej 
pracował z Matką Czacką nad Konstytucjami Zgromadzenia, 
zbliżał się bowiem termin kolejnego ich zatwierdzenia, omawiał 
z Matką sprawy codzienne i sytuację Zakładu, poświęcając na to, 
co dzień parę godzin. Skrupulatnie odnotowano to w „Dzienniku 
przyjęć Matki”. Szczególnie w latach 1943-1944.

Już w 1942 r. dowództwo VIII Rejonu AK planowało, że na 
wypadek Powstania Warszawskiego, w Domu Rekolekcyjnym 
powstanie szpital wojenny. Ksiądz Wyszyński miał wątpliwości, 
czy można tak narażać niewidomych, dyskusje przecięła Mat-
ka, stwierdzając „Decyzja podjęta w 1939 r. walki o wolność 
obowiązuje i teraz”. Była zdania, że niewidomi nie mogą stać 
na boku, skoro walkę podjął cały naród. Tuż przed wybuchem 
powstania szpital poświęcił ks. Stefan Wyszyński. 

Po latach Prymas tak to wspomina: „Był to moment, który 
odsłonił nowe oblicze Matki Róży Czackiej (…). Patrzyłem 
wtedy na Matkę i myślałem sobie, skąd w tej kobiecie, zajętej 
przecież swoim Dziełem, taka odwaga, aby wystawiać Dzieło 
na wszelkie niebezpieczeństwa związane z czynnym zaanga-
żowaniem w powstanie. Matka była zdecydowana. Uważała, 
że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wymaga w tej chwili 
cały świat (…). Odsłonił mi się wtedy nowy obraz człowieka, 
który dotychczas oddany był tylko modlitwie i służbie ociem-
niałym. I taką postać, i taką osobowość widzę do tej pory. Było 
w niej coś z Traugutta”. I dalej mówił Prymas: „A Matka dla nas 
wszystkich była źródłem spokoju, rozwagi i gotowości służenia. 
Zawsze gotowa, zawsze czujna”. 

W marcu 1945 r., ksiądz Stefan Wyszyński opuszcza Laski 
i wraca do Włocławka. Po drodze odwiedza grupę niewidomych 
z siostrami w Maurzycach, koło Łowicza. Z Łowicza pisze pierw-
szy list do Matki, w którym daje piękne świadectwo o bezintere-
sownej i radosnej posłudze sióstr wobec niewidomych. I kończy 
list słowami: „Ręce Matki ze czcią całuję, pełen wdzięczności za 
wszystko dobro, którego w Laskach doznałem”.

Po opuszczeniu Lasek rozpoczyna się nowy etap w relacji 
Matka – ksiądz Wyszyński, czas pisania listów. W 2006 r. Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, we współpracy ze Zgro-
madzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, wydał listy 
Matki Czackiej do księdza Wyszyńskiego i księdza Wyszyńskiego 
do Matki. W sumie 65 listów i kartek. Pierwszy ukazał się pod 
datą 10 marca 1945 r., ostatni z datą 31 grudnia 1952 r. W archi-
wum sióstr znajdują się jeszcze dwa pierwsze listy, z przełomu lat 
1938/39, dotyczące osobistych problemów innej osoby i zostały 
wyłączone z wydanego zbioru. Korespondencja ta pokazuje, jak 
bardzo wspierali się modlitwą, radą i przyjaźnią. Nie skupiali się 
na wydarzeniach świata zewnętrznego, nie skarżyli się na trudy 
i przeciwności. Pisali o tym, co w życiu istotne. Wśród listów są 
też krótkie kartki z życzeniami z okazji imienin i świąt, bądź kartki 
przysłane Matce z Rzymu. Czasami pojawiają się też rzadkie, na 
pozór lakoniczne wzmianki o wydarzeniach z życia osobistego.

Po nominacji księdza Wyszyńskiego na biskupstwo lubel-
skie, kontakt z Matką i Laskami nie rozluźnia się. Biskup lubel-
ski otacza opieką dom w Żułowie. Korespondencja między Mat-
ką i młodym biskupem, jest tak samo żywa, serdeczna i pełna 
wzajemnej troski. Widać wyraźnie, jak Bóg złączył tych dwoje 
ludzi, jak są sobie wzajemnie potrzebni. Troska biskupa o Laski 
pokazuje wielką miłość do tego Dzieła. Miłość głęboką i wza-
jemną. Matka Elżbieta i siostry franciszkanki otaczają modlitwą 
biskupa Stefana Wyszyńskiego również wtedy, gdy w 1948 r. zo-
staje arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, a tym samym 
Prymasem Polski, a w 1952 r. kardynałem. Matka doda jeszcze, 
że odtąd uważa go za „najwyższą w Polsce władzę”. Dla niego 
Laski nie przestają by domem, w którym zawsze może szukać 
oparcia i chwili wytchnienia, będzie wracał do Lasek wiele razy, 
jak tylko czas mu na to pozwoli. Po śmierci księdza Korniło-
wicza staje przy Matce założycielce, niewidomej franciszkance 
i do końca jej życia jest dla niej pomocą.

Oprócz wspomnianych listów, ważnym przyczynkiem do po-
znania kim była dla kardynała Matka Czacka, są jego zapiski 
„Pro Memoria”. Wynika z nich, że każdego roku, z wyjątkiem lat 
uwięzienia, Prymas był kilkanaście razy w Laskach i za każdym 
razem odwiedzał Matkę. Zaś w czasie uwięzienia, w listach do 
swojego ojca lub siostry, prosił, aby odwiedzali Laski i dopyty-
wał, co się w nich dzieje. W jednym z listów prosił swego ojca, 
aby przysłał mu fotografię Matki Czackiej i księdza Korniłowi-
cza. Zaś pod datą 9 września 1950 r., dziękując za przysłanie 
fotografii napisał „Dziś są mi te twarze wielką pomocą”.

Jak ważna była dla niego Matka, pokazuje to czas jej choroby, 
gdy nie pełniła już żadnych funkcji w Zgromadzeniu i Towarzy-
stwie. Zwłaszcza ostatnie tygodnie jej życia. 4 maja 1961 r. przy-
jeżdża specjalnie do Lasek, aby odprawić Mszę Świętą w jej inten-
cji i udzielić jej odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Przyjeżdża 
też 12 maja, gdy właściwie rozpoczęła się agonia. W drodze do 
Gniezna, 14 maja, zatrzymuje się w Laskach, aby modlić się przy 
nieprzytomnej Matce i udzielić jej swego błogosławieństwa. 

dokończenie na str. 24 F
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W uroczystość patrona stolicy myśli nasze biegną do tej 
chwili, gdy w roku 1505, w klasztorze Braci Mniej-

szych przy kościele Świętej Anny oddawał życie swoje Ojcu 
niebieskiemu skromny zakonnik bernardyński – Władysław 
z Gielniowa. Od tego momentu minęły cztery wieki. War-
szawa miała później apostoła Powiśla – świętego Klemensa 
Dworzaczka, a ostatnie lata dały nam nowy wzór do naślado-
wania, również syna świętego Franciszka z Asyżu – błogosła-
wionego Maksymiliana Marię Kolbego. 

Widocznie ziemia warszawska potrzebuje takich wzorów, 
skoro już przed wiekami po ulicach stolicy chodził Włady-
sław – jałmużnik najbiedniejszych mieszkańców Powiśla, 
a w naszych czasach – człowiek, który jak tamten zaufał cał-
kowicie Matce Najświętszej. 

Można powiedzieć, że obydwaj święci są w jakimś wy-
miarze poetami. Współcześni historycy literatury polskiej 
coraz bardziej rehabilitują Władysława z Gielniowa i widzą 
w nim jednego z pierwszych twórców pieśni religijnej w ję-
zyku ojczystym: pieśni ku czci Męki Pańskiej i do Matki Naj-
świętszej. Maksymilian Maria wprawdzie nie pisał wierszy, 
jednakże był poetą ducha. Porwany niezwykłą, szaleńczą 
wiarą, wyznawał bezkompromisowo swoją miłość i cześć ku 
Matce Chrystusowej. Tych dwóch synów świętego Francisz-
ka, przedzielonych czterowieczem czasu, wpisało się niezwy-
kle wyraziście w dzieje naszego miasta. 

SKROMNY PATRON AMBITNEJ STOLICY
Mogliby ludzie, przy wiązujący wielką wagę do procesów 

i osiągnięć intelektualnych, pomyśleć sobie: stać Warszawę 
na innych patronów! Gorszono się ongiś z Władysława, dziś 
gorszą się z Maksymiliana Marii Kolbego. Jak bardzo aktu-
alne jest Pawłowe określenie: Bóg wybrał właśnie to, co głu-
pie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców (1 Kor 1,27). 
Każda stolica ma swoje ambicje, upodobania i aspiracje. 
A tymczasem do Warszawy Bóg przemawia nie przez dokto-
rów Kościoła czy wielkich myślicieli, jak Tomasz z Akwinu, 
Albert Wielki, Robert Bellarmin, tylko właśnie przez skrom-
nego zakonnika z kościoła Świętej Anny. W kilkadziesiąt lat 
później zostanie on patronem Warszawy. I jest nim po dziś 
dzień, obok czczonej w pobliskim kościele ojców jezuitów 
patronki miasta – Matki Bożej Łaskawej. 

Bóg przemawia do ludu Bożego swoimi znakami. Dając 
takich patronów stolicy, chce przez nich ukazać, co jej naj-
bardziej potrzebne. Wyobraźnia nasza, przy pomocy historii, 
pomoże nam przyjrzeć się nieco człowiekowi, który boczną 

furtą wychodzi z klasztoru, zstępuje ze zbocza wału nadwi-
ślańskiego w dzielnicę najuboższą, gdzie są różne nory za-
padłe w ziemię, wilgotne domostwa, w których gnieździ się 
wszelka bieda i niedostatek. Nikt szanujący się tam nie za-
gląda. Wokół siedzib nędzarzy powstają coraz wspanialsze 
pałace, wśród nich – ubogi klasztorek sióstr zakonnych. Tędy 
przebiega najczęstsza droga Władysława. 

W klasztorze sióstr przygotowuje się posiłki dla biednych, 
gromadzi stare, znoszone szmaty, które Władysław zanosi do 
swoich podopiecznych. Krąży po całym Powiślu, jak dale-
ko sięgały wtedy ówczesne Stare i Nowe Miasto. Ma tutaj 
swoich przyjaciół, ludzi, którzy mu ufają i oczekują na niego. 
Takich, do których nikt nie przyjdzie z miasta, tylko właśnie 
on! Takich, do których nikt się nie odezwie i którzy nikogo 
nie zrozumieją, tylko czekają na jego słowa. 

Władysław chciał być bogaty nie po to, aby mieć wiele 
dla siebie, ale po to by móc wiele rozdawać. Przypomina nam 
on innego naszego rodaka. Jest nim sługa Boży Bronisław 
Markiewicz – założyciel zgromadzeń michalitów i michali-
tek w Miejscu Piastowym – który miał za dewizę swojego 
życia: Chciałbym zebrać wszystkie dzieci głodne, opuszczo-
ne i zaniedbane, z całego świata i żywić je bezpłatnie, darmo! 
Na tym polega ekonomia Boża, ekonomia wieczysta, która 
kieruje się zasadą, iż lepiej jest dawać, aniżeli brać; która szu-
ka milionów czy miliardów nie po to, aby je trwonić, lecz by 
użyć je na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ludzi głod-
nych, spragnionych, nagich, chorych, bezdomnych. 

Tak myślał sługa Boży Bronisław Markiewicz; tak przed 
wiekami myślał również Klemens Maria Dworzaczek, apo-
stoł Nowego Miasta Warszawy. Tak myślał i błogosławiony 
Władysław z Gielniowa. Czy takie myślenie jest dziś stolicy 
potrzebne? 

DAWNIEJ A DZISIAJ...
Wydaje nam się, że tylko za czasów Władysława istniał 

wielki kontrast między Krakowskim Przedmieściem i jego 
pałacami a Powiślem i jego budami. Tymczasem i dzisiaj ude-
rza nas niekiedy kontrast, gdy obok ogromnych wieżowców 
mieszkalnych, obok gigantycznych fabryk i luksusowych bu-
dynków ministerstw i urzędów, wyłożonych marmurami, wi-
dzi się nadal nędzne klitki, w których nikt nie chce mieszkać, 
lecz musi z braku innego mieszkania. Nadal przepełnione są 
szpitale, w których chorzy leżą na korytarzach lub czekają 
niemal w ogonku na wolne łóżko. I dzisiaj żyją w stolicy lu-
dzie, do których nikt nie zagląda, najwyżej jakaś opiekunka 
parafialna, zazwyczaj bez możliwości skutecznej pomocy. 

Ogromny kontrast bogactwa i biedy rodzi zobowiązanie. 
Chcemy mieć dużo, ale właśnie po to, aby zmniejszyć ten 
kontrast, aby zaspokajać najpilniejsze potrzeby ludzi bez-
silnych wobec niedoli i nędzy, wobec choroby i cierpienia, 
opuszczenia, osamotnienia i ciasnoty mieszkaniowej. Wiele 
jest tych potrzeb! 

Pytajcie kapłanów Warszawy, odwiedzających rodziny 
katolickie, a dowiecie się, że jeszcze dzisiaj wielu ludzi żyje 
w warunkach bardzo trudnych, w mieszkaniach nadmiernie 
zagęszczonych, nie nadających się do użytkowania, wilgot-
nych. Zdarza się, że opuszczona i samotna staruszeczka nie 
schodzi z łóżka, gdyż nie ma gdzie stopy postawić, bo na 
podłodze kałuże wody. 

Kardynał Stefan Wyszyński 

Błogosławiony  
Władysław z Gielniowa 
sumieniem stolicy
Podczas uroczystości w kościele Świętej 
Anny w Warszawie – 25 września 1972 r.
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Nie myślcie, że to jest bajka. To rzeczywistość, o której 
Chrystus mówił: Ubogich zawsze macie u siebie (J 12,8). 
Gdyby dzisiaj wrócił do stolicy Władysław z Gielniowa czy 
też apostoł Warszawy – Klemens Maria Dworzaczek lub 
Maksymilian Maria Kolbe, mieliby na pewno dużo pracy! 

Musieliby też mieć święte pragnienie posiadania, aby móc 
zaspokoić najpilniejsze potrzeby ludzi nad miarę umęczonych. 
Naród nasz i państwo mają słuszne ambicje, aby zmniejszać 
kontrasty społeczne i ekonomiczne. Jednak, przy najlepszej 
nawet woli, nie uda się ich całkowicie przezwyciężyć. 

Wszyscy chcemy, aby nasze miasto było piękne, lecz 
nie idzie chyba tylko o to, aby ono tak wyglądało w oczach 
turystów i obieżyświatów. Chcielibyśmy, aby takim było 
dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy tutaj muszą 
żyć i pracować. A mają prawo żyć uczciwie i pracować 
w znośnych warunkach. 

NIE MARNUJMY WSPÓLNEGO DOBRA 
NARODU!

Konieczność życiowa nakłada obowiązek umiejętnego 
posługiwania się tymi dobrami, które naród wypracuje i zło-
ży do kas państwowych czy społecznych. Bo do kas dobro-
czynności trudno jest dziś coś składać, gdyż ciągle jeszcze 
grozi nam 65-procentowy podatek od najmniejszej nawet 
sumy wydanej na potrzeby biednych. Jeszcze Kościoła od 
tego podatku nie zwolniono, ograniczając w ogromnej mie-
rze niezbędną i konieczną pomoc dla wielu cierpiących ludzi, 
do których może dotrzeć tylko kapłan, zakonnica, opiekun-
ka parafialna – człowiek wrażliwy, dobrej woli, lecz mający 
skromne możliwości finansowe. 

Skoro tak jest, mamy obowiązek umiejętnego posługiwa-
nia się dobrami i zasobami, które powstają w wyniku pracy 
obywateli oraz świadczonych przez nich podatków. Dobra te, 
stanowiąc wspólną własność narodu, nie mogą być niszczone 
i bezmyślnie marnowane. Tego wymaga obowiązek sumienia 
wszystkich, którzy dysponują wspólnymi środkami. 

Dlatego do wszystkich ludzi, dysponujących groszem 
publicznym, państwowym czy społecznym kieruje się za-
wsze pragnienie, aby te dobra obracać przede wszystkim na 
zaspokojenie właściwych, najbardziej pilnych potrzeb; aby 
ich nie marnować, nie niszczyć, nie defraudować; aby ich nie 
wydawać na zachcianki czy fantazje. Trzeba zawsze pamię-
tać, że stanowią one bonum commune totius universi – dobro 
wspólne wszystkich obywateli. 

Niedawno widząc jak w jednym z miast powstają pałace 
wyłożone marmurami, wyraziliśmy zdziwienie wobec takiego 
luksusu. A przecież w tym samym mieście nie ma prawie szpi-
tali, brak jest co najmniej trzystu łóżek, nie ma dostatecznej 
ilości przedszkoli, a nawet szkół. Patrząc na taki system go-
spodarowania, zastanawiamy się, czy te dobra, o które słusznie 
się zabiega, są administrowane zgodnie z potrzebami narodu 
i obywateli, czy też kierujemy się jakąś fałszywą ambicją, za-
starzałą zasadą z czasów saskich: Zastaw się, a postaw się. 

Umiar w budownictwie, opanowanie luksusu, proporcja 
w posługiwaniu się dobrami, które są w dyspozycji władz 
publicznych – jest nakazem sprawiedliwości społecznej. 

Czytaliśmy w prasie o święcie jubileuszowym pewnej 
gazety. Urządzono z tej okazji wielkie bankiety, zjazdy, de-
legacje, puszczano w niebo sztuczne ognie, jak w krainie 

perskiej, a nie w kraju demokratycznym, na dorobku. Prze-
cież my tutaj nie fetujemy królów, którym się to może podo-
bać. Więc po co to i na co? 

Czy wolno dla jakiejś fantazji puszczać w powietrze cięż-
ko zapracowane pieniądze społeczne? Czy organizatorzy ta-
kich imprez wiedzą, jak wielkie są potrzeby miasta, w którym 
urządza się widowiska na miarę szachów perskich? W daw-
nych czasach może byłoby to zrozumiałe, ale nie dziś! 

