




Drodzy czytelnicy GŁOSUSERCA!

Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczyna się kolejny
Rok Liturgiczny. Każdy z nich jest okazją do zgłębienia
kolejnej wielkiej tajemnicy naszej wiary. W tym roku
rozpoczynamy niezwykły, trzyletni program duszpasterski
związany z Najświętszym Sakramentem – Eucharystią.

Niewątpliwie sprawą najważniejszą z punktu widzenia
Kościoła w Polsce związanej z Eucharystią jest sprawa
świętowania niedzieli. „Kościół żyje, buduje się Eucha-
rystią”, jak napisał św. Jan Paweł II w Ecclesia de Eu-
charistia.

Odnosząc się do tematu nowego programu dusz-
pasterskiego, bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny
Konferencji Episkopatu Polski, zauważył, że jest to „try-
ptyk ukazujący Eucharystię, która jest w centrum życia,
wiary i modlitwy Kościoła, źródłem i celem tejże mo-
dlitwy. Eucharystia daje życie. Wchodzimy w tajemnicę
wiary. Jesteśmy zgromadzeni na świętej Wieczerzy, po-
sileni i posłani w pokoju Chrystusa, by żyć Eucharystią na
co dzień – to w zarysie temat”.

„Niedziela, dzień Pański, który chcemy świętować
po chrześcijańsku, tak, poprzez celebrację Eucharystii,
ale także poprzez świętowanie, poprzez powstrzymanie się
od zawodowych niekoniecznych zajęć, prac, poprzez bu-
dowanie wspólnoty Kościoła domowego w wymiarze
rodzinnym, poprzez otwieranie się na świętowanie nie-
dzieli w tradycji przeżywanej w naszym Kościele kato-
lickim, który jest w Polsce. Eucharystia bowiem powinna
być w centrum niedzieli, a niedziela w centrum tygodnia”
jak uczył nas św. Jan Paweł II.

Czas Bożego Narodzenia też nam o tym przypomina.
Jezus rodzi się bowiem każdego dnia, na całym świecie –
podczas sprawowania Najświętszej Ofiary, ale także
w nas, gdy przyjmujemy Go do naszych serc podczas
Komunii Świętej .

Ks. Kamil Wróbel

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

„SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM” – Katecheza św. Jana
Pawła II wygłoszona 27.01 .1 988 r.

>>

1 . Jezus Chrystus — prawdziwy
Bóg i prawdziwy człowiek: oto cen-
tralna tajemnica naszej wiary, a zara-
zem kluczowa prawda naszego cyklu
katechez chrystologicznych. Dziś pos-
taramy się znaleźć świadectwo tej pra-
wdy w Piśmie Świętym, zwłaszcza
w Ewangelii i w Tradycji chrześcijań-
skiej .

Stwierdziliśmy już na podstawie
tekstów Ewangelii, że Jezus występuje

i daje się poznać jako Bóg – Syn,
zwłaszcza wtedy, gdy mówi: „Ja i Oj-
ciec jedno jesteśmy” (J 10,30); gdy o-
dnosi do siebie Imię Boga JA JE-
STEM (por. J 8,58) oraz przymioty
Boskie; gdy stwierdza: „dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi”
(Mt 28,1 8), władza ostatecznego sądu
nad wszystkimi ludźmi i władza nad
samym Prawem (por. Mt 5,22.28.32.
34.39.44), które z Boga bierze począ-

tek i moc, a wreszcie władza odpu-
szczania grzechów (por. Łk 20,22-23),
bo choć Jezus otrzymał od Ojca moc
ostatecznego „sądu” nad światem (por.
J 5,22), to przyszedł na świat po to, by
„szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk
19,10).

Na potwierdzenie swojej Boskiej
władzy nad stworzeniem Jezus czyni
„cuda”, czyli „znaki”, które świadczą
o tym, że wraz z Nim przyszło
na świat królestwo Boże.

2. Ale Jezus, który przez wszystko
to, co czyni i czego naucza, daje świa-
dectwo o sobie jako o Synu Bożym,
równocześnie występuje i daje się
poznać jako prawdziwy człowiek. Ca-
ły Nowy Testament, a zwłaszcza
Ewangelie, bezspornie potwierdzają
tę prawdę, której sam Jezus jest w peł-
ni świadomy i którą Apostołowie i E-
wangeliści znają, przyjmują i głoszą
bez cienia wątpliwości. Dlatego w dzi-
siejszej katechezie postaramy się ze-
brać i omówić, przynajmniej w ogól-
nym zarysie, ewangeliczne dane doty-
czące tej prawdy, mając przy tym stale
w pamięci to, co powiedzieliśmy po-
przednio o Chrystusie jako o prawdzi-
wym Bogu.

Zagadnienie prawdziwego czło-
wieczeństwa Syna Bożego wymaga
dziś wyjaśnienia, ze względu na roz-
powszechnioną tendencję do dostrze-
gania w Jezusie i ukazywania Go tylko
jako człowieka, niezwykłego wpraw-
dzie i nadzwyczajnego, ale zawsze
i tylko człowieka. Ta tendencja, chara-
kterystyczna dla czasów współczes-
nych, jest niejako przeciwieństwem
prądu zwanego „doketyzmem”, który
pojawił się w różnych formach w pier-
wszych wiekach chrześcijaństwa. We-
dług „doketów” Jezus Chrystus był



człowiekiem „pozornym”, to znaczy
miał wygląd człowieka, ale w rzeczy-
wistości był wyłącznie Bogiem.

W obliczu tych diametralnie róż-
nych poglądów Kościół z całą sta-
nowczością wyznaje i głosi prawdę
o Chrystusie, Bogu – Człowieku: pra-
wdziwym Bogu i prawdziwym czło-
wieku; o jednej Osobie, o Boskiej
Osobie Słowa, która - jak uczy kate-
chizm istnieje w dwóch naturach: Bos-
kiej i ludzkiej . Jest to głęboka tajem-
nica naszej wiary, która jednak zawie-
ra w sobie wiele światła.

3 . Świadectwa biblijne o prawdzi-
wym człowieczeństwie Jezusa Chrys-
tusa są liczne i wyraźne. Przypom-
nijmy je tutaj pokrótce, by zająć się
nimi szerzej w następnych kateche-
zach.

Punktem wyjścia jest prawda
Wcielenia. Wyznajemy w Symbolu
wiary: et incarnatus est. Prolog Ewan-
gelii św. Jana wyraża tę prawdę je-
szcze dobitniej : „Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas” (J 1 ,1 4).
Określenie „ciało” (po grecku sarx)
wskazuje na człowieka w jego kon-
kretnym wymiarze, obejmującym jego
postać cielesną, a więc nietrwałą, kru-
chą i niejako przemijającą. (Człowiek
jest „niby kwiat polny”, czytamy
w Księdze Izajasza 40,6). Jezus Chrys-
tus jest człowiekiem właśnie w zna-
czeniu słowa „ciało”.

To ciało, a więc ludzką naturę, Je-
zus otrzymał od swojej Matki Maryi,
Dziewicy z Nazaretu. Święty Ignacy
nazywa Jezusa sarkohoros1 , określe-
niem wskazującym na Jego ludzkie
narodziny z niewiasty, która dała Mu
„ludzkie ciało”. Już św. Paweł powie-
dział: „zesłał Bóg Syna swego, zro-
dzonego z niewiasty” (Ga 4,4).

4. Łukasz ewangelista mówi o na-
rodzeniu z niewiasty wówczas, gdy o-
pisuje wydarzenia nocy betlejemskiej :
„Kiedy tam przebywali, nadszedł
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie”
(Łk 2,6-7). Ten sam Ewangelista mó-

wi, że ósmego dnia po urodzeniu
Dziecię zostało poddane obrzezaniu,
podczas którego „nadano Mu imię Je-
zus” (Łk 2,21 ). Czterdziestego dnia,
zgodnie z Prawem Mojżeszowym, Je-
zus został ofiarowany w świątyni jero-
zolimskiej jako „pierworodny” (por.
Łk 2,22-24).

Jak wszystkie inne dzieci, tak
i to „Dziecię […] rosło i nabierało
mocy, napełniając się mądrością” (Łk
2,40). „Jezus […] czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi” (Łk 2,52).

5. Spójrzmy teraz na dorosłego Je-
zusa, jakim najczęściej ukazują Go
Ewangelie. Będąc prawdziwym czło-
wiekiem, człowiekiem z ciała (sarx),
Jezus znał uczucie zmęczenia, głodu
i pragnienia. Czytamy: „A gdy prze-
pościł czterdzieści dni i czterdzieści
nocy, odczuł w końcu głód” (Mt 4,2).
I gdzie indziej : „Jezus zmęczony dro-
gą siedział sobie przy studni. […] Na-
deszła [tam] kobieta z Samarii, aby za-
czerpnąć wody. Jezus rzekł do niej :
«Daj Mi pić!»” (J 4,6-7).

Tak więc Jezus posiada ciało, które
podlega zmęczeniu, odczuwa cierpie-
nie, jest ciałem śmiertelnym. Tym cia-
łem, które na koniec zostaje poddane
męce biczowania, ukoronowania cier-
niem, a wreszcie ukrzyżowania.
Umierając na krzyżu w straszliwej
agonii, Jezus mówi: „Pragnę” (J 19,
28) i tym słowem daje ostatni, bolesny
i przejmujący wyraz prawdy o swym
człowieczeństwie.

6. Tylko prawdziwy człowiek mógł
cierpieć tak, jak cierpiał Jezus na Gol-
gocie, tylko prawdziwy człowiek mógł
umierać tak, jak On umierał. Jego
śmierć stwierdziło wielu naocznych
świadków i to nie tylko przyjaciół
i uczniów. Jak bowiem czytamy
w Ewangelii Janowej , sami żołnierze,
„gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli,
że już umarł, nie łamali Mu goleni,
tylko jeden z żołnierzy włócznią prze-
bił Mu bok i natychmiast wypłynęła
krew i woda” (J 19,33-34).

„Narodził się z Maryi Panny, umę-

czon pod Ponckim Piłatem, ukrzy-
żowan, umarł i pogrzebion”. Tymi sło-
wami Symbolu Apostolskiego Kościół
wyznaje prawdę o narodzeniu i śmier-
ci Jezusa. W ślad za tym idzie wy-
znanie prawdy o zmartwychwstaniu:
„Trzeciego dnia zmartwychwstał”.

7. Zmartwychwstanie jest kolej-
nym potwierdzeniem prawdziwego
człowieczeństwa Jezusa. Jeśli Słowo
przez narodziny w czasie „stało się
ciałem”, to przez zmartwychwstanie
powróciło do swego ludzkiego ciała.
Tylko prawdziwy człowiek mógł cier-
pieć i umrzeć na krzyżu, tylko praw-
dziwy człowiek mógł zmartwych-
wstać. Zmartwychwstać znaczy po-
wrócić do życia w ciele. Ciało to może
ulec przeobrażeniu, może zyskać nowe
właściwości i moce, może wreszcie
dostąpić chwały życia wiecznego (jak
przy wniebowstąpieniu Chrystusa
i przyszłym zmartwychwstaniu wszy-
stkich ludzi), ale zawsze jest to ciało
naprawdę ludzkie.

Wszak Apostołowie spotykają
zmartwychwstałego Chrystusa, widzą
Go, dotykają blizn po ukrzyżowaniu,
On zaś nie tylko rozmawia z nimi
przez dłuższy czas, ale nawet przyj-
muje od nich pokarm: „Oni podali Mu
kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł
wobec nich” (Łk 24,42-43). Na koniec
Chrystus, w tym ciele, które choć
zmartwychwstało i dostąpiło wiecznej
chwały, pozostało ciałem prawdziwe-
go człowieka, wstępuje do nieba,
by zasiąść „po prawicy Ojca”.

8. Tak więc - prawdziwy Bóg i pra-
wdziwy człowiek. Ani człowiek po-
zorny, ani „zjawa” (homo phantas-
ticus), ale człowiek prawdziwy. Takim
poznali Go Apostołowie i grupa wie-
rzących, którzy utworzyli zalążek Ko-
ścioła. I tak Go nam przedstawili
w swoich świadectwach.

Wszystko to pozwala nam stwier-
dzić, że nie ma w Chrystusie sprze-
czności pomiędzy tym, co Boskie,
a tym, co ludzkie. Jeśli człowiek
od początku został stworzony na Boży
obraz i podobieństwo (por. Rdz 1 ,27;
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KULT DZIECIĄTKA JEZUSA KOLETAŃSKIEGO

5,1 ), a więc to, co ludzkie, może wy-
rażać także to, co Boskie, tym bardziej
prawidłowość ta mogła urzeczywistnić
się w Chrystusie. On objawił swoje
Bóstwo poprzez swoje człowieczeń-
stwo, poprzez życie prawdziwie ludz-
kie. Jego człowieczeństwo posłużyło

objawieniu Jego Boskości: Osoby Sło-
wa – Syna.

Równocześnie jako Bóg – Syn nie
był przez to w mniejszym stopniu
człowiekiem. Aby objawić swoje Bós-
two, nie musiał ograniczyć swego
człowieczeństwa. Co więcej , właśnie

dlatego był On w pełni człowiekiem,
że przybierając ludzką postać w jedno-
ści z Boską Osobą Słowa, zrealizował
w sobie pełnię ludzkiej doskonałości.
Jest to antropologiczny wymiar chrys-
tologii, do którego przyjdzie nam je-
szcze powrócić.

W jednym z bocznych ołtarzy
kościoła świętego Józefa znajduje się
późnogotycka figurka Dzieciątka Je-
zus zwanego Koletańskim . Pochodzi
ona ze skasowanego w 1823 roku kla-
sztoru świętej Kolety. Ostatnie dwie
siostry tego klasztoru zostały przenie-
sione do klasztoru świętego Józefa
i przyniosły ze sobą figurkę Dziecią-
tka Jezus, nazywanego odtąd Koletań-
skim.

Figurka Dzieciątka Jezus jest wy-
konana w drewnie (wysokość 60 cm).
Mały Jezus jest ubrany w królewskie
szaty: sukienkę i płaszczyk, a na gło-
wie ma koronę. Prawą rączkę wznosi
do błogosławieństwa, zaś w lewej
trzyma jabłko – symbol władzy kró-
lewskiej .

Początki historii cudownej figurki
toną w legendzie. Pochodzenie i wcze-
sne dzieje tej figurki są nieznane. Naj-
starszy i zarazem jedyny dokument

został napisany dopiero na początku
XVIII wieku na polecenie O. Bona-
wentury Świerklińskiego, prowincjała
OO. Bernardynów. Dokument ten jest
wiarygodny, gdyż autorka, jedna
z sióstr koletek, opisuje wydarzenia,
których sama była świadkiem, a także
te, które przekazały starsze siostry,
m.in. S. Druzjanna, jedyna koletka,
która przeżyła epidemię zarazy sze-
rzącą się w Krakowie około 1630
roku.

Figurka dotarła do Krakowa uno-
szona nurtem Wisły nie wiadomo
skąd. Zatrzymała się przy brzegu na-
przeciw klasztoru sióstr koletek, regu-
ły świętego Franciszka z Asyżu. Sio-
stry wydobyły Figurkę z wody, przy-
niosły do klasztoru i umieściły na oł-
tarzyku w refektarzu. Od tego czasu
zaczęły się dziać liczne cuda, zwła-
szcza nadzwyczajne uzdrowienia z ró-
żnych chorób. Wszyscy proszący
otrzymywali potrzebne łaski, siostry
doznawały szczególnej opieki, dlatego
Figurka została otoczona wielką czcią
i miłością.

Siostry z prostotą wyznały: „My się
Nim cieszymy bardzo i zda nam się,
że żaden klasztor nie jest tak bogaty
jako nasz, bo to nasze majętności,
…skarby i dostatki i na niczym nam
przy Opatrzności Tego Pana nie scho-
dzi. Profesję i obłóczyny zawsze każ-
da przed Nim czynimy… My i matki
nasze i wszyscy ludzie, którzy się
do tego obrazu (figurki) z wielką ufno-
ścią udają, każdy skutek prośby swojej
otrzyma”.

Gdy Szwedzi napadli na Kraków
(1655-1657), niszczyli kościoły, rabo-
wali miasto. Spłonął także klasztor
koletek; zostały tylko mury i ołtarz

z figurką Dzieciątka Jezus. Zdziwieni
tym Szwedzi nie ośmielili się założyć
tam stajni dla swych koni. Polecono
więc jednemu z nich usunąć Figurkę
z ołtarza i wrzucić ją do Wisły. Szwed
ów kilkakrotnie próbował spełnić roz-
kaz, ale nie mógł, bo Figurka mocno
przylgnęła do jego ręki. Gdy się tak
biedził, nadszedł Żyd, szklarz, poznał
Figurkę, bo nieraz był zatrudniony
w klasztorze, poprosił więc żołnierza,
by mu ją sprzedał. Szwed chętnie się
jej pozbył za pięć czeskich. Żyd za-
niósł Figurkę do domu i powiedział
do żony: „Schowaj to, będziemy
za to mieć pieniądze, jak się uspokoi
w Krakowie”.

Po odejściu Szwedów Żyd zaniósł
Figurkę do klasztoru świętego Józefa,
gdzie siostry bernardynki z radością
ją kupiły za 50 złotych. Jednak nie-
długo cieszyły się nią, gdyż koletki
dowiedziały się o tym i zażądały
zwrotu Dzieciątka. Mimo próśb i na-
legań koletek bernardynki nie chciały
się rozstać z Dzieciątkiem. Wówczas
w nocy ukazał się Pan Jezus we śnie
przełożonej , wikarii i czterem radnym
klasztoru świętego Józefa, każdej
z osobna, mówiąc: „Córki moje, jeśli
Mnie nie oddacie tam, kędy Mnie się
miejsce upodobało, tedy wszystkie
ciężko zachorowawszy wymrzecie”.
Zaraz też wymienione zakonnice cię-
żko zachorowały. Rano, nie czekając
dalszych następstw, ubrano odświętnie
Figurkę i w uroczystej procesj i
ze świecami siostry odniosły ją do kla-
sztoru koletek. Wtedy chore bernar-
dynki wyzdrowiały.

Gdy Pan Jezus powrócił na wy-
brane przez Siebie miejsce, do kla-
sztoru koletek, znów udzielał pro-
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szącym swych łask, które niejedno-
krotnie były cudowne. Siostra koletka
pisze, że dzięki figurce Dzieciątka Je-
zus „co dzień większe, a większe łaski
Boże się szerzą, a największa jest ta,
że nas ubogie sługi swoje Bóg żywi
i opatruje… i od morowego powietrza
zachował”.

Od samego początku figurka Dzie-
ciątka Jezus słynęła wielkimi łaskami.
Nie prowadzono jednak księgi łask
i cudów. Jedną z cudownie uzdrowio-
nych była siostra Nepomucena Walew-
ska, która była niemową od urodzenia.
W wieku kilkunastu lat uzyskała cudo-
wnie mowę, wstąpiła do klasztoru
świętej Kolety i do końca życia miała
wielkie nabożeństwo do Dzieciątka Je-
zus. W roku 1823 to właśnie ona wraz
z drugą pozostałą siostrą była prze-
niesiona do klasztoru świętego Józefa.

Figurka Dzieciątka Jezus zasłynęła
łaskami również w klasztorze świę-
tego Józefa. Jednak i tu zaniedbano
je spisywać. Dowodem żywego kultu
są liczne wota składane przez wier-
nych. Łaskami słynąca figurka Dzie-
ciątka Jezus jest znana nie tylko
w Krakowie, ale w odległych nieraz
zakątkach Polski, a także poza jej gra-
nicami. Siostry prowadzą szeroką ko-
respondencję z czcicielami Dzieciątka
Jezus, a u stóp Jego ołtarza modlą się
wierni z całej Polski.

