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Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują Cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
[...]
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Większaś nad przemoc! – A kto ciebie godny
Pokruszył jarzma, albo padł swobodny.

Bp Ignacy Krasicki
Hymn do miłości Ojczyzny

1774

Pomnik w centralnej części kwatery żołnierzy poległych w 1939 r. 
na cmentarzu w Krasnobrodzie. 

Fot. K. Sadowski
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Figura Chrystusa Króla w kościele Piotra i Pawła  na Antokolu w Wilnie 
ufundowanym przez Michała Kazimierza Paca, hetmana wielkiego litewskiego. 

Fot. K. Sadowski
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�Z życia parafii� Z życia parafii

iesiąc październik w szczególny sposób poświęcony 
jest Matce Bożej Różańcowej. W naszej parafii co-

dziennie odbywały się nabożeństwa różańcowe, a dwa razy 
w tygodniu szczególnie dedykowane dzieciom. Wspólnota 
Mam dodatkowo zaprosiła nas na różaniec w ciągu dnia. 
Ta inicjatywa będzie dalej kontynuowana. Zapraszamy na 
wspólną modlitwę od poniedziałku do piątku o godz. 9:30 
i 12:00, w kaplicy Bożego Miłosierdzia.

2 października odbyła się Parafialna pielgrzymka do 
Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. Inicjatora-
mi tej pielgrzymki po raz kolejny były małżeństwa ze Wspól-
noty Domowego Kościoła. W tym roku, który jest Rokiem 
Rodziny, szczególnie pochyliliśmy się nad rodziną, jej zada-
niami, a także nad tym, co jest trudne w realizacji powołania 
małżeńskiego i rodzicielskiego. To wszystko chcieliśmy od-
dać Matce Bożej, Matce naszych rodzin. 

Chcemy przypomnieć, że w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13.15 
odprawiana jest Msza św. dla Rodzin 
pragnących i oczekujących potomstwa 
za wstawiennictwem św. Joanny Beretty 
Molli. Relikwie św. Joanny Beretty Molli 
beatyfikowanej i kanonizowanej przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II zostały ofiarowane 
naszej parafii 11 lutego 2005 roku przez Jej 
syna Piotra. Od tego czasu trwa ich peregry-
nacja do rodzin pragnących modlić się przy 
nich w domu i prosić o Jej wstawiennictwo 
w trudnych sprawach rodzinnych.

Miesiąc październik to także czas roz-
poczęcia przez studentów nowego roku 
akademickiego. W poniedziałek 4 paź-
dziernika podczas Mszy św. o godz. 19.00 
modliliśmy się za studentów, wykładow-
ców i prosiliśmy dla nich o Boże błogo-
sławieństwo, umocnienie i światło Ducha 
Świętego na cały rok akademicki.

W ubiegłym roku Akcja Katolicka 
obchodziła 25-lecie reaktywowania po jej 
zdelegalizowaniu przez komunistyczne 
władze PRL. Z powodu pandemii obcho-
dy jubileuszowe odbyły się dopiero w tym 
roku w sobotę 9 października. Jak pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Brata” w Świątyni 
Opatrzności Bożej odbyła się w tym dniu 
Msza św., w której uczestniczyli członkowie naszego Parafial-
nego Odziału Akcji Katolickiej. Był także parafialny poczet 
sztandarowy. Po Mszy św. Kardynał Kazimierz Nycz poświę-
cił tablicę pamiatkową. Zebrani uczestnicy uroczystości wy-
słuchali także wykładu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego 
nt. Nauczanie św. Jana Pawła II i bł. Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego inspiracją do aktywności świeckich w Kościele.

Akcja Katolicka jest Stowarzyszeniem Katolików Świe-
ckich powołanym z inicjatywy papieża Piusa XI do współ-
pracy z Hierarchią Kościoła. Jej świętem patronalnym jest 
Uroczystość Chrystusa Króla. Zachęcamy do włączania się 
w dzieło tego Stowarzyszenia. 

W październiku ruszyła Szkoła Modlitwy, którą prowa-
dzą Członkowie Wspólnoty Fiat działającej w naszej parafii 
od siedmiu lat. Spotkania odbywają się w dawnej kaplicy 
we wtorki od godz. 19.00.

Kilka słów o wybranych grupach i wspólnotach:

Wspólnota Za Jezusem
Kim jesteśmy?
Mamy już ponad 10 lat. W tym czasie 

naszą wspólnotę tworzyło kilkadziesiąt 
osób w wieku 20 – 40+. 

Obecnie na nasze spotkania uczęszcza 
kilka lub kilkanaście osób. W większości 

pracujemy, niektórzy 
studiują. Są wśród nas 
zarówno osoby samotne jak i małżeństwa 
(niektóre pary poznały się w naszej wspól-
nocie i dziś np. są w Domowym Kościele). 
Łączy nas to, że chcemy naszą wiarę po-
głębiać i dzielić się nią z przyjaciółmi.

Jak wyglądają nasze spotkania?
W każdy pierwszy wtorek miesiąca w ra-

mach spotkania mamy Mszę św. w kościele. 
Powierzamy się Jezusowi Eucharystyczne-
mu ale także modlimy się za wszystkich, 
którzy byli w naszej wspólnocie, a dzisiaj 
kroczą inną drogą formacyjną. Pozostałe 
nasze spotkania rozpoczynamy od modli-
twy brewiarzowej, a w trzeci wtorek mie-
siąca uwielbiamy Boga pieśniami pełnymi 
Ducha. Następnie rozważamy fragment 
z Pisma św. poprzedzony komentarzem, 
który przygotowany jest przez jednego czy 
jedną z nas.

Praktykujemy też dwa razy do roku wy-
jazdowy dzień skupienia, w czasie którego 
integrujemy się przy kawie, zabawie, og-
nisku. Mamy też konferencje, często sami 
proponujemy jej temat. Wreszcie uwień-
czeniem tego dnia jest Eucharystia.

Kogo zapraszamy? 
Każdego – Przyjdź i przekonaj się!

Misja św. Teresy
Każdy członek Misji św. Teresy ma pod 

opieką modlitewną jednego kapłana lub kle-
ryka.Nie zna go osobiście. Zna tylko jego 
imię. Codziennie w jego intencji odmawia 
modlitwę. W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywa się 
spotkanie Członków Wspólnoty. Rozpoczyna się ono Mszą św. 
o godz. 18.00, a po niej w Sali biblioteki gromadzimy się na 
modlitwie, słuchamy katechezy ks. Ludwika Nowakowskiego 
– opiekuna diecezjalnego Wspólnoty Misji św. Teresy, a na ko-
niec dzielimy się tym, co dzieje się w naszym życiu. 

x. DM

M

Relikwiarz św. Joanny Beretty Molli
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Abp Andrzej Dzięga 

Orędzie na uroczystość 
Wszystkich Świętych  
i Dzień Zaduszny

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

chodzimy w tych dniach w szczególny moment 
duchowego doświadczenia. Oto uroczystość 

Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, a także na-
stępujące po nich dni uprzywilejowane przez Kościół 
Święty darem odpustu zupełnego, związanego z cmen-
tarną modlitwą za zmarłych i poległych.

Nawiedzając groby i mogiły, nie tylko wspominamy 
naszych zmarłych, ale także obdarowujemy ich naszą 
wdzięcznością, miłością i modlitwą. Jeśli trzeba – także 
naszym przebaczeniem.

Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, wierzący w zmar-
twychwstałego Pana i oczekujący z nadzieją także zmar-
twychwstania naszych ciał u kresu czasu – obdarowu-
jemy zmarłych i poległych naszą modlitwą. Każda Msza 
Święta ma tutaj wartość przeogromną. Także ciche na-
wiedzenie grobu, połączone z westchnieniem serca, któ-
re bezinteresownie błaga dobrego Boga o pokój wieczny 
dla zmarłych, ma ogromną wartość.

Co do niektórych zmarłych, Kościół Święty uroczyście 
orzeka o ich zbawieniu, ogłaszając decyzje beatyfika-
cyjne i kanonizacyjne. Wierzymy głęboko i twierdzimy 
z całą pewnością wiary, że także wielu innych zmarłych 
sam Bóg wprowadza do chwały nieba. Modląc się więc 
o zbawienie wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbia-
my też Boga za wszystkich świętych, prosimy też o nasze 
uświęcenie i przygotowanie się na spotkanie z Panem.

Jesteśmy dzisiaj w szczecińskiej katedrze, świątyni 
podnoszonej z gruzów i wojennych zniszczeń dopiero 
w latach siedemdziesiątych. Ta świątynia też jest cmen-
tarzem. Tu są doczesne szczątki dawnych książąt po-
morskich, tu są pochowani pierwsi metropolici szczeciń-
sko-kamieńscy, a pod posadzką tej świątyni i wokół niej 
ciągle spoczywają liczne szczątki dawnych mieszkańców 
naszej ziemi. Otaczamy ich wszystkich naszą modlitwą.

W kaplicy żołnierskiej pamięci, przywołujemy pa-
mięć rodaków, którzy walczyli i ginęli za Polskę na róż-
nych frontach wojen światowych lub jako zesłańcy na 
nieludzkiej ziemi. Także tych, którzy po dziesiątkach 
lat ciągle jeszcze nie doczekali się chrześcijańskiego po-
grzebu: ofiary ludobójstwa na Wołyniu, ofiary obozów 
i łagrów, ofiary ludobójczych decyzji komunistycznej 

przemocy oraz powojennych zmagań o wolną Polskę. 
Tu wołamy do Boga o miłosierdzie nie tylko dla ofiar, 
ale także dla sprawców ludzkiego cierpienia. Przywo-
łujemy też ofiary Katynia, innych miejsc kaźni polskich 
patriotów oraz ofiary Smoleńska.

Ze szczególnym smutkiem zatrzymujemy się przy gro-
bach i mogiłach dziecięcych, także dzieci zmarłych przed 
narodzeniem. Im nie było dane doczekać narodzin, po-
całunku mamy, błogosławieństwa taty, dotknięcia wody 
chrztu świętego. Przy nich robimy sobie wszyscy dodatko-
wy rachunek sumienia: czy można było uczynić coś więcej 
dla ochrony ich życia. Ale z najgłębszym smutkiem a nawet 
pewnym przerażeniem zatrzymujemy się w tych dniach 
z modlitwą o miłosierdzie Boże przy mogiłach, także tych 
symbolicznych, dzieci, które żyły, ale zostały zamordowa-
ne przed narodzeniem. To są ofiary aborcji. Wiele jeszcze 
musimy się wszyscy modlić i pokutować, aby zakończyło 
się na polskiej ziemi i pośród narodów świata, zabijanie 
nienarodzonych, traktowane jako sposób rozwiązywania 
doraźnych problemów osobistych lub rodzinnych.

Pytamy, skąd aż tyle złej woli u dorosłych i skądinąd 
wykształconych ludzi, że przewrotnie ciągle mówią 
o prawie do zabijania dziecka przed jego narodzeniem. 
Przecież nikt z ludzi nie ma takiego prawa. Każdy czło-
wiek jest darem samego Boga, od poczęcia aż po natu-
ralną śmierć, a poprzez dobre życie ziemskie, także po 
swojej śmierci jest błogosławieństwem.

Stając w tych dniach nad mogiłami – patrzymy też 
na krzyż – świadomie stawiany na grobach i miejscach 
szczególnej pamięci jako znak nadziei na życie wieczne 
w Jezusie Chrystusie. Brońcie Krzyża – prosił Święty 
Jan Paweł II. A Krzyż jest obecnie atakowany na polskiej 
ziemi, w polskim domu.

Boże, miej miłosierdzie dla nas, dla Polski i dla całe-
go świata. 
Na ten czas refleksji, modlitwy za zmarłych i poległych, na 
ten czas nadziei: Niech Wszystkich Was Siostry i Bracia 
błogosławi Bóg Wszechmogący + Ojciec + i Syn + i Duch 
Święty. Amen.

W

*  Nauczanie Pasterzy Kościoła  * 

q
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Z życia parafiiJezus Chrystus Król Wszechświata
czesnochrześcijańska ikonografia (od VI w.) przed-
stawia Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata 

– PANTOKRATORA [Pantokrator – Wszechwładca, Pan 
wszystkiego, gr. Παντοκρατωρ] tronującego, stojącego lub 
w popiersiu, trzymającego w lewej ręce Ewangelię, prawą 
rękę zaś w geście błogosławieństwa.

W bazylikach rzymskich, za ołtarzem, tam gdzie jest tron 
biskupa, z reguły znajduje się największa mozaika – Chrystus 
Pantokrator, a wokół niego cztery stworzenia i wyobrażenia 
świętych Ewangelistów. Jest to wyobrażenie oparte na opisie 
z Apokalipsy św. Jana, który za pomocą obrazów ze Starego 
Testamentu, zwłaszcza z księgi Ezechiela, próbuje przekazać 
objawione mu tajemnice w mistycznej ekstazie. Popatrzmy 
oczami wiary na tę wizję – oto cztery zwierzęta; podobne do 
lwa, do wołu, do człowieka i do orła w locie. Mają po sześć 
skrzydeł, dokoła i wewnątrz są pełne oczu, to znaczy, że cały 
czas czuwają i są gotowe do działania (Por. Ap 4,6-8).

Na czym polega to działanie? Otóż przede wszystkim na 
tym, że dniem i nocą wołają: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg 
wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi (Ap 
4,8b).To najważniejsze wydarzenie, jakie ma miejsce między 
Stworzycielem a stworzeniami. Także i wszyscy, którzy gro-
madzą się w czasie liturgii, stoją zwróceni w Jego kierunku.

Taka symbolika jest również w naszej pięknej świątyni 
– majestatyczna postać zasiadającego na tronie Chrystusa 
w otoczeniu czterech apokaliptycznych stworzeń – to słudzy 
Dobrej Nowiny – autorzy Ewangelii, a pod nimi sceny sym-
bolizujące Sakramenty święte. 

W samym centrum sceny Ostatniej Wieczerzy jest On, 
prawdziwy Chrystus, ukryty pod postacią chleba w taberna-
kulum, które jak latarnia morska wskazuje drogę zbłąkanym 
żeglarzom ludzkich serc. A górujący nad wszystkim Jego wi-
zerunek zdaje się ogarniać swym wzrokiem nas, zgromadzo-
nych u stóp ołtarza i zapraszać – pójdźcie do Mnie wszyscy, bo 
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Spróbujmy dzisiaj w taki 
sposób popatrzeć na naszą świątynię i na Mszę Świętą.

Ostateczne zwycięstwo Boga, które już się dokonało przez 
śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna, jeszcze w pełni nie 
przemieniło naszego życia, jeszcze jesteśmy w drodze. Ale 
mocą Ducha Świętego już teraz możemy mieć w nim swój 
udział. Wyobraźmy sobie z perspektywy Bożego Objawienia 
to, w czym teraz uczestniczymy. Patrzmy w kierunku Zasia-
dającego na Tronie, widzimy dwudziestu czterech starców, to 
prorocy przymierza, oglądamy czworo zwierząt – to słudzy 
Dobrej Nowiny – autorzy Ewangelii. Słyszymy ich śpiew 
uwielbienia: Święty, Święty, Święty...

I nie tylko słyszymy ten głos. My jesteśmy zaproszeni, 
aby go wyśpiewać, gdy Chrystus w czasie łamania chleba 
staje wśród nas.

Jezus Chrystus Król Wszechświata to nie tylko potężny 
władca zasiadający na tronie. To również, tak jak królowie 
w dawnych wiekach, król – sędzia sądzący swoich podda-
nych. W Ewangelii św. Mateusza (Mt 25,31-46) czytamy 
o Chrystusie Królu, który zasiądzie na swym tronie chwały 
w otoczeniu aniołów, a przecież w czasie sądu okaże się, że 

przychodził do nas jako nasz bliźni – głodny, spragniony, 
bezdomny, obdarty, prześladowany. Trzeba ze wzruszeniem 
rozpoznać niewidzialnego Króla – w biedaku oczekującym 
od nas miłości.