Przydałyby się te pieniądze ludziom, którzy mają ducha 
błogosławionego Władysława z Gielniowa, ludziom wrażli-
wym na potrzeby obywateli, na najbiedniejszych, żyjących 
jeszcze w „norach”. Myślicie może, że takiej nędzy już nie 
ma? Nie, najmilsi, nikt nie zdoła zaprzeczyć, że ona nadal ist-
nieje. Znam to z doświadczeń. Słusznie pragniemy, aby sto-
lica nasza była piękna, ale pamiętajmy; że jesteśmy za biedni 
na to, abyśmy stosowali zasadę: Zastaw się, a postaw się. 
Równomiernie trzeba rozkładać wydatki, zwłaszcza, gdy się 
dysponuje pieniędzmi społecznymi, nie z własnej kieszeni. 

Patrzmy na Patrona stolicy, który chodził z sakwami po 
zboczach wzgórz, na których stoi ten kościół, szukając bied-
nych, opuszczonych chorych. Oby przypomniano sobie, że 
Patron stolicy jest ostrzeżeniem dla naszych sumień! Oby-
śmy, nie marnowali tego, co powstaje w wielkim trudzie ca-
łego narodu! 

SKOŃCZMY Z NADUŻYWANIEM  
ALKOHOLU I TYTONIU!

Pozwólcie, dzieci Boże, iż poruszę inną dziedzinę. Nie-
dawno prasa podała, że pod względem spożycia alkoholu 
bijemy rekordy; osiem litrów spirytusu na statystycznego 
Polaka! Ponieważ kilka milionów ludzi nie pije, więc inni 
wypili więcej niż osiem litrów na głowę. Pomyślmy, jacy to 
są ludzie? Czy bogacze? Czy może fantaści – o jakich pisze 
Kitowicz w swoich pamiętnikach – zmuszający każdego goś-
cia, który pierwszy raz wstępował w progi domu, do wychy-
lenia pucharu? Nie! Bardzo często są to ludzie, którzy ciężko 
pracują na chleb, których rodziny żyją w niedostatku, których 
dzieci idą do szkoły niedożywione i niedostatecznie zabez-
pieczone przed chłodem. 

Odwołujemy się i w tej sprawie do waszego sumienia! 
Tracimy przecież ogromne miliony, za które mogłyby po-
wstać nowe szpitale, szkoły, wydziały uniwersyteckie, la-
boratoria, domy akademickie, internaty. Tracimy pieniądze, 
które można by przeznaczyć na poprawę warunków mieszka-
niowych ludzi ciężko pracujących. W Polsce wszystko idzie 
tak, jak gdyby tradycje saskie wgryzły się w klimat stolicy 
i do dziś dnia nie można się z nimi rozstać. Jakie to straszliwe 
marnotrawstwo! Piją Polacy; piją mali i wielcy. Zapraszamy 
gości z zagranicy i też ich rozpijamy. Zdumiewają się: to Pol-
ska jest tak bogata? – Myśleliśmy, że u was jest gorzej. 

I cóżby na to powiedział człowiek chodzący z sakwami 
do biedaków i nędzarzy, którego nazywamy patronem sto-
licy? Bankietomania, pijaństwo, wystawność – przerażają. 
Powstaje pytanie: co dalej? 

Inny przykład. Trudno w tej chwili sięgać do statystyk, 
ale pomyślcie, najmilsi, o licznych dymiących „wezuwiu-
szach”, o manii nikotynowej. Na szczęście usiłuje się już 
czynić w tej dziedzinie pewne ograniczenia. 

* Nauczanie Prymasa Tysiąclecia * 
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Kardynał Stefan Wyszyński 

Błogosławiony  
Władysław z Gielniowa 
sumieniem stolicy

Nie wolno palić papierosów w autobusach, w pociągach, 
na salach zebrań. Ale popatrzmy, jak ludzie bezmyślnie 
ulegają temu nałogowi. Widać to po ich twarzach. 

Czasem jest to fantazja, poza, ale na ogół jest to przejaw 
bezmyślności, która kosztuje naród miliardy złotych. A prze-
cież za te miliardy można by mieć węgiel dla tych, którzy 
pozostaną na zimę bez opału. Nie myślcie, że w „królestwie 
czarnego złota” nie ma izb nieopalonych. Za pieniądze wyda-
ne na papierosy można by ogrzać wszystkie domy, w których 
marzną polskie dzieci. 

NIE POZWÓLMY DEMORALIZOWAĆ  
NARODU!

Inny przykład marnotrawstwa. Niedawno mówiono mi 
o filmie, który sprowadzono z zagranicy za duże pieniądze 
i wyświetlano w warszawskich kinach. A widzowie ogląda-
jąc ten film, pytają: za co my właściwie płacimy? Za te bru-
dy, które przywieziono z zagranicy? Czy mało mamy włas-
nych? Czy rzeczywiście trzeba za to płacić dewizy, o które 
jest tak trudno, a które są potrzebne na inne, pilniejsze cele? 
Ile się wydaje pieniędzy na produkcję filmów bezwartoś-
ciowych! Ile na telewizję, która uczy nas, jak się dopełnia 
i przeprowadza zbrodnie. Przykładem – „Kobra”. 

Niedaleko pod Warszawą, w Nowym Dworze, gdzie nie-
dawno odbywałem wizytację biskupią, kilkunastu chłopców 
z tamtejszych rodzin stanęło przed sądem za niecny, gorszący 
proceder. Powstaje pytanie, kto ich nauczył zła? 

Przed wojną wychodziło w Krakowie pismo „Tajny De-
tektyw”, które uczyło zbrodni, dając czytelnikom zadania do 
rozwiązania, na przykład: którędy złodziej wyjdzie z otoczo-
nego przez policję domu? Opinia publiczna tak długo sztur-
mowała, aż pismo zostało zawieszone. 

A gdyby tak rozpocząć jakąś wielką akcję przeciwko 
niektórym programom naszej telewizji, które uczą zbrodni 
i niemoralności? Ostatnio telewizja polska wyświetlała film 
zagraniczny, którego „bohaterką” była... narkomanka! Po co 
to pokazywać naszej młodzieży? Wiemy, że wzrasta nowa 
klęska światowa narkomanii. Pocieszamy się, że do nas ona 
nie dochodzi. Ale porozmawiajcie z milicją, z lekarzami, 
psychiatrami, może uchylą wam rąbka tajemnicy. 

Na pewno zapadną wyroki na gwałcicieli z lasów no-
wodworskich, lecz ich „nauczyciele” będą nadal bezkarnie 
kręcić filmy, uczące zła, okrucieństwa i rozwiązłości. A za to 
wszystko naród, dorabiający się, płaci ciężkie pieniądze. 

O, gdyby te pieniądze miał błogosławiony Władysław 
z Gielniowa, Klemens Hofbauer, ksiądz Markiewicz, ojciec 
Maksymilian Kolbe – na pewno pamiętaliby, że pochodzą 

one z ofiar ludzi i ze świadczeń podatkowych! To jest patri-
monium pauperum – dziedzictwo ubogich. Jeżeli na co trzeba 
je naprzód wydać w państwie będącym na dorobku, to chyba 
na rzeczy bardziej pożyteczne aniżeli bezwartościowe filmy 
uczące zbrodni. Przecież pieniądze, które biorą artyści wystę-
pujący w takich filmach, domagają się społecznej restytucji! 
Podobnie jak wszystkie inne pieniądze publiczne wydane na 
zachcianki wielkich czy małych dygnitarzy. 

Wiemy także, co czynią nasi rodacy wyjeżdżający za 
granicę. Może jest to odruch ludzi głodnych nowości, ale 
tak wiele pieniędzy wywiezionych z kraju – niekiedy może 
w sposób nielegalny – marnują tam na „modne ciuchy” 
lub inne głupstwa. Czy odbudowująca się z gruzów stoli-
ca musi oglądać „cyrkowe” pochody naszych dziewczątek, 
wystrojonych na modłę zagraniczną? Gdzie smak? Gdzie 
zmysł estetyczny i piękno? Czy ktoś się umówił, aby nasze 
dziewczęta i kobiety ośmieszać takimi strojami? Przecież to 
nie tylko kosztuje pieniądze, ale z normalnych ludzi czyni 
„przebierańców”. 

Porównajmy te modne panie, spacerujące w centrum 
Warszawy, z dziećmi biegnącymi rano do szkół na przed-
mieściach naszego rozległego miasta. Człowiek się nieraz 
zastanawia: czy taka kobieta nie myśli o ogromnej dys-
proporcji, jak istnieje między jej egzotycznym wyglądem, 
osiągniętym za grube pieniądze, a wyglądem bladego 
dziecka? 

A co mówi nam patron stolicy? – Może myślimy o nim: 
to „przestarzały” święty sprzed pięciu wieków, zakonnik! Ale 
zastanówcie się, ile ten patron stolicy ma dziś do powiedze-
nia obywatelom miasta? Ile od niego możemy się jeszcze na-
uczyć? Choćby umiejętności posługiwania się groszem pub-
licznym i kształtowania sumień tak, abyśmy nie pozwalali 
niszczyć dóbr, które naród z trudem wypracował i złożył do 
kas państwowych. 

Szukamy dzisiaj pieniędzy na różne inwestycje. Słyszymy 
hasła polityczne: potrzeba nam 20 miliardów. Gdzie ich szu-
kać? A może by obłożyć podatkiem wszystkich pijaków, pa-
laczy i wszystkie modnisie? I znajdzie się – zatroskany nasz 
bracie – 20 miliardów, i znacznie więcej! 

Możemy w Warszawie rozpocząć krucjatę modlitw do pa-
tronów stolicy: do błogosławionego Władysława z Gielniowa, 
świętego Klemensa Dworzaczka, błogosławionego Maksymi-
liana Marii, aby nauczyli obywateli miasta i całej Polski właś-
ciwego posługiwania się groszem publicznym. Aby nie rozpi-
jać narodu, nie popierać nikotynizmu, nie mnożyć chorób! 

Na to wszystko pieniędzy nie mamy! Chrońmy naród i na-
sze życie gospodarcze przed marnowaniem pieniędzy społecz-
nych, w wyniku złych obyczajów i nadużyć. 

Kończę wnioskiem: patron stolicy, chociaż umarł w roku 
1505, przy kościele Świętej Anny, ma bardzo dużo do po-
wiedzenia dzisiaj obywatelom naszego miasta. I to wszyst-
kim: małym, średnim, dużym i największym. Dlatego w dniu 
dzisiejszym wołamy do niego prosząc aby nadal patronował 
stolicy i był sumieniem wszystkich jej obywateli. 

http://nonpossumus.eu/nauczanie/0509.php
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* Święta i uroczystośći w Kościele  * 

więto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone 14 
września przypomina nam wielkie znaczenie krzyża 

jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy 
go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego miesz-
kania, miejsca pracy czy jako jednego z wielu elementów na-
szego codziennego stroju. 

Od I wieku spotykamy krzyże wypisywane, rysowane czy ryte 
graficznie i to w najróżnorodniejszych formach i symbolice, której 
postacią naczelną jest Jezus Chrystus. Kościół zawsze w Krzyżu 
Pana Jezusa widział ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia 
świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Naj-
świętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi 
nam w tym wypadku o autentyczność poszcze-
gólnych relikwii, ale o fakt, że przypominają 
one Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się 
na nim dokonało dla dobra rodzaju ludzkiego. 

Od śmierci Pana Jezusa na Golgocie Krzyż 
stał się symbolem najwyższej miłości i ofiary. 
Dlatego umieszcza go Kościół: na szczytach 
swoich świątyń i kaplic, w domach wiernych, 
na drogach i rozdrożach, na liturgicznych sza-
tach, na piersi swoich wyznawców. Krzyżami 
zasługi dekoruje się bohaterów po dziś dzień 
i to we wszystkich krajach o tradycji chrześci-
jańskiej. Światowy związek Czerwonego Krzy-
ża ma również w swoim znaku symbol krzyża. 

Krzyż stał się także symbolem cierpienia 
i pokuty. Sam Jezus Chrystus wskazuje nam 
również tę symbolikę krzyża, kiedy mówi: 
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje 
(Mt 16,24). Byłoby dziwne, gdyby Chrysus tak wielkie cierpie-
nia poniósł za grzeszników, a ci za własne grzechy nie chcieliby 
pokutować. 

Krzyż Chrystusa i dokonane na nim zbawienie świata chrześ-
cijanie uplastyczniali także znakiem krzyża. Początkowo czy-
niono krzyż nad przedmiotami, kreśląc go dłonią. Miał on być 
wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże bło-
gosławieństwo. Zwyczaj ten sięga również pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Był on nadto traktowany jako credo katolickie, 
streszczenie najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreśla-
no wiarę w Boga w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem ręki pod-
kreślano nasze zbawienie przez Chrystusową mękę i śmierć. 

O znaku krzyża świętego pisze już Tertulian (� ok. 240): 
Czoło znaczymy znakiem krzyża. Św. Hieronim (� ok. 420) 
w liście do Eustochii: Przy każdym akcie ręka czyni znak krzyża. 
Z tego wynika, że tym znakiem pierwsi chrześcijanie posługiwa-
li się bardzo często. Kościół święty zachował ten zwyczaj, kiedy 
w liturgii tak często błogosławi swoich wiernych. 

Na czele czcicieli Krzyża stoi św. Paweł Apostoł. Oto jego 
kilka myśli: Co do mnie, nie daj, Boże, bym się miał chlu-
bić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa 

Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego 

Chrystusa, dzięki któremu świat stał się dla mnie ukrzyżowany, 
a ja dla świata (Ga 6,14). Razem z Chrystusem zostałem przybity 
do krzyża (Ga 2,19). Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, 
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżo-
wanego (1 Kor 2,2). 

Szczególnym nabożeństwem do św. Krzyża wyróżniała się 
św. Helena, matka cesarza rzymskiego Konstantyna. To ona około 
320 r. kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po dłu-
gich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 320 r. Według 
podania, znaleziono go w starodawnej studni w pobliżu miejsca 
ukrzyżowania. Ponieważ było tam więcej krzyży, nakładano je ko-
lejno na chorą kobietę. Po nałożeniu jednego z nich kobieta została 
uzdrowiona i ten krzyż uznano za Krzyż Pana Jezusa. 

W związku z tym wydarzeniem pobudowano w Jerozolimie na 
Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwych-
wstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także 
Bazyliką św. Krzyża. W 335 r. dokonano konsekracji obu kościo-
łów oraz wystawiono do publicznej adoracji odnaleziony Krzyż 
Chrystusa. Miało to miejsce również w dniu 14 września. 

W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Per-
sowie. Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, 
także i kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak 
wielkiej czci doznaje Krzyż Pana Jezusa, za-
brali go ze sobą. Cały świat modlił się o odzy-
skanie Krzyża Świętego. Po zwycięstwie ce-
sarza Herakliusza nad królem perskim, Krzyż 
uroczyście wrócił do rąk chrześcijan. Na tę 
pamiątkę ustanowiono święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. 

* * * 
Największą część drzewa Krzyża świętego 

posiada obecnie kościół Św. Guduli w Bruk-
seli. Bazylika Św. Piotra w Rzymie przecho-
wuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy 
nosili na piersi w czasie galowych uroczysto-
ści. W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka 
Krzyża świętego, podarowana przez polską 

królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Ka-
zimierza. Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał 
kościół dominikanów w Lublinie. Została ona świętokradczo 
zrabowana w 1991 r. przez nieznanych sprawców. 

Stosunkowo dużą część Krzyża świętego posiada kościół 
Św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować 
benedyktynom św. Emeryk (� 1031), syn św. Stefana, króla 
Węgier (� 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa 
„Góry Świętokrzyskie”. Wreszcie dość znaczna relikwia 
Krzyża świętego znajduje się w Bazylice Krzyża Świętego 
w Rzymie. 

Ku czci św. Krzyża wzniesiono mnóstwo kościołów. 
W Polsce jest ich ponad 100. Pod wezwaniem Św. Krzyża 
powstały osiedla, a nawet miasta w różnych krajach. Istnieje 
również kilka rodzin zakonnych – męskich i żeńskich – pod 
nazwą św. Krzyża. Wśród nich najliczniejsze – to Zgroma-
dzenie Św. Krzyża, założone w 1837 r., zatwierdzone przez 
Rzym w 1855 roku, a liczące dzisiaj 2 638 członków i 299 
domów (1975). 

Oprac: KAZIMIERZ SADOWSKI 
na podstawie www.brewiarz.katolik.pl i wiara.pl 
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* Bł. Władysław z Gielniowa * 

łogosławiony Władysław z Gielniowa urodził się około 
1440 r. Na chrzcie otrzymał imię Marcin i prawdopo-

dobnie jako drugie Jan. Rodzice byliniezamożnymi miesz-
kańcami Gielniowa. Nie znamy ich zawodu, być może utrzy-
mywali się częściowo z uprawy roli, a częściowo z jakiegoś 
rzemiosła.

O życiu bł. Władysława do 1462 r. nie wiemy prawie nic. 
Jako chłopiec na pewno uczęszczał do szkółki parafialnej. Po-
tem udał się do Krakowa na dalszą 
naukę. 23 kwietnia 1462 r. zapisał 
się do Akademii Krakowskiej. 
Studiów jednak nie ukończył, bo 
już w tym samym roku – 1 sierp-
nia wstąpił do zakonu bernardy-
nów (obserwantów – zreformo-
wanej w pierwszej połowie XV w. 
gałęzi zakonu franciszkańskiego) 
sprowadzonych do Polski w 1453 
r. przez św. Jana Kapistrana, któ-
rego zaprosili do Polski król Ka-
zimierz Jagiellończyk i kardynał 
Zbigniew Oleśnicki.

