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...abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów;
byście byli jednego ducha i jednej myśli (1 Kor 1,10)
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Każdy z nas będzie miał 
w swoim życiu 
najradośniejszą chwilę – 
zmartwychwstanie! 

Kard. Stefan Wyszyński 
druga kromka chleba

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!



Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, 
gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale; 
Ojcu swojemu już uczynił zadość – 
nam niesie radość. Alleluja!!!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
pragniemy złożyć serdeczne życzenia 
radosnego, pomimo trudnego czasu, 

i pełnego pokoju świętowania. 
Niech Chrystus, 

który jest naszym zmartwychwstaniem i życiem 
sprawi, abyśmy byli mocni w wierze, odważni w nadziei, 

szczodrzy w miłości, niosący pokój. 
W trudnej rzeczywistości codziennych dni 

bądźmy apostołami paschalnej radości.
Radosnego Alleluja!

Ksiądz Proboszcz i posługujący w parafii kapłani
oraz 

Zespół pisma parafialnego Brat
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Jan Paweł II, w Uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego – 27 marca 2005 roku, w ciszy 

udzielił z okna swojego apartamentu ostatniego 
błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Po raz pierwszy 
w dziejach pontyfikatu Papież nie złożył życzeń w kilku-
dziesięciu językach. Na Placu św. Piotra w Watykanie, 
na zakończenie Mszy św., kard. Angelo Sodano odczytał 
okolicznościowe papieskie orędzie świąteczne, w któ-
rym prosi o obecność Chrystusa w Eucharystii w świecie 
nękanym przez wojny, katastrofy, nędzę i materializm.

URBI et ORBI
1. Mane nobiscum, Domine!
Zostań z nami, Panie (por. Łk 24, 29)! 
Pierwszego dnia po szabacie - 
tego dnia, w którym wydarzyła się rzecz niewiarygodna -
tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali
tajemniczego Wędrowca,
by pozostał z nimi, bo słońce chyliło się już ku zachodowi.
Chrystus zmartwychwstał, zgodnie z obietnicą,
lecz oni jeszcze o tym nie wiedzieli.
Niemniej słowa, które słyszeli w drodze z ust Wędrowca
coraz bardziej rozpalały ich serca.
Dlatego prosili Go: „Zostań z nami”.
Później, gdy siedzieli przy stole podczas wieczerzy,
rozpoznali Go przy „łamaniu chleba”.
A On zaraz potem zniknął.
Pozostał im przełamany chleb,
a w sercach słodycz Jego słów.
2. Umiłowani Bracia i Siostry,
Słowo i Chleb Eucharystii,
tajemnica i dar paschalny,
pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa!
Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania, my także
powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie:
Zostań z nami, Jezusie, 
ukrzyżowany i zmartwychwstały!
Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo
dla ludzkości kroczącej drogami czasu!
Ty, żywe Słowo Ojca,
wlej ufność i nadzieję w tych, którzy szukają
prawdziwego sensu swojej egzystencji.
Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka
głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju.

3. Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca,
naucz nas słów i czynów pokoju:
pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią
i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar;
pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki,
gdzie nadal ciągu przelewa się tyle krwi;
pokoju dla całej ludzkości, której wciąż grozi
niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.
Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego,
łamany i dzielony pomiędzy współbiesiadników:
obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności
z rzeszami, które jeszcze dzisiaj
cierpią i umierają z nędzy i głodu,
są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie,
czy padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych.
W mocy Twojego Zmartwychwstania
niech i oni staną się uczestnikami nowego życia.
4. Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, 
także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
Spraw, by materialny postęp ludów
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,
które są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por. J 6,68).
Mane nobiscum, Domine! Alleluja!
 
Oprac. Alicja Kędra 
https://idmjp2.pl/index.php/pl/2069-ostatnie-oredzie-
wielkanocne-i-blogoslawienstwo-urbi-et-orbi-jana-pawla-ii

Ostatnie orędzie wielkanocne  
i błogosławieństwo  
„Urbi et Orbi” Jana Pawła II

* Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II *



BR 04/2022

4 *  Nauczanie Pasterzy Kościoła  * 

WIELKANOCNE ORĘDZIE  
«URBI ET ORBI» 
PAPIEŻA FRANCISZKA
4 kwietnia 2021

W

Drodzy bracia i siostry, dobrych świąt wielkanocnych! 
Dobrych, świętych i pogodnych świąt wielkanocnych!
Dziś rozbrzmiewa na całym świecie proklamacja Kościoła: 
„Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał, jak zapowiedział. 
Alleluja”.

ielkanocna proklamacja nie ukazuje iluzji, nie ujawnia 
formuły magicznej, nie wskazuje drogi ucieczki w ob-

liczu trudnej sytuacji, jaką przeżywamy. Pandemia jest nadal 
w pełnym rozkwicie; bardzo uciążliwy jest kryzys społeczny 
i gospodarczy, zwłaszcza dla najuboższych; mimo to – i jest to 
skandaliczne – nie ustają konflikty zbrojne, i rozbudowywane 
są arsenały wojskowe. I to jest dzisiejszym skandalem.

Wobec tej złożonej rzeczywistości, a raczej pośród niej, 
proklamacja wielkanocna zawiera w niewielu słowach wyda-
rzenie, które daje niezawodną nadzieję: „Jezus, ukrzyżowany, 
zmartwychwstał”. Nie mówi nam o aniołach, czy zjawach, ale 
o człowieku, człowieku z krwi i kości, z twarzą i imieniem: 
Jezus. Ewangelia zaświadcza, że ten Jezus, ukrzyżowany pod 
Poncjuszem Piłatem za to, iż powiedział, że jest Chrystusem, 
Synem Bożym, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie 
z Pismami i jak sam zapowiedział swoim uczniom. 

To właśnie Ukrzyżowany, nie kto inny, zmartwychwstał. 
Bóg Ojciec wskrzesił swego Syna Jezusa, ponieważ wypeł-
nił On do końca Jego wolę zbawienia: wziął na siebie nasze 
słabości, nasze ułomności, wręcz naszą śmierć; znosił nasze 
cierpienia, dźwigał ciężar naszych nieprawości. Dlatego też 
Bóg Ojciec wywyższył Go i teraz Jezus Chrystus żyje na wie-
ki, i On jest Panem.

Świadkowie relacjonują ważny szczegół: zmartwych-
wstały Jezus nosi na dłoniach, stopach i boku odciśnięte rany. 
Te rany są wieczną pieczęcią Jego miłości do nas. Każdy, 
kto doznaje ciężkich doświadczeń, na ciele i na duchu, może 
znaleźć w tych ranach schronienie, otrzymać przez nie łaskę 
nadziei, która nie zawodzi.

Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla tych, któ-
rzy nadal cierpią z powodu pandemii, dla chorych i dla 
tych, którzy stracili bliskich. Niech Pan da im pocieszenie 
i wspiera trud lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. Wszyscy, 
zwłaszcza najsłabsi, potrzebują pomocy i mają prawo, by 
mieć dostęp do niezbędnej opieki. Jest to jeszcze bardziej 
widoczne w chwili, gdy wszyscy jesteśmy wezwani do 
walki z pandemią, a podstawowym narzędziem w tej wal-
ce są szczepionki. W duchu „internacjonalizmu szczepio-
nek” wzywam zatem całą wspólnotę międzynarodową do 
wspólnego zaangażowania, by przezwyciężyć opóźnienia 
w ich dystrybucji oraz ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza 
z krajami najuboższymi.

Zmartwychwstały Ukrzyżowany jest pocieszeniem dla 
tych, którzy stracili pracę lub przeżywają poważne trudno-
ści ekonomiczne i są pozbawieni odpowiedniej opieki spo-
łecznej. Niech Pan zainspiruje działania władz publicznych, 
aby wszyscy, a zwłaszcza rodziny najbardziej potrzebujące, 
otrzymały pomoc niezbędną do zapewnienia odpowiednich 
warunków życia. Pandemia niestety dramatycznie zwiększy-
ła liczbę ubogich i desperację tysięcy ludzi. 

„Trzeba, aby ubodzy wszelkiego rodzaju odnaleźli nadzie-
ję” - powiedział św. Jan Paweł II podczas swojej podróży na 
Haiti. I to właśnie do drogiego narodu haitańskiego kieruję 
w tym dniu moje myśli i słowa zachęty, aby nie był przytłoczo-
ny trudnościami, ale z ufnością i nadzieją patrzył w przyszłość. 
I powiedziałbym, że moja myśl specjalnie biegnie do was, 
drogie siostry i bracia Haitańczycy: jestem blisko was, jestem 
z wami i chciałbym, aby wasze problemy rozwinęły się defini-
tywnie. Modlę się o to, drodzy bracia i siostry Haitańczycy.

Jezus Zmartwychwstały jest również nadzieją dla wielu 
ludzi młodych, którzy zostali zmuszeni do spędzenia długich 
okresów bez możliwości uczęszczania do szkoły lub na uni-
wersytet i dzielenia czasu z przyjaciółmi. Wszyscy potrze-
bujemy przeżywania prawdziwych relacji międzyludzkich, 
a nie tylko wirtualnych, zwłaszcza w wieku, w którym kształ-
tuje się charakter i osobowość. Słyszeliśmy o tym w ubiegły 
piątek podczas Drogi Krzyżowej dzieci. Jestem blisko ludzi 
młodych na całym świecie, a w tej chwili szczególnie tych 
w Mjanmie (d. Birmie), dążących do demokracji, pokojowo 
wyrażając swój głos, będąc świadomymi, że nienawiść można 
rozproszyć jedynie miłością. 

Niech światło Zmartwychwstałego Pana będzie źródłem 
odrodzenia dla migrantów uciekających przed wojną i nędzą. 
W ich obliczu rozpoznajemy oszpecone i cierpiące oblicze 
Pana, który wchodzi na Kalwarię. Niech nie zabraknie im 
konkretnych znaków solidarności i ludzkiego braterstwa, 
zadatków zwycięstwa życia nad śmiercią, które świętujemy 
w tym dniu. Dziękuję krajom, które hojnie przyjmują cier-
piących, szukających schronienia, zwłaszcza Libanowi i Jor-
danii, które goszczą bardzo wielu uchodźców uciekających 
przed konfliktem syryjskim.
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Niech naród libański, przeżywający okres trudności i nie-
pewności, doświadczy pociechy Zmartwychwstałego Pana 
i niech będzie wspierany przez wspólnotę międzynarodową 
w swoim powołaniu do bycia ziemią spotkania, współistnie-
nia i pluralizmu.

Niech Chrystus, który jest naszym pokojem, położy 
wreszcie kres szczękowi broni w umiłowanej i udręczonej 
Syrii, gdzie miliony osób żyją wręcz w nieludzkich warun-
kach, a także w Jemenie, gdzie wydarzeniom towarzyszy 
głuche i skandaliczne milczenie, oraz w Libii, gdzie wresz-
cie widać drogę wyjścia z dekady sporów i krwawych starć. 
Niech wszystkie zaangażowane strony podejmą skuteczne 
starania, aby zakończyć konflikty i pozwolić narodom wy-
czerpanym wojną żyć w pokoju oraz rozpocząć odbudowę 
swoich krajów.

Zmartwychwstanie w sposób naturalny prowadzi nas do 
Jerozolimy. Błagamy Pana, aby obdarzył ją pokojem i bez-
pieczeństwem (por. Ps 122), aby odpowiedziała na powoła-
nie do bycia miejscem spotkania, gdzie wszyscy mogliby się 
czuć braćmi, gdzie Izraelczycy i Palestyńczycy odnaleźliby 
siłę dialogu, aby osiągnąć stabilne rozwiązanie, które pozwo-
li dwóm państwom żyć obok siebie w pokoju i dobrobycie.

W tym świątecznym dniu moje myśli powracają też do 
Iraku, który mogłem odwiedzić w minionym miesiącu i mod-
lę się, aby nadal podążał drogą pokoju, na którą wszedł, aby 
spełniło się marzenie Boga o ludzkiej rodzinie, gościnnej 
i otwartej wobec  wszystkich swoich dzieci [1]. 

Niech moc Zmartwychwstałego Pana wspiera ludy Afryki, 
których przyszłość jest zagrożona przez przemoc wewnętrzną 
i międzynarodowy terroryzm, zwłaszcza w regionie Sahelu 
i Nigerii, a także w regionie Tigraj i CaboDelgado. Niech na-
dal trwają wysiłki na rzecz znalezienia pokojowych rozwią-
zań konfliktów, z poszanowaniem praw człowieka i świętości 
życia, poprzez braterski i konstruktywny dialog w duchu po-
jednania i czynnej solidarności.

Na świecie wciąż jest zbyt wiele wojen i nazbyt wiele 
przemocy! Niech Pan, który jest naszym pokojem, pomoże 
nam przezwyciężyć mentalność wojny. Niech sprawi, by jeń-
cy w konfliktach, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy i w Gór-
skim Karabachu, mogli bezpiecznie powrócić do swoich 
rodzin, niech też zainspiruje światowych przywódców do za-
hamowania wyścigu zbrojeń. Dziś, 4 kwietnia, obchodzony 
jest Światowy Dzień Walki z Minami Przeciwpiechotnymi, 
podstępnymi i strasznymi urządzeniami, które co roku zabi-
jają lub okaleczają wielu niewinnych ludzi i nie pozwalają 
ludzkości „iść razem ścieżkami życia, nie lękając się groźby 
zniszczenia i śmierci” [2].  O ileż lepszy byłby świat bez tych 
narzędzi śmierci!

Drodzy bracia i siostry, także w tym roku, w różnych miej-
scach, wielu chrześcijan obchodziło Wielkanoc z poważnymi 
ograniczeniami, a czasem nawet bez możliwości uczestnicze-
nia w celebracjach liturgicznych. Módlmy się, aby te ograni-
czenia, podobnie jak wszystkie ograniczenia wolności kultu 
i religii na świecie, zostały usunięte, i aby każdy mógł swo-
bodnie modlić się i uwielbiać Boga.

Pośród wielu trudności, które przeżywamy, nie zapomi-
najmy nigdy, że jesteśmy uzdrowieni ranami Chrystusa (por. 
1 P 2,24). W świetle Zmartwychwstałego nasze cierpienia się 
przemieniają. 

Tam, gdzie była śmierć, jest obecnie życie; gdzie był smu-
tek, jest obecnie pocieszenie. Przyjmując krzyż, Jezus nadał 
sens naszym cierpieniom, a teraz modlimy się, aby dobro-
czynne skutki tego uzdrowienia rozprzestrzeniły się na cały 
świat. Dobrych, świętych i pogodnych świąt wielkanocnych!
  
________________________________________
[1] Por. Spotkanie międzyreligijne w Ur, 6 marca 2021
[2] ŚW. JAN PAWEŁ II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pań-
ski”. 28 lutego 1999.
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice 
Vaticana

* * *
Obecny Rok Pański 2022 przynióśł nowe tragiczne wydarzenia 
spowodowane agresją Rosji na Ukrainę. Olbrzymie zniszcze-
nia, ale przede wszystkim tysiące bestialsko zamordowanych 
ofiar, a także exodus, zwłaszcza kobiet i dzieci...

Poruszający przebieg miała audiencja ogólna papieża 
Franciszka. Mówiąc o coraz bardziej przerażających okru-
cieństwach dokonywanych na niewinnych kobietach i dzie-
ciach Papież Franciszek wziął do rąk ukraińską flagę, przy-
wiezioną mu wczoraj z Buczy. Pokazując ją światu apelował 
o położenie kresu wojnie i zachęcał do modlitwy o pokój.

Mówiąc o Ukrainie, Ojciec Święty był wyraźnie poru-
szony, w jego twarzy i tonie głosu wyczytać można było ból 
z powodu dokonujących się okrucieństw.

Krew niewinnych ofiar błaga o zakończenie wojny
    „Najnowsze informacje o wojnie na Ukrainie, zamiast 
przynosić ulgę i nadzieję, zaświadczają o nowych potwornoś-
ciach, takich jak masakra w Buczy – mówił Ojciec Święty. 
– Coraz bardziej przerażające okrucieństwa, dokonywane są 
także na cywilach, bezbronnych kobietach i dzieciach. Są to 
ofiary, których niewinna krew woła do nieba i błaga: «Niech 
zostanie położony kres tej wojnie! Niech zamilknie broń! 
Niech zaprzestanie się siać śmierć i zniszczenie!». Pomódlmy 
się o to razem.“

Kolejne słowa Papież wypowiedział trzymając w rękach 
ubrudzoną ukraińską flagę, którą na koniec ucałował. Napisy 
na niej świadczyły, że zanim dotarła do Buczy, była świadkiem 
rewolucji godności, która miała miejsce na Majdanie. Papież 
zaprosił też do siebie obecne na audiencji razem z matkami 
ukraińskie dzieci. Ofiarowały mu namalowany przez siebie 
obraz w barwach ukraińskiej flagi z napisem – chcemy pokoju. 
Franciszek obdarował dzieci ogromnymi jajkami z czekolady.