Świadectwa o łaskach uzyskanych
u Dzieciątka Jezus Koletańskiego

1 . 26 czerwca 1983 r. Stanisław został
ciężko ranny w wypadku samocho-
dowym. Przez sześć tygodni leżał nie-
przytomny w szpitalu, a lekarze nie
dawali żadnej nadziei na wyleczenie.
Rodzina chorego udała się wtedy z go-
rącą prośbą do Dzieciątka Jezus Ko-
letańskiego. Zamówiono Msze św.
i proszono o modlitwę. Cudowną wodą
i szatkami potartymi o figurkę Dzie-
ciątka pocierano oczy zupełnie zam-
knięte chorego Stanisława. W pierwszy
piątek sierpnia Stanisław otworzył
oczy, uzyskał przytomność i okazywał
powrót pamięci – trzeźwość umysłu
i zaczął powoli poruszać głową i rę-

kami. Obecnie, 22 września Stanisław
jest zdrowy, zaczyna chodzić; nie po-
została żadna ułomność fizyczna
i umysłowa. To cudowne wyleczenie
przypisuje rodzina, a również i lekarze
ze szpitala nadzwyczajnej interwencji
Boga – a szczególnie Dzieciątku Jezus
Koletańskiemu.

2. Dziękuję Ci, Cudowne Dzieciątko
Jezus za szczęśliwe rozwiązanie i zdro-
we potomstwo. Dziękuję Ci również
za wszystkie łaski. Danuta

3. Dzieciątko Jezu Koletańskie, gorą-
co dziękuję Ci za otrzymaną łaskę,
którą doznało dzieciątko za wsta-
wieniem się do Ciebie całej rodziny.
Mała Paulinka została uzdrowiona.
Byłam ja jako ciotka w Krakowie.
Przypadkowo byłam tu w kościółku
i modliłam się o uzdrowienie tej dzie-
ciny. Zamówiłam Mszę św. o zdrowie
i otrzymałam wodę dzieciątkową.
Paulinka zaraz po urodzeniu dostała
wylew; stan był bardzo ciężki.
Po trzech dniach nastąpił drugi wy-
lew. Gdy wróciłam z Krakowa, dałam
rodzinie wodę dziesiątkową i modliliś-
my się nowenną. Zaraz na Boże Ciało
dziecko wyzdrowiało. Lekarze niedo-
wierzali, a więc sam Jezus Koletański
był Lekarzem. Antonina

4. Pragnę tym świadectwem podzięko-
wać Dzieciątku Jezus Koletańskiemu
za dar życia, jaki otrzymała nasza có-
reczka Martynka. Martynka urodziła

się w 6-tym miesiącu od poczęcia
z powodu silnego zatrucia wód pło-
dowych. Już w pierwszym dniu była
dwukrotnie reanimowana. W drugiej
dobie przewieziona została do Będzi-
na, gdzie mieści się klinika dziecięca.
Tam po dramatycznej walce o życie,
lekarze informują nas o zbliżającej się
śmierci. W tych dniach otrzymaliśmy
od sióstr Bernardynek z Krakowa no-
wennę do Dzieciątka Jezus Koletań-
skiego. Postanowiliśmy się nią modlić.
W dniu, kiedy Martynka była konająca
postanowiliśmy przyjechać do Krako-
wa, gdzie przed cudowna figurką
Dzieciątka Jezus Koletańskiego błaga-
liśmy o dar życia dla Martynki. Po ro-
zmowie z siostrą furtianką otrzyma-
liśmy szatki pocierane o figurkę i wodę
dzieciątkową. Jeszcze tego samego
dnia żona Beata, będąc w szpitalu
przy Martynce, pokropiła ją tą wodą.
Następnego dnia ordynator oddziału
poinformowała nas telefonicznie o du-
żej poprawie stanu zdrowia Martynki.
Nadal modliliśmy się nowenną i ofia-
rowaliśmy za Martynkę Komunię św. .
Dziś ma trzy lata. Jest tutaj z nami
i cieszy się dobrym zdrowiem. Wie-
sław i Beata

opr. Renata Luszowiecka

Na podst. https://bernardynki. com

Malowidło naścienne przy wejściu do kancelarii klasztoru Sióstr Bernardynek
w Krakowie
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Jeśli pragniesz być gorliwym człon-
kiem Straży Honorowej NSPJ staraj
się bardzo, aby:
1 . Rozpoczynać swoją Godzinę Obec-
ności przy Bożym Sercu Aktem Ofia-
rowania: Panie Jezu, obecny w taber-
nakulum, ofiaruję Ci tę godzinę, wszy-
stkie moje czynności, radości i trudy,
aby uwielbić Twoje Serce przez me
świadectwo miłości i wynagrodzenia.
Niech to ofiarowanie będzie pożyte-
czne dla moich bliźnich i sprawi, bym
gorliwiej pracował dla wypełnienia
Twoich miłosiernych zamiarów wzglę-
dem ludzi. Z Tobą za nich poświęcam
się, aby i oni byli uświęceni w pra-
wdzie (J 17, 19). Amen.
2. W czasie tej Godziny wstąpić
choćby na krótką chwilę do kościoła,
tam przepraszać zranione Serce Pana
Jezusa za zniewagi i krzywdy wyrzą-
dzone Mu przez grzeszników, pocie-
szać, współczuć w Jego męce, mówić
Mu o swej miłości do Niego.
3 . Wystrzegać się grzechu - nawet
lekkiego.

4. Spełniać akty miłości bliźniego, np.:
oddać mu jakąś usługę, być uprzej-
mym, darować urazę, odpłacić dobrem
za zło, strzec się obmowy, krytyk,
zniesławiania bliźniego.
5. W czasie Godziny czuwania przy
Sercu Bożym nie zmieniać swego
trybu życia, wykonując prace i zajęcia,
które na tę godzinę zostały zapla-
nowane, jednakże należy je spełniać
z jak największą sumiennością i do-
kładnością.
6. Odmówić w ciągu Godziny Obec-
ności Drogocenne Ofiarowanie.
7. Po skończonej Godzinie Obecności
przy Sercu Bożym należy odmówić
w intencji Ojca św. Ojcze nasz, Zdro-
waś Maryjo i Chwała Ojcu w celu
uzyskania odpustu cząstkowego.
Uwaga: Wczasie tej Godziny nie trze-
ba zachowywać milczenia. Nie ma też
obowiązku klęczeć, ani odprawiać
rozmyślania, ani wreszcie odmawiać
długich modlitw, jak sądzą niektórzy.
8. W każdy I piątek miesiąca uczes-
tniczyć we Mszy św. (rano lub wie-
czorem) z komunią wynagradzającą
oraz w nabożeństwie, jeśli jest od-
prawiane.

Mogą wystąpić następujące ważne
przeszkody, np.: choroba, starość, du-
ża odległość do kościoła, opieka nad
chorymi, dziećmi itp.
9. W czerwcu należy codziennie ucze-
stniczyć w nabożeństwie czerwco-
wym. Jeżeli natomiast członek miesz-
ka z dala od kościoła, powinien pry-
watnie w domu odmówić modlitwy
do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
litanię i akt poświęcenia się Boskiemu
Sercu. Wierni, którzy w miesiącu
czerwcu brali udział w nabożeństwie
czerwcowym w kościele, mogą dostą-
pić odpustu zupełnego, po przystą-
pieniu do spowiedzi, Komunii św.
i modlitwie w intencji Ojca Świętego.
Oprócz wyżej wymienionych zobo-

wiązań, każdy gorliwy członek po-
winien się starać:
10. Dobrze przeżyć każdy dzień.
11 .Codziennie odmówić pobożnie mo-
dlitwę poranną i wieczorną, w po-
łączeniu z rachunkiem sumienia, krót-
ką modlitwę przed i po jedzeniu.
1 2. Często przystępować do spowiedzi
i Komunii świętej .
1 3 . Mieć gorące nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.
1 4. Oddawać należną cześć Najświęt-
szej Maryi Pannie, miłować Ją i ucie-
kać się do Niej w różnych potrzebach.
1 5. Modlić się za Ojca świętego, Koś-
ciół święty i całe duchowieństwo.
16. Sumiennie wypełniać obowiązki
swego stanu i zawodu.
17. Pracować nad udoskonaleniem
swego charakteru, to znaczy przezwy-
ciężać wady, a zdobywać cnoty.
1 8. Świecić dobrym przykładem.
19. Strzec się złych towarzystw, nie-
bezpiecznych przyjaźni, przestawania
z ludźmi złych obyczajów, unikać
sekciarzy.
20. Nie czytać złych pism, książek tre-
ści niemoralnej lub bezbożnej .
21 . Troszczyć się o zbawienie dusz.
22. Modlić się o nawrócenie grzesz-
ników i starać się o to dobrym słowem
i przykładem.
23. Starać się o rozszerzenie Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa, zachęcając innych do wstą-
pienia w jej szeregi, objaśniając im
obowiązki, jakie mają podjąć, wstę-
pując do tego stowarzyszenia.
24. Zachęcać do czytania dobrych
pism, książek i broszur oraz udostę-
pniać je na miarę swoich możliwości
tym, którzy ich nie posiadają.
25. Dopomagać osobom, które utra-
ciły wiarę modlitwą, dobrym przykła-
dem, życzliwym słowem, miłością,
aby na nowo odnaleźli Boga.
26. Pocieszać smutnych, odwiedzać
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chorych, podtrzymywać na duchu
załamanych, dodawać odwagi i otuchy
rozpaczającym.
27. Obdarzać jałmużną potrzebujących
i ubogich.
28. Odnosić się do bliźniego z uprzej-
mością i życzliwym uśmiechem.
29. Szanować kapłanów, nigdy o nich
źle nie mówić. Oddawać należną cześć
swemu duszpasterzowi, być mu ule-
głym, spełniać chętnie jego polecenia,
stosować się do jego rad i wska-
zówek.
30. Chętnie słuchać słowa Bożego,
wprowadzając je w swoje życie.
31 . Poświęcać się z całego serca dla
dobra drugich.
32. Usilnie starać się o rozszerzenie
Królestwa Serca Pana Jezusa na ziemi
i gorąco o to się modlić.
33. Pamiętać, że prawdziwe nabożeń-
stwo do Serca Pana Jezusa polega
przede wszystkim na tym, aby Mu od-
dawać Miłość za miłość, i aby z mi-
łości do Niego chętnie cierpieć i nieść
swój krzyż codzienny, naśladując Go.
34. Aby stać się prawdziwym czci-
cielem Najświętszego Serca, trzeba
pracować nad sobą, opanowywać
w sobie złe odruchy, usuwać to co się
nie podoba Sercu Bożemu, naśladując
Jego słodycz, pokorę, cierpliwość
i miłość.
35. Pamiętajmy, że nabożeństwo
do Serca Boskiego Zbawiciela skłania
duszę do ofiary dla Niego. Kochaj Je-
zusa, a nie będziesz się lękał ofiary.
Będziesz jej pragnąć z miłości do Nie-
go.
36. Wiemy, że największym czynem,
jaki możemy spełnić, jest troska o zba-
wienie dusz.

37. Każdy może rozszerzać królestwo
Serca Jezusowego na ziemi: gorącą
modlitwą, ofiarą, ochotnie przyjętym
i znoszonym cierpieniem, Komunią
świętą wynagradzającą, pobożnym
uczestniczeniem we Mszy św., do-
brym słowem, uśmiechem itd.
38. Oddać i poświęcić siebie i rodzinę
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
przez uroczystą Intronizację w swym
domu.
39. Modlić się codziennie, by Naj-
świętsze Serce Zbawiciela roznieciło
w sercu gorącą, ofiarną i wielką mi-
łość ku Niemu, a ta miłość zapewni
prawdziwe szczęście już tu na ziemi
i kiedyś w wieczności.
40. W czasie miesięcznego spotkania
starać się o zachowanie zasad dobrego
dialogu. Oto jego główne zasady:
- słuchać uważnie wypowiedzi każdej
osoby;
- starać się zrozumieć myśli drugiego
człowieka;
- usiłować dobrze zrozumieć uczucia
drugiego człowieka;
- starać się nie przerywać bliźniemu,
gdy mówi;
- pozwolić każdemu wypowiedzieć się
do końca;
- prosić o wyjaśnienie, gdy czegoś nie
rozumiemy;
- unikać zbyt długiego mówienia;
- nie zabierać głosu zbyt często, by in-
nym (mniej śmiałym) dać szansę wy-
powiedzenia się;
- mówić o konkretnych sprawach, da-
wać konkretne przykłady;
- nawiązywać do tego, co nas zacie-
kawiło w wypowiedzi drugiej osoby;
- w żadnym wypadku nie atakować
drugiej osoby; nie wykazywać jej bra-

ku racji; nie stosować zwrotów: my-
lisz się, nie masz racji, jesteś w błę-
dzie;
- swój pogląd ujmować w słowa: wy-
daje mi się, że tak jest;
- nie osądzać drugiego, ale pomagać
dojść do prawdy;
- unikać każdej formy drwiny, oś-
mieszania czy poniżania drugiej oso-
by;
- starać się dobrze odczytać przeżycia
drugich i nie przypisywać im uczuć,
których nie posiadają;
- unikać wypowiadania się w sposób
wyniosły, autorytatywny;
- nie lekceważyć cudzych problemów;
- starać się odczytać, jakie reakcje
uczuciowe wywołujemy u innych;
- starać się często dziękować innym,
darzyć ich uśmiechem, doceniać ich,
wyrażać nasze uznanie;
- pomagać odkryć w sobie dobre ce-
chy, umiejętności, charyzmaty;
- pamiętać, że przez łaskę, Jezus jest
obecny w każdym bliźnim!
Powyższe wskazania nie są tylko
wymogami, wypływającymi z zasad
dobrego wychowania i z norm towa-
rzyskich. Wynikają one z wiary
w Chrystusa, który nazwał nas nie
sługami, ale przyjaciółmi. Jezus po-
wiedział: Coście uczynili jednemu
z tych najmniejszych, Mnieście uczy-
nili. Zatem wzajemny szacunek i akce-
ptacja wynikają z prawdy objawionej ,
a nie tylko z zasad dobrego wycho-
wania.

Oprac. na podst. „Instrukcje dla człon-
ków Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa”.

Powołaniem każdego gorliwego
członka Straży Honorowej jest dawa-
nie swym życiem świadectwa Ewan-
gelii. Papież Jan Paweł II przekazał
nam pewną drabinę dla lepszej reali-

zacji tego zadania.
Pierwszy stopień. Jest to stopień

odwagi bycia czcicielem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Czy wstydzicie
się, że jesteście członkami Straży Ho-

norowej , że należycie do Kościoła?
To tchórzostwo trzeba pokonać w pier-
wszej kolejności. Nie należy odczu-
wać wstydu, uciekać, gdy katolicy czy
duchowni wzbudzają śmiech innych.



Nie należy uciekać, gdy zagrożone zo-
stanie nasze dobre imię lub interes.

Drugi stopień. Musimy pokonać
naszą złośliwość, krytykę często nie-
sprawiedliwą - Kościoła, jego instytu-
cj i i członków. Panuje moda na kon-
testację. Jest ona przyczyną goryczy
i pychy, jaką nosimy w sercu. Często
przeradza się ona w sympatię lub so-
lidarność z wrogami Kościoła. Pozo-
stańcie wierni, pokorni, bądźcie wtedy
mocni, aby dawać dobre świadectwo
waszej chrześcijańskiej i katolickiej
praktyce.

Trzeci stopień. Pragnijcie poświę-
cić się aktywnej działalności w jakiejś
instytucji, zakonie, czy w akcjach cha-
rytatywnych. Dzisiejszy świat potrze-
buje bojowników o idee, które zawie-
rałyby w sobie ziarno religijności,

katolicyzmu, chrześcijaństwa, szla-
chetności obywatelskiej . Niektórym
się wydaje, że ów cel można osiągnąć
w pojedynkę, będąc wolnym od obo-
wiązków organizacyjnych. Nie zawsze
to jest dobre. O wiele łatwiej i lepiej
dawać świadectwo przez zgromadze-
nia, wspólnoty, wspólne wyznawanie
swojej wiary.

Boskie Serce Jezusa, niech Twoja
miłość - hojny dar Ducha Świętego -
tak głęboko przeniknie moje serce,
żebym zawsze pamiętał o Tobie i wier-
nie naśladował Ciebie.
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OBDAROWANA. SPOTKANIA DLA KOBIET
(Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Tarnowskiej)

Niedawno, bo ponad rok temu,
w diecezji tarnowskiej zostało reakty-
wowane Duszpasterstwo Kobiet.
W naszej diecezji duszpasterstwo
to ma długie tradycje i mocno wpisało
się w całość duszpasterstwa kobiet
w Polsce. Przez pewien czas kra-
jowym duszpasterzem kobiet był bo-
wiem biskup pomocniczy diecezji tar-
nowskiej bp. Józef Gucwa (1923-
2004). Odnowione Duszpasterstwo
Kobiet Diecezji Tarnowskiej zostało
nazwane „Obdarowana. Spotkania
dla Kobiet”. Poprzez sens terminu
„Obdarowana”, chcemy podkreślić,
że każda kobieta posiada w sobie

wielki dar - „godność kobiety”, który
otrzymała od Stwórcy. Celem spotkań
jest więc pomoc kobiecie w odkryciu
godności kobiety, którą przeżywa
w różnym czasie swego życia i rea-
lizując różne powołania życiowe.
Chcemy więc ukazać kobietę w relacj i
do Stwórcy, męża, dzieci, członków
swojej rodziny, członków wspólnoty
zakonnej . Chcemy wskazać na pod-
stawy budowania relacj i. Dlatego Du-
szpasterstwo Kobiet jest mocno osa-
dzone w Duszpasterstwie Małżeństw
i Rodzin Diecezji Tarnowskiej . Spo-
tkania mają pomóc odkryć ten wielki
dar i umieć się nim dzielić. Chcemy
więc ukazać kobietę, jako istotę
pozostającą w relacj i do innych osób.
Chcemy przez to uniknąć pułapki
„katolickiego feminizmu”. Idea ta wy-
rażona jest także w Logo Duszpas-
terstwa Kobiet Diecezji Tarnowskiej .

Spotkania odbywają się zawsze
w ostatnią sobotę miesiąca. Rozpo-
czynamy od Mszy św. z kazaniem te-
matycznym. Po Eucharystii ma miej-
sce konferencja podejmująca zagad-

nienie wyznaczone w planie rocznej
formacji. Po jej zakończeniu podej-
mujemy pracę w małych grupach. Wy-
niki tej dyskusji są następnie przed-
stawiane całej grupie w krótkim końc-
owym podsumowaniu. Spotkanie koń-
czymy kapłańskim błogosławień-
stwem księdza opiekuna.

W roku formacyjnym 2019/2020
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podejmujemy tematykę kobiecości
w myśli i życiu św. Edyty Stein.
Ta niezwykle barwna postać, jest
w naszym mniemaniu, doskonałą prze-
wodniczką w głębszym poznawaniu
fenomenu kobiecości. Filozoficzna
podstawa jej koncepcji kobiety jest
pewnym antidotum na dzisiejsze ide-
ologie, które próbują uderzyć w fun-
damenty koncepcji człowieka, płci
i małżeństwa. Przedstawienie myśli
św. Edyty dotyczące kobiety nie jest
oczywiście łatwe. Niemniej jednak
warto włożyć wysiłek w to przedsię-
wzięcie. Odkrywając kolejne warstwy

filozoficznej otoczki koncepcji kobiety
w ujęciu św. Edyty, odsłaniamy piękno
nie tylko samej istoty kobiecości, lecz
także fenomen osoby św. Teresy Be-
nedykty od Krzyża. Na każdym tego-
rocznym spotkaniu Obdarowanej roz-
dajemy karty z pomocnymi pytaniami
do dyskusji o kobiecości. Po zakoń-
czeniu spotkania są one publikowane
na Facebooku Obdarowanej :
Duszpasterstwo Kobiet Diec. Tarnow-
skiej „Obdarowana. Spotkania dla
Kobiet”. Zachęcamy, aby wraz z nami
(online), uczestniczyć w tych spot-
kaniach poprzez dołączenie do face-

book’owego grona.
GDZIE: ul. Rejtana 10, Tarnów
KIEDY: Każda ostatnia sobota mie-
siąca
ZACZYNAMY: O 16. 30 od Eucha-
rystii

Ks. dr Piotr Cebula
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet
Dyrektor Wydziału Małżeństw

i Rodzin Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie

KILKA SŁÓW O NASZEJ PARAFIALNEJ BIBLIOTECE
Biblioteka parafialna po wakacyjnej

przerwie ponownie otwiera drzwi.
Serdecznie zapraszamy miłośników
dobrej książki w każdą środę w go-
dzinach od 17.00 do 19.00. Jest
w czym wybierać, 3190 woluminów
szczelnie wypełnia regały. W zasobach
biblioteki są dostępne książki o treści
religijnej , powieści polskie, zagrani-
czne, biograficzne, książki przyrodni-
cze, psychologiczne, bajki dla dzieci
i wiele innych ciekawych pozycji.
Już od 19 lat panie bibliotekarki, wo-
lontariuszki, służą czytelnikom w wy-
borze odpowiedniej lektury oraz orga-
nizują spotkania z ciekawymi oso-
bami. W naszej pamięci zapisały się
organizowane w bibliotece wieczory

autorskie dr Jadwigi
Bester, która czytała
gościom swoją poezję.
Ciepły ton głosu, pię-
kno poetyckiej treści,
ciekawy warsztat lite-
racki oraz towarzyszą-
ce recytacjom muzy-
czne frazy pianina
i skrzypiec, tworzyły
niepowtarzalny klimat
tych wieczorów. Ufa-
my, że uda się na ju-
bileuszowy rok dwu-
dziestolecia istnienia
naszej biblioteki po-
wtórzyć takie lub po-
dobne spotkania.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
naszej parafialnej biblioteki już w najbliższą środę
między godziną 17.00 a 19.00.

