




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!
Minione tygodnie przyniosły nam szereg bogatych wyda-

rzeń, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Na pierwszy
plan wysuwa się tu niewątpliwie Kanonizacja dwóch papieży:
Jana Pawła II oraz Jana XXIII. Niech wstawiennictwo nowych
świętych Kościoła Katolickiego wyprasza nam zdroje Bożych
łask. Zapamiętajmy tę chwilę nie tylko, jako wyjątkową i wzru-
szającą, na którą czekaliśmy z niecierpliwością lecz chciejmy ją
przedłużać przede wszystkim w orędownictwie Św. Jana Pawła
II zwłaszcza w sprawach rodzinnych, których został patronem.

Podczas, gdy oczy wszystkich były zwrócone w kierunku
wyborów do Parlamentu Europejskiego, Polski Episkopat doko-
nał wyboru Prymasa – a został nim Bp. Wojciech Polak. Życzy-
my nowemu Prymasowi wszelkich łask i owocnego kierowania
Kościołem w Polsce.

W czerwcowym Głosie Serca znajdziemy więc szereg arty-
kułów poświęconych tym wydarzeniom minionych tygodni,
m.in.: nowym Świętym, głośnej sprawie Sióstr Boromeuszek
z Zabrza, a także zgłębimy wiedzę na temat Sakramentu Poku-
ty, dowiemy się o historii kultu Krwi Chrystusa, odpuście Por-
cjunkuli, posłudze kapelanów wojskowych w kampanii wrze-
śnia 1939 roku.

W Kronice fotograficznej wiele miejsca poświęciliśmy
I Komunii Świętej i bieżącym wydarzeniom, które miały miej-
sce w parafii. W sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę
na niepublikowane dotychczas zdjęcia z pielgrzymki Jana Pa-
wła II do Tarnowa, oraz fotografie z instalacj i pomnika papieża
przy tarnowskiej katedrze – pierwszego w Polsce, ale można
przypuszczać, że pierwszego na świecie. Zdjęcia otrzymaliśmy
dzięki życzliwości Pana Dariusza Czechowskiego. Serdecznie
dziękujemy!

Tradycyjnie życzymy Drogim Czytelnikom ciekawej
lektury!

Ks. Adam Bezak

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI

Sakrament Pokuty i Pojednania
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Kiedy spoglądamy na historyczną
podstawę, na której dzisiejsze sprawo-
wanie sakramentu pokuty może szukać
i znaleźć nowe oparcie, wówczas w cen-
tralnym miejscu mieszczą się wypowiedzi
Pisma Świętego.
a) Rozumienie pokuty w Starym
Przymierzu

Już w Starym Testamencie istnieją teksty
o nawróceniu i pokucie. Zbawienie, które
stało się udziałem Ludu przez jego Boga
Jahwe, jest rzeczywistością, która doko-
nuje się w społeczeństwie, we wspól-
nocie. Powstaje przez to pewna relacja –
odniesienie do Boga i drugiego człowie-
ka. Miłość do Boga i do drugiego czło-
wieka zazębiają się, stając się niejako
nierozdzielne. Już w Księdze Wyjścia
a później w Księdze Powtórzonego Prawa
znajdziemy teksty świadczące o tym, że
Bóg wyzwala i otwiera nową przestrzeń
życiową, która gwarantuje wolność Izra-
elitom i wspólnotę z ich Bogiem. Ale
oznacza, że uchybienie Prawu narusza
także relację do Boga (WJ 20, 2; Pwt 5,6).
Pokuta i odnowienie, zadośćuczynienie,
zgładzenie winy przed Bogiem dokonują
się we wspólnocie. Konkretyzuje się to
w określonych formach pokuty kultowo –
rytualnej . Istniały coroczne, a także nad-
zwyczajne celebracje pokuty w Świątyni
(Sdz 20,26; Sm 7,6; Jr 36, 6-9) U proroka
Joela w rozdziale 1 i 2 znajdziemy opis,
jak Lud został wezwany do postu, a ka-
płani do określonych modlitw i rytów
pokutnych. Nieszczęście i pokuta są pu-
bliczną sprawa całego Ludu. „Rozdzie-
rajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana, Boga waszego –
woła prorok (Jl 2,1 3). Ogólnie mówiąc
wszyscy prorocy podejmowali ten temat
w większym lub mniejszym stopniu a te-
mat nawracania się i pokuty był jednym
z najczęściej głoszonych w Starym Testa-
mencie. Można powiedzieć, że nadejście
Mesjasza musiało być poprzedzone odpo-
wiednim przygotowaniem serca.
b) Nawrócenie i Ewangelia

Cytowane wyżej teksty wprowadzają nas
w przepowiadanie Jana Chrzciciela o na-
wróceniu i w Ewangelię Jezusa. Chrzci-
ciel był ostatnim, który – można powie-
dzieć bezpośrednio – przygotowywał Lud

do przyjęcia Jezusowego orędzia. Progra-
mowe wezwanie Jezusa na początku Jego
publicznego wystąpienia: „Czas się już
wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
(Mk 1 ,1 5). Można powiedzieć, że to we-
zwanie Chrystusa stoi w centrum Jego
przepowiadania. Apostoł Piotr w pierw-
szym publicznym wystąpieniu Kościoła
mówi: „Nawróćcie się (…) i niech każdy
z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa
na odpuszczenie grzechów waszych,
a weźmiecie w darze Ducha Świętego”
(Dz 2, 38). Sposób, w jaki warunkują się
wzajemne nawrócenie i Ewangelia, uka-
zuje Przypowieść o miłosiernym Ojcu
(lub synu marnotrawnym). Widać jedno-
znacznie w zachowaniu Ojca, który wy-
chodzi naprzeciw swojemu synowi i cał-
kowicie odpuszcza mu jego winy. Jest to
możliwe tylko dzięki temu, że syn przy-
znał się do winy. A zatem odwrócenie się
od grzechów i powrót w progi Ojcow-
skiego domu warunkują się wzajemnie.
Bóg może zwrócić się tylko ku temu, kto
zwraca się do Niego ze szczerą skruchą.

c) Przebaczenie grzechów w Nowym
Testamencie

Jezus mówi nie tylko o przebaczeniu, ale
również je świadczy: „Twoje grzechy są

odpuszczone” (Mk 2,5). Wypowiadane
słowa służą konkretnej interpretacj i Jego
postepowania, mają zatem w pewnej
mierze funkcję forma sacramenti (formy
sakramentu). Grzesznik doznaje odpusz-
czenia win poprzez konkretne zwrócenie
się do Jezusa i przez wspólnotę z Nim.
Ma to doniosłe konsekwencje dla kon-
kretnego postępowania w pierwotnym
Kościele. Chrześcijanie bowiem, zwłasz-
cza pełniący szczególne posługi we
wspólnocie, kontynuują tę rolę Jezusa.
Usuwanie wszelkiej nieprawości jest
wspominane w Listach Świętego Pawła
jako zadanie wszystkich członków wspól-
noty: „Bracia, a gdyby komu przydarzył
się jaki upadek (…) w duchu łagodności
sprowadzajcie takiego na właściwą drogę.
Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.
Jeden drugiego brzemiona noście i tak
wypełnicie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 1 -
2). Grzechy poszczególnego człowieka
obciążają więc całą wspólnotę. Warto tu
przytoczyć jeszcze jeden fragment: „Gdy
brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłu-
cha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie
usłucha, weź ze sobą jednego, albo dwóch
świadków, żeby na słowie dwóch albo
trzech świadków oparła się cała sprawa.
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Jeśli i tych nie posłucha, donieś Kościo-
łowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha,
niech ci będzie jak poganin i celnik” (Mt
18, 1 5-17). Odzwierciedla on sposób pos-
tępowania w pierwotnym Kościele. Naj-
pierw rozmowa indywidualna, potem
wspólnotowa, a wreszcie postępowanie
całej wspólnoty Kościoła z możliwością
wykluczenia. Ostatecznie Kościół otrzy-
mał „pełnomocnictwo” Chrystusa do u-
dzielania Pokuty w słowach „Komu grze-
chy odpuścicie, będą mu odpuszczone,
a komu zatrzymacie, będą zatrzymane”.

Pokuta jest sakramentem o najwię-
kszym historycznym zróżnicowaniu od-
mian jego sprawowania. Praktykę pier-
wszych wieków ukazują zwłaszcza pisma
Tertuliana i Augustyna.
a. „kanoniczna pokuta kościelna”

Pod koniec II w. Tertulian, a także w V w.
Augustyn opisują szczegółowo instytucję
jednorazowej , publicznej pokuty. Forma
ta określa praktykę kościelną, jaka obo-
wiązywała przez VI wieków. Oficjalna
pokuta kościelna przewidziana była tylko
dla nadzwyczaj ciężkich grzechów, jak
apostazja, morderstwo, cudzołóstwo.
Chrześcijanin, który je popełniał, sam
wykluczał się z Kościoła. Odpowiednio
do tego kościelna pokuta wykluczała
takiego człowieka na dłuższy czas z u-
działu w Eucharystii, grzesznik był „ofi-
cjalnie” wypędzany z Kościoła. Po odby-
ciu ciężkiej pokuty i wyznania win przed
całą wspólnotą (dokonywało się przed
obecnym tam biskupem), grzesznik ubie-
rał specjalny strój (wór pokutny) i po
upływie dłuższego czasu mógł być znów
przyjęty do wspólnoty Kościoła. Taka po-
kuta mogła być spełniona tylko raz w ży-
ciu.
b. „taryfy” pokutne i spowiedź
prywatna

Wspomniana wyżej praktyka stawała się
coraz bardziej sakramentem dla umie-
rających. Jednocześnie wykształciło się,
zwłaszcza w kręgach zakonnych „tera-
peutyczne” wyznawanie grzechów, czyli
rozmowa, która zawierała także zadość-
uczynienie za popełnione winy. Począ-
wszy od VI wieku, w Irlandii i Szkocji ta
nowa praktyka pokutna szybko rozpo-
wszechniła się. Połączyło się w niej za-
konne wypełnienie pokuty z germańskim
rozumieniem zadośćuczynienia – czyli
krótko mówiąc: jaki grzech, taka pokuta.
„Taryfa” ta, określała konkretna pokutę,
za konkretne grzechy. Grzesznik musiał
wyznać grzechy, ich liczbę. Kapłan mógł

wtedy zajrzeć do księgi pokutnej i wy-
znaczyć konkretną pokutę. Jeśli ta została
spełniona, kapłan udzielał rozgrzeszenia.
Wszystko to odbywało się bez udziału
wspólnoty i oficjalnego wykluczania.
Po dziś dzień, w krajach germańskich
można spotkać pozostałość po tej formie
w postaci „dzieł pokutnych”, jakie wy-
pełniają chrześcijanie w zamian za popeł-
nione grzechy (np. ofiara pieniężna w za-
mian za jedzenie mięsa w piątki).
c. Pokuta w Kościele Wschodnim

Na Wschodzie kładło się nacisk na du-
chowe kierownictwo, a nie na sędziow-
skie rozstrzygnięcia. Wyraża się to w tym,
że wstawienniczo – modlitewne formuły
rozgrzeszania stawiają kapłana jako pro-
szącego o przebaczenie po stronie spo-
wiadającego się. U Nestorian i Koptów
nieznana jest forma spowiedzi indywidu-
alnej . Pokutę sprawuje się w czasie Eu-
charystii albo liturgii godzin.
d. Postanowienia Soboru Tryden-
ckiego

Marcin Luter rozumiał pokutę jako doży-
wotni proces i coraz bardziej uniezale-
żniał się od sakramentalnego, pojedyn-
czego aktu. Konkretnie zakwestionował
szczegółowe pełnomocnictwa kapłana
do rozgrzeszania. Sobór Trydencki znalazł
się wobec zmasowanego ataku na kon-
kretną praktykę pokutną. Co postanowił?
- Pokutę należy odróżnić od chrztu,
- Jest ona właściwym sakramentem usta-
nowionym przez Chrystusa
- Kościół posiada władzę odpuszczania
i zatrzymywania grzechów
- Sakramentalne rozgrzeszenie kapłana
jest właściwym i sędziowskim aktem
- Jest ona ważna nawet wtedy, gdy sam
kapłan jest w stanie grzechu ciężkiego
- Spowiadający się ma wypełnić trzy wa-
runki: żal, spowiedź i zadośćuczynienie
- Sakramentalna spowiedź nie jest wy-
mysłem ludzkim, lecz sakramentem
z ustanowienia Chrystusa
- Jest konieczne wyznanie wszystkich
grzechów śmiertelnych i każdego z oso-
bna

Pokuta sakramentalna dziś

Sobór Watykański I w Konstytucji
o Kościele (LG 11 ) ujął temat nastę-
pująco: „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępująpojednania z Kościołem, któremu grze

sząc zadali ranę, a który przyczynia siędo ich nawrócenia miłością, przykłademi modlitwą”. Zwraca tym samym uwagę
na to, ze każdy grzech rani Boga, Kościół,
całą wspólnotę oraz samego grzeszącego.
Dlatego powrót do Boga powinien odby-
wać się poprzez Kościół. Ordo paenitentiae z 1974 roku konkretnie reguluje za-
proponowane przez Sobór odnowienie sa-
kramentu pokuty. Przewiduje się trzy for-
my sakramentalnej celebracji pokuty:
1 . Obrzęd pojednania pojedynczego peni-
tenta

2. Obrzęd pojednania wielu penitentów
z indywidualną spowiedzią i rozgrze-
szeniem

3. Obrzęd pojednania wielu penitentów
z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrze-
szeniem.

Katechizm Kościoła Katolickiego stwier-
dza wyraźnie, iż „Indywidualna i integralna spowiedź i rozgrzeszenie stanowiąjedyny zwyczajny sposób, przez którywierni dostępują pojednania z bogiemi Kościołem, chyba, że zwalnia ich od tego niemożność fizyczna lub moralna”
(KKK 1484). To sam Chrystus pochyla
się w tym sakramencie i zwraca się do
człowieka osobiście: „Synu, odpuszczająci się twoje grzechy” (Mk 2,5). Tylko
w przypadku szczególnych okoliczności
można stosować wspólnotową celebrację
sakramentu pokuty z ogólną spowiedzią
i rozgrzeszeniem. Taka szczególna okoli-
czność to: niebezpieczeństwo śmierci,
wielka liczba penitentów i brak odpowie-
dniej ilości kapłanów, w skutek czego
wierni pozostaliby przez dłuższy czas bez
łaski sakramentalnej lub Komunii Świę-
tej . Ten rodzaj praktyki można spotkać
na Wschodzie lub w niektórych krajach
Zachodnich (Niemcy, Austria) albo w kra-
jach misyjnych.

Wskazówki praktyczne

Sakrament Pokuty składa się z: aktów
penitenta oraz rozgrzeszenia kapłana. Ak-
tami penitenta są: żal za grzechy, spo-
wiedź lub ujawnienie grzechów przed ka-
płanem, zadośćuczynienie lub czyny po-
kutne zadane przez kapłana. Żal za grze-
chy winien wypływać z motywów wyni-
kających z wiary. Kto chce dostąpić poje-
dnania z Bogiem i Kościołem, musi wy-
znać przed kapłanem grzechy ciężkie,
które przypomniał sobie po uprzednim
zbadaniu swego sumienia. Tylko kapłani,
którzy zostali upoważnieni przez władzę



kościelną do spowiadania, mogą przeba-
czać grzechy w imieniu Chrystusa.

Często popełniane błędy:

* Byle jakie przygotowanie – byle ja-
ka spowiedź

Dość często można spotkać penitentów,
którzy – albo w ogóle nie zrobili rachun-
ku sumienia, albo zrobili go niestarannie.
Skutkiem takiego stanu rzeczy jest byle
jaka spowiedź. Wypowiedź penitenta by-
wa nieskładna, chaotyczna, a niejedno-
krotnie i nerwowa. Czasem można zau-
ważyć, że dorosły penitent spowiada się z
książeczki do I Komunii Świętej , wskutek
czego „nie słuchał mamy” , nie zmówił
paciorka” i „w sposób grzeszny bawił się
niektórymi rzeczami”. Trzeba pamiętać,
ze wraz z upływem czasu, człowiek po-
winien dostosować sposób formułowania
własnych niedociągnięć, który będzie
odpowiadał jego wiekowi, zawodowi, czy
stanowi, w którym żyje. Może w tym
pomóc codzienny, wieczorny rachunek
sumienia, regularna spowiedź i dobre,
wymagające poświęcenia przynajmniej 30
minut przygotowanie.

*Niewłaściwie uformowane sumienie
Każdy, kto popełni jakiekolwiek zło
powinien mieć wyrzuty sumienia. Jest to
wewnętrzny głos, który stoi na straży na-
szego postepowania i w razie konie-
czności – reaguje. Bywa jednak, że nasze
sumienie jest niewłaściwie „uregulowa-
ne”. Jeśli posiadamy sumienie „szerokie”
– nasza spowiedź może być nawet
nieważna. Sumienie „szerokie” przyjmuje
bowiem wszystkie rodzaje grzechów i nie
odczuwa przy tym potrzeby ich ujawnia-
nia lub przyzwyczaja się zwyczajnie
do grzechów. Przykład: „Nie byłem do
spowiedzi rok czasu. Obraziłem Boga
takimi grzechami. Nie odmawiałem pa-
cierza, kłóciłem się z żoną, czasem nie
byłem w Kościele. Więcej nie pamiętam”.
Rok czasu to sporo. Czy za tak długi
okres czasu wystąpiły tylko takie grze-
chy? Przypuszczalnie kapłan wtedy za-
cznie dopytywać a wtedy niejednokrotnie
penitent popada we frustrację. Sumienie
„skrupulatne” z kolei będzie widziało
grzech wszędzie, nawet tam, gdzie on nie
zaistnieje. Oczywiście, że można popełnić
nawet w ciągu kilku dni po spowiedzi
kolejne grzechy, nawet ciężkie i wtedy
należy się wyspowiadać, ale bywa nie raz

tak, że człowiek niepotrzebnie „biczuje”
się przy konfesjonale przez kilkanaście
minut z grzechów powszednich tak, jakby
popełnił najgorsze przewinienia. Najlepiej
poprosić kapłana o wyjaśnienie wątpli-
wości i wtedy zdobyć odpowiednią pe-
wność czy grzechy, które wyznaję są
ciężkie, lekkie i czy w ogóle zaistniały.

* Szybkie i zbyt łatwe obrażanie się
Spotyka się również ludzi, którzy nie-
cierpliwie wiercą się przy kratkach kon-
fesjonału, lub zwyczajnie nie lubią, kiedy
kapłan zadaje pytania, albo po prostu nas
zgani. „Więcej do niego nie pójdę lub
w ogóle nie pójdę już do spowiedzi” – to
najczęściej przyjmowana postawa. Trzeba
pamiętać, że kapłan musi mieć moralną
pewność wszystkich zaistniałych okolicz-
ności popełnienia grzechu. Jeśli pewnym
nie jest, dopytuje. Bywa, że zgani lub na-
wet powie coś niemiłego. Sakrament Po-
kuty ma nas uczyć pokory i jego celem
jest uzdrowienie naszej duszy. Dobrze
wiemy, że najskuteczniejsze lekarstwa
bywają zazwyczaj gorzkie i niezbyt dobre
jeśli chodzi o ich smak. Ale za to są naj-
skuteczniejsze. Jeśli chcemy coś zmienić
w naszym postepowaniu, to od czasu
do czasu musimy być gotowi na przyjęcie
takiego gorzkiego „antybiotyku”. Jest to
również element naszej pokuty.

* „ja wiem lepiej”
Podczas spowiedzi zdarzają się również
penitenci mądrzejsi od kapłana. Nie prze-
czę. Tyle, że nie o wykształcenie tu cho-
dzi. Spowiedź takiego człowieka nie nale-
ży do łatwych. Zwykle tuż po wyznaniu
grzechów kapłan stara się udzielić jakie-
goś pouczenia. I spotyka się ze stwier-
dzeniem: „A tak, a bo widzi ksiądz ja…”
Kapłan próbuje zebrać myśli po wytrą-
ceniu go z toku myślenia i znów: „ale ja
to czy tamto robię i nic”. Bardzo trudno
cokolwiek wtedy powiedzieć. Bywa też,
co gorsze, że penitent neguje wprost po-
uczenie księdza. Podczas jednej ze spo-
wiedzi kapłan pyta: „Czy jest pani w sta-
nie zrezygnować ze stosowania tych śro-
dków” (chodzi o antykoncepcję)? – odpo-
wiedz: „Nigdy w życiu! Ksiądz taki nie-
dzisiejszy… Miałem kiedyś również spo-
wiedź człowieka, który wprost mnie
„objechał”: „Proszę mnie nie pouczać! Bo
odejdę od konfesjonału”! Jeśli zależy mi
na ważności sakramentu, jego godności
i chcę cokolwiek w życiu zmienić – przyj-

mę każdy rodzaj pouczenia i nawet naj-
cięższą pokutę. Wtedy to ma jakiś sens.
*Stosowanie dziwnych „zamienni-
ków”

„Mieszkam z chłopakiem, bo jest taniej”
– usłyszałem kiedyś od pewnej studentki,
„Bawiłem się rzeczami nieskromnymi”,
„Stosowałem środki antykoncepcyjne nie-
zgodnie z nauczaniem Kościoła”, „Korzy-
stam z małżeństwa w sposób niewła-
ściwy” „Bawiłem się nieskromnie z dzie-
wczyną” itp. Stosowanie takich „zamien-
ników” powoduje, że kapłan musi za-
dawać pytania i często dopiero po kilku
zdaniach dowiaduje się o co właściwie
chodzi. A zupełnie karygodnym jest spo-
wiadanie się „w zastępstwie” za kogoś,
kto otrzymał karteczkę do spowiedzi, ale
wysyła np. brata lub przyjaciela, żeby się
wyspowiadał za niego, bo on nie ma cza-
su, a ksiądz i tak nie sprawdzi… Miałem
również przypadek, kiedy spowiadali się
narzeczeni przed ślubem. Narzeczona wy-
spowiadała się jak należy, bez „zamien-
ników”. Narzeczony niestety nie… I po-
szedł do ślubu w grzechu po święto-
kradzkiej spowiedzi. I jeszcze jedno:
przystępując do spowiedzi przedślubnej ,
przed chrztem dziecka – należy księdzu
o tym powiedzieć. A często karteczkę
podsuwa się księdzu dopiero po spo-
wiedzi.

Komu kapłan nie udzieli rozgrzesze-
nia?

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć
o tych, którym kapłan nie udzieli roz-
grzeszenia, nawet gdyby bardzo tego
pragnął. Nie uzyska rozgrzeszenia ten,
kto: uporczywie trwa w grzechu ciężkim
(związki nieformalne, małżeństwa na pró-
bę, po ślubie cywilnym, używającym
na sposób trwały antykoncepcji, nie ża-
łujący za grzechy).

