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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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Trójca Święta – ikona Andrieja Rublowa, powstała dla ławry Troicko-Siergijewskiej (klasztoru w Siergiejewskim Posadzie  
założonego przez św. Sergiusza z Radoneża). Obecnie znajduje się w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie.

Zawsze mam prawo mówić 
do Boga: „Ojcze”, 
i nie utracę tego prawa nigdy. 
Choćbym posiwiał, 
choćbym oglądał wokół siebie 
synów moich synów, 
nie utraciłem przez to Ojca 
i prawa do Niego. 

bł. Stefan Kardynał Wyszyński
druga kromka chleba
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Jose de Paez (1720-90), Adoracja serca Jezusa z Ignacym Loyolą i Alojzym Gonzagą, Olej na miedzi ok. 1770
Jose de Paez, meksykański malarz obrazów religijnych. Był ulubionym malarzem franciszkanów.
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Umiłowane Dzieci Boże…

tymi słowami rozpoczynał swoje listy i homilie błogo-
sławiony Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. Dziś już 

rzadko używa się tych słów. Pragnę jednak tymi słowami roz-
począć ten list i ja, któremu dane jest,jako pasterzowi archi-
diecezji warszawskiej, podążać po jego gorących śladach. 

Piszę do Was te słowa u progu Święta Dziękczynienia, 
które będziemy obchodzili już za tydzień – jak zawsze, 
w pierwszą niedzielę czerwca. Będziemy dziękować dobre-
mu Bogu za dar beatyfikacji dwojga wielkich ludzi Kościoła 
polskiego XX wieku: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki 
Elżbiety Róży Czackiej. Biskupa i zakonnicy. Piszę te słowa 
w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, kiedy Chrystus mówi 
nam: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Błogosławiony Stefan był naszym arcybiskupem, był 
prawdziwie tym, który patrzył, i tym, który widział i to wi-
dział daleko naprzód. Patrzył na zniewoloną ojczyznę, na 
swoich rodaków, tych uciemiężonych, ale i tych ciemiężą-
cych, tych prześladowanych, ale i tych prześladujących, i – 
nie ukrywając prawdy – widział we wszystkich umiłowane 
dzieci Boże.

Błogosławiona Elżbieta Czacka nie mogła patrzeć i nie 
mogła widzieć, ponieważ w młodości straciła wzrok. Ale jej 
kalectwo Bóg przekształcił w błogosławieństwo. Z jej cier-
pienia i modlitwy zrodziły się Laski – Zakład dla Niewido-
mych i miejsce duchowego uzdrowienia dla wielu widzą-
cych. Matka Elżbieta Czacka stała się wielką Widzącą, zdolną 
– pomimo ślepoty oczu – dostrzegać to, co najważniejsze 
– w człowieku, w otoczeniu i w świecie. Oboje ci święci po-
twierdzają prawdę, którą Antoine de Saint-Exupéry wyraził 
ustami Małego Księcia: „najważniejsze widzi się sercem”.

Błogosławiony Prymas wspominał epizod ze swojego po-
bytu w Laskach, kiedy był kapelanem Armii Krajowej. Pod-
czas jednego ze spacerów po lesie, latem 1944 roku, wiatr 
wiejący z ogarniętej powstaniem Warszawy przywiał mu 
pod stopy nadpaloną kartkę, na której – młody podówczas 
– ksiądz Wyszyński odczytał ze zdumieniem Jezusowe sło-
wa: „Będziesz miłował…” 

I tym słowom, jako ksiądz, później jako biskup i Prymas 
– był do końca wierny. I tego nauczał – słowami, a nade 
wszystko życiem. 

„Będziesz miłował”: Boga, Matkę Najświętszą, Ojczyznę 
i każdego człowieka. 

„Nie zmuszą mnie nigdy do tego, abym ich nienawidził” 
– napisał o swoich nieprzyjaciołach, którzy prześladowa-
li Kościół. Komuniści pozbawili błogosławionego Prymasa 
wolności zewnętrznej, ale nigdy nie udało się im pozbawić 
go wolności wewnętrznej. 

Tę wolność Bożego dziecka nosił w sobie i budził ją w in-
nych – w zniewolonym kraju, w zniewolonych sercach. Jak-
że ta miłość i wolność dziecka Bożego jest dziś ważną nauką 
na nasze czasy? Czy jesteśmy wolni wewnętrznie ? Oto jest 
pytanie.

Czy nie zniewala nas przywiązanie do własnych grze-
chów, które tak łatwo potępiamy u innych i tak łatwo uspra-
wiedliwiamy u siebie? Czy nie zniewala nas nadmierne przy-
wiązanie do dóbr materialnych, nienasycone pragnienie ich 
pomnażania? Czy nie zabiera nam wolności nienawiść do 
osób i środowisk inaczej myślących niż my? 

„Będziesz miłował…” – to znaczy odkrywał Chrystusa 
w drugim człowieku, to znaczy zrywał z grzechem, to znaczy 
przekraczał swoje ciasne przywiązania do dóbr tego świata, 
do swoich myślowych schematów, do bezkrytycznego przyj-
mowania zatrutych idei. 

„Będziesz miłował…” – tego nas uczą nasi Błogosławieni. 
Uczymy się wypełniać to przykazanie w doświadczeniu sy-
nodu, ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. Uczymy 
się słuchać siebie nawzajem i odkrywać bogactwo Kościoła 
w różnorodności charakterów, zainteresowań i oczekiwań 
pojedynczych osób oraz wspólnot. Uczymy się rozeznawać 
wielość charyzmatów w jednym Kościele. 

„W sprawach drugorzędnych – wolność, w sprawach 
zasadniczych – jedność, we wszystkim – miłość” – słowa 
świętego Augustyna sprzed szesnastu wieków osadzają przy-
kazanie „będziesz miłował…” w realiach Kościoła, który 
nieustannie się zmienia, pozostając sobą. 

Dziękujemy Bogu za Synod, za wszystkie osoby i środo-
wiska, które się w ten synod włączyły w parafiach, i które ten 
synod tworzą. Diecezjalny etap tego synodu właśnie dobiega 
końca, ale w wymiarze uniwersalnym synod wciąż nieustan-
nie się zaczyna, albowiem cały Kościół jest synodalny.

Bracia i Siostry!
Tragiczna wojna na Ukrainie, bezmiar nieszczęść spa-

dających na naszych sąsiadów, wyzwoliła w naszym naro-
dzie ogromne pokłady współczucia i solidarności. Pomogła 
dostrzec, że więcej nas łączy niż dzieli. Oby nie zabrakło 
nam sił! Obyśmy ten romantyczny zryw pomocy ukraiń-
skim uchodźcom potrafili przekształcić w pozytywistyczną 
„pracę od podstaw”! Czeka nas wszystkich – społeczeństwo, 
samorządy i rząd, także Kościół – długotrwały, wspólny, wie-
lopłaszczyznowy wysiłek mądrej, systematycznej pomocy, 
a także integracji naszych braci i sióstr Ukraińców. Po to, aby 
potrafili odnaleźć się w naszej Ojczyźnie, zachowując i po-
głębiając swoją wyznaniową i narodową tożsamość. 

Kardynał Kazimierz Nycz 

List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego  
przed dziękczynieniem za nowych Błogosławionych 
w niedzielę 5 czerwca 2022 r. 

T

dokończenie na str. 24 F

* W naszej archidiecezji *
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Jan Paweł II 

PRZYJDŹ, DUCHU 
ŚWIĘTY! 

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dla przedstawicieli 
ruchów kościelnych. 31 V 1998

1. Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem: 
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela.

ościół wypowiada wiarę w Pocieszyciela słowami 
Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Ta wiara 

rodzi się z głębi apostolskiego doświadczenia Pięćdziesiąt-
nicy. Zapis Dziejów Apostolskich, który przynosi dzisiejsza 
liturgia, przypomina nam bowiem o wielkich dziełach do-
konanych w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to apostołowie ze 
zdumieniem mogli się przekonać, że spełnia się obietnica po-
zostawiona przez Chrystusa. Jak usłyszeliśmy w odczytanym 
przed chwilą fragmencie Ewangelii według św. Jana, w dzień 
przed męką Chrystus zapowiedział: «Ja (...) będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze» 
(J 14,16). Ten to «Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypo-
mni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem» (J 14,26).

I oto Duch Święty, zstępując na nich z niezwykłą mocą, 
uzdolnił ich do głoszenia całemu światu nauki Jezusa Chry-
stusa. Tak wielka była ich odwaga i tak niezłomna wola, że 
gotowi byli na wszystko, nawet na ofiarę życia. Dar Ducha 
wyzwolił ich najgłębsze moce, a równocześnie nadał im kie-
runek, aby służyły temu posłannictwu, które przekazał im 
Odkupiciel. Ten sam Pocieszyciel, Parakletos, będzie ich pro-
wadził, gdy pójdą głosić Ewangelię każdemu człowiekowi. 
Duch Święty nauczy ich wszelkiej prawdy, biorąc z bogactwa 
Chrystusowego słowa, ażeby z kolei oni przekazywali ją lu-
dziom w Jerozolimie i na całym świecie.

2. Czyż moglibyśmy nie dziękować Bogu za wielkie dzie-
ła, jakich dokonywał nieustannie w ciągu dwóch tysięcy lat 
chrześcijaństwa? Pięćdziesiątnica bowiem jako wydarzenie 
łaski nadal wydawała swoje wspaniałe owoce, budząc wszę-
dzie apostolski zapał, pragnienie kontemplacji, wolę kocha-
nia i służenia z całkowitym oddaniem Bogu i braciom. Także 
dzisiaj Duch Święty wzbudza w Kościele małe i wielkie ge-
sty przebaczenia i proroctwa, daje życie wciąż nowym cha-
ryzmatom i darom, które są świadectwem Jego nieustannego 
działania w ludzkich sercach.

Wymownym tego znakiem jest ta uroczysta liturgia, 
uczestniczą w niej bowiem bardzo licznie członkowie ruchów 
i nowych wspólnot, którzy w ostatnich dniach zgromadzili się 
w Rzymie na światowym kongresie. Wczoraj na tym samym 
placu św. Piotra przeżyliśmy niezapomniane, radosne spotka-
nie, na które złożyły się śpiewy, modlitwy i świadectwa. Do-
świadczyliśmy klimatu Pięćdziesiątnicy, oglądając niejako na 
własne oczy owoce nieustannego działania Ducha Świętego 

w Kościele. Ruchy i nowe wspólnoty, opatrznościowe prze-
jawy nowej wiosny, jaką rozpoczął za sprawą Ducha Sobór 
Watykański II, głoszą potęgę miłości Boga, który pokonując 
wszelkiego rodzaju podziały i bariery odnawia oblicze ziemi, 
aby zbudować na niej cywilizację miłości.

3. We fragmencie Listu do Rzymian, którego przed chwilą 
wysłuchaliśmy, św. Paweł pisze: «wszyscy ci, których prowa-
dzi Duch Boży, są synami Bożymi» (Rz 8,14).

W tych słowach znaleźć można kolejne wskazania, po-
zwalające zrozumieć cudowne działanie Ducha w naszym 
chrześcijańskim życiu. Otwierają one drogę do wnętrza ludz-
kiego: Duch Święty, którego Kościół wzywa, aby był «Świat-
łością sumień», nawiedza człowieka od wewnątrz. Dotyka 
wprost jego duchowej głębi.

«Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka – pisze dalej Apo-
stoł – nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha. (...) Ci, 
których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi» (Rz 8,9.14). 
A rozważając tajemnicze działanie Pocieszyciela, św. Paweł 
pisze w uniesieniu: «Nie otrzymaliście (...) ducha niewoli, 
(...) ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym 
możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi» 
(Rz 8,5-16). Dotykamy tu samego sedna tajemnicy! To spot-
kanie między Duchem Świętym a duchem ludzkim jest jak 
gdyby samym sercem tego, co apostołowie przeżyli w dniu 
Pięćdziesiątnicy. 

dokończenie na str. OR F
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To niezwykłe doświadczenie jest również obecne 
w Kościele, który narodził się z tamtego wydarzenia, 
i towarzyszy mu przez stulecia.

Za sprawą Ducha Świętego człowiek niejako dogłębnie 
odkrywa, że jego duchowa natura nie jest przesłonięta przez 
cielesność, ale przeciwnie – że to duch nadaje prawdziwy 
sens ciału. Kiedy bowiem człowiek żyje wedle Ducha, ujaw-
nia w pełni dar swego przybranego synostwa Bożego.

W tę perspektywę dobrze wpisuje się zasadnicza kwestia 
stosunku między życiem a śmiercią, którą Paweł porusza 
bezpośrednio: «jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was 
śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie 
popędy ciała – będziecie żyli» (Rz 8,13). Tak właśnie jest: po-
słuszeństwo Duchowi Świętemu otwiera przed człowiekiem 
wciąż nowe perspektywy życia.

4. Drodzy bracia i siostry, z wielką radością witam was 
wszystkich, którzy zechcieliście razem ze mną dziękować 
Bogu za dar Ducha. Dzisiejsze święto o charakterze głęboko 
misyjnym każe nam objąć spojrzeniem cały świat i pamię-
tać zwłaszcza o licznych misjonarzach – kapłanach, zakon-
nikach, zakonnicach i świeckich, którzy poświęcają życie, 
często w niezwykle trudnych warunkach, głoszeniu ewan-
gelicznej prawdy.

Pozdrawiam was tu obecnych: kardynałów, braci w bi-
skupstwie i kapłaństwie, licznych członków różnych zgroma-
dzeń życia konsekrowanego i życia apostolskiego, młodzież 
i chorych, a zwłaszcza tych, którzy przybyli z bardzo daleka, 
aby uczestniczyć w tej uroczystości.

Szczególne pozdrowienie kieruję do członków ruchów 
i nowych wspólnot, którzy wczoraj mieli tutaj swoje wiel-
kie spotkanie i których dzisiaj też widzę licznie zgromadzo-
nych, choć nie tak licznie jak wczoraj. Pamiętam zwłaszcza 
o dzieciach i o młodych, którzy mają przyjąć sakramenty 
bierzmowania i Eucharystii.

Moi drodzy, jak wspaniałą perspektywę otwierają te 
słowa Apostoła przed każdym z was! Poprzez gesty i sło-
wa sakramentu bierzmowania zostanie wam udzielony 
Duch Święty, który pomoże wam w większym upodob-
nieniu się do Chrystusa, rozpoczętym już przez chrzest, 
abyście osiągnęli dojrzałość w wierze i stali się auten-
tycznymi i odważnymi świadkami Zmartwychwstałego. 
Przez bierzmowanie Duch Święty otwiera przed wami 
drogę, która pozwoli wam nieustannie odkrywać łaskę 
przybranego synostwa Bożego i sprawi, że staniecie się 
radosnymi poszukiwaczami Prawdy.

Eucharystia, pokarm nieśmiertelnego życia, który nieba-
wem przyjmiecie po raz pierwszy, nauczy was kochać braci 
i służyć im, pozwoli wam dawać przykład życia i nadziei, 
uwolni was spod panowania «ciała» i lęku. Idąc za Jezusem, 
będziecie mogli w konkretny sposób doznać we własnym 
życiu wspaniałego działania Ducha, o którym mówi apo-
stoł Paweł w ósmym rozdziale Listu do Rzymian. Trzeba by 
może z wielką uwagą odczytać dzisiaj cały ten tekst, ażeby 
oddać cześć Duchowi Świętemu działającemu w każdym 
z nas. Treść tego listu jest bowiem szczególnie aktualna 
w tym roku, poświęconym Duchowi Świętemu.

5. Veni, Sancte Spiritus!
Także ten wspaniały hymn, który zawiera całą bogatą te-

ologię Ducha Świętego, zasługuje na to, ażeby go dziś strofa 
po strofie rozważać. Zatrzymamy się jednak przy pierwszym 
słowie: Veni – przyjdź! Jest w nim wypowiedziane oczekiwa-
nie, jakie stało się udziałem apostołów po wniebowstąpieniu 
Chrystusa.

W Dziejach Apostolskich Łukasz ukazuje nam apostołów 
zgromadzonych w wieczerniku na modlitwie wraz z Maryją 
Matką Jezusa (por. Dz 1,14). A jakie słowa mogłyby lepiej 
wyrażać treść tej modlitwy, niż właśnie te: Veni, Sancte Spiri-
tus – czyli wezwanie skierowane do Tego, który u początków 
świata unosił się nad wodami (por. Rdz 1,2) i którego Jezus 
obiecał im jako Pocieszyciela?

Zgromadzeni w wieczerniku wraz z Maryją, apostołowie 
oczekują na Jego przyjście, wyznają na przemian swą żarliwą 
wiarę i ludzką niewystarczalność. Pobożność Kościoła wyra-
ziła to doświadczenie w hymnie Veni, Sancte Spiritus. 

Apostołowie wiedzą, że dzieło, które powierzył im Chry-
stus, jest trudne, ale decydujące dla dziejów zbawienia całej 
ludzkości. Czy mu podołają? Chrystus dodaje im otuchy. 

Na każdym etapie misji, która zaprowadzi ich aż na naj-
dalsze krańce ziemi, aby tam głosili Ewangelię i dawali o niej 
świadectwo, będą mogli liczyć na pomoc Ducha Świętego 
obiecanego przez Chrystusa. Apostołowie, pomni na obiet-
nicę Chrystusa, w tych dniach między wniebowstąpieniem 
a Pięćdziesiątnicą skupiają wszystkie myśli i uczucia na 
owym veni – przybądź!

6. Veni, Sancte Spiritus! 
Kościół, który od tych słów zaczyna swoje wołanie do 

Ducha Świętego, przejmuje to, co było treścią modlitwy 
apostołów zgromadzonych wraz z Maryją w wieczerniku, 
a wręcz sprawia, że modlitwa ta trwa w dziejach i staje się 
wciąż na nowo aktualna.

Veni, Sancte Spiritus! 
Kościół na całej ziemi z taką samą wciąż żarliwością po-

wtarza te słowa, ponieważ ma głęboką świadomość, że musi 
wciąż trwać w wieczerniku w nieustannym oczekiwaniu na 
Ducha Świętego. Wie zarazem, że musi wyjść z wieczernika 
na drogi świata, by wciąż na nowo spełniać swoją misję, 
dając świadectwo tajemnicy Ducha.

Veni, Sancte Spiritus! 
Módlmy się tak razem z Maryją, która jest sanktuarium 

Ducha Świętego, bezcennym przybytkiem Chrystusa wśród 
nas, aby pomogła nam być żywymi świątyniami Ducha i nie-
strudzonymi świadkami Ewangelii.

Veni, Sancte Spiritus! 
Veni, Sancte Spiritus! 
Veni, Sancte Spiritus!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Copyright © by L’Osservatore Romano (8-9/98)  
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S. Maria Renata, Niepokalanka 

ZIELONE ŚWIĄTKI
ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO

T

*  Vivere cum Ecclesia * 

„Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium,  
et tui amoris in eis ignem aceende”.

rzy największe uroczystości roku kościelnego są  
poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: 

Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo jest świętem 
Ojcostwa Bożego; Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego 
Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. 
– Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci 
krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym zmar-
twychwstaniem swoim. – Zielone Świątki wreszcie są świę-
tem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec 
i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn od-
kupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nosi u nas popularną 
nazwę „Zielonych świątek”, dlatego zapewne, że obchodzimy je 
w najpiękniejszej porze roku, gdy cała przyroda jest w pełnym 
rozkwicie. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą 
piętno radości i wesela. Kościoły, domy, obejścia przybrane 
są „majem”, – najczęściej młodymi brzózkami, posadzkę koś-
cielną, podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają wonnym 
tatarakiem; wszędzie rozlewa się rzeźwa woń świeżej majowej 
zieleni.

W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się 
„Pięćdziesiątnicą” – z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, 
– bo obchodzi się 50 dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

„Spełniły się dni Pięćdziesiątnicy” – jak pisze św. Łukasz 
w „Dziejach Apostolskich” (2,1). Duch Święty zstąpił na zgro-
madzonych w Wieczerniku Apostołów, odprawiających pierw-
szą w Kościele nowennę pod przewodnictwem Matki Jezusowej. 
Była to niedziela, dzień święty Nowego Zakonu, dzień Pański 
– Dies Dominica. W Starym Testamencie dzień 50 po święcie 
Paschy był dniem wielkim, uroczyście obchodzonym przez 
Synagogę, dniem pełnym wspomnień, bo rocznicą nadania 
Mojżeszowi prawa na górze Synaj.

„Lecz, jakaż różnica między tymi dwoma Pięćdziesiątni-
cami! – Pierwsza na dzikich skałach Arabii, wśród błyskawic 
i grzmotów, ogłaszająca Zakon bojaźni pisany na kamiennych 
tablicach. Druga w Jeruzalem, w mieście świętym, jeszcze nie 
odrzuconym ostatecznie przez Pana, bo zawierającym dotąd 
w swymi łonie zaczątek Nowego Zakonu, Kościoła chrześci-
jańskiego. W tej drugiej Pięćdziesiątnicy niebo się nie chmurzy, 
pioruny nie biją, serca ludzkie nie truchleją, jak ongi na puszczy. 
Boski ogień owłada Apostołami, ogień, od którego niebawem 
rozgorzeje świat cały”.

Nadeszła trzecia godzina dnia, – wedle dzisiejszej rachuby 
9 rano1). Uczniowie są zgromadzeni w Wieczerniku na górze Sy-
jon, w tej sali „wielkiej, usłanej “, gdzie tak niedawno Chrystus 

święcił w gronie Dwunastu ostatnią przed Męką i śmiercią swą 
Wieczerzę, gdzie ustanowił Najświętszą Eucharystię i kapłań-
stwo Nowego Przymierza, gdzie się kilkakrotnie ukazał uczniom 
swym po Zmartwychwstaniu i jadł z nimi, i rozmawiał, gdzie 
ustanowił sakrament Pokuty i pouczał ich o Królestwie Bożym.

„I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego 
wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. 
I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i osiadł na każ-
dym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym 
i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wy-
mawiać dawał” (Dz 2,2-4).

Potem św. Piotr w imieniu wszystkich występuje jako Głowa 
Kościoła i przemawia do tłumu zgromadzonego przed Wieczer-
nikiem: odpiera zarzut tych ludzi cielesnych, którzy w świętym 
upojeniu Apostołów widzą skutki nadużycia wina, i tłumaczy im 
na podstawie słów proroka Joel a, że to Bóg ,,wylał Ducha swego 
na sługi swoje”. Ogłasza im Jezusa Chrystusa, przez nich umę-
czonego i przybitego do krzyża, którego Bóg wskrzesił trzeciego 

Jacopo di Cione, San Pier Maggiore Altarpiece Pentecost
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dnia i posadził w niebie po prawicy swojej.
Ta płomienna mowa nowego Mojżesza nawraca od razu 

3.000 ludzi. „Co mamy czynić, mężowie bracia?” zapytują, po-
ruszeni łaską; a Piotr na to: ,,Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony 
będzie każdy z was w Imię Jezusa Chrystusa... a weźmiecie dar 
Ducha Świętego”.

Nie darmo więc nazywamy ten dzień dniem narodzin 
Kościoła; te 3.000 rozmnożą się niebawem z zadziwiającą 
szybkością i nie minie pół wieku, a cały świat ówczesny 
będzie przesiąknięty tym zaczynem nowym: uczone Ateny 
i światowładny Rzym schylą dumne głowy przed Galilejczy-
kiem; rozkoszne wybrzeża Jonii zaroją się od gmin chrześ-
cijańskich, a na wyspach błękitnego Archipelagu, w tajem-
niczym Egipcie i na gruzach Kartaginy, w dalekiej Galii i w 
Iberii, aż hen po słupy Herkulesa, rozbrzmiewać będzie Imię 
Jezusa; zadrży Neron w złotym domu swoim na Palatynie 
przed wyznawcami ,,niejakiego Chrestosa“, który za panowa-
nia poprzednika jego Tyberiusza cesarza, przez wielkorządcę 
Judei Poncjusza Piłata na śmierć krzyżowa skazany został 2), 
i zarządzi pierwsze krwawe prześladowanie; lać się będzie 
potokami krew męczeńska przez trzy wieki, ale ,,sanguismar-
tyrumsemen Chris tianorum jak mówi Tertulian; męki naj-
wyszukańsze i śmierć okrutna nie odstraszą bohaterów wia-
ry, aż zajaśnieje zwycięski Krzyż na labarum Konstantyna, 
i nawrócona Europa zaśpiewa triumfalną pieśń:

„Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”.
* * *

Liturgia Zielonych Świąt jest nadzwyczaj bogata. Wszystkie 
dni oktawy mają Msze własne i własne Lekcje brewiarzowe. 
Również Wigilia uroczystości (z postem i abstynencją) ma litur-
gię własną, jak wigilia największych świąt.

W starożytności nabożeństwa wigilijne odbywały się w nocy, 
na co wskazuje sama ich nazwa (vigilare – czuwać). 

Wigilia Zesłania Ducha Świętego była szczególnie uroczysta, 
gdyż udzielano dnia tego Chrztu św. katechumenom, którzy dla 
jakiej bądź przyczyny nie mogli go przyjąć w wilię Wielkanocy. 
Toteż Kościół święci dziś wodę chrzcielną i całe nabożeństwo 
jest skróceniem obrzędów wielkosobotnich. 

Z dwunastu proroctw czyta się tylko sześć: pierwsze (ofiara 
Izaaka) było trzecim w Wielką Sobotę; drugie (czwarte na Wiel-
kanoc) opowiada przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, 
piękna figura Chrztu; trzecie (jedenaste) jest wstępem do kan-
tyku Mojżesza, który w liturgii Synagogi należał do szabatniego 
nabożeństwa. 

Te trzy proroctwa zapożyczone są z ksiąg Mojżeszowych, 
ostatnie zaś trzy z proroków. I tak: czwarte (ósme wielkanocne) 
z Izajasza, wraz z kantykiem o winnicy, która w znaczeniu mi-
stycznym jest figurą Kościoła; piąte (odpowiadające szóstemu 
wielkosobotniemu proroctwu Barucha) mówi nam o cenie mą-
drości, wyższej ,,nad złoto wyborne“; szóste wreszcie (siódme) 
zawiera sławne widzenie Ezechiela o zeschłych kościach, które 
na rozkaz proroka przyoblekają się w ciało i stają się wojskiem 
potężnym; jest to symbol dusz katechumenów, które przez 
Chrzest św. otrzymują życie nowe. To ostatnie proroctwo koń-
czy się następującą kolektą: „Panie, Boże zastępów, który to, co 
było upadłe, naprawiasz, a naprawione zachowujesz, pomnóż 
ludy mające być odrodzone w Imię święte Twoje, alby wszyscy, 
których obmyje woda Chrztu św., kierowali się zawsze Twoim 
natchnieniem“.

Po czym procesja udawała się do chrzcielnicy przy śpie-
wie Tractus „Sicut cervus“, gdzie święcenie wody chrzcielnej 
i chrzest katechumenów odbywał się przy tych samych obrzę-
dach i modlitwach co w Wielką Sobotę. Procesja powraca do 
Kościoła przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych; kapłan 
zamienia szaty fioletowe na czerwone – kolor Ducha Świętego 
– i Msza św. zaczyna się bez Introitu. Przy cichej Mszy czyta się 
Introit  z Ezechiela: „Gdy będę uświęcony w was, zgromadzę 
was ze wszech ziem: i wyleję na was wodę czystą (Chrzest św.) 
i będziecie oczyszczeni ze wszystkich grzechów waszych: i dam 
wam ducha nowego; Alleluja. Alleluja!.

Kolekta odnosząca się również do nowochrzczeńców, jest 
„pieśnią światłości”, gdyż w kilku wierszach sześć razy o niej 
wspomina: „Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, niechaj 
zabłyśnie nam świetność jasności Twojej, a światło Twej świat-
łości niechaj oświeci i umocni oświeceniem Ducha Świętego 
serca tych, którzy się przez Łaskę Twoją odrodzili”.