W zakonie błogosławiony 
obrał imię Władysław. Z imie-
niem tym związane jest pewne 
nieporozumienie. Błogosławiony 
w zakonie przyjął imię królów 
i książąt polskich, ale w łacińskiej 
pisowni utarło się ono jako „La-
dislaus”. Od czasów napisania 
przez o. Wincentego Morawskie-
go dwóch żywotów błogosławio-
nego: w 1612 r. w języku polskim 
i w 1633 r. w języku łacińskim, 
ustalił się zwyczaj nazywania go 
Ładysławem. Jednak ostatecznie, 
w drugiej połowie XX w., usta-
lono, że będzie nazywany: Wła-
dysław – po polsku i Wladislaus 
– po łacinie. Nie bez znaczenia 
był tu fakt, że błogosławiony pod-
pisywał się „Wladislaus”.

Po ukończeniu rocznego no-
wicjatu Władysław złożył śluby 
zakonne. Następnie zaczął przygotowywać się do kapłań-
stwa odbywając studia filozoficzno-teologiczne, jednak nie 
na uczelni krakowskiej, a w klasztorze. Studium bernardyń-
skie w Krakowie stało wówczas na wysokim poziomie. Stu-
dia przygotowawcze do kapłaństwa trwały dwa lub trzy lata, 
zależnie od tego, jakie wykształcenie miał kandydat przed 
wstąpieniem do zakonu. Można więc przypuszczać, że około 

1466 r. Władysław został wyświęcony na kapłana.
Pierwsze dwadzieścia lat pobytu błogosławionego w za-

konie są nieznane. Możemy jedynie przypuszczać, że musiał 
się wyróżnić swoją działalnością, gdyż był pewnie powoła-
ny na najwyższe stanowiska w zakonie. Nie jest wykluczo-
ne, że pewien czas przebywał w Warszawie. Odbywał liczne 
podróże, wzorem św. Franciszka z Asyżu pieszo, zatrzymu-
jąc się w niektórych miejscowościach, by nauczać zarówno 
starszych, jak i dzieci. Po tych nieznanych dwudziestu latach 
życia błogosławionego mamy pewne wiadomości dopiero od 
1486 r. W tym roku uczestniczył w klasztornej komisji prze-
słuchującej świadków odnośnie do łask i nadzwyczajnych 
wydarzeń za pośrednictwem zmarłego cztery lata wcześniej 
w opinii świętości bł. Szymona z Lipnicy. Możliwe, że spra-
wował wówczas funkcję kustosza w Krakowie, aczkolwiek 
w protokołach Władysław nie podał swojego stanowiska. 

Na podstawie źródeł histo-
rycznych można zauważyć jego 
wielkie zaangażowanie w dzie-
dzinie szerzenia kultu współbrata 
zakonnego, Szymona z Lipnicy.

Przy końcu września 1487 
r. bł.Władysław został wybra-
ny zwierzch-nikiem polskiego 
wikariatu (prowincji), którą to 
funkcję sprawował do1490 r. 
Wikariat obejmował w tymcza-
sie 21 konwentów męskich – od 
Lwowa, Krakowa i Poznania aż 
poWilno – i 7 domów zakon-
nych żeńskich. Bł. Władysław 
zasadniczo rezydował w Krako-
wie, jednak według ówczesnych 
zwyczajów każdego roku wizy-
tował wszystkie domy zakonne. 
Wszystkie swoje podróże, nawet 
na kapituły gene-ralne do Włoch, 
odbywał pieszo.

W 1488 r. komisarz general-
ny zakonu o. Ludwik de la Torre 
z Werony zatwierdził nowe kon-
stytucje dla polskiego wikariatu. 
Ich twórcą był bł. Władysław. 
Szczególnie kładzie w nich na-
cisk na umiłowanie ubóstwa 
franciszkańskiego i karność za-
konną.

W 1489 r. Władysław brał 
udział w kapitule generalnej, 
która odbyła się we włoskim 
mieście Urbino.Mimo pełnienia 
odpowiedzialnej funkcji bł. Wła-

dysław wielokrotnie przewędrował pieszo kraj odwiedzając 
podległe jego jurysdykcji klasztory i wszędzie głosił kazania 
wzywając do pokuty i śpiewając razem z ludem.

W 1496 r. został po raz drugi wybrany wikariuszem pro-
wincji i urząd ten piastował do 1499 r. W lipcu 1497 r. zno-
wu odbył podróż do Włoch, tym razem do Mediolanu, gdzie 
odbywała się kapituła generalna. Po jej zakończeniu udał się 

B
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do Rzymu, aby bronić polskich obserwantów przed niesłusz-
nymi zarzutami ze strony przeciwników, którzy zmierzali do 
likwidacji ruchu obserwanckiego.

Bł. Władysław jako wikariusz prowincji nie tylko dbał 
o dobro duchowe i materialne powierzonych swej pieczy 
klasztorów, ale także troszczył się o odpowiedni poziom na-
ukowy i intelektualny zakonników. Zaopatrywał biblioteki 
klasztorne w księgi teologiczne i kaznodziejskie, zachęcał 
też niektórych zakonników do sporządzania kodeksów trak-
tatów i ważniejszych dokumentów odnoszących się do zako-
nu i prowincji.

Po skończonym urzędowaniu Władysława na stanowisku 
wikariusza prowincji przez pewien czas brak wiadomości 
o miejscu pobytu i sprawowanych funkcjach. Prawdopodob-
nie jednak w 1502 r. został przełożonym niedawno założone-
go domu zakonnego w Skępem, gdzie pozostał do września 
1504 r., to znaczy do czasu kapituły prowincjalnej, która od-
była się w Krakowie około 8 września. Na tej kapitule zapad-
ła decyzja, żeby Władysław został przełożonym w klasztorze 
pod wezwaniem św. Anny w Warszawie (dzisiejszy kościół 
akademicki). Na tym stanowisku pozostał już do śmierci 
w 1505 r. Tutaj także zabłysnął jako płomienny kaznodzieja. 
W czasie Wielkiego Postu urządzano popołudniami nabożeń-
stwa pasyjne nie tylko w niedziele, ale także w dni powsze-
dnie. Na nabożeństwach tych błogosławiony głosił wspaniałe 
kazania, na które przychodziła cała Warszawa i okolica.

W Wielki Piątek 21 marca wygłosił ostatnie kazanie, 
w czasie którego w ekstazie uniósł się wysoko ponad ambo-
nę i zawołał „Jezu! Jezu!”. Kiedy opadł na ambonę, zasłabł 
i nie dokończył już kazania. Osłabionego wyniesiono do in-
firmerii zakonnej, gdzie 4 maja tego roku oddał ducha Bogu 
w 43. roku pobytu w zakonie. Pochowano go w krypcie war-
szawskiego kościoła św. Anny. Pogrzeb był skromny, a ciało 
spoczęło nie w okazałym grobowcu, lecz w ziemi, ledwie 
przysypane piaskiem, pod posadzką świątyni.

Bł. Władysław znany jest z tego, że jako pierwszy zaczął 
wprowadzać do kościołów język polski. Władysław nie tyl-
ko głosił’kazania w ojczystym języku, ale także układał po 
polsku pieśni i modlitwy w formie wierszowanej. Nie tylko 
z tego powodu zapisał się w dziejach Kościoła jako jeden 
z największych kaznodziejów i misjonarzy. Chociaż jego ka-
zania odznaczały się mądrością i głębią teologiczną, były zro-
zumiałe i przystępne nie tylko dla wykształconych, ale i dla 
ludzi prostych. Na kazania i nauki Władysława ściągały ze-
wsząd tłumy ludzi. Kiedy przemawiał do wiernych, czynił to 
z wielkim zapałem i entuzjazmem. Nazywano go więc „pło-
miennym kaznodzieją”. Podobnie jak bł. Szymon z Lipnicy, 
miał moc kruszenia nawet najbardziej zatwardziałych serc. 
Według współczesnych był w swoich wypowiedziach bez-
stronny – nie robił różnicy między możnymi i wpływowymi 
a ludźmi biednymi i nic nie znaczącymi.

Najulubieńszym tematem podejmowanym przez błogo-
sławionego była Męka Pańska. W sposób obrazowy i pla-
styczny przedstawiał słuchaczom poszczególne etapy męki 
Zbawiciela, Jego wielką miłość do ludzi, wielkość ofiary za 
grzeszników. Czasem głosząc kazanie wpadał w zachwyt, 
mówiąc: „O Jezu, o Jezu, o Jezu!”. Nastrój ten udzielał się 
słuchającym, którzy razem z kaznodzieją przeżywali tajem-
nice Odkupienia. Zdarzało się, że Władysławowi z olbrzy-

miego współczucia dla cierpiącego Zbawiciela załamywał 
się głos, a on sam, w natchnieniu, unosił się ponad ambonę. 
Skuteczność oddziaływania na wiernych była wzmocniona 
jego przymiotami naturalnymi. Był mężczyzną postawnym, 
dobrze zbudowanym, o ujmującym obliczu, na którym odbi-
jały się trudy licznych podróży apostolskich i uprawianych 
przez niego praktyk pokutnych. Głos miał dźwięczny, wyso-
ki i donośny. Przemawiał jasno, dobitnie i rzeczowo, tak że 
wszyscy dobrze go rozumieli, a przy tym podniośle i z wielką 
pobożnością.

Bł. Władysław zapoczątkował w Kościele nową pobożną 
praktykę. Otóż dotychczas w niedziele i święta, a także w nie-
które dni powszednie odbywały się w kościołach popołudnio-
we nabożeństwa, na które składały się kazania, a następnie 
recytowanie przez zakonników po łacinie siedem psalmów 
pokutnych. Władysław zamiast psalmów wprowadził pieśni 
śpiewane w języku polskim. A ponieważ dotychczasowy re-
pertuar polskich pieśni był bardzo mizerny, Władysław sam 
zaczął układać pieśni, a następnie śpiewał je z wiernymi. Za 
jego przykładem również inni kaznodzieje zaczęli układać 
pieśni religijne i śpiewać je z wiernymi. Z tego powodu bł. 
Władysław z Gielniowa uważany jest za jednego z twórców 
polskiego piśmiennictwa. Według Aleksandra Brucknera 
przeszedł do historii literatury polskiej jako pierwszy zna-
ny z imienia poeta tworzący w języku narodowym (jeszcze 
przed znanym nam Mikołajem Rejem z Nagłowic, który uro-
dził się dopiero w roku śmierci bł. Władysława).

Drugą pobożną praktyką wprowadzoną przez bł. Włady-
sława było odmawianie koronki do Matki Bożej. Odmawianie 
koronki składającej się z ośmiu części łączyło się z rozważa-
niem tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych z życia 
Pana Jezusa i Jego Matki. W 1498 r. Władysław wystarał się 
o odpust dla odmawiających koronkę.

Bł. Władysław stał się sławnym i wielkim nie tylko po-
przez swoją działalność zewnętrzną, ale także przez świę-
tość swojego życia. Był człowiekiem głębokiej wiary, która 
przepełniała całe jego życie i była motorem jego działania. 
Był całym sercem i umysłem oddany Bogu. Codziennie po 
zakończeniu swoich obowiązków szedł do kościoła, żeby 
tam oddawać się prywatnej modlitwie i rozmyślaniu. Czę-
sto podczas kontemplacji wpadał w ekstazę. Miał też wielką 
cześć i pobożność dla świętych. Przede wszystkim całym ser-
cem kochał Najświętszą Maryję Pannę, którą nazywał swoją 
Matuchną. Wiele ze swoich pieśni poświęcił właśnie Matce 
Najświętszej, m.in. koronki ku czci Najświętszej Dziewicy, 
a także Godzinki o Niepokalanej. Wielką czcią darzył też 
matkę Maryi, św. Annę. Dla niej ułożył Godzinki o św. An-
nie. W czasie ostatniej swojej choroby Władysław cieszył się, 
że Chrystus już się zbliża, aby na jego głowę włożyć wieniec 
wiekuistego szczęścia i chwały.

Z miłości do Boga wynikała w życiu bł. Władysława 
z Gielniowa miłość do drugiego człowieka. W duszykażdego 
widział on obraz i podobieństwo do samego Boga. Odzna-
czał sięduchem umartwienia, był prawdziwym naśladowcą 
św. Franciszkaz Asyżu. 

Opracował KS
na podstawie: biblia.linia.pl

* Bł. Władysław z Gielniowa * 
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śmierci Jezusa Jego uczniowie chowają się, wracają 
do rodzinnych miejscowości. Wszystkie ich nadzieje 

obróciły się wniwecz. Ci, którzy zostali w Jerozolimie, za-
mykają drzwi starannie, żeby przypadkiem coś im się nie sta-
ło. Boją się, ten strach ma pełne uzasadnienie. […] I raptem 
w kilka tygodni po tym strasznym momencie, kiedy Jezus 
został ukrzyżowany, wychodzą na ulice Jerozolimy i głośno 
głoszą zmartwychwstanie Jezusa. To jest przedziwna prze-
miana, która się dokonuje w tych ludziach […] cały czas 
podzielił się dla nich nieodwołalnie na to, co wydarzyło się 
przedtem, i to, co przyszło potem [13].

Apostolska misja głoszenia dobrej nowiny rodzi 
się z osobistego spotkania uczniów ze zmartwychwsta-
łym Jezusem. 

„Głoszenie Jezusa i Jego dobrej nowiny już w samych 
swoich początkach stanęło wobec trudnego problemu: w jaki 
sposób i w jakim języku głosić Żydom i poganom tajemni-
cę zbawienia zrealizowaną w Jezusie Chrystusie. Do jakich 
odwoływać się pojęć i obrazów, by ułatwić zrozumienie tej 
tajemnicy. Już pierwsi głosiciele dobrej nowiny i pierwsi te-
ologowie Nowego Testamentu [NT] zwrócili uwagę na Stary 
Testament [ST]. I głównie tam, w ST, a nie w świecie helleni-
stycznym, szukano pojęć i obrazów do wyjaśnienia tajemnic 
chrześcijaństwa” [8]. 

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa stało się jasne, 
że głównym sensem „ekonomii zbawienia” ST było zapo-
wiedzieć i przygotować przyjście Chrystusa i Jego Kró-
lestwa. Wydarzenia i osoby ST stały się w ten sposób  
figurami i typami symbolizującymi to, co dopiero ma nastąpić 
w przyszłości w NT. 

Przenikanie się dwu Testamentów, zasadę jedności i kon-
tynuacji historii zbawienia św. Łukasz wyraził przez genea-
logię Jezusa (Łk 3,23-38) wykazując, że pochodzi On z rodu 
pierwszego człowieka Adama. W ziemskim rodowodzie 
Jezusa sięga nie tylko do Adama, praojca ludzkości, lecz do 
samego Boga, właściwego Ojca całej ludzkości: …Set synem 
Adama, syna Bożego (Łk 3,38). Łukasz umieścił ziemski 
rodowód Jezusa bezpośrednio po scenie chrztu Pańskiego 
(Łk 3,22). „Duch zstępujący z nieba oznacza boskie pocho-
dzenie i boską tożsamość. I rzeczywiście, ogłoszony przez 
Boga w czasie chrztu syn jest Synem Bożym” [14].

Rodowód zawsze miał i ciągle jeszcze posiada ogromne 
znaczenie w kulturze semickiej, w której starano się zacho-
wywać pamięć swego pochodzenia. W ST znajdujemy „oko-
ło dwudziestu pięciu” [4] genealogii; pierwszy opisany rodo-
wód potomków Adama sięga do synów Noego (Rdz 5,1-32). 
W NT tylko Łukasz i Mateusz podają ziemski rodowód Jezusa. 
„Każda z tych genealogii ma charakterystyczną dla siebie sym-
bolikę cyfrową, która „więcej mówi o tożsamości Izraela niż 
o jego historii” [14].

Genealogia u Łukasza nie ma tak czytelnej struktury te-
ologiczno-symbolicznej jak u Mateusza, ale – jak wskazuje 
Benedykt XVI – można tutaj „dojrzeć symboliczną strukturę 
czasu historycznego: genealogia ta ma jedenaście członów, 
po siedem każdy. Łukasz znał może schemat apokaliptyczny, 
który dzieje świata dzieli na dwanaście części i który składa 
się na koniec z jedenastu członów, po siedem pokoleń każ-
dy. W ten sposób mielibyśmy tu dyskretną aluzję do faktu, 
że wraz z Jezusem nastała „pełnia czasów”, że wraz z Nim 
rozpoczyna się decydująca godzina dziejów świata. Jest On 
nowym Adamem, który ponownie przychodzi „od Boga”, 
w sposób bardziej radykalny niż pierwszy, gdyż nie tylko ist-
nieje dzięki tchnieniu Bożemu, lecz jest prawdziwie Synem. 
[…] Łukasz – dochodząc aż do Adama– zamierza pokazać, że 
w Jezusie ludzkość znajduje nowy początek. […] Jezus sku-
pia w sobie całą ludzkość, całą historię ludzkości, i nadaje jej 
nowe, decydujące ukierunkowanie mające na celu nowe czło-
wieczeństwo” [1].

Adam, syn Boży (Łk 3,38), zaistniał dzięki stworzeniu 
bezpośrednio przez Boga, a nie przez zrodzenie, jak jego po-
tomstwo.Rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam» (Rdz 1,26) – oznacza to, że człowiek 
oprócz zdolności do miłości, rozumu, wolnej woli posiada 
bezpośrednią więź z Bogiem, bliskość Boga, pierwotne pięk-
no, które Bóg zamierzył wobec człowieka. Adam jest ‘ojcem’ 
ludzkości, jest ‘synem Boga’. Ks. prof. W. Chrostowski, pod-
czas konferencji biblijnych 2014/2015, podkreślił, że tak jak 
Adam jest człowiekiem stworzonym przez Boga na obraz 
i podobieństwo Boga, tak w Jezusie Chrystusie Bóg stał się 
Człowiekiem. Doświadczony we wszystkim na nasze podo-
bieństwo, z wyjątkiem grzechu (Hbr 4,15). Wcielenie Syna 
Bożego, wejście Syna Bożego w historię ludzkości, zostało 
zamierzone wraz ze stworzeniem. Na pytanie: Dlaczego Bóg 
stał się człowiekiem? Papież Benedykt XVI odpowiada (au-
diencja generalna 27.12.2006 r.): „Syn Człowieczy przyszedł 
na ziemię, aby objawić chwałę Ojca i usposobić człowieka 
do udziału w niej. Chwała Boża objawia się w zbawieniu 
człowieka, którego Bóg tak bardzo ukochał”. W zamiarach 
Stwórcy ostatecznym powołaniem każdego człowieka jest 
zjednoczenie z Nim w MIŁOŚCI, uczestnictwo w Boskiej 
naturze (patrz 2 P 1,4). 