Ks. Adam Bezak

W artykule wykorzystano: Theodor
Schneider, Znaki bliskości Boga, Wrocław
1995, s. 21 3 – 234.
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Medialny obraz wydarzeń Zabrzu jestniesprawiedliwy.Piętnując zło, nie wolno odbierać dobrego imienia wszystkim siostrom, które od120 lat służą dzieciom, ani setkom ichwychowanków, którzy tam dostali szansęna lepsze życie.
Zło trzeba piętnować, czasem także

przez opisanie go w mediach. Ale na-
głaśnianie patologii przybiera nieraz po-
stać histerii czy wręcz linczu. W medial-
nym zgiełku gubi się prawda. Liczy się
efekt. Często chodzi o zniszczenie kogoś
i przekreślenie dobra. W przypadku osób
w sutannie lub w habicie, na których ciąży
jakaś wina, trudno liczyć na troskę o obie-
ktywizm, o próbę zrozumienia złożoności
sytuacji czy wysłuchania drugiej strony.
Wyciąganie drzazgi z oka brata lub siostry
odbywa się w mediach przez obcięcie im
głowy. Owszem w ośrodku w Zabrzu nie
wszystkie trudne sytuacje były rozwiązy-
wane tak, jak być powinny. Działy się tam
również rzeczy złe. Kilkoro dzieci zostało
skrzywdzonych. Rozmawiałem o tych
smutnych wydarzeniach z s. Bernadettą
i s. Franciszką, które sąd uznał za winne
zaniedbań i stosowanie przemocy. Poka-
zały mi piątkowy „Fakt”. Tytuł z okładki
„Zakonnica stworzyła szkołę morderców
pedofilów!”. – Niech ksiądz popatrzy
co z nami zrobili… brakuje słów, zgroza,
popełniałyśmy błędy, ale to przecież nie
tak…

Palikot: Czy sąd nie ulega presji?
Siostra Bernadetta i boromeuszki

pracujące w specjalnym Ośrodku Wycho-
wawczym w Zabrzu za sprawą medialnej
histerii stały polską wersją irlandzkich
magdalenek, ikoną „złego” Kościoła, któ-
ry od 2000 lat dręcz ludzkość. Trudno
żeby w Polsce było inaczej . Reportaż
w „Gazecie Wyborczej” z 10 kwietnia
w sugestywny sposób nakreślił obraz sa-
dystek w habicie, które przez lata biły
dzieci i tolerowały gwałty na nieletnich.
Już następnego dnia pod drzwiami pla-
cówki przy ulicy Wolności w Zabrzu był
Janusz Palikot, który takiej gradki nie
przepuści. Pod oknami ośrodka w którym
nadal żyją dzieci, urządził wiec.
- Jeśli mamy do wyboru zerwanie kon-
kordatu albo zezwolenie na bicie i znęca-
nie się nad dziećmi, to ja wybieram zer-

wanie konkordatu! – deklarował polityk.
– ta osoba po trzydziestu latach znęcania
i zezwalania na pedofilię otrzymała karę
zaledwie dwóch lat więzienia! Mało tego,
wciąż jej nie odbywa! Czy sądy nie ule-
gają presj i i nie zamknęli jej , bo – choć
ma 59 lat – podaje się za schorowaną oso-
bę ?! tym czasem do więzień na długie la-
ta trafiają niepełnosprawni, którzy nie-
świadomie kradną drobne rzeczy czy oso-
by zatrzymane z jednym jonitem! - Wołał.

Sąd w Zabrzu 25 kwietnia b.r. posta-
nowił nie ulegać więcej presj i i uznał, że
siostra powinna pójść do więzienia. Tego
samego dnia odwiedziłem placówkę. Roz-
mawiałem z pracującymi tam siostrami,
chciałem zobaczyć na własne oczy to
„straszne miejsce”. Pod drzwiami dzien-
nikarze z różnych stacj i telewizyjnych
i radiowych domagają się wpuszczenia
do środka. W ośrodku przebywa dzisiaj
36 chłopców i dziewcząt, pracują dla nich
na pełnych etatach 22 osoby. Wszyscy
maja już dość życia pod ostrzałem i tłu-
maczenia, że nie żyją w piekle. Od 2009
roku ośrodkiem kieruje s. Jozuela. Siostry
rozważały zamknięcie placówki. Postano-
wiły jednak zostać, wyciągnęły wnioski
z zaniedbań, wyremontowały dom, zatru-

dniły więcej wychowawców świeckich,
ograniczyły ilość miejsc, zaostrzyły stan-
dardy opieki. Chcą nadal służyć dzieciom.
Chłopcy i dziewczyny mieszkają dwóch
osobnych piętrach, w dwu-, trzy- lub czte-
roosobowych pokojach. Na każdym pię-
trze kuchnia, jadalnia dla grupy, pokój dla
wychowawcy. Ściany w jasnych kolorach,
wszędzie nowe meble, na każdym piętrze
telewizor, komputery, sala zabaw dla ma-
luchów. Grupa młodszych dzieci właśnie
wróciła z przedszkola, przytulają się
do sióstr na powitanie. 1 7-letni Paweł stoi
nerwowo, chce wyjść na mecz, jest bram-
karzem w MKS Grzybowice. Boi się, czy
nie spóźni się z powodu całego zamie-
szania. Pytam o kraty w oknach na par-
terze. – Księże, za oknem jest boisko,
na wprost okien bramka, nie wypłaciły-
byśmy się za stłuczone szyby. Przecież to
nie jest żadne więzienie, wszystkie dzieci
wychodzą do swoich szkół i na różne
dodatkowe zajęcia.

Siostry zastanawiają się teraz po raz
kolejny, czy nie zamknąć ośrodka. Nie
mamy już siły dalej tego ciągnąć pod taką
presją, powtarzają. Dzieci oglądają tele-
wizję, słyszą ten cały szum wokół nas, też
są tym wszystkim zmęczone.- Przygo-
towuję się do matury- mówi Justyna (19
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lat). – Chciałabym się spokojnie uczyć,
ale w tej atmosferze się nie da.
- Czy spotkała Cię u sióstr jakaś krzywda?
– Jestem tutaj od 11 lat, wychowywała
mnie babcia. Kiedy już nie dawała rady,
trafiłam tutaj . Wyszło mi to na dobre. Nie
mówię tego, by bronić sióstr. Tak pamię-
tam s. Bernadettę, trzymała wszystko mo-
cną ręką. Mnie nic złego nie zrobiła. Ale
jeśli komuś zrobiła, to niech zostanie uka-
rana. Od tego czasu jednak w domu wiele
się zmieniło, mamy teraz lepsze warunki,
zmieniły się siostry. Więc dlaczego teraz
my mamy być karani?

Pytam też o Patryka J., który został
oskarżony o gwałty. Jako 14-latek zezna-
wałam w procesie przeciwko siostrom.
„Gazeta Wyborcza” nie lepiej niż „Fakt”
tekst o nim zatytułowała „Gwałciciel
z sierocińca”.- Mnie to przeraża. Pamię-
tam go z naszego domu. Był normalnych
chłopakiem, nie zdradzał żadnych patolo-
gii. Kiedy opuszczał dom, siostry załat-
wiły mu szkołę, starały się o zasiłek, mie-
szkanie. Stawały na głowie żeby mu po-
móc a on to zmarnował. Ten dom napra-
wdę daję szanse dla nas, dla dzieci pocho-
dzących ze złego środowiska. One mogą
zacząć żyć na nowo. Mam nadzieję, że
wielu się uda. Większość ludzi nie wierzy,
że ja jestem z tego środowiska. Chcę stu-
diować pedagogikę albo jakiś kierunek
na AWF – ie.

Kiedy wychodzę z ośrodka przed bra-
mą stoi radiowóz. Policja pyta o pięć-
letniego chłopca. Czemu go szukają? Mat-
ka, pozbawiona częściowo praw rodziciel-
skich, odwiedziła go w ubiegłą niedzielę.
I zaalarmowała policję, że dziecko ma
ślady pobicia. Machina ruszyła. Policja
dokonała wizji lokalnej , zawołano leka-
rzy, aby dokonali obdukcji. Nic nie
stwierdzono. – Sam ksiądz widzi, co się
dzieje – mówi s. Jozuela. – Czy w takiej
sytuacji możemy zajmować się naszą
normalną pracą? Dwa dni temu dzwonili
do mnie z Bytomia, prosili o przyjęcie
trójki rodzeństwa, bo sytuacja tragiczna.
Dlaczego do nas, dlaczego nie do rodziny
zastępczej , pytam? Siostro my nie mamy
dokąd tych dzieci dać. Z rodzinami
zastępczymi wcale nie jest tak, jak o tym
ktoś marzy, usłyszałam. Pomóżcie ! Nies-
tety, wszystkie miejsca u nas już zajęte.

120 lat ratowania dzieci niechcianych
Szukam odpowiedzi na pytanie, co

takiego działo się w ośrodku przed 2007
rokiem, że ściągnął na siebie takie gromy.

Po przeczytaniu reportażu w „Wyborczej”
włos się jeży na głowie. To dobra szkoła
reportażu. Tekst musi wywołać emocje.
Dzieci są gwałcone, krew się leje, siostry
patrzą obojętnie. Czy jednak jest to obraz
prawdziwy, obiektywny?

Nie mówię, że wszystko wiem i ro-
zumiem ale apelowałbym o to, by w oce-
nie historii w Zabrzu uwzględnić kilka
faktów. Siostry boromeuszki prowadzą
swój ośrodek od 120 lat. Zabrzański pro-
boszcz ks. Henryk sprowadził siostry, aby
zaopiekowały się zaniedbanymi dziećmi,
których liczba wraz z uprzemysłowieniem
Górniczego Śląska gwałtownie wzrastała.
Siostry zajmowały się więc dziećmi,
a oprócz tego pracowały jako pielęgniarki
w pobliskich szpitalach oraz pielęgnowały
po domach chore i starsze osoby. Po woj-
nie stalinowskie państwo przejęło od bo-
romeuszek ośrodek, w którym wcześniej
samodzielnie prowadziła oprócz sierociń-
ca ochronkę i szkołę prac ręcznych dla
dziewcząt. Pozwolono im prowadzić tyl-
ko sierociniec, nad którym nadzór objęto,
powołane przez komunistów, Stowarzy-
szenie Katolików Caritas. Od początku lat
60. w klasztorze pracowało kilkanaście
sióstr, w ośrodku przebywało średnio 80 –
85 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Po-
jawiały się tam często kontrole nadzorcze
władz szkolnych, miejskich, wojewódz-
kich, i sanepidu, szukające pretekstu do li-
kwidacji ośrodka. Co pewnie by nastą-
piło, gdyby nie fakt, że nikt inny nie palił
się do opieki nad dziećmi, których nikt
Niechciał. Milicja, a dziś policja nie raz
w środku nocy przywozi tu nieletnie
ofiary kryzysowych sytuacji. Obecnie
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Za-
brzu funkcjonuje jako niepubliczna cało-
dobowa placówka oświatowo wychowaw-
cza podlegająca ministerstwu oświaty,
czyli nadzorowana przez kuratorium.
Trudno mieć pretensje do sióstr o często-
tliwość kontroli czy o prawne regulacje.
Bieżąca działalność jest finansowana
z pieniędzy publicznych, wszelkie remon-
ty czy inwestycje ze środków zgroma-
dzenia. Na przestrzeni ostatnich 50 lat
w domu przebywało w sumie prawie 800
wychowanków. Przypominam ta historię
aby nie przekreślać dobra, aby nie od-
bierać dobrego imienia tym, którzy w tym
miejscu dostawali szanse na lepsze życie.
Siostry boromeuszki cieszą się w Zabrzu
bardzo dobrą opinią. Nie zakładają wła-
snych rodzin, oddają pracy całe swoje ży-
cie, siły i zdrowie. Robią to w jak naj-

lepszej wierze.
Przed 2007 rokiem w domu prze-

bywało ok. 60 dzieci w wieku od 3 do 20
lat. Były dwie grupy chłopców i dziew-
cząt. Nad każdą grupą opiekę sprawowały
dwie siostry wychowawczynie, prakty-
cznie przez 24 godziny na dobę. Wszy-
stkie dzieci były i są kierowane do oś-
rodka przez Sąd Rodzinny. Wszystkie
dzieci tutaj trafiają ze środowisk nie wy-
dolnych wychowawczo. Rodzice są czę-
ściowo albo całkowicie pozbawieni praw
rodzicielskich. Najwięcej dzieci trafia,
do rodzin z problemem alkoholowym, na-
znaczonych przemocą, nie raz przestęp-
stwami kryminalnymi, biedą materialną,
chorobą, inwalidztwem. Dzieci są obcią-
żone traumą wyniesioną z miejsc, gdzie
były wcześniej wychowywane. Bywało,
że nawet 50 proc. wychowanków miało
orzeczoną niepełnosprawność intelektu-
alną. Jak stworzyć dobrze funkcjonujący
dom dla 60 dzieci o tak dużym przekroju
wiekowym z tyloma dysfunkcjami? Naj-
częstsze trudności wychowawcze to: ucie-
czki, wagary, niechęć do nauki, kradzieże,
przemoc słowna i fizyczna, nieposłuszeń-
stwo wobec wychowawców, zły wpływ
bardziej zdemoralizowanych, których nie
chce przyjąć żadna inna instytucja wycho-
wawcza.

Ośrodek nigdy nie był i nie jest zam-
kniętym zakładem. Wszystkie dzieci
kształcą się poza jego murami, chodzą
do kilkunastu różnych placówek oświa-
towych (przedszkole, szkoły podstawowe,
gimnazja, liceum, szkoły zawodowe,
szkoły specjalne). Latem wyjeżdżają
na kolonie, wiele z nich uczęszcza na za-
jęcia poza lekcyjne, chodzą regularnie
na Mszę czy spowiedź do pobliskiego ko-
ścioła, są ministrantami należą do Maria-
nek. Rodzice czy opiekunowie prawni od-
wiedzają dzieci w placówce, a jeśli mają
zezwolenie sądu mogą zabierać je do do-
mu na święta czy na weekendy. Ponad
to dzieci mają zapewnioną stałą specjalis-
tyczną opiekę lekarską i pielęgniarską.
Gdyby, jak podawały gazety, przez lata
dochodziło tutaj do okrucieństwa, dla-
czego nikt z nauczycieli, lekarzy, pielę-
gniarek, księży, rodziców, czy opiekunów,
którzy mieli częsty kontakt z wycho-
wankami, nie dał sygnału, że dzieje się
coś złego.

Siostra Bernadetta pracowało w Za-
brzu przez 30 lat. Miasto Zabrze przy-
znaje co roku nagrodę Świętego Kamila
dla osób lub instytucji za działalność



społeczną lub charytatywną. W 2003 roku
tę nagrodę otrzymała s. Bernadetta. Czy
wszyscy w mieście zostali aż tak zawie-
dzeni? A może jednak dostrzegali jakieś
dobro w ośrodku prowadzonym przez
boromeuszki? Ks. Arkadiusz Kindel, pro-
boszcz pracujący w tej parafii od kilku-
nastu lat potwierdza, że nigdy nie słyszał
słowa skargi na siostry. W protokole
z kontroli w zakresie bezpieczeństwa
ze stycznia 2007 roku, podpisanym przez
pracownika kuratorium i policjanta, czy-
tam: ”Wychowankowie czują się bezpie-
czni w ośrodku. Wspominają o agresj i
wobec nich w szkole, do której chodzą
i w drodze do szkoły”.

Siostry nie są tak zdemoralizowane.
Początek śledztwa przeciwko siostrom

dała sprawa Tomasza Z., który został
skazany za zabicie 8-letniego chłopca.
Przestępstwo miało miejsce w lutym 2006
roku. Zabójca zeznał, że kilka lat wcześ-
niej , kiedy przebywał w ośrodku w Za-
brzu, gwałcił dzieci i sam był gwałcony,
co obszernie relacjonuje reportaż w GW.
Ze sprawcy bestialskiego mordercy To-
masz Z. stał się nagle ofiarą przemocy za-
konnic. Dziennikarka nie wspomina,
że w wyroku skazującym siostry nie ma
ani słowa o czynach, o których opowiadał
Tomasz Z.

W procesie prokuratura opierała się
głównie na słowach wychowanków.

”Składając zeznania w obecności biegłej
psycholog, byli i obecni wychowankowie
ośrodka z jednej strony wskazywali,
iż w placówce jest im dobrze, jednakże
zarazem ujawniali, że w większości sio-
stry zakonne nie okazywały im ciepła” –
czytamy w uzasadnieniu wyroku. Najwię-
cej zarzutów dotyczyło s. Bernadetty, któ-
ra miała stosować wobec kilku chłopców
przemoc fizyczną i słownie ich zniewa-
żać. Ze względu na stopień niepełno-
sprawności pokrzywdzonych nie udało się
ustalić konkretnych dat wydarzeń. Ponad
to siostrę oskarżono o to, że jako dyrektor
nie reagowała na skargi dotyczące dwóch
braci (wychowanków), którzy wykazywa-
li skłonności homoseksualne. Mieli oni
dokonać wobec kilku innych chłopców
z ośrodka „innych czynności seksual-
nych”. Nie ma mowy o gwałcie, a o tym
ciągle się słyszy w mediach. Sąd wskazał
jeden przypadek, gdy siostra miała pod-
żegać innych wychowanków do pobicia
jednego ze wspomnianych braci.

Nie podważam wyroku. Każde użycie
siły czy narażenie na naruszenie inty-
mności dziecka jest czymś nagannym. Ale
warto uwzględnić okoliczności łagodzące.
O części z nich już wspomniałem. W roz-
mowie ze mną siostry nie zaprzeczają, że
nie raz puszczały im nerwy. Przyznają,
w takich sytuacjach mogło dojść do kla-
psów, dosadniejszego słowa czy odep-
chnięcia. Zaprzeczają jednak stanowczo,

aby stosowanie przemocy było ich „me-
todą wychowawczą”. Jeśli dwie zakonni-
ce mają do opanowania przez 24 godziny
na dobę grupę liczącą ok. 20 chłopaków
z wielkimi problemami wychowawczymi,
to nie trudno o sytuacje konfliktowe.
W moim odczuciu błędem była zbyt mała
liczba wykwalifikowanego personelu wy-
chowawczego.

Sąd pierwszej instancji zakazał dwóm
siostrom wszelkiej pracy z młodocianymi
oraz wydał wyrok więzienia w zawiesze-
niu. To zawieszenie uzasadniał tym, że
dostatecznie wpłynie na nie wychowa-
wczo sama świadomość możliwości wy-
konania kary ”zadaniem sądu oskarżone
nie są jeszcze tak zdemoralizowane”, aby
niezbędne było zamykanie ich w więzie-
niu. Po apelacj i prokuratury sąd okręgowy
orzekł, że zamknięcie schorowanej 59 -
letniej zakonnicy jest konieczne. Jaki?
Uzasadnienie sądu zostało utajnione.
- Jeśli zamkniecie ośrodek, to co stanie się
z dziećmi? Czy mają dokąd pójść – pytam
s. Jozuelę. – Są w Zabrzu jeszcze dwa oś-
rodki pomocowe, ale one są pełne. Bardzo
kochamy te dzieci… Ale nie wiem,
co z nimi będzie…

Ks. Tomasz Jaklewicz
źródło: Gość Niedzielny 4 maja 2014,
s. 33 – 35.

Głos o Janie Pawle II
Odwaga, która rodzi się z modlitwy

«Nie lękajcie się» — powiedział Jan
Paweł II na początku swego pontyfikatu
i ten właśnie brak lęku najlepiej charak-
teryzuje jego posługę na Stolicy św. Pio-
tra. Ojciec Święty ukazał nam, że odwaga
połączona z mądrością może wstrząsnąć
nawet tym, co wydaje się być niewzruszo-
ne. Papież nie oparł się na racjonalnych
kalkulacjach, nie poszedł po linii przewi-
dywań mędrców, aby ich zadowolić. Ten
wielki człowiek, który odkrył swoje po-
wołanie kapłańskie w mrocznych czasach
dominacji faszystowskiej nie lęka się
gniewu elit zainteresowanych przede
wszystkim obroną przywilejów gwarantu-
jących ich złudną niezawisłość.

Odwaga — tak uczono nas w szkole

— jest dyspozycją do czynienia
dobra nawet w obliczu zagrożenia,
nie wyłączając niebezpieczeństwa
śmierci. Odwaga nie zależy od wy-
gody, nie ogranicza się ślepo
do afirmacji samej siebie, ale kon-
sekwentnie dąży do jasno określo-
nego celu. Odwaga może koszto-
wać, ale może też doprowadzić
do chwały. Ilu ludzi byłoby w sta-
nie tak wielkodusznie przebaczyć
zamachowcy na własne życie?
Odwaga Ojca Świętego poszerzyła
horyzonty tego, co nam wszystkim
wydawało się niemożliwe. Zanim
Jan Paweł II zasiadł na Stolicy
Piotrowej , wielu twierdziło, że jes-
teśmy skazani na powolne rozmy-
cie się i upadek tradycyjnego ka-
tolicyzmu, ale Ojciec Święty po-
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kazał nam, jak należy ewangelizować
współczesny świat: ponownie zwrócił
uwagę Ludu Bożego na najprostsze pra-
wdy, które leżą u podstaw naszej wiary;
na prawdy, które wszyscy pragną poznać.

Jan Paweł II raz jeszcze uświadomił
wierzącym, że nie należy myśleć sloga-
nami, ale trzeba sięgać głębiej . Nauczył
ich ufać człowiekowi nawet wtedy, kiedy
jego serce jest niespokojne. Nauczył ich
słuchać i odpowiadać raczej na najgłębsze
potrzeby ludzkiego serca niż kierować się
głosem opinii publicznej . W ten sposób
Papież wyznaczył im zadanie na następny
wiek. Wskazał też na narzędzia i metody,
jakimi powinni się posługiwać dla osią-
gnięcia tego celu.

Nikt inny nie byłby w stanie po-
prowadzić Kościoła w trzecie tysiąclecie
tak, jak to czyni obecny Papież. Nie zwa-
żając na fanatyków oczekujących końca
czasów, Jan Paweł II spokojnie, ale z mo-
cą poucza nas, abyśmy kontemplowali
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wskazuje
nam też, że aby odnowić się wewnętrznie,
musimy zwrócić się ku korzeniom naszej
wiary. Papież nie idzie za głosem tych,
którzy chcą rozwiązać problemy współ-
czesnej ludzkości za pomocą ideologii.
Jan Paweł II wie, że mądrość — tak samo
zresztą jak i odwaga — rodzi się z modli-
twy; z modlitwy w jedności z Kościołem
i w łączności ze świętymi. Ufność, jaką
Papież pokłada w modlitwie, jest dla nas
przykładem i obroną przed złudą różno-
rodnej egzotyki duchowej , która zagraża
człowiekowi naszych czasów.