Lekcja z Dziejów Apostolskich (Dz 19) opowiada o udziele-
niu Chrztu i Bierzmowania dwunastu uczniom Janowym przez 
św. Pawła w Efezie. Choć dotąd nie słyszeli o Duchu Świętym, 
tenże zstąpił na nich przy włożeniu rąk Pawłowych i obdarzył 
ich charyzmatami, bowiem „mówili językami i prorokowali”.

Ewangelia, wzięta z 14 rozdziału św. Jana, zawiera ustęp 
z pożegnalnej mowy Zbawiciela przy Ostatniej Wieczerzy, za-
powiadający zesłanie „Pocieszyciela, Ducha prawdy, który by 
mieszkał z nami na wieki”.

W Offertorium prosimy o ziszczenie tej obietnicy dobrze 
znanymi słowami Psalmu 103: „Ześlij Ducha Twego, a będą 
stworzone i odnowisz oblicze ziemi”. Duch Boży unosił się nad 
wodami przy stworzeniu świata i uporządkował chaos; niech ra-
czy teraz odrodzonych w wodach Chrztu św. odnowić wewnętrz-
nie i „uporządkować“, aby odtąd chodzili drogą przykazań Bo-
żych i tak doszli do wiecznego żywota.

Ślicznie dobrana do okoliczności jest dzisiejsza Komunia: 
„W ostatni dzień wielki święta wołał Jezus: Kto wierzy we mnie, 
rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o Duchu, 
którego’ wziąć mieli wierzący weń. Alleluja. Alleluja“ (J 7, 37–
39). – Słowa te wypowiedział Zbawiciel w ostatni dzień święta 
Namiotów, w którym kapłani jerozolimscy szli czerpać wodę 
z sadzawki Siloe. 

Woda łaski, o której tu mówi Pan Jezus, jest symbolem Du-
cha Świętego, a raczej wód chrzcielnych przezeń uświęconych: 
„Descendet in hanc plenitudinem fontis virtus Spiritus Sancti“, 
śpiewa kapłan po trzykroć, zanurzając paschał przy święceniu 
wody w Wielką Sobotę: ,,Niech moc Ducha Świętego zstąpi 
na tę wodę i da jej skuteczność odradzania dusz“. Tak jak przy 
stworzeniu świata Duch Boży unosił się nad wodami, tak i teraz 
jest Sprawcą ,,nowego stworzenia“ per aquaim regenerationis, 
odradzając swą łaską naturę zepsutą przez grzech.

1) Stąd na tę godzinę przypada kanoniczna hora Tercji, poświęcona 
Duchowi Św., z Hymnem: „Nunc Sanctenobis Spiritus”. 

3) „Tiberio imperitante per prokuratorem Pontium Pilatum supplicio 
affectuserat“ (Tacitus „Annales”, XV, 44).

S. Maria Renata, Niepokalanka, 
Vivere cum Ecclesia – VI – Zielone Świątki

Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 
Kraków 1949 

*  Vivere cum Ecclesia * 
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Ś

o. Krystian Zdzisław Olszewski OFM 

Święty Antoni Padewski

„Był on bowiem mężem ewangelicznym i w nim złożone zosta-
ło szczególne wylanie Ducha Świętego” 

(Jan Paweł II Padwa 1982 r).

więty Antoni urodził się ok. 1195 roku w Lizbonie 
(Portugalia). Przeżył ok. 40 lat. Na chrzcie otrzymał 

imię Ferdynand. Rodzice jego pochodzili z wybitnego oraz 
bogatego stanu społecznego – ród „szlachetny i wpływo-
wy”. Ojciec jego miał na imię Marcin de Bulhoes a matka 
Maria Teresa. Rodzice pragnęli aby skończył prawo. Syn 
nie podzielał ich zapału do robienia tej kariery naukowej. 
Od najmłodszych lat lubił dużo się modlić.

W wielu 15 lat, wbrew woli rodziców opuścił swój ro-
dzinny dom i wstąpił do opactwa św. Wincentego na przed-
mieściach Lizbony, które należało do kanoników regularnych 
św. Augustyna. Klasztorowi temu zawdzięczał swoją forma-
cję intelektualną. 

Rodzina i przyjaciele nachodzili go często w opactwie, 
usiłując zmienić jego decyzję, a tym samym zakłócając spo-
kój jego duszy i odciągając od nauki. W porozumieniu z prze-
łożonym, wyjechał do Coimbry, która w tym czasie była sto-
licą Królestwa Portugalii i ośrodkiem studiów teologicznych. 
Tam poświęcił się pogłębieniu wiedzy z zakresu teologii i tam 
otrzymał świecenia kapłańskie ok. 1215 roku.

W lutym 1220 roku rozeszła się w Coimbrze wiadomość, 
że w Maroku poddano torturom i zabito pięciu braci misjo-
narzy z zakonu św. Franciszka. Ich doczesne szczątki zosta-
ły przywiezione do Portugalii, do kościoła Świętego Krzyża 
w Coimbrze należącego do opactwa w którym przebywał 
przyszły święty. 

Postanowił przejść do wspólnoty franciszkańskiej, aby 
w przyszłości poświęcić się głoszeniu Chrystusa w krajach 
misyjnych. Wstąpił do klasztoru św. Antoniego Pustelnika 
w Coimbrze, gdzie otrzymał imię Antoni. Tak rozpoczęła 
się jego obecność w zakonie braci mniejszych.

Już jesienią 1220 wraz z bratem Filipem udał się do Afryki 
na misje. Jednak w Maroku nabawił się malarii i musiał pozo-
stać w celi zakonnej. Był to koniec jego marzeń o wyjazdach 
na misje do saracenów (arabów), o których wspominał ciągle 
św. Franciszek swoim braciom. 

Wiosną 1221 roku wraz z bratem Filipem pożegnał się z 
Afryką i udał się do Portugalii. Burza na morzu w czasie po-
wrotu uniemożliwiła powrót i wylądowali na Sycylii. Na tym 
obcym lądzie znalazł gościnność u braci mniejszych w Mes-
synie. Po dwóch miesiącach podczas Zielonych Świąt wraz z 
innymi braćmi udał się do Asyżu na kapitułę generalną, gdzie 
poznał św. Franciszka. 

Po odbytej kapitule został zabrany przez prowincjała Ro-
manibrata Gracjana na pustelnię – Monte Paolo w pobliżu 
miasta Forli pomiędzy Rimini a Bolonią. Kiedy była piękna 
pogoda, widział morze. Obok pustelni znajdował się malutki 
kościółek i ogród. Typowa pustelnia franciszkańska. 

Od samego początku franciszkanie wiele uwagi poświę-
cali potrzebie życia ukrytego i kontemplacji. Święty Franci-
szek dla nich napisał też „Regułę dla pustelników”. W czasie 
tego pobytu w Forli Antoni przypadkowo wygłosił kazanie 
u dominikanów w czasie święceń kapłańskich, gdzie został 
odkryty jako talent kaznodziejski. Tam pozostał ok. 15 mie-
sięcy. Po kilku latach w jednym z kazań powiedział: „Świę-
ci są jak gwiazdy. Chrystus w swojej mądrości trzyma ich 
w ukryciu i nie pozwala, by zajaśnieli wtedy, gdy chcą. Chry-
stus chce, by zawsze byli gotowi do ujawnienia się, by czy-
nili dzieła miłosierdzia, ale zabłysną tylko wtedy, gdy tego 
zechce Chrystus”.

Od roku 1222 przez trzy lata został wędrownym kazno-
dzieją. Został wysłany na ulice i place do miast włoskich 
i francuskich, aby głosić Ewangelię.
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Prawdopodobnie w 1224 roku św. Franciszek mianował 
go lektorem teologii w Bolonii, gdzie powstało pierwsze za-
konne studium generalne. Ponadto Antoni wykładał później 
także teologię w Montpelier, Tuluzie i Padwie. Z tego okresu 
pochodzi list św. Franciszka do św. Antoniego: 

„Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek 
(przesyła) pozdrowienie. Uważam to za dobre, że wykładasz 
świętą teologię braciom, byle byś tylko podczas tego studium 
nie gasił ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła”.

Tomasz z Celano (pierwszy biograf) pisze wyraźnie 
o liście, ale nie podaje jednak treści. Odpisy listu jako samo-
dzielnej perykopy w kodeksach rękopiśmiennych datują się 
od początku XIV wieku, a w kronikach i żywotach św. Anto-
niego od połowy XIV wieku. Tekst listu występuje w dziesię-
ciu łacińskich kodeksach pochodzących z XIV i XV wieku, 
ponadto w tłumaczeniu (rękopis) na język górnoniemiecki 
z przełomu XV i XVI wieku oraz w czterech kronikach. 

Słowa „biskupowi memu” zgodnie z nauką soboru late-
rańskiego IV (1215) oznaczają tych, którzy mieli obowiązek 
głoszenia kazań osobiście lub delegowania w swoim imieniu 
zdolnych do tego kaznodziejów. Do biskupów należało także 
nauczanie kandydatów do kapłaństwa. W zakonie francisz-
kańskim też ktoś musiał spełniać rolę biskupów. Antoni wy-
kładał teologię, św. Franciszek nazwał go biskupem.

Datę listu wyznacza powołanie się św. Franciszka na 
Regułę zakonną. Przepis ten pochodzi z Reguły zatwierdzo-
nej (2 Reg 5,2), zatem list mógł być napisany najwcześniej 
po kapitule 1223 roku (papież Honoriusz III zatwierdził ją 
29 XI 1223 r.). Powstanie listu przyjmuje się koniec 1223 
lub początek 1224 roku.

List ma dużą wartość tak ze względu na to, że jest świa-
dectwem kontaktu między dwoma wielkimi i popularnymi 
do dziś świętymi średniowiecza, jak i ze względu na wy-
raźnie ujawniony pogląd Franciszka na zdobywanie wiedzy 
teologicznej.

W wolnym czasie św. Antoni pisał kazania, których głę-
boka mądrość spowodowała, że zasłużył sobie na miano 
„Doktora Kościoła”.

Dodajmy, że w zakonie pełnił funkcję gwardiana 
w Le Puy, kustosza – w Limoges, a także był prowincjałem 
Romanii. To wszystko musiało się odbić niekorzystnie na or-
ganizmie. Czuł, że zbliża się nieunikniona chwila pożegna-
nia że światem. Pragnął oczyścić się z własnych ułomności 

i godnie przygotować się na spotkanie z Panem w tajemnicy 
śmierci ludzkiej. Udał się więc do Camposampiero, oddalo-
nego 20 km od Padwy, gdzie hrabia Tiso założył klasztor dla 
braci mniejszych.

W piątek 13 czerwca 1231 roku, w południe, niewielki 
dzwon pustelni obwieścił porę obiadu. Antoni z trudem zszedł 
z izdebki na orzechu i oddalił się wraz z bratem Łukaszem oraz 
z bratem Rogerem. Ledwie jednak usiadł przy stole, siły po-
częły go opuszczać i zasłabł. Kiedy przyszedł do siebie, popro-
sił słabym głosem, aby go zawieziono do Padwy – w okresie 
Wielkiego Postu tego roku, na placu codziennie głosił kazania 
pokutne. Pod opieką brata Łukasza wyruszyli w kierunku mia-
sta. Po drodze zatrzymali się u sióstr klarysek w Arcelli. Tam 
w małej celi wieczorem spędził ostatnie chwile życia. Skorzy-
stał ze spowiedzi i odśpiewał ukochany hymn na cześć Matki 
Boskiej:

O gloriosa Domina, excelsasuper sidera! – 
„O Pani wielce chwalebna 
od gwiazd na niebie wznioślejsza!”. 
Dla Matki Bożej przeznaczył ostatnią chwilę życia, wieńcząc 

życie pełne poświęcenia i ofiary. Odśpiewawszy hymn, wzniósł 
oczy ku niebu i długo patrzył przed siebie nieruchomym wzro-
kiem. Podtrzymujący zakonnik zapytał go co widzi. 

Odparł „Widzę Pana mego”. 
W takich okolicznościach zmarł jeden z największych 

świętych kościoła. Jego ciało zostało przewiezione z Arceli 
do kościoła Świętej Maryi w Padwie, w którym odprawiono 
obrzędy pogrzebowe we wtorek.

Nie minął rok od śmierci Antoniego, kiedy w Spoleto – 
30 maja 1232 roku papież Grzegorz IX kanonizował go i uznał 
realizację heroiczności cnót chrześcijańskich w jego życiu. 
W 1236 roku jego ciało zostało przewiezione do nowo wybu-
dowanej bazyliki w Padwie pod wezwaniem św. Antoniego. 

Papież Pius XII ogłosił go 16 stycznia 1946 roku dokto-
rem Kościoła.

Bazylika w Padwie należy do najsłynniejszych i najczęś-
ciej odwiedzanych świątyń w świecie chrześcijańskim. 

W Polsce jest wiele miejsc kultu św. Antoniego: 
Radecznica k. Zamościa – klasztor bernardyński, Padew 

Narodowa k. Mielca, Ostrołęka – sanktuarium św. Antoniego 
– klasztor pobernardyński i każda świątynia franciszkańska.

O. Krystian Olszewski OFM

Prośby do św. Antoniego z responsorium Si quaeris
Jeżeli chciałbyś, aby Twoje prośby były odczytane w miejscu objawień w Bazylice św. Antoniego napisz E-mail: 

sanktuariumradecznica@wp.pl    Temat: Prośba do św. Antoniego

*     Święci i błogosławieni     * 
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Spotkania biblijne (7)
Ewangelia według  
Świętego Mateusza

Początek działalności Jezusa w Galilei.
Ewangelisty Jana dowiadujemy się, że Pan jeszcze 
przed uwięzieniem Jana Chrzciciela (J 3,24) wiele 

nauczał oraz dokonywał cudów, czynił znaki. Ewangelista 
Mateusz nie wspomina o jakiejkolwiek działalności Jezusa 
na terytorium Judei bezpośrednio po czterdziestodniowym 
kuszeniu i poście na pustyni. 

Jezus rozpoczyna nauczanie  
o królestwie niebieskim(Mt 4,12-17)

12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął 
się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł 
w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftale-
go. 14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 15 Ziemia 
Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Ga-
lilea pogan! 16 Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. 
17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albo-
wiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Na początku perykopy pojawia się wzmianka o uwięzieniu 
(dosł.: wydany) Jana Chrzciciela. Wydany – tego samego słowa 
użyje potem Mateusz, mówiąc o wydaniu Jezusa (20,18; 26,24). 
Już na samym początku grozi Panu Jezusowi prześladowanie. 
Tak więc Jan Chrzciciel nie tylko zapowiadał przyjście Jezusa, 
nie tylko przygotowywał grunt do Jego działalności, lecz swą 
śmiercią zapowiadał również jego koniec: zapowiadał Jego 
przyjście i odejście zarazem.

Zapis ‘gdy posłyszał’ (4,12) suponuje, że Jezus nie był świad-
kiem tego wydarzenia. O okolicznościach aresztowania Jana 
Chrzciciela dowiadujemy się dopiero w w. 11,2 i 14,3-4.

„Jezus, który przyszedł z Nazaretu (2,23) z Galilei (3,13) 
nad Jordan, po uwięzieniu Jana usuwa się do Galilei, do Naza-
retu” [6], wycofuje się, odchodzi (gr. anachoreo) z Judei, oddala 
się od Jerozolimy i Świątyni Jerozolimskiej, centrum życia re-
ligijnego i politycznego Żydów. Św. Cyryl Aleksandryjski pod-
kreśla, że nasz Pan nie uciekał od niebezpieczeństwa z powodu 
lęku przed śmiercią, ale dlatego, że czas Jego męki jeszcze nie 
nadszedł. Jezus powraca do Galilei, „udaje się do Galilei tylko 
dlatego, że zgodnie z Bożym planem tam właśnie powinien dzia-
łać. Galilea stanie się ośrodkiem działalności Jezusa, co wyrazi 
się w nadanym Mu imieniu Galilejczyk (26,69)” [6].

W tradycji judaistycznej Galilea nie była ziemią obietnic, 
była ziemią będącą w pogardzie u tych, którzy żyli w świetle 
prawdy Mojżeszowej, którzy zamieszkiwali królewską Judeę, 
gdzie narodził się Dawid, gdzie w zdobytej przez niego Jerozo-
limie syn Salomon zbudował Świątynię. Nadzieje Izraela kiero-
wały się ku Świętemu Miastu i Syjonowi, podczas gdy Mateusz 
„uwydatnia rolę Galilei w planie zbawienia, przeciwstawia się 
jednostronnemu dowartościowaniu Judy jako miejsca objawie-
nia się Królestwa” [9].

Ewangelista Mateusz nie podaje powodu opuszczenia ro-
dzinnego Nazaretu (4,13) przez Pana Jezusa [Nazaret – zob. 
komentarz do Mt 2,13-23 w Brat Nr 02 (281)]. Osiadł w Kafar-
naum (nazwa hebrajska oznacza „wioska Nahuma”), położonym 
na północno-zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego.

Kafarnaum było terenem znacznej części działalności Jezu-
sa opisanej w NT, „Jego miastem” (9,1). Nazwa miasta Kafar-
naum nie pojawia się w ST. W czasach Jezusa miasto mogło za-
mieszkiwać ok. 1.000-12.000 [6] mieszkańców, którzy głównie 
utrzymywali się z rybołówstwa i rolnictwa (tereny wokół Jeziora 
Galilejskiego słynęły z bardzo żyznej gleby – chwalił je Józef 
Flawiusz), a także z handlu, bowiem przez Kafarnaum przebie-
gała wschodnia odnoga starożytnej drogi handlowej (droga mor-
ska), łączącej Damaszek z Cezareą. 

W Kafarnaum jako mieście nadgranicznym (pomiędzy zie-
mią Filipa i Heroda Antypasa) stacjonował garnizon wojskowy 
(8,5-13) i mieścił się urząd celny (9,9), panowała przestrzeń 
nieustannego ruchu ludności, mieszania się wpływów kultu-
ralnych oraz osadnictwa kolejnych ludów. W I w. miejsce to 
posiadało pewne znaczenie i było o wiele większe niż maleńka 
wioska Nazaret.

Na pograniczu ziem przynależących do dwóch pokoleń: Za-
bulona i Neftalego (Nazaret leżał w granicach terytorium Zabu-
lona, natomiast Kafarnaum w granicach terytorium Neftalego) 
– „informacja ma znaczenie teologiczne. Ewangelista pragnie 
zaznaczyć, że ośrodkiem działalności Jezusa była ziemia, z którą 
związane były starotestamentalne obietnice zbawienia” [6]. 
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Mateusz wprowadza piąty z piętnastu starotestamentowych 
cytatów (4,14-16): w przyjściu Jezusa Chrystusa do Galilejczy-
ków autor zobaczył wypełnienie proroctwa Izajasza (Iz 8,23-9,1), 
gdzie Prorok zapowiada pokoleniom izraelskim, opanowanym 
przez króla asyryjskiego, wybawienie przyniesione przez potom-
ka Dawida. Zacytowane słowa Izajasza „w judaizmie nie były 
nigdy interpretowane mesjańsko” [6], a w Ewangelii Mateusza 
dostarczają skrypturystycznego uzasadnienia dla galilejskiej 
działalności Jezusa, stanowią kolejny dowód wypełnienia staro-
testamentowych obietnic. 

Galilea to ziemie zamieszkane przez pogan i Judejczyków. 
Kraina ta to część dawnego Królestwa Północnego, jednego 
z dwóch pozostałych po państwie Dawida, które najwcześniej 
odpadło od jedności ludu Bożego. W 722 r. przed Chr. „teryto-
rium to zostało najechane przez rosnące w siłę imperium asy-
ryjskie, czyniąc z mieszkańców Galilei pierwszych w historii 
biblijnej Izraelitów uprowadzonych na wygnanie (2 Krl 15,29). 
Zgodnie z ówczesną imperialną polityką Asyrii oznaczało to, że 
większość wykształconych i wpływowych osób będących Izra-
elitami została wywieziona i stała się sługami w jakimś innym 
miejscu imperium, natomiast znaczną część ludności wiejskiej 
pozostawiono w kraju. To właśnie bolesne wspomnienie z prze-
szłości Izraela kryje się za cienistą krainą śmierci, o której mówi 
prorok” [8].

W zapowiedzi proroka znajdujemy symbolikę światła i ciem-
ności związaną z oczekiwaniem na przyjście Mesjasza-króla. 
Należy zauważyć, że lud siedzący w ciemności ujrzał światło 
wielkie (4,16) nie dlatego, że szukał Boga i własnymi siłami 
Go znalazł, ale to Bóg sam przyszedł do nich, aby rozświetlić 
ich życie swoim światłem i przynieść im wyzwolenie. Światłem 
wspomnianym w cytowanym tekście Izajasza jest królestwo ob-
jawiające się przez Jezusa i w Jezusie. „Mesjasz jest Tym, który 
przynosi światło i usuwa ciemności. Światłość jest symbolem 
zbawczej obecności Boga. Kontrastuje z mrokiem śmierci. Jezus 
jest światłem, tzn. zbawieniem dla narodów” [6]. 

„Oprócz powiązania Galilei z ludem Izraela, proroctwo wiąże 
ją też z poganami (zob. także 1 Mch 5,15)” [8].  Galilea była cią-
gle narażona na wpływy innych ludów i kultur (Galilea pogan). 
„W czasach Jezusa greka rywalizowała tu z aramejskim o status 
używanego publicznie języka, dwa zaś z głównych miast Galilei, 
Tyberiada i Seforis, były całkiem zhellenizowane” [8].

W analizowanej perykopie po raz pierwszy słyszymy o na-
uczaniu Jezusa: odtąd począł Jezus nauczać (4,17). W pierwszej 
publicznej wypowiedzi Jezus zawiera pełnię swej misji, centrum 
Jego przesłania stanowi wieść o bliskości królestwa Bożego. 
«Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie» 
– Jezus wzywa do nawrócenia, aby w ten sposób przygotować 
ludzkie serca na królowanie Boga. Bóg poprzez Mesjasza ustana-
wia swe królowanie nad światem. Dokładnie to samo przesłanie 
usłyszeliśmy od Jana Chrzciciela (zob. komentarz do Mt 3,1-3 
w Brat Nr 03 (282)], z nim też Jezus roześle dwunastu aposto-
łów. Ewangelista podkreśla przez to ciągłość dzieła Chrystusa 
i Jego poprzednika.

„Według Mateusza Jezus rozpoczyna swoją działalność wte-
dy, kiedy Jan odchodzi. Działalność Jana i Jezusa pod względem 
chronologicznym pozostaje zatem w relacji czasowego następ-
stwa” [6]. Czas Jana dobiega końca, gdyż przyszedł już Ten, 
dla którego przygotowywał drogi (3,3). „W głoszeniu królestwa 
Jezus nie zastępuje ani nie usuwa głoszenia Jana, ale wszelkie 

głoszenie królestwa, czy to przez Jana, czy przez uczniów Jezusa 
(10,7), otrzymuje swą moc i znaczenie z głoszenia Jezusa” [6]. 

„Nie znajdujemy jednak w Mateuszowym opowiadaniu o 
początkach Jezusowej misji żadnego wyjaśnienia dotyczącego 
natury Królestwa” [9]. „Jego zwiastowanie stanowi rzeczywi-
ście ośrodek słów i działania Jezusa. Może to potwierdzić infor-
macja statystyczna: słowa ‘królestwo Boże’ pojawiają się w NT 
122 razy – z tego 99 razy w trzech Ewangeliach synoptycznych, 
przy czym 90 z tych tekstów to słowa Jezusa. W Ewangelii Jana 
i w pozostałych pismach nowotestamentowych słowo to odgry-
wa już tylko niewielką rolę. Można by powiedzieć: główną oś 
przedpaschalnego przepowiadania Jezusa stanowi orędzie króle-
stwa Bożego, natomiast centrum przepowiadania apostolskiego 
po Wielkanocy stanowi chrystologia” [1]. 

Ks. prof. W. Chrostowski zwrócił uwagę, że dokonało się 
znamienne przesunięcie: „kiedy Jezus żył na ziemi, to głosił Do-
brą Nowinę o królestwie Bożym, o pierwszorzędnym miejscu 
Boga w życiu człowieka, a kiedy Jezus zmartwychwstał i zo-
stał uwielbiony, to wtedy treścią tej Ewangelii stał się On sam. 
Rzeczywistość Jezusa Chrystusa w gruncie rzeczy pokrywa się 
z królestwem Bożym. Królestwo Boże to jest Jezus – to, czego 
dokonał, to, czego nauczał, i to, kim On jest.” [2].

Powołanie pierwszych uczniów (Mt 4,18-22)
Bóg Człowiek, Jezus Chrystus, nie może królestwa Bożego 

zaprowadzić sam.
18 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, uj-

rzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, An-
drzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 19 I 
rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami lu-
dzi». 20 Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 21 A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 22 A oni natych-
miast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Perykopa przedstawia pierwszy czyn Jezusa – powołanie 
uczniów nad Jeziorem Galilejskim (Kinneret/Tyberiadzkie), tam, 
gdzie uczniowie żyli i pracowali. Jezus objawia się jako Mesjasz, 
który rozpoczyna w Galilei misję ‘wędrownego Nauczyciela’, po-
wołuje osobiście uczniównie jako ‘w drodze’ (gdy przechodził).

Jezioro Kinneret (kinnor – w starożytnej hebrajszczyźnie 
znaczy: ‘harfa’) – to nazwa używana w Izraelu na określenie 
zbiornika słodkowodnego, mającego ok. 21 km długości z płn. 
na płd., a w najszerszym miejscu w poprzek – 11km, utworzo-
nego przez rzekę Jordan, ponieważ swym kształtem przypomina 
harfę. „W przekładach pojawia się zwykle nazwa Jezioro (lub 
Morze) Galilejskie; w J 6,1 i 21,1 grecki tekst używa nazwy Mo-
rze Tyberiadzkie” [11]. 

Pierwszymi powołanymi są: Szymon zwany Piotrem i jego 
brat Andrzej. W Ewangelii Mateusza Szymon nazywany jest za-
wsze Piotrem lub Szymonem Piotrem (z wyjątkiem 17,25), co 
wskazuje na to, że imię Piotr „rychło stało się imieniem włas-
nym” [6]. Piotr – imię nie spotykane ani w ST, ani w czasach 
Pana Jezusa. Kefa po aramejsku oznacza: skała, kamień. „Gre-
ckie słowo oznaczające ‘kamień’ to petros, tłumaczone na pol-
ski jako Piotr. Od czasu do czasu tekst grecki zamiast tłumaczyć 
Kefa jako Petros podaje postać Kephas, co pojawia się w tłuma-
czeniach polskich jako Kefas” [11]. 

dokończenie na str. 12 F



BR 06/2022

12

* Nauczanie Ojców Kościoła *

dokończenie ze str. 11 F

Spotkania biblijne (6.2)
Ewangelia według  
Świętego Mateusza

W samym więc imieniu Kefas-Piotr kryje się zapowiedź 
przyszłej godności i władzy (fundament, na którym zbudowany 
będzie Kościół – Królestwo Boże na ziemi). Andrzej (ojciec koś-
ciołów Wschodu) w Ewangelii Mateusza nie odgrywa znaczącej 
roli, podczas gdy u Marka i Jana wymieniany jest kilkakrotnie.

Jezus przynagla ich: Pójdźcie za Mną. W ST wyrażenie to 
oznaczało pragnienie Boga, aby Izrael szedł za Nim, a nie za obcy-
mi bożkami. Nakaz Jezusa jest wyraźnym znakiem Jego władzy, 
wskazuje uczniom właściwe miejsce, w którym muszą się znaleźć: 
za Jezusem. „Jezus powinien być jedynym punktem odniesienia, 
jedynym przewodnikiem dla uczniów. On zawsze ich poprzedza 
i wskazuje właściwy kierunek. Żaden uczeń nie ma prawa zmie-
niać tej relacji. Uczniowie nie są zobowiązani do realizacji jakie-
goś programu, ale do osobistej relacji z Jezusem. Oni mają iść za 
Nim jako Mistrzem i Panem, któremu bezwarunkowo należy dać 
całe swoje życie (por. Mk 10,29-30), upodobnić się we wszystkim 
do Niego, aż po cierpienie i krzyż (Mk 8,34)” [3].