„Wczoraj prosto z Buczy przywieziono mi tę flagę. Ta 
flaga pochodzi z wojny, właśnie z tego zamęczonego miasta 
– Buczy. Towarzyszy nam też tutaj grupa ukraińskich dzieci. 
Pozdrówmy je i pomódlmy się razem z nimi – zachęcał Papież 
trzymając w rękach ukraińską flagę. – Te dzieci musiały ucie-
kać i przybyć do obcej ziemi: to jeden z owoców wojny. Nie 
zapominajmy o nich i nie zapominajmy o narodzie ukraińskim. 
Ciężko jest być wykorzenionym ze swej ziemi przez wojnę.”

Polakom Ojciec Święty podziękował za otwarcie serc 
i drzwi domów przed uchodźcami. Do przygotowanych 
wcześniej słów pozdrowień dodał od serca: „Dziękuję wam 
bardzo za to, co zrobiliście dla Ukraińców”.

Beata Zajączkowska – Watykan
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100. rocznica wyboru 
papieża Piusa XI 

niedzielę 6 lutego 1922 roku minęła 100. rocznica 
wyboru papieża Piusa XI. 

Pius XI (łac. Pius PP. XI; właśc. Ambrogio Damiano 
Achille Ratti) – włoski duchowny rzymskokatolicki, nuncjusz 
apostolski w Polsce w latach 1919–1921, arcybiskup metro-
polita Mediolanu w latach 1921–1922, 259. papież w okresie 
od 6 lutego 1922 do 10 lutego 1939 i 1. Suweren Państwa 
Watykańskiego od 7 czerwca 1929 do 10 lutego 1939, urodził 
się w roku 1857 w Desio koło Mediolanu. 

Był synem właściciela przędzalni jedwabiu. Początkowo 
uczył się w szkołach kościelnych. Po zdaniu matury w gimna-
zjum państwowym w Mediolanie wstąpił do seminarium du-
chownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 grudnia 1879. 
Kontynuował studia w Rzymie. Ukończył prawo kanoniczne 
na Uniwersytecie Gregoriańskim, teologię na dominikańskim 
uniwersytecie Sapienza oraz filozofię w Akademii św. Toma-
sza – uzyskując trzy doktoraty. 

W 1882 wrócił do Mediolanu i pracował 3 miesiące 
w duszpasterstwie. Przez kilka lat był profesorem w tam-
tejszym seminarium duchownym. Od 5 listopada 1888 r. 
pracował w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie. Pro-
wadził badania naukowe w wielu ośrodkach europejskich 
(m. in. w Berlinie, Wiedniu, Oxfordzie, Paryżu, Monachium 
i  Rydze).W 1907 został kierownikiem (prefektem) Biblioteki 
Ambrozjańskiej. 

W kwietniu 1918 został mianowany przez papieża Be-
nedykta XV wizytatorem apostolskim w Polsce, a po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości nuncjuszem apostolskim. 
Dodatkowo pełnił funkcję papieskiego komisarza na terenach 
plebiscytowych na Górnym Śląsku, Prusach Wschodnich 
i Prusach Zachodnich. 

W tym czasie Benedykt XV wyniósł go do godności ar-
cybiskupa tytularnego. Konsekracji dokonał w Warszawie 
28 października 1919 r. arcybiskup metropolita warszawski 
Aleksander Kakowski. Podczas bitwy warszawskiej 1920 r. 
arcybiskup Ratti pozostał w Warszawie jako jeden z dwóch 
(obok ambasadora Turcji) przedstawicieli dyplomatycznych 
obcego państwa. 

6 lutego 1922 r. został wybrany na papieża, przyjął wów-
czas imię Piusa XI. Wprowadził w Kościele szereg ważnych 
zmian. W 1922 r. nakazał, aby konklawe rozpoczynało się 
po upływie 15–18 dni od śmierci papieża. Miało to umożli-
wić przybycie kardynałom zamorskim. W tym samym roku 
powołał również do życia stowarzyszenie Akcja Katolicka 
(encyklika Ubi arcato). 

W roku 1923 ustanowił dzień 3 maja świętem Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski. 

Doprowadził do podpisania 11 lutego 1929 r. konkordatu 
z Włochami – tzw. układu laterańskiego, na mocy którego 
utworzone zostało Państwo Watykańskie a Rzym uznany 
został za stolicę państwa włoskiego. W związku z powyż-
szymi wydarzeniami nazywany jest Papieżem Pojednania. 

11 grudnia 1925 ogłosił encyklikę Quas primas, którą 
ustanowił Święto Chrystusa Króla. Przyczynił się do roz-
winięcia idei pierwszych piątków miesiąca, jako zadośćuczy-
nienia za grzechy ludzkości. 

W 1925 r. doprowadził do podpisania konkordatu z Polską. 
W latach 1925–1926 utworzył Muzeum Misyjno-Etnologicz-
ne, a w 1937 roku powołał Papieską Akademię Nauk. Pius XI 
zmarł w Watykanie 10 lutego 1937 r. i został pochowany 
w bazylice św. Piotra. Już po jego śmierci ogłoszono dwie 
encykliki piętnujące systemy totalitarne hitleryzm (Mit 
brennender Sorge z 14 marca 1937 r.) i komunizm (Divini 
Redemptoris – 19 marca 1937 r.).

Życie Piusa XI przypadło na burzliwy okres dziejów. 
Rozwijająca się technika zmieniła wizerunek świata. Poja-
wiły się: telegraf S. Morse’a (1831), telefon (A. Bell1876), 
żarówka (T. Edison 1879), samochód (1885) od roku 1911 
produkowany seryjnie w zakładach H. Forda, kinematograf 
(1888), radio (1894), pralka napędzana elektrycznie (1899), 
samolot (W. i O. Wright 1903), lodówka (1914). 

Kiedy wydawało się, że świat wkracza w okres niebywa-
łego dostatku, wybuchła I wojna światowa. Zginęło 8,5 mi-
liona żołnierzy, zmieniła się mapa polityczna świata. Upadły 
dotychczasowe potęgi (Austro-Węgry, Rosja), pojawiły się 
nowe (USA, Japonia). 

Pius XI (łac. Pius PP. XI; właśc. 
Ambrogio Damiano Achille Ratti; ur. 
31 maja 1857 w Desio, zm. 10 lutego 
1939 w Watykanie) – włoski duchowny 
rzymskokatolicki, nuncjusz apostolski 
w Polsce w latach 1919–1921, arcybi-
skup metropolita Mediolanu w latach 
1921–1922, 259. papież w okresie od 6 
lutego 1922 do 10 lutego 1939[2] i 1. 
Suweren Państwa Watykańskiego od 7 
czerwca 1929 do 10 lutego 1939.

* Nauczanie Ojca Świętego Piusa XI *

Pomnik Piusa XI na dziedzińcu Nucjatury w Warszawie
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Utworzono pierwsze państwo, którego przywódcy usiło-
wali w praktyce budować ustrój socjalistyczny. Powstało lub 
odrodziło się wiele mniejszych państw. Proces odbudowy 
Europy po niebywałych zniszczeniach wymagał ogromnych 
nakładów. Dla przykładu straty Francji to 1.364.000 zabitych 
i 3.740.000 rannych młodych mężczyzn. Zniszczenia material-
ne osiągnęły równowartość 8 miliardów funtów brytyjskich: 
4.022 wsie zostały zniszczone, 20.000 fabryk legło w gruzach, 
miliony akrów żyznej ziemi zostało zryte pociskami i zatrute 
gazami bojowymi tak, że przywrócenie im żyzności kosztowa-
ło drożej, niż wzięcie w uprawę dziewiczego lasu. Imperium 
Brytyjskie straciło 900.000 zabitych i dwa miliony rannych, 
straty marynarki brytyjskiej to 8.000.000 ton w zatopionym 
tonażu. Relatywnie biedne Włochy poświęciły 2 miliony lu-
dzi zabitych i rannych, a na prowadzenie walk wydały 70 mln 
franków [Lloyd George 1938]. 

Zniszczenia na terenach Polski były tak wielkie, że pro-
dukcja przemysłowa spadła do 15% poziomu przedwojen-
nego. Szczególnie ucierpiało rolnictwo. Głównie za sprawą 
mobilizacji rolników dramatycznie spadła produkcja podsta-
wowych produktów żywnościowych. Pod koniec wojny żad-
na z walczących stron nie była już w stanie wyżywić armii. 
Produkcja rolnicza Francji spadła o 30%, a Niemiec o 38%. 
W tym ostatnim kraju zbiory owsa  spadły o 51%, pszenicy 
o 45%, ziemniaków o 44%, żyta o 34%. Pogłowie świń zma-
lało o 57%, koni o 22,8%, bydła o 11,5%. We Francji ograni-
czenia produkcji były tylko nieco mniejsze. Problemem na-
szego kontynentu stał się głód. Przykładowo przydziały mąki 
w Niemczech zredukowano z 225 kg rocznie w roku 1915 do 
160 kg w roku 1917. 

Odbudowa rolnictwa jest szczególnie powolna, dlatego 
skutki wojny odczuwalne były jeszcze długo po jej zakoń-
czeniu. Jej postępy opóźniały trwające jeszcze kilka lat lo-
kalne wojny o granice oraz kryzysy gospodarcze. Nieszczęść 
dopełniła epidemia grypy „hiszpanki”, która zabiła więcej 
Europejczyków niż wojna. Spuścizną po wojnie była niesta-
bilność polityczna wielu państw. Pogłębiała ona niezadowo-
lenie społeczne i zmuszała do wprowadzania rządów autory-
tarnych. Na fali takiego niezadowolenia w roku 1922 Benitto 
Mussolini sięgnął po władzę. 

W najlepszej sytuacji były Stany Zjednoczone. Straciły co 
prawda 60.000 zabitych ale „ani jeden szałas w wiosce amery-
kańskiej nie został zniszczony wskutek działań nieprzyjaciela” 
[Lloyd George 1938]. Nienaruszona wojną gospodarka USA 
rozwijała się początkowo dynamicznie. Wielką rolę odegrała 
motoryzacja. Z fabryk amerykańskich w roku 1923 wyjechało 
930 tysięcy aut, a rok później już 1,5 mln. Ożywieniu gospo-
darczemu towarzyszył szybki postęp techniczny. W roku 1927 
udźwiękowiono film, w roku 1928 wyemitowano pierwszą au-
dycję telewizyjną. 

Jednak to właśnie w USA wybuchł największy kryzys 
gospodarczy w XX wieku, który, w latach 1929–1933 objął 
praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz wszystkie 
dziedziny gospodarki. Rozpoczął się od gwałtownego spadku 
notowań akcji na giełdzie nowojorskiej w „czarny wtorek” 29 
października 1929 r. Jego skutkiem był łańcuch bankructw, 
które rozprzestrzeniły się stopniowo na prawie wszystkie kra-
je. Pracę utraciły setki milionów ludzi. W USA bezrobocie 
sięgnęło 1/3 siły roboczej. 

Spadek produkcji przemysłowej sięgnął w niektórych kra-
jach 50% (Polska, USA). 

Wolumen handlu światowego zmalał z 3 miliardów (ów-
czesnych) dolarów w roku 1929 domniej niż jednego miliar-
da w roku 1933. Poprawa sytuacji gospodarczej nastąpiła 
w 1933 r., w Polsce dopiero po 1935 r. 

Następstwa wielkiego kryzysu dla polityki międzyna-
rodowej były kolosalne. W Niemczech do władzy doszedł 
Adolf Hitler, w Japonii rządy objęli militaryści. W Chinach 
upadł rząd, co było początkiem wojny domowej i marszu ko-
munistów do władzy. Nawet w krajach demokratycznych na 
znaczeniu zyskiwały partie komunistyczne i faszystowskie.

W USA skutki kryzysu zostały złagodzone przez tzw. 
Nowy Ład Gospodarczy (ang. New Deal), czyli program 
reform ekonomiczno-społecznych, wprowadzonych przez 
prezydenta F. D. Roosevelta w latach 1933–1939. Popular-
ność zyskała, zakładająca interwencję państwa w gospodarce, 
ekonomiczna doktryna J. M. Keynesa, która przez wiele lat 
dominowała w teorii i praktyce gospodarczej krajów kapi-
talistycznych i w dalszym ciągu zachowuje swą aktualność 
[Stiglitz 2004]. 

Brak widocznych negatywnych skutków gospodarczych 
w Rosji Sowieckiej spowodował wzrost popularności partii 
socjalistycznych i komunistycznych, które coraz śmielej do-
magały się przyłączenia ich krajów do grupy państw socja-
listycznych. Szerzeniu się ideologii komunistycznej sprzyja-
ła polityka informacyjna władz ZSRR, które bezwzględnie 
pozbywały się tych, którzy rzetelnie opisywali rzeczywistość 
[Berson 1936]. W ten sposób świat miał mgliste pojęcie 
o skali zbrodni, jaka towarzyszyła budowie pierwszego pań-
stwa socjalistycznego. 

N. Davies (2002) ocenia liczbę ludności eksterminowanej 
w ZSRR do 1937 roku na: okres wojny domowej i głodu na 
Powołżu – od 3 do 5 milionów, przymusowa kolektywizacja 
– od 10 do 14 milionów, okres głodu i terroru na Ukrainie 
– od 6 do 7 milionów, okres wielkiego terroru – 1 milion, 
deportowani do łagrów –10 milionów. 

Fascynacja znacznej części mieszkańców Europy niebez-
piecznymi ideologiami sprawiła, że Stolica Apostolska, nie 
czekając na okrągłą rocznicę ogłoszenia Rerum novarum, us-
tami Piusa XI 15 maja 1931 r. ponownie zabrała głos w kwestii 
społecznej. Quadragesimo anno to encyklika o odnowieniu 
ustroju społecznego i o udoskonaleniu go według normy pra-
wa Ewangelii.  

Bezpośrednią przyczyną ogłoszenie encykliki Quadra-
gesimo anno były obchody 40. rocznicy wydania encykliki 
Rerum novarum, które w środku światowego kryzysu gospo-
darczego ściągnęły do Rzymu rzesze robotników. Zachęciło 
to papieża, by jak pisze: 

„...przypomnieć te wielkie dobrodziejstwa, które encyklika 
dała Kościołowi katolickiemu, a przez niego całej ludzkości, aby 
społeczną i gospodarczą naukę obronić wobec pewnych wątpli-
wości i niektóre jej punkty dokładniej wyjaśnić, ażeby wydać sąd 
o stanie życia gospodarczego i poznać przyczyny socjalizmu, 
a potem wykryć źródło obecnego rozstroju społecznego i równo-
cześnie wskazać jedyną drogę gruntownej naprawy”.

„Dobrodziejstwami” nazwał papież pozytywne zmiany, 
jakie nastąpiły po ogłoszeniu encykliki Rerum novarum. 

* Nauczanie Ojca Świętego Piusa XI *

dokończenie na str. 24 F
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* Spotkania biblijne *

o. Krystian Olszewski ofm 

Doświadczyć Bożego  
miłosierdzia – jak Maryja, 
święci i błogosławieni

Pax et bonum!
jciec Świety Franciszek bullą Misericordie vultus 
z 11 kwietnia 2015 r., w wigilię święta Miłosierdzia 

Bożego ogłosił dla całego Kościoła Nadzwyczajny Rok Mi-
łosierdzia, który trwał od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 
2016 roku. 

„Miłosierdzie Boga nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, ale 
konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość 
ojcowską i matczyną. [...] Pochodzi ona z wnętrza jako uczu-
cie głębokie, naturalne, akt czułości i współczucia, odpusz-
czania i przebaczenia” (bulla Misericordiae vułtus nr 6).

Analizując Biblię można dostrzec, że o miłosierdziu Boga 
jest mowa ponad 400 razy. W Piśmie Świętym Bóg przed-
stawiony jest jako miłosierny Pan. Objawia On nam swoje 
oblicze i serce. On sam, jak mówi Księga Wyjścia, objawiając 
się Mojżeszowi definiuje siebie w następujący sposób: „Pan, 
Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę 
i wierność”. 

Pan jest miłosierny – słowo to przywołuje postawę czułej 
troski – takiej, jaką matka otacza swoje dziecko (...) pragnąc 
jedynie je kochać, chronić, pomagać, gotowa oddać dla niego 
wszystko, nawet siebie samą (katecheza papieża Franciszka 
z 13 stycznia 2016 roku). W tej Księdze świętej o innych 
przymiotach Boga jest mniej, np. o sprawiedliwości 385 razy, 
o wszechmocy bożej 200 razy. Jest ono wielką tajemnicą, 
którą należy rozważać w duchu szczególnej pokory i bojaźni 
Bożej. Słowo miłosierdzie (misericordia) wyraża, najogólniej 
rzecz ujmując dobroć, łaskawość, miłość. Stwierdzono, że 
w Biblii pojęcie „miłosierdzie” rozpatrywane ze strony Boga 
względem człowieka, jak i człowieka względem jego bliź-
niego, zawiera ogromne bogactwo odcieni znaczeniowych, 
w zależności od sytuacji życiowej i wzajemnych związków 
międzyludzkich. 