Deal W. Hudson Redaktor naczelny ame-
rykańskiego miesięcznika «Crisis»

Troska o młodzież
Pośród wszystkich wielkich postaci

naszych czasów Jan Paweł II jest czło-
wiekiem, który patrzy najdalej w przy-
szłość. Zapoczątkował on proces odnowy,
który jest próbą rewizji kultury chrześci-
jańskiej . Opublikował serię wspaniałych
encyklik. Zawarł i objaśnił w nich pod-
stawowe zasady, które leżą u podstaw tej
odnowy i prawdopodobnie dokumenty te
— obok nowej wersj i Katechizmu Koś-
cioła Katolickiego — stanowią najcen-
niejszy dorobek obecnego pontyfikatu.
Encykliką, którą cenię sobie najbardziej ,
jest Ewangelium vitae. Papież broni i upo-
wszechnia w niej ideę świętości życia lu-
dzkiego jako podstawy reformy porządku

moralnego.
Dążenie Jana Pawła II do odbudowy

świadomości moralnej człowieka nabiera
szczególnego znaczenia, gdy zwraca się
on do ludzi młodych i do rodzin. Przed-
miotem jego największej troski jest mło-
dzież. Nie chce stracić tego pokolenia lu-
dzi dla Kościoła. Papież nigdy nie pró-
buje uwodzić młodzieży kusząc łatwizną
i konformizmem. Wręcz przeciwnie,
oczekuje od niej bohaterstwa. W Paryżu
powiedział do młodych, że będą musieli
zapłacić wysoką cenę za wybór zasad
moralnych, które sprzeciwiają się temu,
co proponuje im świat. Młodzież, która
odpowiada na wezwanie Papieża, staje się
symbolem renesansu Kościoła. W cen-
trum tej odnowy stoi Jan Paweł II.

Ann Husted Burleigh Członek redakcji
amerykańskiego miesięcznika «Crisis»

Człowiek wielkiego serca
Na przestrzeni dwudziestu lat pontyfi-

katu Jan Paweł II nie tylko potwierdził
intelektualną pozycję Kościoła i jego
wpływ na życie i kształt współczesnego
świata, ale dokonał o wiele więcej . Jako
człowiek wielkiego serca uświadomił nam
przede wszyskim, że Jezus Chrystus żyje
w sercach ludzi. Karol Wojtyła jest zako-
chany w Bogu i tak jak Pan Jezus jest nie-
ustannie w drodze. Spotyka na niej innych
ludzi, pozdrawia ich i wyciąga do nich
swą dłoń.

Historia zapamięta Jana Pawła II jako
tego, który zaprowadzał jedność i ukazy-
wał kierunki rozwoju Kościoła, narażo-
nego po Soborze Watykańskim II na po-
działy i rozbicie wewnętrzne. W wyją-
tkowy sposób potrafił on połączyć tra-
dycję i prawdy zawarte w wyznaniu wiary
z wyczuleniem na oczekiwania współcze-
snego świata. Przypomniał nam, że to,
kim jest człowiek, nie zależy od historii,
ale że to ludzkość, przy pomocy Boga,
określa historię. W okresie upadku wielu
ideologii Jan Paweł II uświadomił nam,
że prawdziwym człowiekiem, który au-
tentycznie przeżywa swoją wolność jest
tylko ten, kto żyje dla innych.

Abp Charles J. Chaput OFMCap Metro-
polita Denver

Pasterz Ludu Bożego
Cała historia życia Jana Pawła II na-

znaczona jest cierpieniem. Miał prawie
dwadzieścia lat, kiedy do Krakowa weszli

Niemcy, by deportować i zabijać. Spra-
wował Mszę św. prymicyjną, kiedy wła-
dzę objął rząd walczący z Kościołem.
Został biskupem i żeby dzieci i młodzież
uczyć katechizmu, narażał się na wiele
trudności. W każdej chwili groziło jakieś
niebezpieczeństwo. Tuż po wyborze na
Papieża powiedział z balkonu Bazyliki
św. Piotra: «Jeżeli się pomylę, to mnie
poprawcie». A tymczasem to on, dobry
pasterz, prowadzi swoją owczarnię pośród
zasadzek i niebezpieczeństw.

To właśnie ten kapłan, który przyszedł
z daleka, zaczął burzyć mur dzielący
świat siłą ideologii i policyjnego oręża.
Najpotężniejszym człowiekiem na ziemi
jest Bill Clinton, lecz ani on, ani Borys
Jelcyn nie zadają sobie pytania: «Ile
dywizji ma Papież?» Wiedzą bowiem, że
to Karol Wojtyła jest postacią, która do-
minuje w historii tych dwudziestu lat.
Przeciwstawił się marksizmowi i dopro-
wadził do jego kryzysu posługując się
słowami Ewangelii. Pojechał do krajów
najuboższych, całował ich ziemię i prze-
mawiał do tłumów: jego pontyfikat oz-
nacza również koniec zimnej wojny. Jako
pierwszy papież odwiedził rzymską syna-
gogę. Nawiązał stosunki dyplomatyczne
z Izraelem i spotkał się z przedstawicie-
lami wszystkich Kościołów.

Przyjął Michaiła Gorbaczowa i prze-
szedł z Helmutem Kohlem przez Bramę
Brandenburską. Odwiedził miasta pogrą-
żone w rozpaczy, Sarajewo i Bejrut,
a na Kubie stanął obok Fidela Castro.
Przyczynił się do upadku komunizmu.
Jedna z jego encyklik nosi tytuł: «O pracy
ludzkiej». Pierwszym doświadczeniem
młodego Karola była praca w fabryce.
Dorastał niedaleko Oświęcimia, miejsco-
wości znanej wszystkim jako Auschwitz.
Może słyszał gwizd pociągów jadących
do ostatniej stacj i, Birkenau, do miej-
scowości położonej wśród brzóz, skąd nie
było powrotu.

Poznał biedę chłopów w wioskach
podobnych do siebie jak dwie krople
wody, pola obsiane żytem, jarmarki rojące
się od ludzi i wozów, kościoły z chórami
pokrytymi kurzem, drewniane figury
świętych, Madonny z cierpliwymi oczami
służących z folwarku.

W Polsce od wieków ludzie godzą
się z cierpieniem. I nie jest ona już tylko
ojczyzną Mikołaja Kopernika albo Fryde-
ryka Chopina, lecz także Karola Wojtyły,
który zostawił zieloną wieżę katedry wa-
welskiej , by służyć Kościołowi i światu



Wystawa Jubileuszowa
1 50 – lecia powstania Straży Honorowej NSPJ

>>11

na stolicy św. Piotra.

Enzo Biagi Pisarz i publicysta włoski

Źródło:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/
THW/glos_o_jp2.html

W ramach obchodu jubileuszu 150 -
lecia powstania Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w naszym
kościele od 6 kwietnia przez tydzień eks-
ponowana była wystawa obrazująca dzie-
je i dorobek organizacji. Większość pre-
zentowanych materiałów to fotokopie
oryginalnych dokumentów, druków, wy-
dawnictw i zdjęć zachowanych w kra-
kowskim archiwum Arcybractwa oraz fo-
tografie zabytków związanych z kultem
Serca Pana Jezusa przechowywanych
w klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie.

Straż Honorowa Najświętszego Serca
Pana Jezusa jest kontynuatorką wielo-
wiekowej tradycji kultu Jego Serca. Za
pierwszą wielką propagatorkę tego kultu
uważa się św. Gertrudę z Helfty, a niero-
zerwalnie związany jest on z zakonem
Nawiedzenia. Czcicielem Serca Jezuso-
wego był również współzałożyciel zako-
nu św. Franciszek Salezy.

Stowarzyszenie ma swoje korzenie
w objawieniach wizytki św. Małgorzaty
Marii Alacoque z klasztoru Paray-le-Mo-
nial w Burgundii. Jej doświadczenia mis-
tyczne stały się źródłem nowożytnego
kultu Serca Jezusowego zatwierdzonego
w 1765 r. przez papieża Klemensa XIII.
Straż Honorowa wpisuje się również
w tradycję Bractwa Najświętszego Serca
Jezusowego działającego przy krakow-
skim klasztorze Sióstr Wizytek od 1718 r.

Straż Honorowa Najświętszego Serca
Pana Jezusa powstała przed stu pięćdzie-
sięciu laty w roku 1863. Jej inicjatorką
była s. Maria od Najświętszego Serca
Bernaud z klasztoru Bourg-en-Bresse,
w którym 13 marca 1863 r. wspólnota
Sióstr Wizytek zobowiązała się do szcze-
gólnego wyrażania czci, miłości i wyna-
grodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa.
Wkrótce członkami Straży zostali liczni
duchowni i inne klasztory zakonu Nawie-
dzenia, a także osoby świeckie. W nastę-
pnym roku Straż została wyniesiona
do godności Bractwa i od tego czasu roz-
szerzyła się z niesłychaną szybkością
w całym katolickim świecie.

Papież Pius IX 16
czerwca 1864 r. nadał
Bractwu Straży Honoro-
wej takie same odpusty
i łaski duchowe jakie po-
siadało wcześniej Arcy-
bractwo Najświętszego
Serca Jezusa założone
w kościele Najświętszej
Maryi Królowej Pokoju
w Santa Maria de la salud
Pacheco w Rzymie. Pa-
pież Leon XIII wyniósł
w roku 1878 Bractwo
w Bourg do godności Ar-
cybractwa dla Francji
i Belgii. Z biegiem czasu
powstawały Arcybractwa
Straży Honorowej także
w innych państwach całe-
go świata.

Codzienne życie
członków Straży reguluje
specjalny zegar. Jest to
tarcza na której wypisane imiona człon-
ków otaczają Serce Jezusa. Zewnętrzny
krąg tworzą Najświętsza Maryja Panna,
św. Józef wraz ze świętymi, sprawiedliwi
oraz dziewięć chórów anielskich. U góry
tarcza opatrzona jest napisem „Cześć,miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusowemu”. Członkowie Straży wybierają jedną
godzinę w ciągu dnia i w tym czasie nie
zmieniając swych codziennych zajęć sta-
rają się łączyć duchowo ze Zbawicielem
i ofiarowywać Mu swoje myśli, słowa,
uczynki i cierpienia. Szczególną odmianą
jest zegar miłosierdzia. Jest to specjalny
zegar Straży Honorowej ustanowiony
w roku 1881 przeznaczony do wpisywa-
nia osób, rodzin lub grup społecznych
w intencji których w duchu wynagro-
dzenia lub przebłagania członkowie Stra-
ży zobowiązują się do odprawiania do-
datkowej godziny Straży. Zegar różni się
tym od zwykłego, że jest opatrzony na-
pisem „Mój Jezu Miłosierdzia”.

W Polsce pierwsze Bractwo Straży
Honorowej zostało kanonicznie założone

w kościele Sióstr Nawiedzenia Najświę-
tszej Maryi Panny Sióstr Wizytek w Kra-
kowie 1 stycznia 1869 r. Jednakże
w związku z sytuacją polityczną działal-
ność Straży była utrudniona. Dlatego
w roku 1911 Bractwo Straży Honorowej
przyłączyło się do Arcybractwa w Wie-
dniu. Gdy po zakończeniu I wojny świa-
towej Polska odzyskała niepodległość je-
go eminencja Achilles Ratti wizytator
apostolski dla Polski, a później papież
Pius XI na prośbę Sióstr Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Krakowie
dekretem z 19 stycznia 1919 r. wyniósł
Bractwo Straży Honorowej w kościele
Sióstr Wizytek w Krakowie do godności
Arcybractwa dla Polski. A dekretem z 8
lutego 1920 r. jako nuncjusz apostolski
zatwierdził dla Arcybractwa w Krakowie
wszystkie odpusty i przywileje udzielone
przez stolicę apostolską Arcybractwu
w Bourg. Świętując jubileusz nie sposób
nie wspomnieć z wdzięcznością o lu-
dziach, którzy współtworzyli Straż Hono-
rową i odcisnęli swój ślad w jej dzia-



12

łalności.
W pierwszej kolejności wymienić

trzeba biskupa Anatola Nowaka. To jego
podpisy widnieją na najstarszych doku-
mentach i drukach zachowanych w ar-
chiwum Straży. Przez wiele lat ducho-
wym opiekunem i dyrektorem general-
nym Arcybractwa był ks. Mateusz Jeż.
Odrodzenie Arcybractwa w wyzwolonej
Polsce i jego rozkwit zawdzięczamy
s. Marii Józefie Twarowskiej . Będąc głę-
boką czcicielką Najświętszego Serca Pana
Jezusa z czasem stała się niezastąpioną
animatorką Arcybractwa Straży Honoro-
wej NSPJ w Polsce, które zorganizowała
i kierowała nim przez wiele lat. Zmarłą
w klasztorze krakowskim 25.XII.1 955 r.
w opinii świętości. Rozwijająca się po-
myślnie w odrodzonej Polsce Straż Ho-
norowa potrzebowała różnego rodzaju
dokumentów. Druki erygowania poszcze-
gólnych ośrodków Straży, wykazy odpu-
stów i dyplomy publikowane przez Straż
wzorowane były na francuskich i au-
striackich odpowiednikach. W krakow-
skim Archiwum Straży zachowały się eg-
zemplarze takich druków. W okresie mię-
dzywojennym Arcybractwo rozwijało się
wręcz żywiołowo. Nastąpił wówczas nie-
bywały rozwój liczebności ośrodków
Straży, ilości członków i rozkwit w za-
kresie działalności. Archiwum Straży za-
chowała się nadsyłana do Krakowa doku-
mentacja fotograficzna z uroczystości
poświęcenia ołtarzy, sztandarów, spotkań
i pielgrzymek bractw rozsianych po całej
Polsce w jej ówczesnych granicach.

Przewodnikiem dla każdego
członka Straży Honorowej jest
podręcznik. Jego pierwsze fran-
cuskie wydanie ukazało się
w Bourg w 1868 r. Wkrótce
opublikowano przekład tego po-
dręcznika na język polski.
Otrzymał tytuł „Wielki podrę-
cznik Arcybractwa Straży Ho-
norowej NSPJ”. Do wybuchu II
wojny światowej ukazało się
sześć kolejnych wydań. Jeszcze
w roku 1947 opublikowano na-
stępne, siódme, co świadczy
o zapotrzebowaniu i wielkiej li-
czbie członków Straży. Dużym
powodzeniem cieszyło się tez
skrócone wydanie podręcznika
tzw. „Mały Podręcznik Arcy-
bractwa Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa”.
W 1937 r. ukazało się drukiem

jego ósme wydanie. Więź pomiędzy
członkami Straży budowały i umacniały
wiadomości o Straży Honorowej wyda-
wane od roku 1921 . Początkowo była to
skromna broszurka o małym formacie
o wymiarach zaledwie 13 cm wysokości
i 9,5 cm szerokości. W połowie lat dwu-
dziestych powiększono format, pojawiła
się kolorowa okładka, ilustracje. Kolejne
zmiany miały miejsce w latach trzy-
dziestych. Ostatni przedwojenny numer
wiadomości jest opatrzony datą wrzesień -
październik 1939 r.

Po zakończeniu wojny wydawanie
czasopisma wznowiono dopiero w 1947r.
ale na krótko. Numer pierwszy wiadomo-
ści z 1950 r. był zarazem ostatni w po-
wojennych dziejach Straży. Wydawanie
czasopisma wznowiono w 1989 r. Nato-
miast numer 5 wiadomości Straży Hono-
rowej NSPJ na lata 1992-1993 otrzymał
nową szatę graficzną i powrócono rów-
nież do dawnego formatu. Była to już
publikacja na dobrym papierze z barwną,
lakierowaną okładką i czarno-białymi ilu-
stracjami licząca 48 stron. W odrodzonej
Polsce Arcybractwo prowadziło ożywioną
działalność wydawniczą, która odegrała
znaczną rolę w formacji i życiu członków
Straży. Po roku 1989 Arcybractwo Straży
Honorowej NSPJ w Krakowie wznowiło
aktywność publicystyczną pod własnymi
auspicjami. W 1988 r. powołano do życia
wydawnictwo Arcybractwa Straży Hono-
rowej NSPJ. W kilkuletnim dorobku do-
minują publikacje kierowane przede

wszystkim do członków Straży Hono-
rowej NSPJ, ale nie brak również pozycji
dla szerokiego kręgu odbiorców. Wyda-
wnictwo wydało drukiem liczne materiały
formacyjne oraz publikacje poświęcone
szerzeniu kultu NSPJ i propagowaniu
duchowości salezjańskiej . Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagie-
wnikach odbyła się 10 marca 2013 r. uro-
czysta inauguracja jubileuszu 150 ciolecia
istnienia Straży Honorowej NSPJ. Mszę
św. na którą przybyły delegacje z oś-
rodków Straży z całej Polski sprawował
ks. Biskup Grzegorz Kaszak. Po południu
w Centrum Błogosławionego Jana Pawła
II uczestnicy uroczystości wysłuchali pre-
lekcji na temat dziejów i duchowości
Straży Honorowej . Inaugurację jubileuszu
zakończono odmówieniem koronki
do Miłosierdzia Bożego. Istotnym pun-
ktem obchodów roku jubileuszowego
była pielgrzymka do Francji, do miejsc
związanych z historią kultu NSPJ, dzie-
jami Straży Honorowej oraz m. in.
do grobu s. Marii od Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Bernaud. Wzięli w niej
udział przedstawiciele ośrodków Straży
z całej Polski.

Opr. na podst. prezentacji
prof. dr hab. Andrzeja Włodarka
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Lipiec - miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa
Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa
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Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc
lipiec to czas poświęcony szczególnej czci
Najświętszej Krwi Chrystusa (święto
zostało usunięte z kalendarza Kościoła
w 1969 r.). Pierwsze wzmianki o czczeniu
Krwi znajdziemy we wczesnochrześci-
jańskich hymnach i dziełach Ojców
Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział
w Niej m. in. skuteczny środek umo-
cnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy odstołu niczym lwy ziejące płomieniami.Staliśmy się postrachem dla demona,myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jakniezmiernie nas miłuje… Ta Krew, gdygodnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza światcały… Ona jest ceną wszechświata,za którą Chrystus odkupił Kościół…”.

Kult Przenajdroższej Krwi związany
jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult
relikwii Krwi Chrystusa opiera się
na dwóch ich „odnalezieniach”, które
miały miejsce w 804 i 1048r. Pierwsze
zostało odnotowane w „Annałach Kró-
lewskich Franków”, a drugie opisane
w dwóch źródłach: „O odnalezieniach
Krwi Pańskiej” i w „Kronikach” szwe-
dzkiego mnicha Hermana di Reichenau.
Na podstawie tych źródeł znana jest hi-
storia rzymskiego żołnierza Longina, któ-
ry na Golgocie przebił włócznią bok Je-
zusa. Po nawróceniu Longin przywiózł
do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną
Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono
konającego Jezusa. W 1053 r. papież Leon
IX przybył do Mantui, oddał cześć reli-
kwii i potwierdził jej autentyczność.

Przez wieki papieże troszczyli się
o rozwój kultu. Papież Benedykt XIV po-
lecił ułożyć Mszę św. i oficjum ku czci
Boskiej Krwi. Pius IX dekretem Redempti
sumus (1849 r.) wprowadził obchody
święta Krwi Chrystusa w całym Kościele.
Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca.Papież Jan XXIII, wielki czciciel Przenajdroższej Krwi, który swoje nabożeń-
stwo do Ceny Zbawienia wyniósł z ro-
dzinnego domu mówił: „to nabożeństwozostało mi wpojone już w życiu rodzinnym,

od wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje mi w pamięciżywe wspomnieniemoich sędziwych rodziców, recytującychw dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi”, za-
twierdził Litanię do
Krwi Chrystusa w ca-
łym Kościele, o czym
mówi w liście apo-
stolskim Inde a Primis
- O kulcie Najdroższej
Krwi Jezusa Chrystusa
- 30.06.1 960 r. .

Ogromny wpływ
na rozwój czci Krwi
Jezusa miały cuda
Eucharystyczne np.
w Lanciano i Orvieto
(Włochy).

Powrót kultu
Krwi Chrystusa (po
kryzysie w epoce od-
rodzenia) nastąpił w e-
poce napoleońskiej ,
kiedy ataki na Kościół
były wzmożone.
W 1808 r. w bazylice
San Nicola in Carcere
w Rzymie, gdzie znaj-
dowały się relikwie Krwi
Chrystusa powstało Bractwo Przenajdroż-
szej Krwi. Jego założyciel, ks. Franciszek
Albertini, pragnął przez „Koronkę Prze-
najdroższej Krwi” mobilizować ludzi
do walki z ówczesnymi problemami –
bezrobociem, demoralizacją czy alkoho-
lizmem. Apostołem Krwi Chrystusa był
w XIX stuleciu także rzymski kapłan św.
Kasper del Bufalo założyciel Zgroma-
dzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obe-
cnie w Częstochowie pod opieką Misjo-
narzy znajduje się jedyne w Polsce san-
ktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie
od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chry-
stusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroż-

szej Krwi z Schellenbergu (Księstwo
Lichtenstein).

Również Jan Paweł II w rozważaniu
przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca
2001 r. przypomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji NajświętszejKrwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicymiłości i miłosierdzia. Krew Chrystusajest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci.Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kro
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pla może wybawić cały świat od wszelkiejwiny”.
Jan Paweł II w encyklice „Evenga-

lium Vitae” naucza: „Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest człowiek woczach Boga i jak ogromna jest wartośćjego życia. (…) Właśnie kontemplującdrogocenną krew Chrystusa, znak Jegoofiarowania się z miłości (por. J 1 3,1 ),człowiek wierzący uczy się dostrzegaći cenić niemalże Boską godność każdejosoby i może wołać pełen wdzięcznościi radosnego zdumienia: „Jakąż wartośćmusi mieć w oczach Stwórcy człowiek,skoro „zasłużył na takiego i tak potężnegoOdkupiciela” (por. Exsultet z Wigilii Pas-
chalnej), skoro „Bóg Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek, „niezginął, ale miał życie wieczne” (por.
J 3,1 6)! ”.

Duchowość Krwi Jezusa to szczegól-
ne zaproszenie, by w codziennym zma-
ganiu z trudnościami, w dobie cywilizacji
śmierci, neopogaństwa, demoralizacji,
szerzącego się okultyzmu, deptania lu-
dzkiej godności „zbierać” Drogocenną
Krew Baranka i obmywać świat, by
usłyszeć „krzyk Krwi” we wszelkich bie-
dach dotykających drugiego człowieka,
w ciemnościach ludzkiej duszy.