Wezwanie do Pójdźcie za Mną zapowiada przyszłą zbawczą 
misję w świecie: uczynię was rybakami ludzi. Wiadomo, że Je-
zus powołując uczniów, miał na uwadze ich późniejsze posłanie 
z głoszonym przez siebie orędziem (por. 10,1). Powołani ucz-
niowie z prostych rybaków stali się łowcami dusz, misjonarzami 
Prawdy, przewodnikami na drodze zbawienia, głosicielami Jego 
królestwa (10,7; 28,20). Wyrażenie rybacy ludzi w NT występuje 
jedynie w tym miejscu oraz w Mk 1,17. „W literaturze rabini-
stycznej i hellenistycznej brak jest odpowiednich paralel. Wska-
zywałoby to na pochodzenie obrazu od Jezusa” [6].

Jezus zdobywał uczniów w odmienny sposób, niż czy-
nili to rabini. W tradycji żydowskiej, jak również w szko-
łach filozofów greckich, to uczeń wybierał sobie szkołę 
i nauczyciela, a nie odwrotnie. W przypadku Jezusa było 
inaczej – On, Nauczyciel sam wybierał uczniów wzywa-
jąc ich do pójścia za Nim. Przypomina to powołanie Eli-
zeusza: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem… 
(1 Krl 19,19-21; por. J 15,16) z jedną różnicą: Elizeusz żegna 
się z rodzicami oraz składa ofiarę.  

U Mateusza powołani natychmiast opuścili sieci i poszli za 
Jezusem, zrywając z dotychczasowymi codziennymi sprawami 
(8,21-22). „Inni rabbiowie przyjmowali uczniów studiujących 
ich nauczanie; Jezus formuje uczniów, którzy – tak jak On sam 
– ‘łapią’ ludzi i przyciągają ich do zbawienia” [8]. „W obrazie 
pójścia za Jezusem zawiera się także objaśnienie istoty nawró-
cenia. Nawrócenie jest przede wszystkim decyzją pójścia za 
Jezusem” [6].

Początkiem powołania jest spojrzenie Mesjasza: ujrzał ludzi, 
których ma zamiar powołać, spojrzenie przemieniające, spojrze-
nie samego Boga i towarzyszące słowo wezwania: Pójdźcie za 
Mną. Siła wezwania jest tak wielka, że człowiek jest w stanie 
zostawić wszystko, co dotychczas tworzyło jego codzienność, co 
było elementarnym zabezpieczeniem jego życia. 

„Wystarczyło jedno Jego spojrzenie przenikające do głębi, 
pozwalające poznać, że są oni tymi, których Jego Ojciec wybrał 
i powołał do spełnienia zadań apostolskich” [5].

„Drugie opowiadanie o powołaniu (4,21-22) jest niejako re-
frenem pierwszego (4,18-20)” [6]. Kolejni powołani, podczas 
wykonywania swej pracy, to Jakub (pierwszy, który oddał życie 
za Pana) i jego brat Jan (umiłowany uczeń). Jan w Ewangelii 
Mateusza wymieniony jest trzy razy, zawsze jako brat Jakuba 
(podkreślenie starszeństwa Jakuba). „To, że Jakub i Jan byli wraz 
z ojcem Zebedeuszem wskazuje, że obydwaj byli stosunkowo 
młodzi” [6]. Obaj bracia również poszli bez wahania (natych-
miast) za Nim. Rozeznawanie co do składu i liczby apostolskie-
go grona jeszcze będzie trwać aż do ustanowienia Dwunastu, o 
czym przeczytamy dalej.

Rozprzestrzenianie się Ewangelii  
(Mt 4,23-25)

23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie 
choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 24 A wieść o Nim ro-
zeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich 
cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwo-
ści, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. 
25 I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, 
z Judei i z Zajordania.

Tekst ten stanowi część summarum, czyli pochodzące od 
Ewangelisty streszczenie pewnego etapu z życia Jezusa, ukazu-
jące istotę mesjańskiego wystąpienia Jezusa oraz pokazujące, że 
Jego działalność posiada znaczenie nie tylko dla poszczególnych 
osób, ale dla wszystkich ludzi.  

Jezus wychodzi ku tym, którym ma głosić Dobrą Nowinę. 
Trzeba w tym widzieć ruch i dynamizm właściwy dla samej ta-
jemnicy Wcielenia: wyjście Boga ku ludziom. Na szczególną 
uwagę zasługuje wzmianka, że Jezus, „podobnie jak to czynili 
wędrowni nauczyciele żydowscy, występował w synagogach, 
wokół których koncentrowało się życie religijne szczególnie tych 
izraelitów, którzy żyli w oddali od Jerozolimy i tamtejszej świą-
tyni. Synagogi były przeznaczone na modlitwę i do nauczania. 
Znajdowały się w każdym miasteczku i w każdej wiosce” [4]. 
„Fakt nauczania w synagogach oznacza, że Jezus zwraca się naj-
pierw do Izraela, podobnie jak swoją działalność cudotwórczą 
kieruje najpierw do Izraela” [6].

Synagogi powstawały „z kilku zasadniczych motywów. Na 
pierwszym miejscu wymienić należy nauczania Prawa. Synagoga 
była miejscem, w którym należało czytać i słuchać, uczyć i inter-
pretować Torę. Budynki służyć mogły również jako pomieszcze-
nia socjalne; były to miejsca rozdzielania żywności dla najbardziej 
potrzebujących, miejsca narad wspólnot lokalnych, miejsca żałoby 
po zmarłych, pomieszczenia dla wręczania listów rozwodowych 
dla bezdzietnych kobiet, miejsca noclegów dla pielgrzymów. W 
wielu synagogach istniała funkcja jałmużnika, zbierającego datki 
od gminy i rozdzielającego je najbardziej potrzebującym. Tu także 
przeprowadzano procesy sądownicze i wymierzano kary” [7].

Jezusowa działalność obejmuje słowo (głoszenie i nauczanie) 
i czyn (działalność cudotwórcza). „Głoszenie jest mówieniem 
o tym, czego dokonuje Bóg, nauczanie – mówieniem tego, co 
człowiek powinien czynić” [6]. Treścią głoszenia jest Ewangelia 
o Królestwie. 

* Spotkania biblijne *
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„Wyrażenie to występuje tylko u Mateusza (poza 4,23 jeszcze 
w 9,35; 24,14)” [9].

Słowo ewangelia (gr. τὸ εὐαγγέλιον, to euaggelion – ozn.:
dobra nowina, dobra wiadomość) znane jest w grece klasycznej; 
u autora Odysei oznaczało nagrodę za przyniesienie dobrej wia-
domości. Dobrymi nowinami (l.mn. euaggelia) nazywano każdą 
dobrą wiadomość np.; z pola walki (wygranie bitwy, zawarcie 
pokoju). „Rolą dobrej nowiny jest więc zawsze wtargnięcie 
w starą historię z nowym zdarzeniem, wskazanie na wspaniałą 
przyszłość, dotąd nieosiągalną, i wprowadzenie w ten sposób 
nowego okresu, w którym, zamiast żyć w beznadziei, ludzie nie-
cierpliwie oczekują tego, o czym wiedzą, że już nadchodzi. Taką 
właśnie wiadomością ma być chrześcijańska dobra nowina” [10]. 

Przełóżmy to na konkretny fakt historyczny. „Dobrą nowinę 
Jezusa i o Jezusie można zrozumieć przez analogię do dobrej 
nowiny starożytnych Rzymian. Gdy w 44 r. przed Chr. zamordo-
wano Juliusza Cezara, wybuchła wojna domowa pomiędzy jego 
mordercami (Brutusem i Kasjuszem) a Augustem Oktawianem, 
przybranym synem zamordowanego i Markiem Antoniuszem, 
przyjacielem zamordowanego. Po zwycięstwie nad Brutusem 
i Kasjuszem doszło do walki między dawnymi sprzymierzeńcami, 
czyli Oktawianem, mającym za sobą zachodnią część cesarstwa, 
a Markiem Antoniuszem, mającym swą bazę we wschodniej 
części imperium. Decydująca bitwa między nimi miała miejsce 
2 września 31 roku przed Chr. pod Akcjum w zachodniej Grecji. 
Była to bitwa morska. Zwyciężył Oktawian August. 

Anglikański biblista Nicholas T. Wright zachęca w tym miej-
scu do eksperymentu myślowego. Jeśli jesteśmy przyjaciółmi 
rodziny Juliusza Cezara, zwycięstwo Oktawiana będzie dla nas 
dobrą nowiną. Jeśli zwycięży Antoniusz, będzie to dla nas zła 
nowina, a w konsekwencji nawet konieczność opuszczenia w 
pośpiechu miasta. Jest to zatem dobra wiadomość o czymś, co 
się stało: odniesione zwycięstwo militarne, kończy długą wojnę 
domową. Jest to jednak także wiadomość, która mówi o czymś, 
co się wkrótce stanie: Zwycięski wódz, przyszły cesarz, wróci 
do Rzymu, by królować nad całym imperium. Stanie się to w 
istocie dopiero po dwóch latach. Ten okres jest czasem oczeki-
wania pomiędzy dwoma wydarzeniami: tym, co już się już stało 
(zwycięstwo w bitwie), a tym, co wkrótce nadejdzie (triumfal-
nym powrotem)” [10]. 

Dokładnie tak samo jest z Ewangelią – chrześcijańską do-
brą nowiną. Zdarzyło się coś, co wszystko zmieniło: Chrystus 
odniósł zwycięstwo nad złem i śmiercią. A teraz my żyjemy 
w tym czasie, kiedy dobra nowina, którą głosił Jezus, podob-
nie jak dobra nowina, którą o Nim głosili Jego uczniowie, jest 
głoszona w świecie. I nadejdzie taki dzień, w którym Pan nasz 
przyjdzie (Mt 24,36.42-44). Chociaż Syn Boży już przyszedł, 
chociaż stał się człowiekiem, chociaż jest realnie i prawdziwie 
obecny w Eucharystii, okres oczekiwania na Niego trwa nadal. 
Zbawiciel zapowiedział swoje drugie przyjście w chwale.

„Jezus jest nie tylko Nauczycielem, lecz Odkupicielem ca-
łego człowieka: Jezus nauczający jest jednocześnie Jezusem 
uzdrawiającym” [1]. Głoszone przez Jezusa królestwo Boże 
już od samego początku charakteryzuje się miłosierdziem 
względem chorych. Królowanie Boga przynosi wolność i ra-
dość. Nie ma w nim miejsca na żadne ograniczenia. Jego peł-
nia nastąpi w czasach eschatologicznych, ale już teraz Boży 
Syn objawia przedsmak tego, do czego zaprasza Bóg ludzi 
wszystkich czasów. 

„Mając na uwadze związek grzechu z chorobą w mentalności 
judaistycznej oraz we wczesnym chrześcijaństwie (por. J 5,14; 
9,2; 1 Kor 11,29-30), działalność uzdrowicielska była wyrazem 
wybawiania ludu od jego grzechów. Dzieło uzdrawiania było 
obrazem ofiarowanego ludowi zbawienia” [6].

Ewangelista przytacza niektóre kategorie chorób, trudne do 
uleczenia, uważane za mające jakiś związek z mocami zła, do-
tyczące ludzi: opętanych, epileptyków i paralityków. „Ich prze-
zwyciężenie – sądzono – mogło nastąpić jedynie dzięki Bożej 
szczególnej interwencji. Uzdrowienia dokonywane przez Jezusa 
oznaczały, że jest On Tym, który nie tylko głosi, ale i zapocząt-
kowuje królestwo Boże” [6].

Owocem działalności Jezusa są liczne tłumy podążające 
za Nim z różnych regionów. Dekapol (gr. dekapolis) czyli kraj 
Gerazeńczyków na drugim brzegu Jeziora Galilejskiego (por. 
Mk 5,1; również Mk 7,31). Zajordanie, czyli tam, gdzie miesz-
kają Moabici, Edomici – wrogowie Izraela. Dopiero w dalszej 
kolejności wymienione są Jerozolima i Judea. Wszyscy przycho-
dzą do Jezusa – każdy ze swoimi chorobami, słabościami i On 
wszystkich uzdrawia i wszystkich naucza.
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August Kardynał Hlond – Prymas Polski

Rewolucyjne wołanie 
o Polskę Chrystusową

Przemówienie podczas akademii na Zlocie Katolickiej Młodzieży 
Męskiej w Częstochowie
Jasna Góra, 25 IX 1938
Druk: MKAGiP 53(1938) nr 9 s. 338-340

Młodzieży Polska!
tanęliśmy na Jasnej Górze jako pątnicy. Stoi was tu 
w organizacyjnym szyku sto tysięcy pod osłoną sztan-

darów, na których w jesiennym słońcu lśnią Krzyż i Orzeł 
Biały, skute w nierozerwalną treść waszych ideałów. Z wami 
stanęła tu wasza starszyzna związkowa i stowarzyszeniowe 
władze. Z wałów patrzą na was z zachwytem wasi biskupi 
i kardynałowie.

Przyszliście tu z nawalnym hasłem pątniczym, bo z rewolu-
cyjnym wołaniem o Polskę Chrystusową. Od częstochowskiego 
sanktuarium narodowego płynie na kraj poprzez wasze modlitwy, 
śpiewy, widowiska i pochody, płynie ponad wezbranymi falami 
polityki europejskiej, ponad wiciami wojennymi i niepokojem 
ludów, płynie to wasze domaganie się czegoś wiecznego w pol-
skim życiu, czegoś na wszystkie stosunki i na wszystkie czasy, 
czegoś na twórcze lata pokoju i czegoś na wojenną potrzebę. 

W sto tysięcy wołacie stąd o Boga w kraju, o Boga w pol-
skich sercach, o Boga w polskim życiu i w polskim państwie. 
Barwnym hufcem stajecie tu przed Królową Polski, by uro-
czystym ślubowaniem zaprzysiąc na Polskę Chrystusową 
siebie, zaprzysiąc swój Związek i swoje Stowarzyszenia, 
swoje oddziały i zastępy. Składać będziecie te święte przysię-
gi wobec narodu, w obliczu całej Polski jawnie i publicznie 
– u tronu swej Królowej. Rozumiecie znaczenie tych ślubów, 
zdajecie sobie sprawę z ich wielkości i nakazów. I utrwalicie 
je ku pamięci przyszłych młodych pokoleń swą wotywną tar-
czą zawieszoną obok Cudownego Obrazu.

Jest przeto ta pielgrzymka wasza czymś więcej niż pacie-
rzem, raportem i pokazem. Staje się mobilizacją i odprawą 
apostolską. Wznieca gwałtowne energie duchowe. Zapowia-
da bezwzględną realizację górnych haseł. Pcha nieprzeparcie 
do katolickiego czynu, a na Związek wasz, na jego władze 
i na wszystkich członków nakłada wysokie powinności.

Następstwem pielgrzymki musi być pogłębienie własne-
go życia religijnego. Trzeba się oderwać od szarej obojętno-
ści w wierze, trzeba się uduchowić, czyli, jak uchwała Sy-
nodu Plenarnego nakazuje: pielęgnować i rozwijać w sobie 
nadprzyrodzone życie łaski przez uczestniczenie w Ofierze 
Mszy św. przez przyjmowanie sakramentów świętych, przez 
modlitwy, rachunek sumienia i udział w rekolekcjach.

Kto chce Polskę Chrystusową budować, musi Chrystusa 
w sobie przeżyć. Kto chce Polski Chrystusowej, musi przede 
wszystkim chcieć Chrystusa w swej duszy i w swych obycza-
jach. Kto Polskę Chrystusową ślubuje, musi siebie zaprzysiąc 
na Chrystusa, niejako na coś dalekiego, nieokreślonego, płyn-
nego, lecz jako na swego Boga, Odkupiciela i prawodawcę. 

Po tej pielgrzymce powinniście skrzętnie uzupełniać swą 
znajomość prawd wiary i rozszerzać zakres swej kultury ka-
tolickiej. 

Gdy chcecie Chrystusem natchnąć Polskę, musicie Chry-
stusa znać. Musicie rozumieć Jego ducha i naukę. Posiąść 
musicie gruntowną wiedzę katolicką. Dlatego w imieniu ze-
branych tu waszych najdostojniejszych i żarliwych Księży 
Biskupów wyrażam Zarządowi związkowemu wdzięczność 
i uznanie za to, że przed chwilą ogłoszono na cały Związek 
konkurs wiedzy religijnej. 

Współzawodniczyliście już o nagrody za najlepsze rezul-
taty w dziedzinie sprawności organizacyjnej, przysposobienia 
rolniczego, wychowania fizycznego, kultury muzycznej itp. 
Teraz przybywają wam zawody, które będą najważniejsze, bo 
zawody w dziedzinie tej wiedzy, z której ma wyróść polska 
umysłowość katolicka. Niechże o te szczytne nagrody ubie-
gają się poważnie wszystkie wasze Oddziały od Zaleszczyk 
do Pucka, od Cieszyna do Druji.

S
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Ukochajcie tę Polskę  
całym swoim sercem i duszą
Przemówienie podczas XIX Zjazdu Delegowanych KSMM. 
Poznań, 17 V 1936

Druk: Młody Hufiec 10(1936) nr 6 s. 84
Jestem szczęśliwy, że w roku bieżącym mogę wziąć udział 

w Zjeździe Delegowanych i tym szczęśliwszy, że ze mną przy 
tym stole zasiada przedstawiciel Rządu nasz Pan Wojewoda.

W tym ślubowaniu wytrwania wypowiedzianym przed 
chwilą z młodocianych ust i serc, zawierają się dwa wielkie 
wyznania. Jedno – to charakter nasz katolicki, o którym wie-
my, że bez tej wiary nie ma trwałych rzeczy na ziemi, a drugie 
– Państwo Polskie, któremu wiernie mamy służyć i wiernie 
dla niego pracować. Padły tutaj słowa, że słowem Polska 
chcecie ogarnąć cały świat.

Ukochajcie tę Polskę całym swoim sercem i duszą.
Gdy o tym mówię, to pamiętajcie, że ta Polska jak wszyst-

kie inne kraje znajduje się pod naporem złych prądów, ko-
munistycznych, wywrotowych. Jestem przekonany, że poko-
namy je zwycięsko, jeżeli młode pokolenie wniesie w życie 
swoje i w życie Polski Chrystusa.

Stoicie w swoich szeregach na szańcach Kościoła i Pań-
stwa Polskiego. Brońcie się w swoich wioskach i miastach 
od tych wpływów, które by chciały naród polski pozbawić 
jego świętej wiary i miłości Chrystusa i Ojczyzny, a które by 
szczęścia Polsce i Narodowi nie przysporzyły. 

Ukochajcie swoje zadania młodzieńcze, szanujcie Kościół 
i Ojczyznę, ale Ojczyznę katolicką, oddaną Bogu.

Pomnik Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu

Wreszcie po tych pątniczych obchodach podwoić, potroić 
musicie swoje oddziaływanie w duchu Polski Chrystusowej 
na życie całe, a zwłaszcza na swych rówieśników. 

Wyzwólcie się z resztek nieśmiałości. Bądźcie zdecydo-
wani i mężni! Wysoko noście swe sztandary! Dumni bądźcie 
ze swych mundurów! Śmiało patrzcie wszystkim w oczy! 

Tu, gdzie w bohaterskich walkach Polska ocalała pod 
płaszczem swej Królowej Niebieskiej wśród potopu na-
jeźdźców i zła wewnętrznego, uzbrójcie się w rycerskiego 
i zdobywczego ducha. 

Bądźcie Polski Chrystusowej bojownikami! 
Ofiarnie spełniajcie swą apostolską służbę! Walecznie po-

tykajcie się o Królestwo Boże! Dla Chrystusa zdobywajcie 
swą wieś! Chrystusa wprowadzajcie do fabryki, warsztatów, 
biur! Chrystusową rewolucję wnoście nieustraszenie w całe 
życie! Działajcie spokojnie, wytrwale, szybko. Pewni bądź-
cie zwycięstwa!

Dla świata i dla Polski nadszedł na progu nowych czasów 
moment ostatecznej decyzji – czy pójść za Chrystusem, czy 
też z bezbożnictwem przeciw Chrystusowi. 

Jak trafnie powiedział niedawno czcigodny Biskup 
częstochowski, Polska już swój plebiscyt na rzecz Chry-
stusa odbywa choćby tłumnym, coraz gorętszym piel-
grzymowaniem do swej Jasnogórskiej Pani. Ten plebis-
cyt trzeba w całej Polsce ostatecznie, z powodzeniem 
i bez ociągania się skończyć, gruntując naród i państwo 
na duchu ewangelicznym. 

Wybiła po raz drugi w historii godzina katolicyzmu 
w Polsce. Zegara dziejowego żadna moc nie cofnie. Pol-
ska idzie naprzód, idzie w swą przyszłość, idzie ku swym 
posłannictwom jako Polska Chrystusowa. Z tej drogi nie 
da się sprowadzić żadnym złudom, żadnym pokusom. 

Wszystkim, którzy jeszcze nie przejrzeli i na innych 
światopoglądach, na ideologiach zapożyczonych od zagra-
nicy spoganiałej, zamierzają oprzeć przyszłość państwa, 
powtarzać będziemy za świętym Janem Chrzcicielem: 

Pomiędzy wami stanął, pomiędzy nami stanął Ten, któ-
rego wy niestety nie znacie, a który o sobie z Boską powagą 
powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem.

Młodzieńcy! 
Wracajcie z tej Świętej Góry na swe placówki apostol-

skie z pełną świadomością rycerstwa Chrystusowego. Bu-
dujcie Polskę i jej potęgę, ale zarazem objawiajcie jej Chry-
stusa. Wśród tej służby apostolskiej, którą pełnić będziecie 
pod opieką Królowej Polski, niech was naród pokocha, jako 
swych najwierniejszych synów. 

Niech was Państwo jako swych najlepszych obywateli 
ceni. Niech was zwycięska armia za swych najwierniejszych 
synów uważa. Niech was zwycięska armia za swych najdziel-
niej szych żołnierzy uważa. Niech Kościół Chrystusowy 
darzy was zaufaniem i uznaniem. 

Niech was do zwycięstwa wiedzie Bogarodzica Dziewica.
Młodzieży! 
Twoje jutro i nasze jutro, jutro szczęśliwego narodu i jutro 

wielkiego, pomyślnego Państwa – to Polska Chrystusowa.
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Alek  
na wycieczce

lek obudził się rano, spojrzał w okno i ze smutną 
miną znów nakrył się kołdrą na głowę.

– Alku, czas wstawać. Za godzinę macie zbiórkę przy 
autokarze – do pokoju chłopca weszła mama, a za nią 
wślizgnął się zapach pysznego, porannego kakao.

– Mamo, ale sama popatrz, jaka jest pogoda – jęk-
nął Alek pokazując na okno – szarobure chmury wiszą 
nisko, pewnie niedługo zacznie padać deszcz. A mieli-
śmy pływać kajakami, grać w piłkę, piec kiełbaski nad 
ogniskiem. I nic z tego nie będzie… 

– Synku, głowa do góry! Czy tylko w słoneczną pogodę 
można się doskonale bawić z kolegami? A nie pamiętasz 
już, jak byłeś mały i zachwycałeś się każdą napotkaną na 
drodze kałużą? – mama uśmiechnęła się na wspomnie-
nie, jak Alek skakał po kałużach na podwórku, a potem 
cały mokry i ubłocony wracał do domu, i z apetytem pa-
łaszował gorącą zupę.

– Mamo, ja już nie jestem małym dzieckiem – obruszył 
się Alek i bardzo niechętnie wstał z łóżka.

Û Û Û
Przy autokarze stała już spora grupa, kiedy Alek 

z tatą przyszli na miejsce zbiórki.
– Cześć – koledzy przywitali Alka i spytali – a ty co 

jesteś taki ponury? Nie cieszysz się, że jedziemy na wy-
cieczkę?

– Cieszę się, ale co będziemy robić w taką pogodę? 
– zapytał chłopiec.

– Nie martw się na zapas Alku. – powiedział pan 
Mariusz, wychowawca klasy– Zobaczysz, że będzie le-
piej niż to sobie teraz wyobrażasz. Uwaga! – krzyknął 
w stronę dzieci – Wsiadamy do autokaru!

W autokarze niektóre dzieci od razu wyjęły zapako-
wany przez rodziców prowiant i zaczęły jeść. Inne roz-
mawiały ze swoimi sąsiadami. Pan Mariusz po chwili 
przerwał te rozmowy i zapoznał wszystkich z ostatecz-
nym planem wycieczki. Pierwsza wiadomość sprawiła, 
że Alek aż podskoczył z radości.

– Drodzy – powiedział pan Mariusz – prognoza po-
gody nie jest bardzo zła, więc nie odwołujemy naszego 
spływu kajakowego.

– Hurra!! – krzyknęły dzieci, a najgłośniej wśród nich 
krzyczał Alek.

– Gdyby zaczął padać deszcz, – kontynuował swo-
ją wypowiedź wychowawca – skrócimy po prostu trasę 
spływu, organizatorzy są na to przygotowani. Po spływie 
planujemy ognisko z kiełbaskami i zabawą. A potem… – 
tu pan Mariusz przekazał mikrofon księdzu Adamowi.

– A potem – powiedział ksiądz Adam – zrobimy do-
bry uczynek i odnowimy starą, nieco zaniedbaną ka-
pliczkę, która stoi na skraju pewnego pola. Myślę, że je-
żeli wszyscy się zaangażują, to uda się nam przywrócić 
kapliczce dawny wygląd.

Alek odzyskał humor. A więc jednak będą kajaki! 
Chłopiec tak o tym marzył! Co prawda miał płynąć 
w kajaku z dziewczyną, Laurą, bo pan Mariusz chciał, 
żeby chłopcy pomogli dziewczynkom w wiosłowaniu. 
No, ale trudno. Ostatecznie może płynąć z dziewczyną. 
Najważniejsze, że spływ nie został odwołany.

Û Û Û
Spływ kajakowy udał się doskonale! Nawet słońce 

pokazywało się od czasu do czasu, odbijając radosne 
„zajączki” w poruszanym wiosłami nurcie rzeki. Dzieci 
zmoczyły się co nieco podczas wiosłowania, ale nikomu 
to nie przeszkadzało. 

Wkrótce po wylądowaniu na brzegu, pan Mariusz 
wraz księdzem Adamem przystąpili do rozpalenia ogni-
ska. Patyki nie były zupełnie suche, więc ogień nie od ra-
zu rozbłysnął jasnym płomieniem, ale po niedługim cza-
sie ciepło ogniska zgromadziło wszystkich wokół niego. 

Chłopcy razem z opiekunami przygotowali patyki, na 
które zostały nadziane kiełbaski. Dziewczynki roznosi-
ły jednorazowe tacki z pokrojonymi kromkami chleba. 
Pan Mariusz częstował wszystkich pysznymi, małosol-
nymi ogórkami, a ksiądz Adam dał każdemu na deser 
słodkie ciasteczko. 

Po tej uczcie Grzesiek wyjął harmonijkę ustną i za-
czął na niej grać. Dziewczynki aż pisnęły z zachwytu, że 
tak ślicznie przygrywa. Ktoś poderwał się do tańca, do-
łączyli inni i po chwili wokół ogniska tańczyła radośnie 
cała gromadka.

Kiedy tlące się ognisko zostało całkowicie zgaszone, 
a odpadki i śmieci pozbierane do worka, ksiądz Adam 
poprowadził wycieczkę do miejsca, gdzie stała stara 
kapliczka. 

Z daleka wyglądała dosyć smutno – na wietrze powie-
wały wyblakłe wstążki, a do żelaznego ogrodzenia wokół 
kapliczki przymocowane były przybrudzone sztuczne 
kwiaty. Tylko figurka Maryi z małym Jezusem przytulo-
nym do Jej serca, zdawała się być pełna radości.

– Kiedyś tą kapliczką opiekowało się starsze mał-
żeństwo, do którego należało to pole. – ksiądz wskazał 
na zagon, gdzie obecnie rosła trawa i zielsko. – Oboje 
zmarli kilka lat temu a ich dzieci mieszkają zagranicą, 
więc i dom, i pole, i kapliczka zostały bez opiekunów.