„Jak się lituje ojciec nad synami, tak Jahwe się lituje nad 
tymi, co się Go boją” (Ps 108 [102],13). 

,,Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna 
swego wezwałem z Egiptu” (Oz 11,1). 

„Jest to prawdziwe miłosierdzie Boże, że nie zostali-
śmy unicestwieni, Jego miłosierdzie jest niewyczerpane” 
(Lm3,22). 

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta 
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomnia-
ła, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,14n).

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-
stąpią” (Mt 5,7).

Miłosierdzie jest przymiotem serca. Człowiek miłosierny 
dostrzega potrzebujących i w miarę swych możliwości spie-
szy im z pomocą. Istotnym elementem jest dokładne rozpo-
znanie potrzeb człowieka. Tradycja w oparciu o Biblię spo-

rządziła wykaz siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy i 
siedmiu co do ciała. Oto one: 

Co do duszy – grzeszących napominać, nieumiejętnych 
pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, 
krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić 
się za żywych i umarłych.; 

Uczynki co do ciała: Głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić, podróżnych w dom przyjąć, nagich przyodziać, cho-
rych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych grzebać. 

Miłosierdzie zostało potraktowane przez Chrystusa jako 
najkrótsza i najpewniejsza droga do odpuszczania grzechów, 
do miłosiernego Pana. Od samego początku czyny miłosier-
dzia zajmowały ważną rolę w życiu uczniów Chrystusa. To 
dziedzictwo Starego Testamentu, w którym miłosierdzie było 
wykładnikiem doskonałości prawowiernego Żyda. 

Z ważniejszych wydarzeń i tekstów biblijnych można tu 
przytoczyć początek epoki Sędziów (Sdz 3,7-9), modlitwę Sa-
lomona z okazji poświęcenia świątyni (1 Krl 8,22-53), prośbę 
proroka Micheasza o przebaczenie (Mi 7,18-20), Izajaszowe 
orędzie pocieszenia (1,18;51,4-16), modlitwę wygnańców 
(Ba 2,11-13), odnowę Przymierza po powrocie z wygnania 
(Ne 9). Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, 
podobną do miłości oblubieńca (Oz 2,21-25; Iz 54,6-8). Jeśli 
spotka się z pokutą, z prawdziwym nawróceniem, przywróci 
swój lud z powrotem do łaski (Jr 31,20; Ez 39,25-29).

Miłosierdzie objawione w krzyżu  
i zmartwychwstaniu

Orędzie mesjańskie Chrystusa oraz cała Jego działalność 
wśród ludzi kończy sie krzyżem i zmartwychwstaniem (mi-
sterium paschale). Rzeczywistość Odkupienia rodzaju ludz-
kiego odsłania niesłychaną godność człowieka. Wydarzenia 
wielkopiątkowe, sądy nad Jezusem, wcześniej modlitwa Jego 
w Ogrojcu wprowadzają w wielki obszar miłości miłosier-
nej Boga do człowieka. On, który „przeszedł dobrze czy-
niąc i uzdrawiając...” (Dz 10,38), lecząc „wszystkie choroby 
i wszystkie słabości” (Mt 9,35). 

Chrystus sam zasługiwał na miłosierdzie, zwłaszcza gdy 
był pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowa-
ny cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w strasz-
liwych męczarniach oddaje ducha (por. Dives in Misericordia 
nr 7). Bóg „własnego Syna nie oszczędził, ale dla nas grze-
chem uczynił Tego, który nie znał grzechu” (por 2 Kor 5,21). 

Nietrudno zauważyć, że Boskie Serce jest symbolem mi-
łości i bólu, a zarazem naczyniem miłosierdzia i wybaczenia. 
Na przebity bok jako źródło miłosierdzia wskazał Chrystus, 
gdy mówił św. Faustynie: „Rana serca mojego jest źródłem 
niezgłębionego miłosierdzia” (Dz.1190). W ten sposób Odku-
pienie niesie w sobie całą pełnię objawienia miłosierdzia.

Maryja jest obrazem miłosiernego Ojca
Słowa Maryi wypowiedziane na progu domu u Elżbiety, 

że miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie (por. Łk 1,50), 
świadczą o Jej miłosiernym sercu. Nikt tak jak Matka Ukrzy-
żowanego nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrzą-
sającego spotkania transcendentnej Bożej sprawiedliwości 
z miłością, owego „pocałunku”, jakiego miłosierdzie udzieli-
ło sprawiedliwości (por. D. in M. nr 9). Maryja otwiera przed 
nami swoje Serce i pragnie otoczyć swoją miłością każdego 

*   Boże miłosierdzie  *
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grzesznika. Pragnie przywrócić człowiekowi utracony wsku-
tek grzechu pokój ducha. Podobnie Jezus do św. Faustyny 
mówił: „Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników, prag-
nę ich zbawienia” (Dz.186). 

Człowiek czerpie ze zdrojów miłosierdzia, kiedy podej-
muje wysiłek nawrócenia, przystępując do sakramentu poku-
ty i pojednania. A następnie przyjmuje godnie dar Eucharystii. 
Tę wielką tajemnicę naszej wiary Jezus wyraził słowami do 
św. Faustyny: „Widzisz, opuściłem tron nieba, aby się z tobą 
połączyć. To, co widzisz, jest rąbek dopiero, a już dusza two-
ja omdlewa z miłości, lecz jak się serce twoje zdumieje, gdy 
Mnie ujrzysz w całej chwale! Lecz chcę ci powiedzieć, że to 
życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez 
Komunię świętą. Każda Komunia święta czyni cię zdolniejszą 
do obcowania przez całą wieczność z Bogiem” (Dz. 1810).

Droga świętości bł. ks. Michała Sopoćki –  
spowiednika, kierownika duchowego.

„Napisz, że dniem i nocą wzrok mój spoczywa na nim, a że 
dopuszczam te przeciwności, to dlatego, aby pomnożyć jego 
zasługi, Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpli-
wość i trud dla mnie podjęty” (Dz. 86)

Błogosławiony kapłan, rektor kościoła ss. Bernardynek 
w Wilnie, profesor w Seminarium łaski Bożej nie zmarnował. 
Współpracując z nią realizował drogę powołania kapłańskie-
go do świętości oraz w służby Bogu i ludziom. Stał się współ-
realizatorem misji jej powierzonej. Stał się wiernym aposto-
łem tajemnicy Miłosierdzia Bożego. W 1938 roku w swoim 
Dzienniku zapisał: 

„Sięgając wzrokiem wstecz, aż do lat dziecinnych swego 
życia, widzę jedno pasmo objawów niezmierzonego miłosier-
dzia Bożego. (...) A najwięcej miłosierdziu Bożemu zawdzię-
czam powołanie kapłańskie, które odczułem dość wcześnie, 
podtrzymywanie tej chęci pomimo tylu przeszkód, prowa-
dzenie mnie przez liczne doświadczenia, w którym na pewno 
bym upadł i zginął, gdyby litość Stwórcy nie zsyłała mi wy-
raźnej pomocy z góry. (...) Wobec tego byłbym najgorszym 
niewdzięcznikiem, gdybym nadal jeszcze należał do siebie i 
chciał szukać siebie w jakiejkolwiek czynności, słowach lub 
myślach. Ufność w dalsze miłosierdzie Boże, szerzenie kultu 
tego miłosierdzia wśród innych i bezgraniczne poświęcenie 
mu wszystkich swoich myśli, słów i uczynków bez cienia 
szukania siebie, będzie naczelną zasadą mego dalszego życia 
przy pomocy tegoż niezmierzonego miłosierdzia”.

Został beatyfikowany w Białymstoku, w 2008 roku.
Kapłanem, który realizował tajemnicę miłosierdzia Bo-

żego w Warszawie przed rokiem 1505 był bł. Władysław 
z Gielniowa. Jego konfesjonał był oblegany przez peniten-
tów, a dobrami materialnymi ciągle się dzielił z najbied-
niejszymi. Często o tej działalności mówił w kazaniach, w 
kościele św. Anny w Warszawie Stefan kardynał Wyszyński 
– Prymas Tysiąclecia. Módlmy się o Jego kanonizację i o ka-
nonizację błogosławionego Władysława, patrona Warszawy 
i ojców bernardynów.

o. Krystian Olszewski ofm

Kazanie wygłoszone w dniu 24 kwietnia 2017 roku, w Warszawie 
w kościele św. Anny.

Skromna polska zakonnica, siostra Maria Faustyna Kowalska 
została przez Boga wybrana, by głosić Jego miłosierdzie. To jej Pan 
objawił, że „teraz jest czas miłosierdzia”. 

Bóg, który dał nam już wszystko, pragnie ofiarować jeszcze 
więcej. Jego miłosierdzie dla nas, ludzi, nie ma granic. Nie musi-
my dopraszać się o miłość Boga, ona ogarnia wszystkich i każdego 
z nas, jeśli tylko Bogu zaufamy i powierzymy Mu siebie. W taki 
sposób ofiarowała Mu siebie siostra Faustyna. 
Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem.

Wytryskujesz z Troistości Bożej,
Lecz z jednego miłosnego łona;
Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy
W całej pełni, gdy spadnie zasłona.

Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie,
Płynie wszelkie szczęście i życie;
A więc wszystkie stworzenia i twory
Wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie.

Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas,
Przez żywot Jezusa na krzyżu rozpięty;
Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, grzeszniku, 
Ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.

Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni
Z Serca Jezusowego,
Nie dla aniołów ani Cherubinów, Serafinów,
Ale dla zbawienia człowieka grzesznego.

(Dz. 522)
Gdy ból zawładnie całą mą duszą
I horyzont się ściemni jak noc,
A serce rozdarte męki katuszą,
Jezu ukrzyżowany, Tyś moja moc.

Gdy dusza bólem zmroczona,
Wytęża siły i walczy bez wytchnienia,
A serce w udręczeniu gorzkim kona,
Jezu ukrzyżowany, nadziejo mego zbawienia.

I tak dzień po dniu upływa,
A dusza kąpie się w goryczy morza,
I serce się we łzach rozpływa,
Jezu ukrzyżowany, Ty mi świecisz jak zorza.

A gdy kielich goryczy już się przelewa
I wszystko wobec niej jest sprzysiężone,
A dusza ogrójcowe chwile przeżywa,
Jezu ukrzyżowany, w Tobie mam obronę.

Gdy dusza w poczuciu swej niewinności
Przyjmuje od Boga te dopuszczenia,
Wtenczas serce jest zdolne odpłacać miłością za przykrości,
Jezu ukrzyżowany, mą słabość we wszechmoc zmieniaj.

(Dz. 1151)

Św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, 
„Dzienniczek, Miłosierdzie Boże w duszy mojej”.

Miłosierdzie Pańskie
wyśpiewywać na wieki 

*   Boże miłosierdzie  *
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Spotkania biblijne (6.1)
Ewangelia według  
Świętego Mateusza

szyscy czterej Ewangeliści umieszczają chrzest Jezusa 
na początku Jego publicznej działalności. Jezus ma oko-

ło trzydziestu lat, uwaga ta – jak czytamy u ks. prof. R. Bart-
nickiego – „może mieć znaczenie teologiczne. Po ukończeniu 
30 lat lewici byli dopuszczani do sprawowania funkcji kapłań-
skich (por. Lb 4,3). Józef Egipski rozpoczynał swoje urzędowa-
nie, gdy przekroczył trzydziesty rok życia (Rdz 41,46). Dawid 
w tym wieku został namaszczony na króla (por. 2 Sm 5,4), 
a Ezechiel powołany na proroka (Ez 1,1). Trzydzieści lat wska-
zuje na to, że Jezus pełnoprawnie obejmuje swój urząd mesjań-
skiego króla, kapłana i proroka” [3]. 

Ks. prof. W. Chrostowski eksplikuje, że „w prawie ży-
dowskim, tym dawnym, starożytnym jak i dzisiejszym, ist-
nieje granica wieku mężczyzny, który do trzydziestego roku 
życia musi wybrać jeden z obowiązków: albo małżeństwo, 
albo studiowanie Prawa, albo studiowanie Tory” [4]. Od 
swojego chrztu Jezus rozpoczyna wypełnianie misji Proroka 
i Mesjasza.

Kto to jest prorok?
Przywykliśmy uważać proroków za wróżbitów, za osoby 

o szczególnej umiejętności przepowiadania przyszłości, wi-
dzenia przyszłych wydarzeń. „Biblia posługuje się hebraj-
skim słowem nabi, które tłumaczymy jako prorok, chociaż 
jego znaczenie nie jest całkiem jasne, a pochodzenie zapewne 
obce. 

W języku akkadyjskim czasownik nabu znaczy wołać, 
stąd rzeczownik nabi to albo powołany, albo wołający, przy 
czym, jeśli wołający, to w imieniu tego, kto go powołał. 

Warto tutaj zwrócić uwagę, że tłumacze Septuaginty, 
znający niewątpliwie lepiej od nas i hebrajski, i grecki, 
jako odpowiednika nabi nie używają nigdy greckiego słowa 
mantis (najczęściej spotykane słowo na określenie wiesz-
cza), ale zawsze znacznie rzadszego w greckim języku re-
ligijnym terminu prophetes [prorok]. (…) Już sam wybór 
tego słowa wskazuje, że przynajmniej dla tłumaczy Septu-
aginty biblijny prorok to przede wszystkim człowiek prze-
mawiający w imieniu Jahwe” [10]. Jego posłannictwo jest 
posłannictwem szczególnym: oto prorok zostaje wezwany, 
aby stać się głosem Pana. Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie 
będzie prorokować? (Am 3,8).

Charyzmat profetyczny jest czystym darem Bożym. 
Król, kapłan, prorok, bywali trzema całkowicie różnymi, 
lecz powiązanymi ze sobą członkami ekip kierowniczych. 
Izrael mógł wybrać króla. Istniały rody kapłańskie. Lecz 
Izrael nie mógł wybrać proroka, ani też nie istniały rody 
prorockie. Prorok przychodził od Boga, nie od ludzi. Pro-
rocy kształtowali – jak podkreśla prof. Anna Świderkówna 
– „w rozstrzygający sposób teologię i myśl religijną Izraela, 

głosili jako pierwsi wielkie idee etyczne i nie zdezaktuali-
zowane do dzisiaj zasady współżycia społecznego. Niczego 
podobnego nie znajdziemy w profetyzmie pogańskim. (…) 
Grecja nauczyła nas myśleć, Rzym rozbudował prawo, lecz 
to właśnie Jerozolimie zawdzięczamy rozbudzenie sumienia 
i poczucia sprawiedliwości” [10].

Głównym przesłaniem proroków było przypominanie 
o istnieniu Boga i o działaniu Boga w historii oraz wzywa-
nie do posłuszeństwa Bożym wezwaniom. Biblijny prorok 
to człowiek, który ukazuje nam oblicze Boga, a tym samym 
drogę, którą mamy iść. 

Kim jest Mesjasz w ST? 
Mesjasz (hr. pomazaniec, gr. christos) oznacza kogoś na-

maszczonego. „Na Bliskim Wschodzie monarchia zawsze 
miała charakter sakralny. Znajdował on pełny wyraz w szeroko 
rozbudowanym rytuale intronizacji króla. A za najważniejsze 
z całego tego rytuału autorzy biblijni uznawali namaszczenie 
olejem. Przez nie to właśnie władca otrzymuje od Boga dar 
Jego ducha, którego mocą odtąd jako pomazaniec-mesjasz 
będzie zapewniał swojemu ludowi pokój i dobrobyt, budując 
je niezawodnie na Prawie i Sprawiedliwości. Jest bowiem 
namiestnikiem i przedstawicielem Jahwe, a zatem także i po-
średnikiem między Nim samym a Jego ludem” [11].

Ks. prof. S. Łach zwraca uwagę, że mesjanizm – obok mo-
noteizmu – należy do centralnych idei całej Biblii. „W księ-
gach ST występuje w formie raz po raz głoszonej obietnicy, 
że Jahwe ześle Izraelowi i całej ludzkości Zbawcę, zwanego 
w Ps 2,2 Mesjaszem, który usunie z ziemi wszelką niespra-
wiedliwość i wojny i zapoczątkuje na ziemi królestwo Boże 
pełne wszelkiej szczęśliwości i pokoju” [7]. 

„Na obraz Mesjasza w czasach Jezusa składały się postaci: 
Mesjasz królewski – triumfujący zwycięzca [stanie na czele 
pospolitego ruszenia, ramieniem wspieranym Bożą mocą 
chwyci za broń i poprowadzi wszystkich do walki z Rzymia-
nami, aby oczyścić kraj z wojsk okupujących Palestynę], ale 
też przynoszący pokój całemu światu, cierpiący Sługa Jahwe 
i wreszcie Syn Człowieczy z Księgi Daniela, ‘przychodzący 
na obłokach’, należący już w pełni do sfery Bożej” [12].