Jesteśmy również gotowi przyjąć i wykorzystać
książki, które zechcecie Państwo ofiarować do bi-
blioteki.



12

VIII KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
– TARNÓW 22.1 0.201 9 R.

Tegoroczny konkurs przebiegał
pod hasłem "Kościół domem Boga".
Od ośmiu lat jego organizatorem jest
Przedszkole Niepubliczne Zgromadze-
nia Sióstr św. Józefa w Tarnowie.
Honorowym patronatem konkurs objął
biskup tarnowski Andrzej Jeż, udzie-
lając wszystkim jego uczestnikom pa-
sterskiego błogosławieństwa, oraz
przełożona prowincji tarnowskiej
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa s. An-
tonia Piekarz.

Na scenie zaprezentowały się dzieci
5 i 6-letnie. Do konkursu zostało zgło-
szonych 36 dzieci z 16 przedszkoli tar-
nowskich: w tym również dzieci kate-
chizowane na terenie naszej Parafii
z Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod
stokrotką”, z Przedszkola 32 oraz
z Przedszkola Niepublicznego sióstr
Serafitek.

Występy dzieci oceniało jury.
Przewodniczył mu ks. dr Grzegorz
Piekarz, dyrektor Wydziału Muzyki
Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tar-
nowie, dyrektor Diecezjalnego Stu-
dium Organistowskiego, dyrektor i dy-
rygent Chłopięcego Chóru Katedral-
nego Pueri Cantores Tarnovienses,

a także mgr Alicja Płonka – muzyk
oraz s. M. Efraima Symanych CSSJ –
organistka.

Wszyscy artyści prezentowali wy-
soki poziom swoich umiejętności.
Z tym większą radością przyjęliśmy
decyzję Jury o przyznanie I miejsca
Antosiowi Mrukowi z Przedszkola nr
8 „Pod stokrotką” I miejsca dla Mi-
chałka Pawuli z Przedszkola 32 w Tar-

nowie oraz II miejsca Jasiowi Bucz-
kowskiemu z Przedszkola nr 8 „Pod
stokrotką” w Tarnowie.

Wszystkie dzieci do występu przy-
gotowała pani Agata Kraszewska. III
miejsce zajęła Lena Sobol przygo-
towana przez Siostry Serafitki.

Wyniki VIII KONKURSU PIOSENKI
RELIGIJNEJ dla przedszkoli publi-
cznych i niepublicznych miasta Tar-
nowa pt: „KOŚCIÓŁ DOMEM BO-
GA”
Kategoria: dzieci 5-6 – letnie
I – miejsce
Barbara Pawłowska – „Panie Boże
śpiewam dla Ciebie” - Przedszkole
Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr
Św. Józefa
Antoni Mruk – „Siedem” – Przedszko-
le Publiczne nr 8 „Pod Stokrotką”
Michał Pawula – „Góry do góry” –
Przedszkole Publiczne nr 32.
II – miejsce
Rita Słowek – „Zobaczcie jak wielką
Miłość” - Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa
Lena Abram – „Wierze w Ciebie” –
Przedszkole Publiczne nr 5
Jan Bukowski – „Puk, puk cichutko” -
Przedszkole Publiczne nr 8 „Pod Sto-
krotką”
III – miejsce
Lena Sobol – „Kościół naszym do-
mem” – Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Serafitek
Kinga Janus – „Wejdźmy do Jego
bram” – Przedszkole Publiczne nr 5
Lillianna Stój – „Taki duży, taki mały”
– Przedszkole Publiczne nr 4

Agata Kraszewska
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VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI
RELIGIJNEJ "MIŁOSIERDZIE BOŻE WYŚPIEWAĆ

CHCĘ" - 8 i 9.11 .201 9 R.
Festiwal zorganizowała parafia pw.

Miłosierdzia Bożego w Tarnowie oraz
Fundacja "Podzielmy się pięknem
i dobrem". W tym roku do udziału
zgłosiło się 76 podmiotów wykonaw-
czych.

W tym pięknym festiwalu nie
zabrakło też wykonawców z naszej
parafii. W konkurencji dzieci przed-
szkolne, wyróżnienia odebrała Kamil-
ka Kłusek z Przedszkola nr 8 „Pod
stokrotką” oraz zespół dzieci również
z tego przedszkola. Natomiast w kon-
kurencji dzieci młodsze, wystąpiły
Adelia Lysnikowska i Maja Rzepa
ze Szoły nr 5. Wszystkie dzieci
do konkursu przygotowała pani kate-
chetka Agata Kraszewska.

Grand Prix festiwalu zdobył zespół
Kontrasty z Bielska-Białej .
Przedszkolaki :
wyróżnienie: Barbara Pawłowska -
Tarnów,
wyróżnienie: Rita Słowek - Tarnów,
wyróżnienie: Kamila Kłusek - Tarnów,
wyróżnienie: Diana Rusin - Rzemień,
wyróżnienie: Paul Szura - Osobnica,
wyróżnienie: zespół z Przedszkola nr 8
– Tarnów.
Dzieci młodsze - soliści:
I miejsce: Paweł Madzia - Nowy Sącz,
II miejsce: Eliza Waliłko - Tarnów,
III miejsce: Karol Zawiślak - Rad-
goszcz.
Dzieci starsze - soliści:
I miejsce: Mikołaj Majda - Biecz,
II miejsce: Aleksandra Baran - Glinik
Górny,
III miejsce: Patryk Ledziński - Wola
Dębińska.

Młodzież - soliści:
I miejsce: Julia Zielińska - Jasło,
II miejsce: Krystian Bąk - Osobnica,
III miejsce: Martyna Ogonowska.

Dorośli - soliści:
I miejsce: Dawid Mik - Tarnów,
II miejsce: Zofia Sydor - Kraków,
III miejsce: Katarzyna Orkisz - Tar-
nów.
Dzieci młodsze - zespoły:
I miejsce: zespól Luce - Ilkowice,
II miejsce: zespół Boże Nutki - Wielo-

głowy,
III miejsce: schola dzieci Bliżej Nieba
- Okocim.
Dzieci starsze - zespoły:
I miejsce: zespól Siloe - Tarnów,
II miejsce: duet Agnieszka i Gabriela
Kmieć - Tarnów,
III miejsce: zespół Full of Joy - Ilko-
wice.
Młodzież - zespoły:
I miejsce: duet Julia i Paulina - Bo-
rzęcin,
II miejsce: duet Tina i Patka - Mło-
dów,
III miejsce: schola Bliżej Nieba - Oko-
cim.
Dorośli - zespoły:
I miejsce: chór Gaudium - Brzesko,
II miejsce: zespół Sezon na Czereśnie
- Porąbka Uszewska,
II miejsce: zespół Exsultate Deo -
Zbylitowska Góra.

Agata Kraszewska
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MARYJA I JÓZEF W EGIPCIE

„ I był tam aż do śmierci Heroda" (Mt
2, 15).

Życie Maryi i Józefa w Egipcie by-
ło wypełnione trudami, lecz opromie-
nione obecnością Jezusa. Znaleźć się
wśród obcych, bez materialnego zao-
patrzenia i być zdanym wyłącznie
na pracę swoich rąk, jest to dotkliwa
próba. Zwłaszcza, że serce ludzkie
tęskni zawsze za otoczeniem, w któ-
rym by panowała atmosfera zażyłości
i miłości. Otóż na taką próbę została
wystawiona święta Rodzina, która
znalazła się nagle w ziemi egipskiej .
Niemniej i wspomnienia narodowe,
jakie łączyły się z tym krajem, były
przygnębiające. Egipt był „domem
niewoli" praojców świętej Rodziny.

Tutaj to zatrzymali się święci Ucie-
kinierzy, nie wiedząc na jak długo.
Bóg nie podał przez anioła czasu, jak
mają długo przebywać na wygnaniu.
Musieli pozostać w niepewności i cał-
kowitej zależności od nieznanej a taje-

mniczej sobie woli Bożej , Jak twar-
dym i uciążliwym musiało być tam ich
życie! Pozostańmy choć chwilę przy
świętej Rodzinie w Egipcie i przypa-
trzmy się jej życiu wyrobników, ich
pracy, ich troskom, ich dojmującym
brakom mieszkania, przychylności lu-
dzkiej i miłości krewnych. Zapewne
spotykali się tu i ówdzie z pogardą
od ludzi obcych narodowościowo.
Ale nie to najbardziej smuciło Józefa
i Maryję. Z przykrością patrzeli na za-
ślepienie tego pogańskiego narodu po-
grążonego w zabobonach i grzechu.
Ale mimo to cierpliwie znosili te we-
wnętrzne i zewnętrzne cierpienia i wy-
czekiwali, aż znowu posłaniec z nieba
odwoła ich do ojczyzny.

Uczmy się z Ich przykładu trwać
cierpliwie w stanie opuszczenia i we-
wnętrznych oschłości tak długo, jak
się spodoba Boskiej Opatrzności. Roz-
ważanie pobytu świętej Rodziny
w Egipcie niech nas pobudzi do wspa-
niałomyślności. Mówmy sobie: Boże,

nie chcę mieć wygodniejszego życia,
pragnę mieć takie życie, jakie Ty
wybrałeś.

Rozważmy następnie, iż Maryja
i Józef mimo tak ciężkich warunków,
w jakich się znaleźli w obcym kraju,
mieli pociechę z obecności Jezusa.
Oto wyrwali Go z największego nie-
bezpieczeństwa, przez co stał się Im
jeszcze bardziej drogi. Na zewnątrz
Boskie Dzieciątko zachowywało się
tak jak inne dzieci, ale możemy przy-
puścić na pewno, że w cichości udzie-
lał się rodzicom tajemniczym sposo-
bem. Święci rodzice uczyli Jezusa wy-
mawiania najprostszych słów, śpiewa-
nia psalmów, odmawiania modlitw,
potem i czytania; Jezus natomiast oś-
wiecał wewnętrznie umysły Maryi
i Józefa tak, iż zdobyli niemałe poz-
nanie spraw swojej świętej wiary.
O tej wiedzy wiemy ze słów Jezusa,
które wypowiedział do Nich w świą-
tyni: „Nie wiedzieliście, że w tych
rzeczach, które są Ojca mego, potrze-
ba abym był?" (Łk 2, 49).

Jakąż pociechę i jakąż radość
sprawiał mały Jezus dając przykład
rówieśnikom i budząc zachwyt u są-
siadów. Wszyscy patrzeli na Niego
z życzliwością i uznaniem. Nade
wszystko jednak Maryja i Józef rado-
wali się dzięki oznakom szybkiego
rozwoju i wzrostu Jezusa. Pomyślmy
o pierwszych chwiejnych krokach ma-
łego Jezusa, o pierwszym nieporadnie
wypowiedzianym słowie. Pomyślmy
o tej chwili, w której Jezus po raz
pierwszy nazwał Maryje matką
a świętego Józefa ojcem. Pomyślmy
o tych błogich godzinach, w których
Jezus modlił się na głos z Józefem
i Maryją, dziękował za pokarm i na-
pój , modlił się i pościł, czuwał i wedle
sił dziecięcych pomagał Im w pracy.
Może i ciebie poślą kiedyś przełożeni
na trudną placówkę i tam polecą ci
ciężko pracować i doznawać we wszy-
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stkim braków. Będziesz jednak pogo-
dny, radosny i pracowity jeśli posta-
wisz przed sobą Jezusa i wszystko bę-
dziesz czynił jedynie dla Niego.

Opatrzność Boża sprowadza świętą
Rodzinę z Egiptu i towarzyszy
jej do Nazaretu.

Rozważ, jak wiernie Bóg troszczy
się w swej ojcowskiej miłości o swo-
ich, strzeże ich, nie zapominając na-
wet w największym opuszczeniu. Mo-
głoby się wydawać, jakby Bóg zapo-
mniał o świętej Rodzinie, która już
kilka lat przebywała w pogańskim
kraju. Jak swego czasu zjawił się anioł
we śnie Józefowi i polecił mu udać się
w ucieczkę przed Herodem, tak teraz,
gdy ten umarł i nie istniały już żadne
niebezpieczeństwa z jego strony dla
Boskiego Dzieciątka, znowu zjawił się
anioł Józefowi i dał mu polecenie po-
wrotu do ojczyzny. Nie było już celu
przebywać dłużej w Egipcie, który
to kraj poświęcił Jezus, aby kiedyś stał
się krajem świętych i zaroił się rzeszą
eremitów i anachoretów.

Niekiedy wydaje się osobom bo-
jaźliwym, że Bóg nie myśli o nich
wcale, gdy są pogrążeni w utrapie-
niach. Tymczasem Bóg przez pozba-
wienie ich odczuwania obecności
sprawia w ich duszach wielkie rzeczy.
Dokonuje tego, że umierają w nich
najniebezpieczniejsi wrogowie: ego-

izm, pycha, pożądliwość, opieranie się
na ludziach; przez te uciski dopomaga
właśnie ich duchowemu wzrostowi.
Podobnie Chrystus, przebywając w E-
gipcie, wzrastał w mądrości i łasce.
Bóg zawsze jest blisko nas, ale nigdy
nie jest bliżej jak wówczas, gdy czu-
jemy się osamotnieni i daleko od-
sunięci od swoich. Gdy Bóg odrywa
nas od wszystkiego, to znak, że chce
nas zespolić z sobą.

Poznaj z tego wielkie pożytki, ja-
kie wynikają dla ciebie z utrapień.
O, jak wielkim dobrem i jak wielką
korzyścią jest być pozbawionym
wszelkich naturalnych podpór, a móc
oprzeć się jedynie na Bożej wszech-
mocy i łasce. Nie ma więc nigdy po-
wodu do upadania na duchu, natomiast
jest zawsze racja po temu, abyśmy
ulegali pod wszechmocną ręką Bożą.
„ Bliski jest Pan tym, którzy są stra-
pionego serca" (Ps 33, 19).

Gdy święty Józef po swoim powro-
cie do kraju judzkiego dowiedział się,
że na miejscu Heroda panuje syn jego
Archelaus, uląkł się znowu. Jednak
i tym razem dała znać o sobie Opa-
trzność Boża, która przez anioła napo-
mniała Józefa, aby ominął całkowicie
Judeę a udał się do Galilei i osiadł
w mieście Nazaret. W ten sposób ma-
łe, niepozorne, wzgardzone miastecz-
ko Nazaret stało się sławne w historii
ludzkości, gdyż w nim żył ukryty Je-

zus przez dwadzieścia kilka lat.
Święty Mateusz podaje: „Przyszedłszy
osiadł w mieście, które zowią Nazaret,
aby się wypełniło, co było powie-
dziane przez proroków: iż Nazarej-
czykiem będzie nazwany" (Mt 2, 23).

O nieszczęśliwy kraju Judy,
od którego usuwa się Jezus z Maryją!
O szczęśliwy Nazarecie, w którym
zakładają swoje mieszkanie najświęt-
sze trzy Osoby! Szcześliwyś i ty, gdy
Jezus, Maryja i Józef są przy tobie,
gdyż tam gdzie Oni się zatrzymują,
znajduje się szczęście i błogosła-
wieństwo, a gdzie Ich nie ma, tam nie
można spodziewać się niczego do-
brego. Jezus nie może zatrzymać się
tam, gdzie panuje Herod, to jest sa-
molubstwo, zmysłowość albo wygóro-
wana ambicja. Gdzie jest wiele nis-
kich pożądań, tam zamierają wszelkie
żywsze aspiracje. Dusza, która przy-
wiązana jest do rzeczy ziemskich, nie
może zjednoczyć się z Bogiem.
Święty Jan od Krzyża robi silny na-
cisk na konieczność zerwania wszys-
tkich przywiązań. „Dopóki dusza nie
uwolni się od wszelkiego przywią-
zania, nie może tutaj posiąść Boga
przez czystą, przekształcająca miłość,
ani w niebie przez niezamąconą kon-
templację" (Droga na Górą Karmel,
ks. I, r. 4, 3).

Oprac. R.L.

Kiedy tam przebywali, nadszedł
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gos-
podzie. (Łk 2,6-7)

Żłób najprawdopodobniej wykuty
był w kamieniu, i znajdował się
w skalnej grocie służącej za schronie-
nie dla zwierząt. Z czasem miejsce
Narodzenia Zbawiciela oznaczono sre-
brną gwiazdą, a nad grotą, dzięki sta-
raniom św. Heleny, wzniesiono w IV



wieku kościół. Świątynia ta miała
przetrwać najazd perski, dzięki malo-
widłom ukazującym Trzech Mędrców
w perskich strojach. Przy tej grocie
swoją pustelnię miał św. Hieronim,
twórca łacińskiej Biblii.

Św. Franciszek, który dostrzegał
w każdym stworzeniu swoich braci
i siostry, wpadł w 1223 r. na genialny
pomysł. Do jednej z grot w pobliżu
Greccio wprowadził żywe zwierzęta,
przygotował żłóbek i siano. W wigi-
lijną noc zaprosił do groty okolicz-
nych mieszkańców. W tej niezwykłej
scenerii odprawiono pasterkę, na któ-
rej Franciszek wygłosił płomienne ka-
zanie, będące prawdziwym misterium
Bożonarodzeniowym.

Wkrótce, głównie za sprawą za-
konów franciszkańskich, tradycja
urządzania szopek przyjęła się w ca-
łym chrześcijańskim świecie. Począ-
tkowo szopki budowano w kościołach,
z czasem urządzano je także w do-
mach. Obok Świętej Rodziny pojawili
się pasterze, aniołowie, Trzej Królo-
wie, figurki zwierząt. Sama stajenka
mogła być grotą, szopą, chłopską
chałupą… W zależności od miejsca
i czasu pojawiali się w niej kupcy,
rzemieślnicy, śpiewacy, w końcu i że-
bracy, pijacy i złodziejaszkowie – że-
by pokazać, że Jezus narodził się,
aby zbawić wszystkich!

W różnych krajach szopki przyj-
mują różny wygląd. We Włoszech bu-
duje się wspaniałe presepio, obrazu-
jące nieraz całe miasta i ich miesz-

kańców wśród codziennych zajęć. By-
wało, że takie inscenizacje liczyły
i po kilka tysięcy elementów. W nie-
których rejonach Niemiec i Austrii
tworzy się piętrowe, drewniane budo-
wle, przystrojone kolorowymi figurka-
mi. Na Węgrzech postacie wykonuje
się z filcu. W radosnych, kolorowych
szopkach indiańskich czerwonoskóra
Madonna niesie Dzieciątko na ple-
cach. Afrykanie tworzą niemalowane
rzeźby, o murzyńskich rysach, z ciem-
nego, hebanowego czy tekowego dre-
wna. Ustawiają je pod słomianymi
szałasami, a wokół nich figurki zwie-
rząt z sawanny. W filipińskich belen
figurki, nieraz wykonane z kości sło-
niowej , przystrojone są w kostiumy
z haftowanego jedwabiu.