A
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Nellie de Vries. Ilistracje: Cheryl Strikwerda Randall

– A skąd ksiądz to wie? – zapytała Ala, która zawsze 
chciała wszystko wiedzieć.

– Służyłem kiedyś jako wikariusz w tutejszej, wiejskiej 
parafii i stąd znam i to miejsce, i historię – odpowiedział 
ksiądz Adam i nachylił się otwierając swój plecak i wyjął 
z niego całe mnóstwo rzeczy: kolorowe wstążki, sztuczne 
kwiaty, nożyczki, miotełkę i wiele innych. 

Ksiądz rozdzielił zadania pomiędzy chłopców i dziew-
czynki. Wkrótce miejsce starych wstążek zajęły nowe, 
podobnie stało się z kwiatami – świeże kolory na nowo 
wydobyły urodę starej kapliczki. Teren wokół kapliczki 
został oczyszczony a jej wnętrze zostało zamiecione.

Ala, ta która zawsze lubi wszystko wiedzieć, zostawiła 
Maryi swój ulubiony różaniec z błyszczącymi koralikami. 
A koleżanki Ali nazrywały kwiatów na polu i ten świeży 
bukiet wstawiły w wycięty przez Alka z plastikowej butelki 
wazonik.

Kiedy kapliczka została posprzątana i odnowiona, 
dzieci wraz z księdzem i panem Mariuszem pomodliły 
się, i ruszyły w stronę autokaru.

Alek po powrocie do domu, podczas wieczornej 
modlitwy podziękował Panu Bogu i Maryi za piękny 
dzień. Kiedy spojrzał w oczy Matki Bożej na obrazie, 
który wisiał przy jego łóżku, miał wrażenie, że słyszy 
Jej łagodny głos:

– I ja dziękuję tobie Alku za to, żeś się dziś nami tak 
pięknie zaopiekował.

Ciocia Renia

Polna kapliczka w Szumach na Roztoczu. Fot. KS

Zielone Święta
Słowa napisane obok pochodzą z drugiego  
rozdziału Dziejów Apostolskich, 
gdzie możemy przeczytać, co wydarzyło się 
w dzień Zielonych Świąt.

Spróbuj znaleźć wszystkie te słowa  
w rozsypance.

ZIELONE
ŚWIĘTA
GALILEJCZYCY
MEDOWIE
MEZOPOTAMIA
KAPADOCJA
AZJA
PAMFILIA
LIBIA
RZYM
ARABOWIE

JĘZYKI
PARTOWIE
ELAMICI
JUDEA
PONT
FRYGIA
EGIPT
CYRENA
ŻYDZI
KRETA
DAWID

PAN
WIATR
OGIEŃ
POKUTOWAĆ 
OCHRZCIĆ 
GRZECHY 
PIOTR 
TRZY 
TYSIĄCE 
PROZELICI 
JĘZYKI
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3.06.2022 r., Kochane Życie, pr. I, ok. g.6.15
O wdzięczności

Dzień dobry. 
Tak wiele tematów skupia się dzisiaj, że aż nie wiadomo, 

o czym tu mówić najpierw. Miniony Dzień Dziecka – wiadomo. 
O dzieciach. Lednica – oczywiście młodzież. No i Dzień Dzięk-
czynienia. Ten to dotyczy wszystkich. I wiadomo, że chodzi 
o Bożą Opatrzność, która nad nami wciąż czuwa. 

Lecz dziękczynienie, to też wdzięczność za to, że Pan Bóg 
stawia na naszej drodze ludzi, różnych ludzi, którzy nam towa-
rzyszą na życiowej drodze. I przyczyniają się do tego, że stajemy 
się dzięki temu lepszymi ludźmi. A tak się składa, że w ubiegłym 
tygodniu odszedł do Pana mój rówieśnik, Edward. A właściwie – 
Edzio, bo tak o nim wszyscy mówili. To był taki człowiek, że od-
dałby swoją ostatnią koszulę potrzebującemu, gdyby zaszła taka 
konieczność. Choć mieszkał w innym mieście i spotykaliśmy się 
na coraz rzadszych rodzinnych imprezach, to zawsze było tak, 
jak gdybyśmy się rozstali dopiero wczoraj. 

I jeszcze jedno tegoroczne wspomnienie. To o śp. Księdzu 
Prałacie Wojciechu Zdziebłowskim, który zmarł w styczniu  br. 
Był proboszczem w parafii św. Patryka na warszawskim Gocła-
wiu. Niedawno tę parafię nawiedził obraz Matki Bożej Jasno-
górskiej, co śledziłam w internecie. Otóż ten wielce czcigodny 
kapłan bardzo lubił felietony „Kochanego życia”, o czym mia-
łam sygnały przez znajomą parafiankę księdza. Bardzo chciał 
mnie widzieć u siebie na spotkaniu z parafianami, co się zaczęło 
najpierw od spotkania w mniejszym gronie, czyli u księdza na 
skromnej kolacji na plebanii, ze współpracownikami. Była wte-
dy na tę kolację jako główne danie – kaszanka… No i nie zdąży-
liśmy sprawy doprowadzić do finału. A los zrządził inaczej. I tyl-
ko czasami sobie myślę, co by ks. Wojciech powiedział o tych 
moich kolejnych felietonach. Bo nie chciałabym Go zawieść… 

Elżbieta Nowak

7.06.2022 r., Kochane życie, Familijna Jedynka PR. I, 6.45
„JA JESTEM”

Dzień dobry
Na starej czarno-białej fotografii dziewczynka ma poważ-

ną minę, patrzy gdzieś przed siebie smutnym wzrokiem, lek-
ko w bok. Pewnie tak zarządził wtedy fotograf. Na głowie ma 
wianuszek z tiulu i sztuczne kwiatki. Na sobie białą, sukienkę 
do ziemi, z długimi rękawami i falbankami dokoła ramion. Spod 
sukni widać białe pantofle, tylko ich czubki. W ręku trzyma kilka 
białych lilii z asparagusem, taki bukiecik. Jak się pewnie Pań-
stwo domyślają, jest to zdjęcie pierwszokomunijne. Dodam dla 
wyjaśnienia, że moje własne. 

A właściwie są to dwa zdjęcia – jedno do pasa i drugie – cała 
sylwetka. I to jest wszystko, co mi pozostało z mojej Pierwszej 
Komunii Świętej. Jeszcze jest gdzieś w starych papierach foto-
graficzna odbitka życzeń z tej okazji, i to wszystko. W rzeczy-
wistości sukienka nie była całkiem biała, ale leciutko kremowa, 
był wtedy koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku i fotografia 
ta kłamie. Bo w rzeczywistości poszłam do Pierwszej Komunii 
w sukience pożyczonej. A ta piękna kreacja nie doszła na czas od 
krewnych zza granicy, takie rzeczy zdarzały się wtedy normalnie, 

żeby nie rzec – z reguły. Ale zdjęcie musiało być i było, już w tej 
pięknej sukni. A byłam wtedy w czwartej klasie podstawówki. 

Czy potem było lepiej? Lżej? Łatwiej? 
A jakże, jeszcze czego!
Oto koniec lat siedemdziesiątych. I zdjęcia z dnia Pierwszej 

Komunii mojej córki. To fotki z albumu rodzinnego, zwykłe 
małe i czarno-białe. Ma na nich sukienkę krótką, na głowie wia-
nuszek z żywych kwiatków. Wiele trudu wtedy kosztowało zdo-
bycie materiału na tę jej białą sukienkę, i uszycie jej. Na długą 
już nie wystarczyło. Bohaterka dnia ma na zdjęciach minę jakby 
skwaszoną. Potem okazało się że chodziła przez cały ten dzień 
z wysoką temperaturą. Prawdopodobnie z wrażenia, bo następ-
nego dnia nie było po niej śladu! 

Żeby dopełnić dzieła, czyli podtrzymać tę sztafetę pokoleń, po-
trzebne są zdjęcia mojej wnuczki. Pamiętam, że była w przepiso-
wej albie, jak wszyscy pozostali uczestnicy tej uroczystości. I było 
to jakieś dziesięć lat temu. Dobry dziś dzień by ich poszukać.

Elżbieta Nowak

10.06.2022 r., Kochane życie, Familijna Jedynka pr. I PR, 
KOCHANA PIŁKA

Dzień dobry
„Codziennie dziękuję Panu Bogu że jestem Legionistą!”. Taki 

napis wisi na ścianie pokoju pewnego młodego człowieka, i wcale 
nie chodzi tu o Legię jako formację wojskową, ale o – sportowy 
klub. Myślę że w innych miastach niż Warszawa ten napis tylko 
trochę się różni – w ostatnim członie, ale sens jest podobny. 

Już opowiadałam Państwu – choćby w „Myślach na dobry 
dzień” o rodzinnym kibicowaniu, wprowadzaniu młodego po-
kolenia w tajniki tej męskiej rozrywki, więc nie będę się tu po-
wtarzała. W każdej rodzinie, gdzie są mężczyźni jakoś ten temat 
się przewija. Nie chcę przez to powiedzieć, że Panie nie kibicują 
sportowcom, ale na pewno nie jest to kibicowanie tak kultowe, jak 
w przypadku panów. Tu dodam, że nie uważam za kibicowanie 
tak zwanych czirliderek, bo to oddzielny temat i jestem zbyt starej 
daty, by zachwycać się tym, że kobiety są wykorzystywane jako 
przerywniki w meczach. To uwłacza mojej kobiecej dumie, i tyle. 

Oczywiście sama będę śledziła rozgrywki piłkarskie. bo prze-
de wszystkim uwielbiam telewizję „na żywo”. A już szczególnie 
wszelkie zawody sportowe. To że mamy w tym roku Euro 2012 
w Polsce, jakoś przyćmiło letnie Igrzyska Olimpijskie w Lon-
dynie. Przynajmniej do mnie one mniej docierają. A przecież 
zawsze się pasjonowałam tymi Igrzyskami, kiedyś potrafiłam 
nawet wziąć urlop, gdy były nocne transmisje z Olimpiady, na 
innym kontynencie. 

Najszlachetniejszym ze sportów w moim mniemaniu jest 
przecież lekkoatletyka, gdzie człowiek owszem – ściga się 
z drugim człowiekiem, ale też z własnymi ograniczeniami. 
Wyżej, dalej i szybciej – oto sens tych zmagań. Niestety część 
czasu trwania Olimpiady w Londynie będę na wakacjach, nad 
morzem. Z pewnością mój wnuk będzie bił wtedy rekordy na 
piasku w skoku w dal, w rzucaniu łopatką – jako oszczepem, czy 
w biegach do falochronu i z powrotem, kto szybciej. 

Ale przecież i najwięksi mistrzowie zaczynali od małych rze-
czy, nieprawdaż?

 Elżbieta Nowak
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10.06.2018, Familijna Jedynka pr. I PR

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

drzejewo, gdzie niedawno byłam na pogrzebie. To Siedlce i moja 
wierna korespondentka Pani Maria. No i przede wszystkim Zu-
zela – kolebka naszego wielkiego Prymasa Tysiąclecia, Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. 

Właśnie dostałam przesyłkę, a w niej kopię listu jaki otrzymał 
nasz korespondent, Pan Józef z Biadaszek, ten od przydrożnych 
kapliczek. List jest od Prymasa Wyszyńskiego do Pana Józefa, 
datowany 16 grudnia 1966 roku, teraz to już chyba prawdziwa 
relikwia! Oto w niewielkim skrócie jego treść i brzmi jak głos 
z zaświatów: 

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

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

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

Dziękuję Ci za słowa pokrzepienia i pociechy, które dla mnie 
są wielkim rozradowaniem i podaniem sił. Na pochwały, który-
mi mnie obdarzasz, nie zasługuję, ale cieszy mnie bardzo to, że 
tak bardzo rozumiesz sytuację Kościoła w Polsce, że rozumiesz 
drogi Maryjne, a przez Nią Chrystusowe, którymi pragnę wraz 
z całym polskim Episkopatem naród prowadzić. Dziękuje Ci, 
Kochany Bracie, za Twoje wielkie, gorące i polskie serce. Dzię-
kuję ci za zapewnienie, że wraz z innymi Polakami jesteś ze mną 
i upraszasz u Boga Łaski dla naszej Ojczyzny, zawsze wiernej 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. 

Dziękuję Ci nade wszystko za dar modlitwy, która jest 
dla mnie naprawdę wielką pomocą. Polecam Ciebie i Twoich 
najbliższych opiece Matki Najlepszej i z całego serca przesyłam 
pasterskie błogosławieństwo. 
Podpisano: + Stefan Kard. Wyszyński /-/ 

Elżbieta Nowak

17.06.2012, Kochane życie, Familijna Jedynka pr. I PR

SYNEK MAMUSI 
Dzień dobry 
Przypomniałam Państwu niedawno w „Myślach na dobry 

dzień” jedną z pierwszych scen filmu „Ojciec Chrzestny”. 
Przedstawia wesele. Goście tańczą. A wśród nich tańczy 
też mała dziewczynka trzymając swoje małe nożyny na 
wielgachnych stopach dorosłego mężczyzny. 

Wiele dziewczynek tak pamięta swój pierwszy taniec, z ta-
tusiem. I ja też tak tańczyłam, choć już nie pamiętam ani gdzie, 
ani kiedy to było. 

Ojciec dla córki jest pierwszym wzorem mężczyzny. 
Jeśli w takiej rodzinie jest dwójka dzieci, to z pewnością sy-

nek jest mamusi, a córeczka – tatusia. I to wcale nie jest jakaś 
patologia, bo w tle jest zawsze ten drugi rodzic, a cały ten po-
dział jest jakby symboliczny i zapowiada tylko kolejną sztafetę 
pokoleń. Syn kochając matkę uczy się szanować swoją przyszłą 
żonę, córeczka uwielbiając tatę szuka potem innego opiekuńcze-
go ramienia, ramienia mężowskiego. 

Rola ojca jest więc bardzo ważna w rozwoju każdego czło-
wieka. A szczególnie widać to w przypadkach, gdy tego ojca za-
braknie. Zabraknie z wielu powodów. Fizycznie, lub nawet psy-
chicznie, gdy mężczyzna nie angażuje się w wychowanie swoich 
dzieci. A głównie cierpią na tym chłopcy, Czy wiedzą Państwo 
że najwięcej jest alkoholików z rodzin „bez ojca”? 

Pamiętam to ze swojej praktyki w telefonie zaufania dla 
osób z problemem alkoholowym. To było takie oczywiste! Gdy 
dzwoniła żona, że maż pije, to nawet nie musiałam się pytać, czy 
w jego rodzinie był ojciec w domu. 

Skąd Pani wie? – pytała rozmówczyni. 
Rozwodnicy uciekający do mamy, to kto to jest najczęściej? 

Synkowie mamusi. Czyli znów – bez tatusia w domu. 
A iluż pogubionych mężczyzn obiecywało sobie, że nie, 

nigdy, przenigdy! będą tacy sami jak ich źli ojcowie, a jednak 
zabrakło im sil, by iść lepszą drogą. Zamiast więc roli ojca w ro-
dzinie wystarczy opowiedzieć, co się dzieje gdy – jego brak. I to 
będzie odpowiedź na pytanie do czego potrzebny jest tato. 

Elżbieta Nowak
21.06.2015 r., Kochane Życie

Sekretarze i Sekretarki
Dzień dobry 
Pierwszy dzień lata zobowiązuje. A oto początek listu od Pani 

Czesławy, też właśnie wiosenny: 
„Mój świat przez okno piękny, zielony. Trochę bieli, to akacja. 

Lubię jej zapach. W młodości były jeszcze jaśminy i czeremcha. 
Teraz w każdy poniedziałek przenoszę się do Pani kościoła (Zba-
wiciela w Warszawie, że dodam), i proszę św. Ekspedyta o po-
moc. Bo bardzo tej pomocy potrzebuję. Wiele lat temu spędziłam 
miesiąc w dawnej Jugosławii, jeden dzień byłam w Splicie. 

Podziwiałam to co pozostało po Dioklecjanie. Nie pamięta-
łam że to ten cesarz, który skazał na śmierć „mojego” świętego, 
Ekspedyta. Dopiero po jakimś czasie zainteresowałam się jego 
hagiografią, a teraz to jest już moje hobby. Tu znów zadziwienie 
– moim znajomym święci nie są potrzebni, mają do świętych dy-
stans, nie potrzebują sekretarek i sekretarzy...” No to pewnie też 
nie potrzebują relikwii, ani innych świętych pamiątek. 

O Całunie Turyńskim pierwszy raz usłyszałam w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku, od mojej kuzynki. Była to wielka ta-
jemnica podawana z ust do ust, szeptana i wymieniano między sobą 
jakieś tajne materiały z tym związane. To była też wielka sensacja, 
aż nie do wiary. Dziś już wiemy coraz więcej na ten temat. I nawet 
możemy Go oglądać. To taki zadatek dla nas na wieczność.

Elżbieta Nowak
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* Bohaterowie biblijni *

Górecka Pani –  
Matka Pocieszenia

*  Maryjne sanktuaria  * 

Górka Klasztorna położona jest na skrawku dawnej Pusz-
czy Krajeńskiej, gdzie na niewielkim wzniesieniu porośniętym 
starymi dębami, pamiętającymi zapewne czasy pierwszych 
Piastów. Właśnie tutaj znajduje się sanktuarium Góreckiej 
Pani – Matki Pocieszenia. Według przekazów, w 1079 roku 
Matka Boża objawiła się tutaj ubogiemu pasterzowi. Dzisiaj 
miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Gó-
reckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się 
Maryi nabrała cudownych właściwości. 

Górka Klasztorna znana jest także z odbywających się 
w niej od wielu lat Misteriów Męki Pańskiej, których organi-
zatorami i aktorami są mieszkańcy pobliskich miejscowości. 

OBJAWIENIE (cd.)
Świadectwem wielkiej czci dla Matki Bożej Góreckiej 

jest także pieśń wielokrotnie cytowana w niniejszej broszurze 
rozpoczynająca się od słów „Śliczna Maryja”. Zawiera ona 
historię objawienia się Matki Bożej w Górce, obronę miej-
sca świętego przez Kościeleckiego i sławi Madonnę Górecką 
jako Matkę Kościoła i Uzdrowienie Chorych. 

Zaborca pruski dokonał dnia 15 września 1841 roku kasa-
ty klasztoru Bernardynów w Górce. Aktu tego dokonał sekre-
tarz regencyjny z Bydgoszczy, który odczytał zakonnikom 
dekret kasacyjny. a chwili kasaty mieszkało w Górce ośmiu 
Bernardynów – czterech księży i czterech braci zakonnych. 
Ostatnim gwardianem góreckim był ojciec Florentyn Kołacz-
kowski. 1 lutego 1847 roku umarł ojciec Józef Kozłowski, 
ostatni z góreckich Bernardynów. 

Kościół wraz z klasztorem władze pruskie przekazały 
parafii katolickiej w Łobżenicy. a tym samym roku władze 
zaborcze zarządziły rozbiórkę 2/3 klasztoru. Do dnia dzisiej-
szego pozostało tylko jedno jego skrzydło.

SANKTUARIUM  
POD OKUPACJĄ HITLEROWSKĄ

Tak niestety bywa, że najszczęśliwsze dni pokrywa mrok 
nieszczęścia. Po raz kolejny ciężkie dni próby miały dosięg-
nąć tego świętego miejsca. Wczesnym rankiem 1 września 
1939 roku wraz z pierwszymi wystrzałami z pancernika 
„Schleswig Holstein” rozpętała się II wojna światowa. Bar-
dzo dokładnie ten czas opisuje ks. Zachariasz Kruża MSF 
w swojej książce „Swastyka nad Górką Klasztorną” i do niej 
odsyłamy wszystkich zainteresowanych. Poniżej podamy 
jedynie skrótowy opis tego okresu w dziejach Sanktuarium 
Góreckiego.

W niecały miesiąc po napaści Niemiec hitlerowskich na 
Polskę, Górka została zamieniona na obóz koncentracyjny dla 
Misjonarzy Świętej Rodziny i duchowieństwa diecezjalnego. 
a nocy z 11 na 12 listopada 1939 roku wywieziono więźniów 
góreckich do Paterka koło Nakła, gdzie ich w okrutny sposób 
zamordowano. 

Jednym z oprawców był komendant obozu Harry Schultz, 
pracujący przed wojną jako buchalter w łobżenickim młynie. 
Należał on do V kolumny hitlerowców w Polsce. Miał na su-
mieniu 180 morderstw Polaków i Żydów. Po wojnie został 
zdemaskowany na Ziemiach Odzyskanych i skazany na karę 
śmierci w 1953 roku. 

Z więzionych w Górce misjonarzy zostało zamordowanych 
5 księży z ks. Prowincjałem Piotrem Zawadą na czele oraz 
25 braci zakonnych. Oprócz nich zginęło także przeszło 20 
księży diecezjalnych, dwóch księży z innych zakonów i dwie 
siostry zakonne należące do Zgromadzenia Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Kilka dni później zamienio-
no Górkę na obóz zagłady dla Polaków i Żydów. W bestialski 
sposób zamordowano tu Annę Jaworską, rozrywając ją żyw-
cem. Rozstrzelano następnie wszystkich Polaków i Żydów 
(ok. 40 osób), których pochowano w klasztornym ogrodzie. 
W miejscu tym stoi dziś pomnik upamiętniający tę zbrodnię. 

Po wojnie ciała pomordowanych ekshumowano i przenie-
siono na cmentarz w Łobżenicy. 

Po sromotnej klęsce Anglików pod Dunkierką w czerwcu 
1940 roku utworzono w Górce Klasztornej obóz dla jeńców 
angielskich. 

Od jesieni 1943 roku do końca wojny Górka była obozem 
szkoleniowym dla hitlerowskich hufców pracy. Młodzież 
ta dość rozwydrzona, z którą nawet wychowawcy z trudem 
dawali sobie radę, wpadała do kościoła i demolowała obrazy 
i figury świętych. W międzyczasie Polacy, którzy nie zostali 
wywiezieni do obozów pracy, przekradali się przez mury, aby 
ze studzienki zaczerpnąć cudownej wody, którą się wzajem-
nie dzielili. 

Z podziwem będą spoglądać przyszłe pokolenia na boha-
terską akcję ratowania przez pana Boruckiego z Bydgoszczy 
najcenniejszych pamiątek sakralnych w Górce Klasztornej. 
Obraz Matki Bożej został również ukryty w Bydgoszczy.

Dokończenie z Nr. BR 2022-05

Z momentem objawienia się Maryi woda w studzience nabrała 
mocy uzdrawiającej. To właśnie po tę cudowną wodę po dziś dzień 
pielgrzymują do Górki tysiące pątników i pielgrzymów.
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Pierwsi księża powrócili do Górki na Wielkanoc 1945 
roku. Ponieważ kościół i klasztor ogołocone były ze sprzę-
tów sakralnych i domowych, swą posługę rozpoczęli od 
pracy w Złotowie, by w krótkim czasie, po zorganizowaniu 
niezbędnego sprzętu liturgicznego wrócić do Górki i tam 
nadal sprawować swoją służbę. Początkowo Msze święte 
i nabożeństwa były odprawiane, tak jak przed wiekami przy 
Studzience, a potem w uporządkowanym kościele. Tak jak 
miało to miejsce pod koniec XVI wieku, tak i teraz musiano 
oczyszczać to miejsce z nieczystości i brudów, którymi pró-
bowali zniweczyć je potomkowie wyznawców wiary prote-
stanckiej. I tym razem dzieło oczyszczenia powiodło się, bo 
z tymi, którzy tego dokonywali była Maryja.

CUDOWNY OBRAZ  
MATKI BOżEJ GóRECKIEJ

Jak podaje tradycja, pierwszy po objawieniu Matki Bożej 
obraz został namalowany przez nieznanego malarza jeszcze 
za życia pasterza, naocznego świadka tego cudu.

Po wybudowaniu kościoła w 1111 r. obraz przebywał 
w nim do 1575 roku, kiedy kościół został spalony. Potem 
obraz oddano do Łobżenicy. Gdy katolicy odzyskali kościół, 
a Bernardyni osiedlili się w zbudowanym w gaju klasztorze, 
chcieli obraz zabrać z Łobżenicy. Jednak Łobżenica go nie 
oddała. Bernardyni ufundowali nowy obraz, który przetrwał 
do 1907 roku, do spalenia kościoła przez tajną policję pruską. 
Po jego odbudowie powstał obraz tylko z fragmentów, na 
które zostały nałożone piękne szaty ofiarowane przez rodzi-
nę Andrzejewskich z Łobżenicy. W czerwcu 1945 roku obraz 
Matki Bożej Góreckiej powracił do Górki Klasztornej. 

Na uroczyste poświęcenie odnowionej Studzienki zapro-
szono na główny odpust górecki w 1951 roku ks. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, który odprawił sumę pontyfikalną 
i wygłosił kazanie do tysięcy pątników. Zaczęto teraz my-
śleć o rekonstrukcji obrazu Madonny Góreckiej, gdyż kopia 
ks. Raczkowskiego była tylko prowizoryczna. 

Dzieła tego podjął się profesor Jerzy Hoppen z Akademi 
Sztuk Pięknych w Toruniu. 15 marca 1954 roku profesor Le-
onard Torwirt udał się do Górki Klasztornej w celu rozmon-
towania obrazu i przewiezienia go do pracowni w Toruniu. 

Po zbadaniu obrazu w pracowni konserwatorskiej oka-
zało się, że fragmenty postaci zostały częściowo rozłożone 
przez drobnoustroje i nie nadają się do rekonstrukcji. Wobec 
takiego stanu rzeczy profesor Hoppen odstąpił od zaleceń 
księży Misjonarzy wykorzystania omówionych fragmentów 
i umieszczenia ich w nowo zawieszonym obrazie. 

15 maja 1954 roku profesor Hoppen zakończył malowa-
nie nowego obrazu Matki Bożej Góreckiej. Gdy artysta od-
dawał go do rąk księdza Prowincjała, wypowiedział słowa: 
„Włożyłem w to dzieło całe moje serce i moją duszę”. Obraz 
urzekał pięknem i nastrajał do modlitwy. Poświęcenia obrazu 
dokonano w Zielone Świątki 1954 roku. 

KORONACJA OBRAZU
Rozpoczęły się przygotowania do koronacji. Utwo-

rzono Komisję Maryjną, która obradowała w Gliwicach 
i przygotowała odpowiedni materiał, na podstawie którego 
ksiądz Prowincjał Józef Piątyszek sporządził monografię 
o historii cudów i łask zdziałanych za przyczyną Matki 
Boskiej Góreckiej. 

Wysłano ją następnie do Rzymu, gdzie na jej podstawie 
wydano dokument zezwalający na koronację obrazu Góre-
ckiej Madonny koronami papieskimi. Koronacji dokonał Pry-
mas Polski ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński dnia 6 czerw-
ca 1965 roku. Na skronie Maryi nałożono korony papieskie 
z Białym Orłem, godłem czcicieli Matki Bożej. Wokół Dzie-
ciątka umieszczono 5 kolców z kolczastego drutu, aby upa-
miętnić męczeństwo i przelaną w tym miejscu krew.

W całym tym przedsięwzięciu widoczny jest znak miłości 
Boga. Tak bowiem, jak Górka była pierwszym miejscem ob-
jawienia się Maryi w młodym Królestwie Polskim, tak i teraz 
ta koronacja miała być pierwszą koronacją obrazu Maryjnego 
na terenie Archidiecezji w ciągu jej tysiącletnich dziejów. 

Było to największe wydarzenie na Krajnie od momentu, 
gdy pasterz ujrzał na dębie postać Bogurodzicy. Owoc tej du-
chowej uroczystości ujął Prymas Wyszyński takimi słowami: 
„Ufajmy, Coronata corda coronat” (Ukoronowana serca 
koronuje). 

Uroczystość koronacyjna zgromadziła w Górce kilkadzie-
siąt tysięcy wiernych.