W dziejach Izraela profetyzm należy – jak zauważa prof. 
A. Świderkówna – „do epoki królewskiej: pojawia się wraz 
z wprowadzeniem monarchii, a znika, kiedy ginie ostatnia na-
dzieja przywrócenia panowania dynastii Dawidowej” [10].

400-500 lat przed narodzeniem Chrystusa „mamy ci-
szę”, nie ma proroków. Zanik profetyzmu jest przerażający, 
społeczność żyje w niecierpliwym, napiętym oczekiwaniu. 
Nadzieje mesjańskie, i tak już silne w owym czasie, wzra-
stają niepomiernie na skutek działalności św. Jana. Nareszcie 
znowu pojawia się prorok. „W przepowiadaniu Chrzciciela 
wszystkie te dawne słowa nadziei stały się teraźniejszością: 
To Wielkie zapowiadało swe przyjście” [1]. Nadchodzą więc 
wielkie czasy, w których wypełnią się proroctwa ST.

Nie dziwi nas zapał z jakim przyjęto Jana Chrzciciela, 
który – jak sam mówił o sobie – był głosem: «Jam głos woła-
jącego na pustyni» (J 1,23). GŁOS, który po długiej przerwie 
jak ‘gong w teatrze’ budzi Izraela i zapowiada, świadczy, 
wskazuje na przedwieczne SŁOWO. 
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Głos zapowiada Zbawiciela, który – jak podaje św. Grze-
gorz z Nazjanzu (†390) w Mowach wybranych – „nazywa-
ny jest Słowem, ponieważ tak się ma do Ojca, jak do myśli 
słowo, nie tylko przez to, że zrodzenie jest wolne od namięt-
ności i zmiany, ale także przez swą ścisłą więź [z Ojcem] 
i przez to, że jest Jego wyrazem. Można by nawet powie-
dzieć, że [tak się ma do Ojca] jak definicja do rzeczy zde-
finiowanej, ponieważ wyraz słowo (gr. logos) używany jest 
także w tym sensie. Kto bowiem myślą pojął Syna, powiada 
Chrystus – bo «myślą pojął» znaczy tutaj tyle, co «widział» 
– pojął Ojca”.

W chrzcie Janowym można dostrzec pewną analogię do 
tzw. chrztu prozelitów żydowskich, tj. chrztu pogan, którzy 
przyjmując judaizm, dokonywali symbolicznego obmycia. 
„Jan rozumiejąc swych rodaków jako duchowo nie różnią-
cych się od pogan, zobowiązał ich do radykalnego zwrócenia 
się do Boga, wyrażanego poprzez obrzęd chrztu, podobnie jak 
oni wymagali tego od pogan. Jan poprzez udzielany chrzest 
dawał do zrozumienia, że także potomkowie Abrahama zo-
bowiązani są do radykalnego nawrócenia i chrztu podobnie 
jak poganie” [8].

Jan chrzci wodą. Woda, stwórcze dzieło Pana Boga, ma 
nie tylko moc życia, ale także zdolność do oczyszczania. 
Za jej pomocą następuje oczyszczenie zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne (np.; w znaczeniu obmycia z grzechów). 
Częścią składową chrztu było wyznanie grzechów.

ST opisuje grzech jako niewierność, nierząd, cudzołó-
stwo, czyli zerwanie relacji miłości pomiędzy człowiekiem a 
Bogiem. „W judaizmie tej epoki częściej praktykowano wy-
znanie grzechów w ogólnej formule, znane jednak było rów-
nież całkowicie osobiste ich wyznawanie, w którym należało 
wymienić pojedyncze grzeszne czyny” [1].

Obrzęd chrztu Janowego w rzece ma dwa wymiary: zanu-
rzenie i wynurzenie. Zanurzenie – obraz śmierci,odrzucenie 
dotychczasowej grzesznej egzystencji, uwolnienie się od bru-
du przeszłości. Wynurzenie – obraz powrotu do nowego prze-
mienionego życia. Chodzi o „nowy początek – a to znaczy: 
o śmierć i zmartwychwstanie, po to, by zacząć nowe życie. 
Zatem można by powiedzieć, że mamy tu do czynienia z po-
wtórnymi narodzinami” [1].

Pierwsze zwiastuny sakramentu chrztu św. znajduje-
my już w Księdze Rodzaju (1,2; 2,10). Metaforą chrztu są 
oczyszczające i odradzające wody potopu (Rdz 7,1-24), które 
położyły kres grzechom (1 P3,19-21). Symbolem chrztu jest 
również wyzwolenie narodu wybranego z niewoli egipskiej 
(por. Wj 14,5-31), przejście Izraelitów przez Morze Czerwone 
„ochrzczeni w [imię] Mojżesza” (1 Kor1,1-2), KKK 1221. 

Także starotestamentowymi zapowiedziami sakramentu 
chrztu jest wyprowadzenie wody ze skały przez Mojżesza 
(Wj 17,1-7; Lb 20,1-11; zob. też 1 Kor 10,1-4, gdzie ową 
skałą jest Chrystus) oraz przejście przez Jordan, dzięki cze-
mu Izraelici dotarli do Kanaanu (Joz 3,14-17). Owe biblijne 
wydarzenia znajdują się obecnie w słowach modlitwy po-
święcenia wody chrzcielnej, którą odmawia się w naszych 
kościołach podczas Wigilii Paschalnej uroczystości Zmar-
twychwstania Pańskiego [zob. KKK 1217-1222].

Opis chrztu Jezusa następuje bezpośrednio po narracji na 
temat działalności Jana Chrzciciela, która pełni rolę wstępu 
dla przedstawienia czegoś o wiele ważniejszego.

13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od niego (Mt 3,13). 

Jezus chce otrzymać chrzest. Z Galilei nad Jordan jest ok. 
100 – 120 km. Jezus włącza się w grono grzeszników, choć 
sam jest bez grzechu, a przyjmując chrzest potwierdza zara-
zem znaczenie nauki głoszonej przez Jana i jego wezwania 
do radykalnej przemiany życia [Mt 21,33]. Przychodząc nad 
Jordan, rzekę płynącą poprzez dwa biblijne Testamenty, Jezus 
potwierdził ważność wymagania Janowego.

Dotychczas anioł i mędrcy potwierdzili tożsamość i misję 
Chrystusa, a teraz Jan Chrzciciel w Jezusie rozpoznał Tego, 
który chrzci Duchem Świętym i ogniem. Na jakiej podstawie 
doszedł do takiego wniosku, ewangelista nie mówi.

„Po Chrystusowym chrzcie Jordan stał się również rzeką 
chrztu chrześcijańskiego: zgodnie z tradycją kultywowaną 
przez Kościoły Wschodnie, woda z chrzcielnicy to Jordan 
w miniaturze” [2].

Chrzest Janowy nie jest chrztem sakramentalnym, który 
gładzi grzech pierworodny i grzechy uczynkowe. 

dokończenie na str. 12 F

Cima da Conegliano, Chrzest Chrystusa, 1493-94,  
San Giovanni in Bragora, Venice
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Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił dopiero po swoim 
zmartwychwstaniu (Mt 28, 19). 

14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebu-
ję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?». 15 Jezus mu 
odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

Wymianę zdań pomiędzy Chrzcicielem i Jezusem znajdu-
jemy jedynie u Mateusza. 

Czy Jezus mógł przyjąć chrzest Janowy, który był wy-
znaniem własnych win i próbą porzucenia starego, nieuda-
nego życia i otrzymania nowego? Benedykt XVI zwraca 
uwagę, że to pytanie musieli stawiać sobie chrześcijanie. 
Jan miał rację, Jezus nie potrzebuje chrztu. Jan nie rozu-
mie decyzji Jezusa, wzbrania się, siebie samego postrzega 
jako potrzebującego chrztu od tego, który chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem.

Pozwól teraz – w słowie ‘teraz’, po grecku árti, „wi-
doczny jest jakiś dystans: w określonej, tymczasowej sytu-
acji należy postępować w określony sposób” [1]. „Zawsze 
postępujemy w określony sposób, ale ten jeden raz postę-
pujemy inaczej. (…) Dlaczego to ‘teraz’ było potrzebne? 
Żeby – powiada papież [Benedykt XVI] – podkreślić soli-
darność Jezusa z całą grzeszną ludzkością. Żeby podkreślić 
solidarność Jezusa z każdym człowiekiem, który chrztu po-
trzebuje. Jezus jest prawdziwym człowiekiem, chociaż bez 
grzechu. Ale przyjmuje do końca swój ludzki los, żeby dać 
poznać nam solidarność posuniętą właśnie do samego końca” 
[4]. 

„Słowo wypełnić jest u Mateusza użyte 16 razy i nieomal 
w każdym kontekście odnosi się do wypełnienia Pism” [9]. 
Jezus był świadom swojego mesjańskiego posłannictwa, znał 
mesjańskie proroctwa ST. 

Chrzest Jezusa wypełnia nadzieje starotestamentalne 
(Ps 2,7; Iz 42,1). Jezus wypełnia w posłuszeństwie wolę 
Boga (Jr 23,5-6;33,15; Za 9,9), wypełnia wszystko co służy 
zbawieniu człowieka. Zarazem ukazuje wolę Boga jako za-
danie do wypełnienia dla człowieka.

Benedykt XVI podkreśla, że „dla wyjaśnienia odpowiedzi 
Jezusa zasadnicze znaczenie ma sens słowa sprawiedliwość. 
W świecie, w którym żyje Jezus, sprawiedliwość sprowadza 
się do odpowiedzi człowieka na Torę [Tora, czyli Prawo Moj-
żeszowe, była ówczesną miarą sprawiedliwości], jest przyję-
ciem całej woli Bożej, niesieniem ‘jarzma królestwa Boże-
go’, jak to formułowano. 

Tora nie przewiduje chrztu Jana, w swej odpowiedzi Jezus 
uznaje w nim jednak przejaw nieograniczonego ‘tak’ wobec 
woli Boga i posłusznego przyjęcia Jego jarzma. Ponieważ 
chrzest przez to zanurzenie się zawiera w sobie wyznanie 

winy i prośbę o przebaczenie, z myślą o nowym początku, 
owo ‘tak’, będące przylgnięciem do woli Bożej w świecie 
naznaczonym grzechem, stanowi także wyraz solidarności 
z ludźmi wprawdzie obciążonymi winą, jednak pragnącymi 
sprawiedliwości. 

Pełne znaczenie tego obrzędu wyjaśniły dopiero Krzyż 
i Zmartwychwstanie. (…) Całe znaczenie chrztu Jezusa, nie-
sienie przez Niego ‘całej sprawiedliwości’, ukaże się dopiero 
na Krzyżu: chrzest ten jest zgodą na śmierć za grzechy ludz-
kości, a głos rozlegający się podczas chrztu: „To jest mój Syn 
umiłowany” (Mk1,11) jest znakiem zapowiadającym Zmar-
twychwstanie” [1].

„Słowa Jezusa [wypełnić sprawiedliwość] w odpowiedzi 
na zastrzeżenia Jana są pierwszymi słowami Jezusa w Ewan-
gelii Mateusza, a zatem niejako programowymi” [8]. 

„Jak zobaczymy, chrzest Chrystusa staje się okazją do 
Jego namaszczenia na króla-Mesjasza oraz potwierdzenia 
Jego Boskiego synostwa (3,16-17)” [9].

16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł 
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bo-
żego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 
17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie».

Przebieg chrztu nie jest nam znany. Wyszedł z wody 
– mamy nawiązanie do „judaistycznej idei stworzenia jako 
wyłonienia się z wodnego chaosu (Rdz 1,3; Iz 43,16-20). 

Po wtóre zaś przypomina, że Izrael jako całość został na-
zwany synem Bożym w kontekście przejścia przez Morze 
Czerwone. Z tego powodu niektórzy upatrują w opowiadaniu 
o chrzcie Jezusa motyw Wyjścia: kiedy Jezus wyszedł z wody, 
narodził się nowy Izrael” [8].

„W opisie występują trzy znaki czasów mesjańskich, 
zapowiedziane przez proroków: 
– otwarcie się nieba 
(Iz 6,1;63,19;64,1; Ez 1,1;6,1; Dz 7,56; Ap 4,1;11,19;19,11); 
– zstąpienie Ducha Świętego 
(Sdz 6,34; 13,25;14,6;15,14; 1 Krl 11,6; 1 Sm 16,13; 
Iz 11,1-5;42,1); 
– głos z nieba 
(Pwt 4,10-12; Iz 6,1;30,30n; Ez 1,28; Ps 18,14)” [BP].

Gdy Jezus wychodzi z wody – pisze św. Grzegorz z Na-
zjanzu – „widzi, jak rozstępują się i otwierają niebiosa, te nie-
biosa, które Adam zamknął przed sobą i przed całym swoim 
potomstwem” (Mowa 39. na Chrzest Pana, PG 36). 

Pierwszy człowiek, Adam, chciał być na równi z Bogiem 
i sprowadził na siebie śmierć. „Bożą odpowiedzią na grzech 
i śmierć, które weszły w świat, stał się Jezus Chrystus, który 
zapewnia moc potrzebną do pokonania grzechu i życie sil-
niejsze niż śmierć. 

Przeciwwagą dla nieposłuszeństwa Adama stało się po-
słuszeństwo Chrystusa, Nowego Adama, którego moc jest 
tak wielka, iż stanowi nowe stworzenie” [5] [zob. „Typologia 
Adam/Chrystus” w BRAT Nr 09/2021 (276)].

Mateusz sugeruje, że to wydarzenie z początków publicz-
nej działalności Jezusa – działalności, poprzez którą odku-
pi On ludzkość – oznacza początek nowego świata, nowego 
stworzenia.

* Spotkania biblijne *
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Duch Boży zstępujący na Jezusa „oznacza Jego namasz-
czenie na Mesjasza Izraela. W rzeczy samej, Duch Pana nie-
kiedy z wielką mocą zstępował na królów Izraela w chwili 
ich namaszczenia. Samuel zapowiedział Saulowi, ze znakiem 
jego namaszczenia na króla Izraela będzie to, iż zstąpi na nie-
go Duch (1 Sm 10,6). 

Gdy Dawid został namaszczony na króla, Duch Pański 
opanował Dawida (1 Sm 16,13). Podobnie spodziewano się, 
że w przyszłości na królewskim synu Dawida spocznie (…) 
Duch Pański (Iz 11,2; zob. 61,1). Zatem czytelnicy Ewangelii 
Mateusza mają w zstąpieniu Ducha na Jezusa zobaczyć na-
maszczenie formalnie rozpoczynające jego mesjańską misję. 
W dziejach Apostolskich (Dz 10,38) św. Piotr opisuje chrzest 
Jezusa jako Jego namaszczenie Duchem Świętym” [9].

Jak gołębica – „Duch Pana, który unosił się nad wodami 
chaosu (Rdz 1, 2) w teologii żydowskiej przedstawiany był 
jako gołębica. Duch ten wprowadzał harmonię i piękno” [6]. 
„Gołębica wskazuje koniec potopu i początek nowej ery (por. 
Rdz 8,8-12; 1 P 3,20-21), w Pieśni nad Pieśniami gołąbka 
jest symbolem umiłowanej niewiasty (por. Pnp 2,14;5,2;6,9), 
w niektórych tekstach starotestamentalnych gołębica jest 
niemal godłem wskazującym na Izraela (por. Oz 7,11; 
Ps 68[67],14).

Wymowny jest starożytny komentarz judaistyczny do 
fragmentu Księgi Rodzaju (por. 1,2), opisujący Ducha, któ-
ry unosi się z matczyną czułością nad pierwotnymi wodami: 
«Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód niczym gołę-
bica unosząca się nad swymi pisklętami bez dotykania ich» 
(Talmud, Hagigah 15 a). 

Duch Święty zstępuje na Jezusa jako moc pełna miłości. 
Właśnie w nawiązaniu do chrztu Jezusa KKK poucza: «Duch, 
którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, 
przychodzi ‘spocząć’ na Nim. Jezus będzie Jego źródłem dla 
całej ludzkości» (n. 536)” [2].

Wyrażenie: Głos z nieba zastępuje tu imię Boga, któ-
rego Izraelici ze czci nie wymawiali (Rdz 15,4; Pwt 4,36; 
Dn 4,28). W tym akcie Bóg po raz pierwszy sam objawia 
Boskie synostwo Chrystusa: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie». 

„W zdaniu tym łączą się dwa aspekty Jezusowego mesjani-
zmu: aspekt Dawidowy – przez przypomnienie pieśni królew-
skiej Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem (Ps 2,7), oraz 
aspekt prorocki – dzięki przytoczeniu słów z pierwszej pieśni 
Sługi Pańskiego Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął (por. Iz 42,1)” [2].

W ST ‘syn jedyny, umiłowany’ odnosi się do Izaaka 
(Rdz 22,2). „Izaak miał być złożony w ofierze na górze Mo-
ria (Rdz 22,1-22; w 2 Krn 3,1 miejsce to zostało zidentyfi-
kowane jako Góra Świątynna), tak jak będący umiłowanym 
Synem Jezus, który w Jerozolimie zostanie złożony w ofierze 
za grzechy” [9].