Również i polskie szopki mają
swój koloryt. Dawniej nazywane były
jasełkami, tak samo jak i przedstawie-
nia opowiadające o narodzinach Jezu-
sa. Święta Rodzina chroni się w krytej
strzechą stajence, wokół zalega śnieg,
a pasterze chodzą w góralskich kożu-
chach. Oryginalna szopka wytworzyła
się w XIX w. w Krakowie. Tamtejsi
murarze, nie mając zimą zajęcia, cho-
dzili „po kolędzie” z kolorowymi szo-
pkami. Aby wyróżnić się wśród in-
nych grup, budowali szopki coraz oka-
zalsze, a wzorem dla nich była kra-
kowska architektura. Tak więc w szo-
pce pojawiły się złociste kopuły Ka-
plicy Zygmuntowskiej i strzeliste wie-
że Bazyliki Mariackiej , zwieńczone
wspaniałymi koronami.

Każdy z nas może mieć w domu
żywą szopkę. Nie trzeba do niej wpro-
wadzać przydomowego inwentarza.
Nie potrzeba mechanicznie porusza-
nych kukiełek, ani podświetlanych
gwiazdek. Nie musimy mieć nawet
misternie zdobionych figurek. Wystar-
czy prosty żłóbek, czy papierowa szo-
pka. Trzeba tylko, abyśmy przestali
traktować szopkę jak sezonowy me-
bel, zwykłą dekorację. Szopka może
stać się domowym ołtarzykiem, wokół
którego gromadzić się będzie rodzina,
aby wspólnie się radować, „ że Słowo
stało się ciałem”. Wpatrując się w ko-
lorowe figurki, śpiewając kolędy, za-
nurzmy się całym sercem w wielką
Tajemnicę Wcielenia. Jeśli za gipso-
wymi czy papierowymi postaciami,
dostrzeżemy to, co one faktycznie wy-
rażają, wówczas nasze szopki ożyją,
a Boże Dziecię prawdziwie zamieszka
wśród nas i będzie nam błogosławić!

Grzegorz Mleczko
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PRZYJDŹ DZIECIĘ JEZUS
Podane poniżej zdarzenie zostało

opublikowane przez wybitną współ-
czesną polską pisarkę Marię Wino-
wską, która osobiście zebrała dokła-
dne informacje od księdza proboszcza
parafii, w której wydarzenie miało
miejsce.

Działo się to w węgierskiej miej-
scowości, liczącej około 1 .500 miesz-
kańców. Panna Gertruda, nauczycielka
ucząca w tamtejszej szkole, wytyczyła
sobie bardzo prosty program: wydrzeć
dzieciom z serc wiarę. Dzieci, uma-
cniane zasadami wpajanymi w ich du-
sze przez głęboko religijnych rodzi-
ców oraz katechezę ks. proboszcza
i uczęszczaniem do Sakramentów św.,
nie poddawały się pod wpływ nauczy-
cielki, ale i nie ośmielały się jej prze-
ciwstawiać.

Dziesięcioletnia Anielcia, inteli-
gentne, miłe dziecko, była uczennicą
klasy 4 A. Pewnego dnia przyszła
do ks. proboszcza z prośbą by pozwo-
lił jej codziennie komunikować. "Czy
zdajesz sobie sprawę, na co się na-
rażasz?" zapytał kapłan. "Księże pro-
boszczu, proszę mi nie odmówić! . . .
W dniu, gdy przystępuję do Komunii
św. czuję się duchowo silniejsza.
A przecież ks. proboszcz mi powie-
dział, że powinnam dawać dobry przy-
kład. Abym to mogła czynić, potrze-
bna mi wielka moc! . . ."

Ks. proboszcz pozwolił, ale z pe-
wnym niepokojem. Od tego czasu
w klasie czwartej A jakoby rozgorzało
piekło. Nauczycielka wzięła sobie
na cel Anielcię. Pomimo, że dziecko
było zawsze doskonale przygotowane
na lekcję, p. Gertruda obniżała jej sto-
pnie i bezlitośnie szpilkowała. Dziew-
czynka znosiła to z zadziwiającym
męstwem.

"Anielciu, czy to nie ponad Twoje
siły?" zapytał ją raz ks. proboszcz.
"Ależ nie, księże proboszczu! Pan Je-
zus cierpiał o wiele więcej . . . pluli
na Niego.. . Mnie to jeszcze nie spotka-
ło! "

Kapłan był zdumiony takim mę-
stwem. Anielcia nigdy się nie uskar-
żała, lecz koleżanki z jej klasy przy-
chodziły i często z płaczem opowia-
dały proboszczowi, co tam się dzieje.

Kilka dni przed Bożym Naro-
dzeniem p. Gertruda rozpoczęła
w klasie okrutną grę, która jej zda-
niem miała zadać śmiertelny cios
dawnym "przesądom". Wycelowała
jak zwykle w Anielkę.

"Dziecko - powiedziała - jeśli cię
rodzice wołają - co czynisz?" "Przy-
chodzę". "Lecz wyobraź sobie, że oni
wzywają twoją zmarłą babcię?" "Ona
nie przyjdzie". "A gdyby wołali Babę
Jagę albo Czerwonego Kapturka?"
"Nie przyjdą - to są postacie z bajki".
"Wspaniale! Zaraz zrobimy próbę.
Anielko, wyjdź na chwilę z klasy! ".

Dziecko wyszło. A teraz dzieci -
powiedziała nauczycielka - wołajcie
ją głośno! Wszystkie razem! "Aniela!
Aniela! " - krzyczało z całych sił trzy-
dzieści dziecięcych głosów. Anielcia
weszła.

"Widzicie więc moje dzieci. Jeśli
ktoś jest przychodzi, gdy go się woła.
A jeśli NIE ISTNIEJE nie może
przyjść. Czy jeszcze któraś z was wie-
rzy w Dzieciątko Jezus?"

"Tak.. ." - odezwało się kilka nie-
śmiałych głosów. "A ty Anielo, wie-
rzysz jeszcze, że Dziecię Jezus cię
słyszy gdy je wzywasz?"

"Tak, wierzę, że Ono mnie słyszy! "
- powiedziała śmiało Anielcia.

"Bardzo dobrze! Zrobimy doświad-
czenie. Widziałyście, że Aniela weszła
natychmiast, gdy ją wołałyście. Jeśli
Dziecię Jezus istnieje, usłyszy wasze
wołanie. Krzyczcie więc wszystkie ra-
zem bardzo głośno:" "Przyjdź, Dziecię
Jezus! " Raz, dwa, trzy: wszystkie ra-
zem!

Dzieci spuściły główki. Zapadło
kłopotliwe milczenie. Ciszę, w której
zawisła trwoga dziecięcych serc, roz-
darł szyderczy śmiech nauczycielki.

"Do tego właśnie chciałam was
doprowadzić! Oto mój dowód! Nie

ośmielacie się Go wołać, bo dobrze
wiecie, że Dziecię Jezus nie przyjdzie.
A jeśli Ono was nie słyszy, to dlatego,
że nie istnieje - że jest tylko mitem!"

Onieśmielone dzieci dalej milcza-
ły. Ciężki argument p. Gertrudy, roz-
krwawił im serca. Anielcia stała z mo-
cno pobladłą twarzą. "Obawiałam się,
że upadnie" - mówiła potem do ks.
proboszcza jedna z dziewcząt. Nau-
czycielka wyraźnie rozkoszowała się
zakłopotaniem dzieci.

Nagle Anielcia jednym skokiem
znalazła się na środku klasy. Oczy jej
płonęły. Zawołała:
- Dobrze! Będziemy Go wzywały!
Słyszycie? Wołajmy wszystkie razem:
PRZYJDŹ, DZIECIĘ JEZUS!

Wszystkie dziewczęta zerwały się.
Stojąc ze złożonymi rękami, z sercami
wezbranymi zaczęły krzyczeć:
- PRZYJDŹ, DZIECIĘ JEZUS!

Nauczycielka nakazuje przestać.
Oczy ma utkwione w Anielcię. Na-
stąpiła chwila ciszy ciężkiej , jak ko-
nanie. Przerwał ją dźwięczny głosik
Anielci: "Jeszcze wołajmy! " - "Był to
krzyk, od którego mogły runąć mury"
- opowiadała jedna z dziewcząt.

Nagle cicho otworzyły się drzwi.
Wszystko światło dzienne zdawało się
ku nim odbiegać. Światło rosło, ol-
brzymiało, wreszcie przekształciło się
w ognistą kulę, która rozchyliła się
i ukazało się w niej Dzieciątko tak
zachwycająco piękne, jakiego jeszcze
nigdy dzieci nie widziały. Dziecię
uśmiechało się do nich, nic nie mó-
wiąc.

Dzieci opowiadały potem ks. pro-
boszczowi, że obecność Dzieciątka
napełniała ich serca niewymowną
słodyczą i radością.. . że było ubrane
w białą sukienkę i podobne było
do słońca.. .

Promieniował z Niego taki blask,
że światło dnia wydawało się przy nim
nocą. Niektóre dziewczynki były
oślepione tym blaskiem i odczuwały
ból w oczach. Inne wpatrywały się
swobodnie bez takiego przykrego od-
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czucia. - Jak długo to trwało? - Dzieci
nie umiały określić. Faktem jest,
że "eksperyment" p. Gertrudy wraz
ze zjawieniem się i odejściem Dzie-
ciątka nie przekroczyły godziny szkol-
nej lekcji.

Dziecię nie przestawało uśmiechać
się do dziewcząt. Następnie zniknęło
w ognistej kuli, która zwolna rozta-
piała się. Drzwi same zamknęły się
cicho. Dzieci zachwycone, uniesione
radością, nie mogły wypowiedzieć

słowa.
Naraz przeraźliwy krzyk wdarł się
w ciszę. Nauczycielka z dzikim wyra-
zem oczu, które wychodziły z orbit,
wyła: "ON PRZYSZEDŁ!" Wybiegła,
trzasnąwszy drzwiami. Anielcia, jakby
wracając z innego świata, powiedziała
spokojnie do koleżanek:
- Widzicie! ON ISTNIEJE! A teraz po-
dziękujemy.

Wszystkie z powagą uklękły i od-
mówiły Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
i Chwała Ojcu. Następnie opuściły
klasę, gdyż właśnie odezwał się dzwo-
nek.

Wydarzenie nabrało rozgłosu. Ro-
dzice kontaktowali się w tej sprawie
z proboszczem.
- Przepytałem wszystkie dziewczęta
mówił do p. Winowskiej ks. proboszcz
- W ich opowiadaniu nie mogłem po-
chwycić żadnych niezgodności.

Panna Gertruda dostała obłędu i zo-
stała umieszczona w zakładzie. Nie
przestawała wyć: "On przyszedł! On
przyszedł! " Ks. proboszcz chciał ją
odwiedzić w zakładzie psychiatry-
cznym, ale kategorycznie odmówiono
mu wstępu.

Zdarzenie to jest dowodem, co zna-

czy potęga modlitwy, wypływającej
z wiary i ufności. WIARA GÓRY
PRZENOSI!

Opublikował kwartalnik "L'Echo"
X-XII 1958

Maria Winowska (1904-
1993), z wykształcenia filozof
i teolog, absolwentka Uni-

wersytetu Lwowskiego (1927), pod-
czas drugiej wojny światowej akty-
wna uczestniczka polskiego Ruchu
Oporu, po wojnie zaś organizacji nie-
podległościowych, była jedną z najwy-
bitniejszych przedstawicielek polskiej
emigracji. Opublikowała wiele książek
w języku polskim i francuskim, m. in.
"Prawdziwe oblicze Ojca Pio, kapłana
i apostoła" (1955), "Papież Epifanii.
Paweł VI" (1970), "Sekret Maksymi-
liana Kolbego" (1971).

Była współautorką listów mile-
nijnych Episkopatu Polski do episko-
patów świata. To ona, wspólnie z pry-
masem Wyszyńskim, redagowała je
i to ona w imieniu polskich biskupów
przekazała owe listy adresatom.

Maryja jest dla nas przykładem
człowieka szczęśliwego. Zatem
do dzieła: naśladujmy ją i bądźmy
szczęśliwi!

Błogosławiona
Maryja została nazwana „błogo-

sławioną” podczas spotkania z rodziną
Elżbiety i Zachariasza w Ain-Karim.
Elżbieta na widok Maryi „wydała o-
krzyk i powiedziała: Błogosławiona
jesteś między niewiastami… Błogo-
sławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane
Ci od Pana” (Łk 1 ,42.45).

Błogosławiony w języku biblijnym

znaczy „szczęśliwy”. Maryja, Nie-
wiasta wiary, jest dla nas przykładem
człowieka szczęśliwego, ponieważ jest
piękna miłością, słucha Boga i jest Mu
wdzięczna za wszystko, co dla Niej
uczynił.

Piękno serca
Człowiek szczęśliwy ma piękne

serce, a jego dobroć ujawnia się
w czynieniu dobra. Potrafi zauważyć
potrzebujących i zawsze jest gotowy
im pomóc. Ofiaruje miłość, życzli-
wość, dobre słowo…

Kiedy to jest możliwe? Tylko wte-
dy, kiedy w ludzkim sercu przebywa

Jezus. Tylko On potrafi przemienić
serce, aby było złote, dobre, wrażliwe,
miłosierne, współczujące, czułe…
Tylko dzięki Bożej łasce nasze serca
stają się piękne.

Piękne serce podziwiamy w Ma-
ryi. Jej Niepokalane Serce było naj-
bardziej podobne do Serca Jej Syna.
Żyła pięknie, bo żyła miłością. Swoje
Serce ofiarowała Bogu i ludziom.
Zawsze niosła w Sercu Jezusa. To On
był Jej największym i jedynym skar-
bem.

Maryja niesie w swoim Sercu ta-
kże każdego z nas. Czuwa nad Je-
zusem w naszych sercach. Przykład



Jej dobroci zachęca, abyśmy także my
troszczyli się o innych. Aby nasze
serce było dobre i tak przestronne,
by mogło przygarnąć każdego czło-
wieka, którego napotkamy na drodze
naszego życia.

Zasłuchana
Człowiek szczęśliwy umie słuchać.

Od umiejętności słuchania zależy bo-
wiem jakość naszego życia. To prze-
cież Bóg nas prowadzi i stale nam
podpowiada, którędy mamy iść w ży-
ciu, co mamy robić, co mówić itd.
We wszystkim troszczy się o nas.

Z naszej strony potrzeba posłu-
szeństwa słowu Boga. Aby Go usły-
szeć, należy wyciszyć się wewnętrznie
i zamilknąć. W naszym milczeniu
usłyszymy Boga. O czym przede
wszystkim chce nam On mówić?
O tym, abyśmy byli dobrymi ludźmi.

Maryja, Niewiasta milczenia i słu-
chania, umiała cała zamilknąć przed
Bogiem, aby usłyszeć Jego słowo
i przyjąć je odważnie i z wdzięcznoś-
cią. Wiernie wypełniała wszystko, co-
kolwiek Bóg od Niej oczekiwał. Ma-
ryja uczy nas takiej postawy i pomaga,
abyśmy wytrwali w posłuszeństwie
Bogu.

Wdzięczna
Człowiek szczęśliwy jest wdzię-

czny, ponieważ wie, że nigdy nie jest
samowystarczalny, ale zawsze potrze-
buje Boga i innych ludzi. Najwięcej
otrzymujemy właśnie od Niego. To Je-
mu przede wszystkim mamy być
wdzięczni. On nas obdarował miło-
ścią, która jest niewyczerpanym skar-
bem, ukrytym w naszych sercach.

Ten skarb ujawnia się wtedy,
gdy sami czynimy dobro. Z głębi ser-
ca płynie nasze dobre słowo, nasza
myśl, nasze dobre spojrzenie, nasz uś-
miech. To serce otwiera naszą dłoń,
by dawać, to serce kieruje ręką, by po-
móc, to serce przynagla stopy, by bie-
gły na ratunek. Patrzmy na Maryję.
Ona była świadoma tego wszystkiego,
co otrzymała od Boga. Umiała śpie-
wać: „Wielbi dusza moja Pana… bo
wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-

mocny”(Łk 1 ,46.49).
Była wdzięczna za dar macie-

rzyństwa i wszystkie łaski, które uczy-
niły Ją najpiękniejszą. Swoją wdzię-
czność wyrażała nie tylko słowami,
ale przede wszystkim całkowitym od-
daniem się na służbę Chrystusowi i lu-
dziom. Niech będzie dla nas wzorem
do naśladowania!

Człowiek szczęśliwy to ktoś, kto
odkrył misję swojego życia – uszczę-

śliwianie innych.

Alfreda M.

Tekst pochodzi z kwartalnika „ Z Nie-
pokalaną”.
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„ Kto gardzi małymi rzeczami, pomału
w wielkie upadnie" (Ekli 1 9, 1 ).

W tym rozmyślaniu zastanowimy
się nad grzechami powszednimi, które
popełniamy z wiedzą i przyzwoleniem
woli, z powodu lekkomyślności lub o-
bojętności. Do nich należą: małe nie-
posłuszeństwo, próżna chwała, nie-
cierpliwość, upór, nieprawdomów-
ność, czcze słowa, naruszenie miłości
bratniej itp. Takie grzechy nie pozba-
wiają wprawdzie łaski Bożej , ale w o-
czach Boga nie są małym złem. Jeżeli
u wiernych sług swoich nie puszcza
ich bezkarnie i nieraz już tu na ziemi
ciężko karze, na pewno w życiu przy-
szłym będą musieli oczyścić się z nich
przez płomienie. Jeśli Apostoł nazywa
każdy grzech śmiertelny krzyżowa-
niem Chrystusa (Żyd 6, 6), to pow-
szedni będzie przynajmniej złośliwym
żartem z Tego, który z miłości ku nam
umarł na krzyżu. Wedle św. Augu-
styna grzech powszedni tak znie-
kształca duszę jak krosty, plamy
lub trąd oszpeca twarz. Dusze te tylko
z wielkim trudem lub może wcale nie
będą dopuszczone do słodkich piesz-
czot i delikatnych oznak miłości Bo-
skiego Oblubieńca. Stąd skarga wielu
dusz, że nie doznają żadnych pociech.
Grzech powszedni powoduje często
duchową pustkę i brak gorliwości. Ileż
on nam już zaszkodził? Może byli-
byśmy już wielkimi świętymi, gdy-
byśmy się nie obciążali tylu grzecha-
mi powszednimi. Pamiętajmy więc,
że także w grzechu powszednim tkwi
obraza Boska, a w każdym razie jest
to występowanie przeciw woli Bożej .
Gdybyśmy mieli prawdziwą miłość
ku Zbawcy, nigdy byśmy nie uczynili
tego. Dlatego nie należy nigdy dobro-
wolnie popełniać nawet grzechu po-
wszedniego, choćby się nam wyda-
wało, że przez niego będzie nawró-
cony świat cały lub miało być zga-
szone piekło.

W dobrowolnym grzechu powsze-
dnim najwięcej lękać się należy tego,
że toruje on drogę grzechowi śmier-
telnemu. Pismo św. nie przesadza
w tym, co mówi: „Kto gardzi małymi
rzeczami pomału upadnie". Grzechy
powszednie umniejszają gorliwość mi-
łości, czynią człowieka obojętnym
w służbie Bożej . Powodują, iż Bóg
cofa mu szczególne łaski obrony i do-
puszcza, że popada on w ciężkie po-
kusy i grzechy.

Nie od razu, nie nagle wpada się
do przepaści, ale przez powtarzanie
dobrowolnych niewierności, przez
świadome przestępowanie reguły
i przepisów, zsuwa się dusza po coraz
bardziej stromej pochyłości, aż wresz-
cie dochodzi do tego, iż nie może za-
trzymać się o własnych siłach i znaj-
duje się nagle na dnie najsmutniej-
szego upadku. Uważa się powszednie
grzechy za drobnostki, igra się z nimi,
powoli zapatrywania stają się coraz lu-
źniejsze, oceny swobodniejsze, su-
mienie traci swą delikatność, w końcu
grzechy powszednie stają się coraz li-
czniejsze i coraz cięższe, aż dochodzi
się do grzechu śmiertelnego. Oto, jak
z pozornie małych rzeczy powstają
wielkie nieszczęścia.