SANKTUARIUM W OSTATNICH LATACH
W roku 1971 Górka Klasztorna stała się siedzibą parafii, 

do której przydzielono wioski: Wiktorówko, Rataje, Piesna 
i Walentynowo. Po gruntownym remoncie kościoła i przebu-
dowie klasztoru w 1979 roku uroczyście obchodzono jubile-
usz 900-lecia objawienia się Matki Bożej w Górce. Uroczystą 
sumę odprawił Prymas Stefan Wyszyński, który w kazaniu 
podkreślił historyczne znaczenie Górki jako najstarszego 
Sanktuarium Maryjnego na terenie Archidiecezji i Polski. 

Prymas Tysiąclecia był bardzo przywiązany do Górki 
i chętnie tu przyjeżdżał. Podkreślał zawsze wielkie znaczenie 
ofiary tych, którzy tutaj ponieśli śmierć za wiarę i Ojczyznę. 
Nazywał ich „męczennikami góreckimi”. 

W czerwcu 1990 roku uroczystościom 25-lecia koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej przewodniczył 
ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski.

Sanktuarium Góreckie jest dzisiaj miejscem, do którego co 
roku pielgrzymuje kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego kra-
ju. Przyjeżdżają tu, aby wszystkie swoje troski i kłopoty przed-
stawić Madonnie Góreckiej ufając w Jej pomoc i obronę. 

Sanktuarium znane jest dzisiaj nie tylko z Cudownego 
Obrazu i Studzienki. Od kilkunastu lat rzesze pielgrzymów 
przybywają tu na Misterium Męki Pańskiej, Festiwal Piosen-
ki Religijnej „Maria Carmen” oraz stanowe Dni Skupienia 
(między innymi dla rzemieślników, strażaków, wojska pol-
skiego, kombatantów) i Pielgrzymkę Chórów. 

W Sanktuarium mieści się dzisiaj siedziba Referatu Po-
wołań oraz Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej 
Śmierci, zwanego Apostolstwem Dobrej Śmierci.
Coronata corda coronat – tzn. Ukoronowana serca koronuje. 

Oby Królowa na Krajnie zdobyła jak najwięcej serc, które 
mogłaby ukoronować szczęściem doczesnym i wiecznym.

Matko Boża Górecka, Królowo Krajny, 
módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oprac. KS na podst. 
https://gorkaklasztorna.com/historia-sanktuarium

*  Maryjne sanktuaria  * 



BR 06/2022

22

M

Stefan Kupiecki

Spotkanie

T

*  Święci i błogosławieni  *

El-Greco, Święty Piotr  

ych dwóch mężczyzn dzieliło w istocie rzeczy niemal 
wszystko. Wiek, poziom intelektualny, pochodzenie, 

środowisko. Łączyło poczucie przynależności do narodu wy-
branego, przywiązanie do mojżeszowego Zakonu, a ostatnio 
również wiara w Boże Posłannictwo Jezusa z Nazaretu.

Człowiek rozumujący wyłącznie kategoriami świeckimi, 
negujący nadprzyrodzone przesłanki ludzkich działań, odru-
chów i zachowań, powiedziałby zapewne, że musieli się spo-
tkać, ponieważ rodzący się nowy ruch społeczny wymagał od 
jego przywódców skonsolidowania działań, uzgodnienia stra-
tegii i taktyki poczynań. Ale człowiek dostrzegający w ludz-
kim postępowaniu coś o wiele ważniejszego od wyłącznie 
materialistycznego pojmowania i oceniania zjawisk powie 
z pewnością, że ci dwaj mężczyźni spotkali się, bo nie mogli 
się nie spotkać, bo tak chciał ich Mistrz, Pan i Nauczyciel, bo 
wymagał tego Boży plan zbawienia ludzkości. Tak, właśnie 
ludzkości, nie tylko narodu wybranego.

Szymon, zwany Piotrem. Prosty rybak z Galilei. 
Wykształcenie na poziomie miasteczkowego chederu, 

a więc prawdopodobnie niemal analfabeta. Silny i zdrowy fi-
zycznie. Wdowiec opiekujący się teściową i pewnie mający 
dzieci. Gorliwy wyznawca Zakonu, ale nie fanatyk. Raczej 
pragmatyk i realista. Wyróżniony spośród Dwunastu jako ten, 
który ma stanąć na czele tego, co powstaje. Bezpośredni, na-
oczny świadek chwil, w których Nauczyciel objawiał swoją 
ponadludzką moc, potęgę i chwałę, ale jednocześnie nieobec-
ny pod Krzyżem. Skomplikowany – mimo prostego pocho-
dzenia – charakter, tak łatwo przeskakujący z jednej skrajno-
ści w drugą, często niezdecydowany i chwiejny w decyzjach. 
Wierny i posłuszny, lecz jednocześnie ten, który się wyparł 
swojego Mistrza w dniu próby. Powoli i mozolnie dochodzą-
cy do zrozumienia, czego właściwie oczekuje od niego Pan.

I Szaweł, zwany Pawłem. Mieszkający w diasporze, 
z dala od izraelskiej ojczyzny.

Człowiek fizycznej pracy, ale jednocześnie wykształcony 
intelektualista. Słabego zdrowia, nękany chorobami. Nieżo-
naty. Przez wiele lat bardzo przywiązany do idei wyłączności 
izraelskiego wybraństwa; fanatyk nakazów i zakazów Pra-
wa, prześladowca wyznawców Jezusa z Nazaretu, postrach 
powstających gmin wyznawców Ukrzyżowanego, człowiek, 
któremu nie dane było ujrzeć Go żywym przed Zmartwych-
wstaniem i słuchać Jego nauk. 

I trzeba było dopiero wstrząsu na drodze do Damaszku, 
aby uczyniło to z Szawła wielbiciela i głosiciela tej nowej na-
uki. Tego, który, dokonując heroicznego wysiłku woli, zrywa 
z izraelskim egocentryzmem, stając się gorliwym krzewicie-
lem idei uniwersalizmu wiary, apostołem pogan. Osobiście 
przywiązany nadal do nakazów i zakazów Mojżeszowego 
Prawa, rozumiejący jednak konieczność innego, bardziej li-
beralnego podejścia do problemu, zdaje sobie bowiem coraz 
bardziej sprawę, że nie można nakładać na tych, którzy nigdy 
nie należeli do narodu wybranego, ciężarów dla nich niezro-

zumiałych, obcych, trudnych do przyjęcia, a niekiedy nawet 
wstrętnych i odstręczających.

Z coraz większą podejrzliwością przypatrują się izraelscy 
wyznawcy Jezusa z Nazaretu poczynaniom Szawła, zwanego 
Pawłem. Z niepokojem i oporami przysłuchują się temu, 
co głosi. Zdumiewa ich łatwość rozprzestrzeniania się Do-
brej Nowiny wśród pogan. Zdumiewa i zaskakuje, a nawet 
wręcz złości, mimo że powinna cieszyć. Powiadają więc: 
mówicie, że uwierzyliście w Zmartwychwstałego. To do-
brze. To bardzo dobrze. Musicie jednak przyjąć na swoje 
ciało znak przymierza z Panem i musicie przyjąć za swoje 
Mojżeszowe nakazy i zakazy. 

Szaweł, zwany Pawłem, widzi jednak, że grozi to totalną 
klęską całego przedsięwzięcia rokującego tak duże nadzieje. 
Dlaczego tego nie rozumieją – myśli z rosnącym rozdraż-
nieniem. W końcu podejmuje decyzję. Musi porozmawiać 
z nimi na miejscu, w Palestynie. Spróbować   wyjaśnić. 

Przyjeżdża, szuka kontaktu ze starszyzną. Nie przycho-
dzi to łatwo. Otacza go nieufność i niechęć. Zbyt świeża jest 
jeszcze w pamięci jego wcześniejsza działalność, zwłaszcza 
nienawiść do wyznawców Ukrzyżowanego. A także ich wła-
sne, zbyt silne przywiązanie do tradycji, do idei wyłączności 
izraelskiego wybraństwa.  Tak jak przystoi przywódcy, rów-
nież Szymon, zwany Piotrem. podejmuje decyzję. Woli jed-
nak, aby dokonać tego dyskretnie, bez zbędnych świadków. 

Nie uprzedzając nikogo ze starszyzny, wymyka się z Jero-
zolimy. Udaje się nad rzekę Jordan, do znanego brodu. 

Tam, gdzie się to wszystko właściwie zaczęło, gdzie 
chrzcił i nauczał Jan, syn Zachariasza. Gdzie nad głową 
Ujawnionego zawisł Duch Boży pod postacią Gołębicy.
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Szaweł, zwany Pawłem, już czeka. Zniecierpliwiony, zmu-
sza się do okazania szacunku swojemu rozmówcy. Odchodzą 
w ustronne miejsce. Rozmowa jest trudna. Gestykulują wyma-
chują rękoma. Twarze poczerwieniałe z napięcia. Zdarza się 
chwilami, że niemal krzyczą. Kilka razy wydaje się, że dojdzie 
do zerwania rozmowy. Ale za każdym razem następuje ochło-
nięcie i wyciszenie. Zbliża się wieczór. Oni jednak nie przery-
wają dysputy. W miarę upływu czasu widać coraz wyraźniej, że 
dochodzą do porozumienia. Opornie, powoli, zaczynają się ze 
sobą zgadzać. Może nie we wszystkich szczegółach, ale jednak. 

Mija noc, świta. Szymon Piotr zaprasza swego rozmówcę na 
posiłek i odpoczynek do swego domu w pobliskim miasteczku. 
Szaweł Paweł nie odmawia. Idą. Już nie dyskutują. Milczą i roz-
myślają. Gdzieś w połowie drogi Szymon Piotr zatrzymuje się 
nieoczekiwanie. Spogląda na Szawła Pawła, uśmiecha się. Roz-
wiera ramiona braterskim ruchem. Szaweł Paweł nie waha się. 
Padają sobie w objęcia. Szymon Piotr – pierwszy z Apostołów, 
przywódca i opoka, przygarnia gwałtownym ruchem do swego 
serca tego, któremu dane będzie stać się Apostołem wielu na-
rodów ówczesnego świata. Błogosławi go na to trudne zadanie 
i daje swoje przyzwolenie.

Mozolna, pełna niebezpiecznych zakrętów i wybojów bę-
dzie droga, po której przyjdzie im kroczyć. Czują jednak, że 
są już razem i nawzajem się rozumieją. Odeszły w niepamięć 
wątpliwości i zastrzeżenia. Dusze ich przepełnia radość. Widzą 
czują to, jak miła jest Panu ich zgoda i wzajemna miłość. Ale oto 
i miasteczko. Dom rodzinny Szymona Piotra. Zasłużony odpoczy-
nek, modlitwa. Posilają się i ruszają w drogę powrotną. Czeka ich, 
zwłaszcza Szymona Piotra, trudne zadanie przekonania starszy-
zny. Dokonają tego. To jednak już inna historia.

El-Greco, Święty Paweł

q

P
Dni tygodnia

rzed miesiącem  zastanawiałam się nad pochodzeniem 
i znaczeniem nazw miesięcy; dzisiaj przyszła kolej na 

dni tygodnia. Zacznijmy od wyrazu „tydzień”. 
Kiedyś jeden z czytelników zadał Poradni Językowej 

PWN pozornie zabawne, ale w gruncie rzeczy bardzo logicz-
ne pytanie – dlaczego dodanie przed wyraz „dzień” sylaby 
„ty” (ty-dzień) wydłuża ten okres aż siedem razy. Oczywi-
ście, rzecz ma się trochę inaczej. Owa sylaba „ty”w rzeczy-
wistości jest formą zaimka  „ten” – ten sam dzień powta-
rzający co siedem dni (ty – dzień). Zaimek „ten” odmienia 
się przez przypadki, przybierając postać tego (z wyjątkiem 
mianownika i biernika): „tego dnia”  – „tygodnia”.

Nazwa „tydzień” pojawiła się w językach słowiańskich 
wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Podobnie nazwy poszcze-
gólnych dni powstawały w kalendarzach chrześcijańskich 
w opozycji do wcześniejszych nazw w Europie zachodniej, 
które nawiązywały do bóstw starożytnego Rzymu.

Najważniejszym dniem tygodnia była niedziela. Nazwa 
wywodzi się jeszcze z języka prasłowiańskiego i oznacza  
nedelati – to znaczy „nie pracuj, nie działaj”.  Przez długie 
wieki niedziela była  siódmym dniem tygodnia, odpowiada-
jącym porządkowi stworzenia świata – siódmego dnia Bóg 
odpoczął po trudzie sześciu dni działania. 

Po niedzieli przychodzi poniedziałek – nazwa logiczna 
i w pełni odpowiadająca rzeczywistości. Wtorek jest drugim  
po niedzieli, czyli wtórym dniem. Środa przypada w środ-
ku; czwartek i piątek to naturalnie kolejne dni tygodnia.  
Sobota pochodzi od hebrajskiego „szabatu” – słowo to 
oznaczało odpoczynek. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że pochodzące od liczebników 
nazwy kolejnych dni wprowadzały pewne nieporozumienie. 
Otóż przez wieki za pierwszy dzień tygodnia uważano nie-
dzielę. Niedziela – jako dzień Zmartwychwstania Pańskie-
go – była najważniejsza. Liczebnikowe nazwy dni oznaczały 
więc – drugi (czwarty, piąty…) dzień po niedzieli, a nie drugi, 
czwarty dzień tygodnia (bo wtorek był trzecim, a nie drugim, 
czwartek piątym, a nie czwartym dniem w tygodniu). Oczy-
wiście, było to nieco zawiłe i prowadziło do nieporozumień. 
W efekcie „poniedziałek” awansował na pierwszy dzień tygo-
dnia – po odpoczynku zaczynano pracę.

Nazwa „soboty” nie była łączona z jej pierwotnym, he-
brajskim znaczeniem. I dopiero gdy od końca XX wieku 
mamy dwudniowy weekend, sobota również oznacza dzień 
odpoczynku. Młodsze pokolenia nie mają często pojęcia, że 
seniorzy pracowali również w soboty, najwyżej nieco krócej, 
bo sześć, a nie osiem godzin. A dla dzieci i młodzieży jeszcze 
niedawno sobota była dniem normalnych zajęć szkolnych…

Halina Siwińska

Aby język giętki 
powiedział wszystko,  

co pomyśli głowa
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dokończenie ze str. 3 F
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Dwudziestolecie posługi naszego Proboszcza  
Księdza Prałata Jacka Kozuba

* W naszej parafii *

Obyśmy potrafili przeciwstawiać się nieuniknionemu 
znużeniu i zniechęceniu, próbom siania podziałów i niena-
wiści, budzeniu demonów przeszłości. Obyśmy nauczyli się 
żyć z tą odmiennością jaką wnoszą nasi bracia Ukraińcy, któ-
rych przyjęliśmy do naszych domów, wiosek, miast, osiedli 
i szkół. Uwierzmy, że ta odmienność ma moc ubogacania, 
jeśli zostanie dobrze przeżyta. 

Obyśmy nie ulegli pokusie nienawiści wobec Rosjan, 
których przywódca rozpętał okrutną wojnę. To są wielkie 
duchowe i etyczne wyzwania, jakie wypływają z tej wojny 
dla chrześcijan i dla Kościoła. To dla ich pełnienia przez 
wierzących i ludzi dobrej woli potrzebujemy wielkich Orę-
downików i świętych, takich jak: święty Jan Paweł II, błogo-
sławiony Stefan Kardynał Wyszyński, błogosławiona Matka 
Elżbieta Róża Czacka. Kochani Diecezjanie!

Zapraszam Was wszystkich do wspólnego dziękczy-
nienia za beatyfikację Prymasa Stefana i Matki Elżbiety: 
w przyszłą niedzielę 5 czerwca o godzinie 12.00. Spotkajmy 

Kardynał Kazimierz Nycz 
List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego przed dziękczynieniem 
za nowych Błogosławionych w niedzielę 5 czerwca 2022 r. 

się w Świątyni Opatrzności Bożej na uroczystej Eucharystii. 
Wcześniej, o godzinie 8.00 z Archikatedry Warszawskiej, od 
grobu Księdza Prymasa wyruszy procesja z relikwiami oboj-
ga błogosławionych. Dołączmy się do niej przynajmniej od 
kościoła Ojców Barnabitów. Relikwie pozostaną w świątyni, 
jako stały znak obecności nowych patronów w Kościele war-
szawskim, znak wzywający nas do kultu i naśladowania ich 
życia w naszej codzienności, także tej obecnej, trudnej i nie-
bezpiecznej. 

Oboje nowi Błogosławieni są nam dani na te nowe czasy, 
w których pełnimy swoje życiowe powołania. Umiłowane 
dzieci Boże, Bracia i Siostry mieszkający na terenie naszej 
archidiecezji: Polacy i Ukraińcy, starzy i młodzi, zdrowi 
i chorzy, biedni i bogaci, katolicy obu obrządków i prawo-
sławni, wierzący i wątpiący, wszystkich Was zapraszam na 
święto Dziękczynienia. 

Obejmuję Was modlitwą i wszystkim z serca błogosławię.
† Kardynał Kazimierz Nycz  

Arcybiskup Metropolita Warszawski

czerwcu 2022 roku mija 20 lat od momentu objęcia 
przez księdza Jacka Kozuba funkcji proboszcza 

parafii Błogosławionego Władysława z Gielniowa na 
warszawskim Natolinie.

Obejmując przed dwudziestu laty posługę Proboszcza na-
szej parafii ksiądz kanonik Jacek Kozub przyniósł ze sobą 
wiele otrzymanych od Stwórcy darów, a w tym dar w osobie 
niezwykłego poprzednika, skromnego i pokornego księdza 
EUGENIUSZA LEDWOCHA, niezrównanego tytana pracy, 
budowniczego naszej pięknej świątyni pw. Błogosławionego 
Władysława z Gielniowa.

Niełatwo było naśladować i w pełni zastąpić tyle pokła-
dów skromności i pokory oraz zamkniętej w niepokaźnej syl-
wetce WIELKOŚCI.

Czas pokazał, że wszystko się udało, wszak oprócz otrzy-
manej spuścizny GENIUSZA księdza EUGENIUSZA Bóg 
obdarował Jego następcę licznymi talentami, a w tym ogrom-
ną empatią do każdego człowieka, wielką wiarą oraz miłością 
bliźniego...

Uroczyste wprowadzenie nowego Proboszcza naszej 
parafii odbyło się 30 czerwca 2002 roku podczas Mszy św. 
o godz. 12.15. Został nim ksiądz kanonik Jacek Kozub, 
dotych czasowy proboszcz parafii NMP Królowej Kościoła 
w Otrębusach. 

Na początku Mszy św. ksiądz Proboszcz został powitany 
przez przedstawicieli społeczności pa rafialnej, zaś wprowa-
dzenia i przekazania parafii doko nał po Liturgii Słowa dzie-
kan ursynowski, ksiądz prałat Jan Świstak. 

W koncelebrowanej Mszy św. uczestniczył ks. Jan Kozub, 
brat księdza Proboszcza. Były również obecne Mama i Cio-
cia księdza Proboszcza. Po Mszy św. nowy ksiądz Proboszcz 
złożył kwiaty na grobie swego poprzednika śp. Księdza kano-
nika Eugeniusza Ledwocha.

„Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień...” chciałoby się 
zaśpiewać parafrazując piosenkę z serialu Czterdziestolatek 
w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza... 

Przed księdzem Jackiem obejmującym przed dwudzie-
stu laty posługę proboszcza naszej parafii stało wiele zadań, 
zarówno duszpasterskich jak i związanych z dokończeniem 
budowy świątyni i jej otoczenia. M.in. czekały na dokończe-
nie boczne kaplice, dzwonnica i organy, a także uregulowanie 
spraw z władzami dzielnicy i stolicy. Wielkim wyzwaniem 
była troska o rozwój duchowy członków rozrastającej się nie-
ustannie parafii.  

W tym tak uroczystym dniu jubileuszu serdecznie dzię-
kujemy i życzymy Księdzu wielu łask Bożych oraz opieki 
Matki Bożej i patrona parafii błogosławionego Władysława 
w posłudze kapłańskiej. 

Parafianie
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Od naszego 
mola książkowego
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PAN  
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Michał Leśniewski
www.AFI.waw.pl
604 173 235
Tu można zobaczyć  
i zamówić zdjęcia 

afi.zalamo.com/sesja/parafialna
hasło: blwlad

laczego jest siedem darów Ducha 
Świętego? Co one tak naprawdę 

w nas sprawiają? Jak je pielęgnować? 
Jak się o nie modlić?

Ksiądz Dolindo Ruotolo, autor słyn-
nej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”, 
tłumaczy naukę Kościoła na temat sied-
miu darów Ducha Świętego. Nie jest to 
jednak suchy wykład, ale żywe, oparte 
o jego własne doświadczenia duchowe, 
opowiadanie o tym, jak Duch Święty 
może działać w naszym życiu, jeśli tyl-
ko Mu na to pozwolimy. Nawet najbar-
dziej heroiczne czyny, wyrzeczenia, czy 
godziny modlitw nie przybliżą nas do 
Boga, jeśli nie pozwolimy, by przeniknął 
je Duch Święty.

7 darów Ducha Świętego
ks. Dolindo Ruotolo

Wydawnictwo M Kraków 2021

wiat potrzebuje zmartwychwstania, 
świat musi się podnieść w jaśnie-

jącym świetle nadprzyrodzoności, świat 
potrzebuje pełni Ducha Świętego, które-
go tak bardzo mu brakuje. 

Przyjdź, o Maryjo, otoczona chwałą 
w niebie w Twym nieskalanym ciele, 
w blasku Twego dziewictwa; przyjdź, 
o Królowo nieba i ziemi, i uchroń nas 
przed grożącym nam upadkiem. Dałaś 
nam swój różaniec jako ostateczny ratu-
nek, niech więc on nas wybawi. (…)

Ostatnie wezwanie, jakie Kościół 
kieruje w Litanii loretańskiej do Ma-
ryi, jest prośbą do Niej jako Królowej 
pokoju. Jest to wezwanie bardziej niż 
konieczne i pilne w obecnych czasach, 
gdy świat wstrząsany jest rewolucjami 
i wojnami i gdy wstrząsów doznaje sam 
Kościół. (…) 

Dlatego, o Maryjo, Królowo pokoju, 
módl się za nami. Zmiażdż raz jeszcze 
głowę piekielnemu wężowi, Smoko-
wi, który zaatakował ziemię. Jesteśmy 
grzesznikami, to prawda, lecz Ty, Uciecz-
ko grzeszników, módl się za nami i na-
wróć nas; módl się za nami i przywróć 
nam pokój, przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego – Baranka Bożego, aby przez 
Ciebie nam przebaczył; Baranka Bożego, 
aby przez Ciebie nas wysłuchał; Baranka 
Bożego, aby przez Ciebie zmiłował się 
nad nami.

Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka 
nasza. Księga 3

ks. Dolindo Ruotolo
Wydawnictwo Sióstr Loretanek 

Warszawa 2022

siążka autorstwa Tadeusza Kor-
nasia, profesora w Katedrze Tea-

tru i Dramatu UJ, jest barwną, osobistą 
relacją z pieszej pielgrzymki podję-
tej od progu swego domu w kierunku 
Santiago de Compostela przez Polskę, 
Czechy, Niemcy, Austrię i Szwajcarię. 

Autor, zachowując poczucie humo-
ru oraz dystans do siebie i doświad-
czanych przygód, ze swadą i erudycją 
przeplata wątek religijny i kulturowy. 

Opowiada m.in. o Górze Świętej 
Anny; o arcydziele sztuki europejskiej 
– Żytawskiej Zasłonie Wielkopost-
nej; o mszy głagolickiej odprawianej 
w Czechach po raz pierwszy po woj-
nie; o zakonie krzyżaków w Pasawie; 
o inscenizacji Jedermanna na stop-
niach katedry w Salzburgu; o kalwiń-
skiej Szwajcarii – i o dziesiątkach in-
nych miejsc i zdarzeń, które układają 
się w mozaikę zagmatwanych losów 
chrześcijańskiej Europy odkrywanych 
w drodze do grobu Świętego Jakuba.

Integralną częścią książki jest również 
pełna emocji relacja z pielgrzymki na Świę-
tą Górę Athos - do duchowego centrum 
prawosławia i jedynego w Europie chrześ-
cijańskiego państwa teokratycznego.

Camino. Od progu  
Do Santiago de Compostela  

i na świętą Górę Athos
Tadeusz Kornaś

Wydawnictwo AA Kraków 2022

D K
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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 
Oddział W-wa

94 1020 1169 0000 8802 0063 3735

Poradnia rodzinna
Doradca życia rodzinnego

Dorota Strojnowska

Poradnia rodzinna służy pomocą  
w sprawach rodzinnych  

oraz przygotowuje narzeczonych  
do sakramentu małżeństwa. 

Kontakt z doradcą rodzinnym  
poprzez e-mail:

poradnia.bl.wladyslaw@gmail.com

Terminarz parafialny
MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU ROKU

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

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

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

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

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

Wypominki: I i II poniedziałek miesiąca,  
godz. 18.30

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

30.06.2002 r. 



Figura Matki Bożej – 21.05.2022 r. 

„Oczko w głowie” Księdza Proboszcza:  
ogród plebański, bażanty i pawie.

Fot. K. Sadowski



Triduum Paschalne 2022 
Grób Pański

Projekt i wykonanie: Winnica Pana. Fot. KS
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BRAT czerwiec 2022

3.06.2018 r. , „Kochane Życie”, pr. I, ok. g.6.15
O wdzięczności 
Dzień dobry

Tak wiele tematów skupia się dzisiaj, że aż nie wiadomo, 
o czym tu mówić najpierw. Miniony Dzień Dziecka – wiado-
mo. O dzieciach. Lednica – oczywiście młodzież. No i Dzień 
Dziękczynienia. Ten to dotyczy wszystkich. I wiadomo, że 
chodzi o Bożą Opatrzność która nad nami wciąż czuwa. 

Lecz dziękczynienie, to też wdzięczność za to, że Pan 
Bóg stawia na naszej drodze ludzi, różnych ludzi, którzy nam 
towarzyszą na życiowej drodze. I przyczyniają się do tego, 
że stajemy się dzięki temu lepszymi ludźmi. A tak się skła-
da że w ubiegłym tygodniu odszedł do Pana mój rówieśnik, 
Edward. A właściwie – Edzio, bo tak o nim wszyscy mówili. 
To był taki człowiek, że oddałby swoją ostatnią koszulę po-
trzebującemu, gdyby zaszła taka konieczność. Choć mieszkał 
w innym mieście i spotykaliśmy się na coraz rzadszych ro-
dzinnych imprezach, to zawsze było tak, jak gdybyśmy się 
rozstali dopiero wczoraj. 

I jeszcze jedno tegoroczne wspomnienie. To o śp. Księdzu 
Prałacie Wojciechu Zdziebłowskim, który zmarł w styczniu 
br. Był proboszczem w parafii św. Patryka na warszawskim 
Gocławiu. Niedawno tę parafię nawiedził obraz Matki Bo-
żej Jasnogórskiej, co śledziłam w internecie. Otóż ten wielce 
czcigodny kapłan bardzo lubił felietony „Kochanego życia”, 
o czym miałam sygnały przez znajomą parafiankę księdza. 
Bardzo chciał mnie widzieć u siebie na spotkaniu z parafiana-
mi, co się zaczęło najpierw od spotkania w mniejszym gronie, 
czyli u księdza na skromnej kolacji na plebanii, ze współpra-
cownikami. Była wtedy na tę kolację jako główne danie – ka-
szanka… No i nie zdążyliśmy sprawy doprowadzić do finału. 
A los zrządził inaczej. I tylko czasami sobie myślę, co by ks. 
Wojciech powiedział o tych moich kolejnych felietonach. Bo 
nie chciałabym Go zawieść… 
Mówiła Elżbieta Nowak

7.VI.2012, „Kochane Życie”, FAMILIJNA Jedynka PR. I, 
OK. 6.45
„JA JESTEM” 
Dzień dobry Państwu! 