Jan Paweł II, podczas audiencji generalnej, powiedział: 
„A zatem objawienie głębokiej więzi miłości między Jezusem 
i Ojcem niebieskim łączy się z ogłoszeniem Go Mesjaszem 
wobec całej ludzkości. (…) Obecność Trójcy Świętej w tym 
wydarzeniu potwierdzają w sposób wyraźny wszystkie ewan-
geliczne opisy tego epizodu. 

Tak więc na brzegu Jordanu obecna jest cała Trójca Święta, 
by objawić swoją tajemnicę, uwiarygodnić i wesprzeć po-
słannictwo Chrystusa oraz wskazać, że wraz z Nim dzieje 
zbawienia wchodzą w centralną i ostateczną fazę. Obejmuje 
ona czas i przestrzeń, dzieje ludzkie i porządek kosmiczny, 
ale w pierwszym rzędzie trzy Osoby Boskie. Ojciec powierza 
Synowi misję urzeczywistnienia w Duchu «sprawiedliwości», 
czyli Bożego zbawienia” [2].

Chrzest Jezusa okazał się momentem przełomowym; 
w nim wypełniła się misja Jana Chrzciciela, a rozpoczęła 
misja Jezusa; to w nim Stare Prawo spotyka się z Nowym 
i ustępuje mu. 
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Mateusz Wyrzykowski 

Symbolika i znaczenie  
elementów naturalnych –  
światła, oliwy, kadzidła 
i wody

E

W

lementy naturalne zawsze były wykorzystywane pod-
czas nabożeństw i sprawowania liturgii. Są one nam tak 

bliskie, że nie zawsze zauważamy ich obecność w naszych 
świątyniach, choć mają ogromne znaczenie i wpływ na nasze 
przeżywanie celebracji. 

Najbardziej podstawowym symbolem naturalnym jest 
światło. Podczas liturgii wieczornych i nocnych w pierwot-
nym Kościele było wykorzystywane do rozpraszania ciem-
ności. Nie było natomiast stosowane podczas sprawowania 
liturgii w dzień. Dla chrześcijan światło miało symbol ra-
dości. Z czasem zaczęto go używać również w ciągu dnia, co 
oddaje świadectwo św. Hieronima z przełomu IV/V wieku:

 „We wszystkich kościołach Wschodu zapala się świece, 
gdy Ewangelia ma być czytana, chociaż już słońce świeci. 
Dzieje się to oczywiście nie dlatego, aby ciemność rozpro-
szyć, lecz by dać wyraz radości”. Światło jest również sym-
bolem nadziei i miłości Boga, który potrafi oświetlić nawet 
największe ciemności. 

W kulturze śródziemnomorskiej oliwa była artykułem 
spożywczym, lekiem, służyła jako kosmetyk, była również 
źródłem światła. Z tego też względu w Kościele używano jej 
podczas sakramentu chrztu, bierzmowania i namaszczenia 
chorych. Jest ona symbolem życiodajnej siły, błogosławień-
stwa i obfitości. Od V wieku podczas poświęcenia oleju za-
częto dodawać do niego wonny balsam.

Kadzidła zaczęto używać dopiero po upadku pogań-
skich praktyk (było ono w nich chętnie wykorzystywane, 
a chrześcijanie unikali upodabniania praktyk religijnych do 
pogańskich). Okadzenie jest obecnie dosyć chętnie praktyko-
wane, szczególnie podczas uroczystych Mszy Świętych. Ma 
ono wyrażać cześć i modlitwę. Tak jak dym kadzidła uno-
si się nasza modlitwa – wprost przed tron Boga. Kadzidło, 
wypełniając świątynię, ukazuje nam również moc i wielkość 
modlitwy Kościoła jednoczącego się na modlitwie. 

woda zawsze uchodziła za symbol życia. Człowiek 
rodzi się do nowego życia jako dziecko Boże po obmyciu 
wodą podczas chrztu świętego. Jest tu zawarta analogia, 
która przypisuje szczególną moc wodzie płynącej. Obmycie 
wodą i Duchem Świętym podczas chrztu, prowadzi czło-
wieka do wyzbycia się grzechu pierworodnego. Natomiast 
woda święcona była wykorzystywana do skrapiania miesz-
kań (dziś czyni się to podczas wizyty duszpasterskiej po-
tocznie zwanej kolędą) oraz niekiedy w niedzielę. Użycie 
wody święconej miało odpierać moc szatana oraz upraszać 
łaski u Boga. 

Symbole naturalne mają oddziaływać na nasze zmysły 
i pomagać nam w modlitwie, a ich obecność oraz znaczenie 
dosłowne i symboliczne ma głęboką tradycję oraz odniesienie 
do życia codziennego.

Przedruk: Brat 4/2010

4. niedzielę Wielkiego Postu, zwaną niedzielą Laeta-
re, odbył się obrzęd obłóczyn kleryków Seminarium 

Warszawskiego. Mszy św., podczas której 21 alumnów przy-
brało strój duchowny, przewodniczył Rektor Seminarium – 
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Jednym z tych alumnów 
był nasz parafianin Mateusz Wyrzykowski. 

Uroczysta Eucharystia z udziałem rodzin, przyjaciół i 
znajomych kleryków przyjmujących sutannę rozpoczęła się o 
godzinie 10.30. We Mszy św. wzięli też udział wychowawcy 
seminarium, zaproszeni księża i licznie zgromadzeni wierni. 

W homilii ks. Krzysztof Pawlina, odwołując się do Ewan-
gelii o synu marnotrawnym, podkreślił ojcowski wymiar 
kapłaństwa, do którego przygotowują się nowo obłóczeni. 
„Przybranie stroju duchownego jest pierwszym zewnętrz-
nym znakiem wyboru drogi powołania kapłańskiego i stąd 
sutanna zobowiązuje tych, którzy ją przyjmują do szczegól-
nego świadczenia o Chrystusie we współczesnym świecie” 
– mówił Ksiądz Rektor. 

Obłóczyny AD 2010
Po homilii odbył się zachowany w tradycji Kościoła war-

szawskiego obrzęd obłóczyn, po czym nastąpiło błogosła-
wieństwo kleryków, którzy przyjęli sutannę. Po wzruszają-
cej uroczystości nowo obłóczeni spotkali się z bliskimi na 
wspólnym posiłku w seminarium lub w swoich rodzinnych 
miejscowościach.

Tekst i zdjęcie: redakcja www.wmsd.waw.pl

Przedruk: Brat 4/2010Obłóczyny Mateusza
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„Musicie być mocni mocą miłości,  
która jest potężniejsza niż śmierć” 

Warszawa pamięta o 17 rocznicy śmierci Jana Pawła II

* Otwieram drzwi *

 sobotę 2 kwietnia br. przypada 17 rocznica śmierci 
papieża św. Jana Pawła II. Parafie Archidiecezji War-

szawskiej w tym dniu modlą się za jego wstawiennictwem. 
Z kolei Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza do wzięcia 
udziału w „Rozmowie o przemijaniu”. Od dziś publikuje 
w mediach społecznościowych podcasty, artykuły oraz filmy 
poświęcone różnym aspektom śmierci.

Śmierć Jana Pawła II była wielkim, społecznym przeży-
ciem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Aby upamiętnić 
ten dzień, 2 kwietnia, Centrum Myśli Jana Pawła II zachęca 
do refleksji nad głębszym wymiarem śmierci w kontekście 
indywidualnym i wspólnotowym za pomocą materiałów pub-
likowanych na swoich kanałach Facebook i Youtube.

Choroba, cierpienie i śmierć, to niezbywalne elementy 
naszego życia. To uniwersalne doświadczenie egzystencjal-
ne, które zrównuje wszystkich umierających, bez względu na 
wyznawaną wiarę, status społeczny, czy pochodzenie. Orga-
nizatorzy zaznaczają, że „Rozmowa o przemijaniu” to duże 
wyzwanie, a w obliczu ostatnich wydarzeń w Ukrainie i na 
świecie nieuniknione.

– Widzimy taką potrzebę, zwłaszcza teraz, w czasie pan-
demii i koszmaru wojny, kiedy temat śmierci, choć wszech-
ogarniający, jest często sprowadzany do czysto statystycz-
nego wymiaru i chłodnych kalkulacji – mówi Michał Senk, 
dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Jak podkreślają eksperci zaproszeni do projektu, śmierć 
ma niezwykle ważny wymiar wspólnotowy, który wyraża się 
nie tylko w rytuałach, ale także w tym, że w śmierci i żałobie 
niezmiernie ważna jest bliskość,czułość i obecność drugiej 
osoby. Tym, co pomaga nam przejść przez doświadczenie 
straty jest żywa relacja z najbliższymi.

– Śmierć to autentyczne i wspólnotowe przeżycie, które 
ma elementarne znaczenie w kulturze, społeczeństwie i życiu 
osoby. Tymczasem ten temat jest spychany na margines pub-
licznego dyskursu – dodaje dyrektor.

Gośćmi podcastów i filmów są m.in. Ewa Chalimoniuk, 
psychoterapeutka i współautorka książki „Życie zmienia się, 
ale nie kończy” oraz Paweł Grabowski, lekarz medycyny pa-
liatywnej, poeta i prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 
w Watykanie w wieku 84 lat. Jego pontyfikat trwał 26 lat. 

W czasie swoich pielgrzymek do Polski Jan Paweł II 
często odwiedzał Warszawę: stołeczną archikatedrę św. Ja-
na Chrzciciela, Dom Arcybiskupów Warszawskich i m.in. 
kościół akademicki św. Anny.

To właśnie w Warszawie na placu Piłsudskiego (wów-
czas placu Zwycięstwa) padły pamiętne słowa Jana Pawła II 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” 
i „Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną ra-
dość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie 
być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć”.

Jan Paweł II został kanonizowany w 27 kwietnia 2014 
roku, dziewięć lat po swojej śmierci i trzy lata po beatyfika-
cji. Kościół obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Jana Pa-
wła II 22 października. Choć najczęściej świętych wspomina 
się w liturgii w rocznicę ich śmierci, to w przypadku papieża 
– Polaka na datę jego liturgicznego wspomnienia została wy-
brana rocznica inauguracji pontyfikatu.

Ponadto, każdego roku, w niedzielę poprzedzającą roczni-
cę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 paździer-
nika), w Polsce obchodzony jest Dzień Papieski, podczas 
którego wierni łączą się w modlitwie i zgłębiają nauczanie 
Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prze-
prowadza wtedy zbiórkę na stypendia dla zdolnej młodzieży 
z małych miejscowości. Stypendyści nazywani są „żywym 
pomnikiem” Jana Pawła II.

mg/archwwa.pl

W

Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło 
oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny 
sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej.

Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać 
tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, 
przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka. 

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć 
bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, 
ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie 
jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się 
na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy 
pragną osiągnąć cele godne synów Bożych.

Jan Paweł II
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* Nauczanie Prymasa Tysiąclecia * 

W ojtek bardzo niechętnie chodził na Mszę świętą dla 
dzieci. Marudził, spóźniał się, zawsze coś gubił. 

Trzeba iść do kościoła, tymczasem Wojtek zaczął próbo-
wać nowych farb. Umazał sobie ręce na czerwono, zielo-
no, żółto, potem musiał ręce myć w ciepłej wodzie i cała 
miednica pełna wody stała się żółta, zielona, czerwona, 
tak, jakby w niej ktoś kąpał kolorowe papugi.

Kiedyś zaczął bańki mydlane puszczać. Nie mógł się 
nadziwić. Boże kochany, co to jest, że z takiego zwykłe-
go mydła, którym się pierze skarpetki, ze zwykłej słomki 
i zwykłej wody spod kranu wylatują złote balony pod su-
fit. Kruche, cieniutkie, że śnieg mógłby się w nich prze-
glądać jak w lusterku.

Pewnej niedzieli przyszedł do kościo-
ła wizytek, ale nie śpiewał, nie modlił się. 
Siedział na ławce jak kot na huśtawce. 
Kręcił się jak pstrąg w potoku górskim. 

Rozgląda się – spod ławki, gdzie bab-
cie siedzą, wystaje parasol jak zwinięta 
chorągiew.

– Nie gap się – mówi mamusia. – 
Widzisz? Patrz, Pan Jezus na krzyżu 
naprzeciwko ambony.

Wojtek patrzy. Tak, Pan Jezus na krzy-
żu, ale taki mu się wydał daleki, szary, za-
kurzony, jakby na całym świecie słońce 
zgasło, śnieg stopniał, a wszyscy ludzie 
nosili bardzo szare ubrania. Siedział na 
ławce, nie śpiewał, nie modlił się, tylko 
czekał, kiedy dzieci zaczną śpiewać: „Już Msza święta 
zakończona, czas do domu, czas”.

Pewnego dnia w domu słyszy: mamusia płacze. 
Wiedział, dlaczego mamusia płakała.
Zawsze płakała przez niego...
Tak dokuczał i kłamał. Nawet kanarek, kiedy go zo-

baczył, przestał śpiewać, schował się w głąb klatki i poru-
szał się jak żółte wahadło tam i z powrotem.

Pomyślał sobie: „Muszę się poprawić. Nie mogę być  
takim, pójdę do spowiedzi i powiem wszystkie grzechy  
Panu Jezusowi”– wiedział bowiem, że w konfesjonale nasta-
wia ucha ksiądz, ale słyszy grzechy sam Pan Jezus. 

Wyszedł z domu do najbliższego kościoła.
Kościół był pusty, ciemny, cichy, ktoś leżał na podło-

dze krzyżem jak ptak, który rozpostarł skrzydła. Wojtek 
znalazł konfesjonał. 

W konfesjonale siedział ksiądz, trzymał różaniec 
i tak ruszał palcami, jakby kruszył chleb dla zmarznię-
tych wróbli.

Mały Wojtek schował się w tym konfesjonale, ukląkł, 
przeżegnał się. 

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”...
Zaczął się spowiadać, a w ręku trzymał książeczkę 

do nabożeństwa z malutkim obrazkiem świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus na srebrnej okładce. 

Niepewny trochę, jak pierwszy motyl pokrzywnik, 
co się pojawia przed cytrynkiem.

Kiedy mówił swoje ciężkie grzechy, maleńka Teresa na 
małej okładce drżała jak owies. Wyspowiadał się, powie-
dział wszystko, otrzymał rozgrzeszenie. Wrócił do domu.

– Gdzie byłeś? – mówi mamusia.
– Mamusiu, wyspowiadałem się, chcę 

się poprawić. – Pocałował ją w rękę.– Szko-
da, że nie miałem pieniędzy, bo kupiłbym 
ci białą gałązkę konwalii za siedem złotych. 
Widziałem takie gałązki w kubeczku gli-
nianym w kwiaciarni naprzeciwko.

Następnej niedzieli przyszedł do koś-
cioła wizytek, usiadł na ławce, patrzy. 

– Co to jest? Cały kościół wydaje mu 
się inny, złoty jak słońce, czysty jak śnieg. 

Pomodlił się, śpiewa, patrzy na Pana 
Jezusa. 

– Co to? Taki przemieniony, piękny, 
jasny. Ludzie pogodni, jakby mieli wszy-
scy twarze opalone wprost po wakacjach, 
jakby sobie wszyscy posprawiali nowe 

ubrania.
Czy to Pan Jezus tak się zmienił?
Pan Jezus jest zawsze ten sam. 
Tylko wtedy Wojtek patrzył na niego niegrzecznymi 

oczami, w których siedziało nieposłuszeństwo, kłam-
stwo. Ponieważ popsuła mu się dusza, wydał mu się On 
szary, daleki, zakurzony. 

Ale jak oczy wykąpał w spowiedzi świętej – zobaczył 
pięknego Jezusa.

Ks. JAN TWARDOWSKI, 
O przemienieniu (fragmenty), „Patyki i patyczki”

Drogie dzieci!

W Kościele trwa Wielki Post. To czas 
przygotowania na Wielkanocne Świę-
to Zmartwychwstania Pana Jezusa, czas 
wyciszenia, zajrzenia w głąb serc – i ich 
posprzątania, by były czyste na przyjęcie 
Pana Jezusa. Pomagają w tym nabożeństwa – Droga 
Krzyżowa, Gorzkie Żale i rekolekcje...

Czy zdarzyło się wam jechać pociągiem z zakurzo-
nymi oknami? Migający za nimi krajobraz był taki sza-
ry i smutny. Tak bywa i z naszym sercem, gdy jest zaku-
rzone grzechami.
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Alek i Wielki Post
lku, o czym tak rozmyślasz? – zapytała mama, 
wchodząc do pokoju syna.

Alek dopiero po chwili podniósł oczy na mamę i po-
patrzył na nią takim wzrokiem, jakby wrócił z bardzo 
dalekiej podróży.

– Tak się zamyśliłem Mamusiu nad XI stacją Drogi 
Krzyżowej, kiedy Pan Jezus zostaje przybity do krzyża. 
Tak bardzo musiał po ludzku cierpieć a wszystko znosił 
tak cierpliwie, bo przecież jest Bogiem.