W każdą niedzielę wyznajemy w CredO, zgodnie z nicej-
skim symbolem wiary (325 r.):„zrodzony [bo jest Synem], 
a nie stworzony [bo jest prawdziwym Bogiem], współistotny 
Ojcu” [KKK, 465]. „Wierzymy o Synu Bożym, że jest zro-
dzony, a nie stworzony. Istota stworzenia polega bowiem na 
tym, że w jego wyniku powstaje coś z niczego. Otóż inaczej 
rzecz się ma w przypadku pochodzenia Syna od Ojca. Ojciec 
przekazuje Synowi „Substancję” własnego Bóstwa” [10]. 
Pan Jezus powiedział: Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. 
Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, 
tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. (Mt 11, 27).

Prekursorem typologii Adam/Chrystus jest św. Paweł 
Apostoł, który – by być dobrze zrozumianym w głoszonej 
nauce – odwołuje się do paraleli i przeciwstawieniu Adama 
Chrystusowi. „Znamienne dla ksiąg NT jest ukazanie Jezusa 
jako tego, który w pełni czasu przyszedł wypełnić Stare Przy-
mierze. Będąc początkiem i końcem wszystkiego, Alfą i Ome-
gą, Jezus spiął w swojej osobie stare i nowe dzieje człowieka, 
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stając się pierwszym i ostatnim Słowem Bożym. Ku niemu 
zmierzał bieg dziejów ST i od niego zaczęła się historia ludz-
kości odkupionej. Protoplastą starej ludzkości jest Adam, na 
początku zaś dziejów nowej ludzkości stoi Chrystus” [12].

„Przeciwstawienie tych ‘początków’ wyeksponował święty 
Paweł w dwóch fragmentach swoich listów: 1 Kor 15,22.44-49 
i Rz 5,12-21. Obydwa teksty z 1 Kor mieszczą się w ramach 
Pawłowej doktryny o zmartwychwstaniu Chrystusa i o po-
wszechnymzmartwychwstaniu wiernych, natomiast w Rz 
typologia Adam/Chrystus zawarta jest w kontekście nauki 
o potrzebie i skutkach usprawiedliwienia” [12]. 

Chrześcijańska nauka o zmartwychwstaniu wszystkich wier-
nych na wzór Chrystusa była zbyt trudna nie tylko dla Ateńczy-
ków (Dz 17,32), również dla Koryntian. „Grecy byli wprawdzie 
przekonani, że życie pośmiertne istnieje, ale sądzili, iż jest ono 
tylko cieniem życia ziemskiego. Za bezprzedmiotowe uznawa-
li wszelkie rozprawianie o powrocie umarłych do pełni życia” 
[12]. Paweł doświadczył zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.  
Wielokrotnie wspomina o tym niezwykle ważnym wydarzeniu 
w Listach, podkreśla, że także on jest świadkiem zmartwych-
wstania Jezusa, którego objawienie (gr. apokalylypsis) otrzy-
mał bezpośrednio od samego Jezusa wraz z misją apostolską. 
„Młody faryzeusz został dotknięty ślepotą, a równocześnie uj-
rzał wzrokiem wewnętrznym całą prawdę o Chrystusie zmar-
twychwstałym. I prawdę tę wypowiedział w swoich Listach” 
[6]. Odtąd u Pawła „spotykamy wielokrotnie określenie «w 
Chrystusie» jako naznaczenie nowości życia chrześcijanina. 
Podkreśla ją choćby osobiste świadectwo, gdy Paweł odróż-
nia swoje zachowanie po powołaniu (en Christo), od swego 
wcześniejszego żydowskiego postępowania (en joudaismo) 
(por. Ga 1,13-14)” [9].

Wychodząc z własnego doświadczenia Apostoł nakreślił 
Koryntianom samą istotę wiary chrześcijańskiej. Jeśli nie ma 
zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, 
próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15,13-14). Naukę tę 
ks. prof. W. Chrostowski ujął słowami: „punktem wyjścia na-
szej wiary jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, punktem 
dojścia naszej wiary jest zmartwychwstanie każdego z nas” 
[Konf. Bibl. 1998/1999-8]. 

Mówiąc o wierze w zmartwychwstanie, Paweł wprowadził 
porównanie między praojcem, a Chrystusem: I jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywie-
ni… Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni 
Adam duchem ożywiającym (1 Kor 15,22.45). „Apostoł stwier-
dza, że Chrystus nie tylko sam zmartwychwstał, ale – szczegół 
niezmiernie ważny – zmartwychwstał jako pierwszy spośród 
wszystkich umarłych [1 Kor 15,20]. Jak Adam zapoczątkował 
historię ludzi, którzy muszą umierać, tak Chrystus stoi u po-
czątków nowej historii, upływającej pod znakiem odkupienia 
i życia, do którego wraca się przez zmartwychwstanie” [12]. 

„W obydwu przypadkach jeden człowiek ukazany jest jako 
przyczyna wielkiej przemiany w dziejach ludzkości: Adam – 
sprawca śmierci, Chrystus – sprawca życia. Naprawa skutków 
owej pierwszej przemiany objąć musiała przede wszystkim 
przezwyciężenie śmierci jako spadku po Adamie. Chrystus nie 
dokonałby naprawy w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyby 
nie zwyciężył śmierci we wszystkich jej przejawach, a więc 
również śmierci ciała.” [12].

Do porównania Adama i Chrystusa ponownie wraca św. 
Paweł w 1 Kor 15,45. „Ilustracją rozważań Apostoła jest tekst 
z Rdz 2.7: stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, 
przy czym słowa pierwszy i Adam są dodatkiem św. Pawła, 
wprowadzonym po to, by uzyskać antytezę: a ostatni Adam 
duchem ożywiającym. Ponieważ Chrystus zaczął nową hi-
storię ludzkości, a przy tym najdoskonalszy jej etap, dlatego 
nazywa go Paweł ostatnim, a nie drugim Adamem” [12].

„Na podstawie tej typologii mówi Paweł o dwóch różnych 
kategoriach ludzi. Pierwszy Adam reprezentuje wszystkich 
spod znaku psyche, opanowanych przez materię i śmierć, 
z której nie byli w stanie sami się wydobyć. Dlatego mu-
siał przyjść nowy człowiek, ostatni Adam, który by ożywił 
wszystkich, wydobył z poniżenia i pociągnął za sobą. Drugi 
człowiek, niebieski, dzięki swej Boskiej naturze i osobowo-
ści, poprzez udzielenie wszystkim prawa do posiadania Du-
cha Świętego, jednoczy ich z sobą” [12]. Bp prof. Jan Szlaga 
zwraca uwagę, że „głównym celem Pawłowej typologii nie 
jest przypominanie historii Adama, lecz ukazanie tego, które-
go on zapowiedział – Chrystusa” [12]. Podstawowa typologia 
Adam/Chrystus opiera się na Liście do Rzymian. Komentarz 
żydowski do Rz 5,12-21 podaje: jest „to jeden z najwspanial-
szych passusów teologicznych w całej Biblii.” [11]

Papież Benedykt XVI, podczas audiencji w Roku Świę-
tego Pawła, powiedział: „w Rz 5,12-21 porównanie między 
Chrystusem a Adamem staje się bardziej złożone i rozjaś-
niające: Paweł przywołuje historię zbawienia od Adama do 
Prawa i stamtąd do Chrystusa. W centrum sceny znajduje się 
nie tyle Adam i skutki jego grzechu dla ludzkości, ile Jezus 
Chrystus i łaska, która przez Niego została obficie wylana na 
rodzaj ludzki. Powtarzające się jeszcze obficiej, dotyczące 
Chrystusa, podkreśla, w jaki sposób otrzymany w Nim dar 
przerasta, i to bardzo, grzech Adama i następstwa, jakie miał 
on dla ludzkości, tak iż Paweł może oświadczyć na koniec: 
Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska 
(Rz 5,20). Dlatego też porównanie, jakiego dokonuje Paweł 
między Adamem a Chrystusem, ukazuje niższość pierwszego 
człowieka w stosunku do przewagi drugiego” [2]. 

Typologia Adam/Jezus ma w ujęciu Pawłowym wymiar an-
tytetyczny: dzieło Chrystusa jest jakby odwróceniem uczynku 
Adama, również konsekwencje dzieła Chrystusa są odwrotne 
do konsekwencji czynu Adama. „Paweł zestawia zbawcze skut-
ki śmierci Chrystusa z tragedią Adama. Bożą odpowiedzią na 
grzech i śmierć, które weszły w świat, stał się Jezus Chrystus, 
który zapewnia moc potrzebną do pokonania grzechu i życie 
silniejsze niż śmierć. Przeciwwagą dla nieposłuszeństwa Ada-
ma stało się posłuszeństwo Chrystusa, Nowego Adama, które-
go moc jest tak wielka, iż stanowi nowe stworzenie” [3].

„Św. Tomasz z Akwinu mówi: „Nic nie sprzeciwia się 
temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona 
do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby 
wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro”. A hymn wiel-
kanocny Exsultet głosi: «O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził 
tak wielki Odkupiciel».” [7].

W pierwszej Encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis” 
(z łac. Odkupiciel człowieka), podpisanej niespełna sześć 
miesięcy od wyboru na Stolicę Piotrową, znajdujemy sło-
wa: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero 
w tajemnicy Słowa Wcielonego. dokończenie na str. 12 F
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Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłe-
go, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już 
w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości objawia 
w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu naj-
wyższe jego powołanie” [5, p.8]. „Bóg stworzenia objawia 
się jako Bóg odkupienia, jako Bóg, który jest wierny Sobie 
Samemu (por. 1Tes 5,24), wierny swej miłości do człowieka 
i do świata, wyrażonej w dniu stworzenia. […] To objawienie 
miłości nazywa się również miłosierdziem. To objawienie 
miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać 
i jedno imię. Nazywa się: Jezus Chrystus” [5, p.9]. 

Bez miłości człowiek nie ma szans spełnić się w swoim 
człowieczeństwie. Ten „ludzki wymiar Tajemnicy Odkupie-
nia” – jak się wyraził Papież – polega na tym, że „człowiek 
nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie isto-
tą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie 
objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej 
nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znaj-
dzie w niej żywego uczestnictwa” [5, p.10]. Człowiek zosta-
je w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako 
wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo!

W Armenii, pierwszym chrześcijańskim kraju na świecie 
(Armenia przyjęła Chrzest w 301 r.), możemy zobaczyć nie-
zwykłą płaskorzeźbę w tympanonie ozdabiającym frontową 
elewację przedsionka kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Ten 
przepiękny klasztor ormiański, malowniczo położony w No-
rawank, pochodzi z XIII w. Płaskorzeźba ta prezentuje wize-
runek Boga Ojca, który prawą dłonią błogosławi Jezusa na 
krzyżu, w lewej podtrzymuje spoczywającą horyzontalnie-
głowę biblijnego praojca Adama. Polewej stronie Boga Ojca 
znajduje się gołębica symbolizująca Ducha Świętego.

Przesłanie tego arcydzieła najpełniej można wyrazić sło-
wami Jana Pawła II: „W Jezusie Chrystusie świat widzial-
ny, stworzony przez Boga dla człowieka (por. Rdz 1,26 nn.) 
– świat, który wraz z grzechem został poddany marności 
– odzyskuje na nowo swą pierwotną więź z samym Boskim 
źródłem Mądrości i Miłości. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał (J 3,16). I tak jak w człowieku – Adamie ta więź 
została zerwana, tak w Człowieku – Chrystusie zostaje ona na-
wiązana na nowo (por. Rz 5,12 nn.)” [5, p.8]. Znajdujemy tu 
odpowiedź na pytanie: po co Pan Bóg stworzył człowieka? 

Bo tylko w człowieku może się dokonać pojednanie, po-
nowne zjednoczenie Boga ze swoim stworzeniem. Dopiero 
w człowieku, w każdym z nas, w Chrystusie widzimy to wy-
raźnie, że ten świat widzialny, który znamy, zostaje na nowo 
złączony ze swoim Stwórcą, odzyskuje na nowo swą pier-
wotną więź z samym Bogiem, źródłem Mądrości i Miłości. 
Jan Paweł II mówi, że stwarzając człowieka widział Bóg już 
dzieło Jezusa Chrystusa, widział Go na krzyżu. Zbawienie – 
to znaczy, że człowiek jest usprawiedliwiony, że już nie musi 
się „chować”, jest usprawiedliwiony w Sercu Przedwieczne-
go Syna – Jezusa Chrystusa. W książce „Przekroczyć próg 
nadziei” Jan Paweł II powiedział: „Historia zbawienia jest 
[…] historią, która toczy się przez dzieje ziemskie ludzkości, 
poczynając od pierwszego Adama, poprzez objawienie dru-
giego Adama – Jezusa Chrystusa, aż do ostatecznego wypeł-
nienia dziejów świata w Bogu, gdy Bóg będzie „wszystkim 
we wszystkich” (1Kor 15,28). Równocześnie historia ta ma 
wymiar życia każdego człowieka. […] Historia zbawienia 
to zasadnicze stwierdzenie jednej wielkiej interwencji Boga 
w dzieje człowieka” [3].
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ilm dokumentalny o Matce Elżbiecie Róży Czackiej to nowa 
produkcja twórców jednego z najciekawszych dokumentów 

o Prymasie Stefanie Wyszyńskim „Ojciec i Pasterz”.
– Gdy dowiedziałem się o wspólnej beatyfikacji Prymasa 

i Matki Czackiej, zdałem sobie sprawę z tego, że wiem o niej 
niewiele oraz że ludzie nawet z mojego pokolenia – a nie jestem 
już młody – nie maja wielkiego pojęcia o Matce. Niektórzy znają 
Laski, ale już o tym, że Prymas przyjaźnił się z Czacką i przez 
wiele lat mieli na siebie wielki wpływ – nie wie prawie nikt – 
przyznaje w rozmowie z KAI Piotr Górski, reżyser dokumentu.

Na postać Matki Róży Czackiej oczy wszystkich zwróciły 
się chwili, gdy ogłoszono wspólną beatyfikację Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego i założycielki dzieła poświęconego osobom niewi-
domym w podwarszawskich Laskach. Pojawiły się nawet głosy, 
że Prymas Wyszyński, przez pandemię, poczekał na swoją Przyja-
ciółkę. A przyjaźń ta rozpoczęła się w latach 20. ubiegłego wieku.

Laski to dzieło młodej, niewidomej hrabianki
Skoro o tej niezwykłej postaci, jaką była Matka Czacka, Pola-

cy nie wiedzą zbyt wiele, to może właśnie dokument Piotra Gór-
skiego stanie się swoistym kompendium wiedzy o Laskach, ich 
twórcach i współpracownikach oraz o samych podopiecznych.

Laski to mała podwarszawska miejscowość, w której na począt-
ku XX w. Elżbieta Czacka stworzyła niezwykłe dzieła: Towarzystwo 
Opieki nad Niewidomymi i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża. Wszystko po to, żeby zmienić los niewidomych 
w Polsce. Udało się to w sposób niespotykany w Europie. Nie było-
by może w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że Laski to dzieło 
młodej niewidomej hrabianki, która utraciła wzrok w wyniku upad-
ku z konia. Film pokazuje tę historię, a widzowie obejrzą wiele nie-
zwykłych, pokazanych często po raz pierwszy zdjęć. Zobaczą też 
jedyne istniejące nagranie filmowe z Matką Czacką.

Twórcy filmu podążają drogą Jej życia i dzieła. Dotarli do sióstr 
zakonnych, które Matkę Czacką pamiętają oraz do wielu starszych 
i młodszych wychowanków Lasek. Same Laski to dzisiaj szkoły, in-
ternaty i ośrodki wypoczynkowe zajmujące się niewidomymi. Film 
opowiada ich historię nierozłącznie związaną z perypetiami Matki 
Czackiej. Nie jest to jednak wyłącznie dokument religijno – histo-
ryczny. Dostajemy w nim porcję wiedzy, ciekawostek i rzetelnej 
wiedzy.

Jednym z najciekawszych bohaterów filmu jest Roman Roczeń 
– wychowanek Lasek, który wygrywa festiwale szantowe, organi-
zuje rejsy dla niewidomych na morzu, a nawet gra w tenisa ziemne-
go. W dokumencie nie też zabrakło świadectwa wybitnych specjali-
stów tyflologii, czyli nauki zajmującej się problemami dotyczącymi 
utraty wzroku oraz wyzwaniami, które się z tym wiążą. Naukowcy 
ci opowiadają o wkładzie Matki Czackiej w spolszczenie alfabetu 
Braille`a, za co odznaczył ją prezydent Ignacy Mościcki.

O fenomenie Lasek opowiadają m.in. reżyser Krzysztof 
Zanussi i aktorka Maja Komorowska. Poznamy też wiele nie-
zwykłych sióstr które współtworzą to miejsce. A nie są to osoby 
tuzinkowe. Od samego bowiem początku Zgromadzenia wstę-
powały do niego osoby z całej Polski i różnych powołań. Są lub 
były w nim m.in. lekarki, architektki, proste góralki, matema-
tyczki, fizyczki.

„Matka Czacka zmieniła bardzo dużo”
Siostry wprost mówią o łączeniu swojego wykształcenia z pra-

cą na rzecz osób niewidomych. Widzimy je jako zwykłe, niezwy-
kle poświęcone swojej pracy, kobiety, które nie boją się mówić 
o swojej drodze do zgromadzenia, pasjach a nawet słabościach.

Beatyfikacja Matki Czackiej stała się możliwa dzięki uznaniu 
przez Watykan cudu za jej przyczyną. Autorzy dokumentu dotarli 
do małej miejscowości na Kurpiach, w której się on wydarzył. Po-
znajemy tam dziewczynkę, która po zawaleniu się huśtawki mia-
ła zmiażdżoną czaszkę i według opinii lekarzy nie powinna żyć. 
Dzięki modlitwie sióstr i wielu innych osób do Matki Czackiej 
dziś już dorosła Karolina wyszła na własnych nogach ze szpitala, 
a w tym roku zdała maturę.