Na starej czarno-białej fotografii dziewczynka ma poważ-
ną minę, patrzy gdzieś przed siebie smutnym wzrokiem, lek-
ko w bok. Pewnie tak zarządził wtedy fotograf. Na głowie ma 
wianuszek z tiulu i sztuczne kwiatki. Na sobie białą, sukienkę 
do ziemi, z długimi rękawami i falbankami dokoła ramion. 
Spod sukni widać białe pantofle, tylko ich czubki. W ręku 
trzyma kilka białych lilii z asparagusem, taki bukiecik. Jak 
się pewnie Państwo domyślają, jest to zdjęcie pierwszokomu-
nijne. Dodam dla wyjaśnienia, że moje własne. A właściwie 
są to dwa zdjęcia – jedno do pasa i drugie – cała sylwetka. I 
to jest wszystko, co mi pozostało z mojej Pierwszej Komunii 
Świętej. Jeszcze jest gdzieś w starych papierach fotograficz-
na odbitka życzeń z tej okazji, i to wszystko. 

W rzeczywistości sukienka nie była całkiem biała, ale le-
ciutko kremowa, był wtedy koniec lat czterdziestych ubiegłe-
go wieku i fotografia ta kłamie. Bo w rzeczywistości poszłam 

do Pierwszej Komunii w sukience pożyczonej. A ta piękna 
kreacja nie doszła na czas od krewnych zza granicy, takie rze-
czy zdarzały się wtedy normalnie, żeby nie rzec - z reguły. 
Ale zdjęcie musiało być i było, już w tej pięknej sukni. A 
byłam wtedy w czwartej klasie podstawówki. 

Czy potem było lepiej? Lżej? Łatwiej? A jakże, jeszcze 
czego!

Oto koniec lat siedemdziesiątych. I zdjęcia z dnia Pierw-
szej Komunii mojej córki. To fotki z albumu rodzinnego, 
zwykłe małe i czarno- białe. Ma na nich sukienkę krótką, 
na głowie wianuszek z żywych kwiatków. Wiele trudu wte-
dy kosztowało zdobycie materiału na tę jej białą sukienkę, 
i uszycie jej. Na długą już nie wystarczyło. Bohaterka dnia 
ma na zdjęciach minę jakby skwaszoną. Potem okazało się 
że chodziła przez cały ten dzień z wysoką temperaturą. Praw-
dopodobnie z wrażenia, bo następnego dnia nie było po niej 
śladu! 

Żeby dopełnić dzieła, czyli podtrzymać tę sztafetę poko-
leń, potrzebne są zdjęcia mojej wnuczki. Pamiętam, że była w 
przepisowej albie, jak wszyscy pozostali uczestnicy tej uro-
czystości. I było to jakieś dziesięć lat temu. Dobry dziś dzień 
by ich poszukać. Mówiła EN

___________________

10.VI.2012, „Kochane Życie”, FAMILIJNA Jedynka PR. I, 
OK. 6.45
KOCHANA PIŁKA
Dzień dobry Państwu

„Codziennie dziękuję Panu Bogu że jestem Legionistą!”. 
Taki napis wisi na ścianie pokoju pewnego młodego człowie-
ka, i wcale nie chodzi tu o Legię jako formację wojskową, ale 
o - sportowy klub. Myślę że w innych miastach niż Warszawa 
ten napis tylko trochę się różni – w ostatnim członie, ale sens 
jest podobny. 

Już opowiadałam Państwu – choćby w ”Myślach na dobry 
dzień” o rodzinnym kibicowaniu, wprowadzaniu młodego 
pokolenia w tajniki tej męskiej rozrywki, więc nie będę się tu 
powtarzała. W każdej rodzinie gdzie są mężczyźni jakoś ten 
temat się przewija. Nie chcę przez to powiedzieć, że Panie 
nie kibicują sportowcom, ale na pewno nie jest to kibicowa-
nie tak kultowe, jak w przypadku panów. Tu dodam, że nie 
uważam za kibicowanie tak zwanych czirliderek, bo to od-
dzielny temat i jestem zbyt starej daty, by zachwycać się tym 
że kobiety są wykorzystywane jako przerywniki w meczach. 
To uwłacza mojej kobiecej dumie, i tyle. 

Oczywiście sama będę śledziła rozgrywki piłkarskie bo 
przede wszystkim uwielbiam telewizję „na żywo”. A już 
szczególnie wszelkie zawody sportowe. To że mamy w tym 
roku Euro 2012 w Polsce, jakoś przyćmiło letnie Igrzyska 
Olimpijskie w Londynie. Przynajmniej do mnie one mniej 
docierają. A przecież zawsze się pasjonowałam tymi Igrzy-
skami, kiedyś potrafiłam nawet wziąć urlop gdy były noc-
ne transmisje z Olimpiady, na innym kontynencie. Najszla-
chetniejszym ze sportów w moim mniemaniu jest przecież 
lekkoatletyka, gdzie człowiek owszem – ściga się z drugim 
człowiekiem ale też z własnymi ograniczeniami. Wyżej, da-
lej i szybciej – oto sens tych zmagań. Niestety część czasu 
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trwania Olimpiady w Londynie będę na wakacjach, nad mo-
rzem. Z pewnością mój wnuk będzie bił wtedy rekordy na 
piasku w skoku w dal, w rzucaniu łopatką – jako oszczepem, 
czy w biegach do falochronu i z powrotem , kto szybciej. Ale 
przecież i najwięksi mistrzowie zaczynali od małych rzeczy, 
nieprawdaż?
Mówiła Elżbieta Nowak.

10.06.2018 r., „Kochane Życie” pr. I, g. ok.6.15
Na wschód od Warszawy Dzień dobry

Wschodnie Mazowsze to Liwiec i wakacje u babci. To 
Andrzejewo gdzie niedawno byłam na pogrzebie. To Siedl-
ce i moja wierna korespondentka Pani Maria. No i przede 
wszystkim Zuzela – kolebka naszego wielkiego Pryma-
sa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Właśnie 
dostałam przesyłkę a w niej kopię listu jaki otrzymał nasz 
korespondent, Pan Józef z Biadaszek, ten od przydrożnych 
kapliczek. List jest od Prymasa Wyszyńskiego do Pana Józe-
fa, datowany 16 grudnia 1966 roku, teraz to już chyba praw-
dziwa relikwia! Oto w niewielkim skrócie jego treść i brzmi 
jak glos z zaświatów: „Wielce Szanowny Panie. Z wielkim 
wzruszeniem odczytałem list Pana dla mnie przeznaczony i 
znalazłem w nim tyle serdecznych, dobrych słów i tyle dowo-
dów prawdziwego przywiązania i uczucia.

Opatrzność Boża dała mi Łaskę Pasterzowania w czasach 
trudnych. Wyrasta każdego dnia tyle trudnych sytuacji i nie-
spodziewanych wydarzeń, że bardzo trudno podjąć decyzję i 
wszystko załatwić tak, by Narodowi pomóc w jego ważnych, 
przełomowych czasach. To wszystko, Drogi Bracie, co mnie 
przypisujesz, nie jest moją zasługą. Po prostu wszystko, z 
największym zaufaniem złożyłem w Dłoniach Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Ja też nieustannie proszę, aby naród nasz, któ-
ry oddał się dobrowolnie w Macierzyńską niewolę Jej serca 
miała w swojej szczególnej opiece i pozwoliła mu stać się 
pomocą dla innych, dla całego Kościoła w świecie współ-
czesnym. Dziękuję Ci za słowa pokrzepienia i pociechy, któ-
re dla mnie są wielkim rozradowaniem i podaniem sił. Na 
pochwały, którymi mnie obdarzasz, nie zasługuję, ale cieszy 
mnie bardzo to, że tak bardzo rozumiesz sytuację Kościoła 
w Polsce, że rozumiesz drogi Maryjne, a przez Nią Chrystu-
sowe, którymi pragnę wraz z całym polskim Episkopatem 
naród prowadzić. Dziękuje Ci, Kochany Bracie, za Twoje 
wielkie, gorące i polskie serce. Dziękuję ci za zapewnienie, 
że wraz z innymi Polakami jesteś ze mną i upraszasz u Boga 
Łaski dla naszej Ojczyzny, zawsze wiernej Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii. Dziękuję Ci nade wszystko za dar modlitwy, któ-
ra jest dla mnie naprawdę wielką pomocą. Polecam Ciebie i 
Twoich najbliższych opiece Matki Najlepszej i z całego serca 
przesyłam pasterskie błogosławieństwo. 
Podpisano: + Stefan Kard. Wyszyński /-/ Mówiła Elżbieta 
Nowak

17.VI.2012, „Kochane Życie”, FAMILIJNA Jedynka PR. I, 
OK. 6.45
SYNEK MAMUSI 
Dzień dobry! 

 Przypomniałam Państwu niedawno w „Myślach na dobry 

dzień” jedną z pierwszych scen filmu „Ojciec Chrzestny”. 
Przedstawia wesele. Goście tańczą. A wśród nich tańczy też 
mała dziewczynka trzymając swoje małe nożyny na wiel-
gachnych stopach dorosłego mężczyzny. Wiele dziewczynek 
tak pamięta swój pierwszy taniec, z tatusiem. I ja też tak tań-
czyłam, choć już nie pamiętam ani gdzie, ani kiedy to było. 

Ojciec dla córki jest pierwszym wzorem mężczyzny. 
Jeśli w takiej rodzinie jest dwójka dzieci, to z pewnością 

synek jest mamusi, a córeczka – tatusia. I to wcale nie jest 
jakaś patologia, bo w tle jest zawsze ten drugi rodzic, a cały 
ten podział jest jakby symboliczny, i zapowiada tylko kolej-
ną sztafetę pokoleń. Syn kochając matkę uczy się szanować 
swoją przyszła żonę, córeczka uwielbiając tatę szuka potem 
innego, opiekuńczego ramienia, ramienia mężowskiego. Rola 
ojca jest więc bardzo ważna w rozwoju każdego człowieka. 
A szczególnie widać to w przypadkach, gdy tego ojca za-
braknie. Zabraknie z wielu powodów. Fizycznie, lub nawet 
psychicznie, gdy mężczyzna nie angażuje się w wychowanie 
swoich dzieci. A głównie cierpią na tym chłopcy, Czy wiedzą 
Państwo że najwięcej jest alkoholików z rodzin „bez ojca”? 
Pamiętam to ze swojej praktyki w telefonie zaufania dla osób 
z problemem alkoholowym. To było takie oczywiste! Gdy 
dzwoniła żona, że maż pije, to nawet nie musiałam się pytać, 
czy w jego rodzinie był ojciec w domu. Skąd Pani wie? – py-
tała rozmówczyni. 

Rozwodnicy uciekający do mamy, to kto to jest najczęś-
ciej? Synkowie mamusi. Czyli znów – bez tatusia w domu. A 
Iluż pogubionych mężczyzn obiecywało sobie, że nie nigdy, 
przenigdy! będą tacy sami jak ich źli ojcowie, a jednak zabra-
kło im sil, by iść lepszą drogą. 

Zamiast więc roli ojca w rodzinie wystarczy opowiedzieć, 
co się dzieje gdy - jego brak. I to będzie odpowiedź na pyta-
nie do czego potrzebny jest tato. 
Mówiła Elżbieta Nowak.

21.06. 2015 – Kochane Życie
Sekretarze i Sekretarki
Dzień dobry

Pierwszy dzień lata zobowiązuje. A oto początek listu od 
Pani Czesławy, też właśnie wiosenny: „Mój świat przez okno 
piękny, zielony. Trochę bieli, to akacja. Lubię jej zapach. W 
młodości były jeszcze jaśminy i czeremcha. Teraz w każdy 
poniedziałek przenoszę się do Pani kościoła (Zbawiciela w 
Warszawie że dodam), i proszę św. Ekspedyta o pomoc. Bo 
bardzo tej pomocy potrzebuję. Wiele lat temu spędziłam mie-
siąc w dawnej Jugosławii, jeden dzień byłam w Splicie. Po-
dziwiałam to co pozostało po Dioklecjanie. Nie pamiętałam 
że to ten cesarz, który skazał na śmierć „mojego” świętego, 
Ekspedyta. Dopiero po jakimś czasie zainteresowałam się 
jego hagiografią, a teraz to jest już moje hobby. Tu znów za-
dziwienie – moim znajomym święci nie są potrzebni, mają do 
świętych dystans, nie potrzebują sekretarek i sekretarzy….”
No to pewnie też nie potrzebują relikwii, ani innych świętych 
pamiątek. 

O Całunie Turyńskim pierwszy raz usłyszałam w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, od mojej kuzynki. Była 
to wielka tajemnica podawana z ust do ust, szeptana i wymie-
niano między sobą jakieś tajne materiały z tym związane. To 
była też wielka sensacja, aż nie do wiary. 



BR 06/2022

33

Dziś już wiemy coraz więcej na ten temat. I nawet może-
my Go oglądać. To taki zadatek dla nas na wieczność.
Mówiła Elżbieta Nowak. 

24.VI.2012, „Kochane Życie”, FAMILIJNA Jedynka PR. I, 
OK. 6.45
MORZE, NASZE MORZE

Czy ktoś jeszcze pamięta taką piosenkę o morzu, pod ty-
tułem „Morze nasze morze”?

A brzmi ona tak (oczywiście nie będę tu śpiewała, bo choć 
w szkole występowałam kiedyś w chórze, to teraz nikt by nie 
chciał słuchać dalej Familijnej Jedynki…

Chociaż każdy z nas jest młody
Lecz go starym wilkiem zwą
My strażnicy polskiej wody
Marynarze polscy są.

 I refren: 

Morze nasze morze
Będziem ciebie wiernie strzec
Mamy rozkaz cię utrzymać
Albo na dnie, na dnie twoim lec
Albo na dnie z honorem lec.

A dalej: 

Żadna siła, żadna burza
Nie odbierze Gdyni nam
Nasza flota choć nie duża
Wiernie strzeże portu bram. 

I znów refren – Morze nasze morze…..

Nie wiem czy jeszcze w szkołach tak się śpiewa. Piękna 
to była pieśń, szczególnie gdy śpiewało ją wiele osób naraz. 
Miała wtedy w sobie jakąś ukrytą siłę i moc ducha. 

A drugą rzeczą, która mi się kojarzy z morskim tematem, 
to są książki Burchardta. Karol Olgierd Burchardt ( co za mę-
skie imiona i nazwisko. Tyle „r” w środku!) był moim ulubio-
nym pisarzem morskim. To on powiedział ze „doskonałym 
ma być człowiek, który tak samo myśli, mówi i czyni…”

Któż nie zna jego sławnej książki „Znaczy kapitan”?
Do dziś pamiętam też pewien opis egzaminu na wilka 

morskiego w jednej z jego książek. Gdy zdający jakoś tak 
zaniedbał naukę języka angielskiego, aż przyszedł wreszcie 
egzamin końcowy, gdy trzeba było zdawać i z tego. Główny 
egzaminator przysłany z poza szkoły na szczęście też nie znał 
tego języka. Wiec na każde pytanie po angielsku adept płyn-
nie odpowiadał… liczebnikami „łan, tu, fri, for, fajf….”- i 
tak dalej. Komisja nie chciała go przepuścić, aż przewodni-
czący dziwił się, że przecież tak dobrze odpowiadał. A nikt 
nie chciał podać powodu tej surowej oceny, by uczniowi nie 
zaszkodzić. Wreszcie go jakoś przepuścili wychodząc z za-
łożenia, że jeśli sobie dał radę na egzaminie bez znajomości 
języka, to da sobie radę i w życiu! 

Pocieszające to było i dla mnie, że czasem w wyjątko-
wych wypadkach bywają odstępstwa od reguł.Trzeba tylko 

mocno czegoś chcieć. 
Mówiła Elżbieta Nowak. 

***********  
Wtorek, 18.V.2011 r., Myśli na dobry dzień, pr. I PR, godz. 
4.55
POKOLENIE JP2
Dzień dobry Państwu
 Właśnie dostałam drugą książeczkę z serii czterech 
wydanych dotychczas w cyklu „Na szlakach Posłańca”. „Po-
słaniec” to katolicki miesięcznik wydawany w Krakowie. 
Pierwszą którą otrzymałam była „Media pod lupą” księdza 
Krzysztofa Ołdakowskiego, znanego Państwu także z tej an-
teny, był w ubiegłym tygodniu. A teraz dostałam tomik pod 
tytułem: „Nie cały umieram…”- różnych autorów, poświęco-
ny pamięci Jana Pawła II. Krótkie teksty przedstawiają jakieś 
niewielkie elementy tego wspaniałego pontyfikatu. Napisane 
zajmująco, czasem nawet zaskakująco. Zresztą o Janie Pawle 
II można by pisać i pisać, i temat nigdy się nie wyczerpie. A 
czasem takie niewielkie opowieści łatwiej zapadają w pamięć, 
bo uwypuklają jakieś szczególne wydarzenia czy aspekty. Pi-
szą więc o Ojcu Świętym kardynał Stanisław Dziwisz, El-
żbieta Staniszewska z naszej Redakcji, jezuici Jakub Kołacz 
i Marek Wójtowicz i kilka innych, uczonych osób. Kardy-
nał Stanisław Dziwisz, zapytany o świętość Papieża, odpo-
wiedział, że „Jan Paweł II żył zanurzony w rzeczywistości 
Bożej, bo przecież nie ma innej. Nasz Pan i Stwórca był dla 
niego obecny we wszystkim”. I dodaje potem: „Możemy po-
wiedzieć, że świętość Jana Pawła II była bardzo ‘zwyczajna’, 
wpisana w codzienność. Wyrażała się w jego postawie wobec 
drugiego człowieka. Była to postawa szacunku, akceptacji, 
miłości i służby. (…) nigdy nikogo nie skrzywdził. Nikogo 
nie odtrącił”. O jakże dziś nam potrzeba podobnych postaw 
w naszej Ojczyźnie! Jak nam brakuje tego Jego dobrego przy-
kładu. I słów zachęty by się starać. Z wielką przyjemnością, 
ale i z pewnym poczuciem winy, poddałam się lekturze, bo 
pomyślałam że może chociaż w ten sposób indywidualnie 
uczczę dzisiejszą rocznicę urodzin Jana Pawła II. Człowiek 
zabiegany w codzienności nie ma czasu na rzeczy głębsze, 
a przecież bez nich nie da się żyć. Nie można tylko spać i 
jeść, a nawet robić kilka innych rzeczy. To stanowczo za mało 
żeby poczuć się pełnym człowiekiem. Nikt nas nie wyręczy z 
obowiązku pogłębiania swojej własnej duchowości, a już na 
pewno nie wystarczą tylko - telewizja i grillowanie. 
Zatrzymam się jeszcze przez chwilę na tekście, Magdaleny 
Wojaczek. Otóż – termin „Pokolenie JP2” narodził się wcale 
nie u nas, ale – we Francji, a konkretnie w 1997 roku. Wszy-
scy wtedy przestrzegali Ojca Świętego przed pielgrzymką do 
Francji. Twierdzono, że nikt go nie będzie słuchać, a już na 
pewno nie młodzież. No i okazało się, że te ponure prognozy 
wcale się nie sprawdziły, zaś paryskie Światowe Dni Mło-
dzieży podsumował historyk papiestwa Philippe Levillain 
mówiąc: ”We Francji Jan Paweł II powołał do życia swoje 
pokolenie”. Wątpiono czy to się przyjmie. Nie minęło wiele 
lat, i w 2001 roku, przy Bazylice SacreCoeur na Montmartre 
powstało… stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II”. Mło-
dzież należącą do tego stowarzyszenia określa się mianem 
„najbardziej radykalnej grupy katolików we Francji”. Swoje 
życie opierają na Eucharystii, Matce Bożej i na Ojcu Świę-
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tym. W każdy pierwszy piątek miesiąca organizują w waż-
nych miejscach duchowych Francji czuwania modlitewne ku 
czci Serca Pana Jezusa. W codzienności kierują się zasadami 
Ewangelii, starając się naśladować Chrystusa i odczytywać 
Jego wolę. Szczególne nabożeństwo mają – jak Jan Paweł II 
– do Matki Bożej, i nie wahają się stawać w obronie Kościoła 
i osoby papieża. 
U nas różnie się mówi o pokoleniu JP2. Jedni wątpią w jego 
istnienie, inni dowodzą że jest i działa, Na pewno należą do 
niego wszyscy, którzy wspierają „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”, nie mówiąc już o samych korzystających z tych sty-
pendiów. A jest ich już ponad 2000! Dzień Papieski, podczas 
którego jest zbiórka na ten cel, stanowi poważne zagrożenia 
dla Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
A wracając do francuskiego stowarzyszenia JP2 to – jak 
przystało na współczesne czasy – komunikują się oni między 
sobą oczywiście przez telefony komórkowe i Internet. Potra-
fią przerwać wakacje, by się spotkać, modlić i przebywać we 
wspólnocie.
To trochę podobnie jak na przykład nasi dzielni, rodzimi …
kibole, tylko że cele nieco inne. Ale przecież na wszystko jest 
właściwy czas, do wszystkiego trzeba dojrzeć. 
„Jeżeli coraz częściej nazywamy Go Wielkim – powiedział 
o Janie Pawle II Ks. Kardynał Dziwisz – to musimy sobie 
uświadomić, że była to szczególna forma wielkości. Przy 
tego rodzaju wielkości inni ludzie nie czuli się onieśmieleni. 
Czuli się również wielcy. Uświadamiali sobie, że stać ich na 
więcej”. Nie ma co mówić, Jan Paweł II zawiesił nam po-
przeczkę wysoko, ale przecież rekordy są do bicia! Mówiła 
Elżbieta Nowak 

3.07. 2016 r., Kochane Życie, pr. I PR, FJ, godz. Ok. 6.15
Polskie ŁanyDzień dobry
Gdy byłam kilkanaście lat temu na Jasnej Górze, pamiętam 
stamtąd taki ogromny obraz przedstawiający historię Polski. 
Całą! Oczywiście była to synteza dokonana przez artystę 
malarza, ale znajdowały się na nim osoby ważne w naszej 
historii, zaznaczono okresy historyczne oraz różne wielkie 
wydarzenia. Imponująca praca! 
Takim historycznym freskiem jest tez Jasnogórska Droga 
Krzyżowa – „Golgota Jasnogórska” namalowana przez Pana 
Jerzego Dudę - Gracza…. Który także umieścił na obrazach 
postaci znane z polskiej historii. 
Teraz zaś niedawno widzieliśmy coś podobnego na żywo, z 
Torunia, podczas konsekracji nowej świątyni poświęconej 
,Maryi, Matce Nowej Ewangelizacji i Św. Janowi Pawłowi 
II, Był to długi pochód polskich postaci historycznych w stro-
jach z ich epok, procesja dziejów – jak mówili jedni, lub – pa-
rada dziejów jak mówili drudzy. Dostojnym krokiem podążali 
wśród zgromadzonych tłumów, na tle ukwieconego, wiosen-
nego krajobrazu, zupełnie jakby nagle zmartwychwstali, by 
się nam przypomnieć. Takież malunki historycznych postaci 
zdobią ściany nowego kościoła. Zrobiło to na mnie ogromne 
wrażenie, tym bardziej gdy rozważa się problem czasu, że 
on nie istnieje, że jest fikcją to taka retrospekcja ma jakąś 
dodatkowa magię. 
 Mówi się że dzień dzisiejszy jutro będzie już dniem 
wczorajszym. Wierzymy w Świętych obcowanie. I że nasi 
drodzy zmarli są wciąż z nami. A więc i nasza historia, jej bo-
haterowie są też i teraz blisko nas. Może nawet patrzą nam na 

ręce, czy przypadkiem nie zapominamy że i oni mają udział 
w naszej teraźniejszości. Mówiła Elżbieta Nowak

______________________

_____________________

 



BR 06/2022

35

Kazimierz Sadowski
Tadeusz Naumiuk

DWUDZIESTOLECIEPOSŁUGI KSIĘDZA PROBOSZ-
CZA JACKA KOZUBA 

W czerwcu 2022 roku mija 20 lat od momentu objęcia 
przez księdza Jacka Kozuba funkcji proboszcza parafii bł. 
Władysława z Gielniowa na warszawskim Natolinie.

Obejmując przed dwudziestu laty posługę proboszcza 
naszej parafii ksiądz Jacek Kozub przyniósł ze sobą wie-
le otrzymanych od Stwórcy darów, a w tym dar w osobie 
niezwykłego poprzednika, skromnego i pokornego księdza 
EUGENIUSZA LEDWOCHA, niezrównanego tytana pracy, 
budowniczego naszej pięknej świątyni pw. Błogosławionego 
Władysława z Gielniowa.

Niełatwo było naśladować i w pełni zastąpić tyle pokła-
dów skromności i pokory oraz zamkniętej w niepokaźnej syl-
wetce WIELKOŚCI.

Czas pokazał, że wszystko się udało, wszak oprócz otrzy-
manej spuścizny GENIUSZA księdza EUGENIUSZA Bóg 
obdarował Jego następcę licznymi talentami, a w tym ogrom-
ną empatią do każdego człowieka, wielką wiarą oraz miłoś-
cią bliźniego. Jak się dalej okaże, tych darów jest znacznie 
więcej.

To dzięki tym talentom parafianie otrzymali najwyższego 
lotu posługi liturgiczne oraz duszpasterską opiekę.

Dobór zespołu wybitnych kapłanów, których nowy pro-
boszcz zgromadził wokół siebie zapewnił wiernym owocny 
zasiew wiary. Kapłani ci wespół z proboszczem zabiegają o 
to, by głoszone w imieniu Jezusa Chrystusa Słowo Boże jako 
owocne ziarna wiary nie padały na skały i między ciernie, 
lecz na urodzajny, odpowiednio przygotowany grunt.

W efekcie tego pracujący w parafii kapłani są w stanie 
zapewnić wiernym wszystko to, czego – w myśl Ewangelii 
mogą oczekiwać od pasterzy uosabiających tu na ziemi Je-
zusa Chrystusa.

W ciągu całego dwudziestolecia posługi księdza Jacka, 
parafia gościła w czasie rekolekcji i innych ważkich para-
fialnych uroczystości najsławniejszych i najskuteczniejszych 
kaznodziejów. 

We współpracy z Dzielnicowym Wydziałem Kultury or-
ganizowane są liczne koncerty i inne artystyczne imprezy o 
tematyce religijnej i patriotycznej z udziałem artystów tea-
tralnych, zespołu Filharmonii Narodowej i gwiazd estrady.

Równolegle każdego roku parafianie postrzegali wiele no-
wych przedsięwzięć inwestycyjnych upiększających i wzbo-
gacających zarówno wnętrze jak i otoczenie naszej świątyni, 
a także dodających jej splendoru.

Po objęciu parafii Ks. Proboszcz musiał zająć się m.in. 
uporządkowaniem różnych spraw prawnych z władzami War-
szawy, dostępu do mediów (woda, kanalizacja, energia elek-
tryczna itp.) oraz dokończeniem bocznych kaplic w kościele i 
budową dzwonnicy (był wówczas tylko parter). Czekała tak-
że budowa organów (był wówczas tylko prospekt organowy i 
przeniesione z kaplicy organy elektroniczne).

Z biegiem lat poza ww. przybywały także nowe elementy, 
m.in. pomnik bł. Władysława z Gielniowa. 

Dzięki staraniom i zabiegom księdza proboszcza parafię 
nobilituje stale zwiększająca się obecność w naszej świątyni 
wielu relikwii świętych i błogosławionych. Poza obecnymi 
wcześniej relikwiami patrona parafii bł. Władysława z Giel-
niowa po objęciu parafii przez Ks. Jacka zostały sprowa-
dzone relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej (po odbiór 
jej relikwii odbyła się we wrześniu 2002 r. pielgrzymka do 
Łagiewnik z udziałem Ks. Proboszcza i Ks. Adama Wyszyń-
skiego), relikwie św. Joanny Beretty Molla przywiezione 11 
lutego 2005 r. przez syna świetej Piotra, św. Jana Pawła II (po 
ich odbiór z Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach 
odbyła się pielgrzymka z udziałem Ks. Mariusza Figury) i 
św. Rity oraz ostatnio bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Planowane jest sprowadzenie następnych relikwii świetych 
i błogosławionych, których wizerunki powstały niedawno w 
kaplicy Matki Bożej. . 