Mama usiadła obok Alka na łóż-
ku i pogładziła go czule po głowie.

– Pan Jezus wszystko zniósł, ale 
nie tylko dlatego, że jest Bogiem. 
Przecież wiesz, że urodził się, jak 
każdy człowiek, i to na dodatek w 
jakich warunkach?

– No wiadomo, że urodził się w 
stajni, gdzie mieszkały zwierzęta 
– odpowiedział Alek.

– Zgadza się synku, a potem 
dorastał, jak każdy chłopak, zresz-
tą podobnie jak teraz ty Alku. 
Jeszcze niedawno byłeś małym 
chłopcem a za chwilę będziemy 
mieszkać z poważnym nastolat-
kiem – uśmiechnęła się mama.

– Czy chcesz mi powiedzieć – 
zapytał chłopiec – że Jezus niczym 
się nie wyróżniał pośród innych 
chłopców? Nikt nie wiedział, że był 
Synem Bożym?

– Tak, do pewnego momentu tylko Maryja i Jej mąż 
Józef wiedzieli, kto tak naprawdę jest Ojcem Jezusa. 
Wszyscy inni uważali Go za syna Józefa-cieśli. I nawet 
wtedy, kiedy zaczął nauczać ludzi i ich uzdrawiać, i po-
wołał dwunastu uczniów, mało kto widział w Jezusie 
obiecanego Mesjasza.

– Ale Piotr Apostoł przecież powiedział, że Pan Jezus 
jest Mesjaszem.

– Powiedział – potwierdziła mama – a czy towarzy-
szył Panu Jezusowi na Drodze Krzyżowej?

– Nie było go tam, bo się bał – odpowiedział Alek.
– A kto został z Panem Jezusem, kiedy umierał na 

krzyżu? – zapytała mama. – Pamiętasz?
– Pamiętam – powiedział chłopiec – ale wolę się 

upewnić.
Alek sięgnął po Pismo Święte, które dostał na pa-

miątkę przyjęcia I Komunii świętej. 

Otworzył je na Ewangelii wg świętego Jana i prze-
czytał: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego 
i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 
Magdalena.” 

– I dalej jest napisane, że był tam uczeń, którego 
Jezus miłował – dopowiedział chłopiec.

– Pod krzyżem stała Maryja, dla której Jezus był je-
dynym i ukochanym Synem. 

Była tam też Maria, żona Kleofasa, matka Jakuba, 
która razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczy-
ła się o doczesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak poży-
wienie, pranie, a nawet dach nad głową. Zapewne Jezus 
był dla niej niemal tak bliski jak syn. 

Razem z nimi była też Maria 
Magdalena, z której Jezus wygnał 
siedem złych duchów i która była 
Mu niewypowiedzianie wdzięczna 
za to uwolnienie. 

Trzy kobiety miłujące Jezusa 
i Jego umiłowany uczeń Jan – do-
powiedziała mama.

– Pod krzyżem zostali ci, którzy 
się nie bali i bardzo kochali Pana 
Jezusa – stwierdził Alek.

– Dobrze zauważyłeś synku – 
uśmiechnęła się mama – Ja bym 
powiedziała nawet, że się nie bali, 
bo bardzo kochali.

Alek zamilkł. Widać było, że 
znów o czymś intensywnie myśli.

– Nie bali się, bo bardzo kocha-
li – powtórzył chłopiec i dodał po 
chwili – a Pan Jezus zniósł cier-
pienie Drogi Krzyżowej, poniżenie 

i śmierć, bo kochał ludzi i pragnął aby wszyscy zostali 
zbawieni.

– Właśnie Alku! – potwierdziła mama. – To Miłość 
była tą mocą sprawczą, dzięki której Pan Jezus pozwo-
lił się ukrzyżować i chociaż cierpiał jak człowiek, to ko-
chał i nadal nas kocha Miłością Bożą – nieskończoną 
i nieogarnioną. 

– Teraz lepiej rozumiem słowa pieśni, jakiej dziś 
ksiądz uczył nas na religii – powiedział Alek.

– A jaka to pieśń Alku? – zapytała mama.
„Bóg jest Miłością
Miejcie odwagę żyć dla Miłości
Bóg jest Miłością
Nie lękajcie się” 

Ciocia Renia

J 19, 25; Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2015

  „Śpiewnik kościelny”, Ksiądz Jan Siedlecki

* Braciszek *
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20.03.2022 r., „Kochane życie w Wielkim Poście” 
Wiosenne klimaty

Dzień dobry. 
Teraz dla mnie najpiękniejszą porą roku jest wiosna. Już nie 

jestem jak kiedyś miłośnikiem jesieni, bo ona raczej nastraja 
zbyt melancholijnie, a w pewnym wieku ucieka się od melan-
cholii, ku cieplejszym klimatom. I ku początkom. 

Czasami bardzo tęsknię za tamtą dawną szczuplutką 
dziewczyną, w letniej kwiecistej sukience, w sandałkach na 
rzemyki, która leciutko przebiegała tą samą ulicą i z rozma-
rzeniem spoglądała w przyszłość. Dziś ta przyszłość już na-
deszła, ba, nawet można powiedzieć, że się wypełniła. Już jest 
prawie po wszystkim. Ale na szczęście to jeszcze nie koniec. 
Oczywiście nie wiadomo jak długo jeszcze Pan Bóg pozwoli 
cieszyć się życiem. Prawdę mówiąc to każdego ranka gdy się 
obudzę, dziękuję Mu za to, że żyję. 

Pamiętam II Wojnę Światową, zahaczyłam o nią w najw-
cześniejszym dzieciństwie, i to nie są miłe wspomnienia. Ale 
nie chcę Państwa z samego rana straszyć. Pozostańmy przy 
tym dziękczynieniu za nowy dzień, który jest przed nami. 

I może chwilkę zatrzymajmy się też przy tej dziewczynie 
w barwnej sukience i w sandałkach. To taki piękny obrazek. 
Tym bardziej że i za oknem – jak się wydaje – do wiosny 
jest coraz bliżej. Nasze topole na podwórku zaczynają się le-
ciutko złocić, a potem wybuchną ciemną, głęboką zielenią. 
Jeszcze przedtem powietrze będzie pełne ich unoszącego się 
puchu który wciska się do mieszkań gdy otwieranie okien jest 
już takie przyjemne. Czasami jest go tak wiele na podwórku, 
ze nasza Pani dozorczyni przyrównuje go do śniegu. 

No i idzie nowe. Właśnie rozpoczął się remont elewacji 
naszego budynku, już bardzo tego potrzebował! Przez okna 
podziwiam misterne konstrukcje rusztowań które oplotły nasz 
dom, i skrzętną krzątaninę robotników. To bardzo budujący 
obraz, pomimo wszystko, i jakby na przekór wszystkiemu!

Elżbieta Nowak

27.03.2022 r. „Kochane życie w Wielkim Poście” 
Duch pokuty czyli ziarna pokoju

Dzień dobry
„Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz” – to zdanie 

Jezusa wypowiedziane do Piotra każdy chyba zna. I co waż-
niejsze – pamiętamy, jak było dalej. Bo tacy właśnie jesteśmy – 
jakże ludzko niekonsekwentni. Mamy tak wiele dobrych chęci, 
a tymczasem gdy prawdziwe życie zsyła nam jakiś egzamin, 
postępujemy zupełnie inaczej, niż byśmy chcieli. 

A różne egzaminy stawia przed nami życie. Różne egza-
miny stawia przed nami Bóg „nim zapieje kur”. 

I właśnie z nich się rozliczamy w rachunku sumienia. 
Pokutę zwykliśmy łączyć ze spowiedzią i żalem za 

grzechy. Ale nie bardzo potrafimy przełożyć ją na nasze 
codzienne życie. A tymczasem pokuta oznaczać może – do-
kładne wykonanie planu dnia, który sobie wyznaczyliśmy. 
Już samo poranne wstawanie, o określonej porze, może być 

elementem takiej pokuty, może to być prawdziwa bohater-
ska chwila. Pokuta to także nie odkładanie na później, bez 
poważnego uzasadnienia, zadań trudnych i wymagających 
wysiłku. To traktowanie innych ludzi z największą miłością, 
szczególnie naszych najbliższych. A wiemy, że właśnie ich 
czasem ranimy najbardziej i najboleśniej, może dlatego że 
znając kogoś możemy najprecyzyjniej uderzyć w najsłabszy 
punkt.

Pokuta to cierpliwe odpowiadanie ludziom uciążliwym 
lub przychodzącym nie w porę..

Duch pokuty pozwala nam też na krytyczne spojrzenie 
wobec naszych genialnych planów i pomysłów. Pozwólmy 
poprowadzić się Bogu. On wie najlepiej, co dla nas będzie 
dobre. Jakże żałujemy potem niektórych swoich wyborów, 
które były wynikiem źle pojętej wolności. 

Czasem ustąpienie miejsca, nie upieranie się przy swo-
ich racjach, oddawanie zamiast zabieranie – może dać nam 
wewnętrzny spokój i siłę, bo postąpiliśmy właściwie. Mamy 
też zadowolenie z tego, bo zamiast wojny zasialiśmy ziarno 
pokoju.

Elżbieta Nowak

3.04.2022 r. „Kochane życie w Wielkim Poście” 

Duch służby
Dzień dobry
Duża koperta z wyraźnym napisem ostrzegawczym 

„Proszę nie zginać!” właśnie niedawno dotarła do nas aż 
z Cieszyna. To wierny słuchacz Pan Krzysztof znów się 
przypomniał. Tym razem zapragnął podzielić się radością, 
jaką było diecezjalne wyróżnienie go. Został zgłoszony jako 
jeden z trojga nominatów do nagrody Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego za ewangelizację. Wyróżnienie tą nomina-
cją traktuje jako wyróżnienie dla Członków Legionu Maryi 
i Apostolatu Maryjnego, w którzych służy bliźnim. 

A jak wygląda szary, powszedni dzień takiego ewangeli-
zatora. Posłuchajmy. 

Pobudka – bez budzika! – przed szóstą, lub po szóstej, 
podziękowanie Panu Bogu za Jego istnienie, za Maryję i za 
Aniołów, za własne życie, i innych, za świat. Potem śniada-
nie, a po nim Msza św., i Komunia św.. w pobliskim kościele 
o godz. 8.00. Jeżeli nie ma ministrantów, służenie.

W niedzielę Msza święta w kaplicy szpitalnej. Służenie. 
Jeśli nie ma chętnych – to czytanie lekcji.

Zebranie Legionu Maryi w poniedziałki – półtorej godzi-
ny, sekretarzowanie. Wtorki całe wolne: wycieczki w góry, 
zimą biegówki, lub porządki i komputer… W czwartki spot-
kanie Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji Zacheusz 
u Franciszkanów od 19 do 21. Wcześniej spotkanie w domu, 
w małej grupie tej szkoły ewangelizacyjnej lub Krąg Biblij-
ny w salce parafialnej. W piątki, wraz z legionistą, rozmowy 
i modlitwy z oczekującymi na wydanie zupy ubogim; czasem 
zastępstwo kolegi szafarza w szpitalu.

W pierwsze soboty Jerycho Różańcowe – godzina – trzy 
w kościele. 
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W czwarte środy spotkanie Apostolatu Maryjnego… 
I tak dalej. 
No i jest od niedawna na tej drodze nowy wierny towa-

rzysz, to żona Pana Krzysztofa. Ona też żyje tym duchem. 
Przy okazji wizyty u fryzjera, gdy jakaś klientka powiedziała: 
najważniejsze jest zdrowie, Pani Bernadeta oświadczyła zde-
cydowanie: Najważniejsze jest zbawienie! 

 Elżbieta Nowak

16.04.2017 r., Kochane Życie, pr. I PR, g. 6.20)

Wielkanoc
Dzień dobry
Co za radość, że znów możemy się cieszyć tym pięknym, 

jedynym i wyjątkowym dniem w naszym roku kalendarzo-
wym. I pogoda nie ma tu nic do rzeczy. Bo cała radość tkwi 
w głównym wydarzeniu, jakim jest Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Pusty grób, to symbol tego dnia. Sama tam byłam 
w Jerozolimie, i widziałam że grób był pusty. Co za radość. 

Ks. Leszek Smoliński napisał: 
„Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym przemieni-

ło uczniów i całe pokolenia chrześcijan w świadków Boga. 
Tajemnica pustego grobu zdaje się potwierdzać, że miłość 
Chrystusa zawsze odnosi zwycięstwo nad śmiercią, nad ego-
izmem, grzechem oraz wszelkimi zniewoleniami. Alleluja, 
Jezus żyje!”

To przecież zdumiewająca historia, która się zaczęła od 
Syna Bożego i Jego dwunastu apostołów, a teraz ogarnęła 
cały świat. Bo wszędzie są już wyznawcy Jezusa Chrystusa, 
i nawet niedawno mieliśmy dowody, ze On żyje choćby na 
Międzynarodowym Spotkaniu Młodych w Krakowie. I znów 
rozesłał nowych apostołów na wszystkie strony świata. 

A jak nas odmienia ten pusty grób? Czy za dwa dni powie-
my beztrosko: „Święta, Święta, i po świętach!”. 

A może pozostanie nam w głębi serca tajemnica wielka-
nocnej spowiedzi i nasze serdeczne przyrzeczenia poprawy. 
Może wreszcie zauważymy właśnie w tym roku, że przy 
wielkanocnym stole Jezus rozświetlił nasze twarze miłością 
do Niego i do całego świata. A może zauważymy go też obok 
nas na sąsiednim krześle. Kto wie? 

Elżbieta Nowak

17.04.2017 r., Kochane Życie, pr. I PR, g. 6.200

Śmigus Dyngus
Lany poniedziałek nieodmiennie przypomina mi lata dzie-

cięce. Bo główną atrakcją tego dnia było wzajemne polewanie 
się wodą. Naturalnie wśród starszych oblewano się wodami 
kolońskimi, a właściwie ledwie – kropiono, może ze względu 
na koszty. Ale zwykła woda była najłatwiej osiągalna, i tylko 
chodziło o odpowiednie naczynia. Od jajeczek plastikowych, 
przez wodne pistolety, aż po – wiaderka i wiadra. 

W poniedziałek wielkanocny starałam się w młodości nie 
wychodzić z domu, bo panicznie się bałam tego oblewania, 

a wtedy szczególnie panienki były narażone na taką agresję. 
Ale i sama bywałam nie bez winy i potrafiłam brać udział 
w polewaniu przechodniów z okien wyższych budynków. 

Lecz śmigus-dungus najbardziej wiąże się z pobytami na 
wsi, razem z rodzicami. Przeważnie u dziadków. Wiosna ni-
gdzie piękniej nie pachnie, jak na polskiej wsi. Przeważnie jest 
już dość zielono, a nawet kolorowo, a i słońce jakby jaśniej 
świeci. To na wsi widać dokładnie, jak wypada się ubrać do 
kościoła. Może dlatego, że wiejskie codzienne ubrania są bar-
dziej zwyczajne i robocze, niż codziennie stroje w mieście. 
I dzięki temu jest większy kontrast. 

Ciekawe są obyczaje wielkanocne na świecie. Ale ponie-
działek wielkanocny i to lanie wodą to spuścizna pogańska 
u Słowian, i uprawiana w Polsce oraz najwyżej u niektórych 
naszych sąsiadów. Ale – jak mi się wydaje – wylewanie wody 
na ludzkie głowy stało się obecnie nową świecką tradycją. 
Albo zwykłą ludzką potrzebą.

Elżbieta Nowak

23.04.2017 r., Kochane Życie, pr. I PR, g. 6.20

Straszny ból
Dzień dobry 
Jak zwykle, kiedy chcę sięgnąć po „Dzienniczek” siostry 

Faustyny, to – nie mogę go znaleźć. Czasami aż mam jakieś 
kosmate myśli. Ale przede wszystkim chyba nie świadczy 
to dobrze o moich porządkach, zaś ostatnio także – o mojej 
pamięci. A chciałabym Państwu jakoś przekazać czym żyje 
współczesny, wrażliwy i empatyczny człowiek. Wszystkie 
takie odczucia człowiecze zawarła św. Faustyna w dwóch 
zdaniach: 

„Odczuwam tak straszny ból, kiedy patrzę na cierpienia 
bliźnich; odbijają się w sercu moim wszystkie cierpienia bliź-
nich, ich udręczenia noszę w sercu swoim, tak że mnie to 
nawet fizycznie wyniszcza. Pragnęłabym, aby wszystkie bóle 
na mnie spadały, by ulżyć bliźnim” (Dz. 1039).

I my widzimy te cierpienia świata. I my sami też często 
cierpimy. Mówię celowo „my”, bo jestem zwykłym czło-
wiekiem i wiem, że jest wiele osób podobnie czujących. 
Już nawet nie mówię o tych głosach, które wtedy krzyczą 
– gdzie jest Bóg, że na to pozwala. On nam powierzył ziemię 
i to my jesteśmy winni że tak się na niej rządzimy. 