Bazylika konkatedralna p.w. Św.
Andrzeja Apostoła w Mantui cieszy się
przywilejem przechowywania do dzisiaj
cennej relikwii Krwi Chrystusa. Nie dziwi
fakt, że ze względu na znaczenie religijne,
konkatedra ta zawsze była powiązana
z historią Mantui –centrum życia reli-
gijnego i społecznego. Historycznie
stwierdzono, że w miejscu, gdzie dzisiaj
znajduje się świątynia zaprojektowana
przez Leona Baptystę Albertiego, istniały
dwa kościoły wybudowane w różnym
czasie, poświęcone Św. Andrzejowi.

Nie sposób ustalić daty powstania
pierwszego kościoła. Przypuszczalnie,
według niektórych historyków, był to o-
kres następujący po pierwszym „inventio”
czyli odnalezieniu. Inni jednak przesu-
wają datę jego powstania do czasów
Karola Wielkiego i nie wiążą go z faktem
przechowywania relikwii. Wszelkie inne
odniesienia mają związek z relikwią
Przenajdroższej Krwi.

Kult relikwii Krwi Chrystusa opiera

się na dwóch ich „odnalezieniach”, które
miały miejsce w 804 i 1048 r. Pierwsze
wydarzenie zostało odnotowane w „Anna-
łach Królestwa Franków” przez Eginarda,
dworzanina i biografa Karola Wielkiego.
Drugie „odnalezienie” jest obszernie opi-
sane w dwóch źródłach średniowie-
cznych: ”O odnalezieniach Krwi Pań-
skiej”, spisanego w Mantui przez niezna-
nego autora II poł. XI w. i w „Kronikach”
szwedzkiego mnicha Hermana di Reiche-
nau. Z tych źródeł oraz z ubogacających
danych historycznych i kronikarskich
pochodzi tradycja, która umiejscawia
w Mantui Św. Longina. Był to rzymski
żołnierz, który na Golgocie własną włó-
cznią przebił bok Chrystusa, powodując
wypłynięcie wody i krwi. Po swoim na-
wróceniu zawiózł on do Mantui ziemię
z Kalwarii nasączoną Krwią Chrystusa
oraz gąbkę użytą do napojenia konającego
Jezusa zakwaszonym winem. Z obawy
przed profanacją, Święty ukrył relikwie
Męki Pańskiej w ołowianej kasetce i sam
zakopał je w miejscu, gdzie dzisiaj mieści
się bazylika, a które kiedyś znajdowało się
daleko poza murami miasta. Wkrótce po-
tem Św. Longin poniósł śmierć męczeń-
ską i został pochowany w pobliżu reli-
kwii. Z powodu burzliwych faktów, które
doprowadziły do upadku Zachodniego
Imperium Rzymskiego, zatracono wszelki
ślad relikwii, aż do czasów Karola Wiel-
kiego. W roku 804 nastąpiło pierwsze ich
odnalezienie. Według tradycji Św. Andrzej
objawił się we śnie pewnemu wiernemu
i wskazał mu miejsce, w którym znaj-
dowały się relikwie. Papież Leon III przy-
był do Mantui na zaproszenie imperatora
Karola Wielkiego i stwierdził autenty-
czność relikwii. Wtedy właśnie został wy-
konany pierwszy relikwiarz, do przecho-
wywania nadzwyczajnych pamiątek Męki.
Niewielka ich cząstka została przekazana
Karolowi Wielkiemu i umieszczona
w jego królewskiej kaplicy w Paryżu.
W 924 r., w obliczu niebezpieczeństwa
najazdu Hangarów, relikwie zostały pono-
wnie ukryte. W roku 1048 nastąpiło dru-
gie odnalezienie. I tym razem Św. Andrzej
objawił się podczas snu błogosławionemu
Wojciechowi– niewidomemu, który nie-
gdyś pełnił służbę w rodzie Canossa.
Dzięki temu określono miejsce spoczynku
zarówno ciała Św. Longina jak i marmu-
rowej urny, zawierającej skrzynkę z Prze-
najdroższą Krwią. W 1053 r. przybył
do Mantui papież Leon IX, aby oddać
cześć cennej relikwii. Po uroczystym po-

twierdzeniu jej autentyczności, usiłował
nawet zabrać je ze sobą do Rzymu. Wy-
wołało to ogromny sprzeciw, który zmusił
papieża do ucieczki i ukrycia się w bene-
dyktyńskim klasztorze w Polirone.

Mniej więcej w tym czasie powstała
nowa świątynia, większa i zaopatrzona
w kryptę, gdzie przechowywane były
święte relikwie. W roku 1472 położono
pierwszy kamień pod budowę obecnej
świątyni, aby „mieć więcej miejsca, gdzie
pobożny lud mógłby się pomieścić i zo-
baczyć Krew Chrystusa”, jak zakładał jej
architekt. Jedna z bocznych kaplic po-
święcona jest Św. Longinowi. Po bokach
ołtarza znajdują się dwa sarkofagi –
z kośćmi Św. Longina i Św. Grzegorza
z Nazjanzu. Freski ścienne w tej kaplicy
przedstawiają scenę „Ukrzyżowania”
z Longinem na klęczkach, zbierającego
Krew Chrystusa do kielicha oraz epizod
drugiego „odnalezienia”. Krypta z reli-
kwiami została zbudowana na planie
krzyża greckiego z ośmiokątnym „koś-
ciółkiem” pośrodku. Relikwie Krwi Chry-
stusa zostały umieszczone w osiemna-
stowiecznym relikwiarzu – dziele medio-
lańskiego złotnika Giovanniego Bellezza.
Można je oglądać jedynie w Wielki Pią-
tek. Poza tym dniem są one zawsze zam-
knięte w urnie wykonanej z zielonego
marmuru. Do czasów obecnych przetrwa-
ła tylko niewielka część pierwotnych reli-
kwii. W 1848 r. sprofanowali je austriaccy
najeźdźcy; zaginęła wówczas gąbka i wię-
ksza część relikwii Krwi. Wtedy również
zostały zniszczone pierwsze naczynia
przechowujące cenne relikwie.

W ciągu wieków bazylika Św. An-
drzeja, kryjąca Relikwie Męki Pańskiej
stawała się coraz bardziej obleganym
centrum pielgrzymkowym. Wzdłuż dróg,
które prowadziły do świątyni budowano
kościoły i zajazdy dla lepszego przyjęcia
przybywających i odpowiedniej opieki
duchowej . Przypuszczalnie na wzór jero-
zolimskiej rotundy i „świętych stacj i”
w początkach XIIw. powstały cztery ko-
ściółki o okrągłej podstawie. Do dziś
przetrwał jedynie kościółek Św. Wa-
wrzyńca.

Kult Św. Relikwii został zatwierdz-
ony przez papieża Leona IX w 1053 r.
w Uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego. Papież ten udzielił wówczas przy-
wileju otrzymania odpustu zupełnego



15 >>

SANCTO – wspomnienie z Rzymu…

tym, którzy będą nawiedzać tę świątynię.
Mantua zawsze szczyciła się posiadaniem
tak cennej relikwii, która stała się jej sym-
bolem. W XVw. Gianfrancesco Gonzaga,
pierwszy markiz Mantui, polecił wybić
srebrną monetę z napisem: „Mantuo, zo-
stałaś wywyższona przez Przenajdroższą
Krew”. Przy bazylice istnieją Kawalero-
wie Zakonu Odkupiciela, założeni
w 1608 r. przez Księcia Wincentego Gon-
zagę „dla czci i chwały Najdroższej
Krwi”. Już wcześniej istniało w bazylice
Towarzystwo Przenajdroższej Krwi, któ-

rego początki sięgają 1459 r. . Należeli
do niego szlachetnie urodzeni mężczyźni,
którzy zobowiązali się do utrzymywania
nieustannie zapalonych lamp przed ołta-
rzem Krwi Chrystusa. Inni członkowie
oddawali się dziełom miłosierdzia. Co-
dziennie odmawiali oni modlitwy przeka-
zane ze starożytności, nazywane pow-
szechnie „Siedem Przelań”. Już od XVII
wieku 12 marca odprawia się Mszę Św.
i odmawia Liturgię Godzin własną o od-
nalezieniu Krwi Chrystusa, zatwierdzoną
przez Stolicę Apostolską.

Od 1998 roku cząstka tej Relikwii
znajduje się w Częstochowie u Misjo-
narzy Krwi Chrystusa.

21 października 1999 roku ks. arcy-
biskup Stanisław Nowak w tym miejscu
eryguje Sanktuarium Krwi Chrystusa.

oprac. na podst.
http://www.krolowa-pokoju.com.pl

Kiedy 1 maja 2011 roku opuszczałem
Plac Świętego Piotra w Watykanie po uro-
czystości, podczas której papież Polak zo-
stał ogłoszony błogosławionym, postano-
wiłem, że zrobię wszystko, aby kiedyś,
o ile będzie to możliwe, uczestniczyć
w kanonizacji bł. Jana Pawła II. I stało
się. Jestem głęboko przekonany, że za-
wdzięczam tę szczególną łaskę dziś Świę-
temu Janowi Pawłowi II.

Jego postać jest dla mnie szczególnie
bliska i wyjątkowa. Całe moje życie
to bycie blisko Jego osoby. Można mnie
nazwać „dzieckiem pontyfikatu Jana Pa-
wła II”. Czas dzieciństwa, dorastania, po-
wołanie i wreszcie początki kapłańskiego
życia, to Jego pontyfikat. Na swoim pry-
micyjnym obrazku umieściłem słowa:„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, wypo-
wiedziane przez Ojca Świętego w Niepo-
kalanowie w 1983 roku. Tarnów, Zako-
pane, Stary Sącz, Kraków – to miejsca,
gdzie mogłem uczestniczyć w niezwy-
kłych, niezapomnianych spotkaniach
z Papieżem. I ten szczególny dzień - 2
kwietnia 2005 roku, dzień moich kolej-
nych urodzin, pierwszy rok mojego ka-
płaństwa. Właśnie wtedy Jan Paweł II od-
chodzi do Domu Ojca. Odczuwam smu-
tek, gdyż odszedł Ojciec, który prowadził
i wskazywał drogę. Z drugiej strony rado-
sne „Santo Subito” w czasie pogrzebu
zmieniło żal w nadzieję, że Jan Paweł II,
Karol Wojtyła, pozostaje z nami na za-
wsze.

Po ogłoszeniu daty kanonizacji Jana
Pawła II, 30 września 2013 roku, razem
z moim rocznikowym kolegą, ks. Piotrem
Siemkiem, postanowiliśmy wybrać się
na uroczystości do Rzymu. Na początku

listopada udało się zdobyć bilety na sa-
molot. Towarzyszyło nam jeszcze dwóch
księży: ks. Janusz Batko i ks. Stanisław
Olszak.

W nocy z 24 na 25 kwietnia udaliśmy
się na lotnisko Katowice – Pyrzowice,
aby o 6 rano wylecieć do Włoch. Już
na lotnisku dało się odczuć, że coś nie-
zwykłego ma się wydarzyć. Większość
pasażerów stanowili pielgrzymi podróżu-
jący w pojedynkę, w małych lub wię-
kszych zorganizowanych grupach. Szuka-
nie siebie, oddanie bagażu, odprawa cel-
na, modlitwa, krótkie drzemki i wreszcie
oderwanie wielkiej maszyny od pasa star-
towego, aby zatopić się w chmurach
i swoich myślach.

Rzymskie Ciampino przywitało nas
bezchmurnym niebem i gorącym włoskim
słońcem. Po odszukaniu siebie i odebra-
niu bagażu, ruszyliśmy na podbój Rzymu.

Przepełniała nas radość. Niestety, kiedy
czekaliśmy na autobus, nasze nastroje nie-
co uległy zmianie. Okazało się, że z czte-
rech aparatów fotograficznych, które za-
bieraliśmy, ostatni został na lotnisku
w Katowicach. Byliśmy pewni, że prze-
padł bezpowrotnie, ale Święty, który poz-
wolił nam szczęśliwie dotrzeć na miejsce,
zadbał, aby i tu wszystko się dobrze uło-
żyło. Aparat czekał na nas na lotnisku
w Biurze Rzeczy Znalezionych. Odebra-
liśmy go w drodze powrotnej .

Na tych kilka dni zatrzymaliśmy się
u mojej sąsiadki z rodzinnej parafii,
Agnieszki, która mieszka w San Paolo.
Mieliśmy do dyspozycji podłogę w go-
ścinnym pokoju, cztery materace, łazien-
kę, kuchnię, w której dowodziła Agnie-
szka i pożyczony od niej aparacik foto-
graficzny.

Rzym powoli gęstniał od przybyłych

fot. ks. Janusz Batko, ks. Robert Ciastoń



16 >>

pielgrzymów. Zaczęto ustawiać bariery
wytyczające kierunki dla tych, którzy
przemieszczali się w przeciwne strony.
Z godziny na godzinę na drogach doja-
zdowych pojawiało się coraz więcej auto-
karów z pielgrzymami i grup zwiedza-
jących rozgrzane popołudniowym słoń-
cem miasto. Dobrze było przypomnieć
sobie miejsca i obrazy, które kiedyś za-
padły w pamięć, przeżyć niektóre rzeczy
jeszcze raz.

Rzym powoli stawał się całym świa-
tem. Co krok dało się słyszeć inny język,
można było zobaczyć inny kolor skóry.
Ogromne banery, telebimy, śpiewy, róż-
norodne stroje i tańce przybyłych za-
powiadały to, co miało się dokonać w nie-
dzielę.

Po godzinie 1 5 dotarliśmy przed Ba-
zylikę św. Piotra w Watykanie. Kolejka
czekających na wejście do Bazyliki, która
wiła się wokół Placu, nie miała końca. Jak
się okazało, były to grupy zorganizowane,
które czekały na swoje specjalne wejście.
My skorzystaliśmy z innego wejścia
i tym sposobem po upływie kilku minut
byliśmy we wnętrzu Bazyliki. Miejscem
centralnym, do którego zmierzali wszys-
cy zwiedzający był grób bł. Jana Pawła II
oraz bł. Jana XXIII. Tu nie było śpiewu
ani głośnych modlitw. Panowała niczym
niezmącona cisza, tylko patrząc w płytę
grobu z napisem BEATVS IOANNES
PAVLVS PP. II, czuliśmy, jak łzy same
wypływały spod powiek….

Plac przed Bazyliką zaczęto przygo-
towywać na przyjęcie pielgrzymów. Ob-
serwowaliśmy ustawianie sektorów, ukła-
danie kwiatów, rozkładanie telebimów
i bieganie dziennikarzy szukających jak
najlepszego miejsca. Sobota upłynęła nam
również na zwiedzaniu Wiecznego Miasta
i spotkaniach z wieloma znajomymi, któ-
rzy także przybyli na uroczystości kano-
nizacyjne.

Dzięki życzliwości naszego kolegi,
ks. Andrzeja Dudka, który studiuje
w Rzymie, otrzymaliśmy bilety umożli-
wiające wejście na Plac do sektora dla
kapłanów. W nocy z soboty na niedzielę,
o 310 udaliśmy się w kierunku Watykanu.
Nocny Rzym tętnił życiem. Tysiące piel-
grzymów i turystów, którzy niczym małe
strumyczki wypływali z małych uliczek,
łączyły się w rwące rzeki na drogach
głównych prowadzących teraz do jednego
celu. Sam Watykan z każdej strony ob-
warowany był już od soboty tymi, którzy
czekali, aby dostać się na Plac Świętego

Piotra. Służby porządkowe mobilizowały
swoje siły, starając się zachować spokój .
Przed bocznym wejściem, gdzie mieliśmy
się zgłosić, było już tłoczno i gwarno
od kapłanów oraz dziennikarzy z całego
świata. Z minuty na minutę robiło się co-
raz ciaśniej i bardziej nerwowo. Wreszcie
po godzinie 5 otwarto bramki i wszystko
jak lawina ruszyło do przodu. Nie trzeba
było się wiele wysilać, bo panujący ścisk
powodował, że było się prawie niesio-
nym - najpierw dziennikarze, a następnie
księża. Po chwili wpadliśmy w kolejny
tłum, tuż przed samymi bramkami bezpie-
czeństwa, przez które każdy wchodzący
na Plac musiał przejść. Głośne krzyki po-
rządkowych: „Piano, piano” momentami
wyciszały nieco rozszalałe już emocje.

Zamurowało mnie, kiedy zatrzyma-
łem się w niewielkiej odległości od Ba-
zyliki św. Piotra. Było około 6 rano. No-
cne podświetlenie monumentalnej świą-
tyni jeszcze nie zostało wyłączone, co po-
tęgowało poczucie wyjątkowości miejsca
i czasu. Niebo zasnute ciemnymi i gru-
bymi chmurami wydawało się być smu-
tne. Czasem spadła na kogoś kropla po-
rannego deszczu. Nasz sektor, jak również
cały Plac, w bardzo szybkim tempie za-
pełniał się. Gwardia Szwajcarska, służby
porządkowe, dziennikarze oraz wolon-
tariusze w stanie najwyższej gotowości.
Obok nas znaleźli się księża z Meksyku,
Brazylii, Niemiec, Japonii oraz Polski.
Pośród pielgrzymów można było odna-
leźć delegacje z wszystkich części świata.

Gwar, modlitwa, jeśli się udało -
drzemka, organizowanie miejsca na czas
uroczystości wypełniały kolejne chwile
oczekiwania. Wkrótce w okolicach same-
go ołtarza zaczęli się pojawiać kardyna-
łowie, biskupi i delegacje państwowe
biorące udział w kanonizacji.

Trwając w modlitewnej refleksj i,
wpatrywałem się w portrety przyszłych
Świętych Papieży, umieszczone na fron-
tonie Bazyliki. Miałem wrażenie, że lata-
jący nad Placem śmigłowiec chce ro-
zerwać chmury zakrywające słońce. One
jednak trzymały się mocno w zwartym
szyku.

Krótko przed godziną 10 zostaliśmy
poproszeni o pomoc w rozdzielaniu Ko-
munii w czasie Mszy Świętej . Opuści-
liśmy sektor i gwardziści pokierowali nas
do Auli Pawła VI, gdzie mieliśmy dosło-
wnie sekundy na przygotowanie się. Na-
gle wielkie poruszenie, aplauz i skando-
wanie niemal poruszyły kolumnadę wokół

Placu. Na telebimach pojawił się Papież
senior, Benedykt XVI, wychodzący z Ba-
zyliki. Po powrocie na Plac zostaliśmy
skierowani w inne miejsce, tuż pod scho-
dy obok ołtarza. Serce biło coraz szybciej ,
napięcie sięgało zenitu.

Papież Franciszek w wielkim skupie-
niu rozpoczął Eucharystię. Okadzając
Paschał, stanął tuż przed nami i pokazał
się pielgrzymom. Delegat w kilku zda-
niach przedstawił postacie Jana XIII oraz
Jana Pawła II i skierował prośbę do Pa-
pieża o ogłoszenie świętymi wspomnia-
nych poprzedników. I stało się – Papież
Jan XIII oraz nasz Papież Polak, Karol
Wojtyła, Jan Paweł II, zostali ogłoszeni
Świętymi Kościoła. Niebo się otwarło
i zza chmur na wszystkich spłynęły go-
rące promienie słońca. Z oczu popłynęły
łzy szczęścia i ogromnej radości. Umi-
łowany nasz „wujek Lolek” jest Świę-
tym! ! !

Podczas całej Mszy Świętej można
było niemal namacalnie odczuć obecność
nowych Świętych. Nawet zdenerwowanie
związane z rozdzielaniem Komunii Świę-
tej , ofiarowane św. Janowi Pawłowi II,
zmieniło się w niesamowitą, niepowta-
rzalną chwilę niesienia Chrystusa całemu
światu. Wszystko odbyło się sprawnie,
w atmosferze modlitwy i wyciszenia.

Zakończenie uroczystości oglądaliś-
my już na telebimie w Auli Pawła VI,
gdzie skierowano nas po zakończonej Ko-
munii Świętej . Plac zamknięto dla wcho-
dzących i już przygotowano na wyjście
pielgrzymów. Nie było więc możliwości
powrotu do sektora. Mimo to z wrażenia
wszystko w człowieku wirowało, a serce
powoli wracało do swojego rytmu. Osta-
tnie spojrzenie na Bazylikę i popły-
nęliśmy z falą wychodzących z Placu.
Zatrzymaliśmy się dopiero gdzieś po dru-
giej stronie Tybru i dopiero wtedy można
było się zastanowić, w którą stronę się
udać dalej . Pełni wrażeń, fizycznie zmę-
czeni, ale duchowo unosząc się nad zie-
mią, wróciliśmy do mieszkania. Niestety,
trzeba było pomyśleć o poniedziałkowym
powrocie do Ojczyzny. Wieczorem Rzym
rozpłakał się strugami deszczu. Jeszcze
spacer wokół Bazyliki św. Pawła i można
było udać się na spoczynek.

Lotnisko od wczesnych godzin po-
rannych tętniło życiem. Rozpoczęły się
powroty uczestników uroczystości. Pomi-
mo zamieszania i tłumów wśród ocze-
kujących pasażerów panował spokój .
Z każdej strony dobiegały nas opowieści
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Wędrujemy do miejsc ze Świętym Franciszkiem z Asyżu
i poznajemy miejsca jego kultu

o minionej niedzieli, o emocjach i dozna-
niach.

W samolocie okazało się, że nie ma
wszystkich odprawionych osób. Po pew-
nym czasie było za dużo pasażerów i bra-
kowało miejsca. Wynikłe z tego zamie-
szanie spowodowało opóźnienie trwające
ponad pół godziny. Na szczęście wszystko
zostało wyjaśnione i po prawie dwóch

godzinach lotu znaleźliśmy się na polskiej
ziemi. Odebraliśmy bagaże, zagubiony
aparat fotograficzny i ruszyliśmy w drogę
powrotną, każdy do swojej parafii.

Bardzo się cieszę, że mogłem ucze-
stniczyć w tym wyjątkowym, ważnym nie
tylko dla Kościoła, wydarzeniu. Święty
Jan Paweł II stał się mi jeszcze bliższy.
Wierzę, że będzie mnie prowadził i wska-

zywał drogę, wiodącą nas wszystkich
do świętości.

Święty Janie Pawle II, módl się za
nami wszystkimi! ! !