Jakże więc można mówić lub tylko
myśleć, że grzech powszedni jest bez
większego znaczenia. Duch Św. w sło-
wach: „Kto gardzi małymi rzeczami,
pomału upadnie" przedstawia zgubę
człowieka nie jako prawdopodobną,
lecz jako prawie pewną. Jak z małej
iskry powstaje często wielki pożar, tak
też małe grzechy prowadzą do wiel-
kich. Grzech powszedni jest jak złe
nasiono. Nie pozwalajmy nasieniu te-
mu rozróść się w drzewo, bo zrodzi
owoce trujące. Jeśli nie chcemy po-
żywać trucizny, nie siejmy jej nasie-
nia, a jeśli już je mieliśmy nieszczę-
ście zasiać, wyrwijmy je zanim roz-
rośnie się w drzewo.
Sprawiedliwy i najlepszy Panie! Ileż

mam powodów do opłakiwania nawet
najmniejszych grzechów! O ileż słusz-
niej należy mi się miejsce w piekle,
jeśli groziło ono nawet świętej Teresie
za niektóre jej próżnostki z czasów
młodości. Niech będzie wielbione
przeze mnie i przez wszystkie stwo-
rzenia Twoje przeogromne miłosier-
dzie, które mnie tak łaskawie oszczę-
dziło mimo tak licznych grzechów po-
wszednich, Amen.

***
„ Pojmały mnie nieprawości moje,
iż nie mogłem przejrzeć, rozmnożyły
się nad włosy głowy mojej" (Ps 39,
1 3).

I.Grzechów, które popełniliśmy, jest
bardzo wiele;
II.Miłosierdzie Boże jest jednak nie-
skończone.
I. Postanówmy przemyśleć przeszłe
nasze życie mówiąc z królem Eze-
chiaszem: „Będę rozmyślał wszystkie
lata moje w gorzkości duszy mojej"
(Iz 38, 1 5). Przywiedźmy sobie na pa-
mięć, jak często grzeszyliśmy przeciw
Bogu, przeciw bliźniemu i przeciw so-
bie samym, myślą, słowem i uczyn-
kiem. Przejdźmy przykazania Boże
i kościelne i rozważmy ogólnie jak
przepędziliśmy młodość i resztę życia.
Już od dzieciństwa niewiele dobrego
czyniliśmy, a i to niedoskonale. A je-
dnak już w tymże dzieciństwie ileż
błędów, grzechów nieposłuszeństwa,
gniewu i lenistwa, a może i innych
cięższych grzechów! Możemy ze św.
Augustynem wyznawać: „Tantillus
puer et tantus peccator! - Tak małe
dziecko a już tak wielki grzesznik".
Pomyślmy o reszcie życia. Przypom-
nijmy sobie wszystkie miejsca gdzieś-
my przebywali, osoby z którymi obco-
waliśmy. Ile złych przykładów, ile łask
bezużytecznych, zmarnowanych.

A nasze życie teraz? Czy od po-
czątku współpracowaliśmy z łaską?
Czyśmy się uświęcali i gorliwie dążyli
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do doskonałości? Byliśmy próżni, nie-
posłuszni, krnąbrni, pełni buntu prze-
ciw przełożonym. Wspomnijmy obra-
zy podnieconej wyobraźni, naganne
myśli, uczucia gniewu, zazdrości, nie-
chęci. Przypomnijmy sobie grzechy
cudze, których byliśmy przyczyną.
Wiele grzechów zapomnieliśmy, nie-
zupełnie poznawaliśmy lub popełniali
z pewnym niepokojem sumienia! Do-
dajmy do tego jeszcze olbrzymią ilość
grzechów zaniedbania i niedoskona-
łości, którymi psuliśmy skądinąd do-
bre uczynki. Patrzmy, jakże długi jest
ten łańcuch, którego ogniwami są na-
sze grzechy. Łańcuchem tym dawno
mógł nas zły duch wciągnąć do prze-
paści, gdyby nas nie broniło miło-
sierdzie Boże. Nie mamy żadnego po-
wodu wynosić się nad innych, wiele
natomiast, żeby upokarzać się przed
Bogiem i całym światem.

II. Uświadomienie sobie mnóstwa
grzechów może nam odebrać odwagę.
Nie upadajmy jednak na duchu,
ale zwróćmy się do nieskończonego
miłosierdzia Bożego. Wprawdzie grze-
chy nasze są istotnie bardzo liczne,
lecz nieskończenie większe są zmi-
łowania Boże. Człowiek zniósłby mo-
że dość cierpliwie jedną i drugą krzy-
wdę, ale do zniesienia tak wielkich
i rozmaitych obraz, jakie Bogu wy-
rządzamy, potrzebna jest nieskończona
cierpliwość, Boska dobroć i miło-
sierdzie. Czego nie możemy spodzie-
wać się od człowieka, tego możemy
i powinniśmy oczekiwać po miło-
siernym Bogu, który zawsze gotów
jest przebaczać, skoro tylko nasz żal
będzie prawdziwy. Dlatego nie trwó-
żmy się. Polegajmy na słodkim miło-
sierdziu Pana Jezusa, naszego Zbawcy.
On mimo naszych błędów nie odtrącił
nas. On ciągle czeka i spodziewa się,
że będziemy Mu służyli z wiernością.
Nie bądźmy małoduszni, nie rozpa-
czajmy mimo naszej chwiejności.
Bądźmy pokorni i błagajmy Boga
o pomoc łaski, byśmy mogli oprzeć się
w razie pokusy i walki. Przychodźmy
zawsze do Niego z miłosną bojaźnią,
z ufnością i żalem, jak syn marno-

trawny do ojca. Wprawdzie nasze
grzechy wzywają Jego sprawiedli-
wość, lecz On nie karze nas nigdy tak
surowo, jak byśmy na to zasługiwali.
On lituje się nad nami jak tylko Ojciec
może litować się nad dzieckiem.
„Błogosław przeto duszo moja Pana -
zachęca siebie samego Dawid - i nie
zapominaj wszelkich dobrodziejstw
Jego. On odpuszcza wszystkie nie-
prawości Twoje i uzdrawia wszystkie
choroby twoje. On odkupuje żywot
twój od zatracenia, On cię koronuje
miłosierdziem i litościami" (Ps 102, 2-
4).

Mój najdroższy Panie! Ilość po-
pełnionych przeze mnie grzechów mo-
głaby mnie uczynić małodusznym, ale
wielkość Twej litości napełnia mnie
otuchą i nadzieją. „ Zlituj się nade
mną i wedle mnóstwa Twej litości
zgładź nieprawość moją, obmyj mnie
zupełnie z win moich i oczyść od grze-
chów" (Ps 50, 3-4). Amen.

***
„ Którzy są Chrystusowi, ciało swe
ukrzyżowali z namiętnościami i pożą-
dliwościami" (Gol 5, 24).

I. Pokuta Świętych jest podziwu go-
dna,
II. oraz wzorem do naśladowania.
I. Dowiadujemy się z żywotów świę-
tych, że prowadzili oni życie pełne
najsurowszej pokuty i wyrzeczenia.
Nieraz z powodu jednego, jedynego
grzechu całymi latami, a nieraz przez
całe życie oddawali się najsurowszej
pokucie, nosili ostre ubrania pokutne,
uciekali na pustynie i tam krzyżowali
swe ciało znoszeniem zimna, gorąca,
pragnienia, głodu, postów i czuwania.
Nieraz nawet dusze zupełnie niewinne
wybierały sobie surowe życie pragnąc
odpokutować najmniejsze przewinie-
nia i ustrzec się od większych.
Uważali ciało swe za najgroźniejszego
przeciwnika i trzymali je w ostrej kar-
ności. Szli oni ową wąską drogą, wy-
znaczoną przez Zbawiciela, nienawi-
dzili swej duszy, brali krzyż na siebie
i szli za Jezusem.

A jak wygląda nasza pokuta? Nie-
raz nawet ciężko zgrzeszyliśmy.

Po spowiedzi odbyliśmy pokutę.
To prawda, słuszne to i dobre, ale czy
żal nasz był aż tak silny, by wzbudzić
nienawiść do nas samych jako naj-
gorszych wrogów? Gdzie lekarstwo
zabezpieczające nas przed ponownymi
upadkami? Gdzie zbawienny środek
zapobiegawczy? Wszystko to znaj-
dziemy tylko w wytrwałej i surowej
pokucie. Ciało ze swymi pożądliwo-
ściami sprzeciwia się duchowi i pra-
wom Bożym. Miłość własna walczy
z miłością Bożą. Bez ustawicznego
umartwienia, pokuty i surowości życia
ciało nie podda się duchowi. Dlatego
naśladujmy Świętych, natchnionych
przez Boga, którzy tak lękali się wy-
godnego i zmysłowości oddanego ży-
cia.
II. Nie każdy może i powinien naśla-
dować Świętych we wszystkim, co oni
czynili w dziedzinie pokuty w szcze-
gólny sposób natchnieni przez Boga.
Jest to rzecz indywidualnie stosowana
przez Boga do każdej duszy, różna
w różnych czasach i krajach. Jednak
w samej zasadzie stosowania pokuty
należy ich zawsze naśladować. Naśla-
dowaliśmy ich może w grzeszeniu,
nieraz przewyższali ich obciążeniem
duszy. Nam więc, którzyśmy tyle razy
pokonani byli przez wroga czatują-
cego we wnętrzu naszym, nie wypada
wypuszczać z dłoni tej silnej broni,
jaką jest pokuta. Wróg walczy stale
i z wielką zaciekłością.

Dlatego powinniśmy naśladować
Świętych, o ile stan nasz pozwala
lub nawet wymaga tego. Pamiętajmy
o słowach św. Augustyna: Mogli
to oni, dlaczego nie miałbym ja tego
wykonać? Bądźmy przekonani, że usz-
czerbek w jedzeniu i piciu, poskromie-
nie zmysłów zewnętrznych, ten i ów
uczynek pokutny nie zaszkodzi ciału
a pomoże duszy; zwłaszcza przeciw-
ności spotykane w życiu ofiarujmy
Bogu na zadośćuczynienie za nasze
grzechy. Wszystko, co przynoszą nam
okoliczności niemiłe zmysłom, choro-
by, ludzie niechętni itp., wykorzystuj-
my w ten sposób, a będziemy nieco
naśladowali Świętych.
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CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ…

Mój Zbawicielu, wstydzę się, gdy
pomyślę, jak ciężką pokutę Ty za mnie
uczyniłeś, gdy myślę o tylu Świętych
czyniących surową pokutę, gdy ja cią-
gle oszczędzam moje ciało. O, błagam

Cię, dopomóż mi zwyciężać tę słabość,
albo raczej Ty ją we mnie zastąp Two-
ją siłą. Użycz mi łaski naśladowania
Świętych. Wzbudź we mnie ducha po-
kuty, abym już tu na ziemi zgładził

grzechy swoje, a w wieczności opiewał
miłosierdzie Twoje. Amen.

Doskonale znamy ten cytat; nieraz
zapewne słyszeliśmy go; szczególnie
osoby starszego pokolenia posługują
się nim, by albo przypomnieć, że coś
jest ważne w zachowaniu albo, co gor-
sza, ubolewać nad tym, że czegoś za-
brakło w dorosłym życiu.

Uczymy dzieci od małego m.in.
zachowania porządków we własnym
pokoju, umiejętności zachowania się
przy stole, na podwórku, w piasko-
wnicy, w szkole etc. Jeśli czegoś nie
wypracujemy w dzieciństwie, może
okazać się potem trudne do realizo-
wania w dojrzałym życiu. Dotyczy
to wszystkich dziedzin życia; nie tylko
związanych z codziennością.

Pisząc ten artykuł chciałabym
zachęcić dorosłych czytelników –
szczególnie rodziców i dziadków oraz
wychowawców, nauczycieli do ucze-
nia dzieci i młodzieży odbioru piękna.
Być może zabrzmi to dziwnie, sztu-
cznie, ale to naprawdę ważny element
wychowania. Św. Jan Paweł II w ksią-
żce „Pamięć i tożsamość” pisze,
że w kulturę człowieka od samego po-
czątku wpisany jest bardzo głęboko
element piękna. Piękno wszechświata
jest jak gdyby odbite w oczach Boga.
(…) To wszystko leży u podstaw kul-
tury wyrażającej się w dziełach sztuki,
czy to będą dzieła malarstwa, rzeźby,
architektury, czy dzieła muzyczne, czy
inne rezultaty twórczej wyobraźni
i myśli.

O jakim pięknie chcielibyśmy mó-
wić, jakie pokazywać? Jest wokół nas
– piękno przyrody, natury czy kosmo-
su, ale przede wszystkim mieści się
w szeroko pojętej sztuce i do jej od-
bioru, prawdziwej sztuki, chciałabym
by uczono młode pokolenie od naj-
młodszych lat; czyli właśnie tego ma-
łego „Jasia”. Architektura, malarstwo,
utwory muzyczne, literatura, a za tym
idą spektakle teatralne, koncerty, wy-
stawy, wernisaże… nie sposób wymie-
nić wszystkiego.

Jeśli w dzieciństwie nie będzie
możliwości bycia w teatrze na dobrym
spektaklu; jeśli młody człowiek nie
przeżyje opery, koncertu muzyki kla-
sycznej to w dorosłym życiu nieko-
niecznie wybierze się do teatru, bo te-
go nie zna; bo go nikt nigdy tam nie
zaprowadził. I nie jest to mój wymysł
na potrzeby tego artykułu – znam wie-
lu dorosłych, którzy na samo słowo
„teatr”, „opera” wykrzywiają twarz.
Dlatego warto, mimo gonitwy za cza-
sem, mimo pogoni za „mieć’ , a nie
„być” znaleźć czas by choć kilka razy
w roku zaplanować wspólną wyprawę
do teatru czy na koncert. W obecnych
czasach tyle mamy propozycji dla
dzieci – specjalne koncerty, spektakle
teatralne, filmy. Zdarzyło mi się spo-
tkać na poważnych wystawach dzieci
z rodzicami – z zaciekawieniem oglą-
dały i próbowały odgadnąć co też jest
namalowane na obrazach. Wspaniałe
kształtowanie wyobraźni dziecka.

Nie każdy z nas jest artystą, nie
każdy pięknie maluje, rysuje czy śpie-
wa; najczęściej nie znamy się na sztu-
ce. To jednak nie przeszkadza w jej
odbiorze – jak mawiała moja znajoma
„nadepnięte ucho” nie przeszkadza,
bo całą sobą, przez „skórę” przema-
wiają do niej utwory. Ze swoich

szkolnych doświadczeń pamiętam,
że były lekcje śpiewu, rysunków,
że były szkolne chóry, zespoły mu-
zyczne, a w klasach licealnych obo-
wiązkowe audycje muzyczne. Przyjeż-
dżali artyści i wykonywali dla nas
koncerty, które były prowadzone przez
fachowców. Niestety, nie ma już ta-
kich audycji, rzadko wychodzi mło-
dzież do teatru w czasie zajęć szko-
lnych. Przeładowane programy nau-
czania, duża liczba godzin w ciągu
tygodnia; skrupulatne rozliczanie tzw.
zajęć dydaktycznych. Rozumiem, choć
trudno mi się z tym zgodzić, bo za-
wsze twierdziłam, że jak zostanie nie-
co uszczuplona wiedza młodego czło-
wieka kosztem jego wychowania
do kultury, poznania piękna i dobra by
być Człowiekiem, to świat się nie
zawali.

Pamiętam swój pierwszy wyjazd
na operetkę; byłam z Mamą, która
opowiedziała mi o czym będą śpie-
wać; że będą tańczyć, że piękne stroje.
Byłam bardzo przejęta – miałam 7 lat,
chodziłam do I klasy i mogłam za-
łożyć „odświętną” sukienkę. Do dziś
widzę ptasznika w zielonym stroju.
Potem były poważne opery i balety;
cudowny „Dziadek do orzechów”
i piękne scenografie. Pierwszy spek-
takl teatralny widziałam w tarnowskim
teatrze – było to „W pustyni i w pusz-
czy”; zamykam oczy i widzę poma-
rańczowy latawiec na drzewie; stało
w rogu starej sceny… Potem były
koncerty szkolne; niektóre koleżanki
czytały książki i bardzo narzekały,
że „rzępolą”, ale z czasem coraz
bardziej nadstawiały ucha i po latach
spotykam je już z wnukami na kon-
certach w Lusławicach. Miejsce zape-
wne znane. Ale nie trzeba tak wy-
jeżdżać; nasza Tarnowska Orkiestra
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NAWRÓCONY PRZEMYTNIK, KTÓRY Z RÓŻAŃCEM
W RĘKU PRZESZEDŁ PIESZO AMERYKĘ.

Kameralna daje koncerty w Tarnowie.
W Mościckim Centrum Kultury
są koncerty symfoniczne, balety, spek-
takle teatralne. A mamy też Tarnowski
Teatr im. Ludwika Solskiego; nieda-
wno widziałam bardzo dobrze zrobio-
ne „Śluby panieńskie”. I dużo by moż-
na było wymieniać miejsc w najbliż-
szej okolicy. A dzięki autostradzie
Kraków z gamą ofert kulturalnych jest
na tzw. „wyciągnięcie ręki”.

Jak zatem pokazywać to piękno
w domu rodzinnym, jak uczyć odbioru
szeroko rozumianej kultury? Tylko
i wyłącznie przykładem osobistym
i zadbaniem o kształtowanie nawyków
młodych ludzi. My dorośli powin-
niśmy też mieć czas by wybrać się
do teatru, kina, na koncert. To ma być
pewnego rodzaju święto. Bo trzeba się
przygotować – odpowiedni strój , zad-
bana fryzura; czasem przeczytane re-
cenzje czy akurat warto itp. itd. Jeśli
dziecko będzie widziało, że to dla ro-
dziców coś ważnego; jeśli samo bę-
dzie uczestniczyło w takiej wyprawie
na pewno zapamięta. Kiedyś „Jan”
o tym sobie przypomni wybierze się
z dziewczyną, żoną… a potem będzie

dbał o wychowanie własnych dzieci.
Mamy niewątpliwie trudne czasy,
w których sztuka miesza się z wszech-
obecnym kiczem i można mieć nie-
małe trudności z wyborem odpowie-
dnich spektakli. To jednak nie ma pra-
wa zwalniać nas z poszukiwań dobrej
sztuki, a zatem piękna wyrastającego
z ponadczasowych pragnień człowie-
ka. Pielęgnujmy w sobie te pragnienia
i uczmy odkrywać je własnym dzie-
ciom.

Przed nami Święta Bożego Naro-
dzenia. Jakież bogactwo sztuki w każ-
dym wymiarze: obrazy, rzeźby, muzy-
ka – najpiękniejsze kolędy świata.
Śpiewajmy je w domach rodzinnych,
nie tylko przy wigilijnym stole. Będą
koncerty kolęd w naszych kościołach
i to być może będzie pierwszy krok –
wyprawa na prawdziwy koncert.
A potem; potem będą następne.

Bywam na koncertach, oglądam
i słucham w mediach. Przypatruję się
kto i gdzie w nich uczestniczy. Nasze
piękne świątynie na świecie bywają
przepełnione podczas takich wyda-
rzeń, a często są to koncerty muzyki
sakralnej , bo przecież wielcy muzycy

komponowali najczęściej na chwałę
Boga – Bach, Beethoven, Mozart i in.
A dzieła malarzy czy rzeźbiarzy?
Na koncertach bywają niekoniecznie
chrześcijanie, niekoniecznie ludzie
wierzący, tak samo jak ci wszyscy
co podziwiają sanktuaria, bazyliki.
Oni odbierają piękno tych utworów,
dzieł sztuki. I być może to ono ich
ocali jak napisał w wierszu "Poznanie
dobra i zła" Czesław Miłosz:
. . .I dobro jest słabe, ale piękno silne.
Niebyt szerzy się i spopiela obszary
bytu
Strojąc się w barwy i kształty, które
udają istnienie.
I nikt by go nie rozpoznał, gdyby nie
jego brzydota.