A cierpienie, to tylko skutek złego rządzenia. Ale jest. 
I jest faktem. Bo boli. Boli winnych i niewinnych. 
Boże Miłosierdzie okrywa nas wszystkich swoim płasz-

czem i daje nadzieję że nic nie dzieje się nadaremnie. 
Serce Jezusa jest wciąż dla nas otwarte i w Nim jest nasze 

pocieszenie i zbawienie. 
Dzisiejsze Święto Miłosierdzia Bożego to jedyna nadzieja 

dla świata. 
Bo (jak czytamy):
„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie 

zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”.

Elżbieta Nowak
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Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa

* Mowa nasza ojczysta *

Zbliża się Wielkanoc…
bliżają się święta wielkanocne, które w tym roku 
przypadają w dniach 17-18 kwietnia. W związku 

z tym chciałabym, abyśmy przypomnieli sobie znacze-
nie niektórych słów, które często słyszymy w kościołach 
w tym okresie i które, oczywiście, rozumiemy, ale może 
nie bardzo potrafilibyśmy je objaśnić.

Obecnie w wielu kościołach odbywają się rekolek-
cje. Słowo to pochodzi od łacińskiego recolligere, co 
znaczyło zbierać na nowo, powtórnie. I właściwie ta-
kie zadanie spełniają dni skupienia adresowane do naj-
różniejszych odbiorców – mamy rekolekcje parafialne, 
stanowe, młodzieżowe, środowiskowe itd. Ich zadaniem 
jest przygotowanie wiernych do właściwego, pogłębio-
nego przeżywania tych najważniejszych świąt w roku, 
świąt upamiętniających mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa.

Zakłada się czasem, że był On skazany i zgładzony 
14 dnia miesiąca nissan w roku 3790 według żydowskie-
go kalendarza religijnego, wg którego Nissan jest pierw-
szym miesiącem. W Księdze Wyjścia jest powiedziane, 
iż „rzekł Pan do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej 
mówiąc: Ten miesiąc będzie wam początkiem miesię-
cy, będzie pierwszym miesiącem w roku” (12,2). 

Pascha – hebrajskie Pesach – było to odwieczne 
święto koczowników, sięgające podobno jeszcze czasów 
przed Mojżeszem. 

Dla Żydów stało się pamiątką wyjścia z niewoli egip-
skiej. Obowiązkowym punktem tzw. wieczerzy sedero-
wej (uroczysta wieczerza całej rodziny pierwszego dnia 
kilkudniowych obchodów Paschy) było opowiadanie 
historii wyjścia z Egiptu. Współcześnie święto to jest 
obchodzone przez prawosławnych i chrześcijan obrząd-
ku wschodniego; w obrządku zachodnim nazwane jest 
Wielkanocą. 

Najważniejszym elementem obchodów rzymskich 
katolików oraz starokatolików jest celebracja Triduum 
Paschalnego (z łaciny triduum – trzy dni). Nazwa pas-
chalny nawiązuje do święta żydowskiego Paschy, które 
upamiętnia wyjście z Egiptu. 

Pierwsze wzmianki o obchodach Wielkiego Tygo-
dnia pochodzą z IV wieku. Długo czas ten nazywano 
Triduum Sacrum, obecna nazwa jest używana od 1929 
roku. 

Obchody zaczynają się wieczorną Mszą św. w Wielki 
Czwartek, a kończą nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. 

W czwartek wieczorem sprawowana jest uroczy-
sta Msza Wieczerzy Pańskiej. W czasie tej mszy po raz 
pierwszy od początku Wielkiego Postu odśpiewana jest 
pieśń – „Chwała na wysokości Bogu…” Przypomnijmy 
jeszcze, że czwartek był dniem ustanowienia dwóch sa-
kramentów – kapłaństwa i Eucharystii. Piątek natomiast 
jest dniem ciszy, skupienia i postu. Dzwonki i gong za-
stępują drewniane kołatki. Ołtarz jest pusty, obnażony, 
bez obrusa, kwiatów, świeczników. Dzień ten poświęco-
ny jest skupieniu wokół Męki Pańskiej. Podobnie jest 
w sobotę, z tym że w tym dniu ważnym elementem na-
szego świętowania jest święcenie pokarmów. Obecnie 
ma ono wymiar symboliczny – zanosimy w koszyczku 
przede wszystkim jajka. Często są one malowane, zwa-
ne pisankami lub kraszankami (w zależności od techniki 
wykonania). Prawdę mówiąc, obecnie najczęściej gotu-
jemy jajka po prostu w łupinach cebuli… 

W czasie wieczornej liturgii wielkosobotniej istotną 
rolę odgrywa Paschał. Jest to woskowa świeca, będą-
ca symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. Obrzęd 
poświęcenia ognia i zapalenia Paschału (zaczyna on 
liturgię wielkosobotnią) nosi nazwę lucernarium – li-
turgia światła. Od niego zapala się przyniesione przez 
wiernych świece. Poza Wielkanocą Paschał znajdu-
je się przy chrzcielnicy; w czasie mszy pogrzebowych 
umieszczony jest obok trumny – zapowiada zmar-
twychwstanie. Symbolicznie realizuje się ono w czasie 
rezurekcji – uroczystego nabożeństwa z procesją rezu-
rekcyjną, odprawianego w nocy lub o świcie w Wielką 
Niedzielę – resurrectio (ex morturis) oznacza po-
wstanie z martwych.

Cała liturgia Wielkiego Tygodnia pełna jest symboli, 
które mają nam przybliżyć istotę tego najważniejszego 
chyba wydarzenia w dziejach ludzkości. Ale na zakoń-
czenie chciałabym jeszcze wspomnieć o suplikacjach 
– bardzo uroczystych modlitwach błagalnych, odprawia-
nych w szczególnie trudnych momentach, w okresie klęsk 
żywiołowych (łac. supplicatio – błaganie, prośba). 

Pierwsze wezwanie – to błaganie pochodzące ze sta-
rodawnego hymnu „Święty Boże”; następne to frag-
menty „Litanii do wszystkich świętych”. Do niedawna 
tę pieśń śpiewaliśmy bardzo rzadko; teraz – niemal 
codziennie. 

Okazało się, że nieco archaiczne błaganie –
„Od powietrza, głodu, ognia i wojny – 
wybaw nas Panie” –
 stało się rzeczywistością. Mamy i zarazę, i wojnę…

Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań. 

Mail: h.siwinska@onet.pl 

Z
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POZIOMO: 1) imię męskie 6) długa ręczna broń palna, 
używana w XVI i XVII w., 11) posiadacz ziemski, hodowca 
bydła w USA, 12) okrycie męskie, podbite futrem, noszone 
w Polsce w XIX w., 13) członek zakonu założonego przez 
św. Ignacego z Loyoli, 14) wydatki poniesione na jakąś in-
westycję, 15) słynny ród lutników z Kremony. 18) dźwig 
osobowy w wieżowcu, 21) „żona” jelenia, 22) dawniej: 
stop kilku różnych metali, 23) figiel, drobna złośliwość, 
26) lewy, najdłuższy dopływ Kolumbii w USA 29) potocz-
nie: chęć zaimponowania komuś 30) atrofia, bardziej po 
polsku, 31) miasto na Górnym Śląsku, od 1992 siedziba 
diecezji, 35) głos dochodzący ze stajni, 36) Hiszpan (Bask), 
żeglarz i odkrywca (1486/87-1526) 37) uśpienie pacjenta 
przed operacją, 38) w hinduizmie: wcielenie bóstwa, też ty-
tuł polskiego filmu telewizyjnego reż. Janusza Majewskie-
go, 39) stan czynny środków własnych przedsiębiorstwa lub 
osoby prawnej. 

PIONOWO: 1) popularne imię męskie - m.in. najważniej-
szego z archaniołów 2) prezydent Stanów Zjednoczonych 
w 1981-89, były aktor, 3) w mitologii greckiej: muza astrono-
mii, 4) żona Abrahama, matka Izaaka (Rdz 21), 5) omen, też 

nazwa wydawnictwa katolickiego z Krakowa, 6) największa 
część świata, 7) amerykański dziennikarz, komunista, autor 
„Dziesięciu dni, które wstrząsnęły światem”8) linia łamana, 
zwłaszcza na wykresach, 9) ktoś, kogo chrześcijanin ma mi-
łować „jak siebie samego”, 10) miasto – dziś na Ukrainie, 
znane z bohaterskiej obrony przez Polaków, opisanej w Trylo-
gii Sienkiewicza, 16) pochód żołnierzy, też utwór muzyczny 
sprzyjający takiemu kroczeniu, 17) jednolite tło drukarskie, 
19) modne obecnie imię żeńskie, będące węgierskim odpo-
wiednikiem Heleny (18 VIII), 20) pieniądze składane na jakiś 
cel, szczególnie zbierane w czasie mszy w kościele, 23) po-
pularne, nieco poufałe określenie nauczycielki w liceum, 
24) piecza, dozór, 25) ostra, zakaźna choroba gardła 26) su-
rowiec organiczny do produkcji politur, lakierów, emalii itp., 
27) roczniki, zwykle grube tomy, 28) w poezji starogreckiej 
utwór opisujący sielskie życie na łonie przyrody, sielanka, 
32) nieszczęśliwy król, tytułowy bohater tragedii Szekspira, 
33) roślina pastewna, 34) sieć – niewód do łowienia ryb 
dennych, na Bałtyku – do łowienia płastug.

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 52 utworzą 
hasło – fragment z 28. rozdziału Ewangelii św. Mateusza, 
związany z Wielkanocą.                                        (WZ 4/2009)

KRZYŻÓWKA NR 4/2022

* Rozkosze łamania głowy * 
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Kazimierz Sadowski 

Do zobaczenia w Niebie

*   Nasze pożegnania i rocznice    * 

wtorek, 12 kwietnia, mija dwadzieścia lat od 
śmierci śp. księdza kanonika Eugeniusza Ledwo-

cha, założyciela naszej parafii, jej pierwszego Proboszcza 
i budowniczego świątyni. Od tamtego czasu parafia znacz-
nie się rozrosła. Przybyło wiele domów i ich mieszkańców. 
Dla tych, młodszych stażem parafian, początki parafii i jej 
pierwszego Proboszcza to już historia. Warto więc, korzysta-
jąc z 20. rocznicy śmierci śp. księdza kanonika Eugeniusza 
Ledwocha, przypomnieć tego wspaniałego kapłana.

Dwadzieścia lat temu 12 kwietnia przypadał w piątek po 
Niedzieli Miłosierdzia. W tym dniu przez kilka godzin ks. Pro-
boszcz egzaminował dzieci przygotowujące się do Pierwszej 
Komunii Świętej.

O godz. 22.15 nasz drogi Proboszcz, ks. kanonik Eugeniusz 
Ledwoch zmarł na rozległy zawał serca w wieku 63 lat. Kilka 
minut przed atakiem, który nastąpił ok. godz. 20, rozmawiał 
telefonicznie z proboszczem parafii św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu, do której często jeździł, by kwestować na budowę 
kościoła. 

Jeszcze w domu odzyskał przytomność i jak relacjonowały 
obecne przy tym osoby, prosił: „Nie zabierajcie mnie, bo jest mi 
już dobrze”. 

Na wieść o nagłej chorobie ks. Proboszcza o godz. 22.00 ze-
brała się w kościele liczna grupa parafian, by razem z ks. wika-
riuszem Januszem Celejewskim modlić się o Jego uzdrowienie. 
W sobotę rano miała być odprawiona Msza św. w tej intencji. 
Bóg jednak chciał inaczej. Rano dowiedzieliśmy się, że Ksiądz 
Proboszcz zmarł podczas naszej wieczornej modlitwy. Poran-
na Msza św. poprzedzona kilkuminutowym biciem wszystkich 
dzwonów była już Mszą żałobną.

Ksiądz Eugeniusz Ledwoch był kapłanem przez 35 lat. 
W dniu 4 czerwca 2002 r. obchodziłby jubileusz swego kapłań-
stwa. Z wykształcenia architekt (specjalista sztuki sakralnej), był 
budowniczym trzech kościołów. Pierwszy zbudował, jeszcze 
jako michalita, w Sierakowie k. Radzymina, drugi w Bobrow-
nikach k. Łowicza, gdzie był jednocześnie organizatorem pierw-
szej swojej parafii. 

Trzeci kościół zbudował u nas, w Natolinie. Wielu z nas pa-
mięta Jego wielkie zaangażowanie w tworzenie naszej parafii, 
okupione upokorzeniami i wyrzeczeniami. Starsi stażem pa-
rafianie pamiętają dobrze trud tej budowy – najpierw kaplicy 
i budynku parafialnego, a później kościoła o powierzchni ponad 
3 tys. m2.

(Tu mała dygresja – ale może w czasie tragicznych wyda-
rzeń w Ukrainie warto wspomnieć, że te obiekty budowane były 
głównie przez niewielką grupkę robotników z Ukrainy).  

Ksiądz kanonik Eugeniusz Ledwoch był projektantem, za-
opatrzeniowcem, kierownikiem budowy. Pragnął, by wszystko 
było największe, najwspanialsze. Nie dla siebie. Dla chwały tak 
ukochanego przez niego Boga. To na Jego chwałę rozbrzmie-
wają największy z odlanych w Polsce dzwon Władysław i trzy 
pozostałe. 

Kochał śpiew i muzykę kościelną. Pragnął usłyszeć głos 
wspaniałych organów. Zdążył rozpocząć ich budowę. Za wszel-
ką cenę chciał zdążyć. Kolejno negocjował krótsze terminy rea-
lizacji. Miały być gotowe za rok. Nie zdążył...

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się we wtorek, 
16 kwietnia, o godz. 20.00 biciem w dzwony, gdy przywieziona 
została trumna ze zwłokami ks. Proboszcza. Od godziny 20.00 
do 21.00 trwało czuwanie modlitewne. O godzinie 21.00 została 
odprawiona żałobna Msza św. koncelebrowana przez wszystkich 
księży wikariuszy i innych obecnych księży. Po Mszy św. trum-
na została otwarta, by rodzina i parafianie mogli po raz ostatni 
pożegnać się z księdzem Eugeniuszem.

W środę od rana trwało czuwanie modlitewne. W czuwaniu 
brały udział dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze znajdują-
cych się na terenie parafii szkół. Była obecna rodzina Zmarłego, 
a także delegacje z rodzinnej parafii i poprzednich miejsc Jego 
posługi kapłańskiej. O godz. 16.00 rozpoczęła się pogrzebowa 
Msza św. poprzedzona 15-minutowym biciem w dzwony. Prze-
wodniczył jej J.E. ks. Prymas Józef Glemp. Współcelebransa-
mi byli biskupi: Marian Duś, Piotr Jarecki i Józef Zawitkowski, 
a także ponad osiemdziesięciu księży, a wśród nich byli także 
nasi poprzedni wikariusze – księża: Grzegorz Jasiński, Robert 
Kamiński, Józef Południak i Maciej Wiącek.

Po Komunii św. pożegnali Zmarłego: przewodniczący Rady 
Gminy Ursynów, przedstawiciele szkół, parafian, kapłanów 
i rodziny. Po Mszy św. nastąpiło złożenie trumny ze zwłokami 
księdza kanonika Eugeniusza do krypty znajdującej się w przed-
sionku kościoła. 

Od porannych godzin soboty 13 kwietnia do naszego koś-
cioła przybywało wielu ludzi. Najczęściej byli to parafianie, ale 
spotykałem również ludzi spoza parafii. Wśród nich wielu znajo-
mych i przyjaciół Księdza Eugeniusza. Być może i tacy, którzy 
dotychczas rzadko gościli w kościele. Może nawet niewierzący, 
zagubieni...

W tych dniach widziałem wiele wylanych łez. Niech te łzy 
wylane na ziarno Boże, jakim stał się zmarły Ksiądz Eugeniusz, 
sprawią, że wyrośnie z tego ziarna plon obfity w postaci nawró-
ceń i wielu innych Bożych łask. Dla każdego z nas, parafii i umi-
łowanej przez Niego Ojczyzny.

KS

We
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Ze wspomnień rodziny...

K siądz kanonik Eugeniusz Ledwoch urodził się w miej-
scowości Bliżyce, w parafii Sokolniki w diecezji kiele-

ckiej (Bliżyce znajdują się 6 km od Lelowa i 22 km od Mysz-
kowa). Miał czterech braci, starszych – Władysława i Jana oraz 
młodszych – Edwarda i Józefa. Miejscowość zamieszkuje ok. 
700 osób w 138 budynkach. Jest tu szkoła podstawowa, a koś-
ciół parafialny znajduje się w odległych ok. 5 km Sokolnikach. 
Rodzice ks. kanonika, jak i cała jego rodzina, byli ludźmi głę-
boko wierzącymi. Zajmowali się uprawą ziemi. Rodzina Led-
wochów była powszechnie szanowana i doceniana w miejsco-
wości, z której wyszedł w świat ks. Eugeniusz.