Ks. Robert Ciastoń

Kanonizacja i miejsca kultu

Franciszek został kanonizowany zale-
dwie 2 lata po śmierci, w Asyżu, 16 lipca
1228 roku, przez papieża Grzegorza IX,
który znał go osobiście, był jego przyja-
cielem i opiekunem, w czasie gdyby był
jeszcze kardynałem. Przed kanonizacją
rozpoczął budowę bazyliki w Asyżu, za-
kończoną w bardzo krótkim terminie,
gdyż w 1230 roku, przeniesiono ciało
Franciszka i złożono je w miejscu, gdzie
znajduje się do dnia dzisiejszego, to zna-
czy pod wielkim ołtarzem bazyliki dolnej .
Są dwa główne miejsca kultu świętego
Franciszka: bazylika, w której znajduje
się jego grób, oraz kościółek Matki Bożej
Anielskiej , który wybrał jako szczególne
miejsce i gdzie chciał umrzeć.

Wieczorem 3 października pielgrzymi
przybywają do Porcjunkuli dla uczczenia
jego przejścia do Pana, w kaplicy Matki
Boskiej Anielskiej . Następnie 4 paździer-
nika w święto patronalne świętego Fran-
ciszka, wierni gromadzą się w górnej ba-
zylice, aby wielbić Boga za dar Bieda-
czyny.

Porcjunkula

W pięknym szesnastowiecznym koś-
ciele znajduje się kościółek Porcjunkuli,
który ukazuje oczom pielgrzyma cały
splendor ubóstwa, tak jak pragnął tego
Franciszek. Wstępując do tego mrocznego
kościółka, oddychamy jeszcze atmosferą,
jaka panowała w tym miejscu, gdy Fran-
ciszek wybierał drogę swego życia, gdy
Klara poświęciła się Bogu, oraz gdy Bie-
daczyna chciał umrzeć na gołej ziemi.

Każdego pielgrzyma zachwyca ten
niesamowity klimat i atmosferę wyją-
tkowej ciszy. Porcjunkula to mała cząstka

kamienna terenu, na którym wznosiła się
kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej
Anielskiej . Jest ona najważniejszym miej-
scem dla zakonu Franciszka. Biograf św.
Franciszka Tomasz z Celano tak zapisał:
„To miejsce Święty ukochał przede wszy-
stkimi innymi; braciom kazał, by je mieli
w szczególnej czci, chciał, żeby je zawsze
strzeżono jako zwierciadło zakonności
w pokorze i najwyższym ubóstwie, jego
własność cedował innym, a sobie i swoim
braciom zostawił tylko użytkowanie” (Ży-
ciorys pierwszy 18). Powtarzał braciom:
„Baczcie, synowie, byście kiedyś nie opu-
ścili tego miejsca. Jeśliby was wyrzucono
z jednej strony, wchodźcie z powrotem
z drugiej , bo miejsce to jest naprawdę

święte i mieszkanie Boga. Tutaj , gdy by-
liśmy nieliczni, Najwyższy pomnożył nas
w liczbę; tutaj zapalił naszą wolę ogniem
swej miłości; tutaj każdy, kto będzie się
modlił pobożnym sercem, otrzyma to,
o co by prosił, a ten, kto zgrzeszy, srożej
będzie karany. Dlatego, wszyscy synowie,
uważajcie to miejsce mieszkania Boga
za godne czci i tutaj z całego serca uwiel-
biajcie Pana i dziękujcie Mu” (Życiorys
pierwszy 106). W Porcjunkuli Franciszek
usłyszał Ewangelię o rozesłaniu uczniów
(Mt 10,7-10). Biograf św. Franciszka tak
napisał: „Usłyszawszy, że uczniowie
Chrystusa nie powinni posiadać ani złota,
ani srebra czy pieniędzy, ani trzosu, ani
torby, ani chleba, nie nosić laski w dro-



Przy Niepokalanym Sercu Maryi
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dze, nie mieć obuwia nie mieć dwu
sukien, ale przepowiadać królestwo Boże
i pokutę; natychmiast w duchu Bożym ro-
zradowany wykrzyknął: „To jest, czego
chcę, to jest czego szukam, to całym ser-
cem pragnę czynić”. Dlatego Franciszek
postanowił to wszystko realizować w ubo-
gim kościółku poprzez wspólne spotkania
modlitewne. Naprzeciw wychodzą Bene-
dyktyni, którzy odstępują Franciszkowi
najuboższy kościół pod warunkiem, że to
miejsce ma być kolebką Franciszkowego
Zakonu. Porcjunkula była miejscem ze-
brań i wspólnej modlitwy. To właśnie
w Porcjunkuli w 1216 roku otrzyma od-
pust zupełny, który ten przywilej papież
Honoriusz III udzielił na zawsze i wyzna-
czył dzień odpustu na 2 sierpnia każdego
roku zwany „Odpustem Porcjunkuli”. By-

ła to wielka łaska uproszona przez Fran-
ciszka u Ojca Świętego uzyskania od-
pustu zupełnego, tj . darowania wszystkich
kar doczesnych dla tych, którzy, spełni-
wszy wymagane warunki, nawiedzą Koś-
ciół Matki Bożej Anielskiej . Później od-
pust ten Stolica Apostolska rozszerzyła
na wszystkie kościoły franciszkańskie,
w roku 1967 na wszystkie kościoły i ka-
plice katolickie. Franciszek w uzyskaniu
tego odpustu powodował się wielką li-
tością dla ludzi ubogich, którzy nie mogli
udać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej ,
czy na wyprawę krzyżową, bo tylko dla
tego rodzaju osób ta łaska była udzielana
w owym czasie przez Kościół. Wokół
Porcjunkuli co roku zbierali się bracia
podczas kapituły. Porcjunkulę Franciszek
wybrał na miejsce swej śmierci. Porcjun-

kula została objęta murami nowej bazy-
liki. Mała kaplica Matki Bożej Anielskiej ,
odbudowana przez św. Franciszka znaj-
duje się bezpośrednio pod jej kopułą. Je-
szcze do dziś leży kilka pni stanowiących
niegdyś ambonę, z której Franciszek ogł-
osił przywilej odpustu Porcjunkuli. Prze-
kazując te miejsca kultu św. Franciszka,
pragnę zainteresować czytelników „GŁO-
SU SERCA” tą wyjątkową postacią
w Kościele Powszechnym.

z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokoju i Dobra

s. Halina Wideł

Z ks. Antonim Bielakiem, ojcem
duchownym w seminarium w Tarnowie,
rozmawia Małgorzata Pabis

Od lat jest Ksiądz apostołem nabo-
żeństwa pierwszych sobót. W jaki spo-
sób udało się Księdzu zachęcić do niego
wiernych?
– Najpierw szerzyłem to nabożeństwo,
kiedy byłem proboszczem w parafii
w Męcinie koło Limanowej , a potem
w parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Tarnowie. Zawsze zanim rozpo-
cząłem nabożeństwo, zapoznawałem para-
fian, czym ono jest, skąd się wzięło.
W niedzielę poprzedzającą je głosiłem ka-
zania na ten temat.

W Tarnowie dodatkowo przez wszys-
tkie miesiące zapraszamy do parafii obra-
zy czy figury koronowane z diecezji
przedstawiające Maryję. Dzięki temu pa-
rafianie mieli okazję poznać mniej znane
sanktuaria i pomodlić się przed jakimś
cudownym obrazem czy figurą, posłuchać
informacji o danym sanktuarium, jego
charyzmacie.

Z doświadczenia wiem, że aby to
nabożeństwo rozwijało się w parafii, trze-
ba o nim dużo mówić. Ja zawsze tej spra-
wy pilnowałem i podtrzymywałem kult,
zachęcałem ludzi do przychodzenia i my-
ślę, że w pewnym sensie udało mi się to,
bo w mojej 1 5-tysięcznej parafii w Tar-
nowie w pierwszą sobotę zawsze kościół
był pełen ludzi. Wielu z nich było czynnie
zaangażowanych. Rycerstwo Niepokala-
nej przychodziło np. ze sztandarem, inni
przygotowywali rozważania różańcowe.

Czy udawało się Księdzu wypełniać
wszystkie warunki nabożeństwa?
– Starałem się robić wszystko według
wskazówek, jakie dała Maryja. Czasem
korzystaliśmy z pomocy przygotowywa-
nych przez ks. Czaplę z Sekretariatu Fa-
timskiego, z rozważań czytanych przez
aktorkę Halinę Łabonarską. Ale przecież
to nie o to w sumie chodzi. To ma być
modlitwa, i to modlitwa od serca. Muszę
powiedzieć, że z początku wierni potrze-
bowali pomocy, zwłaszcza przy 15-minu-
towym rozważaniu. Podpowiadałem też,

jak dokonać aktu zadośćuczynienia
po Komunii Świętej . Zresztą jak dwa lata
temu przyszedłem pracować w semina-
rium, zauważyłem, że i tu nabożeństwo
nie jest przygotowywane według wska-
zówek Matki Bożej i razem z księdzem
rektorem postanowiliśmy to zmienić.
Rozpoczęliśmy również od zapraszania
figur i obrazów koronowanych. Za ka-
żdym razem uczestniczymy we Mszy św.
z kazaniem, klerycy przygotowują roz-
ważania różańcowe, 1 5-minutowe rozmy-
ślanie, jest czas na modlitwę, na śpiew.
Nabożeństwo kończy się Apelem Jasno-
górskim. A wszystko to dzieje się oczy-
wiście w duchu wynagrodzenia Matce
Bożej za grzechy. Muszę powiedzieć, że
dziś coraz więcej parafii w diecezji tar-
nowskiej otwiera się na to nabożeństwo.
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Dlaczego jest ono tak ważne?
– Pan Bóg chce przez to nabożeństwo
ratować świat. Niebo upomniało się o nie.
Jeżeli nie zrozumiemy, że Pan Bóg daje
nam Matkę Bożą, żeby nas prowadziła,
to znaczy, że niewiele rozumiemy. Dziś
trzeba przytulić się do Jej Niepokalanego
Serca.

Dodam tylko, że ludzie, którzy wcho-
dzą na tę drogę, często już do końca życia
nią podążają. To nabożeństwo maryjne
niesie z sobą niezwykłe owoce, rodzi
wielki pokój w sercach. Musimy wie-
dzieć, że przez ducha wynagrodzenia
przynosimy także wiele łask światu. Przez

proces nawrócenia kształtuje się bowiem
nowe dziecko Boże, nowy człowiek, a my
mamy w tym udział.

Czy w swoim życiu doświadczył
Ksiądz jakiejś szczególnej łaski dzięki
temu nabożeństwu?
– To nabożeństwo przybliżyło mnie bar-
dzo do Matki Bożej , uwierzyłem w potęgę
modlitwy różańcowej . Wówczas okazało
się, że Pan Bóg ma dla mnie jeszcze wiel-
kie plany, na które musiałem się otwo-
rzyć, ale które odczytałem jako Jego łas-
kę. W 30. roku kapłaństwa zostałem oj-

cem duchownym w Wyższym Seminar-
ium Duchownym w Tarnowie. Dzięki
Matce Bożej , a poprzez Nią, przez spo-
tkania z ludźmi świeckimi, współcze-
snymi mistykami, muszę powiedzieć,
że odkryłem swoje powołanie w powo-
łaniu, przeżyłem gruntowne nawrócenie.
Jako owoc odczytuję także otwarcie księ-
ży, kleryków, sióstr zakonnych na nabo-
żeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jak
widzę, zatacza ono coraz szerszy krąg.

Dziękuję za rozmowę.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
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Tak się nie robi… – o bezstresowym wychowaniu

UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ
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Wielu młodych rodziców nie do końca rozumie zasady bezstresowego wychowania i pozwala swoim dzieciom w zasadzie na wszystko. Dorośli starają się byćdla dziecka partnerami, „kumplami”,a gdy dziecko źle się zachowuje, najczęściej nie reagują. Swoje stanowisko tłumaczą tym, że dziecko jest jeszcze małei z wielu rzeczy wyrośnie. Są równieżprzekonani, że dzięki takiemu postępowaniu ich dzieci będą miały poczuciewłasnej wartości i bez problemów, tak jakamerykańskie maluchy, będą radzić sobiew życiu. Czy tak się stanie?
W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia

w krajach skandynawskich (sztandarowy
przykład – Szwecja) pojawiła się bardzo
popularna idea bezstresowego wychowa-
nia. Do Polski trafiła ona pod koniec lat
90. i mimo że od tego momentu upłynęło
już ponad dwadzieścia lat, po dzień dzi-
siejszy rodzice małych dzieci w rozmo-
wach z nauczycielkami odwołują się
do jej założeń. Idea ta charakteryzuje się
całkowitym zakazem karania dzieci, na-
wet klapsem, a wymagania co do popra-
wnego zachowania się dzieci są mini-
malne. Według specjalistów z krajów
skandynawskich brak ustalonych zasad
postępowania, konsekwentnego ich przes-

trzegania, niestawianie granic między
tym, co wolno, a czego nie, doprowadziły
do pojawienia się pokolenia egoistycz-
nych, niezaradnych i konsumpcyjnie na-
stawionych do życia młodych ludzi.
W ostatnich latach interesowałam się tym
zagadnieniem i przeprowadziłam wśród
rodziców dzieci przedszkolnych rozezna-
nie na temat rozumienia przez nich zasad
bezstresowego wychowania. Wyniki tych
minibadań wskazują na to, że wielu mło-
dych rodziców nie do końca rozumie za-
sady bezstresowego wychowania i pozwa-
la swoim dzieciom w zasadzie na wszy-
stko. Doświadczenia państw skandynaw-
skich wskazują na to, że dzieci, które nie
mają właściwych i konkretnych wzorców,
wymodelowanych zachowań, ustalonych
granic, nie znają zakazów i nakazów,
tracą orientację w tym, co jest dobre, a co
złe i nie potrafią wybrać dobra. Po latach
pozwalania dzieciom na wszystko skan-
dynawscy rodzice wracają do tradycyj-
nych sposobów wychowywania dzieci.

Wszystkie dzieci, bez względu na to,
ile mają lat, muszą być traktowane z sza-
cunkiem i godnością. Powinny mieć wpa-
jane zasady postępowania pozwalające
na rozwój samooceny, samokontroli i bu-
dowanie prawidłowych relacj i pomiędzy
dziećmi i dorosłymi. Przestrzeganie przez

dzieci zasady posłuszeństwa oraz zacho-
wanie przez rodziców równowagi po-
między miłością rodzicielską a dyscypliną
daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
Zachwianie tej równowagi oznacza kło-
poty wychowawcze najpierw dla rodzi-
ców, a potem dla nauczycieli, którzy nie
będą potrafili zapanować nad „rozpusz-
czonymi” dziećmi.

W relacjach dorosłego z dzieckiem
muszą być wyznaczane granice i stawiane
wymagania. Dzięki ich egzekwowaniu
dzieci uczą się odpowiedzialności za to,
co robią i jak się zachowują, a także
relacj i i zasad współżycia z innymi.
Dyscyplina nie jest skierowana przeciwko
dzieciom, ale przeciwko ich niewłaści-
wemu zachowaniu. Jeżeli małe dziecko
źle się zachowuje, to dorosły powinien
starać się zrozumieć, dlaczego tak po-
stąpiło. Należy też pamiętać, że im młod-
sze dziecko, tym częściej trzeba mu wszy-
stko tłumaczyć, nawet po kilka razy. Gdy
dziecko uszczypało kolegę, to nie trzeba
mówić: nie wolno, tak się nie robi, źle się
zachowałeś, tylko należy wytłumaczyć, że
kolegę to bardzo bolało. Dobrze jest też
przypomnieć dziecku sytuację, w której
z tego samego powodu ono cierpiało
i płakało. Nie wolno być pobłażliwym ani
obojętnym wobec złego zachowania, bo to
daje dziecku przewagę nad dorosłym
i pewne jest, że przy najbliższej okazji po-
nownie źle się zachowa.

Przestrzegam również przed stoso-
waniem wobec dzieci kary cielesnej (fi-
zycznej), gdyż nie jest to skuteczna me-
toda wychowawcza. Rodzice, którzy ją
stosują, rozładowują własne stresy i emo-
cje, okazują swoją bezradność wobec
dziecka oraz prezentują niskie poczucie
kompetencji wychowawczych. Kary cie-
lesne wywierają negatywny i bezpośredni
wpływ na rozwój psychiczny dziecka.
Skutki stosowania tych kar to niska sa-
moocena, poczucie wstydu i winy, pod-
wyższony stopień agresj i (w tym autoa-
gresja), poczucie odrzucenia, podwyż-
szony poziom lęku oraz nadpobudliwość.

Posłuszeństwo dziecka nie oznacza
uległości wobec dorosłego, ale gdy tak już
się stanie, to utraci ono poczucie własnej
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wartości. Zacznie buntować się przeciwko
rodzicom, głośno protestować: nie będę –
bo nie…, nie chcę – bo nie… W takiej
sytuacji należy porozmawiać z dzieckiem,
aby uświadomiło sobie znaczenie słów,
które wypowiedziało. Na przykład: mama
prosi dziecko o sprzątnięcie zabawek,
a ono z całą stanowczością odpowiada:
nie… Na pytanie: dlaczego nie chcesz?
najczęściej wzrusza ramionami lub mówi:
bo nie… W takiej lub podobnej sytuacji
proponuję odczekać do chwili, gdy dzie-
cko na przykład będzie chciało obejrzeć
w telewizji swoją ulubioną bajkę. Wów-
czas stanowczym głosem należy powie-
dzieć dziecku: nie, bo nie… i konse-
kwentnie odmawiać przez cały dzień, na-
wet wtedy gdy zacznie płakać. Zapew-
niam, że przy najbliższej okazji, gdy
dorosły poprosi o posprzątanie zabawek,
dziecko zrobi to chętnie, mając w pamięci
stanowcze zachowanie matki. Zrozumie
również, że buntowanie się nie ma sensu.
Grożenie w stylu: nie posprzątasz zaba-
wek, to za karę jutro nie obejrzysz tele-
wizji nie ma sensu. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że z powodu pośpiechu,
natłoku obowiązków dorosły zapomni
o wyznaczonej karze. Złe zachowanie za-
wsze musi się wiązać z konsekwencjami,
nawet gdy dziecko będzie musiało trochę
pocierpieć i o tym należy pamiętać.

Rola dorosłego polega na podejmo-
waniu działań zmierzających do zmiany
zachowania poprzez werbalizowanie swo-
ich oczekiwań, stawianie granic, ponosze-
nie przez dziecko konsekwencji w przy-
padku ich przekroczenia, a także udzie-

lanie pomocy w wyciągnięciu wniosków
i naprawieniu szkody.

Według psychologów drogą do od-
noszenia sukcesów jest dyscyplina, a więc
umowy, nakazy i zakazy. Pomagają one
dziecku w osiągnięciu samodyscypliny,
uczą wytrwałości oraz cierpliwości w dą-
żeniu do osiągnięcia celu. Akceptowanie
potrzeb (uczuć) dziecka, wiara w jego
możliwości (zdolności), dostrzeganie
i wzmacnianie jego starań i mówienie mu
o tym uczy poczucia własnej wartości,
a także rozwiązywania problemów.

Lista zasad, o których należy pamiętać
w postępowaniu z dzieckiem

1 . Wiek dziecka nie może być usprawie-
dliwieniem jego złego zachowania. Ma-
łe dzieci uczą się właściwego zacho-
wania poprzez doświadczenie, a nie tyl-
ko poprzez to, co słyszą. Dlatego bez
względu na wiek testują ustalone przez
dorosłych granice, próbując w ten spo-
sób dowiedzieć się, jakimi prawami rzą-
dzi się otaczająca je rzeczywistość.

2. Wszystkie dzieci próbują wymuszać
na dorosłych różne rzeczy płaczem
i krzykiem. Zwracając im uwagę na nie-
właściwe zachowanie, zawsze należy
mówić spokojnym, opanowanym gło-
sem. Nie trzeba krzyczeć, bo dziecko
w naturalny sposób będzie starało się
dorosłego przekrzyczeć. Tylko spokojne
mówienie pozwoli mu skupić się
na tym, co dorosły mówi.

3 . Zwracając uwagę dziecku, należy się
posługiwać prostym słownictwem i mó-

wić krótkimi zdaniami. Dopiero wtedy
to, o czym mówi dorosły, będzie dla
dziecka zrozumiałe.

4. Jak najwcześniej , bo już ok. drugiego
roku życia dorosły może ustalić dziecku
granice, których nie wolno przekraczać.
Nie należy pytać dziecka: czy to zro-
bisz?, lecz stanowczym głosem powie-
dzieć: masz to zrobić.

5. Gdy dorosły popełni błąd, powinien się
do niego przyznać i uznać rację dziecka.
Wówczas nabierze ono przekonania, że
dorosły jest sprawiedliwy.

6. Dorosły musi być konsekwentny w po-
stępowaniu z dzieckiem wtedy, gdy:
- nakłada na dziecko karę (nie należy jej
zapowiadać ani odraczać, lecz wyko-
nać);
- składa obietnicę (zawsze należy do-
trzymywać słowa). Konsekwentne po-
stępowanie dorosłego daje dziecku po-
czucie bezpieczeństwa i przyczynia się
do budowania jego autorytetu.

7. Dyscyplinę stosuje się głównie po to,
aby nauczyć dziecko poprawnego za-
chowania, a nie po to, aby je ukarać.
Jeżeli kara jest konieczna, to najlepiej ,
gdyby spośród zaproponowanych przez
dorosłego kar dziecko wybrało ją sobie
samo.

Bliżej Przedszkola nr 4 /kwiecień 2013/
Ewa Zielińska

Źródło:
http://kobieta.onet.pl/dziecko/male-
dziecko/bezstresowe-wychowanie-dzieci-
najczestsze-bledy-rodzicow/mp97l

Strzały z pancernika Schleswig Hol-
stein oddane 1 .09.1 939 r. o godz. 4.45
w stronę (dowodzonej przez majora Hen-
ryka Sucharskiego) polskiej załogi na We-
sterplatte rozpoczęły II wojnę światową.
Jak napisał prof. Waldemar Rezmer
„w chwili wybuchu wojny służba dusz-
pasterska nie była w pełni zorganizowana,
ponieważ mobilizację powszechną zarzą-
dzono zbyt późno. Największe problemy
wystąpiły na szczeblu operacyjnym

i w niektórych rezerwowych wielkich je-
dnostkach. (…) Wielu spośród kapelanów,
którzy otrzymali przydział do jednostek
formowanych dopiero po ogłoszeniu mo-
bilizacji powszechnej , nie mogło ozna-
czonego dnia zameldować się w swoich
oddziałach, bowiem system komunikacyj-
ny zaczął szwankować w zachodniej czę-
ści kraju już na początku wojny. W do-
datku prawie natychmiast rozpoczęły się
zakrojone na szeroką skalę ruchy odwro-

towe i odszukanie właściwej jednostki by-
ło nad wyraz trudne”. Tak było z księ-
dzem pułkownikiem Walentym Pączkiem,
dziekanem Armii „Prusy”, dotarł do swo-
ich oddziałów w kilka dni po rozpoczęciu
walk. Zdecydowanie łatwiejsza była sytu-
acja księży kapelanów mających przydział
na Kresach Wschodnich, gdzie mobili-
zacja przebiegała bez większych utru-
dnień.