W czasie kadencji Księdza Jacka powstała i rozwija się 
imponująca liczba różnych nowych kół i organizacji o cha-
rakterze religijnym oraz charytatywnym, m.in. Kościół Do-
mowy, Misja św. Teresy, Ruch Odnowy w Duchu Świętym 
„Winnica Pana”, Mężczyźni Św. Józefa.

W porozumieniu z władzami samorządowymi zadbano o 
estetyczny wygląd oraz praktyczne funkcje otoczenia świą-
tyni, m.in. poprzez budowę sympatycznego i funkcjonalnego 
placu zabaw, a także urządzenie dla potrzeb młodych miłoś-
ników sportu amatorskiego, małej architektury sportowej w 
postaci boiska, popularnie nazywanego – Orlikiem.

Niezależnie od tego, ciekawy i estetyczny wygląd otrzy-
mał przylegający do świątyni odcinek ulicy Przy Bażantar-
ni – pomiędzy Al. KEN i ul. Jana Rosoła. W ramach tego 
przedsięwzięcia przed dwoma laty uruchomiono przy koście-
le przystanki autobusów miejskich, co ogromnie poprawiło 
seniorom komfort dotarcia i udziału we wszystkich formach 
aktywności parafii.

W nawiązaniu do zaszłości historycznych związanych z 
miejscem lokalizacji naszej parafii Ksiądz Jacek zorganizo-
wał na zapleczu kościoła schludne pomieszczenia dla egzo-
tycznych, szlachetnych gatunków ptactwa, a głównie bażan-
tów, pawi, kuropatw i innych rodzajów pięknych skrzydlatych 
stworzeń, gdzie żyje kilkanaście ich przedstawicieli, wzbu-
dzając zachwyt dzieci i dorosłych. Jest to swego rodzaju speł-
nienie oczekiwań spuścizny historycznej, do czego zobowią-
zuje nazwa ulicy Przy Bażantarni.

Przez wiele lat ksiądz prałat Jacek Kozub pełnił posługę 
wicedziekana, a od kilku lat dziekana Dekanatu Ursynow-
skiego.

Ponadto Ksiądz Jacek jest miłośnikiem i świetnym orga-
nizatorem ruchu pielgrzymkowego, zarówno krajowego jak 
i zagranicznego. Chętni parafianie biorą udział w jedno- lub 
dwudniowych krajowych pielgrzymkach do ważniejszych 
sanktuariów oraz innych miejsc historycznych związanych 
z ludźmi Kościoła. W części z nich uczestniczy osobiście 
Ksiądz Jacek lub inni kapłani.

W ramach wyjazdów zagranicznych realizowanych pod 
przewodnictwem księdza proboszcza, chętni parafianie na-
wiedzili m.in. Meksyk i Ziemię Świętą.

Warto zaakcentować, że ruch pielgrzymkowy stanowi bar-
dzo skuteczną formę wzbogacania wiedzy religijnej i ducho-
wej osobowości uczestników. Koszty wyjazdów pielgrzym-
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kowych pokrywają w całości uczestnicy. Warto też zauważyć 
- z czego doskonale zdają sobie sprawę parafianie, że nasz 
proboszcz ksiądz prałat Jacek Kozub jest człowiekiem wyjąt-
kowym we wszystkich aspektach życia i posługi kapłańskiej. 
Zarówno pełniąc służbę w kościele, jak i w indywidualnych 
relacjach z wiernymi, jest otwarty na wszelkie związane z 
wiarą i życiem problemy ludzi oraz chętny do udzielania wy-
czerpujących i mądrych rad, a także do zapewnienia innych 
form pomocy dla osób potrzebujących.

Jest przy tym człowiekiem skromnym i pełnym pokory, 
a także wyjątkowej empatii w stosunku do innych. Podobne 
cechy osobowe charakteryzują pozostałych kapłanów pracu-
jących w naszej parafii.

W rezultacie posługa liturgiczna i duszpasterska zespołu 
kapłańskiego, działalność szeregu kół o charakterze religij-
nym i organizacji charytatywnych, a także uczestnictwo w 
życiu Kościoła wybitnych osobowości (w tym kaznodzie-
jów) oraz artystów prezentujących religijną i patriotyczną 
twórczość artystyczną, przyczyniają się do wzrostu poziomu 
przyswajania treści religijnych i wiary parafian, która utrzy-
muje się mimo nasilonego aktualnie ataku na Kościół, utrud-
nień wywołanych pandemią koronawirusa i innych negatyw-
nych zjawisk.

Wraz z zespołem kapłańskim Ksiądz Jacek stanowi żywy 
przykład prawdziwego i oddanego Panu Jezusowi i Jego 
wiernym kapłana, pełnego taktu, wyrozumiałości, mądrego i 
opiekuńczego wychowawcy, obdarzonego wielkim talentem 
krasomówczym, dzięki któremu przekazuje wiernym treści 
dotyczące PRAWDY, DROGI I ŻYCIA, czyli naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, jak również określone wartości patriotycz-
ne. 

Powyższe uwarunkowania powodują, że w naszej świą-
tyni często goszczą wierni z innych parafii. Również z tego 
powodu rzesze wiernych z naszej parafii biorą czynny udział 
w pracach różnych kół parafialnych oraz organizacji chary-
tatywnych.

Wspomniane wyżej różne nabytki upiększające oraz 
wzbogacając estetykę naszej świątyni, a także pozyskiwane 
relikwie nobilitujące parafię, pociągają za sobą określone na-
kłady. Parafianie czują się zobowiązani do uczestnictwa w 
finansowaniu tych kosztów. Wierni nie mają z tym problemu 
obserwując przyjęty i realizowany na właściwym poziomie 
styl posługi liturgicznej i duszpasterskiej.

To co wyżej zostało przedstawione stanowi zaledwie 
cząstkę tego, co w rzeczywistości zrealizowała nasza parafia 
w czasie pełnienia przez księdza prałata Jacka Kozuba do-
tychczasowej posługi w godności proboszcza.

Dziękujemy Panu Bogu za powierzenie naszego religijne-
go wychowania takiej miary kapłanowi 

 skromnemu i pokornemu w sposobie bycia
 wielkiemu w działaniu
oraz za dwudziestolecie Jego posługiwania w naszej świą-

tyni i parafii.
Niech Mu Ojciec Niebieski zapewni dalsze, bogate w Bo-

skie owoce dekady kapłańskiej posługi. 
OCZYWIŚCIE W NASZEJ PARAFII!
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BISKUP
ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
Zamość, 11 maja 2022 r.
L.dz. 159/Gł/22
Przewielebny
O. Krystian Zdzisław Olszewski
Proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecz-

nicy
Wyrażając radość z faktu, że Duszpasterze i Wierni parafii 

pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy podjęli inicjaty-
wę wprowadzenia Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, będącą duchowym owocem Misji Świętych, niniejszym 
zgodnie z kan. 934 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zezwalam 
na zorganizowanie Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w głównym ołtarzu Bazyliki Mniejszej w Radecznicy

Ufam, że to modlitewne spotkanie z Chrystusem Euchary-
stycznym pomnoży wiarę Ludu Bożego, umocni nadzieję i roz-
pali miłość, oraz że ta praktyka spotka się z akceptacją i zaanga-
żowaniem wielu parafian i pielgrzymów.

Otaczam modlitwą wszystkich podejmujących Dzieło Adora-
cji oraz udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 

 
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
t Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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Magdalena Korzekwa

Kołysanki, czyli miłość na 
dobranoc

Gdy rodzice śpiewają kołysanki, wtedy upewniają dzie-
cko o tym, że zaśnie tylko ono, ale nie miłość.

Na początek pragnę się przedstawić. Na chrzcie otrzy-
małam imię, które bardzo mi się podoba: Magdalena. Imię 
to oznacza: wieża ryb. Obydwa te słowa są dla mnie cenne. 
Starożytni chrześcijanie w okresie prześladowań za pomocą 
znaku ryby rozpoznawali siebie nawzajem, gdyż ryba była 
dla nich symbolem Jezusa. Z kolei wieża jest symbolem wa-
rowni i obrony tego, co dla nas najcenniejsze. Moje imię nie 
jest przypadkowe, gdyż od dzieciństwa czuję się Bożym dzie-
ckiem, które – jak w wieży – chroni w sobie Jezusa i Jego Mi-
łość. Wiem, że bez tej Miłości nie potrafię i nie chcę istnieć. 
Moi rodzice nie używają zwykle oficjalnej wersji mojego 
imienia. Najczęściej zwracają się do mnie w formie zdrob-
niałej: Madziu, Madziusiu, Madziusieńko... Używają też in-
nych określeń wobec mnie – zwłaszcza tych, którymi chętnie 
posługują się jubilerzy – ale fakt ten pominę milczeniem ze 
względu na moją wrodzoną pokorę.

Podoba mi się nie tylko moje imię. Podoba mi się też to, 
że istnieję. Może dlatego, że czuję się szczęśliwym dzieckiem 
szczęśliwej miłości moich niezwykłych rodziców, którzy co-
dziennie karmią mnie swoją obecnością, miłością i czułością. 
Za kilka miesięcy osiągnę pełnoletniość, ale to niczego nie 
zmieni, gdyż pozostanę córką moich rodziców niezależnie od 
wieku. Odkąd pamiętam, zawsze byłam kochana, nie tylko 
przez rodziców, ale i przez moją o dziesięć lat starszą siostrę 
– Anię. Jednak moja historia sięga dalej niż moja pamięć. Od 
niepamiętnych czasów czułam, że jestem przyjmowana z mi-
łością, chociaż z początku nie zdawałam sobie z tego sprawy. 
Na szczęście miłość jest tak niezwykła, że przemienia nas 
także wtedy, gdy jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
jesteśmy kochani.

Wiem, że moje życie od początku było historią miłości. 
Najpierw wymarzył mnie Bóg, a wiele milionów lat później 
podobne marzenia odczuli moi rodzice i przekazali mi życie. 
Odtąd zamieszkałam w pewnym małym, ale jakże gościnnym 
domku w pobliżu serca mojej mamy. Od pierwszych chwil 
mego istnienia rodzice okazywali mi miłość na tysiące spo-
sobów.

Oni są dla mnie zwierciadłem Bożej miłości. Kochają 
mnie tak mocno i tak nieodwołalnie, że im bardziej Bóg pró-
buje schować się za ich sercami, tym łatwiej odkrywam Jego 
obecność i Jego troskę o mnie.

Kołysanki to jeden z najpiękniejszych sposobów, w jaki 
rodzice okazywali mi (i okazują!) miłość. Piosenki na dobra-
noc śpiewali mi już wtedy, gdy rozwijałam się jeszcze we 
wnętrzu mamy i gdy każdego dnia zbliżałam się coraz bar-
dziej do jej serca. Gdy któregoś dnia w samo południe zna-
lazłam się po drugiej stronie mamusinego domku, nic się nie 
zmieniło.

Przeciwnie, odtąd słyszałam jeszcze więcej kołysanek 

każdego wieczoru. Mamusia chciała mnie chyba w ten spo-
sób upewnić, że poród to zastąpienie pępowiny inną więzią, 
jaką jest miłość – najsilniejsza więź we wszech- świecie. Moi 
rodzice od zawsze doskonale wiedzieli o tym, że zanim odwa-
żę się zasnąć, potrzebuję szczególnych znaków ich miłości i 
obecności. Oni od początku rozumieli to, co ja uświadomiłam 
sobie kilkanaście lat później, czytając pewną książkę, która 
stała się mi bliska i w której odnajduję moją własną historię:

„Z każdym tygodniem coraz bardziej podziwiałem moją 
mamę. Ona lepiej ode mnie wiedziała o tym, co się ze mną 
dzieje. Z mojej twarzy i z moich oczu potrafiła wyczytać 
wszystko, co przeżywałem i czego potrzebowałem. Okazała 
się wybitną specjalistką w obsłudze najbardziej skompliko-
wanego komputera, jaki pojawił się w historii ludzkości, czy-
li mojej osoby. Co wieczór mama okazywała się geniuszem 
w przygotowaniu mnie do snu. Pamiętasz, że gdy byłem nie-
mowlęciem, to sen wcale nie podobał mi się aż tak bardzo, jak 
teraz. Przeciwnie! Zwłaszcza z początku pójście spać to było 
dla mnie coś takiego, jakby nagle zostały wyłączone wszyst-
kie elektrownie we wszechświecie i zupełnie zabrakło prądu. 
Przypuszczam, że dla każdego niemowlęcia zasnąć to odejść 
w ciemność i samotność. Gdy usypiałem, wtedy znikał cały 
mój świat i atakowała mnie straszna pustka. Czasami wypeł-
niała się ona jakimiś dziwnymi dźwiękami albo postaciami. 
Obdarzyłeś mnie wprawdzie wrodzoną odwagą, ale mimo 
to w tej sytuacji przeraźliwie bałem się usnąć. Resztkami sił 
próbowałem nie dopuścić do tego, by został wyłączony prąd 
w moim wewnętrznym świecie i by zgasło światło. Nie obraź 
się, ale skąd miałem wiedzieć, że ktoś o mnie pamięta i że 
dwanaście godzin później ten ktoś znowu włączy prąd, by 
mój świat mógł powrócić do istnienia.

Teraz rozumiesz, że zasypianie było dla mnie najtrud-
niejszym przeżyciem w okresie niemowlęctwa. Na szczęście 
wtedy, gdy już spałem, moje ciało spokojnie oddychało i od-
poczywało. Ale przejście z życia do snu było naprawdę ok-
ropne. Mama chyba o tym wiedziała, bo właśnie wieczorem 
okazywała mi najwięcej czułości, nieustannie coś do mnie 
mówiła (a nawet śpiewała) i bardzo mocno przytulała mnie 
do siebie. Pamiętasz, z jakim zachwytem wsłuchiwałem się 
w bicie jej serca i w końcu zasypiałem? Chyba stawało się dla 
mnie jasne, że rano jej serce nie zapomni podłączyć prądu do 
mojego świata i ja znowu powrócę do życia.”

Również moi rodzice każdego wieczoru przygotowywali 
mnie do pójścia w sen, w samotność i w ciemność. Właśnie 
dlatego przez wiele lat moim łóżeczkiem, w którym zasypia-
łam, były ich ręce i ramiona, a wieczornym potwierdzeniem 
ich miłości były kołysanki, w które wsłuchiwałam się sercem 
i oczami. W miarę jak coraz więcej rozumiałam, odkrywałam 
z radością to, że każdego wieczoru rodzice śpiewali mi inne 
kołysanki. Oni nie musieli niczego wymyślać. Ciągle nowe 
kołysanki nie były wytworem ich fantazji, lecz opisem ich 
miłości do mnie. A ponieważ ogromnie mnie kochali, to rów-
nież doskonale mnie rozumieli. Świetnie wiedzieli o tym, co 
każdego dnia przeżywałam, jakich dokonywałam odkryć, co 
mnie cieszyło, a co powodowało, że pojawiały się we mnie 
nieproszone nastroje. Kołysanki układane przez moich ro-
dziców to opis historii miłości w kolejnych dniach i latach 
mojego życia. Dzięki rodzicom ja także już od dawna wiem 
o tym, że gdy kochamy, wtedy rzeczywistość jest znacznie 
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piękniejsza od naszej wyobraźni i od naszych marzeń.
Żadnego wieczoru nie miałam problemu z tym, by zorien-

tować się, że oto rodzice zaśpiewali mi ostatnią już zwrot-
kę kołysanki, mimo że tę wersję słyszałam przecież po raz 
pierwszy. Koniec kołysanki niezawodnie rozpoznawałam po 
tym, że rodzice kreślili na moim czole znak krzyża. Potrzebo-
wałam niewielu lat, żeby odkryć sens tego krzyżyka znaczo-
nego ich dłonią na moim czole. Nie wiem dokładnie kiedy i 
jak to się dokonało, ale szybko stało się dla mnie jasne to, że 
ten tajemniczy – a jednocześnie radosny! – znak to potwier-
dzenie, że oprócz rodziców kocha mnie jeszcze Ktoś Inny i że 
Ten Ktoś Inny kocha mnie nad życie.

Teraz nie tylko to czuję, ale i wiem.
Jestem wdzięczna rodzicom za coś jeszcze. Otóż ich ko-

łysanki towarzyszyły mi nie tylko przy zasypianiu, gdyż ro-
dzice często śpiewali mi kołysanki także w ciągu dnia. Oni 
wiedzieli, że wtedy nie usnę, bo życie w blasku słońca (i mi-
łości!) jest zbyt piękne, żeby tracić czas na sen (miałam z 
tego powodu spore kłopoty w przedszkolu, ale to już inna 
historia...). Kołysanki w ciągu dnia nie służyły zatem temu, 
by mnie uśpić, ale i tak były mi potrzebne. Rodzice wiedzieli, 
że nie zawsze sensem kołysanek jest uśpienie dziecka, ale za-
wsze ich sensem jest potwierdzanie miłości. Kołysanki śpie-
wane w ciągu dnia nie usypiały mnie, ale moje nieproszone 
nastroje i wyciszały tęsknotę za coraz większą miłością.

Po kilkunastu latach historii miłości, w której uczestni-
czę, całkiem pokaźna stała się również historia kołysanek, 
które rodzice ułożyli i wyśpiewali dla mnie (a wcześniej dla 
mojej siostrzyczki). Tych kołysanek uzbierało się już tysiące. 
Ciągle też po- wstają nowe. Rodzice zwykle nie mieli czasu 
na spisywanie tych kołysanek. Na szczęście wiele z nich tak 
mocno zapadło mi w sercu i w pamięci, że sama zaczęłam 
je spisywać. Przymusiłam też rodziców do tego, by pomo-
gli mi odtworzyć po latach kołysanki, które słyszałam jako 
niemowlę i małe dziecko i których nie byłam w stanie sama 
odtworzyć.

Każdą kołysankę śpiewali mi zawsze obydwoje rodzice. 
Oni wiedzieli, że dziecko może czuć się kochane tylko we-
wnątrz ich wzajemnej miłości. Mój tatuś jest trochę mniej 
uzdolniony muzycznie od mamy, ale to nawet lepiej. Może 
właśnie dlatego mocno przytula do siebie moją mamę i mnie, 
tworząc najpiękniejszy podkład muzyczny, jakim jest czuła 
miłość. Większość kołysanek, które nadal wyśpiewują mi ro-
dzice, zaczyna się od słów „Moja Córeńka...”. Niektóre za-
czynają się od słów „Nasza Córeńka”, a jeszcze inne mają 
całkiem zaskakujący początek, a ja pojawiam się w nich na 
samym końcu. Niezależnie jednak od formy kołysanek wiem, 
że w każdej z nich jestem córeńką mamy i córeńką taty, a 
jednocześnie ich wspólną córeńką. Oni kochają mnie jedno-
cześnie ich osobistą i ich wspólną miłością.

Moim wielkim marzeniem jest to, żeby wszyscy rodzice 
śpiewali swoim dzieciom kołysanki. Zwykle moje marzenia 
się spełniają. Także marzenia o ciągle nowych kołysankach 
dla mnie, które rodzice wyśpiewują mi na tysiące sposobów 
swojąobecnością pełną miłości i troski o mnie, mimo że je-
stem już niemal pełnoletnia. Oni świetnie wiedzą o tym, że i 
tak pozostanę zawsze młodsza od nich. I że ciągle będę głod-
na miłości, jak małe dziecko...
opr. mg/mg (www.opoka.org.pl)
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Veni, SancteSpiritus, repietuorumeordafidelium, et tuiamori-

sin eisignemaceende“.
Trzy największe uroczysto¬ści roku kościelnego są poświę-

cone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodze-
nie jest świę¬tem Boga Ojca, bo świę¬tem Ojcostwa Bożego; 
Oj¬ciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na 
ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. — Wielkanoc jest świę-
tem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył 
dzieło Odkupienia chwalebnym zmartwychwstaniem swoim. 
— Zie¬lone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby boskiej, 
Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłaja na świat, aby to, 
co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświę-
cone przez Niego.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nosi u nas popularną 
nazwę „Zielonych świątek”, dlatego za¬pewne, że obchodzimy 
je w najpiękniejszej porze roku, gdy przyroda cała w pełnym jest 
rozkwicie. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą 
piętno radości i wesela. Kościoły, domy, obejścia przybrane są 
„majem”, — najczęściej młodymi brzózkami,; posadzkę koś-
cielną, podłogę chat i wiej¬skie podwórka potrząsają wonnym 
tatarakiem; wszędzie rozlewa się rzeźwa woń świeżej majowej 
zieleni.

W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się 
„Pięćdziesiątnicą” — z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, 
— bo obchodzi się 50 dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.

„Spełniły się dni Pięćdziesiątnicy” — jak pisze św. Łukasz 
w „Dziejach Apostolskich” (II, 1). Duch Święty zstąpił na zgro-
madzonych w Wieczerniku Apostołów, odprawiających pierw-
szą w Kościele nowennę pod przewodnictwem Matki Jezusowej. 
Była to niedziela, dzień święty Nowego Zakonu, dzień Pański 
— DiesDominica. W Starym Testa¬mencie dzień 50 po świę-
cie Paschy był dniem wielkim, uroczyście obchodzonym przez 
Synagogę,dniem pełnym wspomnień, bo rocznicą nadania Moj-
żeszowi prawa na górze Synaj.

„Lecz, jakaż różnica między tymi dwoma Pięć¬dziesiątnicami! 
— mówi, pi¬sany na kamiennych tablicach. Druga w Jeruza¬lem, 
w mieście świętym, jeszcze nie odrzuconym ostatecznie przez 
Pana, bo zawierającym dotąd w swymi łonie zaczątek Nowego 
Zakonu, Kościoła chrześcijańskiego. W tej drugiej Pięćdziesiąt-
nicy niebo się nie chmurzy, pioruny nie biją, serca ludzkie nie 
truchleją, jak ongi na puszczy. Boski ogień owłada Apostołami, 
ogień, od którego nie¬bawem rozgorzeje świat cały“.

Nadeszła trzecia godzina dnia, — wedle dzisiej¬szej rachuby 
9 rano2). Uczniowie są zgroma¬dzeni w Wieczerniku na górze 
Syjon, w tej sali „wielkiej, usłanej “, gdzie tak niedawno Chrystus 
święcił w gronie Dwunastu ostatnią przed Męką i śmiercią swą 
Wieczerzę, gdzie ustanowił Najświętszą Eucharystię i kapłań-
stwo Nowego Przymierza, gdzie się kilkakrotnie ukazał uczniom 
swym po Zmartwychwstaniu i jadł z nimi, i rozmawiał,gdzie 
ustanowił sakrament Pokuty i pouczał ich o Królestwie Bożym.

„I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przy¬padającego 
wiatru gwałtownego, i napełnił wszys¬tek dom, gdzie siedzie-
li. I ukazały się im rozdzie¬lone języki jakoby ognia, i usiadł 
na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem 
Świę¬tym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch 
Święty wymawiać dawał44 (Dzieje Ap., II, 2—4).

Potem św. Piotr w imieniu wszystkich wystę¬puje jako 

Głowa Kościoła i przemawia do tłumu zgromadzonego przed 
Wieczernikiem: odpiera za¬rzut tych ludzi cielesnych, którzy w 
świętym upo¬jeniu Apostołów widzą skutki nadużycia wina, i 
tłumaczy im na podstawie słów proroka Joel a, że to Bóg ,,wylał 
Ducha swego na sługi swoje44. Ogłasza im Jezusa Chrystusa, 
przez nich umę¬czonego i przybitego do krzyża, którego Bóg 
wskrzesił trzeciego dnia i posadził w niebie po prawicy swojej.

Ta płomienna mowa nowego Mojżesza nawraca od razu 3000 
ludzi. „CO’ mamy czynić, mężowie bracia?” zapytują, poruszeni 
łaską; a Piotr na to: ,,Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony będzie 
każdy z was w Imię Jezusa Chrystusa... a weźmiecie dar Ducha 
Świętego”.

Nie darmo więc nazywamy ten dzień dniem na¬rodzin Koś-
cioła; te 3000 rozmnożą się niebawem z zadziwiającą szybkością 
i nie minie pół wieku, a cały świat ówczesny będzie przesiąknię-
ty tym zaczynem nowym: uczone Ateny i świato władny Rzym 
schylą dumne głowy przed Galilejczykiem; rozkoszne wybrzeża 
Jonii zaroją się od gmin chrze¬ścijańskich, a na wyspach błękit-
nego Archipelagu, w tajemniczym Egipcie i na gruzach Kartagi-
ny, w dalekiej Galii i w Iberii, aż hen po słupy Herku¬lesa, roz-
brzmiewać będzie Imię Jezusa; zadrży Ne¬ron w złotym domu 
swoim na Palatynie przed wy¬znawcami ,,niejakiego Chresto-
sa“, który za pano¬wania poprzednika jego Tyberiusza cesarza, 
przez wielkorządcę Judei Poncjusza Piłata na śmierć krzyżowa 
skazany został 3), i zarządzi pierwsze krwawe prześladowanie; 
lać się będzie potokami krew męczeńska przez trzy wieki, ale 
,,sanguismartyrumsemen Chris tianorum jak mówi Tertulian; 
męki najwyszukańsze i śmierć okrutna nie odstraszą bohaterów 
wiary, aż zajaśnieje zwycięski Krzyż na labarum Konstantyna, i 
nawrócona Euro¬pa zaśpiewa triumfalną pieśń:

„Christusrincit, Christusregnat, Christusimpcrat“.
* * *

Liturgia Zielonych Świątjest nadzwyczaj bo¬gata. Wszyst-
kie dni oktawy mają Msze własne i własne Lekcje brewiarzowe. 
Również Wigilia uroczystości (z postem i abstynencją) ma litur-
gię własną, jak wigilia największych świąt.

W starożytności nabożeństwa wigilijne odbywa¬ły się w 
nocy, na co wskazuje sama ich nazwa (vigilare— czuwać). Wigi-
lia Zesłania Ducha Świę¬tego była szczególnie uroczysta, gdyż 
udzielano dnia tego Chrztu św. katechumenom, którzy dla jakiej 
bądź przyczyny nie mogli go przyjąć w wilię Wielkanocy. Toteż 
Kościół święci dziś wodę chrzcielną i całe nabożeństwo jest skró-
ceniem obrzędów wielkosobotnich. Z dwunastu proroctw czyta 
się tylko sześć: pierwsze (ofiara Izaaka) było trzecim w Wiel-
ką Sobotę; drugie (czwarte na Wiel¬kanoc) opowiada przejście 
Izraelitów przez Morze Czerwone, piękna figura- Chrztu; trzecie 
(jedena¬ste) jest wstępem do kantyku Mojżesza, który w liturgii 
Synagogi należał do szabatniego nabo¬żeństwa; te trzy proro-
ctwa zapożyczone są z ksiąg Mojżeszowych, ostatnie zaś trzy 
z proroków. I tak: czwarte (ósme wielkanocne) z Izajasza, wraz 
z kan¬tykiem o winnicy, która w znaczeniu mistycznym jest fi-
gurą Kościoła; piąte (odpowiadające szóste¬mu wielkosobotnie-
mu proroctwu Barucha) mówi nam o cenie mądrości, wyższej 
,,nad złoto wyborne“; szóste wreszcie (siódme) zawiera sławne 
wi¬dzenie Ezechiela o zeschłych kościach, które na rozkaz pro-
roka przyoblekają się w ciało i stają się wojskiem potężnym; jest 
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to symbol dusz katechu¬menów, które przez Chrzest św. otrzy-
mują życie nowe. To ostatnie proroctwo kończy się następu¬jącą 
kolektą: „Parne, Boże zastępów, który to, co było upadłe, na-
prawiasz, a naprawione zachowu¬jesz, pomnóż ludy mające być 
odrodzone w Imię święte Twoje, alby wszyscy, których obmyje 
woda Chrztu św., kierowali się zawsze Twoim natchnieniem“.