Ile jest cichych uroczystości Chrystusa Króla bez wspania-
łych procesji. Każde zwycięstwo nad własną słabością,każde 
nawrócenie – to dyskretne święto tego Króla.

Król tego świata
 Ewangelii św. Jana (J 18,33b-37) widzimy Chrystusa 
stojącego przed Piłatem. Stoi w królewskiej szkarłat-

nej szacie, w cierniowej koronie, opluty i zakrwawiony. Ecce 
Homo – jak na obrazie Jana Styki.

Królestwo moje nie jest z tego świata – powiedział Jezus, 
ale powiedział także: Teraz królestwo moje nie jest stąd.

Królestwo Jego nie posługuje się przemocą, nienawiś-
cią, złością – tym, na czym opierają swoją potęgę władcy 
ziemscy. A jednak Chrystus jest Królem tego świata i kiedyś 
ogarnie nas zdumienie, gdy się dowiemy, przez jakich ludzi, 
wiernych Ewangelii, a niezauważonych – królował na tym 
świecie.

Ciekawe, że właśnie dwaj poganie – Piłat i żołnierz, który 
przebił włócznią bok Jezusa – świadczą o Jego nieprzemija-
jącej potędze.

Jezus mówił, że jest Królem, wtedy kiedy był najmniej 
podobny do króla.

Wiara
jeszcze jeden obraz opisany w Ewangelii św. Łukasza 
(Łk 23,35-43): Chrystus konający na krzyżu. Jeszcze 

teraz wyszydzany przez kapłanów i stojących pod krzyżem 
gapiów. Wyszydzany również przez jednego ze współtowa-
rzyszy męki. Ale drugi ze złoczyńców zwrócił się do Jezusa 
słowami: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa.

Czasem Bóg daje łaskę wiary. W dzisiejszych czasach 
jednak oczekuje chyba od nas heroicznej wiary dobrego łotra. 
Mamy dostrzec Chrystusa Króla właśnie teraz, kiedy wydaje 
się, że wcale nim nie jest. Spojrzeć oczami łotra, który w po-
gardzonym, ukrzyżowanym, odartym z ziemskiego majestatu 
Chrystusie ujrzał najpotężniejszego Króla.

(...) A więc nie lękajmy się wiary, która w dzisiejszym 
świecie może się tylko pozornie wydawać słabą bezsilną, 
bezbronną jak ziarnko gorczycy, najmniejsze z nasion.

Ta pozornie bezsilna wiara jest wiarą heroiczną – począt-
kiem cudów.

Opracował Kazimierz Sadowski 
na podstawie komentarzy do czytań: 

o. Andrzej Wójcik (Ropczyce) 
http://mateusz.pl/goscie/ierozolima/slowo/s4.httn 
oraz ks. Jan Twardowski, „Wszędy pełno Ciebie”

W
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Homilia papieska na rozpoczęcie obrad Synodu 22 XI 1998

uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Ojciec 
Święty Jan Paweł II odprawił w Bazylice Watykańskiej 

Mszę św. na rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu 
Biskupów poświęconego Oceanii. Z Papieżem koncelebrowali 
wszyscy Ojcowie i kapłani uczestniczący w obradach, a śpie-
wy i tańce religijne wykonywali podczas liturgii przedstawiciele 
ludów i narodów zamieszkujących wyspy Oceanu Spokojnego. 
W rozważaniu przed modlitwą «Anioł Pański» Ojciec Święty 
wezwał wiernych do usilnej modlitwy, aby zgromadzenie sy-
nodalne przyniosło owoce odnowy religijnej nie tylko Kościoła 
w Oceanii, ale także na całym świecie. 

1. «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Taki napis umiesz-
czono na krzyżu. Krótko przed śmiercią Chrystusa jeden 
ze skazańców ukrzyżowanych razem z Nim powiedział do 
Niego: «wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-
stwa». Do jakiego królestwa? Przedmiotem jego prośby nie 
było z pewnością królestwo ziemskie, ale jakieś inne króle-
stwo. 

Dobry łotr wypowiada się tak, jakby słyszał wcześniej 
rozmowę Piłata z Chrystusem. Bo właśnie przed Piłatem 
oskarżono Jezusa, że się czyni królem. Piłat pytał go w tej 
sprawie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» (J 18,33). 

Chrystus nie zaprzeczył, ale wyjaśnił: «Królestwo moje 
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego 
świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. 
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd» (J 18,36). Na ponow-
ne pytanie Piłata, czy jest królem, Jezus odpowiada wprost: 
«Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszed-
łem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest 
z prawdy, słucha mojego głosu» (J 18,37). 

2. Liturgia dzisiejsza nawiązuje do ziemskiego królestwa 
Izraela, przypominając namaszczenie Dawida na króla. Tak, 
Bóg wybrał Izraela i posyłał do niego nie tylko proroków, 
ale i królów, kiedy naród wybrany chciał mieć ziemskiego 
władcę. Wśród wszystkich królów, kórzy zasiadali na tro-
nie Izraela, największy był Dawid. Jeżeli dzisiejsza liturgia 
w pierwszym czytaniu nawiązuje do tego królestwa, to aby 
przypomnieć, że Jezus z Nazaretu pochodził z rodu króla 
Dawida. Przede wszystkim jednak, ażeby uwydatnić, że 
królewskość Chrystusa jest innego rodzaju. 

Znamienne są słowa, jakie Maryja słyszy przy zwiasto-
waniu: «Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca» (Łk 1,32-33). Jest to więc nie tylko ziemskie 
królestwo Dawida, które się skończyło. Jest to królestwo 
Chrystusa, które nie zna kresu, jest wiecznym królestwem 

prawdy, miłości i życia wiecznego. Dobry łotr ukrzyżowa-
ny wraz z Jezusem niejako utrafił w samo sedno tej prawdy. 
Stał się poniekąd prorokiem tego wiecznego królestwa, gdy 
wisząc na krzyżu powiedział: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa» (Łk 23,42). Chrystus mu od-
rzekł: «Dziś ze Mną będziesz w raju» (Łk 23,43). 

3. To właśnie królestwo, które nie jest z tego świata, Jezus 
wskazał nam, gdy nauczył nas modlić się: «Przyjdź królestwo 
Twoje». Posłuszni Jego przykazaniu, apostołowie, uczniowie 
i misjonarze wszystkich czasów starali się ze wszystkich sił 
poszerzać przez ewangelizację granice tego królestwa. Jest 
ono bowiem zarówno darem Ojca (por. Łk 12,32), jak i skut-
kiem osobistej odpowiedzi człowieka. W «nowym stworze-
niu» będziemy mogli wejść do królestwa Ojca pod warun-
kiem, że szliśmy za Chrystusem w czasie naszej ziemskiej 
pielgrzymki (por. Mt 19,28). 

Taki zatem jest program każdego chrześcijanina: iść za 
Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem – aby posiąść kró-
lestwo, które On nam obiecał i darował. Dzisiaj, podczas 
tej uroczystej koncelebrowanej Eucharystii rozpoczynamy 
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone 
Oceanii, którego temat brzmi: «Jezus Chrystus a ludy Oce-
anii. Kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego 
życiem». 

Witam was, czcigodni i drodzy bracia w biskupstwie, 
którzy sprawujecie pasterską pieczę nad Kościołami party-
kularnymi Oceanii. Wraz z wami pozdrawiam wszystkich, 
którzy wezmą udział w pracach Synodu i którzy aktywnie 
uczestniczyli w jego przygotowaniu. Pragnę także serdecz-
nie pozdrowić Wspólnoty chrześcijańskie oraz ludy Ocea-
nii, które duchowo jednoczą się z nami w tym momencie. 

«Jezus, Słowo Wcielone, został posłany przez Ojca do 
świata, aby przynieść mu zbawienie, ogłosić i ustanowić 
Królestwo Boże. (...) 

Wskrzeszając Go z martwych, Ojciec uczynił Go dosko-
nałą i wieczną Drogą, Prawdą i Życiem dla wszystkich, 
którzy wierzą» (Instrumentum laboris, 5). Ta odległa część 
Kościoła, żyjąca na ogromnych połaciach Oceanii, zna 
Drogę i wie, że na niej znajdzie Prawdę i Życie: drogę 
Ewangelii, drogę wskazaną przez świętych i męczenni-
ków, którzy oddali życie za Ewangelię (por. Instrumentum 
laboris, 4). 

Jan Paweł II 

Królestwo Chrystusa 
nie zna kresu

* Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II *
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4. Podczas gdy Kościół powszechny zbliża się do progu trze-
ciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej, pasterze Oceanii zgro-
madzili się w duchu komunii, zjednoczeni z Następcą Piotra, 
aby z nową energią podjąć misję pasterską, która każe im 
głosić królestwo Chrystusa w środowisku rozmaitych kultur 
i tradycji ludzkich, społecznych i religijnych, w krajach za-
mieszkanych przez wiele narodów. 

Czym jest to królestwo niebieskie, w pełni wyjaśnia nam 
dzisiaj św. Paweł w drugim czytaniu liturgicznym. Pisze 
w Liście do Kolosan tak: dziękujcie Ojcu, który «uwolnił nas 
spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umi-
łowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie 
grzechów» (Kol 1, 13-14). Takie właśnie odpuszczenie grze-
chów stało się udziałem dobrego łotra na Kalwarii. On pierw-
szy doświadczył, że Chrystus jest Królem jako Odkupiciel. 

W dalszym ciągu Paweł w taki sposób wyjaśnia istotę 
Chrystusowego królowania: 

«On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym 
wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stwo-
rzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne 
i niewidzialne (...). Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma ist-
nienie» (Kol 1,15-17). A więc Chrystus jest Królem przede 
wszystkim jako Pierworodny wobec każdego stworzenia. 

Dalej Paweł tak pisze: «I On jest Głową Ciała – Kościoła. 
On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby 
sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem 
[Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego 
znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na 
ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew 
Jego krzyża» (Kol 1,18-20). 

W tych słowach Apostoł na nowo potwierdza i uzasadnia 
to, co objawił o istocie Chrystusowego królowania: Chrystus 

* Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II *

jest królem jako Pierworodny spośród umarłych, to znaczy 
jako Odkupiciel świata — Chrystus ukrzyżowany i zmar-
twychwstały jest Królem nowej ludzkości. 

5. «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego kró-
lestwa» (Łk 23,42). Na Kalwarii Jezus miał szczególnego 
towarzysza męki – łotra. Dla tego nieszczęśnika droga krzy-
żowa stała się niezawodną drogą do raju (por. Łk 23,43), 
drogą prawdy i życia, drogą królestwa. Dzisiaj wspominamy 
go jako «dobrego łotra». Podczas dzisiejszej uroczystości, 
gdy gromadzimy się wokół ołtarza Chrystusa, aby otworzyć 
Synod, który ma przed oczyma cały kontynent z wszystkimi 
jego problemami i oczekiwaniami, możemy zwrócić się do 
Boga słowami modlitwy «dobrego łotra»: 

«Jezu, wspomnij na mnie, wspomnij na nas, wspomnij na 
narody, którym zgromadzeni tutaj pasterze dają codziennie 
żywy i prawdziwy chleb Twojej Ewangelii, przemierzając 
ogromne przestrzenie mórz i lądów. Gdy modlimy się, aby 
przyszło Twoje królestwo, spostrzegamy, że Twoja obietnica 
już się spełnia: idąc Twoimi śladami docieramy do Ciebie, do 
Twego królestwa, przyciągnięci przez Ciebie, który zostałeś 
wywyższony na krzyżu (por. J 12,32), wywyższony ponad 
historią i pośrodku historii, który jesteś Alfą i Omegą, Począt-
kiem i Końcem (por. Ap 22,13), Panem czasu i wieczności! 

Do Ciebie zwracamy się słowami dawnego hymnu: 

Przez śmierć bolesną, Królu wiecznej chwały
zdobyłeś ludom życie wiekuiste,
więc Królem ludzi zowie Cię świat cały.
Króluj nam, Chryste.Amen.

Copyright © by L’Osservatore Romano and Polish Bishops 
Conference

Jezu Chryste Królu,
którego panowanie pełne jest słodyczy, 

przyjdź Królestwo Twoje. 
Jezu Chryste, Królu łagodny i godny podziwu, 

przyjdź Królestwo Twoje.
Jezu Chryste, Królu dobry i chwalebny, 

przyjdź Królestwo Twoje. 
Jezu Chryste, Królu mocny i miłujący pokój, 

przyjdź Królestwo Twoje.
Jezu Chryste, Królu łagodności i pokory, 

przyjdź Królestwo Twoje. 
Jezu Chryste, Królu ubóstwa i posłuszeństwa, 

przyjdź Królestwo Twoje. 
Jezu Chryste, Królu cierpliwości i czystości serca, 

przyjdź Królestwo Twoje. 
Jezu Chryste, Królu prawdy i życia, 

przyjdź Królestwo Twoje. 

Jezu Chryste, Królu świętości i łaski, 
przyjdź Królestwo Twoje. 

Jezu Chryste, 
Królu sprawiedliwości, miłości i pokoju, 

przyjdź Królestwo Twoje.
Jezu Chryste Królu, 

pod którego sztandarami mamy zaszczyt służyć, 
przyjdź Królestwo Twoje. 

Jezu Chryste Królu, 
z którym modląc się wypraszamy królowanie, 

przyjdź Królestwo Twoje. 
Jezu Chryste Królu,

którego Królestwo będzie trwało na wieki, 
przyjdź Królestwo Twoje. 

Królowi wieków, 
nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, 

jedynemu Bogu, chwała i cześć na wieki wieków 
AMEN
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smętnym nastroju listopada dość często przywołu-
jemy na pamięć nasze nekropolie. Te blisko miejsca 

zamieszkania i te nasze ogólnonarodowe pomniki; takie, 
jak Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Lwowski Cmentarz 
Łyczakowski, Cmentarz na warszawskich Powązkach, czy 
Cmentarz na Rossie. Rossa… To tutaj, w Wilnie znajduje się 
szczególna mogiła.

Pochylają się nad nią od wielu dziesięcioleci nasi rodacy 
z Polski i z zagranicy. Są wzruszeni, gdy na czarnej płycie, 
przywiezionej z Wołynia czytają: MATKA I SERCE SYNA. 
Matka to Maria z Billewiczów. Serce? To dar Marszałka dla 
ukochanej rodzicielki. 

Józef Piłsudski zmarł w Pałacu Belwederskim 12 maja 
1935 roku o godzinie 20.45. Został pochowany na Wawe-
lu 16-17 maja. Jego zgon wywołał prawdziwy wstrząs nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. W testamencie zaznaczył, 
że mózg przeznacza medycynie, w celu prowadzenia badań 
naukowych. Serce – na mocy jego woli wyrażonej w testa-
mencie – miało być złożone w grobie matki, osoby, którą 
najbardziej w życiu kochał, a także pośród mogił oddanych 
mu żołnierzy. 

Wola Piłsudskiego była wyrazem respektowania przez 
niego wartości z ducha romantyzmu. To Adam Mickiewicz 
dawał wskazania: „Miej serce i patrzaj w serce!” Juliusz Sło-
wacki przekazywał matce Salomei swoje serce w poetyckim 
wyznaniu wiersza Testament mój. 

Z woli Fryderyka Chopina jego siostra Ludwika przemy-
cała w słoju jego serce przez granicę prusko-rosyjską. Dla 
matki rodzonej. Także dla Matki-Polski. 

13 maja 1935 roku Aleksandra Piłsudska przekazała jed-
nemu z adiutantów odręcznie napisany testament Marszałka 
„Na wypadek nagłej śmierci”. Oto jego fragmenty: 

„Nie wiem czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. 
Niech! Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają 
w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919 roku 
mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili. 