Wybuch działań wojennych nastąpił
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w bardzo niekorzystnym momencie dla
służby duszpasterskiej . Zdolność do pracy
w warunkach bojowych wykazywały tyl-
ko organy centralne duszpasterstwa woj-
skowego, czyli Polowa Kuria Biskupia
na czele z Biskupem Polowym Józefem
Gawliną i Biuro Wyznań Niekatolickich
Ministerstwa Spraw Wojskowych na czele
z płk Stanisławem Krawczykiem. Jedno-
cześnie przy Naczelnym Wodzu przeby-
wał delegat Biskupa Polowego ks. Stani-
sław Sinkowski, któremu pomagał ks. Le-
on Broel-Plater. Pozostałe ogniwa służby
duszpasterskiej przewidziane w strukturze
wojennej były dopiero na etapie tworze-
nia. Jak napisał Waldemar Rezmer
„szczególnie dotkliwie dawał się odczuć
brak funkcjonowania szefostw służby
duszpasterskiej w związkach operacyj-
nych. Bez tego ogniwa, posiadającego do-
stęp do wojskowych środków łączności,
niemożliwe było kierowanie pracą dusz-
pasterską w wielkich jednostkach i od-
działach, koordynowanie podejmowanych
tam przedsięwzięć, pośredniczenie w kon-
taktach z władzami zwierzchnymi w War-
szawie”. W obliczu takiej sytuacji już
w pierwszych dniach trwania działań wo-
jennych został zerwany kontakt wielu
księży kapelanów z Biskupem Polowym
i Polową Kurią Biskupią. W wielu wypa-
dkach niemożliwy był także kontakt
z dziekanami poszczególnych Okręgów
Korpusów. Według Janusza Odziemkow-
skiego „analiza obsady stanowisk dusz-

pasterstwa we wrześniu 1939 r. wskazuje,
że kapelani zawodowi przeważnie wy-
ruszali na front z jednostkami i pułkami
służby czynnej . Kapelani rezerwy podej-
mowali służbę głównie w punktach rezer-
wowych oraz w wielu pułkach kawalerii.
Jeżeli chodzi o to ostatnie, to mogło to
być wynikiem tego, że etatowa obsada
kapelańska w pułkach kawalerii była
wprowadzona w latach poprzedzających
wybuch wojny”.

Realia działań wojennych ujawniły
szereg problemów bardzo często trudnych
do pokonania. Zasadniczo nie było mo-
żliwości sporządzania imiennych list po-
ległych, a tym bardziej wysyłania wyma-
ganych zawiadomień o śmierci żołnierzy.

W związku z agresją niemiecką
na Polskę, Biskup Polowy Józef Gawlina
(którego wybuch wojny zastał w Warsza-
wie), wystosował list pasterski do wszys-
tkich walczących, w którym stwierdził
m.in. Jesteśmy świadomi, że słuszność
i sprawiedliwość jest po naszej stronie
(…) Wojna nasza to wojna święta (…)
Bądźcie godnymi bojownikami Boga
i Polski (…)..

Po kilku dniach pracy w Warszawie
w nocy z 6 na 7.09.1 939 r. Biskup Polowy
Józef Gawlina wraz z Naczelnym Wo-
dzem marszałkiem Edwardem Rydzem-
Śmigłym, a także z Kwaterą Główną
Naczelnego Wodza opuścili Warszawę
i udali się przez Lublin do Brześcia nad
Bugiem, a następnie do Łucka. Jak na-

pisali W. K. Cygan i W. J. Wysocki „we-
dług uzgodnień i Regulaminu duszpas-
terstwa wojskowego miejsce Biskupa Po-
lowego było w miejscu postoju Naczel-
nego Wodza i jego sztabu”, co tłumaczy
wyjazd biskupa Józefa Gawliny z Warsza-
wy. Należy podkreślić, że tuż przed wy-
jazdem Biskup Polowy na zwykłej nieo-
pieczętowanej kartce papieru wystawił
nominację dotychczasowego notariusza
kurialnego ks. Stefana Kowalczyka na wi-
kariusza generalnego Kurii Polowej , sam
natomiast w towarzystwie ks. płk Broni-
sława Michalskiego i swojego osobistego
kapelana ks. mjr Mikołaja Drużbackiego
wyjechali poza granice państwa. Jedną
z pierwszych decyzji ks. Stefana Kowal-
czyka było utworzenie Pogotowia Dusz-
pasterstwa Cywilnego nazywanego także
„duszpasterstwem lotnym”. Działalność
księży wchodzących w skład tej instytucji
polegała na niesieniu pomocy religijnej
żołnierzom oraz ludności cywilnej tuż
po nalotach sił nieprzyjacielskich.

Tymczasem w Łucku podczas bom-
bardowania miasta przez niemieckie sa-
moloty bp Józef Gawlina został raniony
odłamkiem bomby w ramię i w twarz,
a jego kapelan ks. Mikołaj Drużbacki zgi-
nął. W towarzystwie następnego kapelana
ks. Aleksandra Elston-Gogolińskiego Bis-
kup Polowy wyruszył do Tarnopola, a na-
stępnie do Kołomyi, gdzie otrzymał roz-
kaz przekroczenia granic Polski i udania
się na terytorium Rumunii

Agresja ZSRR i inwazja Armii Czer-
wonej na Polskę 17.09.1 939 r. przekreśli-
ły koncepcję obrony tzw. przedmościa
rumuńskiego wymusiły ewakuację na po-
łudnie. Zgodnie z zarządzeniami ewaku-
acyjnymi dotyczącymi Ministerstwa
Spraw Wojskowych Biskup Polowy w Za-
leszczykach przekroczył granicę polsko-
rumuńską. (Według W. Rezmera Biskup
Polowy Józef Gawlina przekroczył gra-
nicę polsko-rumuńską w Zaleszczykach,
natomiast W. K. Cygan i W. J. Wysocki
twierdzą, że J. Gawlina opuścił terytorium
Polski w Kutach)

Jak napisali Wiktor Krzysztof Cygan
i Wiesław Jan Wysocki „jurysdykcja Bi-
skupa Polowego była terytorialna i dlate-
go opuszczając granice państwa polskiego
nie mógł de iure sprawować kanonicznie
swego urzędu. Był to element w uznaniu
władz Rzeczypospolitej na emigracji jako
legitymizowanego podmiotu na arenie
międzynarodowej”. Z tej racj i siły nie-
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mieckie i sowieckie starały się za wszelką
cenę zatrzymać biskupa Józefa Gawlinę
na terytorium Rumunii. Jednakże Biskup
Polowy przy pomocy rumuńskiego za-
konnika zdołał wyrwać się z kolumny
internowanych i dzięki staraniom nun-
cjusza arcybiskupa Filippo Cortesi, nun-
cjusza w Rumunii arcybiskupa Andrea
Cassulo i arcybiskupa Cisaru uzyskał tzw.
wizę kuriera dyplomatycznego Watykanu,
dzięki czemu mógł opuścić terytorium
Rumunii i udać się przez Jugosławię
do Włoch. Zanim opuścił Rumunię zdążył
zorganizować duszpasterstwo dla interno-
wanych żołnierzy polskich, przydzielając
do tych celów piętnastu księży kape-
lanów.

Po przybyciu do Włoch Biskup Polo-
wy udał się do Rzymu, gdzie czynił sta-
rania o możliwość spotkania z papieżem,
którego chciał prosić o potwierdzenie ju-
rysdykcji nad siłami zbrojnymi znajdują-
cymi się poza granicami państwa pol-
skiego. Ostatecznie 8.1 0.1 939 r. biskup
Józef Gawlina złożył prośbę dotyczącą
odnowienia jurysdykcji, a papież Pius
XII, pomimo nacisków ze strony dyplo-
macji niemieckiej i radzieckiej , pozyty-
wnie odpowiedział na prośbę biskupa Jó-
zefa Gawliny i uznał fakt jurysdykcji Bi-
skupa Polowego nad Wojskiem Polskim,
potwierdzając tym samym uznanie ciągło-
ści państwowości polskiej i sił zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej , a także uzna-
nie suwerenności Polski.

Jak napisali Wiesław Jan Wysocki
i Wiktor Krzysztof Cygan „decyzja papie-
ska stwarzała nową sytuację prawną i ka-
noniczną, gdyż Pius XII rozszerzył upra-
wnienia ordynariusza wojskowego poza
terytorium Rzeczypospolitej w wyniku
przejścia wojska i władz naczelnych poza
granicę państwa własnego (…) Politycy
docenili szybko wagę papieskiego doku-
mentu dla Biskupa Polowego i interpre-
towali go jako uznanie dla sił zbrojnych
Rzeczypospolitej , a tym samym także dla
prawnego zwierzchnika armii – rządu pol-
skiego. Było to więc po sojuszniczych
uznaniach ze strony Francji i Wielkiej
Brytanii, uznanie ze strony Stolicy Apo-
stolskiej . W tym sensie był to dokument
najwyższej wagi międzynarodowej ”.

W duszpasterstwie wojskowym po
opuszczeniu przez biskupa J. Gawlinę te-
rytorium Polski panował brak swoistej ko-
ordynacji działań. Praktycznie niemożliwa
była łączność miedzy Biskupem Polowym
a szefami służby duszpasterskiej poszcze-

gólnych armii i grup operacyjnych. Zma-
sowane oblężenie Warszawy uniemożli-
wiało także swobodny kontakt z ks. Ste-
fanem Kowalczykiem, którego nominacja
nie była odpowiednio rozpowszechniona,
stąd można suponować, że w wielu jedno-
stkach frontowych nie wiedziano o jego
nominacji na stanowisko wikariusza gene-
ralnego Kurii Polowej . Jak napisał Janusz
Odziemkowski „przebieg wydarzeń
na froncie sprawił, że po kilku dniach
wojny niemożliwe stały się regularne
kontakty szefów służb duszpasterskich
wię-kszości dywizji i brygad z ich przeło-
żonymi na szczeblu armii. Duszpasters-
twa wielkich jednostek działały przewa-
żnie na własną rękę”. W czasie działań
wojennych księża kapelani spełniali bar-
dzo wiele zadań, do których oprócz po-
sługi duszpasterskiej należały także zada-
nia administracyjne oraz docieranie
do żołnierzy ze słowami otuchy i wiary
w obronę Polski. Do oddziałów wojsko-
wych przyłączało się wielu księży nie
objętych planem mobilizacyjnym, którzy
pod wpływem nastrojów społecznych
zgłaszali się do wojska. Wielu księży
zgłaszało się do Kurii Polowej z prośbą
o przydział do oddziałów liniowych.
Wśród księży posługujących jako kape-
lani znaleźli się m.in. późniejszy wybitny
znawca historii Kościoła ks. Marian Ba-
naszak, który otrzymał przydział do 55
pułku piechoty. Ranny podczas kampanii
wrześniowej znalazł się w jednym z war-
szawskich szpitali, gdzie spełniał posługi
religijne wobec chorych. W kampanii
wrześniowej brał także udział wybitny
filozof i logik ks. Jan Salamucha, który
jako kapelan 360 pułku piechoty walczył
w obronie Warszawy (Fort Bema), za co
został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po upadku Warszawy ks. Salamucha
wyjechał do Krakowa, gdzie wraz z inny-
mi profesorami Uniwersytetu Jagielloń-
skiego został aresztowany 6.11 .1 939 r.
i wywieziony do obozu w Sachsenhausen,
a następnie do Dachau. Po powrocie
w 1941 r. z obozu wziął udział w powsta-
niu warszawskim, w czasie którego
11 .08.1 944 r. został rozstrzelany.

Wielu kapelanów pomimo zakazu Bi-
skupa Polowego, niejednokrotnie przymu-
szeni zaistniałą sytuacją i okolicznościami
sami prowadzili żołnierzy do walki.
Ksiądz Franciszek Piwowarski osobiście
dowodził pododdziałem żołnierzy
17.09.1 939 r. podczas walk o Kobryń,
a następnie jednym z oddziałów wcho-

dzących w skład Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez
gen. Franciszka Kleeberga walczącego
w bitwie pod Kockiem. Dnia 5.1 0.1 939 r.
o godz. 1 9.30 gen. Kleeberg w obliczu
diametralnej przewagi przeciwnika wydał
rozkaz zaprzestania walki. Podobną po-
stawą odznaczył się ks. Ludwik Mucha,
który był kapelanem oddziału dowodzo-
nego przez mjr Henryka Dobrzańskiego
(„Hubal”). Ułani nazywali ten oddział
Wydzielonym Oddziałem Kawalerii Woj-
ska Polskiego. W rzeczywistości był to
110 oddział Pułku Ułanów Rezerwowej
Brygady Kawalerii z Wołkowyska, który
z rejonu Puszczy Augustowskiej wyruszył
na pomoc walczącej Warszawie, ale sto-
lica skapitulowała zanim oddział majora
„Hubala” dotarł do miasta. W obliczu ta-
kiej sytuacji mjr H. Dobrzański początko-
wo planował przedostać się na Węgry, ale
ostatecznie został na Kielecczyźnie, gdzie
zamierzał kontynuować walkę. Wtedy
w Studziennej dołączył do oddziału ks.
Ludwik Mucha, zostając tym samym ka-
pelanem grupy. Pomimo rozkazu demobi-
lizacyjnego wydanego w 1940 r. przez
Komendę Główną Związku Walki Zbroj-
nej ks. Ludwik Mucha nadal kontynuował
walkę, często stając w wielu potyczkach
w pierwszym szeregu.

Wojna obronna Polski w 1939 r.
przyniosła wiele wspaniałych przykładów
księży kapelanów, którzy z najwyższym
poświęceniem wypełniali powierzone im
zadania. Wielu z księży kapelanów po ka-
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pitulacj i oddziałów na terytorium Polski
przekraczało granice państwa, włączając
się do opieki duszpasterskiej nad żołnie-
rzami polskimi internowanymi po kam-
panii w obozach na Litwie, Węgrzech
i w Rumunii.

Kampania wrześniowa stanowi szcze-
gólny okres w historii duszpasterstwa
wojskowego w Polsce. Jak napisali Wi-
ktor Krzysztof Cygan i Wiesław Jan Wy-
socki „za bliskość z żołnierzem kapela-
nom Wojska Polskiego przychodziło pła-
cić życiem. Coraz bardziej totalny chara-
kter wojny sprawiał, że środki walki się-
gały daleko poza linię frontu. Bombardo-
wane były – oznaczone znakami Czerwo-
nego Krzyża – szpitale, kolumny sanitar-
ne, punkty opatrunkowe; lotnictwo nie-
przyjacielskie nie oszczędzało ludności
cywilnej , wygnanej wojną na drogi ewa-
kuacji, zrzucało bomby i ostrzeliwało
miasta i ośrodki życia cywilnego. Zbro-
dnicze działania wojennej techniki powię-
kszały przestępstwa bezpośrednie: jedno-
stkowe i zorganizowane, w tym zbrodnie
sądowe sił okupacyjnych. W porównaniu
z wojną polsko-bolszewicką z lat 1919-
1920, w której kapelani nie byli narażeni
w takim stopniu, jak miało to miejsce
w wojnie polskiej 1 939 roku, odnotować
trzeba wręcz gwałtowny wzrost liczby
ofiar śmiertelnych w gronie duszpasterzy
wojskowych. Liczba ta jest tym bardziej
porażająca – około 3,5% - że odnosi się
tylko do paru tygodni walk”. Wielu kape-
lanów wbrew postanowieniom I Konwen-
cji Genewskiej zostało uwięzionych
w obozach koncentracyjnych, gdzie wielu

z nich zmarło lub zostało zamordo-
wanych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że
dwóch kapelanów wojskowych: księdza
kapitana rezerwy Franciszka Dachterę
i księdza komandora podporucznika Wła-
dysława Miegonia, biorących udział
w kampanii wrześniowej , a następnie za-
mordowanych w obozie koncentracyjnym
w Dachau, papież Jan Paweł II beaty-
fikował wśród 108 męczenników II wojny
światowej podczas Eucharystii sprawowa-
nej 1 3.06.1 999 r. w Warszawie na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ks. Piotr Jaworski

Bibliografia:
Centralne Archiwum Wojskowe, Materia-
ły z kampanii wrześniowej , sygn. II.3 .2,
k. 1 3, relacja ks. W. Pączka, dziekana
Armii Prusy.

REZMER W., Służba duszpasterska Wojska Polskiego w 1939 r., „Wojskowy
Prze-gląd Historyczny” 1 (1993), s. 49-
66.
T. PŁOSKI, Praca duszpasterska kapelanów wojskowych w II wojnie światowej,
„Chrześcijanin w świecie” 4 (1994)
ODZIEMKOWSKI J., Polskie duszpasterstwo wojskowe podczas kampanii wrześniowej, „Zeszyty Naukowe Akademii
Obrony Narodowej” 2 (35) A / 1999
S. KAMIŃSKI, Kapelani Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej 1939roku, [w:] B. POLAK (red), Służba duszpasterska kapelanów Wojska Polskiego na

frontach II wojny światowej 19391945,
Sianów 2003
ODZIEMKOWSKI J., Służba duszpasterska Wojska Polskiego 19141945, Warsza-
wa 1998.
W. J. WYSOCKI (red), Kapelani wrześniowi. Służba duszpasterska w WojskuPolskim w 1939 r. Dokumenty, relacje,opracowania.Warszawa 2001
HUMEŃSKI J., Duszpasterstwo wojskowe w walce o niepodległość Polski 19391945, „Wojskowy Przegląd Historyczny”
2-3 (1983), s. 259-288.
ZIÓŁEK, A. BARAŃSKA, W. MAT-
WIEJCZYK (red), Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich,
Lublin 2004
BORATYŃSKI M., Kapelani w okopach,
„Wojsko i Wychowanie” 2 (1992), s. 59-
61
HUMEŃSKI J.,Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej,
Warszawa 1984.
DYSKANT J.W., Jak komandor GustawKleikamp zdobywał Westerplatte  w świetle dziennika działań bojowych pancernika Schleswig Holstein, „Wojskowy
Przegląd Historyczny” 3 (1996), s. 3-22.
ŁOJEK J., Agresja 17 września 1939.
Studium aspektów politycznych, Warsza-
wa 1990.
WIECZORKIEWICZ P.P., Kampania1939 roku, Seria: Dzieje Narodu i Pań-
stwa Polskiego, Warszawa 2001 .
ZGÓRNIAK M., Europa w przededniuwojny. Sytuacja militarna w latach 19381939, Kraków 1993.

27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, święta ustanowio-
nego w 2000 roku przez papieża Polaka
Jana Pawła II, zostaną kanonizowani dwaj
wybitni Papieże – Jan XXIII i Jan Paweł
II. Dla nas Polaków to niezwykła okoli-
czność do wdzięczności Bogu za świętość
życia i nauki, jaką przekazywał nam
Święty Jan Paweł II oraz do głębokiej re-

fleksj i, nad tym, co zrobiliśmy z Jego
dziedzictwem.

Z tej okazji chcę podzielić się refle-
ksjami nad dziełem „Pamięć i tożsamość”
Jana Pawła II, które jest przetłumaczone
na kilkanaście języków, a w Polsce obe-
cne od marca 2005 roku. Kiedy nabywa-
łam tę publikację, nie przypuszczałam, że
w nieodległej przyszłości Jej wielki Autor

odejdzie do Pana. Mam nadzieję, że moje
uwagi i refleksje na temat tej niełatwej
książki spotkały się z przemyśleniami ty-
sięcy polskich czytelników, aby je wzbo-
gacić i poszerzyć – wszak nakład książki
sięgnął 1 mln 135 tys. egzemplarzy
w krótkim czasie od wydania. Tak to już
bywa, że ostatnie słowa, gesty osób nam
bliskich, a do takich przecież zaliczamy
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Ojca Świętego – Polaka, chcemy zapa-
miętać, zachować w sercu i kierować się
ich sensem. Podobnie, jak sądzę, będzie
z książką „Pamięć i tożsamość”, poprzez
którą Papież do czytelników kieruje swoje
ostatnie przesłanie.

Dzieło „Pamięć i tożsamość” jako
pierwszy prezentował przed dziennikarza-
mi w Rzymie pod koniec lutego 2005 r.
kardynał Joseph Ratzinger – obecnie pa-
pież – emeryt, Benedykt XVI. W Polsce
wypowiadali się na jej temat z uznaniem
prałat Paweł Ptasznik, prymas Józef
Glemp, ks. Wacław Oszajca – który po-
wiedział, że „ta książka niesie ze sobą
światło. Czytając ją wchodzi się w świa-
tło, wie się więcej” (z rozmowy w TVP
z 11 marca 2005 r.). Entuzjastycznie
o dziele wypowiadał się na łamach „Prze-
wodnika Katolickiego” nr 1 3/2005 ojciec
Maciej Zięba – przełożony prowincji do-
minikanów w Polsce. Uznał książkę
za przygodę duchową i intelektualną,
w której „. . . uderza (. . .) soczystość i kon-
densacja, (. . .) skłania do rozmowy, myśle-
nia. . .”