Niewidomi i siostry opowiadają też, czego reszta społeczeń-
stwa może się nauczyć się od niewidomych i jak im pomagać, 
aby miało to sens.

– Ludzie powinni przyjeżdżać do Lasek i zakładać okulary, 
przez które nic nie widać, pochodzić po okolicy – wtedy dopiero 
zrozumieją, co to znaczy być niewidomym. Bo chyba nie zdaje-
my sobie z tego sprawy. Chyba też trochę się ich boimy i dlatego 
nie wiemy, jak im pomóc. Matka Czacka zmieniła bardzo dużo w 
podejściu osób widzących do niewidomych. Naszym obowiąz-
kiem jest natomiast traktować ich po partnersku, oni po prostu 
też tego od nas oczekują.

Laski to też miejsce, w którym toczyły się dyskusje Kościoła 
otwartego na świat, ludzi różnych wyznań, a nawet osób oddalo-
nych od wiary w Boga. Miejsce to jak magnes przyciągało wy-
bitnych Polaków. Na cmentarzu w Laskach, po którym oprowa-
dzają nas też twórcy filmu, leżą m.in. ks. Jan Zieja, Jan Lechoń, 
Jerzy Zawieyski czy Tadeusz Mazowiecki. Laski – jak mówi 
w filmie Krzysztof Zanussi – są pomnikiem Matki Czackiej, ale 
też ważną częścią historii Polski i polskiego katolicyzmu.

„Miejsce stworzone dla chorych na ciele i duszy”
Zdaniem reżysera, kto w Laskach nie był z pewnością po 

obejrzeniu filmu zechce tam pojechać. – W Laskach panuje ja-
kaś przedziwnie duchowa atmosfera, która sprawia, że ludzie 
tam wracają po tym, jak przyjechali tam pierwszy raz.

Tytuł „Widzieć w ciemności” zainspirowany został nie czym 
innym, jak nauczaniem Matki Czackiej. W filmie pada bowiem 
znamienne zdanie – w którym pobrzmiewa oczywiście podo-
bieństwo ze słynną frazą z „Małego Księcia” – że to, co najważ-
niejsze, często jest niewidoczne dla oczu. Oczami nie wszystko 
widzimy. Dobrze widzi się tylko sercem. I chyba w tym zdaniu 
kryje się klucz do zrozumienia Lasek. To miejsce stworzono dla 
niewidomych nie tylko na ciele, ale i na duszy. I takim do dziś 
ono pozostaje.

Reżyserem i autorem scenariusza filmu „Widzieć w ciem-
ności” jest Piotr Górski, autorem zdjęć Grzegorz Liwiński 
a producentami Malwina Kiepiel i Edyta Łysiak. Film wy-
produkowała firma Aurel.

Promocji dokumentu towarzyszą teledyski z utworami 
„Między nocą a dniem” w wykonaniu Aleksandry Smere-
chańskiej (słowa i muzyka Bogusław Chrabota).

W grudniu TVP Historia wyemituje natomiast 5-odcin-
kowy serial oparty na pierwotnej 50-minutowej produkcji. 
Znajdą się w niej szersze świadectwa osób, które znały i pa-
miętają Matkę Czacką.

Sponsorami filmu są: ORLEN, KGHM, PZU i PEKAO 
S.A. Patronem medialnym jest „Rzeczpospolita”.

Widzieć w ciemności

F
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Anna Kaszubowska 

Pustynne 
miasto  
we mnie

Dlatego chcę ją przynęcić, 
na pustynię ją wyprowa-
dzić i mówić jej do serca. 
(…) W owym dniu zawrę 
z nią przymierze (…) i pozwolę jej żyć bezpiecznie. (…) 
I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez 
sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. 
Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana 
(Oz 2,16.20-22).

oje miasto nie zasypia. Neony w nim nie gas-
ną, alarmy nie cichną. W zaułkach osamotnie-

nie bliskich ramion szuka, w bramach wraz z siostrą 
agresją swój ból wyraża. Anonimowi zabłąkani – nie-
pomni wieczoru – wiją się ulicznymi serpentynami. 
W pokoiku na szóstym piętrze w poświacie księżyca 
matka tuli płaczące niemowlę. Na oddziale intensyw-
nej terapii zielonkawy refleks pada na bledniejącą 
twarz i jakby jeszcze schładza żegnające się dłonie oj-
ca rodziny. Nieopodal, w kapliczce zabytkowej świą-
tyni samotnie czuwa ktoś, spowity mrokiem nocy 
o zmaganiu miasta Komuś opowiada.

Moje miasto kocha życie. Wita przyjezdnych, nowo 
przybyłym pokazuje siebie. Oddaje swą przestrzeń tym, 
którzy celebrują spotkania. W nim o poranku ufna dziew-
czynka biegnie ku swemu tacie i na jego silnych barkach 
ze światem się oswaja. W południe w kawiarenkach i na 
bulwarach języki się multiplikują.Gdy zmierzcha, kurty-
na się wznosi i na niejednej scenie rzeczywistość otrzy-
muje swą interpretację.To miasto pyta, słucha, drąży. 
Nie chce głuchego echa, poszukuje prawdy.

Moje miasto cierpi. W opinii przechodniów tak lud-
ne, a drży w posadach z braku obecności. Wielu bywa 

w jego granicach, nikt nie zamieszkuje w nim na stałe. 
Za dnia podziwiają wypełniającą je dynamikę; nie wie-
dzą jednak, iż w ciemności, gdy już spowolni, skrywa 
swój szloch. Przez przybrudzone szyby stalowych, zim-
nych wagoników ogląda błędne spojrzenia, z których 
żadno nie zatrzymuje się dłużej niż sekundy pochwyco-
ne w pędzie. Wyścig kołnierzyków je wyczerpał. Przele-
wająca się przezeń anonimowa masa, niczym lawa, zu-
nifikowała jego piękno.

Moje miasto walczy. Ono zna zezwierzęcenie.Chodzi 
na postronku instynktów, gwałtowności się nie wystrze-
ga.Wygłodzone wystawia siebie na billboardach. W nie-
chlubnym graffiti obśmiewa wszystko. Nieprzystoso-
wanych eksmituje bez mrugnięcia powieką. Obróconą 
wniwecz obietnicą, że stanie się częścią aglomeracji, 
karmi własną nikczemność. Już w tych szrankach kule-
je, czołga się, kurz wdycha. Już samo się nie odbuduje.

Moje miasto śni swój sen.Sen o miasteczku żywią-
cym nadzieję, że słońce nad nim nie zachodzi, że w je-
go promieniach bezpiecznie się rozwija. To miasteczko 
nie dzieli siebie na segmenty. Jego serce nie przecedza 
uczuć.Nuci melodię przyjaźni, tańczy w deszczu. Czyta 
wiersze w cieniu kasztanowca. Ot, cieszy się tym, że ist-
nieje. Pst! Już świta, budzi się ze snu…

Są w moim mieście nieodkryte ogrody. Już nie na ja-
wie, nie przez zimny ekran je widzę; zbliżam się do nich, 
wchodzę do wewnątrz. W nich tulipany nie więdną, lilie 
zmysłowo pachną. W nich znajduję łagodność; w nich – 
jako jedynych – lęki nie wzrastają. W nich wierzę swo-
im pragnieniom. Dusza moja w nich żyje. Nie każdego 
do nich zapraszam. Potrzebuję, by kwitły; dzięki nim 
żadna burza piaskowa nie wchłania mnie całej.Miłujący 
Ogrodnik je zaszczepił. Gdy przebywam w nich, otacza-
jąca je miejskość tak silnie nie wystrasza. Za nimi tak 
bardzo tęsknię, za sobą w nich.

Na pustyni mojego miasta liczę dni, poznaję siebie. 
O Izraelu, wspomnij na mnie, gdy dzisiaj przechodzę 
swą próbę. Smak egipskiej cebuli i mnie wciąż pociąga 
(zob. Lb 11,4-6). Ile warstw potrzebuję zdjąć z siebie, by 
zamiast przepiórek (zob. Wj 16,9-13) wyglądać nowej 
ziemi, Miasta Nowego (zob. Ap 21,1n)?
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Mateusz Wyrzykowski  

Św. Stanisław Kostka 

W

* Otwieram drzwi *

 historii Kościoła było wielu świętych, którzy po-
mimo tego, że zmarli w młodym wieku, wywarli 

ogromny wpływ i dali głębokie świadectwo wiary swym 
życiem. Są oni przykładem i wzorem 
postępowania zarówno dla ludzi mło-
dych, jak i tych którzy są już ludźmi 
dorosłymi i doświadczonymi. 

Takim człowiekiem jest patron 
młodzieży i studentów oraz szczegól-
ny patron Polski i Litwy św. Stani-
sław Kostka. Urodził się w Rostkowie 
na Mazowszu w roku 1550, a zmarł 
w 1568 w Rzymie. Już w wieku czter-
nastu lat wraz z bratem opuścił dom 
rodzinny, by udać się do szkoły pro-
wadzonej przez Jezuitów. 

Święty początkowo miał prob-
lemy z nauką, ponieważ w domu 
nie otrzymał żadnego wykształce-
nia. Szybko jednak nadrabiał braki 
i z czasem stał się prymusem. 

Naśladował największych świętych (św. Jana od 
Krzyża, św. Teresę Wielką), poświęcając dużo czasu 
na kontemplację. Ponieważ jednak brakowało mu go 
w dzień, modlił się i rozmyślał o Bogu nocami. 

Jego największą bolączką był przepis reguły Jezui-
ckiej, wedle którego nie mógł zostać przyjęty do zako-
nu bez zgody rodziców. Otrzymanie zgody było jednak 
niemożliwe, ponieważ rodzice nie popierali jego decyzji. 
10 sierpnia 1567 roku zorganizował ucieczkę ze szkoły. 

Dwudziestego ósmego października po pieszej wę-drów-
ce dotarł do Rzymu. W Rzymie został przyjęty do nowi-
cjatu Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów), gdzie wraz 
z nim formowało się czterdziestu nowych współbraci, 
w tym czterech Polaków. Formacja składała się z trzech 
zasadniczych części – praca fizyczna, praca umysłowa 
i modlitwa. Z takiego stanu rzeczy nie była jednak zado-
wolona rodzina świętego. 

Ojciec młodego zakonnika wysłał list, w którym to 
namawiał go, by wrócił do domu. Św. Stanisław Kostka 

pomimo niezadowolenia rodziców 
kontynuował formację i rozwijał 
swoje powołanie. Pierwsze śluby za-
konne złożył w 1568 roku, mając za-
ledwie osiemnaście lat. W połowie 
sierpnia podupadł na zdrowiu. Za-
częły męczyć go mdłości, nadmiernie 
się pocił, a z ust popłynęła mu krew. 
Ostatnimi słowa-mi, jakie wypowie-
dział przed śmiercią, były przeprosi-
ny wszystkich, którzy znajdowali się 
wokół niego. Zmarł po północy 16 
sierpnia 1568 roku. Umierał w opi-
nii świętości, a wieść o jego odejściu 
z tego świata szybko rozeszła się po 
całych Włoszech i Europie. 

Dekret kanonizacyjny wydał pa-
pież Klemens XI w 1714 r. Uroczysta 

kanonizacja odbyła się 31 grudnia 1726 r. Papież Jan 
XXIII ustanowił tego świętego szczególnym patronem 
młodzieży polskiej. Jest on dla nas wzorem wytrwałości, 
cierpliwości i przykładem odważnego oddania się Bogu 
od najmłodszych lat. 

Przedruk z Brata 2010-09 
Obecnie Autor to ks. dr Mateusz Wyrzykowski 
Tekst powstał przed wstapieniem do seminarium 
 

Przed wielu laty...
1.  Przed wielu laty chłopiec ten żył,
Lecz Jego czyny trwają do dziś.
Życiem swym przetarł do nieba szlak,
Żebyśmy mogli za Nim iść.

Ref. Młody jak my, wesoły jak my,
Prosta jest jego droga.
Szukał jak my, goręcej niż my,
nad wszystko kochał Boga.

2.  Lubił wycieczki, przyjaciół miał.
Jak każdy człowiek zwyczajnie żył.
Ale przemieniał codzienność swą,
Bo w każdej chwili z Bogiem był.

Ref. Młody jak my, wesoły jak my,
Prosta jest jego droga.
Szukał jak my, goręcej niż my,
nad wszystko kochał Boga.

3.  Chociaż jest inny dzisiejszy świat,
W melodii przemian trwa wspólny ton.
Bo zawsze można młością żyć,
I zostać świętym, tak jak On.

Ref. Młody jak my, wesoły jak my,
Prosta jest jego droga.
Szukał jak my, goręcej niż my,
nad wszystko kochał Boga.
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Alek i spotkania 
z Panem Bogiem

ak tam Alku, nie bolą cię nogi? – zapytał tata.
Jechali obaj na rowerach polnymi ścieżkami. 

Wybrali się na męską wycieczkę rowerową w niedzielę 
po Mszy świętej. Mama z Tosią poszły na plac zabaw. 
Wrześniowe popołudnie było słoneczne. Jedynie chłodny 
wiatr przypominał o zbliżającej się jesieni.

– Nie tato, jest super! – odpowiedział Alek – w ogóle 
jeszcze nie czuję zmęczenia. A daleko jeszcze mamy do 
celu?

– Myślę, że za pół godziny powinniśmy dotrzeć na 
miejsce. 

Celem dzisiejszej wyprawy taty i Alka był „domek 
rybaka”. Tak nazywali stary, drewniany dom stoją-
cy nad Wisłą, który należał kiedyś do pana Henryka, 
przyjaciela babci Kazi i dziadka Piotrka. Pan Henryk 
był rybakiem, który przez wiele zajmował się połowem 
ryb na Bałtyku. Kiedy przeszedł na emeryturę odno-
wił domek swoich rodziców i dzielił czas pomiędzy 
Darłowo, w którym mieszkał, a ten dom. Zmarł kilka 
lat temu, a przed śmiercią dom zapisał w testamencie 
babci i dziadkowi.

Kiedy tata i Alek dojechali na miejsce, zaczął padać 
deszcz. Obaj bardzo się ucieszyli, że mają nad głowami 
zadaszoną werandę, a kiedy deszcz przybrał na sile, tata 
otworzył drzwi domku i razem z synem weszli do środka.

W domku pachniało wilgotnym drewnem. Tata  
otworzył okiennice i postanowił, że rozpali pod kuch-
nią. Kuchnia była stara, kaflowa, z fajerkami. Dawniej 
miała dwa zadania – dać ogień do ugotowania obiadu 
i ogrzać domek. Kiedy tata przytknął zapałkę do małe-
go stosu gazet i drewienek, dym zamiast polecieć do ko-
mina, napełnił całe pomieszczenie. Kuchnia od dawna 
nie była używana. Trzeba było otworzyć drzwi, zrobić 
przeciąg i kiedy w końcu wytworzył się cug, czyli właś-
ciwy dopływ tlenu, ogień buchnął jasnym płomieniem. 
W „domku rybaka” słychać było szum deszczu i trzaski 
tańczącego ognia.

– Dobrze, że byliśmy tu z mamą niedawno – mówił 
tata, stawiając na kuchni czajnik z wodą – i że trochę 
posprzątaliśmy. Zaraz zagotuje się woda, napijemy się 
ciepłej herbaty i przeczekamy ten deszcz. To w co pogra-
my? Na co masz ochotę?

– To najpierw statki. Dobrze tato? – zapytał Alek 
wyjmując kartki i długopisy.

Pierwsza rundę gry w statki wygrał Alek. Tak roz-
mieścił swoje okręty, że tata miał problem z trafieniem 
w odpowiednie miejsca. Drugą rundę wygrał tata. 

W trzeciej rundzie wydawało się, że wygra chłopiec, 
ale tata znów miał szczęście i raz po raz trafiał w pola ze 
statkami. Alek posmutniał.

– Synku, popatrz na mnie – tata przytulił syna do 
siebie i spojrzał mu w oczy – większą sztuką jest umieć 
przegrywać niż wygrywać.

– Ale to nic przyjemnego – burknął Alek.
– To prawda – zgodził się tata – jednak z każdej 

porażki i przegranej trzeba wyciągać właściwe wnio-
ski. Na przykład – jeżeli w biegu na olimpiadzie star-
tuje dziesięciu biegaczy, to przecież każdy z nich marzy 
o zwycięstwie, ale tylko trzech zawodników zdobędzie 
medale. Co, twoim zdaniem, powinno zrobić pozosta-
łych siedmiu?

Alek podrapał się po nosie:
– No pewnie powinni pogratulować tym, którzy 

wygrali. 
– Dobrze mówisz synku – powinni pogratulować. 

Czy coś jeszcze? – zadał kolejne pytanie tata.
– Jeżeli lubią biegać, to powinni dalej trenować – 

odpowiedział syn.
– Zgadza się – potwierdził tata – porażki nie ozna-

czają, że ktoś się do czegoś nie nadaje, ale że powinien 
dalej ćwiczyć i mieć nadzieję, że któregoś dnia też stanie 
na podium.

– A jeżeli ćwiczy i próbuje, ale nigdy mu się nie uda 
zdobyć medalu? – zapytał Alek.

– Zadałeś bardzo ważne pytanie synku – tata pogła-
skał chłopca po głowie – każdy człowiek ma jakieś ma-
rzenia i cele. Nie każdemu udaje się osiągnąć to, czego 
pragnie. Są wówczas dwie drogi: można obrazić się na 
ludzi, że nie pomogli; na życie, że mało w nim szczęścia 
i pozostać niezadowolonym, bo nie dostało się tego, co 
się chciało. 

Druga droga to droga ludzi wierzących. Skoro w mod-
litwie „Ojcze Nasz” mówimy „bądź wola Twoja”, to zna-
czy, że nawet jeżeli nie udaje się nam osiągnąć naszych 
celów, to pytamy Pana Boga o to, czego On pragnie dla 
nas. I jeżeli nasza wola naprawdę zgodna jest w Wolą 
Bożą to może tak być, że nie zrealizujemy marzeń, ale 
będziemy i tak szczęśliwymi ludźmi.