Na kamieniu czy nagrobku wyryć motto wybrane przeze 
mnie dla życia:

Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie
Tak żyłem
A zaklinam wszystkich co mnie kochali sprowadzić zwło-

ki mojej matki z Sugint Wiłkomirskiego powiatu do Wilna 
i  pochować matkę największego rycerza Polski nade mną. 
Niech dumne serce u stóp dumnej matki spoczywa. Matkę 
pochować z wojskowymi honorami […]”

Rzeczywiście, Maria z Billewiczów Piłsudska na tak 
wielkie honory w pełni zasłużyła. Urodziła się w 1843 roku, 
zmarła w roku 1884 w Wilnie. Józef-„Ziuk” był czwartym 
dzieckiem spośród dwunastu dzieci, które urodziła. Pocho-
wana została w Sugintach – 78 kilometrów od Wilna – które 
dziedziczyła po swych przodkach. Józefa-Ziuka i inne dzieci 
wychowywała w duchu gorącego patriotyzmu. 

Po upadku powstania styczniowego szczególnie intensyw-
nie edukowała je poprzez lekturę wieszczów narodowych. 
Przyjęła zasadę, że w ich domu w Zułowie funkcjonariusze 
carscy nie mogą być przyjmowani „na salonach”. 

W swoich wystąpieniach Marszałek wielekroć wspomi-
nał matkę jako najwyższy autorytet w jego życiu. Mówił, że 
przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, zastanawiał się nad 
tym jak by jego rodzicielka w danej sytuacji postąpiła.

Rok po zgonie Józefa Piłsudskiego, 12 maja 1936 roku jego 
wola została wypełniona. Na Rossie stanęła wspaniała płyta 
z przywoływanym wyżej napisem. Zgodnie z wolą Marszałka 
jest na niej cytat z „Wacława” Juliusza Słowackiego:

Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą
Za innych śladem iść tą samą drogą.
Jest szczególnie ważny. Według wypowiedzi Piłsudskiego, 

te fragmenty czytał umierającej matce na jej wyraźne życze-
nie. Jest wreszcie na tej płycie cytat drugi. Z Beniowskiego:

Kto mogąc wybrać wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła… niechaj umie
Spać – gdy źrenice czerwone od gromu,
I słuchać jęk szatanów w sosen szumie…
Tak żyłem.

Cytat ten też przygotował osobiście Marszałek przed zgo-
nem. Przecież przez całe swoje życie szczególnie cenił, nie-
mal wielbił, Juliusza Słowackiego, owego wielkiego Króla-
Ducha…

Zajmując się od dziesięcioleci Piłsudskim jako postacią 
historyczną i bohaterem literackim, zawsze pozostawałem 
i  pozostaję nadal, pod wrażeniem jego stosunku do matki. 
Jesienią 1995 roku wygłosiłem na konferencji w Oleandrach 
referat „Pisarz i Komendant. Literacka legenda Józefa Pił-
sudskiego”. Tekst wyszedł drukiem w roku 1996 z ciekawym 
drzeworytowym portretem Piłsudskiego Jerzego Hulewicza 
na okładce.

W tymże roku wyjechałem do Wilna z zespołem redak-
cyjnym „ROTY”, lubelskiego kwartalnika przeznaczonego 
dla Polaków poza granicami kraju. Wraz z redaktor naczelną 
kwartalnika Barbarą Jedynak, młodzieżą licealną z Lubel-
szczyzny, działaczami polonijnymi z Litwy na płycie grobo-
wej w szczególny sposób promowaliśmy tę moją skromną 
książeczkę, która okazjonalnie uzyskała jeszcze obwolutę 
z napisem: „Matka i Serce Syna”. 

W sześćdziesiątą rocznicę złożenia serca Józefa Piłsud-
skiego w grobie matki na cmentarzu na Rossie w Wilnie. 
Miejscowi Polacy, a nawet Litwini i Rosjanie z zaintereso-
waniem słuchali słów rekomendujących broszurę i z ochotą 
przyjmowali dar serca z Polski. Jest mi przyjemnie, że te 
dwieście egzemplarzy książeczki o Piłsudskim gdzieś dale-
ko, tam na dawnych polskich Kresach pełni swoją rolę.

(Pierwodruk: „Wiadomości Zagłębia” 2008, nr 45)

Włodzimierz Wójcik

Matka i Serce Syna  
na Rossie 

W
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*     Święta miłości kochanej Ojczyzny     * 

Hymn do miłości Ojczyzny
Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują Cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Wolności! której dobra nie docieka
Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły,
Cecho dusz wielkich! ozdobo człowieka,
Strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Większaś nad przemoc! – A kto ciebie godny
Pokruszył jarzma, albo padł swobodny.

Bp Ignacy Krasicki
Przypisy
zjadły – jadowity. 
niezelżywy – taki, który nie hańbi, niebędący obelgą. 

rozkoszy – dziś popr. forma B. lm: rozkosze. 

Hymn do miłości Ojczyzny to pierwszy utwór należący do 
polskiej liryki patriotycznej w czasie rozbiorów. Pełnił rolę 
polskiego hymnu narodowego tego okresu. Hymn jest para-
frazą Pieśni do Doskonałości, (czy Cnoty — gr. Areté), na-
pisanej przez Arystotelesa, który oddał w niej hołd pamięci 
zamordowanego przez Persów ucznia Platona, Hermejasa.
Zobacz: https://wierszomania.livejournal.com/69018.html
Historia
Strofą tą zadebiutował w 1774 roku Ignacy Krasicki, który od-
czytał utwór podczas jednego z obiadów czwartkowych. Napisał 
ten utwór jako hymn dla Szkoły Rycerskiej. Święta miłości we-
szła jako fragment w skład pieśni IX poematu heroikomicznego 
Myszeida. Strofa doczekała się wielu przekładów, w tym trzech 
na język francuski. 
Podczas immatrykulacji podchorążowie odśpiewują tę pieśń 
zaraz po Gaudeamus igitur. 

Legenda
Z powstaniem wiersza wiąże się legenda: kareta, którą jechał bi-
skup Krasicki, spiesząc na obiad czwartkowy, potrąciła starego 
żołnierza. Umierający z ogromną mocą mówił o świętej miłości 
ojczyzny, o bliznach – pamiątkach bitew, o śmierci, która prze-
stała być straszna. Więź między starym wiarusem a biskupem, 
która wytworzyła się w chwili śmierci, stała się natchnieniem do 
napisania Hymnu do miłości Ojczyzny. 

W kulturze
Utwór został wybrany jako hymn szkolny w X Liceum Ogólno-
kształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

września 2021 odbył się XIV Katyński Marsz Cieni 
organizowany przez Stowarzyszenie „Zgrupowanie 

Radosław” oraz IPN (Instytut Pamięci Narodowej). Nasze 
stowarzyszenie od wielu lat uczestniczy aktywnie w marszu, 
podobnie jak wiele innych grup historyczno-rekonstrukcyjnych 
z całej Polski. W ten sposób oddajemy hołd pomordowanym 
przez NKWD polskim oficerom i ich rodzinom.

17 września 1939 roku wojska sowieckie uderzyły na 
Polskę od wschodu, bez wcześniejszego wypowiedzenia 
wojny. Do sowieckiej niewoli trafiło ponad 21 tysięcy pol-
skich oficerów. Pół roku później zostali oni zamordowani 
strzałem w tył głowy, na rozkaz Stalina. Jednym z wielu 
miejsc tej zbrodni był las w pobliżu miejscowości Katyń, 
tam po raz pierwszy odkryto ślady zbrodni, dlatego nosi ona 
nazwę Zbrodni Katyńskiej.

Aby przypomnieć kim były ofiary tej zbrodni w dzisiej-
szym marszu biorą udział grupy rekonstrukcyjne w mundu-
rach różnych formacji wojska Polskiego i policji z tamtego 
okresu. 

W marszu biorą udział też osoby w cywilnych strojach 
z lat trzydziestych, dlatego, że ofiarami byli nie tylko żoł-
nierze, ale też cywile. Po zagarnięciu części ziem polskich 
sowieci aresztowali całe rodziny polskich oficerów, ponad 
60 tysięcy osób, a następnie wywieźli daleko w głąb Związ-
ku Sowieckiego.

Przemarsz kończy się przy pomniku „Pomordowanych na 
wschodzie”. Tu jest pokazane jak NKWD przed egzekucją 
wiązało ręce, a przykrycie czarnym kirem jest symbolicznym 
rozstrzelaniem. 

Do pomnika prowadzą tory z podkładami kolejowymi. 
Na tych podkładach wypisane są znane nam miejsca zbrodni 
sowieckich dokonane na Polakach.

Jacek Perłowski 

XIV Katyński Marsz Cieni
19 września 2021 r.
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wangelia wg św. Mateusza (Mt) – pierwsza w porządku 
kanonicznym Ewangelia Nowego Testamentu została na-

pisana ok. 70-80 roku. Uważa się, że jako pierwsza powstała 
Ewangelia wg św. Marka, następnie Ewangelie wg św. Mateu-
sza, św. Łukasza i św. Jana. 

Do kogo kierowane są Ewangelie? Marek spisuje kate-
chezy Piotra, które głównie były kierowane do mieszkańców 
Rzymu. Rzym, w ówczesnym czasie, to była kluczowa kul-
tura, która narzuciła swoją hegemonię państwom z obszaru 
basenu Morza Śródziemnego (patrz mapka [Wikipedia]). 

Łukasz generalnie pisał do mieszkańców starożytnej Grecji. 
Jan pisze do mieszkańców dzisiejszej Turcji (Azja Mniejsza).

Natomiast Mateusz pisze nie tylko do Żydów skupionych 
na terenie dzisiejszej Ziemi Świętej, ale do Żydów rozproszo-
nych po całym świecie. Cechą charakterystyczną Mt jest:

Ewangelia zakłada u czytelników znajomość zwyczajów 
żydowskich, których znaczenia z zasady nie wyjaśnia. Obfitu-
je w semityzmy – paralelizmy, powtórzenia, symbolika liczb.

Nowa Tora – struktura i układ treści (pięć mów).
Początek Ewangelii Mt jest zakorzeniony w Starym Te-

stamencie [ST]. greckim oryginale czytamy: „Biblos genese-
os Jesou Christou” (dosłownie można przełożyć jako „Księ-
ga narodzenia Jezusa Pomazańca”). Ewangelista nawiązuje 
tutaj do Księgi Rodzaju, nazywanej po grecku Genesis: Jezus 
jest spełnieniem dziejów Izraela, a jednocześnie nowym po-
czątkiem. Jak na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak 
w Jezusie stworzył człowieka, który jest sensem i celem stwo-
rzenia. Jezus spełnia obietnicę, którą otrzymał Abraham (Rdz 
18,18. „Przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie 
ludy ziemi”): staje się błogosławieństwem dla wszystkich 
przyszłych pokoleń.

Mateusz chce powiedzieć swoim żydowskim adresatom: 
„Oto daję wam do ręki nowy Pięcioksiąg. Oto tak, jak ma-
cie w ekonomii pierwszego Przymierza, Starego Testamentu,  

macie 5 (pięć) ksiąg Tory: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, 
Liczb, Powtórzonego Prawa, a oto teraz dostajecie Pięcio-
ksiąg nowy. Tamten nie jest anulowany, tamten jest dalej 
aktualny. Ale otrzymujecie nowy dar, coś więcej niż nowe 
prawo.

W książce Benedykta XVI czytamy: celem czterech 
Ewangelii jest danie odpowiedzi na pytania: 

Kim jest Jezus? Skąd pochodzi? 
„Jeśli Mateusz zaczyna swą Ewangelię od genealogii 

Jezusa, czyni to dlatego, że chce na samym początku we 
właściwym świetle umieścić pytanie o pochodzenie Jezusa; 
genealogia jest swoistym nagłówkiem całej Ewangelii” [1].

RODOWÓD JEZUSA Mt 1,1-17
Rodowody znajdujemy w ST, m.in. w Rdz 5.1-32 (od 

Adama do synów Noego), w 1Krn 1, w Ezd 8.
Ewangelie przekazują dwie genealogie Jezusa. Jedną po-

daje Mateusz na początku swojego dzieła, drugą zaś Łukasz 
na początku opisu działalności publicznej Jezusa: 

Mt 1,1-17: od Abrahama… do Jakuba ojca Józefa, męża 
Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Bene-
dykt XVI [BXVI]: „na końcu genealogii znajduje się kobieta 
– Maryja, która w istocie stanowi nowy początek i relatywi-
zuje całą genealogię. (…) Jej Dziecko nie pochodzi od męż-
czyzny, lecz jest nowym stworzeniem, poczęło się za sprawą 
Ducha Świętego” [1].

Łk 3, 23-38 prezentuje przodków w kierunku odwrotnym. 
BXVI: „Jezus od ‘wierzchołka’ schodzi do korzeni; przy końcu 
okazuje się jednak, że ostatni korzeń znajduje się nie w głębi, 
lecz na ‘wysokości’ – u początków człowieczeństwa jest Bóg: 
Enos był synem Seta, Set synem Adama, syna Bożego” [1].

„Dla Mateusza pragnącego zrozumieć pochodzenie Jezusa 
istotne znaczenie mają dwa imiona: Abraham i Dawid” [1].

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abra-
hama” (Mt1,1). Jezus pochodzi z rodu Abrahama, jest pra-
wowitym potomkiem Dawida. Jezusie realizują się obietnice 
dane:

Abrahamowi „Przez ciebie będą otrzymywały błogosła-
wieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12,3) oraz

Dawidowi obietnica wiecznego królestwa „Twój tron bę-
dzie utwierdzony na wieki” (2Sm 7,16). 

Pamięć o genealogii dla Żydów jest bardzo ważna. Rodo-
wód zawsze miał i ciągle jeszcze posiada ogromne znacze-
nie w kulturze semickiej, w której starano się zachowywać 
pamięć swego pochodzenia. przypadku kapłanów i lewitów 
genealogie miały znaczenie praktyczne: wykazanie się nimi 
pozwalało na spełnianie zarezerwowanych funkcji liturgicz-
nych. Oczekiwania mesjańskie, coraz silniejsze w okresie 
rzymskiego panowania, sprzyjały zachowaniu i podkreślaniu 
pochodzenia z królewskiego rodu Dawida. 

Genealogia Mateusza jest genealogią mężczyzn, nie-
mniej jeszcze przed wieńczącą ją Maryją wzmiankowane są 
w niej cztery kobiety pochodzenia pogańskiego: 

Tamar – przebrawszy się za prostytutkę, poczęła dwóch 
synów w relacji ze swoim teściem Judą. Takie związki ka-
zirodcze były później surowo potępiane w prawie Mojżesza, 
a nawet karane śmiercią. „Owocem” czynu Tamar są bliź-
nięta: Peres i Zerach, którzy „rekompensują” Judzie stratę 
dwóch pierwszych synów (Rdz 38,27-30). 

Spotkania biblijne (1)

Ewangelia według  
Świętego Mateusza

E
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Rachab – była Kananejką, należała więc do narodu prze-
znaczonego na zagładę. Jest nierządnicą, która przyjmuje 
zwiadowców, których – za okazanie im pomocy – zobowią-
zuje do okazania jej i krewnym miłosierdzia, tak jak teraz ona 
okazała im swoją miłosierną pomoc.

Rut – Moabitka, która poślubiła jednego z dwóch synów 
Noemi (Machlona), gdy jej rodzina przeniosła się z Betlejem 
do Moabu uciekając przed głodem. Kiedy mąż i synowie No-
emi umarli, Noemi zdecydowała się wrócić do Betlejem. Rut 
kochała swoją teściową i poszła razem z nią.

I jeszcze żona Uriasza – Batszeba, matka Salomona. Jako 
jedyna nie jest wskazana przez imię, lecz przez określenie 
przypominające wprost o jej małżeństwie, a pośrednio o cu-
dzołóstwie Dawida: „żona Uriasza”.

Egzegeci od dawna łamią sobie głowę, kim są cztery nie-
wiasty, które dodatkowo wymienia drzewo genealogiczne 
Jezusa. 