Dzieło Jana Pawła II „Pamięć i toż-
samość” powstawało od 1993 roku. Wów-
czas to ks. prof. Józef Tischner i prof.
Krzysztof Michalski (współzałożyciel In-
stytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu)
rozpoczęli w ogrodach letniej rezydencji
Papieża w Castel Gandolfo rozmowy,
w których prosili dostojnego Rozmówce
o wypowiedzi obejmujące 50 lat Jego
kapłańskich doświadczeń i przemyśleń
nad takimi zagadnieniami jak: problem
zła, wolności, odpowiedzialności, pojęcia
ojczyzny, narodu, kultury, miejsca Polski
wobec Europy, istoty demokracji, która
stwarza możliwości, ale i zagrożenia oraz
misj i Kościoła wobec świata. Odpowiada-
jąc na pytania wymienionych wyżej filo-
zofów, Jan Paweł II przedstawia świat
i Polskę w planie Bożym, opierając się
o Pismo Święte oraz głęboką znajomość
kultury europejskiej , w tym polskiej his-
torii i literatury, a także osobiste doś-
wiadczenie losu Polski podczas dwu to-
talitaryzmów – nazizmu i komunizmu.
Rozważając problem zła Jan Paweł II po-
wie: „Dzieje ludzkości są widownią koe-
gzystencji dobra i zła.” (s. 1 2) Zastanawia
się nad ideologią zła, przywołując syste-
my ideologiczne przesiąknięte złem – na-
zizm i komunizm. Zauważa, że zło degra-
duje człowieka, a przecież człowieka z je-
go win odkupił na krzyżu Chrystus. Lo-

gika oświecenia, odrzu-
cając Boga jako „Samo-
istne Istnienie”, otworzy-
ła drogę do obywania się
ludzi bez Boga, co przy-
niosło jednostkom oraz
narodom tragiczne skutki
– jak narodowy socja-
lizm, rasizm, eliminowa-
nie inaczej myślących
(holokaust). Autor wska-
zuje, że złu przeciwsta-
wiać się może człowiek,
kierując się Dekalogiem,
a zwłaszcza przykaza-
niem miłości Boga i bli-
źniego. Tę drogę „znajdowania Boga we wszystkim i poprzez wszystko” (s. 36) wskazuje
człowiekowi II Sobór
Watykański, do postano-
wień którego Jan Paweł II
często się odwołuje. Bóg,
znając ułomną naturę lu-
dzką „... wciąż na nowogotów jest przebaczaći usprawiedliwiać grzesznego człowieka”. (s.60)

Bardzo istotne dla
wymowy książki, jak
i całego Pontyfikatu jej
Autora, są rozważania
na temat tajemnicy Bożego miłosierdzia.
W rozważaniu tej kwestii Papież przypo-
mina jedną z najpiękniejszych modlitw
Starego Testamentu – psalm „Miserere”
wyśpiewany Bogu przez króla Dawida
w akcie skruchy za popełnione cudzołós-
two:„Bądź mi litościw, Boże nieskończony,Według wielkiego miłosierdzia Twego!Według litości Twej niepoliczonejChciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.”

Ten psalm dźwięczy mi w uszach
śpiewem mojej matki, zwłaszcza w okre-
sie wielkiego postu.

W Polsce kult Jezusa miłosiernego
na początku XX wieku głosiła siostra Fa-
ustyna. Objawione jej tajemnice Bożego
miłosierdzia opisała w „Dzienniczku”.
Ten kult upowszechnił w swym nauczaniu
Jan Paweł II. Do dziś pamiętamy porusza-
jące nabożeństwo w Bazylice Miłosier-
dzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
z 2002 roku i oddanie Bożemu miłosier-
dziu całej ludzkości i osobiste powierze-

nie się miłosiernemu Jezusowi przez Ojca
Świętego podczas ostatniej pielgrzymki
do ojczyzny. Za pośrednictwem Św. Fau-
styny „.. .Chrystus chciał mówić: Zło nieodnosi ostatecznego zwycięstwa (...) ostatecznie zwycięskie jest dobro (...) życieodnosi zwycięstwo nad śmiercią (...) nadnienawiścią tryumfuje miłość.” (s. 62)

O tajemnicy Bożego miłosierdzia, je-
go własnej nadziei na zbawienie pisał
przed śmiercią także ks. J. Tischner, uzna-
jąc wyjątkowość Siostry Faustyny – mis-
tyczki, dzięki której tak ważne dla ludzi
i świata tajemnice Boga zostały podaro-
wane człowiekowi.

Niezwykle istotną częścią omawianej
książki jest rozdział poświęcony ojczyź-
nie. Także wcześniej , wielokrotnie, Ojciec
Święty wypowiadał do nas słowa o dzie-
dzictwie, o ziemi, kulturze jako dziedzi-
ctwie duchowym, o bogactwie i pięknie
polskiej mowy. Powtarza swoje przemy-
ślenia na ten temat również w „Pamięci. . .”
Przywołuje tu, wygłoszone w czerwcu
1980 r. w UNESCO przemówienie, oparte
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na osobistym świadectwie i refleksj i in-
telektualnej na temat pojęć: ojczyzna,
patriotyzm, historyczna i kulturowa toż-
samość. W omawianej książce Papież wy-
mienia imponujący ciąg nazwisk wybi-
tnych Polaków XIX i początku XX wieku,
dzięki którym naród polski mimo braku
własnego państwa istniał poprzez kulturę
i jej niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie
literatury, muzyki, malarstwa i teatru. Za-
uważa, że kultura polska jest wielkim
i znaczącym składnikiem kultury euro-
pejskiej . Wśród wymienionych wybitnych
ludzi „ducha” znaleźli się: Adam Mickie-
wicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiń-
ski, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk
Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matej-
ko, Artur Grottger, Stanisław Wyspiański.
Sprawy kultury obok zdarzeń history-
cznych są okazją do zdefiniowania przez
Autora pojęć tak istotnych jak ojczyzna,patriotyzm i historyczna i kulturalnatożsamość.

Słowa te pokrywają się z poetyckimi
obrazami zawartymi w wierszach Karola
Wojtyły.

Znamienne, że podczas drugiej piel-
grzymki do Polski (1 983 r.). Jan Paweł II
powiedział, że „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszczana przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciążna nowo cierpi” (w Polsce trwał wtedy
stan wojenny) i „Polska (...) ma prawodo miłości szczególnej” (tamże) prowadzi
droga do jego wierszy, zwłaszcza „Wigilii
wielkanocnej 1 966”, „Myśląc Ojczyzna”
oraz poematu „Stanisław”. Oto fragment
wiersza „Myśląc Ojczyzna...”:„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która we mnie przebiega ku innym (...)Z niej się wyłaniam (...) – by zamknąć jąw sobie jak skarb.Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak posze

rzyć tę przestrzeń,która wypełnia (...)” (K. Wojtyła: Poezje
wybrane, s. 1 7)

W poemacie „Stanisław” napisanym
na 900-lecie śmierci bp. Stanisława
ze Szczepanowa refleksj i filozoficznej
i moralnej poddaje autor męczeńską
śmierć Św. Stanisława, obrońcy wiary
i Ewangelii oraz postawę króla Bolesława
Śmiałego, dla którego miecz miał być
znakiem odniesionego zwycięstwa. Bóg
i historia stanęła po stronie bp. Stanisła-
wa, krzyża nie dało się obalić orężem.

Z wydarzenia męczeńskiej śmierci
na Skałce wydobywa K. Wojtyła wizję
kolejnych zdarzeń historycznych Polski,
pisząc:„Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludziszukających własnych dróg.Ziemia długiego podziału wśród książątjednego narodu.Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń,rozdarta na mapach świata, a jakżeż w losach swych synów (...)poprzez rozdarcie zjednoczona w sercachPolaków jak żadna.” (K.Wojtyła:Wiersze,
s. 23)

Tonacja tych wersetów, niemal wy-
czuwalny ból autora rozważającego tru-
dne dziedzictwo, dowodzą ogromnego pa-
triotyzmu oraz wnikliwej znajomości
dziejów Polski. Pochylmy się nad ich zna-
czeniem, wyciągnijmy wnioski.

Od historii Polski przechodzi Jan
Paweł II w „Pamięci i tożsamości” do
historii świata, którą według Autora
winna rządzić zasada „braterstwa ludów”,
a nie tylko układ sił lub wola rządzących,
dla których nie mają znaczenia prawa
człowieka i narodów. Mówi autor, że „. . .duch Ewangelii wyraża się (...) w postawie gotowości do niesienia bliźniemubraterskiej pomocy”. (s. 44) W podroz-
dziale „Powrót do Europy” czytamy: „. . .powołanie papieża z Polski, z Krakowa

mogło mieć wymowę niejako symboliczną(...) Było ono powołaniem (...) całego Kościoła, z którym był on związanyod urodzenia; pośrednio było to takżepowołanie narodu, do którego należał.”
(s. 1 47) Kolejny raz wielki papież oddaje
hołd swojemu – naszemu – narodowi.

Jakże głębokie myśli zawiera kolejna
część książki: „Nie tylko ludzie (...) pisząhistorię. Razem z nimi pisze ją takżeBóg” (s. 1 57) i dalej „... najgłębszy senshistorii wykracza poza historię i znajdujepełne wyjaśnienie w Chrystusie, Boguczłowieku. Chrześcijańska nadzieja sięgapoza granicę czasu. (...) Ludzkość jestpowołana do wychodzenia poza granicęśmierci (...) granicę przemijających wieków ku ostatecznej przestrzeni.” (s. 1 60),
którą jest Chrystus.

Pokrótce starałam się zwrócić uwagę
na niektóre myśli zawarte w książce „Pa-
mięć i tożsamość”. Lektura ta wymaga
indywidualnego, nieśpiesznego studiowa-
nia i rozważania. Niewątpliwie wtedy roz-
toczy przed czytającym swoje prawdziwe
bogactwo.

Z relacj i dyrektora Wydawnictwa
„Znak”, Henryka Woźniakowskiego, wie-
my, że gdy 9 marca 2005 roku /kilka-
naście dni przed śmiercią J.P.II/ wręczył
Ojcu Świętemu, przebywającemu w Kli-
nice Gemelli, polską wersję książki „Pa-
mięć i tożsamość”, Autor, kładąc na niej
rękę, powiedział: „Niech teraz idzie mię-
dzy ludzi”. Do tego przesłania należałoby
dodać pragnienie, abyśmy wdzięczni Panu
Bogu za Świętego Jana Pawła II, korzy-
stając niezasłużenie z braterstwa a nawet
możliwości spotykania się z Nim, choć
trochę za Jego przyczyną wznieśli się ku
Bogu.

Zofia Rogowska

>>

Zbliża się lato - czas swobody, bez-
troski, wypoczynku, czas podróży i przy-
gód. Warto może byłoby wtedy poświęcić
nieco uwagi samemu sobie, odbyć podróż
do swojego wnętrza, przeprowadzić ana-

lizę relacj i z Bogiem i ludźmi. Punktem
wyjścia do tego typu rozważań może być
wiersz księdza Janusza Stanisława Pasier-
ba zatytułowany Skąd.

Ks. Janusz St. Pasierb urodził się 7

stycznia 1929 roku w Lubawie, w rodzi-
nie nauczycielskiej . Dzieciństwo spędził
w Tczewie, a lata okupacji w Żabnie koło
Tarnowa.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształ-



cącego w Tczewie w 1947 rozpoczął
studia filozoficzno-teologiczne w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Pelpli-
nie. W roku 1952 przyjął święcenia ka-
płańskie, a następnie pracował jako wi-
kariusz w Grudziądzu i Redzie. Mając
bardzo szerokie spektrum zainteresowań,
podjął naukę w Akademii Teologii Kato-
lickiej w Warszawie. Studiował także
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwer-
sytecie Warszawskim, w Papieskim Insty-
tucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzy-
mie oraz na Uniwersytecie Kantonalnym
we Fryburgu. Studia umożliwiły mu uzy-
skanie tytułów naukowych. W 1957 roku
otrzymał doktorat z teologii, w 1962- do-
ktorat z archeologii. W 1964 roku habi-
litował się na Wydziale Historycznym
UW, w 1972 otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a 10 lat później- profe-
sora nadzwyczajnego. Był jednym z naj-
znakomitszych twórców współczesnej
kultury, wybitnym uczonym, historykiem
i znawcą sztuki, poetą, eseistą, homile-
tykiem i kaznodzieją, wykładowcą uczelni
krajowych i zagranicznych. Należał
do wielu stowarzyszeń naukowych w Pol-
sce i za granicą. Był członkiem m. in. Pa-
pieskiej Komisj i Ochrony Dziedzictwa
Artystycznego i Historycznego Kościoła,
Europejskiego Centrum Kultury, Euro-
pejskiej Akademii Nauki i Sztuki, Polskiej
Akademii Nauk oraz Pen-Clubu.

Jako poeta debiutował w 1972 roku
na łamach Tygodnika Powszechnego.
Wydał siedem tomów esejów oraz trzy-
naście zbiorów poetyckich. Jego wiersze
tłumaczono na angielski, niemiecki, fran-
cuski, włoski, rosyjski i hiszpański.
Za swoje osiągnięcia i zasługi ks. Pasierb
otrzymał w 1982 godność Prałata Hono-
rowego Jego Świątobliwości, w 1990-
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, a w 1991 - tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Tczewa.

Ksiądz Janusz St. Pasierb zmarł 1 5
grudnia 1993 roku w Warszawie, został
pochowany w Pelplinie.

W 1998 roku powstała fundacja jego
imienia, nagradzająca osiągnięcia mło-
dych twórców.
Ksiądz Pasierb jest patronem Liceum
Ogólnokształcącego i jednej z ulic w Pel-
plinie. W tym mieście organizowany jest
Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janu-
sza St. Pasierba. Jego imię noszą także:
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Żabnie.
Od 1996 roku Rada

Miejska w Grudziądzu
przyznaje nagrodę je-
go imienia za krzewie-
nie wartości chrześci-
jańskich i humanis-
tycznych w twórczości
artystycznej i działal-
ności społecznej . Rok
2013 był Rokiem ks.
Janusza St. Pasierba.

Wiersz Skąd po-
chodzi z wydanego
w 1996 roku tomu
Po walce z Aniołem.

Skąd we mnie tendrugibardziej niezwykły niżjego mroczny bratktóry tak bardzo chciał być jedynakiemlepiej że jest ich dwóchma kto powiedzieć daj mi moją częśćgdyby był jeden z kim by wyszedł w polakto by niósł snopek a kto białe jagnię?Nie dziwię się ciemnemu jest koloru ziemiale skąd się wziął jasnyskąd ten Abel we mnie
Krótki, zaledwie kilkuwersowy utwór,

niemal zupełnie pozbawiony znaków in-
terpunkcyjnych i środków poetyckiego
wyrazu zawiera w sobie bardzo ważne
pytanie: Skąd we mnie jest dobro? Gdzie
jest jego źródło? Próbując udzielić odpo-
wiedzi, poeta odwołuje się do starotesta-
mentowej historii opisanej w Księdze Ro-
dzaju, której bohaterami są synowie Ada-
ma i Ewy. Starszy, Kain (nienazwany
z imienia) określony został słowem mro-
czny, co wskazuje na to, że tkwi w nim
pewien ładunek egoizmu i zła. Przemawia
za tym również stwierdzenie, że …bardzochciał być jedynakiem. Miał jednak brata
Abla. Kiedy obaj składali Bogu ofiarę,
okazało się, że Pan przyjął ofiarę młod-
szego z braci. Zrodziło to w Kainie za-
zdrość, która popchnęła go do zbrodni.
Poeta przedstawił synów Adama i Ewy
na zasadzie kontrastu: zły Kain i spra-
wiedliwy Abel- zgodnie z tym, jak zostali
oni ukazani w Biblii. Abel, uosobienie do-
bra, określony jest w wierszu przymio-
tnikiem jasny. Poeta, który doświadczył
tragedii wojny, niesprawiedliwości syste-
mu panującego po jej zakończeniu, wy-
znaje, że nieobce są mu zło, małodu-

szność, nienawiść, okrucieństwo, pycha,
wie, że dzieje ludzkości to pasmo krzywd,
zabójstw, wojen, okrucieństwa, tortur i za-
ciekłości …nie dziwię się ciemnemu jestkoloru ziemi. Zdumienie budzą w nim je-
dnak ledwo widoczne iskierki dobra, bez-
interesowności, poświęcenia, szlachetnoś-
ci. Dziwi się, że także temu, że dobro jest
nim samym:ale skąd wziął się jasnyskąd ten Abel we mnie
Staje przed tajemnicą, z której ciężarem

nie potrafi sobie poradzić, bo nie potrafi
tego żaden człowiek. Rozwiązania szukać
należy w Bogu i Jego Miłosierdziu. Czło-
wiekowi natomiast pozostaje ugiąć się
przed wspaniałomyślnością Boga i zrobić
wszystko, co możliwe, by zmniejszyć
ilość zła na świecie. Pragnąc czynić do-
bro, powinniśmy zwrócić się do Dobra
i Mocy. Każdy z nas chce mieć w swoim
otoczeniu dobrych ludzi, których cechuje
uczciwość, prostolinijność, mądrość, em-
patia. Wszyscy szukamy człowieka dobre-
go, obyśmy znaleźli go przede wszystkim
w sobie. Szukając tego wymarzonego
człowieka, tak naprawdę szukamy Boga,
bo tylko On jest pełną mądrością, miło-
ścią i dobrocią. I tylko On jest odpowie-
dzią na postawione przez poetę pytanie.

Alina Skrabacz - Sowa
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„Karol”

W Wadowicach się urodziłdo Gimnazjum też tam chodziłTeatr Rapsodyczny znałgdyż aktorem tam się stał.
Na wieży kościelnejzegar czas odmierzałW Wadowicach nikt nie wiedziałże to dla przyszłego Papieża.
,, Czas ucieka ,Wieczność czeka ”tak mu w sercu brzmiałoNawet gdy kremówki po maturze jadłdyscyplinę, trzeźwy umysł, od siebie wymagał.
A już w czasie wojny, Tyranowski Jan  laik, mistykco krawcem był znakomitymDał książeczkę mu Jana od Krzyżażeby mu Miłość wszystko wyjaśniła.
Ojciec zaś Karol, człowiek wojskowyco się nie wstydził modlitwy duchowejWłożył do ręki, Karola synamodlitwę Mądrości do Ducha Świętego.
Chodził więc Karolprzez Borek FałęckiPiechotą do pracy na Solvaj,bo nie miał pieniędzy.
Z Traktatem pod pachą do Matki Bożeji nawet wtedy gdy czuł się gorzejNigdy jej z rąk swych nie wypuszczałże nawet wtedy sam nie przypuszczał.
Iż życie mu zwróci Samaw 1981 roku dnia 13 MajaŻe tak Jej zawierzyłi tak w Jej cnotach się ćwiczył.
Że zamachowiec sam się przeliczyłpewność go i pycha zgubiłaBo skąd miał wiedzieć że Matka BogaSwym Sercem, będzie Karola broniła.

POEZJA
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„TOTUS TUUS”

Twoja WiaraDopełniła się w oddaniu.Na zawsze!Tej co nie zawiedzie!Tej co nie zostawi!Tej co jest Matką Boga i człowieka.Tej co jest Królową Polski.Tej co ma Niepokalane Serce.Tej co ma Szkaplerzny Płaszcz.Tej co jest Oblubienicą Ducha Świętego.Tej co jest Matką twoją i naszą.Tej która daje Nadzieję i Miłość.Tej która uczyniła cię szczęśliwym.I chce dać szczęście każdemu.Tylko daj Jej swoje serce!Tak jak On!Karol – Aktor.Ksiądz – Poeta.Jan Paweł II – Wielki.Papież  Piotr naszych czasów.Opoka i Skała  Błogosławiony i Święty!

„Jan Paweł II”

Papież!Polak!Wezwany do Świętości!W życiu!Modlitwie!Chorobie!Ewangelii!Przemieniał świat!I głosił Chrystusa!Wszystkim i wszędzie!„Nie lękajcie się być świętymi!"To nie motto!To dewiza Jego życia!Ale i moja i Twoja – nasza!Walka ze wszystkim!I we wszystkim!Stań po Jego stronie!Dla ratowania!Sumień i dusz ludzkich!Nie ociągaj się!I podaruj!Swój!Czas, modlitwę, dobre słowo!Uczynek, jałumużnę!I post!A przede wszystkim cierpienie!Wyzwól siebie!Tak jak On!Dla Chrystusa!Dla Boga!Dla Maryi!

Alfreda M .



Jan XXIII - świętym! Ta wiadomość
dla ludzi pamiętających jego pontyfikat
jest jedynie potwierdzeniem przekonania,
które żywili od zawsze. Dla młodszych
zaś stanowi okazję, by poznać historię,
a zwłaszcza duchową sylwetkę tego nie-
zwykłego papieża, który jeszcze za życia
zaskarbił sobie serca nie tylko katolików.
Był bowiem pierwszym biskupem Rzy-
mu, którego naprawdę słuchała, rozumia-
ła, a często nawet kochała cała ludzkość.
Przyszedł na świat w 1881 r. w wiosce
Sotto il Monte koło Bergamo. Jego ojciec,
rolnik, początkowo nie posiadał własnej
ziemi, był jedynie dzierżawcą u miejsco-
wego hrabiego. Mieszkali w jednym do-
mu z czterema innymi rodzinami. Dopiero
z czasem dorobił się 27 akrów i wielkie-
go, kamiennego domu, w którego poko-
jach czuć było z podwórza zapach zwie-

rząt. Rodzina jednak była tak liczna (trzy-
naścioro dzieci), że w domu się nie prze-
lewało. - Pochodzę ze skromnej rodziny.
Przywykłem do życia w błogosławionym
ubóstwie, pozbawionego nadmiernych
wymagań, a sprzyjającego rozrostowi
tych szlachetnych cnót, które przygoto-
wują człowieka do najwyższych osiągnięć
- pisał po latach.

Nigdy natomiast w domu Roncallich
nie brakowało wiary. - Nie pamiętam ta-
kiej chwili, żebym nie chciał służyć Bogu
jako ksiądz - wspominał już jako papież.
Najbardziej pragnął być zwykłym wiej-
skim proboszczem. Marzenie to nigdy się
nie spełniło. Za to, gdy został papieżem,
nazywano go „proboszczem świata”.