Kiedy ludzie przestaną wierzyć, że jest
zło i jest dobro,
Tylko piękno przywoła ich do siebie
i ocali.
Żeby umieli powiedzieć: to prawdzi
we, a to nieprawdziwe.

Magdalena Urbańska

„ Dziś opisuję to w pięknych sło-
wach, ale wtedy przecież tak nie było.
Skrajne zmiażdżenie, ciemność. I pa-
miętam, że z tego dna rozpaczy i cier-
pienia wydobył się mój krzyk. I to nie
był krzyk w pustkę. Wyraźnie to pa-
miętam. Ja krzyczałem do kogoś”.

Roman Zięba za przemyt na Wscho-
dzie trafił do więzienia. Runęło jego
ułożone już życie zawodowe i rodzin-
ne. Swoje powołanie do bycia mężem
i ojcem na nowo odkrywa na pielgrzy-
mim szlaku. W ubiegłym roku 2018
przez 190 dni Roman Zięba przemie-
rzał Stany Zjednoczone. Ubiegłorocz-
na pielgrzymka „aCross America” by-
ła swoistym podsumowaniem piel-

grzymiej przygody pana Romana, któ-
ra trwa blisko 20 lat i liczy dziesiątki
tysięcy kilometrów.

Jego pielgrzymowanie zaczęło się
w momencie, kiedy doświadczył upa-
dku, dość dramatycznego. Pracował
w korporacji technologicznej . Był
konsultantem i kierownikiem proje-
któw – osobą odpowiedzialną,
jak to dzisiaj nazywa, za mechanikę
sukcesu. Był coachem, prowadził
szkolenia, przygotowywał duże wdro-
żenia projektów informatycznych. Był
specjalistą od ryzyka w projektach;
zabezpieczał powodzenie planowa-
nych przedsięwzięć. O sukcesie wie-
dział bardzo wiele i nagle stał się
przykładem nie tylko porażki, ale

wręcz katastrofy życiowej . W jednej
chwili stracił wszystko. Został aresz-
towany.

Jego młodość była dość burzliwa.
Żeby nie wprowadzać w szczegóły,
mówi krótko - był po prostu przemy-
tnikiem w Azji. Po kilku latach odciął
się od tej historii – wrócił do Polski,
zaczął normalne studia, a potem pracę.
Myślał, że już wszystko za nim. Miał
pięknie ułożone życie - rodzina, mie-
szkanie etc.

Ale w pewnym momencie musi
ponieść konsekwencje młodzieńczej
przeszłości…

Na 200 dni trafia do aresztu.
W areszcie dowiaduje się też o choro-
bie żony…
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Żona zachorowała na ciężką cho-
robę. Czuł bezsilność, to było zmia-
żdżenie. W tej głębokiej ciemności
pojawiła się iskra światła. Do dziś
wraca do tamtego momentu, za każ-
dym razem, kiedy przychodzi zwąt-
pienie. Ta iskra światła, która go ura-
towała.

Groziła mu wieloletnia odsiadka.
Pamięta, że to był moment starcia
na proch. W jednym momencie stracił
wszystko, co dawało mu poczucie
sensu, stabilizacji i porządku w życiu.
Czuł wręcz fizyczny ścisk ciała i
serca, i duszy. W tym totalnym
zmiażdżeniu był przekonany, że zo-
stały mu już tylko dwa wyjścia – albo
śmierć i wreszcie ulga, albo to „coś”.
To „coś” było ledwie widocznym
okruchem światła. Ale wtedy to była
cała jego nadzieja. Wtedy pojawiło się
pytanie, czy istnieje inna droga niż
śmierć.

Dziś opisuje to w pięknych sło-
wach, ale wtedy przecież tak nie było.
Skrajne zmiażdżenie, ciemność. I pa-
mięta, że z tego dna rozpaczy i cier-
pienia wydobył się jego krzyk. I to nie
był krzyk w pustkę. Wyraźnie to pa-
mięta. On krzyczał do kogoś. Iskra,
o której wspomina, to była odpowiedź
na ten jego krzyk. Pojawiła się myśl,
że w tym krzyku nie jest sam.

To światło identyfikuje dziś jako
doświadczenie Boga.

Po wyjściu z więzienia, kiedy po-
czuł obecność Boga w swoim życiu,
dopadła go gorliwość neofity. Właś-
ciwie nadgorliwość. Radykalnie chciał
zmieniać wszystko i wszystkich, tylko
nie siebie. W tym czasie brakło
mu formacji, kierownika duchowego,
który pomógłby mu najpierw zbudo-
wać dla jego wiary fundament. Nie
poszedł w głąb, ale szybko do przodu.
Za szybko. Kosztowało go to jeszcze
większą porażkę.

Wtedy powiedział żonie, że muszą
teraz żyć według zasad chrześcijań-
skich i niemal wymusił na niej ślub
kościelny. Chciał odkupić swoje grze-
chy – rzucił się w wir pracy, żeby spła-
cić długi. Chciał oddać żonie to wszy-

stko, co wzięła na siebie, gdy samotnie
walczyła z chorobą, opiekując się
dzieckiem i nim w więzieniu.

Wziął na siebie za wiele i za szyb-
ko. Z przepracowania dopadła go de-
presja. Miał próbę samobójczą. Chory
umysł podpowiadał, że nie ma nikogo,
że żona go nie kocha. W tym stanie ją
zdradził.

To był okrutny cios i przeważenie
szali. Żona miała dość jego i chaosu,
jakim było życie z nim. Usłyszał
od żony, że go nie kocha. Zażądała
rozwodu. Jego życie pękło drugi raz.
Cierpiąc w więzieniu, myślał, że nie
da się niżej upaść. Teraz ból był jesz-
cze większy. Ogarnęła go ciemność.
Ale już wiedział, że istnieje ta iskra…
Pan Roman zaufał temu światłu po raz
drugi. I tu zaczyna się jego pielgrzy-
mowanie. Pierwszy jego kierunek
to Rzym – grób Jana Pawła II. Miał
nadzieję, że podpowie mu, co ma ze
swoim życiem zrobić, czy w ogóle
mam jakieś życie przed sobą. I pod-
powiedział. Przemówił do niego zda-
niem z traktatu „Miłość i odpowie-
dzialność”. To bardzo trudne dzieło.
Niewiele z niego rozumiał. Ale jego
sens był mniej więcej taki: Prawdziwy
mężczyzna robi to, co do niego należy,
a nie to, na co ma ochotę.

W 2001 roku jeszcze w więziennej
celi w telewizorze zobaczył upadające
wieże World Trade Center. 1 7 lat póź-
niej Ground Zero stało się celem ko-
lejnej jego pielgrzymki.

Na kontynencie amerykańskim po-
stawili znak krzyża – jego kolega
Wojciech idąc z Kanady do Meksyku,
osadził podstawę pionowej belki.
A ramię poziome prowadziło od San
Francisco nad Pacyfikiem do Nowego
Jorku. Gdy Wojciech zakończył swoją
pielgrzymkę, dołączył do Romana i ra-
zem weszli do mauzoleum w Strefie
Zero.

To był symboliczny koniec piel-
grzymki, mówi pan Roman. Koniec,
który stawia pytania o to, jak rea-
gować na krzywdę, jak odpowiadać
na zło. To jest wielki problem dzi-
siejszego świata. Jak mamy reagować
na tego, z którym się nie zgadzam,

albo na tego, który mnie krzywdzi?
Czy możemy żyć razem w zgodzie?
Ale nie w duchu jakiejś fałszywej to-
lerancji, tylko w duchu miłości. To-
lerancja nie jest cnotą ewangeliczną –
jest wynalazkiem naszych czasów. Na-
tomiast miłość jest tym, co spaja całą
ludzkość - mówi pan Roman.

Na pustyni w Nevadzie przeżywał
swoje 50 urodziny. Zdarzało się,
że przez tydzień nie spotkał żadnego
człowieka. W takich okolicznościach
jego poczucie osamotnienia i odrzu-
cenia jeszcze bardziej się pogłębiało.
To paradoksalne, ale ta skrajna sa-
motność otworzyła go na spotkanie,
które dało mu poczucie największej
bliskości. Mówi, że jeżeli odrzuci się
swój ból i lęk, to można je zastąpić
tylko czystą miłością. Człowiek nagle
sobie uświadamia, że wcale nie jest
sam.

Mówi o sobie też, że jest chyba
szczęściarzem, bo po prostu wie,
że doświadczenie bólu, samotności,
najgorszego cierpienia przeżyte z Bo-
giem już nie jest ani pustką, ani cier-
pieniem, ani samotnością, ale jest
czymś zupełnie przeciwnym.

Wtedy też po raz pierwszy od wie-
lu lat, po długim milczeniu, odezwała
się do niego żona. Wtedy bardzo mo-
cno wróciło do niego – może tłumio-
ne, może chowane przed samym sobą
– uczucie miłości do żony. To jest bar-
dzo trudne – mówi. Ich światy, zwła-
szcza dzisiaj , po tych wszystkich la-
tach, są bardzo odległe.

Ale wbrew temu pan Roman czuje,
że dzieje się coś niezwykłego. Jego
droga jakby odnalazła kierunek. Może
teraz zaczyna się najtrudniejszy etap.
Wie, że to, co przed nim, będzie
wymagało ofiary.

Jego pielgrzymka przez Amerykę,
to było owocne pół roku w drodze…
Idąc tygodniami przez pustynie, przez
wielkie miasta i niekończące się pola
kukurydzy, z różańcem w ręku – miał
możliwość jeszcze raz głęboko wejść
w swoje życie i ponownie zapytać
Pana Boga o swoją powinność,
o swoje powołanie i o to, jaka jest jego
przyszłość.
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Otrzymał odpowiedź. Wyraźnie
usłyszał, że jego powołaniem jest by-
cie mężem i ojcem.

Pisze też ikony. Jego motto - ”Pra-
wdziwa pielgrzymka liczy 40 centy-
metrów. Tyle dzieli rozum od serca.”
Roman Zięba należy do wspólnoty
Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia -
idzieczlowiek.pl

Wspólnota pielgrzymując głosi cztery
prymaty cywilizacji miłości Jana Pa-

wła II:
1 . CZŁOWIEK przed rzeczą
2. ETYKA przed techniką
2. BYĆ przed mieć
4. MIŁOSIERDZIE przed sprawiedli-
wością

„ Cross America” to trzynasta piel-
grzymka w historii wspólnoty Piel-
grzymów Bożego Miłosierdzia.
Od maja do listopada 2018 roku Ro-
man i Wojtek samotnie przemierzyli

pieszo Amerykę Północną dwoma
szlakami, które na mapie utworzyły
znak krzyża: od San Francisco do No-
wego Jorku i od Edmonton w Kana-
dzie do Mexico City. Historię swojej
pielgrzymiej drogi Roman Zięba opi-
sał w książce „ Krzyż Ameryki” (Wy-
dawnictwo Sumus), która 14 września
pojawiła się na księgarskich półkach.

oprac. Alfreda M.

„A wzywał Jabes Boga Izraela,
mówiąc: «Obyś skutecznie mi błogo-
sławił i rozszerzył granice moje, a rę-
ka Twoja była ze mną, i obyś zacho-
wał mnie od złego, a utrapienie moje
się skończy!» I sprawił Bóg to,
o co on prosił” (1 Krn 4,9-10).

Jabes - biblijny bohater opisany
w Pierwszej Księdze Kronik - prosi
Boga w modlitwie o błogosławień-
stwo. Liczne świadectwa wiernych,
którzy powyższy tekst uczynili stałym
elementem codziennej rozmowy z Bo-
giem, potwierdzają, iż słowa zawie-
rzenia wypowiedziane z wiarą owo-
cują przemianą życia: przywracają
wolność i uwalniają od zła. W czym
leży tajemnica skuteczności modlitwy
Jabesa?

Kryzys - szansą na zmianę
O. Józef Witko OFM, znany kaz-

nodzieja od lat sprawujący Msze św.
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnie-
nie, autor bestsellerowych książek -
we wstępie do najnowszej - wyznaje,
iż modlitwa Jabesa pomaga mu w od-
krywaniu Bożego błogosławieństwa
we wszystkich sytuacjach, z jakimi się
mierzy, prowadząc ku większej ufno-
ści i przebaczeniu. „Każdy wysiłek,
jaki wkładamy, aby w tym, co trudne,
odnaleźć błogosławieństwo, zawsze
jest nagradzany” - przekonuje na ła-
mach publikacji „Jabes.

Modlitwa i błogosławieństwo, któ-
re zmieniają życie”. Zachętę do pod-
jęcia trudu, tj . intensywniejszej modli-
twy, zamiast narzekania, że „Bóg nie
słucha”, zestawia z pytaniem: „W ja-
kim miejscu byłbyś dzisiaj , gdyby
Bóg wysłuchał każdej z twoich próśb?
Czy wiesz lepiej od Boga, co dla cie-
bie najlepsze?”. Autor namawia do od-
miennego spojrzenia na kwestie życio-
wych problemów. „W trudnych sytu-
acjach ukryty jest skarb. Tym skarbem
jest Bóg” - przypomina z uwagą, że je-
śli nie damy się pokonać, pójdziemy
w górę. „Kryzys to szansa na zmianę
na lepsze” - akcentuje.

Wzywał Jabes Boga, mówiąc…
Refleksję nad skutecznością mo-

dlitwy franciszkanin poprzedza suge-
stią, iż przystępując do niej , często
mamy gotowy plan działania, a od Bo-
ga oczekujemy, że wdroży go w życie.
Nie brakuje też ludzi, którzy uważają,
że im więcej godzin spędzą na modli-
twie, tym obficiej będą obdarowani.
Tymczasem - jak tłumaczy - trzeba
nam przede wszystkim skupienia na
Bogu. „Modlitwa służy do nawiązania
relacj i z Bogiem i spotkania z Nim.
Musimy zrozumieć, że to On jest gos-
podarzem spotkania i jego reżyserem”
- zaznacza o. Witko, wskazując
na błąd myślenia, jakoby modlitwa
dawała nam władzę nad Stwórcą
i zmuszała Go do działania zgodnie

z ludzką wolą.
Wskazówkę, iż w słowie „spotka-

nie” kryje się drugie: „tkanie”, autor
książki czyni pretekstem do przypo-
mnienia prawdy, że w spotkaniu z Bo-
giem to On tka relację z nami. Do ni-
czego nas nie zmusza, ponieważ zo-
stawia nam wolność, a ten, kto kocha,
jest otwarty na drugiego… „Podczas
modlitwy Bóg tka relację ze mną.
Ja natomiast tkam relację z Bogiem,
gdy spotykam się z drugim człowie-
kiem” - podkreśla.

Obyś mi skutecznie błogosławił
Jabes prosi o skuteczne błogosła-

wieństwo. Czyżby istniało nieskute-
czne? „Nieskuteczne to takie, o które
sami prosimy” - wyjaśnia francisz-
kanin. „Skuteczne to takie, jakie Bóg
przygotował na każdą sytuację, w ja-
kiej możemy się znaleźć” - dodaje
z sugestią, iż trudne sytuacje pokazują
stan serca. Powołując się na słowa św.
Augustyna, że dobro, które Bóg wy-
prowadza z bolesnych zdarzeń, jakie
człowiek przezwycięża, jest większe,
niż gdyby nie dopuścił do ich zais-
tnienia, o. Witko przypomina, że Jabes
prosił Boga, by dał mu to, co On uwa-
ża za najlepsze. My wiele tracimy,
bo nie prosimy. A nie prosimy, bo je-
steśmy pyszni i boimy się rozcza-
rowań. Tymczasem - jak twierdzi za-
konnik - wszystko, co Bóg dopuszcza
do naszego życia, ma na celu oczysz-
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czenie serca. Kluczem do przyjęcia
błogosławieństwa jest postawa prze-
baczenia.

I rozszerzył granice moje
Bóg jest źródłem wszelkiego do-

bra. Ta kwestia nie podlega dyskusji.
W swej opatrzności - dla dobra czło-
wieka - może On jednak posłużyć się
tym, co wydaje się niezrozumiałe
lub złe, aby ze zła wyprowadzić do-
bro. Trudne sytuacje mogą służyć
wzmocnieniu człowieka. W tym kon-
tekście prośba Jabesa: „poszerz moje
granice”, czyli „poszerz moje serce”,
staje się modlitwą o odwagę w przy-
jęciu Bożej woli, o niezdezerterowa-
nie w obliczu trudności. Przyjęcie
bolesnej sytuacji z zaufaniem Bogu
jest - w opinii franciszkanina - wyra-
zem największej pokory wytyczającej
ścieżkę błogosławieństwom.

A ręka Twoja była ze mną
Jabes prosi Boga, aby jego serce

było wdzięczne. „Wdzięczność jest
ogromnie ważna” - zaznacza o. Witko

w komentarzu do kolejnego wersetu
modlitwy biblijnej . Wdzięczność uczy
pokory, podczas gdy jej brak toruje
drogę pysze. Innymi słowy: Jabes pro-
si o Ducha, który będzie trzymał
go za rękę, kiedy Bóg będzie mu bło-
gosławił skutecznie, tj . kiedy Boże
błogosławieństwo okaże się trudne
do przyjęcia i z lęku przed cierpieniem
zrodzi się myśl o ucieczce…

I obyś zachował mnie od złego
„Jeśli jesteś w stanie łaski uświę-

cającej , modlisz się i korzystasz z sa-
kramentów świętych, nie musisz oba-
wiać się Złego. To zło obawia się cie-
bie” - mówi znany charyzmatyk.
I przestrzega przed grzechem: „Przez
popełniony grzech człowiek rezygnuje
z Bożej opieki i oddaje się pod władzę
Złego”.

O. Witko zaznacza jednocześnie,
że kiedy wchodzimy w żywą relację
z Jezusem - „pokazując, że modlitwa
to spotkanie, a w spotkaniu chodzi
o tkanie relacj i opartej na szacunku
i miłości” - wytrącamy szatanowi

wszelkie argumenty z rąk, ponieważ
w miłości nie ma miejsca na lęk. „Na-
wet kiedy człowiek zgrzeszy, Bóg
i tak go chroni, dając możliwość na-
wrócenia i pokuty” - przypomina.

A utrapienie moje się skończy
Nie wiemy, o jakie utrapienie m-

ogło chodzić Jabesowi. Pewne jest je-
dnak, że każde - nawet największe -
kończy się w momencie, kiedy sta-
jemy przed Bogiem z wiarą, że On nas
kocha i przyjdzie nam z pomocą.
Puentą rozważań o. Witko czyni spo-
strzeżenie, że każde spotkanie z Bo-
giem na modlitwie prowadzi do uz-
drowienia i uwolnienia, ponieważ „je-
steśmy w Jego obecności”. „Bóg daje
się cały” - podkreśla, przypominając,
że On jest wszystkim, czego tak na-
prawdę potrzebujemy…

Alfreda M.
Żródło:opoka. org. pl

Listopad to czas skłaniający
do różnych refleksj i. W takim duchu
chciałabym zachęcić ludzi myślących,
bez względu na poglądy i światopo-
glądy, do obejrzenia filmu pt. "Niepla-
nowane".

– Byłam. Widziałam. Jestem pod
wrażeniem.

Kino było pełne i podczas całego
seansu – cisza jak makiem zasiał.
Uważam, że film wart jest polecenia
zarówno średnio zorientowanym w te-
macie, jak i tym, którzy mają już
wyrobione zdanie w sprawie aborcji.
(Są za lub przeciw.)