Benedykt XVI podaje: „Dlaczego te kobiety pojawiają się 
w genealogii? Mówiono, że wszystkie cztery kobiety były 
grzesznicami. Dlatego samo ich wymienienie świadczy, że 
Jezus wziął na siebie grzechy i wraz z nimi grzech świata, 
a Jego misja polegała na usprawiedliwieniu grzeszników. To 
jednak nie mógł być rozstrzygający powód wyboru, dlatego 
przede wszystkim, że nie można go odnieść do wszystkich 
czterech kobiet. Większe znaczenie ma fakt, że żadna z tych 
kobiet nie była Żydówką. W ten sposób do genealogii Jezusa 

wchodzi przez nie świat pogan – widoczne jest Jego posłan-
nictwo do Żydów i pogan” [1]

Rodowód Jezusa Chrystusa, który przedstawił nam 
św. Mateusz – jak określił ks. dr Sławomir Szczepaniak 
podczas rekolekcji Bożonarodzeniowych (2018) – nie jest 
to rodowód idealny. Zwykle, jeśli chcemy pokazać jakiegoś 
człowieka wielkiego, wspaniałego – tworzy się specjalne ro-
dowody. Natomiast w rodowodzie Jezusa Chrystusa są imio-
na ludzi, którzy nie zawsze w sposób chwalebny postępo-
wali. Są tacy, przez których doszło do zniknięcia Królestwa 
Izraela (Roboam, syn Salomona), którzy zaparli się nawet 
Woli Bożej (Juda), którzy nie byli w stanie odpowiedzieć na 
Boże wezwanie, są też kobiety, które nie są z pochodzenia 
Izraelitkami (przecież to od kobiety pochodzi przynależność 
do rodu Izraela). Są to zwykli ludzie, ludzie, którzy przeżyli 
swoje życie w większym lub mniejszym stopniu wierności 
Panu Bogu, czasami borykając się ze swoim grzechem, ze 
swoją niewiernością. Ale to właśnie w takiej historii rodzi 
się Chrystus. 

„Genealogia mężczyzn ma znaczenie dla historii świata. 
Mimo to Maryja, pokorna Dziewica z Nazaretu, jest w końcu 
tą, w której dokonuje się nowy początek, zaczyna się nowe 
człowieczeństwo” [1].

Maryja jest piątą niewiastą – można to interpretować rów-
nież symbolicznie: pięciu księgom Mojżeszowym odpowia-
da pięć niewiast. Dzięki Maryi ludzkość dochodzi do Boga 
– gdyż przez nią sam Bóg stał się człowiekiem.

„Józef jest prawnym ojcem Jezusa. Przez niego należy 
On zgodnie z Prawem, ‘legalnie’, do rodu Dawida. A jednak 
pochodzi skądinąd, ‘z wysoka’ – od samego Boga. (…) Jego 
pochodzenie można określić, a mimo to jest tajemnicą. Jego 
‘Ojcem’ jest w sensie ścisłym tylko Bóg” [1].

Jezus, zwany Chrystusem (Mt 1,16) – tymi słowy kończy 
ewangelista Mateusz rodowód Jezusa. Wyraz „Chrystus” 
jest greckim odpowiednikiem słowa „Mesjasz”, czyli „Po-
mazaniec”. Izrael, naród wybrany przez Boga, żył poprzez 
wszystkie pokolenia oczekiwaniem na spełnienie obietnicy 
Mesjasza, na którego przyjście został przygotowany poprzez 
dzieje Przymierza. Mesjasz, czyli „Pomazaniec” posłany 
przez Boga, miał stanowić o wypełnieniu powołania Ludu 
Przymierza, któremu Bóg przez Objawienie pozwalał poznać 
prawdę o sobie, o swych zbawczych zamierzeniach.

„…od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida 
do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesied-
lenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń” (Mt1,17). 

W hebrajskim w słowach opuszczano samogłoski: DWD => Dawid.  
Cyfry zapisywano literami: A=1, B=2, D=4, W=6…
Alfabet hebrajski składa się z 22 znaków, nie rozróżnia się w nim 
liter małych i wielkich

Dlaczego 14?
14 => imię Dawid: DWD=4+6+4 miało wartość liczbową 14.
3 x 14 à Dawid, Dawid, Dawid! – czytelne przesłanie, że oto 
w Jezusie spełniło się to, na co Izraelici tak długo oczekiwali, 
w którym spełnia się obietnica Boża.
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Anna Kaszubowska 

Mój różaniec – Tajemnice bolesne

Tajemnica pierwsza
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

ozwijał się we mnie 
ogród. Sycił oczy so-

czystą zielenią, roztaczał 
woń świeżych pąków otu-
lonych rosą, promieniał 
kwiatową tęczą w blasku 
słońca. Muskał lekkim 
powiewem, kołysał sub-
telnym świergotem, koił 
ciszą. Mimo piękna roz-
kwitła na jego obrzeżach 
beztroska, pycha też roz-
chyliła swoje kielichy. 
Pomyliłam Ciebie, Panie, z ogrodnikiem, gdy wezwałeś 
mnie po imieniu. Wprowadziłeś na aleje miłości. Wtedy 
jeszcze nie rozumiałam Twojej mowy, zapowiedź ofiary 
całopalnej uznałam za niedorzeczność.

Gdy wchodzę do Getsemani, o niewiele mnie pro-
sisz, byleby czuwać z Tobą. A ja spodziewam się słod-
kiego pobytu w cieniu gałązek oliwnych; ich zapach 
mnie upaja, sen już uwodzi. Przecieram leniwie oczy, 
gdy krople krwi z Twej trwogi sączą się na ziemię, 
a zdrajca zbliża się z pocałunkiem. Ty już wolę Ojca 
przyjmujesz, Twoja Męka już się wydarza, a ja, choć 
miecz w zanadrzu trzymam, w sercu dezerteruję. „Nie 
ten ogród, nie ten!” – krzyczę z rozpaczy. 

A Ty znasz moje przerażenie, w duszę zaglądasz, śla-
dy uciekających stóp widzisz. Mimo to tak kochasz, że 
pojmać się za mnie dajesz, za moją słabość pozwalasz 
się związać, na drogę ku Golgocie wychodzisz.

Gdy dzisiaj truchleję w moim Ogrójcu, wlej we mnie, 
Jezu, odwagę, by nie zbiec w tej godzinie, w której do 
swego krzyża mnie zaprosisz.

R

C

J

Tajemnica druga
Biczowanie Pana Jezusa

est poręką mojej siły. 
Gdy grozi mi prze-

grana, gdy własny scena-
riusz okazuje się atrapą, 
gdy oczekiwania rozmy-
wają się niczym ślady na 
piasku, wtedy sięgam po 
niego i uderzam zaciekle. 
Nie kurzy się mój bicz, nie 
odpoczywa. Wprawiam 
w ruch rzemienie słów, 
gdy krytyką zadaję cięgi; 
rozgrzewam do czerwo-
ności rzemienie uczynków, gdy odtrącam i szansę na 
dobro odbieram. Przecinam tym bolesnym narzędziem 
przestrzeń relacji, dosięgając niewinności, która akurat 
pod ręką.

W ubiczowanych bliźnich Twoja twarz, Jezu, się od-
słania, Twoje ciało zmasakrowane drga z bólu. Jeden, 
dwa, trzy – ostry świst zdradza, że ktoś znów zraniony, 
że cierpi ktoś. Gdy bolejesz, Panie, w moich braciach, 

z miłością na mnie patrzysz. Gdy pod pręgierzem w mil-
czeniu upadasz, katechezę o logice ran mi głosisz. Kiedy 
zdołam do końca jej wysłuchać, aby ponieść ją dalej?

Gdy po opustoszałym zimnym dziedzińcu dłoń prze-
suwam, ziemi uświęconej świętą krwią dotykam, wypro-
wadź, Chryste, z mojego lęku tę odwagę, która przyjmu-
je smaganie i kocha, oddając tchnienie.

Tajemnica trzecia
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

zekałam na króla. 
Dwór moich nadziei, 

tęsknot i pragnień rozra-
stał się latami. Marzyłam 
o tym, który wniwecz ob-
róci sukcesy moich rywa-
li, z ich rąk wyrwie palmę 
pierwszeństwa, trud wy-
godą zastąpi. Komnatę 
dla takiego króla przyszy-
kowałam, tron mu mister-
nie wymościłam, dywan 
rozłożyłam. 

* * * * *

* Mój Różaniec * 
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W miarę upływu czasu cierpliwość malała, wzmaga-
ła się natomiast potrzeba znaku. Od pamiętnych godów 
w Kanie zacząłeś, Panie, na nią odpowiadać. 

Gdy przechodząc brzegiem, spojrzałeś na mnie i we-
zwałeś, by sieci pozostawić, ciekawość popchnęła mnie 
za Tobą. Potem i oczy się syciły, gdy tłumy karmiłeś, 
i dech w piersi zamarł, gdy Łazarza do żywych przy-
wróciłeś. Moc Twego działania wprawiała w zdumienie. 
I już się zdawało, że władzę posiądziesz, z okupantem 
się rozprawisz, nową epokę ogłosisz.

Tymczasem w Twojej mowie nic z siły, którą hołubię; 
w Twoich czynach nic z zemsty, do której się uciekam. 
Masy za Tobą ciągną, wygłodniałe coraz to nowych cu-
dów, na jedno Twoje słowo do walki gotowe są stanąć. 

A Ty do miłości nieprzyjaciół wzywasz, limitu prze-
baczenia nie wyznaczasz, policzek drugi nadstawiasz. 

Doprawdy nie rewolty sumienia się spodziewałam! 
Cóż to za królestwo, w którym z nierządnicami i celni-
kami zasiadasz? Miłość wystarcza w nim za wszystkie 
insygnia.

Gdy nowymi cierniami Twą skroń przebijam, ukształ-
tuj we mnie, Jezu, tę gotowość, bym pozwoliła się uko-
ronować w Twoje imię.

Tajemnica czwarta
Droga krzyżowa Pana Jezusa

powiedz mi, Jerozoli-
mo, o Tym skazańcu, 

którego trzecie tysiąclecie 
pamięta; o tym procesie 
bez precedensu, podczas 
którego człowiek sądził 
Boga; o tym wyroku w po-
korze przyjętym, gdy tłum 
na cześć niesprawiedliwo-
ści wiwatował; o geście na-
miestnika, gdy woda z mi-
sy miała zmyć całą winę. 
Opowiedz mi o tej drodze, 
którą przechodził z krzy-
żem na barkach; o tej samotności, którą przymuszony 
Cyrenejczyk miał dzielić; o szeregu gapiów, którzy już 
cuda zapomnieli. 

Opowiedz, Miasto Święte, o boleści Matki wiernej 
do końca, o odwadze Weroniki z hałastry występującej, 
o kobietach zbyt późno łkających, o przechodniach os-
tro szydzących.

O szczęśliwa Jerozolimo, któraś gościła Zbawiciela! 
W twą przestrzeń wchodzę, miejsce, w którym się 

skryłam, rozpoznaję, obnażona z grzechów stoję. Ocet 
cierpki mej ignorancji i w tej godzinie podaję, gwoździe 
wciąż brzęczą w załamaniach mej szaty, po skrawki suk-
ni łapczywie się rzucam. 

Kogut zapiał i dla mnie – konformizm umiłowałam, 
o zachowanie status quo tylko zabiegam. 

A Ty, Panie, swej ofiary nie odwołujesz, miłosierdzia 
nie skracasz. Pod ciężarem moich przewinień w milcze-
niu się uginasz. Nikt nigdy tak wiernie na mnie nie cze-
kał, wiedząc, że przyjdę z pustymi rękami. 

Zbliżam się teraz, całuję kamienie, które stały się po-
sadzką ku niebu prowadzącą i wołam, Jezu, byś wedle 
swej woli mnie przepasał.

Tajemnica piąta
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

iłości ukrzyżowa-
na, jakże Ciebie 

zrozumieć, gdy tak życie 
cenię, witalność na pie-
destał wynoszę, o nowe 
bodźce zabiegam. 

Liczę srebrniki w róż-
nych nominałach, w sa-
kiewce dobrobytu szczel-
nie chowam, byleby swych 
zasobów nie rozdyspono-
wać pobieżnie. 

Od mego Boga podob-
nej skrupulatności żądam, 
licencję na hojność Mu wystawiam, miarę zasług upar-
cie przykładam, w korporacyjnym biegu się ścigam. 

Ten Bóg rozpięty na krzyżu niczym orzeł o innej ce-
nie do mnie mówi, o długu, który po ludzku nie do spła-
cenia, o zysku, który przewidział Ojciec. Kielich przez 
Niego podany Syn do końca wypija, jeszcze modlitwę 
wznosi, przebłaganie za swych oprawców czyni.

Gdy konasz, Chryste, z oddali na Golgotę spoglądam. 
Mrok nastaje, wicher się zrywa – nic to w porównaniu 
z ciemnością, którą w sobie noszę. 

Trzeba było Twej Męki, trzeba było Twej śmierci, 
bym Życie odnalazła. Trzeba i mi obumrzeć, w nowego 
człowieka się przyoblec (por. Ef 4,24).

Zegar wybija trzecią godzinę. Zawieszam mój trud 
małostkowy, na miejsce zbawczej ofiary się udaję, umę-
czone ciało zdejmuję. «Eli, Eli!»(por. Mt 27,46). 

Pociągnij mnie, Jezu za sobą! Już, teraz! 
Naucz mnie życie oddawać. 
Nie mogę, nie chcę jak dotąd.
Wierzę w Boga, który stał się Cierpiącym Sługą…

M

* * * * *

* Mój Różaniec * 

* * * * *
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Dobrze jest posłuchać  
Błogosławionego Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego

D obrze jest posłuchać kard. Stefana Wyszyńskiego. I po-
czytać... książkę pt. „Z gniazda orląt…” –  wybór prze-

mówień, rekolekcji i kazań, które kardynał Stefan Wyszyński 
wygłaszał dla młodzieży w połowie XX w. W jej środku było coś 
niezwykłego: własnoręczny podpis kardynała.  

Jego rozważania warto sobie przypomnieć szczególnie te-
raz. W roku, w którym świętujemy stulecie naszej niepodle-
głości, kilka dni przed synodem biskupów na temat młodych 
i dziś, 1 października, dla wielu na początku nowego roku 
akademickiego (rok 2018).  Zwłaszcza teraz, po niedawnej, 
wrzesniowej beatyfikacji Błogosławionego Prymasa Polski.

Ten tekst przede wszystkim dobrze się czyta. To język 
z jednej strony prosty i zrozumiały, z drugiej – piękny. Pe-
łen odniesień do Pisma Świętego, polskiej historii, ale przede 
wszystkim nasycony miłością, zaufaniem i wiarą w polską 
młodzież. Widać to niemal w każdym fragmencie każdej ho-
milii. Kardynał Wyszyński to po prostu przyjaciel młodzieży, 
który rozmawia z nią nie z pozycji ex catedra, ale jak oj-
ciec zatroskany o los swoich dzieci. Dodatkowym atutem tej 
książki – oczywiście już „tylko” z naszej perspektywy to, że 
możemy ją czytać, wiedząc jak potoczyły się późniejsze losy 
Polski i jaką rolę odegrał w tym Kościół.  

Książka liczy 180 stron i jest podzielona na rozdziały za-
wierające kazania, rekolekcje i przemówienia na spotkaniach 
z młodzieżą. Nie będę omawiać wszystkich, postaram się 
wychwycić ich myśl przewodnią i wspólny mianownik. To 
kazania wygłaszane w różnych miejscach i z wielu okazji: na 
spotkaniu z młodzieżą polską na emigracji, fragment przemó-
wienia milenijnego do młodzieży wygłoszonego w Gnieźnie 
w 1966 r., akademickie spotkania w Warszawie (z 1965 r.) 
i oczywiście te na Jasnej Górze (np. podczas Ogólnopolskiej, 
Milenijnej Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę w maju 

Kardynał Stefan Wyszyński z młodzieżą. Zdjęcie z książki „Z Gniazda 
Orląt”, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, fot. Maciej Kluczka, 
misyjne.pl

1966 r.). Są też spotkania z Wrocławia, Łodzi, Łowicza, naj-
więcej tych z warszawskiego kościoła świętej Anny. Tam od-
bywały się rekolekcje. Książka prezentuje też zdjęcia z tych 
wydarzeń, unikalne świadectwo historii. 