– No tak – powiedział chłopiec – Karol Wojtyła chciał 
być aktorem a został księdzem, a potem papieżem.

– Brawo Alku! – odpowiedział tata. 
– Inną znaną postacią jest na przykład święty Ignacy 

Loyola. Był żołnierzem, fascynowały go wojna i dworska 
sława. 
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W jednej z bitew został poważnie ranny i to wyda-
rzenie okazało się momentem zwrotnym w jego życiu. 
Wybrał drogę z Panem Bogiem i stał się założycielem 
Zakonu Jezuitów.

– Tato, to niesamowite, jak czasem układa się życie. 
Od żołnierza do założyciela zakonu znanego na całym 
świecie. Nasz obecny papież Franciszek jest przecież 
jezuitą!

– Kiedy człowiek otwiera uszy na głos Pana Boga, to 
życie po ludzku może wywrócić się do góry nogami – jak 
u świętego Brata Alberta Chmielowskiego, który był ce-
nionym malarzem, autorytetem w zakresie teorii sztuki, 
a porzucił uprawianie malarstwa uznając je za zajęcie 
pozbawione istotnego sensu, żeby wstąpić do zakonu 
Ojców Kapucynów.

– A jak można usłyszeć głos Pana Boga? – zapytał Alek.
– Niektórzy słyszą po prostu Boży głos, jak Szaweł, 

który został później świętym Pawłem – Apostołem 
Narodów. Ignacego Loyolę poruszyła lektura książki 
„Życie Chrystusa” napisanej przez niemieckiego mni-
cha i otworzyła jego serce na Boże działanie. Święty 
Brat Albert Chmielowski przeżył przemianę duchową 
podczas malowania obrazu „Ecce Homo”.

– U każdego było inaczej – stwierdził chłopiec.
– Tak synku, do każdego Pan Bóg przychodzi inaczej, 

bo jesteśmy różni – potwierdził tata.
– A ty tato usłyszałeś kiedyś Boży głos? Poczułeś, że 

Pan Bóg działa w twoim życiu?– zapytał Alek.
Tata popatrzył na chłopca i uśmiechnął się.
– To było kiedy poznałem Twoją mamę. Chodziliśmy 

wtedy do liceum. Klasy maturalne jechały na pielgrzymkę 
do Częstochowy. Tak się stało, że klasa twojej mamy i moja 
jechały tym samym auto-
karem. Spojrzeliśmy wte-
dy na siebie i zakochaliśmy 
się. Wtedy to wyglądało jak 
każde młodzieńcze zauro-
czenie. Dziś wiem, że to 
Pan Bóg i Maryja połączyli 
nasze drogi.

– A ja zawsze kiedy 
modlę się na Różańcu 
mam wrażenie, że Matka 
Boża i mój Anioł Stróż są 
bardzo blisko. I czasem 
podczas modlitwy dostaję 
nagle odpowiedź na py-
tanie, które zadaję Panu 
Bogu – wyznał Alek.

– Bo Pan Bóg jest bar-
dzo blisko nas. To my czę-
sto jesteśmy daleko – po-
wiedział tata.

– Tato, a wiesz, że w kościele jest konkurs na pracę na 
temat: „Gdzie podczas wakacji spotkałeś Pana Jezusa?” 

Forma jest dowolna – można coś narysować lub 
napisać, albo na przykład zrobić zdjęcie przydrożnej 
kapliczki. Ja bym chyba narysował ręce trzymające 
różaniec, Maryję na niebie i wokół Niej Anioły.

– A ja autokar, mamę, siebie i wieżę bazyliki na Jas-
nej Górze – powiedział tata.

– Ale to konkurs tylko dla dzieci –powiedział Alek.
– Szkoda – westchnął tata – to moim wkładem 

będzie piękna ramka do twojego rysunku, dobrze 
synku?

– Świetnie tato!                      Ciocia Renia

Skończyły się wakacje. Mamy nadzieję, że tam, gdzie 
przebywaliście z rodzicami, na obozach lub koloniach 
nie zapomnielyście o Panu Bogu. Zapraszamy wszystkie 
dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Gdzie pod-
czas wakacji spotkałeś Pana Jezusa?”. 

Wybrane prace konkursowe z 2002 roku 
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29.08.2021 r., „Kochane Życie”

Perspektywa ławki
Mija sierpień – miesiąc pełen rocznic i pamiątek histo-

rycznych. Zbliża się prozaiczny czas szkolnej ławki. A ja 
czytam właśnie niezwykle ciekawą książeczkę – raptem 180 
stron – Stanisława Barańczaka, wydanie drugie z roku 1990, 
pt. „Książki Najgorsze i parę innych ekscesów krytycznolite-
rackich”, i jak to się mówi: tarzam się ze śmiechu i ze grozy. 
Autor drobiazgowo analizuje język i treść wybranych książek 
z czasu PRL. Teraz już wiem, czemu nie dało się ich czytać. 
I nie tylko chodzi o formę, czy sam język, ale i tematykę oraz 
kontekst. Nasuwa się tylko tytuł pewnego filmu: „Kłamca! 
Kłamca!”

I ostatnie zdanie z notki na końcu książki, które – jak 
Państwo może pomyślą – brzmi proroczo: „…Chociaż ‘gra-
fomania z państwową pieczątką’ staje się reliktem przeszło-
ści, nadejść może czas grafomanii ‘wolnorynkowej’, i kto 
wie – przewiduje Stanisław Barańczak – czy nie zacznie ona 
powstawać pod tymi samymi piórami…”

A oto nasza nieco wcześniejsza historia – pieśń pt. „Dziś 
idę walczyć, Mamo!” – młodziutkiego powstańca, Józefa 
Jerzego Szczepańskiego, „Ziutka”, który 31 lipca 1944 roku 
zginał mając zaledwie 22 lata (fragment):

Dziś idę walczyć, mamo (…)
Za wolność naszą i sprawę…
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy”…
Czy jeszcze ktoś używa tego określenia „sprawa”? Nasza 

sprawa, polska sprawa…? 
Owszem, słyszymy czasem różne przymiarki do tego sło-

wa, jak choćby: „Moje prawa – nasza sprawa”, „Polskie sądy, 
nasza sprawa”… lub podobne. Czy taką sprawę miał na myśli 
żołnierz Powstania Warszawskiego, gdy ułożył te słowa? 

Oj, chyba nie. 
1 sierpnia mamy już za sobą. 15 sierpnia też. 
Zbliża się 11 listopada. To dobra data, żeby pomyśleć nad 

tym, co jest naszą sprawą. Właśnie naszą polską sprawą. A to 
jest główne zadanie dla szkoły i bliskich już lekcji historii...

Elżbieta Nowak

5.09.2021, „Kochane Życie”

Worek z kapciami
Nie ma lekko. Kończy się pierwszy tydzień września, 

i czas się rozstać ze światem w różowym kolorze lata i wa-
kacji. Przynajmniej jeśli chodzi o osobników w wieku szkol-
nym popularnie zwanych uczniami. Bo na studentów jeszcze 
nie pora. Oni zaczną swój znój od października. 

Ze szkołą nieodmiennie kojarzy mi się… worek z kapcia-
mi. Niegdyś królował w kapciach filc, potem była era teni-
sówek, wreszcie to obuwie na zmianę zamieniło się w jakieś 
sportowe nowoczesne modele. Nie będę wymieniać żeby nie 
robić darmowej reklamy. 

Ach te niegdysiejsze kapcie! Gdy nowe, to nawet można 
było się nimi pochwalić. Ale w trakcie używania zmieniały 
barwę, kształt, a nawet jakby stan skupienia. I zamieniały się 
w jakąś zburchloną masę ledwie trzymającą się nogi. 

Lecz dość już wspomnień. Bo chodzi mi o zupełnie coś 
innego. Otóż kapcie na zmianę potrzebne są dlatego, żeby 
uszanować pracę pań sprzątających. I to był jakby taki 
ukłon w stronę człowieka pracy, by tę jego pracę docenić. 
Zaoszczędzić niepotrzebnego powtarzania czynności sprzą-
tania. W muzeach były to ochronniki na buty. W szpitalach 
plastikowe ochraniacze, choć tu podobno odgrywały też rolę 
względy higieniczne. 

Wyrosłam w czasach gdy gości nie zmuszało się do zmiany 
obuwia kiedy przyszli na imieniny. Chyba że była silna zima 
i duży śnieg to sami tego chcieli. Ale takie obyczaje związa-
ne ze zdejmowaniem butów i  zamianą na inne to był trend 
późniejszy, a przyszedł wraz z modą na lakierowanie podłóg, 
albo na stosowanie miękkich wykładzin dywanowych. To już 
nie był szacunek dla gospodyni pastującej i froterującej po-
sadzki, ale ze względu na to by nie poniszczyć podłoża. Takie 
domowe muzeum. 

Ale i problem szacunku dla ludzkiej pracy staje się relik-
tem, bo teraz już nie naprawia się, nie oszczędza, ale zamienia 
na nowe. A może warto by było taki przedmiot wprowadzić 
do programów szkolnych? 

Elżbieta Nowak

12.09.2021, „Kochane Życie”

Lektury nieobowiązkowe
Czytanie na głos pomaga nie tylko lepiej zrozumieć treść, 

ale też sprzyja odkrywaniu piękna języka, szczególnie jeśli 
jest to poezja. Tym razem właśnie chodziło o – piękno poe-
tyckich strof. Do tego dzieło to kojarzy mi się ze szkołą, gdy 
nasza nauczycielka w liceum kazała nam uczyć się na pamięć, 
i to po rosyjsku, wierszy Aleksandra Puszkina. A konkretnie 
właśnie z tegoż „Eugeniusza Oniegina”. Do dziś pamiętam 
kilka fragmentów…

Historia miłości Tatiany i Oniegina odpowiadała na po-
trzeby młodego i romantycznego serca. Najpierw ona zapa-
łała miłością, jeszcze jako skromne dziewczę z zaścianka, 
i gdy on, światowiec, ją odrzucił, zresztą bardzo elegancko, 
dziewczyna okrutnie cierpiała. Potem, po wielu latach, on ją 
zobaczył już w pełnej krasie, w wielkim świecie na salonach, 
gdy powrócił po swoich wędrówkach do kraju, to tym razem 
jego trafił Amor. Ale nic z tego, Tatiana wyszła już za mąż 
i była lojalną małżonką choć niekochanego, ale bogatego 
i ustosunkowanego męża.

Ale jest w tej opowieści, wśród innych wątków, i historia 
przyjaźni dwóch rówieśników: Oniegina i Leńskiego. Przy-
jaźń ta zakończyła się tragicznie, pojedynkiem i śmiercią 
jednego z nich, jak Państwo się słusznie domyślają – zginął 
Leński. Oto jak Puszkin opisuje ten moment gdy trafiony 
kulą Leński pada martwy:

Leżał bez ruchu. Dziwnie była
Spokojną twarz... Śmierć starła gniew.
Kula na wylot pierś przebiła;
Dymiąc się, z rany ciekła krew... (Rozdz. VI – XXXII)
I tak jeden duchowy brat zabił drugiego duchowego brata 

tylko dlatego, że gdy się poróżnili, żaden z nich nie potrafił 
drugiego przeprosić, porozmawiać i wyjaśnić nieporozumie-
nie. Bo to było tylko zwyczajne, małe nieporozumienie. 
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A do tego żaden z nich nie chciał zrobić nic złego. A jed-
nak wymogi „ludzi honoru” kazały im stanąć naprzeciw sie-
bie, i strzelać. I nic to, że ten pojedynek niczego nie wyjaś-
niał. Niczego nie tłumaczył i nie załatwiał. Musieli – i już.

Elżbieta Nowak

19.09.2021, „Kochane Życie”

Nadawca i odbiorca
Dzień Środków Masowego przekazu jest okazją do 

pochylenia się nad procesem słuchania. Bo przekaz to nie 
tylko nadawca, ale i – odbiorca. A teraz przejdę do kon-
kretnego przykładu z moich osobistych doświadczeń. Otóż 
w pewnym okresie życia związana byłam z ruchem telefo-
nów zaufania. Czas ten był bardzo owocny w różne impre-
zy samokształceniowe. Bo każda konferencja, a bywało ich 
w ciągu roku kilka, połączona bywała ze szkoleniami.

Dzięki tym spotkaniom dowiedziałam się wiele cieka-
wych rzeczy o człowieku jako takim oraz nabyłam wiele 
umiejętności. Jedną z nich było aktywne słuchanie. Tak, tak. 
Słuchania też trzeba się nauczyć. 

Państwo sobie myślą, telefon zaufania to miejsce, gdzie 
można się swobodnie wygadać. No tak. Ale z tego wygada-
nia się ma coś wynikać, jeśli już dzwonimy do takiego te-
lefonu. Bo przecież dzwonimy dlatego, że akurat w danym 
momencie jest nam potrzebny słuchacz, słuchacz szczególny, 
który nie tylko potulnie nas wysłucha, ale postara się wnik-
nąć w sedno naszych problemów, a potem może także coś 
doradzi. No, akurat doradzanie czy takie rady „cioci kloci” 
to nie ten adres, bo zadaniem takiego telefonu jest też aby 
sam dzwoniący odnalazł w sobie siły i środki, aby zaradzić 
aktualnym problemom. 

Osoby które na co dzień zawodowo pracują z ludźmi, zna-
ją różne wersje ludzkich zachowań. I widząc je – takie czy 
inne – nie oceniają natychmiast danego człowieka, bo mają 
podstawy aby przypuszczać, że prawda jest gdzie indziej. 

Pamiętam kilka takich sytuacji, gdy na szczęście „nie wy-
szłam przed szereg” z moją mądralińską oceną, bo prawda 
okazała się zupełnie inna. Oczywiście nawet najmądrzejsi 
ludzie nie mają patentu na jedyną i prawdziwą ocenę, choć 
prawdopodobieństwo może być po ich stronie. 

Bo prawo do prawdy ma tylko Pan Bóg. Tylko On wie co 
kryje się w głębinie każdego ludzkiego serca.

Elżbieta Nowak

26.09.2021, „Kochane Życie”

Kompetencje historyczne
Obchodzony jutro Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 

przypomina 27 września 1939 roku i powołanie Służby Zwy-
cięstwu Polski w okupowanej Warszawie, co zapoczątkowało 
budowę Polskiego Państwa Podziemnego, tego światowego 
fenomenu nie tylko II wojny światowej. 

A ja po raz kolejny, tym razem z tego powodu, powrócę 
do starych fotografii. Są one już mało czytelne, czarno białe, 
niektóre takie malutkie, że trzeba je oglądać przez szkło 
powiększające. Znajdują się na nich moi rodzice w otoczeniu 
ich rówieśników, kuzynów i przyjaciół, oraz nas – dzieci.

Była wojna. Przez dom przewalały się różne grupy wojen-
ne, nie tylko „chłopców z lasu”, ale i zwykłych bandziorów 
grasujących w tym strasznym czasie. Aż dziw, że to wszystko 
przeżyliśmy, choć ze stratami. . 

Teraz młodzi powracają do tamtych czasów i bardzo do-
brze. Poznają je raczej już tylko w rozmiarze romantycznym, 
choć i tragicznym. Właśnie tak, jak na starym filmie, na starej 
fotografii. I wcale nie trzeba się dziwić, że teraz ludzie prze-
żywają czasem szok i tragedie, gdy kurtyna historii powoli 
się odsłania. 

Ze współczesnych bardów bardzo imponował mi Pan 
Jacek Kaczmarski. Te historyczne wycieczki w jego twór-
czości świadczyły, że sam musiał głęboko przeżywać tę 
nasza narodową historię. Dzięki wierszom artysty i ja od-
krywam swoje braki – szczególnie z historii. Bo z literaturą 
może jest nieco lepiej. I jedno mogę powiedzieć – czytajmy 
Kaczmarskiego! Czytajmy poetów! 

A na zakończenie tych luźnych rozważań proponuję jedną 
jedyną zwrotkę z wiersza „Bajka o Polsce”, z roku 1978. 

Trudno uwierzyć że pośród popiołów – / Gdzie strach po-
został i buduje schrony – / Żyje dziwaczne plemię półaniołów, 
/ Już nie wielbionych, jeszcze nie strąconych. 

Elżbieta Nowak

Święte dzieci
„Jezu, obym zawsze robiła to, czego Ty pragniesz”. 
To modlitwa małej Aleksji Gonzales-Barro, która zmarła 

w opinii świętości w 1985 roku gdy miała zaledwie 14 lat. Jej 
proces beatyfikacyjny trwa. Noszę jej obrazek w książeczce 
z codziennymi modlitwami i proszę o pośrednictwo dla moich 
najmłodszych potomków. Modlę się w ich intencji aby i one 
zawsze robiły to, czego pragnie od nich Pan Jezus. Bo Aleksja 
Gonzales-Barros powtarzała często w czasie swojej choroby te 
słowa: „Jezu, chcę się czuć dobrze, chcę wyzdrowieć, ale jeśli 
Ty tego nie chcesz, pragnę tego, co Ty chcesz”. 

Świętymi dziećmi może pochwalić się wiele narodów. We 
Francji Anusia de Guigne (1911-22) po śmierci ojca rozwinęła 
wielką miłość do Jezusa w Eucharystii. W Irlandii mała Nelly 
przyjęła Komunię św. w wieku czterech i pół roku. Hiszpanie 
radują się beatyfikacją Dzieci Fatimskich – Franciszka, i Hia-
cynty. W całym Kościele znana jest trzynastoletnia Włoszka, 
męczennica Maria Goretti, nazwana przez papieża Piusa XII 
„św. Agnieszką XX wieku”. Oddała życie w obronie czystości. 

Z Włoch pochodzi także św. Agnieszka męczennica, która 
oddała życie w wieku 13 lat oraz św. Dominik Savio, odszedł 
do nieba w wieku 15 lat. 

Na Podkarpaciu znana jest 16-letnia Karolina Kózkówna 
z Zabawy. Do najmłodszych kandydatów na ołtarze w Polsce 
należą dzieci z rodziny Ulmów: z Markowej, Stasia, Basia, Wła-
dzio, Franuś, Antoś, Marysia i dziecko nienarodzone. Dzieci te 
wraz z rodzicami zostały rozstrzelane za ukrywanie Żydów. 