Film opowiada historię dyrektorki
kliniki aborcyjnej . Wychowanej w do-
brej , kochającej się rodzinie i startu-
jącej w dorosłe życie, młodej , ambit-
nej osoby, pogodnej , otwartej na świat
i ludzi, szukającej swojej własnej
ścieżki, włączającej się – podobnie jak
studenci we wszystkich ośrodkach
akademickich – w różne akcje, orga-
nizowane przez rozmaite organizacje.
Przyznam szczerze, że – znając temat
– trochę się bałam totalnego zdoło-
wania (i oczywiście nie jest to film
lekki), ale pokazuje aborcję w szer-

szym kontekście, pozwala zrozumieć
okoliczności i motywy podejmowania
trudnych decyzji. Nawet jeśli ich nie
akceptujemy. Nawet jeśli wydaje się
nam, że my nigdy byśmy "czegoś ta-
kiego" nie zrobili. Aborcja jest w tym
filmie pokazana zarówno z perspe-
ktywy osoby udającej się na "zabieg",
jak i od strony osób na różnych sta-
nowiskach pracujących w klinice.
To, co widzimy, nie pozostawia wą-
tpliwości, czy chodzi o usunięcie
"czegoś" czy "kogoś". – I trudno pa-
trzeć na to obojętnie.

Zapewne nie zdajemy sobie spra-
wy, jak miękko pozyskiwani są wo-
lontariusze i ludzie do pracy w struk-
turach aborcyjnych, jak na różne spo-
soby są utrzymywani w przeświadcze-
niu, że pomagają kobietom, które zna-
lazły się w sytuacji "bez wyjścia".
I prawdopodobnie nie myślimy o tym,
że młoda dziewczyna, będąca w ogro-
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mnym stresie i pod presją czasu, bez
wsparcia ze strony najbliższych (ro-
dzina, mąż/partner, znajomi), a zwła-
szcza przy naciskach na pozbycie się
"problemu" – praktycznie nie ma
szans na podjęcie walki o życie dzie-
cka. Przerażona, osamotniona, bojąca
się reakcji otoczenia, równocześnie
jest sprytnie manipulowana i nakła-
niana do podjęcia "jedynej rozsądnej
decyzji".

Jest też w filmie wiele pozyty-
wnych aspektów, np. pięknie poka-
zane postawy matki, ojca oraz męża
głównej bohaterki, którym jej coraz
większe zaangażowanie w taką dzia-
łalność, później w pracę, zdecydo-
wanie się nie podoba, to nie osądzają,
nie potępiają, nie odwracają się
od niej , po prostu nie przestają jej

kochać.
Kto powinien film obejrzeć? –

Moim zdaniem wszyscy, którzy
w swoim życiu z aborcją się nie zet-
knęli, a na temat aborcji chcą się wy-
powiadać. Powinna go obejrzeć mło-
dzież – zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy, którym kiedyś być może
zapali się w porę jakieś ostrzegawcze
światełko. Powinni go obejrzeć ro-
dzice i wychowawcy, by rozmawiać
z młodymi o odpowiedzialności i kon-
sekwencjach, przestrzegać przed za-
grożeniami, zachować czujność,
a w razie potrzeby być z nimi, otoczyć
opieką i wspierać.

Po obejrzeniu filmu "Nieplano-
wane" myślę, że my wszyscy, zwłasz-
cza opowiadający się przeciwko abor-
cj i, powinniśmy sobie zrobić rachunek

sumienia, czy aby na pewno stwa-
rzamy klimat, sprzyjający podjęciu
przez kobietę niełatwej decyzji
o utrzymaniu ciąży. Zaczynając
od najbliższego otoczenia – czy nasze
córki i żony, uczennice i koleżanki
z pracy – wiedzą (lub choćby mogą
podejrzewać), że gdyby w jakichkol-
wiek okolicznościach zaszły w ciążę,
to nie będziemy na nie patrzeć z wyż-
szością "porządnych ludzi", tylko u-
dzielimy im wszelkiej możliwej po-
mocy, aby mogły ochłonąć, przetrwać
trudny czas do porodu i rozważyć
możliwość przyjęcia dziecka.

Maria Janik

Z o. Zbigniewem Deryłą OFMConv
rozmawia Bernadeta Grabowska

O ile ateista może mieć poznawcze
wątpliwości co do realnego istnienia -
hic et nunc - Jezusa Chrystusa w
Najświętszej Eucharystii, o tyle -jeśli
kieruje się pragnieniem poszukiwania
prawdy - po prostu nie może przejść
obojętnie wobec faktu istnienia cudów
eucharystycznych. Jeden z nich - cud
w Lanciano - jest w stanie rzucić
na kolana najzatwardzialszych niedo-
wiarków. Dlaczego? O cudzie wiecz-
nej Miłości Jezusa Chrystusa do czło-
wieka, który objawił się ponad XII
wieków temu w małym, włoskim mia-
steczku, mówi o. Zbigniew Deryło
OFMConv.

BERNADETA GRABOWSKA:
- w jakich okolicznościach doszło
do cudu w Lanciano?

O. ZBIGNIEW DERYŁO OFMConv:

- Cud w Lanciano jest pierwszym, od-
notowanym w historii Kościoła cudem
eucharystycznym. Wydarzył na począ-
tku VIII w., czyli ponad 1250 lat temu,
w małym kościołku po wezwaniem
świętego Legoncjana. Wówczas
do Lanciano z Konstantynopola przy-
była grupa mnichów bazyliańskich,
w obawie przed prześladowaniem re-
ligijnym, które wyrażało się m.in
w zakazie czczenia świętych ikon.
Prześladowani wierzący uciekali w ró-
żne strony świata. Wśród mnichów,
którzy przybyli wówczas do Lanciano
był kapłan, bazylianin, o którym dziś
powszechnie mówi się, że zwątpił
w rzeczywistą obecność Jezusa Chrys-
tusa w Eucharystii. W sanktuarium św.
Franciszka w Lanciano wiszą tablice
kamienne z 1636 roku, które podają,
że mnich ten przeżywał głęboki kry-
zys swojej wiary. Jak czytamy: mnich
„modlił się, aby Pan usunął tę ranę
niewiary z jego serca”. Pod wątpli-
wość tych wniosków można podać

fakt, że informacja o stanie ducha
mnicha próbuje się wysnuć prawie
dziesięć wieków po jego śmierci. Oso-
biście nie podzielam tego zdania.
Mnich najprawdopodobniej przeżył
tzw. „noc duchową, wewnętrzną”, ja-
kiej doświadczało wielu wybitych po-
staci - świętych i doktorów kościoła,
takich jak św. Teresa, św. Faustyna,
św. Franciszek czy św. Matka Teresa
z Kalkuty. Dodatkowo przybywając
do Lanciano, spotkał się z silnym
nurtem, głoszącym, że Jezus Chrys-
tusa nie ma realnie w Eucharystii,
ale tylko symbolicznie. To bez wąt-
pienia był dla Niego cios, który w jego
duszy mógł wysnuć szereg pytań i wą-
tpliwości: „Czy Pan Jezus jest obecny
w Najświętszym Sakramencie cały
czas, czy tylko przez chwilę?” Jego
pytania jednak nie świadczyły
o tym, że zwątpił, lub przestał wie-
rzyć, ale że na miarę swojej ludzkiej
natury próbował zrozumieć to co go
samego przekracza, jednocześnie trzy-
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mając się ściśle tej Tajemnicy, nie od-
stępując od niej . „Wiara zaś jest po-
ręką tych dóbr, których się spodzie-
wamy, dowodem tych rzeczywistości,
których nie widzimy.” (Hbr 11 , 1 )
Doświadczenie tzw. „nocy ducho-
wych” ma miejsce zawsze wtedy kie-
dy Bóg chce dać Kościołowi jakiś
wielki dar. Osoba, która została wy-
brana przez Niego musi przejść grun-
towane oczyszczenie, wyzbyć się
wszystkich ziemskich przypadłości,
po to, aby stać się bardziej podobną
Bogu. Proszę zauważyć jeszcze jedną
rzecz. Mnich nie mógł wątpić. Jeżeli
byłoby inaczej , to dziś wystarczyłoby
tylko wątpić, a wokół będziemy mieli
masę cudów.. .

- W jakich okolicznościach doszło za-
tem do cudu eucharystycznego
w Lanciano?

Cud wydarzył się podczas spra-
wowania Najświętszej Ofiary, w ma-
łym, włoskim miasteczku Lanciano
położonym na południe od Pescary.
Mnich, po konsekracji, kiedy wymie-
nił słowa „Bierzcie i jedzcie, to jest
moje Ciało. . . Bierzcie i pijcie, to jest
moja Krew” - zobaczył, że hostia za-
mienia się w ciało, a wino w kielichu
krew. Proszę sobie spróbować wyo-
brazić co on w tamtej chwili mógł
czuć i myśleć, tak po ludzku. Dłuższy
czas milczał i stał w bezruchu. Potem
serce jego zaczęło napełniać się ra-
dością Bożą, która niejako kazała
mu oznajmić o tym cudzie innym.
Po jakimś czasie zawołał: „Patrzcie,
oto prawdziwe Ciało i Krew Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, które uczynił
widzialne dla mnie w tym celu, abym
nie był już niedowiarkiem lecz wie-
rzącym, wejdźcie i zobaczcie, jaki cud
się dokonał”. Na podstawie tych słów
można wnioskować, że ten człowiek
zrozumiał, iż jest to odpowiedź za-
równo dla niego, jak i dla innych.
Pan Jezus przyszedł przypomnieć,
że codziennie na ołtarzach świata,
podczas każdej Mszy Świętej , ofiaro-
wuje siebie za nas, dokładnie tak jak
2000 lat temu na Golgocie. Codzien-
nie umiera z miłości do Ciebie

i do mnie. . .

- Co działo się dalej z cudem? Jak za-
reagowali współbracia mnicha?

Kilka dni po cudownym wydarze-
niu, mnisi zauważyli, że cudowne cia-
ło Pańskie się kurczy. W trosce o cud
przybili Ciało Pańskie wokół 12 gwo-
ździkami do specjalnego, kosztow-
nego materiału z myślą, żeby je za-
chować w kształcie hostii dla przy-
szłych pokoleń. Do dzisiaj dzięki ich
rozsądnemu działaniu cudowne Ciało
z Lanciano ma okrągły kształt hostii.
Najświętsza Krew Chrystusa podzie-
liła się natomiast w pięciu osobnych
grudkach. Każda z nich jest nieco inna
pod względem wielkości i kształtu.
Skrzepnięta krew ma kolor ziemisty,
jest bardzo twarda. Jej łączna waga to
15,85 gramów. Ciało Pańskie przybra-
ło kolor lekko brunatny, kiedy oświetli
się ją od strony tylnej nabiera różo-
wego odcienia.

- Czy zachowały się jakiekolwiek do-
kumenty historyczne z tamtego okre-
su, świadczące o cudzie?

Niestety nie, wszystkie poginęły,
z różnych powodów. W Lanciano dwa
razy doszło do trzęsienia ziemi,
na przestrzeni wieków miały miejsce
również częste pożary i grabieże.

Ostatnich łupów na klasztor i sanktu-
arium w Lanciano dokonała armia na-
poleońska, która zrabowała pozostałe
dokumenty o cudzie. . . Cud eucharys-
tyczny został uznany oficjalnie przez
Kościół 1 7 lutego 1574 roku decyzją
biskupa Lanciano, Rodrigueza Gaspe-
re. Poddał on wtedy zakrzepłą krew
badaniom, które dowiodły, że pięć jej
fragmentów waży tyle samo, co jeden.

- Czy cud z Lanciano został poddany
badaniom?

W 1970 r. i w 1971 r. pod kierun-
kiem prof. dr. Odoardo Linoli ordy-
natora Szpitala Riuniti w Arezzo, eks-
perta w dziedzinie anatomii histopa-
tologii, chemii i diagnostyki labora-
toryjnej Uniwersytetu z Arezzo oraz
prof. dr. Ruggero Bertelli z Instytutu
Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu
ze Sieny pobrano próbki z Ciała
i Krwi i poddanno je licznym bada-
niom. Badania były bardzo dokładne,
trwały dwa lata. 4 marca 1971 w San-
ktuarium św. Franciszka w Lanciano
podano do opinii publicznej , że „cu-
downe ciało z Lanciano jest cząstką
ludzkiego ciała. Cudowna krew jest
ludzką krwią.” Z przeprowadzonych
badań wynikało, że ciało składa się
z tkanki mięśnia sercowego miocar-
don, Ciało i krew mają tą samą grupę
krwi AB. W cudownej krwi odkryto
żywe białka, takie jakie spotyka się
w żywej krwi ludzkiej . Stwierdzono
też obecność substancji mineralnych
takich jak chlorki, fosfor, magnez, po-
tas, sód i wapń. Cudowna krew i ciało
przetrwały w bardzo dobrym stanie
dwanaście wieków, co z punktu wi-
dzenia naukowego, racjonalnego jest
po prostu niemożliwe. Pomimo nie-
sprzyjających czynników biologicz-
nych, atmosferycznych” nie znalezio-
no w nich (na nich) śladów konser-
wantów, czy balsamowania.

Następna istotna rzecz. Udowo-
dniono, że cudowne Ciało z Lanciano
jest to jak gdyby przekrój mięśnia ser-
ca - z góry na dół - wycięty sam śro-
dek serca. Dzisiaj , przy tak zaawan-
sowanej technice byłoby nam trudno
to wykonać, wyciąć taki fragment
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serca, a co dopiero dwanaście wieków
temu.. . Cudowne ciało z Lanciano
to konające serce. Dlaczego się skur-
czyło? Otóż serce kiedy umiera kur-
czy się. To serce ludzkie przekrojone
wzdłuż, które chciało się zamknąć.
Prof. Linoli w swoim raporcie pisze,
że „fragment Ciała jest przekrojem
serca i jest to absolutnie widoczne,
że mamy do czynienia z prawą i lewą
komorą”. Mnisi przybili je gwoździ-
kami, a ono zachowało się jednak zgo-
dnie z naturą, zamykając się niejako
odwrotnie, na boki. Wydaje się,
że środek jest dziurawy, jednak gdy
się dobrze Mu przyjrzy, to można
zobaczyć cieniutką błonkę, która łączy
całość. To serce, które - kurczy się
i zamyka. To serce umierające z miło-
ści dla nas. . . Po licznych i dokładnych
badaniach naukowych stwierdzono,
że grupa krwi z Lanciano jest taka
sama jak na świętym Całunie Turuń-
skim. Prof. Linoli podaje, „jest to ta
sama grupa krwi co Człowieka ze
Świętego Całunu z Turynu i to jest
szczególne, ponieważ na zachodzie,
jest raczej charakterystyczna dla czło-
wieka urodzonego i żyjącego w Środ-
kowym Wschodzie”. W 1981 roku,
aby potwierdzić autentyczność cudu
i dotychczas przeprowadzone badania
poddano ponownie Go licznym i skru-
pulatnym ekspertyzom naukowym.
W 1991 roku ONZ wysłało nawet
swoją komisję lekarską, by przebadała
cud z Lanciano. Stwierdzono jedno-
znacznie, że wszystkie dotychczasowe
wnioski naukowe są prawdziwe.

- Jak dziś przechowywany jest cud
z Lanciano?

Cudowne ciało i krew Pana nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, czyli cud
z Lanciano od 1713 roku jest przecho-
wywane w specjalnym, pięknym reli-
kwiarzu. w kościele św. Franciszka
w Lanciano. Relikwiarz składa się
z dwóch części. Cudowna krew znaj-
duje się w dolnej części, tj . kielichu
z kryształu górskiego. Na ściankach
tego kielicha wygrawerowane są drze-
wa oliwkowe. Jest to nawiązanie do o-
grodu Getsemani i bolesnej Męki

Chrystusa. Grudki krwi wyglądają jak
góra, na której Jezus Chrystus, nasz
Zbawiciel przelał swoją krew za nas.
Po bokach widzimy dwóch Aniołów
Cherubinów. Jest to nawiązane do Ar-
ki Przymierza, która była pilnowana
przez dwóch wyrzeźbionych aniołów.
Tutaj nie ma jednak rzeczy, bo anio-
łowie adorują samego Pana, w swoich
dłoniach trzymając wstęgę z napisem:
Tantum ergo sacramentum veneremur
cernui. U góry nad kielichem istnieje
małe przejście między Hostią konse-

krowaną, a Krwią. Jest tam wygra-
werowana drabina, gwoździe, młotek,
obcęgi, kogut, a pod nimi napis: „Oto
wielka tajemnica wiary, odsłonięta
kiedyś kapłanowi - ofiarowuje Domi-
nik Coli -1 71 3 r. Ta symbolika mówi
sama za siebie. Wszystkie te narzędzia
służyły do Męki Pańskiej . Chrystus
jest prawdziwie obecny, realny w Naj-
świętszym Sakramencie. To ten sam
Pan, który modlił się w Getsemani,
który przeżył Mękę i cierpiał na Krzy-
żu. Eucharystyczny cud w Lanciano
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wskazuje na żywą obecność Jezusa
w Eucharystii. Wzywa nas do wiary,
do otwarcia się na przyjęcie daru nie-
skończonej miłości Zbawiciela ofiaro-
wanej nam w Eucharystii.

- Czy mógłby podzielić się Ojciec
swoim doświadczeniem pobytu
w Lanciano?

W Lanciano dane mi było być
prawie pięć lat. To wielka łaska, dar,
ale i zobowiązanie. Moja posługa
w Lanciano wyrażała się w spowia-
daniu, ale i opowiadaniu o cudzie eu-
charystycznym przybyłym do sanktu-
arium pielgrzymom. W ciągu tych pię-
ciu lat byłem świadkiem wielu niesa-
mowitych sytuacji, rozmów z ludźmi.
Nie rzadko sami podchodzili i prosili
o chwilę rozmowy. Pan Bóg działa
niesamowicie w tamtym cudownym
miejscu. Przyjeżdżają tu ludzie prości,
ale i wykształceni. Duchowni i świec-
cy. Wierzących i ci, którzy tej wiary
poszukują. Pamiętam jak kiedyś pod-
szedł do mnie pewien Pan i powie-
dział: „Proszę Ojca chciałabym z Oj-
cem porozmawiać”. Nie było wów-
czas ludzi, spokojnie mogliśmy usiąść
przy Relikwiarzu. W pewnym mo-
mencie mężczyzna zaczął mówić: Pro-
szę Ojca, to, że ja żyję to jest cud
Jezusa Eucharystycznego.

Bardzo cenię sobie to sanktuarium
św. Franciszka. Byłem narkomanem,
złodziejem, opętanym przez złego
ducha. Pogubiłem się kompletnie.
To co mnie uratowało, to jest cud
eucharystyczny z Lanciano. Kiedy
Go po raz pierwszy zobaczyłem zro-
zumiałem, że Pan Jezus za każdym
razem daje się nam całego siebie
w Eucharystii. Zapragnąłem żyć ina-
czej . Miłość Chrystusa podniosła mnie
z moich upadków, zacząłem żyć
na nowo. Dziś jestem chodzącym cu-
dem.. . Jestem Panu Bogu niezmiernie
za to wdzięczny. Po chwili dodał, Oj-
cze, gdyby ludzie wiedzieli jak bardzo
szatan boi się świątyń, w których jest
wieczysta adoracja. On nie chce, żeby
ludzi byli świadomi, że jest tam ukry-
ty żywy i realny Pan, który kocha
i czeka na każdego człowieka. Kościół

w Lanciano jest szczególnie zniena-
widzony przez złego ducha, bo to on
pobudza wiarę i potrząsa świadomo-
ścią ludzi. Takich niesamowitych his-
torii, jest naprawdę bardzo wiele. . .
Każdy kto nawiedza sanktuarium
przynosi w sercu swoje intencje, za-
nosi je Panu Jezusowi, a On prze-
mienia nasze życie. Przypomina
mi również spotkanie z pewnym mał-
żeństwem z USA. Pamiętam, że po-
mimo, iż byli już w sędziwym wieku,
ich oczy były pełne szczęścia i na-
dziei. Swoją radością mogliby obdzie-
lić wielu ludzi.