Kardynałowi zależy na rozwoju młodzieży – zarówno za-
wodowym, jak i duchowym. Chce, by równali ku górze, by 
jeśli chcą zmieniać Polskę i świat, zmieniali na lepsze, by 
robili to lepiej niż ich rodzice. Kardynał Wyszyński stawia 
na człowieka – jego godność, prawa i aspiracje. Oczywiście 
opiera to wszystko na katolickim fundamencie, ale jego myśli 
mogą zainteresować wszystkich. „Droga Młodzieży Akade-
micka! Może niejednokrotnie zastanawiacie się nad tym, kim 
jest człowiek, jakie są jego możliwości i zadanie. Chrystus 
chce, by człowiek nie zwątpił w swą wielkość i szczytne po-
wołanie” – mówił kardynał w kazaniu „Stać Was na wiele!” 
i dopowiadał: „Bóg zbawia i dźwiga”. To kazanie jest szcze-
gólnie motywujące, szczególnie potrzebne młodym w mo-
mencie rozeznania ich życiowego powołania.  

Przebóstwiać życie  

W swych kazaniach Prymas podkreśla, że człowiek prze-
rasta wszystko, co jest na ziemi, może więc być lepszy, każ-
dego dnia a żadne „ziemska” rzecz ludzką ręką uczyniona, 
nie powinna go zniewalać. Nie przerośnie jedynie jednego 
– Boga. Powinien więc pamiętać, że nawet przy rozwoju 
nauki i technologii to, co ludzkie nie powinno przewyższać 
i zastępować tego, co boskie. Mówi im „Jesteście synami 
Bożymi! Jesteście dziećmi Ojca Niebieskiego i braćmi Chry-
stusa. Dlatego macie wielkie, szlachetne ambicje. Pragnijcie 
je zachować, starajcie się o to, aby je zawsze mieć! Przebó-
stwiajcie wasze ludzkie życie. Jest to program olbrzymi, ale 
możecie go wypełnić!”  

Wiele miejsca kardynał poświęcał patriotyzmowi i służe-
niu Ojczyźnie. Nie jest to patriotyzm o zabarwieniu nacjona-
listycznym – to miłość do Ojczyzny z poszanowaniem innych 
narodowości. Zważmy, że mówił to w czasie, gdy Polska była 
oddzielona od świata żelazną kurtyną. W mówieniu o polskim 
humanizmie widzi zadania i wyzwania, a nie tylko wzniosłe 
hasła. 

„Musicie mieć w sobie coś z orłów. 
Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko.” 

(kard. Stefan Wyszyński, Gniezno, 1966 r.). 

„Mnie się wydaje, Najmilsze Dzieci moje, że Wy chcecie, 
aby Wam stawiać duże wymagania i mówić prawdzi-
we rzeczy! Dlatego Wam mówię i nie lękam się tego, że 
mnie nie rozumiecie” 

 (Warszawa, kwiecień 1965 r.) 
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Patriotyzm to ma być wyzwanie – walka o ciągły rozwój, 
służenie innym. Stawia przed ludźmi cele, ufając, że nie chcą 
oni życia łatwego, ale ciekawego. 

„Każdy, który idzie w zawody, od wszystkiego się powstrzy-
muje. I Wy musicie ponieść wiele wyrzeczeń, bo wprawdzie 
wszyscy biegną, ale jeden tylko otrzymuje nagrodę”.  

„Wzajemna cześć i uszanowanie w sobie wzajemnie 
godności człowieka. To jest postulat numer jeden na czasy 
dzisiejsze. Musimy się nauczyć wzajemnie szanować siebie, 
nawet kosztem własnym”. 

Kardynał przytacza fragment Ewangelii wg św. Łukasza: 
„Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy 
nas mają w nienawiści”. I tłumaczy, że to znaczy nie poprze-
stawać na przebaczeniu, ale iść dalej – dobrze czynić. „To jest 
dopiero kultura, prawdziwe zwycięstwo, awans ludzkości, 
gdy człowiek umie tak przezwyciężyć siebie”. Przyznacie, 
byłoby na świecie lepiej i piękniej.

Nawet w rozważaniach o patriotyzmie sporo jest odniesień 
do przyszłości. Łatwo byłoby wejść w nuty wyłącznie histo-
ryczne, kardynał jednak „ku przyszłości iść chce: i w tych 
trudnych szarych czasach wlać nadzieję w serca młodych Po-
lek i Polaków. Mobilizuje i zachęca do duchowego rozwoju. 
„Każdy z Was miał na pewno przeżycie dobrej modlitwy, któ-
ra niekiedy naszła znienacka. Chociaż nie staraliście się o nią. 
To jest łaska, światło, wyzwanie, poderwanie z deflacji”. 

„Niech z kart tej książki mówi do Was jego chrześcijań-
ski optymizm i chrześcijański humanizm. Niech mówi jego 
wiara w człowieka i godność natury ludzkiej. Niech mówią 
zwłaszcza jego nadzieje, które wiąże z Wami, nazywając Was 
„Młodą Polską”, odpowiedzialną za losy Kościóła i Narodu, 
oraz „orłami szybującymi w przyszłość Ojczyzny” (słowo 
wstępne bp. Władysława Rubina). 

Ojcze nasz, a nie mój 
Służbę drugiemu człowiekowi przedstawia też na podsta-

wie Modlitwy Pańskiej. „Niesłychanie doniosła jest Chry-
stusowa nauka, zawarta w „Ojcze nasz”. Obudza nas ona z 
samolubstwa i sobiepaństwa, pomaga zwalczać postawę roz-
bijacką, usposobienie nieżyczliwe i wrogie”. Młodym, którzy 
przecież, co naturalne, mają chęć zdobycia świata, robienia 
kariery przypomina: „Pamiętaj, chociażbyś cały świat pozy-
skał, a o tym zapomniał – niczym jesteś!”  

Ecce homo 
W trudnych czasach komunizmu potrafił powiedzieć, 

że człowiek powinien mieć przyznane podstawowe, na-
leżne każdemu człowiekowi prawa, „a zwłaszcza prawo 
do prawdy, sprawiedliwości, do miłości, do szacunku do 
miejsca na ziemi”. „Gdziekolwiek będziecie – pamiętajcie, 
że jesteście dziećmi Bożymi – że o każdym z Was z dumą 
powinno się mówić: ecce homo, oto człowiek. Bo tak powie-
dziano o Chrystusie. Nie zapomnijcie, że macie być przede 
wszystkim ludźmi”. 

Do sytuacji politycznej w dość jednoznaczny sposób 
odnosi się także podczas innej homilii („Jakiej chcecie Pol-
ski?”): „I za naszych czasów wznowiono starą luterańską za-
sadę: Kto ma władzę, ten dyktuje i religię. Zasada ta wywoła-
ła wiele wojen. Została wreszcie potępiona. Władca nie może 

narzucać swojej religii i światopoglądu! (…) Chociaż nie 
używa się dzisiaj pieców ognistych – jak za panowania Nabu-
chodonozora – to jednak współczesne piece są nieraz bardziej 
dokuczliwe i uciążliwe, aniżeli za dawnych czasów”.  

Nie zrażać się trudnościami  
Jeden fragment zapamiętałem szczególnie. Postanowiłem 

go sobie zaznaczyć i zapamiętać. Myślę, że i Wam – Dro-
dzy Czytelnicy – może przynieść wiele dobrych przemy-
śleń. Kardynał mówi bowiem: „Mogą by tragedie, bolesne 
i trudne drogi, pełne doświadczeń i zwątpień, a może nawet 
i niewiary, która jak cień przesunie się przez życie, budząc 
tyle niepokoju. Nie jesteśmy od tego wolni, ale niekiedy jest 
jakaś „szczęśliwa wina”, szczęśliwe cierpienie, które pogłę-
bia w nas tęsknotę do radości, jaką daje Bóg. Po zawodach, 
cierpieniach i zwątpieniach, lepiej jeszcze docenimy miłość, 
którą okazał nam Ojciec Niebieski”.  

Apostolstwo młodych 
Prymas wzywa młodych, by w swoim duchowym rozwo-

ju, o który nieustannie muszą dbać, nie poprzestawali tylko 
na sobie, Wzywa ich do apostolstwa w środowiskach akade-
mickich. „Nie poprzestawajcie na tym, że sami czujecie się 
dobrze w waszych środowiskach młodzieżowych. Pamiętaj-
cie o koleżankach i kolegach (…) Chciejcie im pomóc. Przez 
Sobór jesteście wezwani do apostołowania”. Przypomina, że 
wprawdzie posiadanie jest indywidualne, ale użytkowanie ma 
być wspólne. I nie odnosi tego tylko do dóbr materialnych. 

Powołani do miłości 
Porywał młodych do miłości. W warszawskim koście-

le św. Anny w 1968 r. mówił: „Przekonacie się w życiu, że 
nie uda się Wam uczynić nic wielkiego – a nawet małego 
– bez wielkiej miłości! Dlatego to jest pierwsze i największe 
przykazanie. Wystarczyłoby ono za dziennik ustaw, za góry 
kodeksów, które świat obmyślił, gdy już miłości mu nie do-
stawało”. Przy niektórych fragmentach można aż się zdziwić, 
jak bardzo są aktualne. „Jesteście wszczepieni w życie spo-
łeczne, które obfituje powodzią słów. Niekiedy jesteście tym 
nad miarę udręczeni. Przymykacie oczy, tulicie uszy, aby nie 
wszystko widzieć i słyszeć, bo tego jest stanowczo za wiele. 
Zbyt dużo jest daremnych słów, w których nie ma nic – prócz 
dźwięku. Brak w nich wiary, miłości i… pokrycia”. Mówił 
to przecież nie w erze cyfrowej i wszechobecnych multime-
diów, ale w 1969 roku na Jasnej Górze. Jakże to aktualne 
i prawdziwe!  

Spróbujcie, a zobaczycie 
Sporo uwagi kardynał poświęca godności kobiety. Zachę-

ca, by młodzi nie traktowali siebie przedmiotowo. Bardzo 
ubolewa nad tym, że spożycie alkoholu, a szczególnie jego 
nadużywanie jest w Polsce częstym zjawiskiem. A to może 
prowadzić do złych skutków społecznych. Boi się zjawiska 
„rozpicia narodu”. Młodzieży, Prymas Tysiąclecia, mówi bez 
ogródek: „Bez ofiary nie ma zwycięstwa”. Przygotowuje ich 
na to i do tego namawia. „Najmilsze Dzieci. 

dokończenie na str. 24 F



BR 11/2021

A

Alek i zadanie 
domowe

ch, nie ma to jak dobra herbata w chłodny wieczór 
– powiedziała z uśmiechem mama.

Na stole w salonie dziadków pachniał wspaniale 
ciepły jeszcze placek ze śliwkami i dzbanek świeżo za-
parzonej herbaty z cytryną.

– O tak kochanie – potwierdził tata, sięgając po 
kawałek ciasta – domowe wypieki mamy i herbata 
w dobrym towarzystwie potrafi wyczarować słońce 
nawet w pochmurny dzień.

Babcia Kazia stała w drzwiach pokoju, patrząc jak 
goście cieszą się przygotowanym przez nią podwie-
czorkiem. 

Alek i Tosia weszli właśnie do domu, pomagając 
dziadkowi Piotrkowi w niesieniu drewna do kominka. 
Mała Tosia dzielnie dźwigała spore polano i nie pozwoliła 
go sobie odebrać.

– O ho, ho! – dziadek z podziwu aż wziął się pod boki. 
– Patrzcie, jaka pomoc nam rośnie! Dziękuję Ci kochana 
wnusiu. 

Kiedy w kominku wesoło trzaskał ogień, a każdy 
znalazł sobie wygodne miejsce, Alek zadał pytanie, 
które nurtowało go od ostatniej lekcji religii.

– Chciałbym was o coś zapytać, tylko się ze mnie 
nie śmiejcie, czy chcecie być świętymi?

W pokoju przez chwilę słychać było tylko ogień 
w kominku. Ciszę przerwała babcia.

– Ja bardzo bym chciała być świętą.
– I ja też – dodał dziadek.

– My też chcemy zostać świętymi – potwierdzili 
rodzice.

– No dobrze – powiedział wolno Alek – a co trzeba 
robić, żeby zostać świętym? Co robicie, żeby stać się 
świętymi?

– Alku, to zanim ci odpowiem, pozwól że też zadam 
ci pytanie. Co, według ciebie, oznacza bycie świętym? 
– zapytał dziadek.

– No, święty to taka osoba – odezwał się po chwili 
zastanowienia chłopiec – która dużo się modli, jest 
dobra dla innych a czasem potrafi także umrzeć dla 
Pana Boga.

– Jaka krótka i zwięzła definicja świętego – po-
chwalił wnuczka dziadek – dobrze Alku. To prawda, 
że święty dużo się modli, ale wiesz dlaczego?

– Chyba to lubi, bo gdyby nie lubił, to by tego nie 
robił – odpowiedział chłopiec.

– A ty Alku lubisz rozmawiać z rodzicami? – spytał 
znienacka dziadek.

– No tak – odpowiedział zdziwiony chłopiec.
– A dlaczego lubisz z nimi rozmawiać?
– Bo czasem potrzebuję się poradzić w jakiejś spra-

wie lub chcę o coś zapytać. Czasami coś mnie boli i chcę 
się poskarżyć i poprosić o pomoc, no a zdarza się, że 
muszę za coś przeprosić.

– A nie dziękujesz rodzicom od czasu do czasu? – 
spytał dziadek i puścił oko do chłopca.

– No pewnie, że dziękuję! – odpowiedział Alek od 
razu. – Zawsze dziękuję! Za śniadanie, za kanapki do 
szkoły, za pomoc przy sprzątaniu mojego pokoju, za… 
wiele rzeczy.

– I lubisz te wszystkie rozmowy z rodzicami? – 
dopytywał uparcie dziadek.

– Aaa, już rozumiem, skąd te wszystkie pytania dziad-
ku. Chcesz mi powiedzieć, że święci podczas modlitwy 
rozmawiają z Panem Bogiem i mówią Mu o wszystkim, 
co ich cieszy, martwi, za co dziękują. 

Ja też w czasie pacierza mówię swoimi słowami do 
Pana Boga. Nie tylko odmawiam „Ojcze nasz”, „Zdrowaś 
Maryjo”, „Aniele Boży” czy „Wierzę w Boga”, ale także 
często o coś proszę.

– Alku, czyli ty też chcesz zostać świętym? – zapytała 
babcia.

– Chciałbym, ale to jest bardzo trudne. Nie mam tyle 
czasu, żeby się ciągle modlić.

– Modlitwa jest ważna Alku – powiedziała babcia – 
ale przede wszystkim ważne jest, żeby dobrze wypełniać 
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swoje obowiązki.  Żona i mąż mają obowiązki wobec sie-
bie. Rodzice mają obowiązki wobec dzieci. Dzieci mają 
obowiązki wobec rodziców. 

Modlitwa dodaje siły, żeby te obowiązki wykonywać 
z miłością. Bez miłości obowiązek staje się wielką trud-
nością.

– To żeby być świętym wystarczy, żebym się uczył, 
sprzątał pokój, pomagał w opiece nad Tosią i wyrzucał 
śmieci? – spytał zdziwiony chłopiec.

– Na razie tak, Alku, bo takie są obecnie twoje obo-
wiązki. Z czasem będzie ich przybywało, a na tobie bę-
dzie spoczywała też coraz większa odpowiedzialność. 
I jeżeli wciąż będziesz wykonywał wszystkie codzienne 
zadania z miłością, to utrzymasz się na drodze do świę-
tości – odpowiedziała babcia.

– To w zasadzie nie jest takie trudne – stwierdził 
Alek.

– I nasz Alek już zobaczył aureolę nad swoją głową 
– roześmiał się tata. – to dobrze synku, że chcesz być 
świętym. To jest właściwa i jedyna dla chrześcijanina 
droga. 

Wierzyć w Boga i nie chcieć być świętym, to tak na-
prawdę nie wiedzieć, na czym polega sens i cel naszego 
życia. Wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby trafić do 
Nieba. 

Ci, którzy zostaną zbawieni i pójdą do Nieba, będą 
świętymi. Tylko niektórzy z nich zostali i zostaną wynie-
sieni na Ołtarze i będzie mówił o nich świat. Większości 
świętych nie zna nikt, oprócz Boga.