To by było na tyle z okazji rozpoczętego roku szkolnego.
I jeszcze jedno. Odkąd mój najstarszy wnuk rozpoczął 

chodzenie do szkoły, i służbę jako ministrant w naszym koś-
ciele, jakoś cała rodzina zaczęła bardziej żyć duchem ewange-
licznym… I tak zaczęła się kolejna odnowa nas wszystkich.

Elżbieta Nowak
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Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa

*  Mowa nasza ojczysta  *

Wyrazy niesalonowe…
rzed wakacjami zastanawiałam się nad tym ro-
dzajem słownictwa, które nie tyle informuje nas 

o czymś, ale pokazuje nasz emocjonalny stosunek do 
tego, o czym mówimy. Często nie są to wyrazy zbyt ele-
ganckie; jeden z językoznawców powiedział o nich, że 
powinny zostać w przedpokoju. Dziś chciałabym zasta-
nowić się nad wyrazami, które (rozwijając tę metaforę) 
powinny w ogóle pozostać zamknięte w piwnicy.

Kilkanaście lat temu „Polityka” zamieściła obszerny 
raport o polskich przekleństwach. Zauważmy, że wyra-
zy wulgarne, „te z piwnicy”, słyszymy właściwie na co 
dzień, na ulicy, w autobusie, w tramwaju… Często nie 
wyrażają już one emocji, ale stają się po prostu przeryw-
nikami, koniecznymi elementami formułowania myśli 
dla ogromnej części naszego społeczeństwa. Te słowa 
– wytrychy dotyczą przede wszystkim genitaliów, fe-
kaliów, prymitywnie opisanych zachowań seksualnych. 
Autor wspomnianego wyżej raportu sarkastycznie pod-
kreśla, że ten język często staje się niezbędny, aby rodak 
zrozumiał rodaka i jednoznacznie pojął przekazywaną 
treść: „Ów Polak, siedząc za kierownicą auta, musi rzu-
cić rodakowi przez uchyloną szybę: Jak jedziesz, ch…, 
bo gdyby nazwał go „człowiekiem”, okazałby niewyba-
czalną słabość, a ten drugi upomnienia by nie pojął…” 
(„Polityka” nr 46/2004). 

A więc jest to język złych emocji, wściekłości, po-
czucia sfrustrowania, odrzucenia. Ale nie tylko. Jeden 
z językoznawców usłyszał kiedyś dialog zakochanych 
wyznających sobie miłość – nie mogę go przytoczyć, bo 
składałby się z samych kropek… 

W gruncie rzeczy zanikło  w dużej mierze poczucie 
przyzwoitości, przekonanie, że pewne rzeczy po prostu 
nie uchodzą, że człowiek kulturalny zna pewne granice 
i ich przestrzega, przede wszystkim publicznie. Wulgary-
zmy stały się składnikiem języka używanego w literaturze, 
filmach, piosenkach, współczesnych sztukach teatralnych 
– a wszystko to w imię pokazania prawdy, autentycznego 
życia. Dla niektórych staje się to przyzwoleniem dla ta-
kich zachowań językowych, przecież tak mówią na ekra-
nie i w teatrze (pamiętam, jak kiedyś miałam wrażenie, że 
aktorka mogła niemal nie umieć tekstu – i tak co chwila 
padały znane wszystkim wyrazy…). 

Być może, że jeszcze stosunkowo czyste pod tym 
względem jest publiczne radio. Natomiast palmę pierw-
szeństwa w dużej mierze dzierżą fora internetowe…

Zmarły niedawno pisarz, Jerzy Pilch, napisał kiedyś 
przewrotny felieton „Obrona bluzgu” . Otóż stwierdził 
on – mówiąc, że nasz język stał się „istotnie plugawy jak 
nigdy” – że jednak prawdziwym zagrożeniem są teraz 
wtręty obcojęzyczne, szczególnie angielskie, skrzyżo-
wane ze slangiem esemesowo-internetowym. Być może 
słownictwo pseudoeuropejskie wyprze kiedyś polszczy-
znę w wielu dziedzinach, ale przekleństwa zawsze będą 
polskie. Tak więc Pilch stwierdza przewrotnie, że może 
przekleństwa staną się ostoją polszczyzny… Oczywiście, 
jest to teza bardzo prowokująca, ale zmuszająca do my-
ślenia.

Młoda pisarka, Gaja Grzegorzewska, napisała w jed-
nym z felietonów, że to wulgaryzmy tworzą język na-
prawdę żywy, „mogą uczynić opowieść pikantniejszą, 
mogą szokować, przestraszać, bawić”. Jej opinia nie ma 
w sobie żadnej przewrotności, sarkazmu – jej zdaniem 
po prostu tak jest i należy to zaakceptować. 

Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden element 
związany z wulgaryzmami – stosowanąprzez nas swoi-
stą grę językową. Mam na myśli szereg wyrazów, które 
są eufemistyczną odmianą słów nieprzyzwoitych. Prze-
cież wyrazy typu kurczę, wkurzyć, kurka wodna, sku-
bany, skurczybyk, guzik prawda są po prostu złagodzo-
nym wariantem słów naprawdę nieparlamentarnych. 
Oczywiście, lepiej użyć któregoś z tych eufemizmów niż 
ich „wersji oryginalnej”, ale dobrze mieć świadomość, że 
jednak nie są to wyrazy salonowe. 

Prof. Jan Miodek napisał niedawno, że jednym z naj-
częściej zadawanych mu przez ludzi pytań stało się: „Czy 
to prawda, że słowo *zajebisty* jest już salonowe?” . 
Otóż jest ono zdecydowanie wulgarne. Co nie przeszka-
dza, że mnóstwo ludzi używa je co dzień; że istnieje cała 
rodzina wyrazów z nim związana i że mają one bardzo 
zróżnicowane znaczenie.

Kończąc te rozważania pragnę mocno podkreślić 
– każdy z nas jest nie tylko użytkownikiem języka, ale 
i jego twórcą. A więc od każdego z nas zależy, jakim ję-
zykiem się posługujemy i jak się mówi u nas w domu. 
Nasz język jest częścią naszej kultury osobistej.

Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań. 

Mail: h.siwinska@onet.pl 
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Iza Marciniak 

Weź nas za rękę, poprowadź do Nieba, 
śladami miłosiernej miłości, 
pokorny, cichy zakonniku z Gielniowa – 
błogosławiony Władysławie – wzorze świętości. 

Czcicielu Najświętszej Panny Maryi, 
dobrotliwy Franciszkanie, 
wraz z Tobą wpatrujemy się w Niebo, 
skąd ustawicznie miłość do nas płynie. 

Tyś naszym orędownikiem u Boga – 
patronie stolicy Warszawy. 
W Tobie nadzieję pokładamy, 
polecając wszystkie trudne sprawy. 

Tobie się zawierzamy, 
nie opuszczaj w potrzebie. 
Umacniaj naszą chwiejną wiarę, 
z nadzieją, nieustannie prosimy Ciebie. 

Prowadź w otwarte Chrystusowe ramiona, 
wszystkich do Ciebie się uciekających. 
Pragnieniem, modlitwą, westchnieniem 
o miłość Boga żebrzących. 

Porywaj Swymi modlitwami. 
Osłaniaj od grzechów codzienności. 
Śpiewem Godzinek pokrzepiaj ducha, 
umacniając w Wierze, Nadziei, Miłości. 

Upraszaj potrzebne nam łaski 
u Boga Najwyższego. 
Niepokalanej Dziewicy w podzięce 
złóż hołd od Narodu Polskiego. 

Życie jest wszystkim co posiadamy. 
W Twoje ręce je składamy. 
Ofiarowuj je Najświętszej Panience, 
którą tak bardzo, bardzo kochamy. 

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, 
pod Twoim wezwaniem 
Naród do modlitwy staje. 
W warszawskiej świątyni, w Natolinie 
Pan Bóg hojnie łaski rozdaje. 

Za Twoim pośrednictwem modlitwy wznosimy. 
Tutaj Twego imienia przyzywamy. 
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa 
Wstawiaj się u Boga za nami. 

Amen 

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa...

Modlitwa za wstawiennictwem
Bł. Władysława z Gielniowa 

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,  
patronie Stolicy i naszej wspólnoty parafialnej. 
Ciebie Bóg obdarzył niezwykłymi darami.

Ty sławiłeś Bożego Syna i Jego Niepokalaną Matkę  
pięknem  polskiego  języka, a w swoim ziemskim 
życiu jaśniałeś świętością i cnotami.

Pokornie Cię prosimy, otaczaj nas swoją opieką 
i przemożnym orędownictwem przed tronem Bożym.

Niech Twoje wstawiennictwo wyprosi łaskę  
przebaczenia grzechów i ochronę przed pandemią,  
a chorym przywróci zdrowie.

Błogosław Polsce, Warszawie, naszym rodzinom  
i całej wspólnocie parafialnej.

Uproś nam łaskę oglądania Twojej chwały  
w wieczności. 

Amen

Błogosławiony Władysławie – módl się za nami!

* Patron Stolicy i naszej parafii * 
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Wrzesień 1939 r.  
– trzeci agresor 

rawie do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, ofi-
cjalną wersją wydarzeń był uznawany fakt napaści na 

Polskę 1 września 1939 r. hitlerowskich Niemiec. Po zmia-
nie zasad ustrojowych obowiązujących w naszym Państwie, 
które dokonało się na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku, społeczeństwo dowiedzia-
ło się o „wkroczeniu” w granice Polski 17 września 1939 r. 
oddziałów Armii Czerwonej i objęciu „opieką” ludności i te-
rytoriów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, jak ra-
dziecka propaganda wówczas uzasadniała zajęcie polskiego 
obszaru. W wir wielkiej polityki włączona została wówczas 
także Słowacja, młode państwo, które pod presją dążących do 
zdobyczy terytorialnych faszystowskich Niemiec, wkracza-
jąc we wrześniu 1939 r. do Polski obok swoich zachodnich 
pro-tektorów, miało uzasadnić nowy „rozbiór” Polski.

W nocy z 9 na 10 marca 1939 r. rząd Czechosłowacji 
wprowadził na terenie Słowacji stan wyjątkowy. Prezydent 
Emil Hacha odwołał ks. Józefa Tiso i jego, istniejący od kil-
ku miesięcy, autonomiczny rząd. 12 marca Tiso, przywódca 
faszyzującej Słowackiej Partii Ludowej został zaproszony do 
Berlina na rozmowy z przedstawicielami rządu niemieckiego. 
Spotkał się tam z ministrem spraw zagranicznych Joachimem 
Ribbentropem i Hitlerem. Został poinformowany, że w niedłu-
gim czasie nastąpi likwidacja oraz okupacja Czechosłowacji, 
a najlepszym rozwiązaniem będzie usamodzielnienie się Sło-
wacji. Nie bez znaczenia w zaistniałej sytuacji było nieodległe 
przyłączenie Austrii do III Rzeszy, tzw. Anschluss. Tiso sko-
rzystał z rady. 14 marca 1939 r. słowacki sejm autonomiczny 
proklamował niepodległość państwa – Słowacji. Następnego 
dnia wojska niemieckie zajęły Czechy i Morawy. 

Po rozpadzie państwa wielu czechosłowackich polityków 
i żołnierzy opuściło swój kraj, udając się na emigrację. Więk-
szość udała się do Francji (około czterech tysięcy), z czego 
przez terytorium polskie w sześciu transportach wypłynęło 
z Gdyni 1212 żołnierzy. 

W Polsce pozostało około tysiąca żołnierzy, którzy 
chcieli w naszym państwie walczyć o swą państwowość. 
Utworzona została Czechosłowacka Grupa Wojskowa. Na 
podstawie ustaleń dokonanych z konsulem czechosłowa-
ckim w Krakowie, powstały obozy przejściowe grupują-
ce specjalistów wojsk lądowych: w Bronowicach Małych 
k. Krakowa i Leśnej k. Baranowicz. Lotników skierowano 
na przeszkolenie specjalistyczne do Centrum Wyszkolenia 
Lotniczego Nr 1 w Dęblinie. 23 maja przybył do Polski 
generał Lev Prchala, a 20 czerwca pułkownik Ludvik Svo-
boda. 

Już po wybuchu wojny, 3 września, prezydent Polski 
Ignacy Mościcki powołał dekretem Legiony Czeski i Sło-
wacki, a marszałek Rydz-Śmigły wydał odezwę do żoł-
nierzy czechosłowackich, zachęcając ich do ochotniczego 
wstępowania do tworzonych jednostek. 

15 września podczas ewakuacji jednostek Legionów pod 
Tarnopolem doszło do znamiennego w skutkach wydarzenia. 
Słowacki samolot, uczestniczący u boku armii niemieckiej 
w agresji na Polskę, dokonał ostrzelania z broni pokładowej 
przemieszczającego się transportu kolejowego. W wyniku 
bratniego ostrzału zginął żołnierz czechosłowacki. 18 wrześ-
nia kolumna wojsk czechosłowackich została internowana 
w Podhajcach przez oddziały armii sowieckiej. Pewne grupy 
legionistów czechosłowackich dotarły i przekroczyły granicę 
rumuńską. 

Na przestrzeni prawie pół roku poprzedzającego napaść 
na Polskę, władze Słowacji zezwoliły Niemcom na przy-
gotowanie na terenie swego państwa bazy wypadowej na 
południowe granice Polski, poprzez wprowadzenie wojsk 
niemieckich, urządzenie lotnisk, baz materiałowo-sprzę-
towych, stanowisk broni itp. 29 sierpnia przekształcono 
Główne Dowództwo Wojskowe w Dowództwo Armii Po-
lowej „Bernolak”, na czele z ministrem obrony narodo-
wej Ferdinandem Čatlošem i rozmieszczono je w Spiskiej 
Nowej Wsi. 

We wrześniu 1939 r., bez wypowiedzenia wojny, słowacki 
Korpus Armijny składający się z trzech dywizji piechoty, od-
działów Gwardii Hlinki, zgrupowania „Kalinciak” i lotnictwa 
w sile dywizjonu, uderzyły w ślad za wojskami niemieckimi 
na polską granicę. Armia Polowa „Bernolak”, która zmobi-
lizowała 51.306 żołnierzy, została przydzielona do 14 Armii 
(niemieckiej) dowodzonej przez gen. płk Wilhelma Lista 
i działała w sektorze operacyjnym niemieckiej Grupy Armii 
Południe (Sud). 

1 Dywizja Piechoty (krypt. „Janosik”) – dowódca gen. 
Anton Pulanich, składała się z 4 i 5 pułku piechoty, 1 puł-
ku artylerii oraz innych oddziałów. Zajęła Zakopane, a po 
trzech dniach walk osiągnęła linię Nowy Targ – Maniowy, 
by dalej nacierać w kierunku Ochotnica – Tymbark. Od 
8 do 11 września aktywnie wsparła ją swymi działania-
mi na odcinku Medzilaborce – Sanok 3 Dywizja Piechoty 
(krypt. „Razus”) – dowódca płk Augustin Malar, składająca 
się z 1 i 2 pułku piechoty, 3 pułku artylerii oraz pozosta-
łych oddziałów. Dywizja ta u boku niemieckich oddziałów 
z XVIII Korpusu (Górskiego) walczyła z Wojskiem Polskim 
do 11 września na południe od Krosna – Sanoka, w więc też 
na Dukielszczyźnie, by ostatecznie osiągnąć linię Bukow-
sko – Kulaszne – Baligród – Cisna. 

P

Ks. Josef Tiso i Adolf Hitler

* Nasza historia *
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2 Dywizja Piechoty (kryp. „Skultety”) 
– dowódca ppłk Jan Imro (od 5 września 1939 
generał Aleksander Czunderlik), składająca 
się z 2 pułku piechoty, 1,3 i 4 samodzielnego 
batalionu piechoty, 2 pułku artylerii oraz po-
zostałych oddziałów, zabezpieczała zdobyte 
przez wojska niemieckie terytorium polskie 
po linię Lesko – Sanok – Rymanów – Kros-
no, wcześniej zajmując Krynicę Zdrój, Tylicz 
i Białą Wodę. Od 16 września 2 dywizja zosta-
ła zastąpiona przez jednostki Szybkiej Grupy 
„Kalinciak” dowodzonej przez płk Imro. 

7 września niemiecka 1 Dywizja Górska 
zaatakowała styk polskich pozycji obron-nych 
pod Krempną i Gładyszowem, między 2 i 3 
Brygadą Górską.

Teren Dukielszczyzny wchodził w skład 
odcinka obronnego „Iwonicz” 3 Brygady 
Górskiej dowodzonej przez płk Jana Kotowicza i należał 
do Grupy Operacyjnej „Słowacja” („Jasło”, „Południowa”) 
Armii „Karpaty”. W Dukli stacjonowało dowództwo 1 ba-
talionu „Dukla” 2 pp KOP „Karpaty”, którym dowodził 
mjr Wacław Maj-chrowski. 1 kompania tegoż batalionu, 
pod dowództwem kpt. Stefana Kazimierczaka oddelego-
wanego z garnizonu Grodno do Dukli, otrzymała zadanie 
obrony Przełęczy Dukielskiej w rejonie przygranicznej 
miejscowości Barwinek.

Oprócz etatowego uzbrojenia strzeleckiego kompanię 
wzmocniono plutonem ckm (4 ckm), drużyną moździerzy 81 
mm i dwoma działkami przeciwpancernymi Bofors 37 mm. 
Aby nie zdradzać swego przeznaczenia, kompania została 
zakwaterowana w jaśliskim ratuszu, gdzie zapewniono po-
mieszczenia dla prawie 200 żołnierzy. 

W Posadzie Jaśliskiej został wzmocniony Komisariat 
Straży Granicznej o pluton żołnierzy powołanych z rezer-
wy. Komisariaty Straży Granicznej na terenie powiatu kroś-
nieńskiego i okolicznych wchodziły w skład obwodu Straży 
Granicznej „SAMBOR”, który miał swą siedzibę w Sano-
ku, w miejscu postoju 2 pułku strzelców podhalańskich. 
Obronę wewnętrznego terytorium powiatu miał realizować  

Batalion Obrony Narodowej „Krosno” (dowódca kpt Antoni 
Melnarowicz) obsadzając odcinek Równe – Rogi – Wrocanka, 
zaś drugi rzut obrony na linii Rymanów – Wróblik Szlachecki 
stanowił 2 batalion „Komańcza” 2 pp KOP „Karpaty” mjr 
Karola Piłata, późniejszego bohatera spod Monte Cassino. 