Choć początkowo nauka nie szła mu
najlepiej , to z czasem się poprawił do tego
stopnia, że został wysłany z Bergamo

na studia do Rzymu. Pasjonowała go hi-
storia Kościoła. Przez dużą część życia
badał i opisywał historię wizytacji św. Ka-
rola Boromeusza w Bergamo - ostatni tom
wydał już jako papież! Po doktoracie
z teologii (w wieku 22 lat! ) i święceniach
kapłańskich w 1904 r. został sekretarzem
ordynariusza Bergamo. Stopniowo bp
Giacomo Maria Radini-Tedeschi powie-
rzał mu kolejne obowiązki: wykładowcy
(historii Kościoła, patrologii, apologetyki)
w seminarium, redaktora diecezjalnej ga-
zety itp. Gdy wybuchła I wojna światowa,
ks. Angelo został kapelanem wojskowym.
Nie tylko spowiadał i czuwał przy kona-
jących w szpitalach, ale także na polach
bitew. W razie potrzeby bywał też sani-
tariuszem. To doświadczenie naznaczyło
go na całe życie i miał je w pamięci, gdy
krótko przed śmiercią przygotowywał swą

HUMOR PARAFIALNY

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE

Święty Jan XXIII
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Podczas wizytacji biskupiej w pewnej parafii ministranci
podają Biskupowi kadzielnicę, która niestety wygasła.
- A gdzie żar, chłopcy? – pyta Biskup.
- W sercu, ekscelencjo! – odpowiadają dobrze wyszkoleni mini-
stranci.
Z tym szkoleniem ministrantów przed przyjazdem ekscelencji
bywa zresztą różnie. W innej parafii przed przyjazdem Biskupa
trwały niezmiernie intensywne przygotowania. Ksiądz pro-
boszcz osobiście instruował grupkę dzieci, która miała witać
dostojnego gościa:
- Pamiętajcie o jednym. Może się zdarzyć, że ksiądz Biskup
będzie chciał z wami osobiście porozmawiać, może nawet o coś
zapytać. Pamiętajcie, że do księdza biskupa trzeba się zwracać
z szacunkiem. Dlatego księdza biskupa trzeba tytułować słowem
„ekscelencjo”. Gdyby tak na przykład ksiądz Biskup zapytał tak:
„Do której klasy chodzisz”?, to należy wtedy ładnie odpowie-
dzieć: „Chodzę do trzeciej klasy, ekscelencjo”. A gdyby zapytał,
pod jakim wezwaniem jest nasza parafia, należy odpowiedzieć
całym zdaniem: „Nasza parafia jest pod wezwaniem Świętego
Andrzeja Apostoła, ekscelencjo”. Rozumiecie? Powtórzcie:
EKSCELENCJO!
- Ekscelencjo – powtórzyły przejęte dzieci.
Wreszcie nadszedł uroczysty dzień. Intuicja nie zawiodła księ-
dza proboszcza. W istocie, ksiądz Biskup zapragnął porozma-
wiać z najmłodszymi parafianami. Jego wzrok zatrzymał się
na chłopczyku o blond włosach. W obecności tłumnie zgroma-

dzonych wiernych dostojnik zapytał:
- A jak masz na imię, przyjacielu?
Chłopczyk z wielkim przejęciem odpowiedział:
- Mam na imię Janek, ekscelencjo.
- Bardzo ładnie – pochwalił go Biskup. – A do której klasy cho-
dzisz, Janku?
- Chodzę do trzeciej klasy, ekscelencjo.
- No, to na pewno znasz Dziesięć Przykazań Bożych. Potrafisz
je wymienić z pamięci?
- Potrafię, ekscelencjo.
- To bardzo proszę, słucham.
- Pierwsze: nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, eks-
celencjo. Drugie: nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego
nadaremno, ekscelencjo. Trzecie: pamiętaj , abyś dzień święty,
święcił, ekscelencjo. Czwarte: Czcij ojca swego i matkę swoją,
ekscelencjo. Piąte: nie zabijaj , ekscelencjo. Szóste:… W tym
momencie ekscelencja gwałtownie przerwał i szybko powie-
dział:
- Dobrze, już dobrze. Wystarczy!

Oprac. x.A.B.
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słynną encyklikę „Pacem in terris” (Pokój
na ziemi). Po wojnie założył w Bergamo
dom dla studentów, a wkrótce objął kie-
rownictwo Dzieła Rozkrzewiania Wiary
we Włoszech.

Papieski dyplomata

W 1925 r. został arcybiskupem i wi-
zytatorem apostolskim w Bułgarii. Był
pierwszy od 600 lat przedstawicielem pa-
pieskim w tym kraju. Podróżując nieraz
konno lub wózkiem ciągniętym przez ku-
cyki odwiedzał małe wspólnoty katolickie
w górach.. . Nawiązywał też kontakty
z dominującym Kościołem prawosław-
nym. Nauczył się nawet przemawiać
po bułgarsku. Spotkała go jednak dotkli-
wa porażka natury dyplomatycznej :
wbrew ustaleniom, wynegocjowanym

przez Roncallego,
prawosławny car
Bułgarii, ożenio-
ny z katoliczką,
córką króla
Włoch, powtórzył
ich katolicki ślub
w cerkwi, a póź-
niej kazał och-
rzcić w obrządku
prawosławnym
ich córkę.

Mimo to ar-
cybiskupa spot-
kała promocja:
wkrótce przenie-
siono go do dele-
gatury apostol-
skiej w Turcji
i Grecji. Odbudo-
wywał tam rela-
cje z ekumenicz-
nym patriarcha-
tem Konstantyno-
pola. W czasie II
wojny światowej
udało mu się do-
prowadzić do te-
go, że alianci
przepuścili przez
morską blokadę
statki ze zbożem
dla głodujących
Greków. Z kolei
na rządzie turec-
kim wymógł zgo-
dę na przepusz-
czenie przez cie-

śninę Bosfor statków z Żydami z Europy
środkowo-wschodniej , uciekającymi spod
hitlerowskiej okupacji, tym samym ratuj-
ąc im życie. Załatwiał im tureckie wizy
tranzytowe i wystawiał fałszywe metryki
chrztu. Za tę ostatnią działalność - zda-
niem Barucha Tenembauma z Fundacji
Wallenberga - powinien otrzymać tytuł
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.
Był także wikariuszem apostolskim Stam-
bułu, a więc biskupem dla mieszkających
tam katolików, dla których głosił kazania
po turecku.

Dwadzieścia lat spędzone na Bałka-
nach, poznanie prawosławia i islamu, uw-
rażliwiły go na potrzebę jedności chrześ-
cijan, otwarcia Kościoła na ludzi inaczej
wierzących i myślących. Kontynuował tę
linię jako nuncjusz apostolski we Francji
i pierwszy stały obserwator Stolicy Apo-

stolskiej przy UNESCO. - Dzielą nas
poglądy? Przyzna pan, że to tak niewiele -
przekonywał znanego antyklerykała.

Był wtedy częstym gościem Semi-
narium Polskiego w Paryżu. Gdy przy-
szedł po raz pierwszy, furtian zaanonso-
wał rektorowi jego przybycie, mówiąc: -
Przyszedł jakiś gruby proboszcz, Rąkała.

Niespodziewany pontyfikat

Był już po siedemdziesiątce, gdy
otrzymał kapelusz kardynalski i nomina-
cję na patriarchę Wenecji. Kierując jedną
z najważniejszych włoskich diecezji,
mógł wreszcie być w pełni duszpaste-
rzem. Niestety, spędził tam zaledwie pięć
lat, bo po śmierci Piusa XII w 1958 r. nie-
spodziewanie został wybrany papieżem.

Można jednak powiedzieć, że do po-
sługi Piotrowej został przez Opatrzność
wyjątkowo dobrze przygotowany. W swo-
im długim życiu był przecież wykłado-
wcą, redaktorem, pracował z młodzieżą,
zajmował się animacją misyjną, był dy-
plomatą i kierował diecezją. Zjeździł spo-
rą część Europy, był też w Ziemi Świętej ,
Libanie i Afryce Północnej . Dobrze znał
Kościół (nie tylko katolicki) i świat. Dzię-
ki podróżom, które lubił, rozumiał, że nie
ma jednej obowiązującej wersj i bycia
chrześcijaninem, bo Kościół dostosowuje
się do kultury, w jakiej żyją jego wierni.

Miał być papieżem przejściowym.
Żartowano, że został wybrany po to, by
mianować kardynałem arcybiskupa Me-
diolanu Giovanniego Battistę Montiniego
i szybko umrzeć, zwalniając dla niego
tron Piotrowy. Listę nowych kardynałów
na pierwszym konsystorzu Jana XXIII
rzeczywiście otwierał Montini, który nie-
spełna pięć lat później został jego nastę-
pcą.

Sobór Watykański II

Zanim jednak się to stało papież Jan
zaczął zmieniać Kościół. Zwołał bowiem
Sobór Watykański II (1 962-1965), który
miał - po raz pierwszy - nikogo i niczego
nie potępiać, nie ogłaszać nowych dogma-
tów wiary, ale przedstawić nauczanie
Chrystusa i Kościoła w sposób zrozu-
miały dla współczesnego człowieka. Jan
XXIII wychodził bowiem z przekonania,
że należy odróżniać niezmienny depozyt
wiary i sposób jego wyrażania, który musi
być nieustannie dostosowywany do cza-
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sów, w których żyje Kościół.
Taki był pierwszy cel Vaticanum II.

Drugim było przywrócenie jedności
chrześcijan. Zapraszając niekatolickich
obserwatorów na soborowe obrady, pa-
pież nie chciał rozstrzygać, kto w prze-
szłości bardziej przyczynił się do podziału
Kościoła, lecz zachęcał do podania sobie
rąk w geście pojednania. Chyba dlatego
tak bliska mu była działalność Brata Ro-
gera i jego Wspólnoty z Taizé. Jako pier-
wszy biskup Rzymu spotkał się ze zwie-
rzchnikami innego Kościoła: królową El-
żbietą II i abp. Geoffreyem Fischerem
ze Wspólnoty Anglikańskiej . To za ponty-
fikatu Jana XXIII Kościół katolicki
wszedł nieodwołalnie na drogę ekume-
nizmu.

Bezpośredniość i poczucie humoru

Papież był także bardzo bezpośredni
w kontaktach. Słynne były jego wyjazdy
z Watykanu, by odwiedzić więźniów czy
chore dzieci w szpitalu. Nie chciał być
„więźniem Watykanu”. Pojechał pocią-
giem z pielgrzymką do Loreto i Asyżu.
Chętnie rezygnował ze sztywnego czyta-
nia przemówień po łacinie, aby powie-
dzieć coś od siebie, po włosku, w dia-
lekcie alpejskich górali spod Bergamo,
żywo przy tym gestykulując. Słynne jest
jego „przemówienie przy księżycu”, gdy
wieczorem po otwarciu obrad Soboru,
pozdrowił ludzi zgromadzonych pod jego
oknem na placu św. Piotra. Nie używał
majestatycznego „my”, lecz w pierwszej
osobie, od serca poprosił: - A teraz wra-
cajcie do domów. Uściskajcie swoje ma-
leństwa jak najczulej i powiedzcie im, że
te uściski są od papieża.

Pełen życzliwości wobec ludzi, nie
stronił od żartów i z dystansem podcho-
dził do samego siebie. - Moje panie, kon-
klawe to nie konkurs piękności - powie-
dział kobietom, które dziwiły się jego ob-
fitej tuszy. - Smutny ksiądz jest złym ksi-

dzem - mawiał, tłumacząc, że nie może
być smutnym ten, kto jest blisko Boga.
Tęsknił do kontaktów z prostymi ludźmi.
Marzył o tym, żeby choć jeden dzień spę-
dzić w polu ze swymi braćmi.

Potrafił także otwarcie wskazywać to,
co w Kościele złe. „Jak przykro - mówił
kiedyś po włoskich księży - jest żyć z nie-
którymi współbraćmi, ciągle mówiącymi
tylko o zewnętrznej formie posługi ka-
płańskiej , którym trudno jest wykorzenić
z serca nie zawsze skrywane ani skromne
pragnienie i szukanie awansów i wyróż-
nień, którzy przywykli do mówienia
o wszystkim w ciemnych barwach, przy-
gotowując sobie przedwcześnie nudną
i ponurą starość”.

„Dziennik duszy”

O świętości Jana XXIII świadczą
jednak nie tyle jego działania czy bon mo-
ty. Są on jedynie zewnętrznym wyrazem
jego głębokiej duchowości. Mamy do niej
dostęp za sprawą pisanego niemal przez
całe życie „Dziennika duszy”. Powierzał
mu swe refleksje, zrodzone podczas mo-
dlitwy czy podczas rekolekcji. Wyłania
się z niego obraz człowieka całkowicie
pochłoniętego Bogiem i dlatego oddanego
ludziom.

Jego duchowość najlepiej oddają sło-
wa jego dewizy biskupiej : „Oboedientia et
pax” - posłuszeństwo (Bogu) i pokój
(z ludźmi). „Panie Jezu - modlił się -
spraw, bym zawsze miłował i prakty-
kował prostotę, która utrzymuje mnie
w pokorze, zbliża do twego ducha oraz
przyciąga i zbawia dusze”. Chciał być
prostym i bezpretensjonalnym a zarazem
roztropnym. Zalecał sobie uprzejmość,
spokój i niewzruszoną cierpliwość. Zwie-
rzał się, że bardziej skłonny jest „do po-
błażliwości i dostrzegania dobrych stron
w osobach i rzeczach aniżeli do krytyki i
ostrych sądów”. Gdy przychodzi pokusa,
by ostro zareagować, wybiera milczenie,

ufając że będzie bardziej wymowne i sku-
teczne.

Podczas rekolekcji, odprawianych
w 67. roku życia zapisał: „Najwięcej
w tych dniach myślałem o śmierci, może
już bliskiej , i o tym, by zawsze być
do niej przygotowanym”. Kilka lat póź-
niej dodał, że pragnie tylko jednego: by
jego życie zakończyło się świątobliwie.

Testament papieża Jana

Gdy w 1963 r. papież zmarł na raka,
znany francuski pisarz François Mauriac
na łamach dziennika „La Croix” podkre-
ślił, że Jan XXIII był człowiekiem pokor-
nym, otwartym na Bożą łaskę i niesta-
wiającym barier działaniu Ducha Świę-
tego. - Bądź błogosławiony, Papieżu Ja-
nie, za to, że błogosławiłeś wszystkich lu-
dzi, że mówiłeś do wszystkich jak ojciec,
który kocha, że kochałeś ten świat taki,
jakim go uczyniły liczne cierpienia i zbro-
dnie, ale także geniusz i świętość - napisał
Mauriac. Dodał, że dzięki Janowi XXIII
katolicy zrozumieli, że w Kościele „po-
mimo starych struktur, wciąż tryska żywa
woda początków” chrześcijaństwa.

Podczas beatyfikacji swego poprzed-
nika w 2000 r. Jan Paweł II zauważył, że
„w pamięci wszystkich utrwalił się obraz
papieża Jana z uśmiechem na twarzy
i z ramionami szeroko otwartymi, przy-
garniającymi cały świat”. Zaś „w osta-
tnich chwilach swego życia Jan XXIII po-
zostawił Kościołowi swój testament:
«Tym, co najcenniejsze w życiu, jest
Jezus Chrystus, Jego święty Kościół,
Jego Ewangelia, prawda i dobroć». Ten
testament pragniemy dzisiaj podjąć rów-
nież my, dziękując Bogu za to, że dał nam
go jako pasterza”.

Paweł Bieliński / pb / Watykan / KAI

Źródło:http://www.niedziela.pl/artykul/88
83/Swiety-Jan-XXIII-sylwetka

>>

Encyklika, rozpoczynająca się od słów
„Redemptor hominis” - „Odkupiciel czło-
wieka”. Jest dokumentem Papieża, skiero-

wanym do wszystkich wiernych Kościoła
katolickiego, ale nie wyłącznie. Adresa-
tem jego są również wszyscy ludzie do-

brej woli. Encyklika nosi datę: 4 marca
1979 roku, „w pierwszym roku mojego
Pontyfikatu” - jak zaznacza jej dostojny
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Autor. Tradycyjnym zwyczajem każdy
nowy papież na początku swoich rządów
przedkłada w tego rodzaju dokumencie
program swojej pracy.

Encyklika Redemptor hominis odbie-
ga swoją formą od dotychczasowych do-
kumentów tego rodzaju. Treść jej nie jest,
ściśle biorąc, programem nowego ponty-
fikatu; jest raczej przewodnią myślą wielu
dotychczasowych wypowiedzi Ojca Świę-
tego; jest tematem, do którego wraca przy
różnych okazjach. Tematem tym jest
konkretny, współczesny człowiek formo-
wany przez historię i kształtujący ją, czło-
wiek z jego pragnieniami i nadziejami, ale
i z lękiem o teraźniejszość i przyszłość,
człowiek w wymiarze spraw osobistych
i społecznych.

W drugiej swojej encyklice Dives inmisericordia Ojciec Święty wyjaśnia, że
podejmując w Redemptor hominis temat
o człowieku chciał zadośćuczynić szcze-
gólnej potrzebie czasów, w których żyje-
my. Tę samą prawdę o człowieku odnaj-
dujemy także w dwu innych dokumentach
papieskich z tegoż roku: w przemówieniu
na otwarcie konferencji biskupów w Pu-
ebla (28.I.79) i na forum ONZ przed
przedstawicielami 152 narodów (2.X.79).
Pamiętamy także kazanie Ojca Świętego

wypowiedziane w Warszawie,
na placu Zwycięstwa, i te jego sło-
wa, do których często wracamy
myślami: „Kościół przyniósł Pol-
sce Chrystusa - to znaczy klucz
do rozumienia tej wielkiej i pod-
stawowej rzeczywistości, jaką jest
człowiek. Człowieka bowiem nie
można do końca zrozumieć bez
Chrystusa. A raczej : człowiek nie
może sam siebie do końca zro-
zumieć bez Chrystusa. Nie może
zrozumieć, ani kim jest, ani jaka
jest jego właściwa godność, ani
jakie jest jego powołanie i ostate-
czne przeznaczenie. Nie może tego
wszystkiego zrozumieć bez Chry-
stusa”.

Dotychczasowe encykliki pa-
pieskie miewały zwykle charakter
doktrynalnych przedłożeń jednego
tematu w formie toku myśli wy-
prowadzanych dedukcyjnie z przy-
jętych prawd wiary. Encykliki te,
bogate w treść, niełatwe były

w czytaniu i studiowaniu. Często doma-
gały się specjalnego komentarza do same-
go tekstu, a tym bardziej do myśli w nich
zawartych. Encyklia Redemptor hominis
odbiega swoim językiem, stylem i sposo-
bem przedłożenia treści od dotychczaso-
wych dokumentów tego rodzaju. Nosi
na sobie specyficzne piętno osobowości
jej Autora, który - jak w wielu innych
sprawach - „chodzi własnymi drogami”,
jemu tylko właściwymi. Przede wszys-
tkim pisze językiem zrozumiałym dla ka-
żdego czytelnika. Dlatego zbyteczny jest
komentarz do samego tekstu encykliki.
W układzie treści przyjmuje zasadę kon-
centrycznego omawiania przedmiotu,
w tym wypadku tajemnicy człowieka,
z różnych punktów widzenia. Oczywiście
widzi tego człowieka przede wszystkim
w świetle Objawienia Bożego; przemawia
językiem przesyconym nie tylko treścią,
ale i słownictwem biblijnym. Równocześ-
nie jednak rozpatruje tegoż człowieka
w kontekście historycznym naszych cza-
sów, podkreślając ich dodatnie i ujeme
strony. Z zestawienia dwu obrazów: z te-
go, co być powinno, i z tego, co fakty-
cznie jest, wyprowadza wnioski dla życia
chrześcijańskiego na dzisiaj . Wniosków
tych jednak nie narzuca par force, nie ar-
gumentuje, powołując się na swój auto-
rytet najwyższego nauczyciela prawdy

Bożej , nie posługuje się formą zaimka
osobowego „my”, pisze „ja”. Stosuje me-
todę dialogu, metodę wspólnego szukania
odpowiedzi na pytania, które stawia przed
nami życie dnia dzisiejszego.

Oryginalność stylu encykliki Redemptor hominis oraz aktualność i waga pro-
blemów, które omawia, czynią z niej le-
kturę wprost pasjonującą. Czytając ją, od-
nosimy wrażenie, że słuchamy troskli-
wego ojca, który dzieli się z nami doświa-
dczeniem swojego życia oraz lękiem
o człowieka uwikłanego w trudne proble-
my naszych czasów. Z powyższych racji
specjaliści określają encyklikę jako doku-
ment o charakterze duszpasterskim. Za-
wiera ona równocześnie bogatą treść do-
ktrynalną, ujętą jednak i przekazywaną
w sposób, który ułatwia jej przyjęcie. Sam
Ojciec Święty, autor dokumentu, mówi
o nim jako o rozważaniach (consideratio)
lub quasi-medytacji (n. 22). Określenia te
najlepiej tłumaczą formę dokumentu oraz
odtwarzają zamiar i intencje jego Autora.

Treścią encykliki, jak powyżej zazna-
czyliśmy, jest prawda o człowieku widzia-
nym oczyma Bożymi poprzez Objawienie
Boże i oczyma ludzkimi poprzez warunki
życia współczesnego. Człowiek ten, po-
wiązany z Chrystusem w sposób istotny
dla swego człowieczeństwa, spełnia swoje
zadania życiowe i realizuje swoje powo-
łanie w Kościele Chrystusowym. Chrysto-
logia i eklezjologia stanowią więc tło,
na którym encyklika kreśli chrześcijańską
wizję człowieka.

Wiele myśli czerpie Ojciec Święty
z ostatniego Soboru, zwłaszcza z Konsty-
tucji o Kościele w świecie współczesnym
- Gaudium et spes. Opis świata dzisiej-
szego, zamieszczony w encyklice, przypo-
mina w wielu szczegółach myśli zawarte
w Gaudium et spes, jednak barwy tego
opisu w encyklice są bardziej dramatycz-
ne i mniej optymistyczne niż w doku-
mencie soborowym. Być może dlatego, że
ówczesna sytuacja była bardziej skompli-
kowana niż przed trzydziestu laty.

Oprac. Ks. Adam Bezak
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Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

Natasza Rozalia Kowerko *16.03.2014
Jan Primowicz-Marek *06.04.2014
Szymon Mateusz Walewski *06.04.2014
Kacper Tomasz Opiła *06.04.2014
Zuzanna Kuczek *06.04.2014
Filip Grzegorz Barnaś *21.04.2014

Ignacy Jacek Mroczek *18.05.2014
Kamila Kinga Serafin *18.05.2014
Aleksander Stanisław Kwarciak *18.05.2014
Małgorzata Halik *18.05.2014
Jakub Robert Grudziński *01.06.2014
Lena Anastazja Grudzińska *01.06.2014

Dominik Lis – Patrycja Pasieka 22.02.2014
Marcin Gajda – Beata Kardaś 26.04.2014

Andrzej Marszałek – Klaudia Myjkowska 26.04.2014
Rafał Szurkiewicz – Alicja Pietrzyk 10.05.2014
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Zdzisław Knot †25.11.2013
Ryszard Jarek †06.03.2014
Antonina Mazur †06.03.2014
Krystyna Kuboń †07.03.2014
Zdzisław Bociek †10.03.2014
Janina Kot †13.03.2014
Kazimierz Bień †15.03.2014
Mariusz Płaszewski †18.03.2014
Eugenia Braty †30.03.2014
Juliusz Starczewski †04.04.2014
Stanisław Tyka †06.04.2014
Waldemar Młotkiewicz †06.04.2014
Wiesława Siegieda †07.04.2014
Bolesław Mucha †23.02.2014
Józef Szwiec †28.03.2014
Franciszek Sikora †19.04.2014

Antoni Nadczuk †21.04.2014
Józefa Kowal †15.04.2014
Stanisław Luszowiecki †26.04.2014
Marek Rzepa †28.04.2014
Anna Kawa †29.04.2014

Zmarli, których pogrzeb odbył się poza naszą parafią nie są
ujęci w księdze zmarłych naszej parafii dlatego nie widnieją
w Kronice Parafialnej! Tych zmarłych wypisujemy wyłą-
cznie na życzenie rodziny po zgłoszeniu do Redakcji.

ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…
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