– Alku – wtrąciła się mama – żeby być świętym, 
kochaj Boga i każdego człowieka. Wykonuj swoje obo-
wiązki najlepiej jak potrafisz. Jeżeli czasami sprawiają ci 
one trudność, proś Pana Boga o siłę. Ludzie będą oce-
niać zawsze tylko to, co widzą. Pan Bóg patrzy w serce 
– widzi nasze intencje, prawdziwe myśli. Wykonuj swo-
je zadania zawsze w dobrych zamiarach.

– Bardzo wam wszystkim dziękuję – wykrzyknął Alek 
– dzięki waszej pomocy odrobiłem pracę domową, jaką 
zadał nam ksiądz na ostatniej lekcji religii. Mieliśmy 
odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, żeby zostać 
świętym? – i tu chłopiec się uśmiechnął. – Ale nie tylko 
za to dziękuję. Dzięki waszym wyjaśnieniom zrozumia-
łem, że naprawdę chcę zostać świętym.

Ciocia Renia

Dróżką wąską dzielnie iść...
Dróżką wąską dzielnie iść
Światłem wschodów się zachwycać
Nie bać się że w dali szczyt
Wokół obca okolica

Sam nie jestem przecież tu
Razem ze mną idziesz TY
Wciąż odnawiasz siły me
i ocierasz moje łzy

I choć boli każdy krok
Czasem nawet wiary brak
Nie zostawiasz nigdy mnie
Pomimo upływu lat
Tak idziemy TY i ja
Na ramiona bierzesz mnie
Wiem dojdziemy razem tam
Gdzie mój czas wypełni się                        

RK
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„Gdy wszyscy święci szli do nieba….”
Dzień dobry
Ostatnio panuje moda na powrót do przeszłości, co w su-

mie jest jednoznaczne z powrotem do młodości mojego po-
kolenia. Oczywiście duchem czasu wtedy był Jazz. I kiedy 
słyszałam melodię „Gdy wszyscy święci szli do nieba” odczu-
wałam dawny dysonans, bo święci, i sam Kościół kojarzył się 
jakoś tak z powagą, a nawet ze smutkiem. 

Powoli zrozumiałam, że Święci choć najczęściej to byli 
męczennicy, to ich rola i obecność w naszym życiu niesie 
nadzieję i radość. Już nasi chrzestni patroni to jakby wybór 
określonych cnót i zasad. I warto do nich powracać w trud-
niejszych momentach, to na pewno nam pomogą. 

Na co dzień też dają o sobie znać służąc przykładem i da-
jąc wskazówki życiowe. 

O świętym Szarbelu usłyszałam po raz pierwszy w Polskim 
Radiu, gdy Pan Marcin Styczeń opowiadał w studiu o swojej 
płycie „Święci”. I na samym początku był właśnie św. Szarbel. 
„Zamknięte masz oczy a patrzysz na mnie…” – śpiewał bard. 

Zainteresowałam się bliżej tym świętym Libańczykiem, 
i innymi oczami popatrzyłam na obecne problemy Europy 
i nasze, wobec ludzi Wschodu. Nie na darmo też w studenckich 
czasach dwaj obcokrajowi studenci o ciemnej cerze zawsze nas 
uparcie poprawiali: „Ja nie Arab, ja Etiopczyk…”, a Etiopia to 
ponad 60-procentowy kraj chrześcijański. 

Z ostatnich lat zapamiętałam też dłoń Eryka, mojego ku-
zyna, spoczywającą na Sarkofagu obecnego Błogosławio-
nego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Eryk przesiadał się 
w Warszawie w drodze z Ameryki na Ukrainę, miał kilka 
godzin przerwy w podróży, i tylko to go interesowało: Nasz 
Prymas! 

Ja też miałam zaszczyt być kiedyś na audiencji u Prymasa 
Wyszyńskiego, i teraz często się zastanawiam, jak to było w tam-
tym momencie gdy byłam tak blisko Niego, „czy serce nie pałało 
w nas…”, przeczuwając Jego dalszy los w Kościele...

Elżbieta Nowak

1.11.2012, „Kochane Życie” (Familijna Jedynka, pr. I PR)

„TAK CICHA ŁZA PŁYNIE”
Świeć nam gwiazdko nadziei
W wieczności Krainie
Dzień dobry. 
Puk, puk, puk! To znowu puka do nas historia. Tym ra-

zem przyszła wraz z listem Pana Adama Wojciechowskiego, 
założyciela pewnej fundacji, o czym – za chwilę. Czy więc 
wiedzą Państwo, jaki jest najstarszy zamiejski cmentarz 
w Europie Środkowej? 

Dla ułatwienia podam, że nie jest to cmentarz:
– Łyczakowski we Lwowie (1786), 
– Powązkowski w Warszawie (1790),
– Wileńska Rossa (1801) ani też
– Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803).

Otóż najstarszym cmentarzem 
jest Cmentarz Stary w Jarosławiu, 
założony w 1784 roku. Założył 
go cesarz Jozef II na podstawie 
dekretu zakazującego grzebania 
zmarłych w obrębie zamieszka-
łych miejscowości. Jeszcze w tym 
samym roku – czytamy w folderze 
Fundacji „Necropolis Jaroslavien-
sis” – cmentarz był wyznaczony i otoczony rowami „na trzy 
łokcie głębokimi i w mosty na rowach opatrzony”. Odtąd wol-
no było grzebać zmarłych tylko na nowym, wspólnym cmen-
tarzu dla wiernych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego. 
Rok później dokonano pierwszych pochówków.

Od 10 lat odbywa się tam coroczna kwesta dla wsparcia 
prac konserwatorskich. Bo ten cmentarz, który liczy już 222 
lata, jest prawdziwym muzeum sztuki nagrobnej z dziełami 
znanych rzeźbiarzy i kamieniarzy. No i z historią zawartą 
w życiorysach pochowanych na nim osób zasłużonych dla 
Kraju i regionu. 

Na koniec tej krótkiej powtórki z historii jeszcze piękna 
sentencja nagrobna Marii Fontana:

„Tak cicha łza płynie
Jak Twój żywot anielski i uśmiech cierpienia
Świeć nam gwiazdko nadziei
W wieczności Krainie
I uproś nam szczęśliwą chwilę połączenia.”
Ciekawe, co będzie napisane na moim grobie, jeśli w ogóle 

ktoś zechce coś napisać. 
Elżbieta Nowak

7.11.2021, „Kochane Życie” (Familijna Jedynka, pr. I PR)

Oczy Prymasa
Dzień dobry. 
Kiedy wchodzę do mojego kościoła, i zmierzam ku ulu-

bionemu miejscu w ławce, już od jakiegoś czasu wita mnie 
nowy obraz tuż obok. Kwiaty i świeca uświęcają dodatkowo 
to miejsce. Na obrazie twarz szlachetna i wyrazista, krzyż na 
szyi, ręce złożone modlitewnie. I ten wzrok. Ach, ten wzrok. 
Przeszywający widza, i co ciekawe – jakby mieniący się róż-
nymi uczuciami: od ciekawości, po aprobatę lub naganę… 

Ale to nie wszystko, bo gdziekolwiek bym się znajdowała 
i w jakimkolwiek miejscu skąd go widać – oczy z obrazu wę-
drują za mną… 

To taka sztuczka malarska polegająca na tym, że osoba 
z obrazu zawsze patrzy akurat na nas. Autorką tego wizerunku 
jest Pani Nina Zięba-Orman z Wrocławia, a fundatorem prof. 
Władysław Sinkiewicz, znany bydgoski lekarz kardiolog. Por-
tret przedstawia twarz i ramiona Prymasa, błogosławionego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, modlącego się ze złożony-
mi rękami. 

I w ten sposób postanowiłam jeszcze i tym razem powrócić 
do ubiegłotygodniowego wątku, a mianowicie – do błogosła-
wionego Prymasa. 



BR 11/2021

1�

Kochane Życie 1�

Obraz ten, a może częściej – obrazek – pewnie znajduje 
się już w każdym domu. W moim też, a pozostał po ostatniej 
wizycie domowej księdza. 

Stoi ten obrazeczek na półce w pokoju przejściowym, i za 
każdym razem gdy go mijam, spoglądam w jego kierunku. 
Co też dziś mi podpowiada? 

I potem, w niedzielę, jakby zdaję sprawę już przed dużym 
obrazem, czy dobrze wypełniłam swoje powinności obywa-
telskie i katolickie. A za tym jakże ludzkim spojrzeniem jest 
inne, jeszcze bardziej z góry, i bardziej wszechogarniające. 
Bo to tak naprawdę to Stwórca nas obserwuje, zaglądając do 
naszych serc. I widzi nas aż do dna! Do końca!

Elżbieta Nowak

24.11.2013, „Kochane Życie” (Familijna Jedynka, pr. I PR)

Schody do Nieba
Uroczystości Chrystusa Króla – nie da się opędzić byle 

czym, czyli jakąś opowiastką z życia czy nawet najciekaw-
szym listem. Zakończenie Roku Wiary zobowiązuje. Co 
z kolei nie przeszkadza by spojrzeć na problem przez pry-
zmat indywidualnego doświadczenia. 

Oj, tak, doświadczenia. Bo zaczął się dla mnie ten Rok 
Wiary od razu od umartwienia, które trwało osiem miesię-
cy. To był remont windy i moje pielgrzymki na trzecie piętro 
w starej kamienicy. 

I to były trochę takie schody do nieba. Konieczne, ale 
bardzo trudne do pokonania. I co tu dużo mówić – opuści-
łam się przez ten czas w praktykach religijnych, a konkretnie 
w uczęszczaniu codziennym do kościoła. No, ale Pan Bóg 
wciąż działa, nawet na takiej pustyni. 

A przede wszystkim mieliśmy wielkie wydarzenia w Koś-
ciele, które – jak to się obecnie nazywa – medialnie przykryły 
te nasze utrapienia osobiste. 

Zmiana Papieża tym razem nie wiązała się z okresem ża-
łoby, to też nowość. No i teraz nowy papież Franciszek wciąż 
nas zaskakuje nowym spojrzeniem na wiarę i nasze życie. 
Moja nieco uśpiona wiara zaczęła odżywać, tym bardziej że 
i winda wreszcie ruszyła. Ale wciąż jeszcze nie potrafiłam się 
pozbierać. 

Wakacje były piękne, ale kosztowały wiele trudu i wy-
siłku. Tam chociaż miałam kościół po drugiej stronie ulicy 
i mogłam codziennie spotykać się z Panem Jezusem. Ale po 
powrocie do domu wciąż jeszcze ulegałam słabościom. 

Pod koniec października pojechałam na moje doroczne 
rekolekcje. Z małym opóźnieniem, bo byłam uzależniona od 
innych z dojazdem. 

Pojechałam bez nadmiernego entuzjazmu, ot – kolejny 
punkt programu do wykonania w moim duchowym życiu. 
Podczas samych rekolekcji nie odczuwałam też jakiejś spe-
cjalnej euforii. Przyjmowałam nauki spokojnie, i posłusznie. 
No i co Państwo powiedzą? 

Odkąd wróciłam z nich do domu, jestem innym człowie-
kiem. Nie mam żadnych problemów i na spotkania z Panem 
Bogiem lecę jakby mi ubyło lat i kilogramów. 

A wracam szczęśliwa jak z jakieś młodzieńczej randki... 
Ksiądz Janusz Pasierb napisał kiedyś taki piękny wiersz 

o „narzeczonych Jezusa”, takich kościelnych ciotko-babciach 
jak ja. 

ciągle swoje narzeczone
widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny
które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce
w peonie i w jaśminy w girlandy i wstążki
feretrony na Boże Ciało na procesję
To było też chyba i o mnie… 
I czuję teraz, jakby ten rok wiary wreszcie się we mnie 

wypełnił. Jednym słowem – Rok wiary się skończył ale wiara 
jakby zaczęła się znów od nowa. 

To chyba nazywa się: nawróceniem.
Króluj nam Chryste! 
Mówi to bardzo szczęśliwa 

Elżbieta Nowak

28.11.2021, „Kochane Życie”
TWARDZI JAK WOSK

Dzień dobry
No tak! Koniec listopada i bez Andrzejek dziś się nie 

obejdzie. To długa tradycja. Ale przede wszystkim tradycyjna 
zabawa. Są tylko dwa zastrzeżenia. Po pierwsze – nie trzeba 
wierzyć w te wróżby. A po drugie – tu już powiem na poważ-
nie – nie wolno iść w nich za daleko. 

Pierwszy warunek jest dość oczywisty. Bo kto bierze na 
serio wróżenie z wosku, czy z fusów – żeby tak to wyrazić su-
marycznie? Wiadomo przecież, że to lipa. Bujda. Oszustwo. 
Można się pośmiać wyciągając los z wróżbą na przyszłość, 
ale życie nie liczy się z takimi losami. Przecież nawet loteria 
nie gwarantuje wygranej. 

A warunek drugi? Chodzi o  pomoc drugiemu człowie-
kowi. Ale jak można komuś pomóc, kto takiej pomocy nie 
szuka, nie oczekuje, a nawet zaprzecza, że jest mu ona po-
trzebna. Ba! Nawet uważa, że nic złego nie robi. No, może 
i nie robi, ale prędzej czy później to się na nim odbije. 

Czy jednak zawsze działamy świadomie, zdając sobie 
sprawę z prawdopodobnych skutków naszych decyzji. Bo 
oczywiście wszystkiego nie da się przewidzieć. Wiem, że lo-
giki teraz się prawie nie uczy, ale podobno jesteśmy zmyślnym 
narodem. I potrafimy sobie radzić w trudnych sytuacjach. 

A jak jest ze Złym? Korzysta on z naszej ciekawości, uf-
ności, szczerości, a nawet z naiwności – i powolutku wkracza 
w nasze życie. Może się to rozpocząć od pozornie niewin-
nych horoskopów w kolorowym tygodniku. Nagle zauważa-
my, że zaczyna się coś zgadzać. Więc sięgamy dalej. Może 
po karty. Później szczęście zawierzamy talizmanowi, korzy-
stamy z bioenergoterapii. Uprawiamy jakieś skomplikowane 
ćwiczenia. I naturalnie nikogo nie słuchamy, bo już jesteśmy 
na wyższym poziomie świadomości. 

A Pan Bóg patrzy na takie zagubione ludzkie stworzenie, 
i tylko kiwa smutno głową – dziecko moje, wracaj do mojego 
Domu póki czas. Bo zginiesz. 

Elżbieta Nowak
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Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa

* Mowa nasza ojczysta *

Wyrazy złożone
łaśnie zaczął się listopad. Miesiąc ten może wy-
woływać wiele różnorodnych refleksji, ale mnie 

w tej chwili chodzi jedynie o jego nazwę. Łatwo zauwa-
żymy, że w słowie listopad znalazły się cząstki dwóch 
oddzielnych wyrazów. Pierwszy z nich to słowo list. 
Pierwotnie oznaczało ono „list drzewa”, czyli – liść. Me-
tafora ta wzięła się z pewnego podobieństwa wizualnego 
– kartka papieru przeznaczona do korespondencji po-
dobna była trochę do liścia spadającego z drzewa, stąd 
w przenośni nazwano ją listem. Nazwa ta przyjęła się 
i nie zawsze łączymy ją teraz ze znaczeniem pierwot-
nym. Zresztą obecnie słowo list niekoniecznie łączy się 
z kartką papieru, bo może być list elektroniczny czy też 
list wirtualny.

Łatwo zauważyć, skąd wzięła się druga cząstka na-
zwy tego miesiąca – przecież w listopadzie liście spadają 
z drzew. 

 Jeśli się zastanowimy nad budową nazwy obecnego 
miesiąca, to zauważymy, że w naszym języku jest nie-
mało wyrazów wykorzystujących w swej budowie dwa 
słowa – nazywamy je wyrazami złożonymi.

 Najczęściej wyróżniamy trzy grupy tego rodzaju wy-
razów: zestawienia, zrosty i złożenia. Zacznijmy 
od zestawień.