20 sierpnia, gdy widmo wojny stawało się bliższe, prze-
sunięto 1 kompanię z Jaślisk do Barwinka. Saperzy 30 sierp-
nia zaminowali odcinek od granicy państwa do wioski Bar-
winek (około 400 m) oraz założono ładunki wybuchowe na 

mostach na trasie do Dukli. 
1 września rano obsadę granicy zanie-

pokoił warkot na niebie, z każdą chwilą 
potężniejący. To część niemieckiej 4 flo-
ty powietrznej i załogi samolotów Dor-
nier Do-17E z 77 pułku bombowców na 
niewielkiej wysokości, lotem koszącym 
nadlatywały aby dokonać bombardowań 
na lotniskach w Krośnie i Moderówce na-
leżących do Szkoły Podoficerów Lotni-
ctwa dla Małoletnich, tworzące Centrum 
Wyszkolenia Lotniczego nr 2, przenie-
sione w 1938 r. z Bydgoszczy i Świecia 
do Krosna. 

2 września doszło przy szlabanie 
granicznym w Barwinku do incydentu, 
w wyniku którego zwabiony i zastrzelo-
ny został polski oficer – por. Rajmund 
Świętochowski – dowódca 1 plutonu 

1 kompanii. W wyniku odwetu, pomimo braku zgody 
dowództwa, wypad żołnierzy 1 plutonu doprowadził do 
spalenia piętrowego drewnianego budynku słowackiej 
strażnicy. Ciało por. Świętochowskiego Słowacy wydali 
dopiero 5 września. 

Oprac. KS na podstawie 

http://www.dukla.pl/dps_detail.php?dps=34&art=871 

https://twojahistoria.pl/2017/11/13/trzeci-agresor-slowacka-
inwazja-na-polske-we-wrzesniu-1939-roku/

Barwinek 1939 – oddziały Niemieckiej Dywizji Górskiej oraz wojska słowackie

* Nasza historia *
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Ks. Andrzej Gałka 

Święci się zawsze 
gdzieś spotkają

O śmierci Matki Prymas dowiaduje się w Gnieźnie. Po po-
wrocie do Warszawy, 18 maja wieczorem przyjeżdża do Lasek, 
aby modlić przy otwartej trumnie Matki. 19 maja bierze udział 
w jej pogrzebie i wygłasza mowę pożegnalną. W kazaniu, któ-
re wygłosił, powiedział: „W tej chwili moim jest obowiązkiem 
stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudol-
nych słów pochwycić przynajmniej odrobinę ożywczych wspo-
mnień z bogatego życia Matki naszej, Matki naszych serc, Matki 
Dzieła, Zgromadzenia i rodziny laskowej niewidomych”. I dalej 
mówił Prymas: „Usiłujemy odsłonić testament, który w milcze-
niu przekazała nam, spadkobiercom swej bogatej spuścizny (…). 
Patrzymy na Matkę, inaczej jej tutaj nie nazywaliśmy. Nie tylko 
siostry zakonne i rodzina niewidomych, ale i my kapłani (…), 
czerpaliśmy z bogatego ducha naszej Matki i duchowości tego 
ubłogosławionego przez Boga miejsca (…). 

Matka zawsze umiała znaleźć dla siebie chwilę na osobiste 
obcowanie ze swym Bogiem ukrytym. To był człowiek, który 
nieustannie stał w obliczu swego najlepszego Boga (…). Czło-
wiek, który wytrwale czerpał z niezgłębionego źródła Bożej mi-
łości! Dlatego zdołała tylu ludzi wokół siebie obdzielić i pożywić 
tą miłością”.Po śmierci Matki, ksiądz Prymas często będzie wra-
cał do grobu założycielki. Przed każdym wyjazdem do Rzymu, 
na sesje soborowe, przed każdym ważnym wydarzeniem, często, 
przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komunistyczną, 
niepostrzeżenie, bez zapowiadania się, chociaż na chwilę, jedzie 
do Lasek, aby tam się modlić.

W archiwum, w Laskach zachowała się bogata spuścizna kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, mówiąca o jego zaangażowaniu 
w życie Zgromadzenia i Towarzystwa. Z zachowanych tekstów 
wynika, że każdego roku Wielki Piątek i Wielką Sobotę, przed 

południem, kardynał spędzał w Laskach – z wyjątkiem lat uwię-
zienia. W Wielki Piątek uczestniczył w liturgii Męki Pańskiej, 
spotykał się z różnymi ludźmi, zaś w Wielką Sobotę wygłaszał 
konferencję do ludzi Lasek, często zaś osobno dla sióstr. Przy-
pominał w nich postać Matki, jej życie i prosił siostry, a często 
upominał, by nie zagubiły ducha i stylu życia Matki. Tak mówił 
do sióstr w Wielką Sobotę 1958 r.: „Jestem 32 lata „obywate-
lem miasta Laskowskiego”, patrzyłem na to, wiem. Cechą naszej 
Matki było to, że umiała być zawsze pogodna. To była praw-
dziwa Franciszkanka Służebnica Krzyża. Ona zrozumiała ducha 
Ewangelii, ducha Krzyża – i chciała tego ducha wpoić w was 
(…). Pragniemy, aby on się utrzymał i abyście wy były służebni-
cami Krzyża, a nie samych siebie”.

Wiemy, że gdy wymagało tego dobro dusz, dobro człowieka, 
Kościoła i Narodu, ksiądz Prymas potrafił być surowy, być zna-
kiem sprzeciwu. Tego też się uczył od Matki Czackiej, z którą, 
jak mówił, współpraca nie była łatwa, bo Matka wymagając od 
siebie, wymagała też od innych. „Umiała być w tych wymaga-
niach niezwykle surowa, jakkolwiek wszyscy czuli, że surowość 
jej podyktowana jest wielką miłością dusz, Sprawy i Dzieła”.

Bóg złączył tych dwoje ludzi, którzy potrafili się szlachetnie 
różnić i mimo to, przez nich dokonywał wielkich rzeczy, czę-
sto po ludzku niemożliwych. „Przez Krzyż do nieba i Soli Deo”, 
jakże aktualne jest to i dzisiaj. Zostawili nam drogę. Innej szukać 
nie trzeba. I już na koniec, w Wielką Sobotę 13 kwietnia 1963 r., 
na spotkaniu z mieszkańcami Lasek, ksiądz Prymas powiedział: 
„Osobiście pragnę wam jasno powiedzieć, że gdy mi jest nieła-
two – bo przecież nie brakuje powodu – to mam patronów, do 
których mogę się odwoływać i wiem, że mi pomogą. Pierwszym 
jest nasz Ojciec (…), a drugim sprzymierzeńcem jest Matka, do 
której trzeba się tak po cichu podsunąć (…). Ja się nigdy nie 
modlę za Matkę Czacką, ja się tylko modlę do Niej. Pamiętaj-
cie, więc, że Oni oboje są na pewno w chwale Ojca”.

 
Ks. Andrzej Gałka – ur. 1948, duchowny rzymskokatolicki, 
rektor kościoła św. Marcina w Warszawie, krajowy duszpasterz 
osób niewidomych, kapelan warszawskiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej, doktor teologii, historyk Kościoła.

dokończenie ze str. � F

* Spotkali się w Niebie * 

Siostry albertynki budują we Lwowie 
przytulisko dla kobiet

Siostry albertynki rozpoczęły we Lwowie budowę przy-
tuliska dla kobiet. Będzie to już drugie w tym mieście alber-
tyńskie miejsce pomocy ubogim. Pierwsze, przeznaczone dla 
mężczyzn, dwa lata temu otworzyli bracia albertyni. Potrzeby 
na Ukrainie są jednak wielkie, a miejsc dla ludzi bezdomnych 
i ubogich wciąż za mało. 

Siostry albertynki przybyły do Lwowa dwa lata temu. Wróciły 
do miasta, w którym św. brat Albert Chmielowski, ich założyciel, 
namalował swój słynny obraz „Ecce Homo”. Dziś na lwowskich 
ulicach wyszukują oblicze Chrystusa w ubogich i bezdomnych 
kobietach. „Widzimy tutaj potrzebę niesienia pomocy. Na uli-
cach widać bezdomne kobiety siedzące na ławkach, z jakąś to-
rebką w ręce. Obok nich często są dzieci – mówi s. Hieronima 
Dorota Kondracka. 

Darowizny można wpłacać na konto:
PKO BP 19102010420000800201252220
TYTUŁEM: Przytulisko – Lwów Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek Posługujących Ubogim – Prowincja Warszawska, 
ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa
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Od naszego 
mola książkowego
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Listy na czas przełomu, św. Jan Paweł II 
– Karol Wojtyła, kard. Stefan Wyszyński
Wydawnictwo WAM Kraków 2021

Zajrzyj w głąb duszy świętego ojca 
Pio. Czy ojciec Pio miał mistyczne do-
świadczenie „ciemnej nocy”? Czy był 
samotny? Jak wyglądała jego codzien-
na walka ze Złym? Dlaczego niektórzy 
nazywali go przewodnikiem dusz?

Słowa światła to wybór najbardziej 
intymnych tekstów ukazujących pięk-
no duszy świętego ojca Pio. Współ-
bracia mistyka z Pietrelciny zebrali 
i uporządkowali jego prywatne notatki 
i listy. Wyłania się z nich obraz pokor-
nego świętego, który codziennie zma-
gał się z wielkim cierpieniem i z nie-
zrozumieniem ze strony najbliższych.

Dzięki listom poznajemy prawdzi-
wą twarz świętego. Jego świadectwo 
wiary może być ważnym drogowska-
zem dla wszystkich chrześcijan prag-
nących wnieść światło w mrok dzisiej-
szych czasów. Przedmową opatrzył 
kard. Raniero Cantalamessa.

Słowa światła – Najpiękniejsze listy
Wydawnictwo Esprit Kraków 2021

L isty dwóch wielkich przywódców 
– Jana Pawła II i kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego – zaskakują swoją 
mocą i aktualnością. Ich słowa wpłynę-
ły na rozwój wypadków w Polsce i na 
świecie. W tej bogatej korespondencji 
sprawy bardzo osobiste przeplatają się 
z refleksjami o ładzie międzynarodo-
wym i sytuacji politycznej w reżimo-
wym państwie.

Myśli Jana Pawła II i Stefana Wy-
szyńskiego wypełnia troska o nieprzy-
jaciół, nawet tych najbardziej bez-
względnych. Trwająca aż do śmierci 
Kardynała listowna rozmowa odsłania 
obraz Polski i świata widziany z per-
spektywy gabinetów dwóch wybitnych 
mężów stanu. Diagnozy i przewidywa-
nia rozmówców świadczą o ich do dzi-
siaj intrygującej przenikliwości.

Z pragnienia tego przyjazdu, ze sta-
rań o jego realizację, zrezygnować nie 
mogę, gdyż w ten sposób zawiódłbym 
moich Rodaków.
Jan Paweł II (przed pierwszą piel-
grzymką do Polski), 15 grudnia 1978

Przerobienie naszych Kardynałów 
i Biskupów na Pasterzy jest jakimś pil-
nym zamówieniem Kościoła powszech-
nego. Może jeszcze bardziej trzeba by 
wyzwolić ich z ceremoniału „celebro-
wania” swojej osoby, by ludzie dostrze-
gli w nich Chrystusa. Zwłaszcza Kardy-
nałowie są nadal jeszcze zbyt sztywni 
i niedostępni.
Kard. Stefan Wyszyński, 14 lutego 
1979

Miliony Polaków oglądających in-
augurację pontyfikatu Jana Pawła II 
dobrze zapamiętały scenę, gdy nowy 
papież podniósł się z tronu, by uścis-
nąć i pocałować klęczącego przed nim 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Pryma-
sa Tysiąclecia. Listy na czas przeło-
mu dają czytelnikom unikalną szansę 
poznania spraw, jakie absorbowały 
tych dwóch wielkich ludzi Kościoła 
katolickiego w pierwszych latach pon-
tyfikatu Jana Pawła II, tak szczegól-
nych dla XX-wiecznych dziejów Polski 
i świata.

prof. Antoni Dudek

Wybór Wojtyły to był szok dla 
świata, dla Kościoła, ale kto wie czy 
nie największy szok dla władz kraju, 
z którego Wojtyła pochodził… W li-
stach wyczuwa się panującą wówczas 
atmosferę.                  Hanna Suchocka 

Udostępniana nam koresponden-
cja odsłania nieco mniej znane, można 
powiedzieć, prywatne oblicze obydwu, 
rzucając nowe światło na ich wzajemne 
relacje.

Prymas Wojciech Polak

W sierpniu głosił w naszym kościele 
homilie ks. mgr Andrzej Baj, proboszcz 
nowej parafii w pobliżu Gietrzwałdu.
Ksiądz Andrzej, podobnie jak przed laty 
ks. Eugeniusz Ledwoch, zbierał ofiary 

na budowę kościoła. Możemy pomóc 
wpłacając darowiznę na konto:
66 8858 0001 2001 0101 4125 0001
„tytułem” Dar na cele kultu religijnego

Olsztyn. Świętego Jana Bosko
Dekanat Olsztyn III - Gutkowo
ul. Żółkiewskiego 1
11-041 Olsztyn

olsztyn.janabosko@archwarmia.pl; www.janbosko.olsztyn.pl
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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

* W naszej parafii *

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

po południu w godz. 1�:�0 – 17:4� 
oraz w soboty w godz. 9:00-10:00

( Tel. 22 648 59 11 (

e-mail: kancelaria@blwlad.mkw.pl

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

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

Terminarz parafialny
MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU ROKU

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

NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo ku czci bł. Władysława 
z Gielniowa
poniedziałek: po Mszy św. o godz. 19.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
wtorek: po Mszy św. o godz. 19.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa: po Mszy św. o godz. 19.00

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

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

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
po Mszach św. w pierwszą niedzielę miesiąca
we wtorek: 
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 20.�0
w piątek: 
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 21.00
oraz codziennie (poniedziałek-piątek) 
od godz. 8.00 do 17.4�. 
Nabożeństwa majowe: 
poniedziałek-piątek o godz. 18:�0;
sobota i niedziela o godz. 17:�0.

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 Od-
dział W-wa

94 1020 1169 0000 8802 0063 3735

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



W sierpniu br. rozpoczęło się odnawianie 
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i kaplicy 
Jezusa Miłosiernego.

Jednocześnie kaplica Matki Bożej Często-
chowskiej została wzbogacona nowymi fre-
skami na ścianach bocznych, których autorem 
i wykonawcą jest Pan Tomasz Morek.

Pan Tomasz jest współtwórcą dolnej części 
ołtarza, Drogi Krzyżowej, fresków Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy i Władysława z Giel-
niowa, powstałych przed konsekracją światyni 
(17 grudnia 2000 r.), a także postaci Chrystusa 
Pantokratora i symboli Apostołów powstałych 
przed pierwszą rocznicą konsekracji.

Nowe freski wykonane w technice al fresco 
wzbogacające wystrój kaplicy Matki Bożej Czę-
stochowskiej przedstawiają – po lewej stronie 
kaplicy stronie znajduje się fresk przedstawiają-
cy św. Jacka Odrowąża, który trzyma w dłoniach 
Najświętszy Sakrament i figurę Matki Bożej 
z Dzieciątkiem. Jest to nawiązanie do legendy 
o uratowaniu przez św. Jacka Najświętrzego Sa-
kramentu i figury Matki Bożej z Dzieciątkiem 
podczas najazdu kozaków na Kijów.

Obok znajduje się fresk przedstawiający pa-
trona Polski św. Andrzeja Bobolę, wskazujące-
go prawą dłonią na św. Jacka Odrowąża.

 

ŚW. JACEK ODROWĄŻ ŚW. ANDRZEJ BIBOLA I ŚW. ABP ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI

Nowe freski w kaplicy 
Matki Bożej Częstochowskiej

 F
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BŁ.KARD. STEFAN WYSZYŃSKI I  BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

 Św. Andrzej Bobola, ur. 30 listopada 1591 r. 
w Strachocinie, zmarł męczeńska śmiercią 16 ma-
ja 1657 r. w Janowie Poleskim – polski duchow-
ny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzieja, 
męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor 
tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimie-
rza zwany apostołem Polesia oraz jeden z kato-
lickich patronów Polski. Św. Andrzej Bobola zo-
stał beatyfikowany 30 października 1853 roku  
w bazylice św. Piotra w Rzymie, a 17 kwietnia 
1938, w święto Zmartwychwstania Pańskiego 
Pius XI kanonizował go w Rzymie. 

Obok Św. Andrzeja Boboli na fresku przed-
stawiony jest jest św. Abp. Zygmunt Szczęs-
ny Feliński,  beatyfikowany 18 sierpnia 2002 
na Błoniach krakowskich przez Jana Pawła II 
i kanonizowanego 11 października 2009 na  
placu Świętego Piotra przez Benedykta XVI.

Freski po o prawej stronie kaplicy przedsta-
wiają błogosławionego Prymasa Polski kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja 
wspólnie z Matką Elżbietą Różą Czacką odbędzie 
się w Świątyni Opatrzności Bozej 12 września br.

Obok bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego 
przedstawiony jest błogosławiony ks. Jerzy Po-
piełuszko. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfi-
kowany na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie przez Benedykta XVI podczas jego 
pielgrzymki do Polski 6 czerwca 2010 roku.

Na osobnym fresku po prawej stronie kaplicy 
przedstawiony został Św. Maksymilian Maria Kolbe, 
ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zmarł 14 sierp-
nia 1941 w KL Auschwitz. Beatyfikowany 17 paź-
dziernika 1971w Bazylice świętego Piotra, przez 
św. Pawła VI, kanonizowany 10 października 1982 r. 
na placu świętego Piotra,przez św. Jana Pawła II.

KS