Po czym procesja udawała się do chrzcielnicy przy śpiewie 
Tractus „Sicutcervus“, gdzie święce¬nie wody chrzcielnej i 
chrzest katechumenów od¬bywał się przy tych samych obrzę-
dach i modli¬twach co w Wielką Sobotę. Procesja powraca do 
Kościoła przy śpiewie Litanii do W W. Świętych; kapłan zamie-
nia szaty fioletowe na czerwone — kolor Ducha Świętego — i 
Msza św. zaczyna się bez Introitu. Przy cichej Mszy czyta się I 
n t r o i t z Ezechiela: „Gdy będę uświęcony w was, zgro¬madzę 
was ze wszech ziem: i wyleję na was wodę czystą (Chrzest św.) 
i będziecie oczyszczeni ze wszystkich grzechów waszych: i dam 
wam ducha nowego; Alleluja. Alleluja^.

Kolekta odnosząca się również do nowochrzczeńców, 
jest „pieśnią światłości44, jak mówi O. Parach’), gdyż w kil-
ku wierszach sześć razy o niej wspomina: „Spraw, prosimy 
Cię, wszech¬mogący Boże, niechaj zabłyśnie nam świetność 
ja¬sności Twojej, a światło Twej światłości niechaj oświeci i 
umocni oświeceniem Ducha Świętego ser¬ca tych, którzy się 
przez Łaskę Twoją odrodzili44.

Lekcja z Dziejów Apostolskich (rozdz. 19) opowiada o udzie-
leniu Chrztu i Bierzmowania dwunastu uczniom Janowym przez 
św. Pawła w Efezie. Choć dotąd nie słyszeli o Duchu Świę¬tym, 
tenże zstąpił na nich przy włożeniu rąk Pawłowych i obdarzył ich 
charyzmatami, bowiem „mó¬wili językami i prorokowali4’.

Ewangelia, wzięta z XIV rozdziału św. Ja¬na, zawiera ustęp 
z pożegnalnej mowy Zbawiciela przy Ostatniej Wieczerzy, za-
powiadający zesłanie „Pocieszyciela, Ducha prawdy, który by 
mieszkał z nami na wieki44.

W O f f e r t o r i u m prosimy o ziszczenie tej obietnicy do-
brze znanymi słowami Psalmu 103-go: „Ześlij Ducha Twego, a 
będą stworzone i odno¬wisz oblicze ziemi44. Duch Boży unosił 
się nad wo¬dami przy stworzeniu świata i uporządkował chaos; 
niech raczy teraz odrodzonych w wodach Chrztu św. odnowić 
wewnętrznie i „uporządkować“, aby odtąd chodzili drogą przy-
kazań Bożych i tak doszli do wiecznego żywota.

Ślicznie dobrana do okoliczności jest dzisiejsza Komunia: 
„W ostatni dzień wielki święta wo¬łał Jezus: Kto wierzy we 
mnie, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o 
Duchu, któ¬rego’ wziąć mieli wierzący weń. Alleluja. Alleluja“ 
(Jan, VII, 37—39). — Słowa te wypowiedział Zbawiciel w ostat-
ni dzień święta Namiotów, w któ¬rym kapłani jerozolimscy szli 
czerpać wodę z sadzawki Siloe. Woda łaski, o której tu mówi Pan 
Jezus, jest symbolem Ducha Świętego, a raczej wód chrzciel-
nych przezeń uświęconych: „Descen- detin hancplenitudinem-
fontisvirtusSpiritusSancti“, śpiewa kapłan po trzykroć, zanurza-
jąc paschał przy święceniu wody1 w Wielką Sobotę: ,,Niech moc 
Ducha Świętego1 zstąpi na tę wodę i da jej skuteczność odradza-
nia dusz“. Tak jak przy stworzeniu świata Duch Boży unosił się 
nad wodami, tak i teraz jest Sprawcą ,, nowego stwo- rzenia“ per 
aquaimregenerationis, odradzając swą łaską naturę zepsutą przez 
grzech.

* « -X-
J u t r z n i a Zielonych Świątek ma — na wzór Wielkanocnej 

— jeden tylko Nokturn; tłumaczy się to tym, że tak tu jak i tam 
uroczysty Chrzest

x) „Anneeliturgiąue”, t. III, p. 266.
2) Stąd na tę godzinę przypada kanoniczna hora Tercji, 

poświęcona Duchowi Św., z Hymnem: „Nunc Sanctenobis Spiri-
tus”. 

3) 8) „Tiberioimperitante per prokuratoremPontium Pila- 
tum supplicioaffectuserat“ (Tacitus „Annales”, XV, 44).
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1. «Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym» (Dz 2, 
4). Stało się to w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. Gro-
madząc się dzisiaj na tym placu, w sercu katolickiego świata, 
na nowo przeżywamy atmosferę tamtego dnia. Także w na-
szej epoce, jak w jerozolimskim Wieczerniku, Kościół odczu-
wa «podmuch gwałtownego wiatru». Doświadcza Boskiego 
tchnienia Ducha, który przygotowuje go do ewangelizacji 
świata. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności możemy dziś z 
radością świętować tę uroczystość przy ołtarzu, obok które-
go umieszczone zostały czcigodne doczesne szczątki bł. Jana 
XXIII, którego Bóg ukształtował mocą swojego Ducha, czy-
niąc zeń godnego podziwu świadka swojej miłości. Ten mój 
czcigodny poprzednik zmarł 38 lat temu, 3 czerwca 1963 r., 
podczas gdy na placu św. Piotra wielka rzesza wiernych, po-
grążona w modlitwie, duchowo gromadziła się przy jego łożu 
śmierci. Z ich modlitwą łączy się dzisiejsza liturgia, my zaś, 
wspominając odejście tego błogosławionego papieża, wiel-
bimy Boga, który dał go Kościołowi i światu. Jako kapłan, 
biskup i papież bł. Angelo Roncalli poddawał się ulegle dzia-
łaniu Ducha Świętego, który prowadził go drogą świętości. 
Dlatego, mając udział w żywej rzeczywistości świętych ob-
cowania, pragniemy świętować uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego w szczególnym zjednoczeniu z nim, pozwalając, 
aby towarzyszyły nam dziś jego natchnione rozważania.

 
2. «Światło Ducha Świętego przenika z mocą księgę Dzie-

jów Apostolskich już od pierwszych słów. (...) Boży Duch 
w swym niepowstrzymanym marszu poprzedza głosicieli 
Ewangelii i towarzyszy im, przenikając serca ich słuchaczy, 
rozszerzając granice Kościoła katolickiego aż po najdalsze 
obszary ziemi, przemierzając wszystkie epoki dziejów» (Di-
scorsi, Messaggi, Colloqui del S. Padre Giovanni XXIII, II, s. 
398). Te słowa papieża Jana, wypowiedziane w dniu Zesłania 
Ducha Świętego w 1960 r., pomagają nam uświadomić sobie, 
jak wielka energia misyjna kryje się w tajemnicy, którą dziś 
świętujemy. Kościół rodzi się jako Kościół misyjny, ponie-
waż rodzi się z Ojca, który zesłał na świat Chrystusa; rodzi 
się z Syna, który umarł i zmartwychwstał, a potem rozesłał 
apostołów do wszystkich narodów; rodzi się z Ducha Świę-
tego, który napełnia ich niezbędnym światłem i mocą, aby 
mogli wypełnić tę misję. Także w swoim pierwotnym wymia-
rze misyjnym Kościół jest ikoną Trójcy Świętej: jawi się w 
dziejach jako znak przeobfitej płodności właściwej samemu 
Bogu, który jest niewyczerpanym źródłem miłości, rodzącej 
życie i komunię. Przez swą obecność i działalność w świecie 
Kościół zaszczepia wśród ludzi tę tajemniczą dynamikę, sze-
rząc Królestwo Boże, które jest «sprawiedliwością, pokojem 
i radością w Duchu Świętym» (Rz 14, 17).

 
3. Sobór Watykański II, ogłoszony, zwołany i otwarty 

przez papieża Jana XXIII, był świadom tego powołania Koś-
cioła. Można powiedzieć, że Duch Święty był Protagonistą 
Soboru już od chwili, gdy papież go zwołał, oświadczając 
przy tym, że usłyszał jak gdyby głos z wysoka rozbrzmiewa-
jący w głębi jego serca (por. konstytucja apostolska Humanae 
salutis, 25 grudnia 1961 r., 6). Ten «lekki powiew» stał się 
«gwałtownym uderzeniem wiatru», przez co obrady Soboru 
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zyskały postać nowej Pięćdziesiątnicy. «Właśnie z doktryny i 
ducha Pięćdziesiątnicy — stwierdził papież Jan — to wielkie 
wydarzenie, jakim jest Sobór Powszechny, czerpie swą istotę 
i życie» (Discorsi, Messaggi, Colloqui del S. Padre Giovan-
ni XXIII, II, s. 397). Jeżeli dzisiaj, drodzy bracia i siostry, 
wspominamy ten szczególny okres w dziejach Kościoła, to 
dlatego że Wielki Jubileusz Roku 2000 stał się kontynuacją 
Soboru Watykańskiego II, przejmując wiele elementów jego 
nauczania i metody. Z kolei niedawny Nadzwyczajny Kon-
systorz potwierdził jego aktualność i ponownie ukazał jego 
bogactwa nowym pokoleniom chrześcijan. To wszystko jest 
dla nas jeszcze jednym powodem do wdzięczności bł. papie-
żowi Janowi XXIII.

 
4. Zwłaszcza w kontekście dzisiejszej liturgii, która z ob-

chodami Pięćdziesiątnicy łączy uroczysty akt kultu, pragnę 
podkreślić, że najcenniejszym darem pozostawionym przez 
papieża Jana XXIII Ludowi Bożemu jest on sam, to znaczy 
jego świadectwo świętości. Również do niego odnosi się to, 
co on sam powiedział o świętych, a mianowicie, że każdy 
z nich jest «arcydziełem łaski Ducha Świętego» (tamże, s. 
400). Zaś z myślą o męczennikach i papieżach pochowanych 
w Bazylice św. Piotra, Jan XXIII dodał słowa, których dzisiaj 
znów słuchamy ze wzruszeniem: «Czasem niewiele pozosta-
je z relikwii ich ciał, ale zawsze żywa pozostaje tu pamięć o 
nich i ich modlitwa». «O! święci, święci Pańscy — wołał pa-
pież — którzy wszędzie niosą nam radość, otuchę i błogosła-
wieństwo!» (tamże, s. 401). Te słowa papieża Jana, potwier-
dzone świetlanym przykładem jego życia, wyraźnie ukazują, 
jak istotny jest wybór świętości jako szczególnej drogi Koś-
cioła na początku nowego tysiąclecia (por. Novo millennio 
ineunte, 30-31). Ofiarna gotowość do współpracy z Duchem 
w uświęcaniu samego siebie i braci jest bowiem wstępnym i 
nieodzownym warunkiem nowej ewangelizacji.

 
5. Jeżeli ewangelizacja wymaga świętości, to ta ostatnia z 

kolei musi czerpać żywotne soki z życia duchowego: z modli-
twy i z głębokiego zjednoczenia z Bogiem za pośrednictwem 
Jego słowa i sakramentów. Jednym słowem, musi się opierać 
na osobistym i głębokim życiu w Duchu. Trudno nie przypo-
mnieć także w tym kontekście bogatego dziedzictwa ducho-
wego, jakie bł. Jan XXIII pozostawił nam w swoim «Dzien-
niku duszy». Na jego stronicach możemy z bliska podziwiać 
codzienny wysiłek, z jakim już od lat seminaryjnych starał się 
w pełni odpowiadać na działanie Ducha Świętego. Pozwalał, 
aby Duch kształtował go dzień po dniu, i z cierpliwym upo-
rem dążył do coraz większego utożsamienia się z Jego wolą. 
Tu właśnie kryje się sekret dobroci, którą podbił serca Ludu 
Bożego i wielu ludzi dobrej woli.

 
6. Powierzając się jego wstawiennictwu, pragniemy dziś 

prosić Pana, aby łaska Wielkiego Jubileuszu opromieniła 
nowe tysiąclecie dzięki świadectwu świętości chrześcijan. Z 
ufnością wyznajemy, że jest to możliwe. Jest możliwe dzięki 
działaniu Ducha Pocieszyciela, który zgodnie z Chrystusową 
obietnicą pozostaje zawsze z nami. Ożywieni niezawodną na-
dzieją mówimy słowami samego bł. Jana XXIII: «O Duchu 
Święty Pocieszycielu, (...) spraw, aby potężna i wytrwała była 
modlitwa, jaką zanosimy w imieniu całego świata: w każdym 
z nas przyśpiesz rozkwit głębokiego życia wewnętrznego; na-

daj rozmach naszemu apostolstwu, które pragnie docierać do 
wszystkich ludzi i do wszystkich narodów. (...) Zadaj śmierć 
naszej przyrodzonej pysze i wznieś nas na wyżyny świętej 
pokory, prawdziwej bojaźni Bożej, wielkodusznej odwagi. 
Niech żadne ziemskie przywiązanie nie przeszkadza nam sta-
nąć na wysokości naszego powołania; niech żaden prywatny 
interes nie sprzeciwia się — za naszym milczącym przyzwo-
leniem — zasadom sprawiedliwości; niech wyrachowanie nie 
zdoła zamknąć niezmierzonych przestrzeni miłosierdzia w 
ciasnych ramach małostkowych egoizmów. Niech wszystko 
będzie w nas wielkie: poszukiwanie i kult prawdy; gotowość 
do ofiary aż po krzyż i śmierć; i wreszcie niech wszystko bę-
dzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna skierowaną do Ojca 
niebieskiego i z Twoim zstąpieniem, o Duchu Święty miłości, 
którego Ojciec i Syn zechcieli rozlać na Kościół i jego insty-
tucje, na ludzi i na narody» (Discorsi, Messaggi, Colloqui del 
S. Padre Giovanni XXIII, IV, s. 350).

 
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź! Amen!
 
 
 



BR 06/2022

45



BR 06/2022

46

Kult błogosławionego Władysława z Gielniowa
W czasie kongregacji międzykapitulnej, jaka odbyła się w 
Leżajsku w dniach, od 23 do 25 sierpnia 1966 roku, obrano 
sobie błogosławionego Władysława z Gielniowa za drugiego 
patrona prowincji franciszkanów – bernardynów polskich.
Po drugiej wojnie światowej, z inicjatywy prymasa kard. 
Stefana Wyszyńskiego, podjęte zostały pewne starania zmie-
rzające do kanonizacji błogosławionego Władysława z Giel-
niowa. W ciągu szeregu lat zostały zebrane bogate materiały 
w tej dziedzinie. Epilogiem tych prac miał być proces histo-
ryczny, który jednak się nie odbył, gdyż według wymagań 
prawa kanonicznego przedtem musiało nastąpić urzędowe 
stwierdzenie przynajmniej jednego, odpowiednio udokumen-
towanego, nadzwyczajnego wydarzenia (cudu) z ostatnich 
czasów, dokonanego przez pośrednictwo błogosławionego 
Władysława z Gielniowa.
Centralnym ośrodkiem kultu błogosławionego Władysława z 
Gielniowa jest Warszawa, zwłaszcza kościół św. Anny (aka-
demicki). Przy tym kościele istniał niegdyś klasztor bernar-
dyński (do foku 1864). W wielu świątyniach warszawskich, 
w dniu patrona stolicy, odprawiane są uroczyste nabożeństwa 
ku jego czci i głoszone są okolicznościowe kazania.
Drugim ośrodkiem kultu błogosławionego Władysława jest 
jego rodzinna miejscowość – Gielniów. Proboszcz parafii, 
ksiądz Kazimierz Okrutny, czyni bardzo wiele na gruncie 
wspólnoty, aby sławetna postać bł. Władysława była coraz 
bardziej znana. Dane mi było w ubiegłym roku głosić kaza-
nia w Gielniowie i przekonałem się, że tym ludziom postać 
Błogosławionego jest bardzo bliska, zwłaszcza Rodzinie 
Franciszkańskiej, która co roku pielgrzymuje do Warszawy 
na wspomniane wyżej uroczystości.
Trzecim ośrodkiem kultu błogosławionego Władysława jest 
klasztor oo. Bernardynów w Skępem w Diecezji Płockiej. 
Od najmłodszych lat byłem świadkiem przeszczepiania przez 
bernardyńskich zakonników ze skępskiego klasztoru kultu 
Błogosławionego na wiernych parafii zakonnej, jak również 
na gromadzących się pątników w Sanktuarium Matki Bożej 
Skępskiej w czasie uroczystości odpustowych. W każdy po-
niedziałek we wspomnianym klasztorze urządza się nabożeń-
stwo ku czci Błogosławionego wraz z modlitwami, pieśniami 
i ucałowaniem relikwii bł. Władysława. Klasztor, który został 
założony dzięki niemu, wybudował kaplicę Błogosławionego 
w Łąkiem koło Skępego.
Zanim w Skępem osiedlili się zakonnicy, już wcześniej ist-
niało tu Sanktuarium Matki Bożej, wsławione cudami Naj-
świętszej Maryi Panny, która objawiła się tutaj w 1495 roku. 
Na miejscu objawienia, do którego ludzie ż bliższej i dalszej 
okolicy zaczęli się garnąć, wzniesiono najpierw krzyż, a póź-
niej kaplicę. Fundację zatwierdził biskup płocki Jan Lubrań-
ski dekretem z dnia 27 września 1498 r., zezwalając na bu-
dowę klasztoru przy wzniesionej wcześniej kaplicy. Ta data 
staje się okazją, aby wspomnieć, że zakonnicy franciszkań-
scy z prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Krakowie są już 500 lat obecni w Skępem.
Po złożeniu urzędu prowincjała, Władysław był przez pewien 
czas przełożonym w Skępem. Potwierdzają to noty prowe-
niencyjne ksiąg nabytych sumptem Władysława z Gielniowa, 
jako przełożonego wspólnoty zakonnej. Prawdopodobnie bł. 
Władysław przybył do Skępego w 1502 roku, po kapitule w 

Kobylinie, i pozostał na tym stanowisku do września 1504 
roku, tzn. do kapituły, która odbyła się w Krakowie 8 wrześ-
nia.
Następną, a zarazem ostatnią placówką zakonną i duszpaster-
ską błogosławionego Władysława był klasztor bernardynów 
w Warszawie. Na wyznaczonym stanowisku pozostał aż do 
śmierci, czyli do 4 maja 1505 roku.
Władysław z Gielniowa słynął jako płomienny kaznodzie-
ja. Pozostawił po sobie wiele utworów pisanych w języku 
łacińskim i polskim. Znane były pieśni i koronki pisane w 
języku polskim, śpiewane przez długie łata w kościołach 
bernardyńskich. Najbardziej znaną pieśnią Władysława jest 
Żołtarz Jezusów (Psałterz Jezusa). Spod pióra Błogosławio-
nego, jako przekłady na język polski, ukazały się Godzinki 
ku czci św. Anny i Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Władysław z Gielniowa pozostał 
wielkim poprzez świętość życia zakonnego. Był człowiekiem 
głębokiej wiary. Całym sercem i umysłem oddany Panu, czę-
sto przerywał swoje obowiązki życia zakonnego i udawał 
się do kościoła, aby całkowicie, w prywatnej modlitwie i 
kontemplacji, zjednoczyć się z Bogiem. Niekiedy wpadał w 
ekstazę. Szczególnie kontemplował Mękę Pańską. Z wielką 
pobożnością sprawował Najświętszą Ofiarę i jednał wiernych 
z Bogiem w sakramencie pokuty Wielką czcią i pobożnością 
pałał do św. ojca Franciszka. Gorącą, synowską miłością ko-
chał Najświętszą Dziewicę Maryję (klasztor w Skępem został 
„ objęty przez zakon, kiedy on był prowincjałem); W celu 
szerzenia kultu Matki Boskiej} został gwardianem skępskim. 
Jak wielu współczesnych zakonników, bł. Władysław szcze-
gólną czcią darzył św. Annę. Z serdeczną troską zadbał o roz-
wój kultu bł. Szymona z Lipnicy w konwencie bernardynów 
krakowskich przez przeniesienie relikwii Szymona do nawy 
kościoła.
W każdym człowieku widział obraz i podobieństwo samego 
Boga. Miłość bliźniego była u niego zewnętrznym spraw-
dzianem miłości Boga. Miał odwagę bronić ludzi biednych 
i uciśnionych, gdy widział, że spotyka ich krzywda ze strony 
możnych i piastujących władzę. Współbracia zakonni chętnie 
widzieli go na urzędzie przełożonego klasztoru czy prowin-
cji, ponieważ dla siebie był bardzo surowy, od podwładnych 
wymagał przestrzegania karności zakonnej, a rządy jego ce-
chowała nadzwyczajna roztropność.
o. Krystian Olszewski OFM
Alwernia, 25 września 1998 r., w dniu wspomnienia bł. Wła-
dysława w liturgii Kościoła
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JAN PAWEŁ II
BĄDŹMY OTWARCI NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘ-

TEGO
10 VI 2000 — Msza św. w wigilię uroczystości Zesłania 

Ducha Świętego

1. «Gdy (...) przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie 
świadczył o Mnie» (J 15, 26).

Te słowa ewangelista Jan usłyszał z ust Chrystusa w Wie-
czerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, w przeddzień męki. 
Szczególnie doniośle brzmią one dla nas teraz w Pięćdziesiąt-
nicę Roku Jubileuszowego, objawiając jej najgłębszą treść.

Aby pojąć to niezwykle doniosłe orędzie, trzeba trwać 
— jak uczniowie — w Wieczerniku. Dlatego Kościół trwał w 
Wieczerniku przez cały okres wielkanocny, m.in. dzięki od-
powiednio dobranym tekstom liturgicznym. Zaś dzisiejszego 
wieczoru plac św. Piotra zamienił się w wielki Wieczernik, 
w którym nasza wspólnota gromadzi się, aby przywoływać i 
przyjąć dar Ducha Świętego.

Pierwsze czytanie, zaczerpnięte z księgi Dziejów Apo-
stolskich, przypomniało nam to, co stało się w Jerozolimie 
pięćdziesiąt dni po wydarzeniach Paschy. Przed swoim wstą-
pieniem do nieba Chrystus powierzył apostołom wielką mi-
sję: «Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je za-
chowywać wszystko, co wam przykazałem» (Mt 28, 19-20). 
Obiecał im także, że po swoim odejściu otrzymają «innego 
Pocieszyciela», który wszystkiego ich nauczy (por. J 14, 16. 
26).

Ta obietnica wypełniła się właśnie w dniu Pięćdziesiątni-
cy: Duch, zstępując na apostołów, dał im potrzebne światło i 
moc, aby mogli nauczać narody, głosząc wszystkim Ewange-
lię Chrystusa. W ten sposób w tym owocnym napięciu mię-
dzy Wieczernikiem a światem, między modlitwą a przepo-
wiadaniem, narodził się i żyje Kościół.

2. Obiecując Ducha Świętego, Jezus mówił o Nim jako o 
«Pocieszycielu», «Paraklecie», którego miał posłać od Ojca 
(por. J 15, 26). Mówił o Nim jako o «Duchu Prawdy», który 
miał doprowadzić Kościół do pełni prawdy (por. J 16, 13). 
Wyjaśnił przy tym, że Duch Święty da o Nim świadectwo 
(por. J 15, 26), lecz zaraz potem dodał: «Ale wy też świadczy-
cie, bo jesteście ze Mną od początku» (J 15, 27). Teraz, gdy 
w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstępuje na wspólnotę 
zgromadzoną w Wieczerniku, rozpoczyna się to podwójne 
świadectwo: świadectwo Ducha i świadectwo apostołów.

Świadectwo Ducha jest ze swej natury Boskie: wypły-
wa z głębi tajemnicy trynitarnej. Świadectwo apostołów 
jest ludzkie: jest przekazywaniem — w świetle objawienia 
— ich doświadczenia życia u boku Jezusa. Kładąc podwaliny 
Kościoła, Chrystus przypisuje wielkie znaczenie ludzkiemu 
świadectwu apostołów. Pragnie, aby Kościół żył historyczną 
prawdą o Jego wcieleniu, ażeby za sprawą świadków była w 
nim zawsze obecna i czynna pamięć o Jego śmierci na krzyżu 
i o zmartwychwstaniu.

3. «Wy też świadczycie» (J 15, 27). Ożywiany przez dar 
Ducha Świętego, Kościół miał zawsze bardzo głęboką świa-
domość tego zadania i wiernie głosił ewangeliczne orędzie 

w każdym czasie i miejscu. Czynił to okazując szacunek dla 
godności narodów, dla ich kultury i tradycji. Kościół bowiem 
dobrze wie, że powierzone mu Boże orędzie nie jest wrogie 
najgłębszym dążeniom człowieka; przeciwnie, zostało obja-
wione przez Boga, aby zaspokoić — ponad wszelkie oczeki-
wania — głód i pragnienie ludzkiego serca. Właśnie dlatego 
Ewangelii nie można narzucić, ale trzeba ją proponować, bo 
tylko wówczas, gdy zostaje przyjęta dobrowolnie i z miłoś-
cią, może skutecznie oddziaływać.

Podobnie jak w Jerozolimie w dniu pierwszej Pięćdzie-
siątnicy tak i w każdej epoce świadkowie Chrystusa, napeł-
nieni Duchem Świętym, czuli się przynagleni, by iść do ludzi 
i w różnych językach opowiadać o wielkich dziełach dokona-
nych przez Boga. Dzieje się tak nadal także w naszej epoce. 
Ma to podkreślić obchodzony dziś jubileuszowy «Dzień re-
fleksji nad obowiązkami katolików wobec innych: głoszenie 
Chrystusa, świadectwo i dialog».

Refleksja, do jakiej jesteśmy wezwani, nie może przede 
wszystkim pominąć tematu, jakim jest działanie Ducha Świę-
tego w jednostkach i społecznościach. To Duch Święty roz-
siewa «ziarna słowa» w różnych tradycjach i kulturach, przy-
gotowując mieszkańców różnych części świata na przyjęcie 
ewangelicznego orędzia. Ta świadomość musi kształtować w 
uczniu Chrystusa postawę otwartości i dialogu w stosunku do 
ludzi o innych przekonaniach religijnych. Naszą powinnoś-
cią jest zatem wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty może 
podszepnąć także «innym». I oni są w stanie dostarczyć nam 
pożytecznych wskazań, pomocnych do głębszego zrozumie-
nia tego, co chrześcijanin już otrzymał w «depozycie obja-
wienia». W ten sposób dialog pozwoli mu otworzyć drogę dla 
głoszenia, które będzie lepiej przystosowane do indywidual-
nej sytuacji słuchacza.

4. Jednakże czynnikiem decydującym o skuteczności 
przepowiadania pozostaje świadectwo życia. Tylko człowiek 
wierzący, który żyje tym, co wyznaje ustami, ma szansę zna-
leźć posłuch. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że czasem 
okoliczności nie pozwalają na otwarte głoszenie Jezusa Chry-
stusa jako Pana i Zbawiciela wszystkich. Właśnie wówczas 
świadectwo życia nacechowanego szacunkiem, czystego, 
oderwanego od bogactw i wolnego w obliczu potęg tego świa-
ta, jednym słowem świadectwo świętości, choćby składane w 
ukryciu, może ujawnić całą swoją moc przekonywania.

Jest też oczywiste, że stanowczość w dawaniu świade-
ctwa o Chrystusie mocą Ducha Świętego nie przeszkadza we 
współpracy z wyznawcami innych religii w służbie człowie-
kowi. Przeciwnie, przynagla nas do współdziałania z nimi dla 
dobra społeczeństwa i pokoju w świecie.

U zarania trzeciego tysiąclecia uczniowie Chrystusa są w 
pełni świadomi, że świat jest jak gdyby «mapą różnych reli-
gii» (Redemptor hominis, 11). Jeżeli synowie Kościoła będą 
umieli pozostać otwarci na działanie Ducha Świętego, On 
pomoże im głosić, w sposób nacechowany szacunkiem dla 
innych przekonań religijnych, jedyne i uniwersalne orędzie 
zbawcze Chrystusa.

5. «On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, 
bo jesteście ze Mną od początku» (J 15, 26-27). W tych sło-
wach zawarta jest cała logika Objawienia i wiary, którą żyje 
Kościół: świadectwo Ducha Świętego, które wypływa z głębi 
tajemnicy trynitarnej Boga, i ludzkie świadectwo apostołów, 
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