 Zestawiamy w nich (stąd nazwa) dwa oddzielne sło-
wa, które jednak oznaczają jedną rzecz, czyli mają jeden 
desygnat. Mogą to być np. nazwy geograficzne (Ame-
ryka Południowa, Kanał Sueski), nazwy świąt (Boże 
Narodzenie, Nowy Rok), nazwy państw czy instytucji 
(Stany Zjednoczone, Rada Państwa), nazwy gatunków 
przyrodniczych (dzięcioł pstry, dąb bezszypułkowy) 
czy nazwy typu czarna jagoda, ziele angielskie, panna 
młoda czy babie lato. Widzimy, że dwa wyrazy tworzą 
jedną nazwę, ale są od siebie niezależne. 

 Inaczej rzecz ma się rzecz ze zrostami. Sama na-
zwa wskazuje na to, że tutaj słowa zrosły się ze sobą, 
tworząc jeden wyraz – Wielkanoc, Białystok, rzecz-
pospolita, północ. Zrosły się one nie tylko w zapisie, 
ale i w wymowie, ponieważ mają w mianowniku jeden 
wspólny akcent. 

Różnie bywa w przypadkach zależnych – niektóre za-
chowują odmianę pierwszego członu, np. Białegostoku 
czy Wielkiejnocy. W takiej sytuacji mogą występować 
dwa akcenty – Białegostoku czy Wielkiejnocy. Słowa 
się zrosły, ale zachowały jakby pragnienie niezależno-
ści. Często w zrostach pierwszy człon pozostaje całkowi-
cie nieodmienny, tak więc nie marzy już o jakiejkolwiek 

odrębności – tak jest w wyrazach – północ, lekceważyć, 
widzimisię, Bogumił.

Może też się zdarzyć, że występują obok siebie dwie 
różne formy odmiany – możemy przecież powiedzieć 
Wielkiejnocy, ale często mówimy Wielkanocy. Podobnie 
możemy powiedzieć rzeczpospolitej lub rzeczypospolitej. 

 Jeszcze inaczej wygląda tworzenie tzw. złożeń – są 
to wyrazy typu grzybobranie, cudzoziemiec, samolot. 
Pierwsza część złożenia może być rzeczownikiem (ro-
ślinożerca, gwiazdozbiór), przymiotnikiem (żywopłot,  
złotogłów), zaimkiem (samochód, sobowtór), przysłów-
kiem (długopis, wszędobylski), liczebnikiem (pięciobój, 
trzeciorzęd), czasownikiem (zawalidroga, męczydusza). 
Widzimy, że często występuje w nich w środku -o-, które 
łączy oba wyrazy – siedmiolatek, obcokrajowiec, cudzo-
ziemiec. Nie będę Państwa męczyła bardziej szczegółową 
obserwacją ich budowy, dodam jedynie, że ten typ wy-
razów należy do bardzo starych; szczególnie dużo było 
(i jest) imion, będących złożeniami – Bogusław, Kazi-
mierz, Stanisław, Bronisław, Władysław, Mścisław. Od 
uproszczonych dawnych imion Wrocisław i Włodzisław 
powstały nazw miast – Wrocław i Włocławek. 

Na zakończenie chciałabym jeszcze przywołać za-
sady ortograficzne, dotyczące pisowni złożonych przy-
miotników i nazw geograficznych. Otóż trudność może 
sprawiać zapis tych wyrazów – czy piszemy je z łączni-
kiem czy bez niego. Dlaczego piszemy Lądek Zdrój – ale 
Skarżysko-Kamienna; kiedy coś jest jasnoniebieskie, 
a kiedy biało-czerwone.

Zasada mówi, że w nazwach geograficznych stosujemy 
łącznik wtedy, gdy chodzi o dwie równorzędne względem 
siebie miejscowości, które zostały połączone najczęściej 
wskutek ich rozrostu terytorialnego: Konstancin-Jezior-
na, Kalwaria-Lanckorona, Jaworzno-Szczakowa. Nie 
użyjemy łącznika, jeśli druga część nazwy uściśla jedynie 
jej część pierwszą, nie jest równorzędna: Polanica Zdrój, 
Busko Zdrój, Kraków Płaszów. 

 Podobnie  jest z pisownią przymiotników złożo-
nych. Używając  łącznika, zaznaczamy równorzędność 
obu części zestawienia: nasza flaga jest biało-czerwo-
na, (i biała, i czerwona), a Akademia w Krakowie jest 
Górniczo-Hutnicza (i górnicza, i hutnicza). Pisownia 
bez łącznika oznacza, że człony nie są równorzędne. 
Gdy piszemy bez łącznika jasnoniebieski, oznacza to, 
że coś jest niebieskie o bladym odcieniu; rzymskokato-
licki oznacza katolicki w obrządku rzymskim. Również 
zastosowanie łącznika przy pisowni nazwisk oznacza 
równorzędność obu członów; często dotyczy to połą-
czenia nazwiska z pseudonimem – np. Boy-Żeleński, 
Grot-Rowecki, Nowak-Jeziorański.

Trzeba przyznać, że są to niezbyt proste zasady, stąd 
tego rodzaju wyrazy wykorzystywane są często w róż-
nych dyktandach ogólnopolskich czy regionalnych.

Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań. 

Mail: h.siwinska@onet.pl 
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Polskie ośrodki władzy
esienią 1918 roku klęska państw centralnych była ewi-
dentna. Niemcy przegrywali kolejne bitwy na froncie 

zachodnim, następował rozpad Austro-Węgier. Na ziemiach 
polskich została powołana w 1917 r., przez Berlin i Wiedeń, 
Rada Regencyjna podporządkowana władzom niemieckim. 
Jej kompetencje były mocno ograniczone, nie miała wpływu 
na politykę zagraniczną ani nie posiadała władzy nad Polską 
Siłą Zbrojną – polskimi oddziałami w armii niemieckiej. 

Poza krajem działał Komitet Narodowy Polski w Paryżu, 
który stał się formą emigracyjnego rządu uznawanego przez 
państwa Ententy za oficjalnego reprezentanta Polski. Jego 
głównym przywódcą był twórca Narodowej Demokracji Ro-
man Dmowski. Ośrodek ten sprawował władzę nad tworzącą 
się Armią Polską we Francji pod dowództwem generała Józefa 
Hallera (tzw. Błękitna Armia).

W zaistniałej sytuacji, w październiku 1918 r., Rada Re-
gencyjna rozpoczęła przygotowania do uniezależnienia się 
od pokonanych Niemiec. Ogłosiła zamiar przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu, przejęła też kontrolę nad oddziałami 
polskimi. Politycy i posłowie galicyjscy zerwali współpra-
cę z Austro-Węgrami. Zaczęły formować się również nowe 
ośrodki władzy. 

W Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna 
z Wincentym Witosem na czele, w Cieszynie rozpoczęła dzia-
łalność Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. 

7 listopada 1918 roku w Lublinie powołany został Tymcza-
sowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem 
Ignacego Daszyńskiego. Zadeklarował on zasady ustroju po-
wstającego państwa jako republiki demokratycznej.

11 listopada 1918 roku
10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył uwolniony 

z więzienia niemieckiego w Magdeburgu Józef Piłsudski. Był 
on komendantem legionów i cieszył się niekwestionowaną 
popularnością wśród Polaków. W kraju rozpoczęto akcję roz-
brajania niemieckich żołnierzy i przejmowania administracji. 
Znaczną rolę w tych działaniach odegrały nieliczne jednostki 
Polskiej Siły Zbrojnej oraz Polskiej Organizacji Wojskowej – 
konspiracyjnej organizacji utworzonej przez Piłsudskiego na 

11 listopada - Święto Niepodległości
początku I wojny światowej. Doszło 
do starć z oddziałami niemieckimi, 
między innymi w Warszawie i Łodzi. 
Rozpoczęło się tworzenie nowego 
Wojska Polskiego.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Pił-
sudskiemu władzę nad Polską Siłą Zbrojną, a trzy dni póź-
niej rozwiązała się oddając całą władzę Piłsudskiemu. 

Podporządkowali mu się także premier rządu lubelskie-
go oraz dowódca POW Edward Rydz-Śmigły. Tego samego 
dnia, 11 listopada, w lesie Compiegne pod Paryżem podpisa-
no zawieszenie broni na froncie zachodnim. Z biegiem czasu 
ta data uznana została za święto państwowe – Święto Odzy-
skania Niepodległości.

Misję formowania nowego rządu w Warszawie powierzo-
no socjaliście Jędrzejowi Moraczewskiemu. Nie udało mu 
się pozyskać do współpracy endecji i PSL „Piast”, dlatego 
gabinet opierał się głównie na PSL i lewicy ludowej. 

Dnia 22.11.1918 r. Piłsudski i Moraczewski podpisali de-
kret stwierdzający, iż Polska jest republiką, ustalający struk-
turę prawną nowego państwa i oddający najwyższą władzę 
Piłsudskiemu jako Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa 
do chwili zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Oprac. na podstawie serwisu Rzeczpospolita pod zaborami 
– Piotr Sendacki – http ://www.zabory.px.pI/

J
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22 *   Fryderyk Chopin i jego muzyka   * 

Epitafium autorstwa Leonarda Marconiego 
w miejscu złożenia serca Chopina, 

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie

dniach od 2 do 22 października 2021 roku Warsza-
wa była stolicą światowej muzyki za sprawą XVIII 

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina. 

W piątek 23 października w kościele św. Krzyża przy Kra-
kowskim Przedmieściu w Warszawie pod filarem gdzie zło-
żono serce Chopina morze kwiatów... Przewijający się przed 
tą narodową relikwią modlitewny tłum reprezentował niemal 
wszystkie kontynenty. To był „ostatni akord” wyjątkowego, 
w całej dotychczasowej historii, XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Ludzie – 
muzycy, melomani, dziennikarze – składali hołd genialnemu 
twórcy, o którym Robert Schumann w 1832 roku po pierw-
szym publicznym występie w Paryżu powiedział: „Panowie, 
czapki z głów, oto geniusz”. 

Chopinowi, grającemu wówczas na fortepianie marki 
Pleyel (który otrzymał od muzykalnego fabrykanta) nie za-
leżało jednak nigdy na splendorach. Cenił każdą dobrą, ory-
ginalną sztukę – też ludową! – sam grając chętnie w kame-
ralnych warunkach oraz improwizując dla przyjaciół, o czym 
warto dziś pamiętać.

Historia konkursu sięga – jak wiemy – początków XX 
wieku, a jego inicjator profesor Jerzy Żurawlew – uczeń 
słynnego Aleksandra Michałowskiego – był jednym z tych, 
którzy zainicjowali fachową dyskusję nad wykonawstwem 
Chopina. Oprócz problemów merytorycznych ówcześni or-
ganizatorzy borykali się z kwestią finansowania konkursu 
– jak zwykle w takich wypadkach nieocenioną pomocą słu-
żyli zamożni melomani, jak np. Henryk Rewkiewicz – przed-
siębiorca i członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa 
Muzycznego. 

Profesor Żurawlew wspomina: „Wiele mi pomógł mój 
przyjaciel Henryk Rewkiewicz, dyr. Monopolu Zapałczane-
go ofiarowując na konkurs niemałą wówczas kwotę 15 tys. 
zł. Objęcie patronatu nad konkursem przez Ignacego Mości-
ckiego – prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – uratowało 
ostatecznie sytuację.” 

Do lat 60. XX wieku konkurs współorganizowało Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki, a od 1960 roku także Towarzystwo 
im. Fryderyka Chopina; zaś w roku 2010 – Narodowy Insty-
tut Fryderyka Chopina.

Tegoroczny konkurs był wyjątkowy z wielu względów; 
rozpoczął się – po rocznym opóźnieniem wywołanym pan-
demią – 2 października 2021 r., zakłócając pięcioletni cykl 
konkursów powojennych. Rekordowa liczba zgłoszonych 
pianistów – spośród przeszło 500 Jury zakwalifikowało do 
I etapu 87 pianistów z 18 krajów (17 kolejny raz). Już wów-
czas uznano bowiem, że bardzo wysoki poziom pianistów 
wymaga zwiększenia limitów miejsc.

Przewidziany regulaminem repertuar obejmował w I etapie 
dwie z wyszczególnionych etiud, oraz dwa wybrane utwory: 
ballady, scherzo, nokturny, barkarolę lub fantazję. 

W drugim etapie pianiści grają jeden z walców, jeden 
z polonezów lub inny z wskazanych utworów. Jeśli całość 
nie przekracza 30-40 minut, mogą zagrać dowolny utwór 
dodatkowy. 

W etapie trzecim uczestnicy wybierają jedną z sonat lub 
pełen cykl mazurków; jeśli nie zostanie wypełnione mini-
mum czasowe (45-55 minut), mogą zagrać dowolny utwór 
dodatkowy. 

W finale uczestnicy grają Koncert fortepianowy e-moll 
op. 11 lub Koncert fortepianowy f-moll op. 21.

Tym razem do II etapu (9-12 października) zakwalifiko-
wało się 45 pianistów (jeden – ze względów zdrowotnych 
– musiał zrezygnować): 

J. K. Dadak-Kozicka

XVIII Międzynarodowy 
Pianistyczny Konkurs 
im. Fryderyka Chopina

W
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1. Piotr Alexewicz, Polska  
2. Leonora Armellini, Włochy 
3. J J Jun Li Bui, Kanada  
4. Michelle Candotti, Włochy 
5. Kai-Min Chang, Chiński Tajpej  
6. Xuehong Chen, Chiny  
7. Hyounglok Choi, Korea Pd.  
8. Federico Gad Crema, Włochy 
9. Alberto Ferro, Włochy  
10. Yasuko Furumi, Japonia  
11. Alexander Gadjiev, Włochy/Słowenia 
12. Avery Gagliano, USA  
13. Martin Garcia Hiszpania 
14. Eva Gevorgyan, Rosja/Armenia 
15. Wei-Ting Hsieh, Chińskie Tajpej 
16. Adam Kałduński, Polska  
17. Nikolay Khozyainov, Rosja 
18. Su Yeon Kim, Korea Pd.  
19. Aimi Kobayashi, Japonia 
20. Mateusz Krzyżowski, Polska  
21. Jakub Kuszlik, Polska 
22. ShushiKyomasu, Japonia  
23. Hyuk Lee, Korea Pd 
24. Bruce (Xiaoyu) Liu, Kanada  
25. Arsenii Mun, Rosja 
26. Szymon Nehring, Polska  
27. Viet Trung Nguyen, Wietnam/PL 
28. Georgijs Osokins, Łotwa  
29. Evren Ozel, USA 
30. Kamil Pacholec, Polska  
31. Hao Rao, Chiny
32. Sohgo Sawada, Japonia  
33. Aristo Sham, Chiny/Hong Kong 
34. Miyu Shindo, Japonia  
35. Talon Smith, USA 
36. Kyohei Sorita, Japonia 
37. Szuyu Su, Chińskie Tajpej 
38. Hayato Sumino, Japonia 
39. Yutong Sun, Chiny 
40. Tomoharu Ushida, Japonia  
41.Andrzej Wierciński, Polska 
42. Yuchong Wu, Chiny  
43. Lingfei (Stephan) Xie, Kanada/Chiny 
44. Zi Xu, Chiny
45. Marcin Wieczorek, Polska (zrezygno-
wał z powodu choroby) 

Po długich obradach zakwalifiko-
wano do III etapu aż 23 uczestników:
 1. Piotr Alexewicz, PL  
 2. Leonora Armellini, Włochy 
 3. JJJun Li Bui, Kanada  
 4. Michelle Candotti, Włochy 
 5. Yasu ko Furumi, Japonia   
 6. Alexander Gadjiev, Włochy/Słowenia 
 7. Avery Gagliano, USA     
 8. Martin Garcia Garcia, Hiszpania 
 9. Eva Gevorgyan, Rosja/Armenenia 

10. Nikolay Khozyainov, Rosja  
11. Su Yeon Kim, Korea Pd  
12. Aimi Kobayashi, Japonia 
13. Mateusz Krzyżowski, Polska 
14. Jakub Kuszlik, Polska  
15. Hyuk Lee, Korea Pd 
16. Bruce Xiaoyu, Liu, Kanada 
17. Szymon Nehring, Polska 
18. Kamil Pacholec, Polska 
19. Hao Rao, Chiny 
20. Miyu Shindo, Japonia 
21. Kyohei Sorita, Japonia 
22. Hayato Sumino, Japonia 
23. Andrzej Wierciński, Polska.