Ks. Eugeniusz urodził się 9 listopada 1939 r. Naukę roz-
począł w sześcioklasowej szkole podstawowej w Bliżycach, 
a następnie przez rok (kl. VII) kontynuował naukę w szkole 
podstawowej w Lelowie. Później uczęszczał przez dwa lata 
do technikum budowlanego w Myszkowie, po czym wstą-
pił do zakonu michalitów w Częstochowie. I tak zaczęła się 
Jego droga do kapłaństwa. Ks. Eugeniusz został wyświęcony 
4 czerwca 1967 r. przez bp. Stanisława Jakiela w Przemyślu.

W latach 1973-1976 był kapelanem sióstr szarytek w Ło-
wiczu. W 1975 r. ks. Eugeniusz uzyskał tytuł magistra sztuki 
sakralnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W 1976 r. został inkardynowany ze Zgromadzenia Księży 
Michalitów. Jak podaje biogram opracowany przez parafię 
bł. Władysława z Gielniowa, droga służenia Bogu i ludziom 
przez ks. Eugeniusza rozpoczęła się w parafii Struga-Mar-
ki koło Warszawy, gdzie był po raz pierwszy wikariuszem. 
Następnie jako wikariusz pracował kolejno: w parafii Świę-
tej Trójcy w Warszawie na Solcu, w parafii Ostrowąs w die-
cezji włocławskiej i następnie w Kolegiacie Łowickiej. Po 
raz pierwszy rozpoczął samodzielną pracę jako organizator 
i proboszcz parafii w Bobrownikach w diecezji łowickiej. 
W 1985 r. otrzymał misję utworzenia parafii w Natolinie-
Wolicy. W tej parafii, pw. bł. Władysława z Gielniowa, był 
proboszczem do ostatnich dni swego ziemskiego życia.

Ks. Eugeniusz był dobrym organizatorem i budowniczym 
kościołów: w Sierakowie k. Radzymina, w pierwszej orga-
nizowanej przez siebie parafii w Bobrownikach i na końcu 
– w Natolinie w parafii bł. Władysława z Gielniowa. 

W 1984 r. ks. Eugeniusz został odznaczony przywilejem 
rokiety, mantoletu i pierścienia. Wszędzie, gdzie pracował, 
wierni poznali Go jako człowieka, a przede wszystkim Ka-
płana, oddanego bez reszty Bogu. Był dobrym pasterzem, or-
ganizatorem i budowniczym. Nigdy nie miał czasu dla siebie. 
Był człowiekiem skromnym, życzliwym i bardzo pracowi-
tym. To, co pozostawił po sobie, świadczy najlepiej o ogromie 
Jego pracy. Nic też dziwnego, że wszędzie, gdzie pracował, 
garnęli się do Niego ludzie. 

(O Jego skromności niech świadczy fakt, że pomimo pia-
stowania od wielu lat godności kanonika nigdy nie widzieli-
śmy Go w stosownym do tej godności stroju. Zawsze w tej 
samej, nie pierwszej młodości sutannie. Dopiero po śmierci 
zabrał ze sobą do grobu świadczący o godności kanonika bi-
ret, kupiony wraz z albą przez parafian jako „wyprawka po-
grzebowa”. dop. KS)

Ks. kanonik Eugeniusz Ledwoch nie miał czasu dla siebie 
i dla swojej rodziny. Jeśli odwiedzał ją, to jedynie w wyjąt-
kowych przypadkach. Wtedy przybywał na krótko pociągiem 
i autobusem. Nigdy nie skarżył się na żadne dolegliwości. 
Przez cały czas pracy na probostwie w Natolinie-Wolicy ani 
razu nie skorzystał z przysługującego Mu urlopu. Jeśli „zni-
kał” na jakiś czas, to po to, by żebrać w jakiejś parafii na bu-
dowę kościoła lub uczestniczyć w Warszawskiej Pielgrzymce 
na Jasną Górę do ukochanej przez siebie Matki Bożej. Obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej, który przez tyle lat znajdo-
wał się nad ołtarzem w kaplicy pod jednym z ramion krzyża, 
otrzymał właśnie w darze od pielgrzymów.

Ksiądz Eugeniusz po raz pierwszy w sutannie, jeszcze jako 
student, był w 1956 r. na pogrzebie swojego ojca – Jana, zmar-
łego w Bliżycach i pochowanego na cmentarzu parafialnym 
obok kościoła w Sokolnikach. Już jako kapłan, był na pogrze-
bie swojej matki – Agnieszki – zmarłej w 1976 r. W 1991 r. 
był na pogrzebie Heleny – żony brata Jana, a w 2000 r. na po-
grzebie najstarszego z braci – Władysława. Udzielał też ślubu 
członkom rodziny – Zenonie, córce brata Jana w 1983 r. w pa-
rafii Sokolniki, Elżbiecie, córce Władysława, w parafii Mysz-
ków, Markowi – synowi Józefa w 1983 r., Marianowi – synowi 
Władysława na Rakowie i Ewie – córce Edwarda w 1993 r. Po 
raz ostatni spotkał się z rodziną w Gródkowie 18.06.2001 r. 
Odprawił wówczas w kościele parafialnym w Grodźcu wraz 
z miejscowym proboszczem ks. kan. Stanisławem Wojtusz-
kiewiczem Mszę św. w intencji swego brata, Józefa, który po 
40 latach pracy w szkolnictwie odchodził na emeryturę. Nie-
stety, z braku czasu zaraz odjechał do Warszawy.

Ks. kanonik Eugeniusz Ledwoch przepracował w swej 
ostatniej parafii 17 lat, a w czerwcu 2002 r. upłynęłoby 35 lat 
Jego kapłaństwa. Pozostawił po sobie pamięć wśród wszyst-
kich parafian, z których wielu przybyło w dniu Jego pogrzebu 
17 kwietnia 2002 r., by Go pożegnać, a jednocześnie złożyć 
Mu ostatnie podziękowanie za wielką pracę, jakiej dokonał. 
W tym dniu żegnali Go również mieszkańcy rodzinnej miej-
scowości – Bliżyc i rodzinnej parafii Sokolniki, parafianie 
z poprzedniej parafii w Bobrownikach (wśród nich w pięknych 
galowych mundurach tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna). 
Żegnali ks. kanonika uczniowie znajdujących się na terenie 
parafii szkół, wśród nich mieszczące się w budynku kościoła 
Gimnazjum i Liceum Katolickie, którzy od rana do uroczysto-
ści pogrzebowych pełnili wartę przy wystawionej w kościele 
trumnie Zmarłego. Żegnali Go również licznie zgromadzeni 
księża (82 kapłanów). Wśród nich był obecny Prymas Józef 
Glemp i biskupi: Marian Duś i Piotr Jarecki z Metropolitalnej 
Diecezji Warszawskiej, bp Józef Zawitkowski z Diecezji Łowi-
ckiej, miejscowi księża wikariusze, księża z sąsiednich parafii 
z ks. dziekanem Janem Świstakiem, ojcowie paulini, salezja-
nie. Był również obecny o. Tomasz – redemptorysta, który na 
zaproszenie ks. Proboszcza podczas ostatnich rekolekcji wiel-
kopostnych zainicjował nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, której wizerunek znajduje się w kościele. Ksiądz Pry-
mas w swojej homilii wygłoszonej podczas pogrzebowej Mszy 
św. podkreślił wielkie zasługi zmarłego kapłana dla Kościoła, 
zwłaszcza stanowiący ukoronowanie Jego pracy kościół pod 
wezwaniem bł. Władysława z Gielniowa.

Przedruk z Brat 5/2002

*   Nasze pożegnania i rocznice    * 
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Podkreślił, że zajęcie i propagowanie przez Kościół sta-
nowiska w tak zwanej „kwestii robotniczej”, jego opowie-
dzenie się po stronie biednych spowodowało rozwój nauk 
społecznych i ekonomicznych. Pośród wielu nurtów myśli 
ekonomicznej ukształtowała się odrębna Katolicka Nauka 
Społeczna, rozwijana przez duchownych i świeckich pra-
cowników nauki. 

Za szczególnie ważne Pius XI uznał propagujące tema-
tykę społeczną imprezy oraz „wszelkiego rodzaju pisma dla 
różnych kół czytelników przeznaczone”. Drugim dobrodziej-
stwem było to, że „nauki Rerum novarum przeniknęły nawet 
do kół, które nie uznają władzy Kościoła. 

W ten sposób katolickie zasady społeczne stały się wspól-
nym dobrem ludzkości”, że myśli Leona XIII „przytacza się 
często i za swoje uznaje nie tylko w niekatolickich czasopis-
mach i dziełach, ale nawet w izbach prawodawczych i sądo-
wych trybunałach”. 

Co więcej, przywódcy głównych państw, próbujący po 
zakończeniu I wojny światowej odnowić stosunki społeczne, 
wykorzystali szereg sformułowanych przez niego zasad. 

100. rocznica wyboru 
papieża Piusa XI 

dokończenie. ze str. 7 F

Sukcesy odniósł Kościół także w działalności na rzecz 
zwalczania biedy. Skupił się na dwóch polach: 

1) pracy w celu kulturowego podniesienia pracowników 
najemnych, uświadomienia im ich godności, przygotowania do 
legalnego i skutecznego upominania się o należne im prawa; 

2) ekonomicznym wzmacnianiu klas uboższych. Propo-
zycją dla nich był ruch spółdzielczy, którego sukcesy tak od-
notował Pius XI: „...Nadto wszędzie powstały z każdym dniem 
liczniejsze stowarzyszenia, w których – zachęceni przez Koś-
ciół, a często pod kierunkiem kapłanów– świadczą sobie wza-
jemną pomoc i usługi robotnicy, rzemieślnicy, rolnicy i wszel-
kiego rodzaju pracownicy najemni”. 

Kolejnym dobrodziejstwem nazwał Pius XI ukształtowa-
nie się polityki społecznej oraz powstanie nowej gałęzi pra-
wa, chroniącej pracowników, ich zdrowie, rodzinę, mieszka-
nie, warsztat pracy, płacę, ubezpieczenie od wypadków przy 
pracy, warunki pracy oraz kobietę i dziecko. 

W końcu, za sukces uznał proces zrzeszania się pracowni-
ków. Kościół zachęcał katolików do wstępowania do wszyst-
kich organizacji pod warunkiem, że nie zwalczały one religii. 
„...W ten sposób robotnicy, nauczyli się skutecznej i wytrwałej 
obrony swych interesów i praw, przestrzegając jednak wyma-
gań sprawiedliwości i szerszego starania o współpracę z in-
nymi klasami społecznymi”.

Roman Lusawa
Nauczanie społeczne Piusa XI

Rocznik Naukowy Wydziału  Zarządzania w  Ciechanowie 
3-4 (III) 2009

6 kwietnia br. zmarł w Warszawie w wieku 81 lat długoletni kanclerz 
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk.
Ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk był bliskim współpracownikiem Prymasów kard. Józefa 
Glempa i bł. Stefana Wyszyńskiego. 

 Był sędzią w trybunałach beatyfikacyjnych błogosławionych Jerzego Popiełuszki, 
Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Był także współorganizatorem 
z ramienia Archidiecezji Warszawskiej czterech pielgrzymek papieskich Jana Pawła II. 

Ks. Grzegorz Kalwarczyk urodził się 11 marca 1941 roku w Nowym Kłopoczynie 
koło Rawy Mazowieckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 roku w archi-
katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Po święceniach jako wikariusz posługiwał w parafiach w Mszczonowie (1964-1966), 
Stanisławowie (1966-1967) i Kobyłce (1967-1971).

W latach 1971-1974 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które 
zwieńczył magisterium z prawa kanonicznego. Po studiach rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 
– od 21 czerwca 1974 r. najpierw jako notariusz, a od 23 czerwca 1992 r. jako kanclerz. Od 2008 r. do 2012 r. 
wikariusz biskupi ds. sakramentalnych. W sumie w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przepracował 18 lat jako 
notariusz, a 20 lat jako kanclerz.

Z urzędu był członkiem wielu najważniejszych gremiów Archidiecezji Warszawskiej w tym Rady Kapłańskiej 
i Kolegium Konsultorów. Był też członkiem Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej 
(a także budowniczym kościoła i plebanii w Nowej Wsi koło Warki).

W 1984 r. został odznaczony przywilejem rokiety, mantoletu i pierścienia. W 2007 r. został honorowym 
kapelanem Jego Świątobliwości a 20 maja 2011 r. protonotariuszem apostolskim (infułatem). 1 maja 2006 r. 
został odznaczony prymasowskim złotym orderem. “Ecclesiaepopuloqueservitiumpraestanti” a 28 września 
2008 r. otrzymał order “Zasłużony dla Warszawy”.  W 2012 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal jako rezy-
dent pomagał duszpastersko – zwłaszcza jako spowiednik – w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na 
Starówce. Jako rezydent był związany  parafią archikatedralną w sumie przez 48 lat.                 awo/archwwa.pl

* Nauczanie Ojca Świętego Piusa XI *



BR 04/2022

2�

Od naszego 
mola książkowego

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

R

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM 
KURSIE BIBLIJNYM

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje 
Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie pozna-
nia i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. 
W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. 
Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektro-
nicznej. Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: 
www.kursbiblijny.deon.pl/ 
pod adresem e-mailowym: kkb.biuro@gmail.com
lub adresem pocztowym:

ks. Zbigniew Marek SJ 
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków 
„Kurs Biblijny”.

ak to się stało, że niewierzący za 
młodu, porywczy i skłonny do 

awantur oficer armii francuskiej stał 
się eremitą żyjącym na Saharze pośród 
Tuaregów, autorem słynnej reguły 
Małych Braci Jezusa, męczennikiem 
bestialsko zamordowanym przez Se-
nussów, a wreszcie jednym z najpopu-
larniejszych świętych współczesnego 
Kościoła? 

Książka Marka Przepiórki to bar-
wna i błyskotliwie napisana powieść 
biograficzna o św. Karolu de Foucauld, 
jakiej nie mieliśmy do tej pory. 

Literacko sfabularyzowane wyda-
rzenia z życia świętego przeplatają się 
z fragmentami jego korespondencji 
i pamiętników, co daje czytelnikowi 
niepowtarzalną okazję zrozumienia 
nieprzeciętnej osobowości św. Karola, 

ozważania „365 dni w rytmie 
psalmów” powstały w dwugło-

sie. Siostra Anna Maria Pudełko AP 
i brat Piotr Kwiatek OFMCap dzielą się 
z nami bogatym doświadczeniem du-
chowym. Ta poręczna książeczka jest 
codziennym towarzyszem na drodze 
rozwoju i modlitwy. Autorzy oprócz 
treści do rozważań dają czytelnikowi 
wsparcie duchowe, wzmocnienie wia-
ry, nadziei i miłości.

Cały rok z psalmami to doskonały 
prezent, który możemy sprawić sobie 
sami, a także podarować go innym. 

To codzienny pomocnik duchowy 
z fragmentem psalmu na każdy dzień, 
z rozważaniem, a także miejscem na 
własne refleksje czy postępy duchowe. 

A wszystko ozdobione grafiką, która 
powstała specjalnie do tego wydania.

Brat Piotr i siostra Anna Maria chcą 
nam podarować pewność, że jesteśmy 
kochani przez Boga, wyjątkowi, że na-
sze życie jest dobre i ma sens. 

To mała książeczka, która daje 
ogromne poczucie szczęścia w wierze.

365 dni w rytmie psalmów
Piotr Kwiatek OFMCap, 

s. Anna Maria Pudełko AP
Edycja Świętego Pawła 

Częstochowa 2022

J

jego wewnętrznej determinacji i drogi 
nawrócenia.
Św. Karol de Foucauld. Saharyjski pustelnik

Marek Przepiórka
Wydawnictwo eSPe – Kraków 2022

Modlitewnik do Michała Archanioła jest częścią 
inicjatywy duchowego wsparcia nazwanej:
„Modlitwa dwóch narodów. Boże, chroń Ukrainę”

Inicjatywa „Modlitwa dwóch narodów. Boże, 
chroń Ukrainę” powstała po to, by nieść ukojenie 
i duchową pomoc w trudnym czasie wojny oraz 
wspierać tych, którzy udzielają pomocy uciekającym 
mieszkańcom Ukrainy.

Modlitewnik do Michała Archanioła 
(wersja polsko-ukraińska)

Dom Wydawniczy „Rafael” – Kraków 2022
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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 li tur gią chrzciel ną);
 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. 
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Pierwsza Msza św. na placu ptzy ul. F.M. Lanciego.
 Wrzesień 1985 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego budowanego kościoła
2 października 1993 r.

Powitanie w kaplicyJ.Em. kardynała Józefa Glempa
przed uroczystościa konsekracji kościoła

17 grudnia 2000 r. 

Podpisanie aktu konsekracji kościoła (17.12.2000 r.)
Obok ks. Eugeniusza. Ledwocha – 

Kanclerz Kurii Warszawskiej ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk

Ostatnie pożegnanie – 17 kwietnia 2002 r. 



Melozzo da Forli, Wjazd Chrystusa do Jerusalem, 1477-82, Basilica of Santa Casa, Loreto