Zwiększanie liczby uczestników 
w kolejnych etapach – ze względu na 
bardzo wysoki poziom gry pianistów 
– utrzymano też w finale, do którego 
zakwalifikowano 12 muzyków. 

Dziewięć razy zabrzmiał Koncert 
e-moll op. 11 z 1830 roku (zaprezen-
towany po raz pierwszy w mieszkaniu 
Chopina 22 września), trzy razy wyko-
nano krótszy, uważany za mniej efek-
towny, Koncert f-moll op. 21, prawy-
konany przez kompozytora w gronie 
rodziny i przyjaciół z towarzyszeniem 
małej orkiestry 7 lutego 1830 roku i po-
wtórzony w Teatrze Narodowym pod 
dyrekcją samego Karola Kurpińskiego. 

Tym razem oba koncerty wykony-
wane były z towarzyszeniem znakomi-
cie brzmiącej Filharmonii Narodowej 
pod batutą Andrzeja Boreyki. 

Tradycyjnie uważa się, że Konkurs 
wygrywają grający efektowny, bardziej 
rozbudowany Koncert e-moll op 11. 
Tak też było tym razem. Warto jednak 
zauważyć, że w dotychczasowych kon-
kursach finał najczęściej wykonywano 
na Steinwayach; tym razem zwycięzca 
Bruce Liu grał na włoskim instrumencie 
marki Fazioli – produkowanym od 1981 
roku (fabrykant był na konkursie!). 

Warto też podkreślić młody wiek 
kilku finalistów; wprawdzie Bruce Liu 
ma 24 lata, ale Hao Rao czy Eva Ge-
worgyan – 17 lat; szkoda, że nie znaleź-
li się wśród nagrodzonych, choć ich gra 
zachwyciła wielu słuchaczy.
Jury, pracujące w składzie: Katarzyna 
Popowa-Zydroń – przewodnicząca, 
Dmitrij Alieksiejew, Sa Chen, Đặng 
Thái Sơn, Akiko Ebi, Philippe Giu-
siano, Nelson Goerner, Adam Hara-
siewicz, Krzysztof Jabłoński, Kevin q

Kenner, Arthur Moreira-Lima, Janusz 
Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobło-
cka, John Rink, Wojciech Świtała, Dina 
Yoffe, przyznało 8 nagród. 

Po długich, nocnych obradach, za-
kończonych o godzinie drugiej w nocy, 
Dyrektor Konkursu i NIFC dr Artur 
Szklener ogłosił wyniki. I tak: 
I Nagroda  
Bruce Xiaoyu Liu – Kanada, 

II Nagroda – ex aequo:  
Kyohei Sorita (Japonia)  
i Alexander Gadjiev (Włochy/Słowenia 
(nagrodzony też za najlepsze wykona-
nie sonaty),

III Nagroda – Martin Garcia Garcia; 
wyróżniony też za najlepsze wykona-
nie koncertu,

IV Nagroda – ex aequo:  
Aimi Kobayashi  
i Jakub Kuszlik, który otrzymał też 
Nagrodę Polskiego Radia za mazurki,

V Nagroda  
Leonora Armellini (Włochy),

VI Nagroda  
J. J. Jun Li Bui (Kanada).

Miejsca 9-12 zajeli: 

Eva Gevorgyan (Rosja/Armenia),  
Hyuk Lee (Korea Pd.),  
Kamil Pacholec (Polska)  
i Hao Rao (Chiny). 

Po raz pierwszy Konkurs transmi-
towany był nie tylko w Polskim Radiu 
i Telewizji – całość na kanale KULTURA 
– ze znakomitymi komentarzami m.in. 
Adama Rozlacha i Agaty Kwiecińskiej, 
oraz zaproszonych przez nich gości 
– pianistów i pedagogów (m.in. profe-
sorów: A. Palety-Bugaj, E. Tarnawskiej 
czy K. Radziwonowicza), ale także 
w internecie. Można zatem było śledzić 
na żywo komentarze miłośników Cho-
pina z całego świata.  Podziw dla mu-
zyków ale i uznanie dla organizatorów 
i komentatorów! Czas do następnego 
Konkursu będzie się bardzo dłużył. 

*   Fryderyk Chopin i jego muzyka   * 
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dokończenie ze str. 15 F
Każda rzecz wieka musi kosztować i musi by trudna. Tyl-

ko rzeczy małe i liche są łatwe”. 
Hierarcha myślał „do przodu”. Przygotowuje swoich słu-

chaczy na trudne chwile, jakby je przewiduje. „Kiedyś mnie 
zabraknie, ale Wy sobie to przypomnicie! I od Was zażądają 
wielkich ofiar, potężnej wiary, gorącej miłości, a w niejednej 
klęsce – nadziei na Sprawiedliwego Boga. Musicie być wte-
dy mężni”. I od razu wlewa nadzieję i mobilizuje: „Jesteście 
pokoleniem przyszłości”.  
 

Nie bądź kluchą  
Kardynał potrafi użyć barwnych porównań i chwytliwych 

myśli. Chce, by także tacy byli młodzi. By byli wyraziści, nie 
bladzi. Chciałoby się powiedzieć – nie szary, jak szare były 
czasy PRL-u. „Charakteru nie zdobędzie się, gdy jest się klu-
chem rozlazłym, gdy nie umie się zdobyć na ofiarę, poświę-
cenie i trud. Po ludziach niezdolnych do wysiłku i ofiary nie 
może się wiele spodziewać ani rodzina, ani Naród”.  

Ta książka to niezwykła okazja do spotkania z Kardyna-
łem Stefanem Wyszyńskim. 

Dobrze było go posłuchać, dobrze będzie go zapamiętać.  
   

https://misyjne.pl/dobrze-jest-posluchac-kard-stefana-wyszynskiego-i-poczytac/
 
Książkę można znaleźć i kupić  
w Internecie. 
Może doczekamy się jej wzno-
wienia, np. przez Instytut Pry-
masowski. Warto!!!

KS  

Nazwanie Jezusa z Nazaretu imieniem „Chrystus” świad-
czy o tym, że Apostołowie i Kościół pierwotny uznali w Nim 
Tego, w którym urzeczywistniły się zamierzenia Boga Przy-
mierza, a zarazem oczekiwania Izraela” [2].

Jego tron będzie utwierdzony na wieki – w Jezusie zostały 
spełnione wszystkie nadzieje Starego Testamentu, które do-
tyczyły króla Dawida i oczekiwanego Potomka z Jego rodu. 
Nie ma więc potrzeby nadal czekać, bo Mesjasz przyszedł 
i nadzieje na Jego przyjście, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, zostały spełnione. Mateusz zwraca się do Izraeli-
tów i mówi: „Innego Mesjasza nie będzie!”.
„Podobnie jak genealogie na końcu urywają się, ponieważ Jezus 
nie narodził się z Józefa, tak też jest w naszym przypadku. Nasz 
rzeczywisty rodowód stanowi wiara w Jezusa, który daje nam 
nowe pochodzenie, rodzi nas ‘z Boga’” [1].

Bibliografia:

Cytaty biblijne według elektronicznego wydania Biblii Tysiącle-
cia: http://www.biblia.deon.pl

[1] Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Wydawni-
ctwo ZNAK, Kraków 2012

[2] Św. Jan Paweł II, Jezus Chrystus – Mesjasz „Król”, Kateche-
zy Jana Pawła II – 11.2.1987, źródło: https://www.apostol.pl/jan-
pawelii/katechezy/jezus-chrystus/jezus-chrystus-mesjasz-król

Tekst autoryzowany opracowany na podstawie wykładu 
księdza dr. Mateusza Wyrzykowskiego.

Spotkania Biblijne z ks. dr. Mateuszem Wyrzykowskim 
odbywają sie w środy o godz. 19:45 w „Jeruzalem” w budyn-
ku dawnej kaplicy.

Zapraszamy!

Dobrze jest posłuchać  
Błogosławionego Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego

„Nie sztuka jest zwyciężać innych, sztuka jest zwyciężyć 
siebie samego” 
(Warszawa, kościół Matki Bożej Zwycięskiej, sierpień 1970 r.) 

„Wydawało mi się, Drodzy moi, że przed powrotem 
do waszych rodzin i domostw, musicie to od kogoś 
usłyszeć. A więc – słyszycie to od Prymasa Polski, 
który Was przyjął w swym domu, jak tylko umiał, ca-
łym sercem, ale który nie może głaskać Was słowami. 
Byłbym wtedy kłamcą. Muszę Wam powiedzieć, że 
patrzymy na Was nie jako na młodzież wygodną (…). 
Trzeba mieć charakter i starać się o charakter, trze-
ba go sobie wypracować, mieć wolę wysiłku, ofiary, 
trudu i poświęcenia” 
(Warszawa, kaplica Domu Prymasowskiego, styczeń 1972 r.) 

Spotkania biblijne (1)
Ewangelia według  
Świętego Mateusza

dokończenie ze str. 11 F

PAN FOTOGRAF
Michał Leśniewski

www.AFI.waw.pl
604 173 235
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Od naszego 
mola książkowego

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

aka jest przyszłość Kościoła? 
Czy z wiary pozostaną tylko zgliszcza 

i nostalgiczne wspomnienia? 
Czy ogień, który jest w Kościele, może 
jeszcze rozpalić serca wierzących? 

Ksiądz Robert Skrzypczak, cenio-
ny kapłan i rekolekcjonista, w rozmo-
wie z Pawłem Chmielewskim odkrywa 
korzenie kryzysu wiary, który osłabia 
misję i powołanie Kościoła w świe-
cie. Wielu wiernych ma wrażenie, że 
jest w płonącym domu i pragnie go jak 
najszybciej opuścić. Przyglądając się 
najtrudniejszym momentom w najnow-
szej historii Kościoła, pokazując jego 
słabości i skłonność do unikania kon-
frontacji, autorzy starają się wskazać i 
na nowo odkryć, że jedynym ratunkiem 
dla ocalenia wspólnoty wierzących jest 
świętość. Przypominają, że Boży ogień 
rzucony przez Jezusa na ziemię ma moc 
nie tylko spopielić to, co nie jest święte, 
ale na nowo rozpalić serca i sumienia 
wierzących.

„Niemało uwagi poświęciliśmy fi-
zjonomii dzisiejszego Kościoła, jego 
miejscu w świecie, jego denerwującej 
słabości i skłonności do dezercji z pola 
walki duchowej współczesnych miesz-
kańców globalnej wioski. Wytężaliśmy 
wzrok, by doszukiwać się w nim zaląż-
ków odradzającej się świętości i Bożego 
szaleństwa. Złości nas i irytuje obecny 
stan, bo nam na Kościele zależy. Nikt 
nie będzie wylewał łez nad sprawami o 
nikłym znaczeniu. Tymczasem bolą nas 
i niepokoją ci, za których gotowi jeste-
śmy oddać życie.”

– ks. Robert Skrzypczak

Ks. prof. Robert Skrzypczak to cenio-
ny rekolekcjonista, autor i tłumacz wielu 
książek, m.in. ks. Dolindo Ruotolo, W twej 
duszy jest Niebo. Konferencje i świadectwa. 
Jeden z pierwszych popularyzatorów oso-
by ks. Dolindo w Polsce. Profesor Akade-
mii Katolickiej w Warszawie. Wyróżniony 
nagrodą „Totus” (2013) za propagowanie 
nauczania św. Jana Pawła II oraz Medalem 
św. Edyty Stein (2017). Współpracuje z re-
dakcją „Gościa Niedzielnego”.

Paweł Chmielewski – filolog klasycz-
ny, dziennikarz i publicysta. Od lat zwią-
zany z portalem PCh24.pl. Prywatnie mąż 
i ojciec. Mieszka w Warszawie.

 Ogień w Kościele
Nadzieja w czasach kryzysu

ks. Robert Skrzypczak
Wydawnictwo Esprit Kraków 2021

J

Co nam daje relacja z Bogiem?
Dlaczego warto trwać w wierze?

Czemu warto przynależeć do Kościoła?
Czym jest bycie we wspólnocie ze 
zmartwychwstałym Chrystusem? 

Po co nam praktyki religijne 
i sakramenty?

Jeśli zależy ci na zbawieniu i chcesz 
zainwestować w życie wieczne, warto 
poznać odpowiedzi na powyższe pyta-
nia. Autor w dziesięciu jasnych i kla-
rownych tezach tłumaczy, co zysku-
jemy, będąc w żywej więzi z Bogiem. 
Przestrzega też przed pułapką pochop-
nego odejścia od wiary ku doczesnym, 
hedonistycznym lub merkantylnym 
praktykom. Czas poświęcony na prze-
czytanie tej książki z pewnością będzie 
doskonałą inwestycją, możliwe że na 
miarę wieczności i zbawienia duszy.

Nie porzucajmy Wiary. 10 powodów, dla 
których warto zostać w Kościele

ks. Robert Skrzypczak
Dom Wydawniczy „Rafael” Kraków 2021

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie 

(J 11,25) 
Pokój i dobro!
Kochani Przyjaciele naszego klasztoru! 
Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić 
się za umarłych, aby od grzechów swoich 
byli uwolnieni (por. 2 Mch 12,46). 

Tradycyjnie w listopadzie w naszym 
klasztorze  przez cały miesiąc o godz. 
16:30 są wyczytywane wypominki za 
naszych zmarłych. 

Kościół uczy, że wielu zmarłych 
przebywa w czyśćcu i czeka na naszą 
modlitwę. Otrzymaliśmy od nich tak 
wiele dobra. Rodzicom nieżyjącym za-
wdzięczamy życie i wiarę, innym oznaki 
przyjaźni, życzliwości. Jak wyrazić pa-
mięć i miłość? Właśnie przez modlitwę.

W Katechizmie Kościoła Katoli-
ckiego czytamy: „Ci, którzy umierają 
w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie-
są jeszcze całkowicie oczyszczeni… 
przechodzą po śmierci oczyszczenie, 

by uzyskać świętość konieczną do wej-
ścia do radości nieba” (KKK 1030). I 
w tym oczyszczeniu tylko my, żyjący 
tu na ziemi, możemy jeszcze zdobywać 
zasługi, możemy im pomóc. 

Najpiękniejszym darem jest ofiara 
Mszy św. w intencji zmarłych, by ich 
dusze doznały oczyszczenia i mogli 
wejść do Królestwa Chrystusowego. 

(...)
W imieniu Wspólnoty klasztornej 

O. Krystian Olszewski ofm
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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. 16:30 – 17:45 
oraz w soboty w godz. 9:00-10:00

( Tel. 22 648 59 11 (

e-mail: kancelaria@blwlad.mkw.pl

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

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

Parafialny Zespół Caritas
Dyżury: ostatni wtorek miesiąca

godz. 15.30-17.45

( Tel. 604 641 047 (

( Tel. 603 491 060 (

Konto bankowe: PKO BP SA XVI 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

Terminarz parafialny
MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU ROKU

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

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

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

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

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

Wypominki: I i II poniedziałek miesiąca,  
godz. 18.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
po Mszach św. w pierwszą niedzielę miesiąca
we wtorek: 
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 20.30
w piątek: 
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 21.00
oraz codziennie (poniedziałek-piątek) 
od godz. 8.00 do 17.45. 



Fot. K. Sadowski

Matka i Serce Syna na Rossie
Matka to Maria z Billewiczów. A Serce? 

To dar Marszałka dla ukochanej rodzicielki.

Pomnik pamięci wielu tysięcy Polaków
zamordowanych w  w Ponarach koło Wilna
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Grób powstańców 1863 r. poległych w Dolinie Rocha 
na cmentarzu w Krasnobrodzie

Orzeł trzyma w dziobie kawałek zerwanego łańcucha. 

Fot. K. Sadowski