Na pewno to, co zwróciło moją
uwagę, to to, że oddali głęboki pokłon
przed Relikwiarzem. Po krótkiej roz-
mowie z Nimi dowiedziałem się,
że mężczyzna był kiedyś diakonem
baptystą. Trzy lata temu ponownie
przyjął chrzest katolicki. Zrezygnował
z wszystkich funkcji w Kościele bap-
tystów. Proszę sobie wyobrazić,
że kiedyś z wielką zaciętością w sercu
zwalczał prawdę o rzeczywistej obe-
cności Jezusa w Eucharystii. Kpił
z wiary katolików, szukając wszelkich
argumentów, które mogłyby podwa-
żały tajemnicę naszej wiary. Napisał
nawet doktorat na ten temat. W pew-
nym momencie coś jednak pękło
w nim, odczuł olbrzymi smutek i żal
z powodu zła, które wyrządził przeciw
Panu Jezusowi, ukrytemu w Najświęt-
szym Sakramencie. Odczuł wielką mi-
łość do Eucharystii. Pan Bóg upomniał
się o niego bardzo mocno i pozwolił
mu do siebie wrócić. Dzisiaj to mał-
żeństwo każdego dnia jest na Mszy
Świętej , która stała się najważniej-
szym ogniwem dnia.

- Jaki stosunek do Lanciano miał
święty Jan Paweł II?

Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio
przeczytałem w wydanych notatkach
osobistych Jana Pawła II, że Ojciec
Święty w 1964 roku zaplanował sobie
pielgrzymkę do San Giovani Rotondo,
do św. Michała z Góry Gargano
i do Lanciano. Znamienne jest to,
że przy Lanciano postawił wykrzyk-
nik. To mnie bardzo uderzyło. Św. Jan

Paweł II w 1973 r. odwiedzając san-
ktuarium Cudu Eucharystycznego
w Lanciano, którego stróżami są Bra-
cia Mniejsi Konwentualni, poświęcił
około 3 godzin na modlitwę, adorację
oraz znalazł czas na serdeczną roz-
mowę z o. Luigi. Bardzo często sły-
szałem od o. Luigiego „wiesz Zibi,
co mnie najbardziej urzekło z tego
spotkania, to to że kardynał Karol
Wojtyła nie tylko tak wiele czasu
i uwagi poświęcił Cudowi Euchary-
stycznemu, On podszedł do mnie
i chciał ze mną się spotkać, przyjął
moje zaproszenie na kawę, był bardzo
życzliwy, miał czas dla mnie zwykłe-
go zakonnika, wiele pytał na temat
Cudu oraz na temat naszego życia
w sanktuarium. Prosił o modlitwę
za siebie oraz za Polskę. Tak sobie
myślę, że Jego postawa pomogła
mi zrozumieć, że każdy kto we właś-
ciwy sposób spotyka się z Eucharys-
tycznym Jezusem ten naprawdę umie
spotkać się z drugim człowiekiem”.
Jan Paweł II pozostawił po sobie bar-
dzo wymowny zapis w księdze pa-
miątkowej : „Spraw, abyśmy w Ciebie
bardziej wierzyli, Tobie ufali i Ciebie
kochali”. . .

- Czy nauka pomaga czy przeszkadza
w budowaniu naszej wiary?

W cuda należy wierzyć, ale nie
wolno tylko na nich budować swojej
wiary. Odwołam się do słów probosz-
cza św. Bernadety z Lourdes, który
powiedział, że człowiek wierzący nie
potrzebuje cudów. Człowiek niewie-
rzący, sceptyczny, z kolei chociażby
na jego oczach działy się największe
cuda, nie przekonają go. W Dzien-
niczku św. Faustyny Kowalskiej Pan
Jezus mówił często, że wybieramy się
w dalekie miejsca, uczestniczymy
w licznych pielgrzymkach, aby zna-
leźć tam Chrystusa. Tymczasem Jezus
jest obecny i żywy w każdym koś-
ciele. Czeka tam codziennie na chwile
spędzone z człowiekiem. W Ewangelii
św. Mateusza czytamy, że Pan Jezus
mówi, że pereł nie rzuca się pomiędzy
wieprze. Niestety zapomnieliśmy,
ale to o nas jest mowa. Kiedy jesteśmy
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zamknięci, kiedy kurczowo trzymamy
się swoich wizji na temat pewnych
faktów, to nic nie pomoże. Tak jak Pan
Jezus powiedział, nawet gdyby ktoś
z umarłych powstał do nich, nie uwie-
rzą. Profesor Odorado Linoli w swoim
końcowym raporcie napisał: „Prawdą
jest, że naukowe wyniki po prostu
potwierdzają fakt, że człowiek, skoro
jest człowiekiem, jest powołany,
aby przeczytać, zrozumieć fakty oraz
ich znaczenie w swoim życiu. W ten
sposób fakt staje się znakiem. Cud
Eucharystyczny z Lanciano jest zna-
kiem Bożym. (. . .) Cud nie daje wiary,
lecz pozostaje darmowym darem Bo-
żym, który zaprasza człowieka. Nawet
jeśli cud nie daje wiary, to na pewno
jest jak lampa, która oświetla hory-
zonty. Jednakże od człowieka zależy,
czy pozwoli sobie zbliżyć się ku wie-
czności, czy pozostanie w swoim ma-
łym i ciemnym świecie”.

- „To wielka tajemnica naszej wiary”,
która przekracza nasz rozum. Czy dziś
człowiekowi jest łatwiej uwierzyć
w cuda, w Boską interwencję w ludz-
kie sprawy?

Chciałbym podzielić się z Pań-
stwem pewnym świadectwem. Zanim
trafiłem do Lanciano, do chwili wy-
padku posługiwałem w Tanzanii,
w miejscowości Mwanga. W uroczys-
tość Bożego Ciała, wedle tamtejszego
zwyczaju, sprawowałem Najświętszą
Ofiarę, nie w kościele, a na środku
wioski. Po Mszy Św. odbyła się tra-
dycyjna procesja z Panem Jezusem
głównymi uliczkami miasteczka. Kie-
dy szliśmy przez Mwangę, spostrze-
głem, że przechodzimy obok domu pe-
wnej gorliwej chrześcijanki, której nie
było na procesj i. Kobieta walczyła
z nieuleczalną chorobą. Pan Jezus
podpowiedział mi, żeby ją odwiedzić.
Wszedłem do Niej z monstrancją,
z dziewczynkami sypiącymi kwiatki
i ministrantami. Zobaczyłem Ją - była
umierająca, leżała w półmroku, wy-
chudzona i wynędzniała. Kiedy mnie
zobaczyła, Jej oczy rozbłysły. Resz-
tkami sił wykrzyknęła: Mój Boże, Oj-
ciec przyniósł mi mojego Pana. Mój

Pan przyszedł do mnie. Jestem taka
szczęsliwa. Kobieta usiłowała się pod-
nieść, ale nie była w stanie. Leżała
na posadzce i powtarzała nieustanne:
Mój Pan przyszedł do mnie. Moja
miłość jest tutaj . Postawiłem przy Niej
Monstrancję. Objęła Ją swoimi szczu-
płymi rękoma. Po policzkach płynęły
jej łzy. Na jej wychudzonej i zniszczo-
nej twarzy jaśniały oczy, w których
ukryta była prawdziwa radość. Pobło-
gosławiłem Ją i wyszedłem. Ruszy-
liśmy procesją dalej .

W pewnym momencie zauważyłem
rozpędzony samochód, który jechał
prosto na nas. Panowie, którzy nieśli
baldachim nad Panem Jezusem ucie-
kli, zostałem sam z Monstrancją
na środku drogi. Po boku jezdni wyko-
pane były rowy, którymi miała spły-
wać woda. Nie miałem nawet gdzie
uciekać. W duchu powiedziałem Panu
Jezusowi, że nie chcę uciekać z Nim
po tym brudnym błocie i jeżeli taka
jest Jego wola, abym z Nim zginął,
to zginę. Będzie to dla mnie zaszczyt
i wielka łaska. Podniosłem wyżej
Monstrancję i szedłem przed siebie.
Tymczasem samochód - jechał całą
parą na mnie. W pewnym momencie
zaczął jednak gwałtownie hamować.
Droga była bardzo wąska - ok. 2 me-
try szeroka i rowy dookoła. Hamując
z piskiem skręcił uderzając mnie lu-
sterkiem bocznym. Przeskoczył za

rów i pojechał dalej . Po chwili przy-
biegł do mnie przyjaciel, który szedł
z nami w procesj i. Zapytał jak się
czuję. Odpowiedziałem, żeby szybko
biegł na policję i powiedział, że ja
proszę ich by nie bili tego sprawcy.
Zazwyczaj odbywa się to w ten spo-
sób, że obicia są tak dotkliwe, że aż
śmiertelne.

Ruszyliśmy dalej z procesją.
Po Mszy Świętej na plebanię przy-
szedł szef policj i z dwom policjantami
i zapytał: „Ojcze co mamy z nim zro-
bić? Czy możemy go zbić?” Popro-
siłem ich, żeby tego nie robili, tylko
przetrzymali go kilka dni i wypuścili
na wolność. Warunkiem łagodnego
potraktowania miało być to, że męż-
czyzna miał stawić się na niedzielnej
Mszy Świętej w naszym kościele. Po-
licjanci zareagowali śmiechem. Ojcze
on na pewno nie przyjdzie, odpowie-
dzieli. Jeżeli nie przyjdzie, powie-
działem, to powiedzcie, że możecie
Wy sami wymierzyć mu karę. Tydzień
potem młody człowiek pojawił się
na niedzielnej Mszy Świętej . Po niej
zaplanowane było modlitwa uwiel-
bienia i adoracja Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Wszystko
trwało dość długo, bo około czterech
godzin.

Po zakończonych modlitwach po-
prosiłem go, aby do mnie przyszedł.
Mężczyzna wyszedł na środek,
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uklęknął i powiedział „Panie Jezu wy-
bacz mi”. Potem zwrócił się w moją
stronę i poprosił o wybaczenie. Przy-
tuliłem go po ojcowsku, powiedzia-
łem, że mu wybaczam. Ludzie zaczęli
bić brawo. Mahomet, bo tak miał
na imię, powiedział, że w tym dniu
kiedy jechał na mnie samochodem
bardzo chciał mnie zabić. Zaplanował
sobie w tym dniu, aby zabić księdza
katolickiego. Kiedy jednak jechał roz-
pędzony samochodem, nagle zwrócił
uwagę na „coś” (nie wiedział
co to jest) co trzymałem w górze, nad
sobą. Blask oślepił go tak mocno,
że nie był w stanie patrzeć w górę.
Dodatkowo coś zaczęło pchać jego
nogę na hamulec, pomimo, że tego nie
chciał. Potem kazało odbić mu kiero-

wnicę w lewo. Zapytałem: Mahomet,
czy Ty wiesz kto to był? Tak, odpo-
wiedział. To był Jezus.

- Jak przeżyć uroczystość Bożego Cia-
ła, aby na nowo uświadomić sobie,
że to nie tylko barwny korowód: or-
kiestry, sztandarów, dziewczynek sy-
piących kwiaty, ale to procesja, w któ-
rej idzie z nami sam Chrystus, po-
zostały z nami w Najświętszym Sakr-
amencie.

Moi drodzy, kiedy idziemy w pro-
cesj i Bożego Ciała starajmy się uś-
wiadomić sobie, że z nami jest realnie
obecny Pan Jezus. On jest Eucha-
rystią. Nie traćmy czasu na zajmo-
wanie się tym co widzimy w okół nas,
nie błąkajmy w naszych myślach,

nie myślmy o tym czy o tamtym, sta-
rajmy się włączyć we wspólną mo-
dlitwę. Zajmujmy się Panem Jezusem,
który idzie z nami, nas kocha i nam
błogosławi. Ślijmy Mu z serca nasze
pocałunki wdzięczności. Dziękujmy
za dar kapłanów. Prośmy o wzrost
w wierze, w miłości i w wdzięczności
za dar kapłaństwa. To dzięki kapłań-
stwu Pan Jezus jest z nami, mieszka
wśród nas. Zacznijmy coraz bardziej
doceniać dar codziennej Mszy Świę-
tej . Nie ograniczajmy naszego spotka-
nia z Bogiem tylko do niedzielnej
Mszy Świętej albo co gorsze tylko
do procesj i Bożego Ciała.

Wywiad zaczerpnięty ze strony:
www.opoka. org. pl

Wprowadzenie
Postać św. Johna Henry’ego New-

mana wciąż jest mało znana w Koś-
ciele w Polsce. Pomino, iż beaty-
fikacja w 2010 r. ożywiła nieco zain-
teresowanie tą osobą, wciąż jednak
pozostaje ona w znacznej mierze nie-
odkryta. Jego niedawna kanonizacja,

która odbyła się 1 3 października br.
w Rzymie, napełnia nas nadzieją
zmiany tego stanu rzeczy. Newman
znany jest główne specjalistom z kon-
kretnych dziedzin, którzy naukowo
zajmują się jego ideami. Najczęściej
rozpatrywany jest aspekt teologiczny,
ponieważ to ten wątek najbardziej in-

teresuje badaczy. Znacznie skromniej
rozważa się jego idee pod kątem filo-
zoficznym, a szkoda, ponieważ z tej
przestrzeni można również wydobyć
jego pionierskie rozwiązania. Jedna-
kże najmniej znany jest Newman jako
mistrz życia duchowego. Niejedno-
krotnie w obliczu postawionego py-
tania osobom konsekrowanym: czy
znają tę postać? Pada odpowiedź: tak,
to przecież znany współczesny autor
książek z dziedziny duchowości.
Ta odpowiedź oczywiście nieprawdzi-
wa, wskazuje na trapistę H. Nouwena.

Tekst ten jest więc ukazaniem J.H.
Newmana nie tylko jako wielkiego
intelektualistę, lecz także jako mistrza
życia duchowego, który własną posta-
wą, dokonanymi wyborami wskazuje
nam odpowiedni kierunek, pomaga
podjąć właściwą decyzję. Ukażemy
więc jego życie wybierając pewne
fakty, które będą obrazować jego du-
chowość. Powstrzymamy się od zbę-
dnych komentarzy do przedstawio-
nych wydarzeń, pozwalając czytelni-
kowi samemu odpowiedzieć sobie



na pytanie, jak zachowałby się w po-
dobnej sytuacji? Jaki więc był J.H.
Newman?

Wierny sumieniu
John Henry Newman zawsze po-

szukiwał prawdy i to ukazuje jego du-
chowa biografia. Urodził się w Lon-
dynie w 1801 r., pochodził z rodziny
ewangelickiej , czyli odłamu protestan-
tyzmu, który podkreśla szczególną ro-
lę Ewangelii w życiu chrześcijańskim.
Był najstarszym z sześciorga rodzeń-
stwa. Chociaż od początku był do-
brym chłopcem w wieku 15 lat, jak pi-
sze, „przeżył pierwsze nawrócenie”.
Bóg przestał być dla niego kimś bez-
osobowym, jakąś ideą, nadrzędną za-
sadą, lecz uwierzył w Boga osobo-
wego, w Jezusa Chrystusa i od tej po-
ry rozpoczął wiernie poszukiwać Bo-
żej prawdy. Zaczął w religii zwracać
uwagę przede wszystkim na osobistą
więź z Bogiem i na wierność Bożym
zasadom. Rozpoczyna studia w Oks-
fordzie i szybko zdobywa sukcesy na-
ukowe. W wieku 21 lat zostaje pro-
fesorem uczelnianym. Dwa lata póź-
niej przyjmuje święcenia diakonatu
a następnie kapłańskie w Kościele
anglikańskim. John Henry wyrusza
w podróż śródziemnomorską, po któ-
rej wraz ze swoimi przyjaciółmi,
rozpoczyna działalność tzw. Ruchu
Oksfordzkiego, którego celem była
odnowa moralna i duchowa Kościoła
anglikańskiego. Przez osiem lat wraz
z podobnie myślącymi oksfordczyka-
mi wydaje Traktaty na czasie, które
służą jako pewien „podręcznik tej od-
nowy. Zdobywa wielką sławę i uzna-
nie wśród współwyznawców anglika-
nizmu. W tym okresie był całkowicie
wewnętrznie przekonany, że Kościół
anglikański jest prawdziwym Kościo-
łem Chrystusa, a Kościół rzymski trwa
w rozłamie. Sytuacja zaczyna się je-
dnak zmieniać, kiedy czyta dzieła teo-
logiczne pierwszych myślicieli chrześ-
cijaństwa, których nazywamy Ojcami
Kościoła. Czyta, rozważa i dochodzi
do wniosku, że to Kościół anglikański
jest w błędzie, że odłączył się od
prawdziwego Kościoła rzymsko-kato-

lickiego. Staje więc przed wyborem:
być wiernym prawdzie swego sumie-
nia, co wiązało się z opuszczeniem
Kościoła anglikańskiego, wszelkich
zaszczytów, godności, uznania, albo
złamać swoje sumienie, zafałszować
prawdę do której doszedł i udawać,
że nic się nie stało, być człowiekiem
„bez sumienia”, ale z godnościami
i zaszczytami. Co wybiera? Wierność
Prawdzie, wierność Prawdzie, którą
odkrył, Której zawierzył, Którą umi-
łował. Wybrał wierność samemu Bo-
gu. 9 października 1845 r. prosi prze-
bywającego w Littlemore pod Oks-
fordem o. Dominika Barberii o spo-
wiedź i o przyjęcie do Kościoła ka-
tolickiego. I tak się stało.

Obrazowo to podążanie za Prawdą
odkrytą w sumieniu, samym Bogiem
w pismach Newmana ujawnia się
w symbolice światła. Tak jak Izraelici
wędrując przez pustynię byli prowa-
dzeni przez słup ognia i dymu, tak ka-
żdy podążający za natchnieniami Du-
cha Świętego, jako członek nowego
Narodu Wybranego, podąża za Bożym
Światłem. Najpełniej wyraża to treść
słynnej Pieśń Pielgrzyma, napisanej
przez Newmana w 1833 roku na sta-
tku, gdzieś pomiędzy Korsyką a Sar-
dynią, w której prosił aby Boże Świa-
tło zawsze go prowadziło, tak jak ster-
nik pomimo przeciwności, nawałnic
i burz prowadzi statek do bezpieczne-
go portu.

„ Prowadź mnie, Światło, swą błogą
opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo da-
leko,
Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć, sam chciałem
wybierać
Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.
Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą
ciemność,

Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade
mną,
Aż mrok przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postacie,
Którem ukochał niegdyś, którem stra-
cił” .

Pielęgnujący więzy rodzinne Je-
mina, Matka Johna Henry'go New-
mana pochodziła z rodziny hugeno-
ckiej , czyli miała korzenie francuskie
i była wyznania anglikańskiego. Jego
ojciec był bankierem, w czasach mło-
dości Henry'ego jeszcze całkiem do-
brze prosperującego banku. Miał pię-
cioro rodzeństwa, z którego on był
najstarszy. Jego matka Jemina była
głęboko wierzącą osobą, żyła Ewan-
gelią jak przystało na dobrego członka
Kościoła ewangelickiego. Wszczepiła
swemu najstarszemu synowi podsta-
wową prawdę - Bóg istnieje i Chrys-
tus jest Bogiem i należy żyć pamię-
tając o tym fakcie, a Ewangelia dostar-
cza nam szeregu wskazań jak to czy-
nić. Ojciec był dosyć sceptyczny, nie
zajmował się kwestiami wiary, cho-
ciaż nie narzucał swego światopo-
glądu rodzinie. To matka rozwijała
życie religijne w rodzinie Newmanów.
W szkole w wieku 15 lat John Henry
przeżywa swe pierwsze nawrócenie,
lub lepiej mówiąc głębsze osobiste
powierzenie się Bogu żywemu. Nie-
długo po wstąpieniu na uniwersytet,
bank w którym pracował ojciec upada
i w przeciągu niemalże chwili dosta-
tnie życie rodziny przemienia się w e-
gzystencję na granicy nędzy. Duże
wydatki pochłaniają wszystkie osz-
czędności, co zmusza rodzinę New-
manów do sprzedaży domu, a gdy
i to w końcu nie wystarcza John
Henry posyła systematycznie swoje
stypendium naukowe, które otrzymy-
wał na uniwersytecie. Pragnie także
szybko zostać profesorem, właśnie
po to, aby poprzez wyższą pensję za-
pewnić swojej rodzinie bardziej go-
dziwe życie. Gdy jego ojciec w końcu
otrzymuje pracę, sytuacja przez chwi-
lę się stabilizuje. Po śmierci ojca,
kiedy John Henry ma 23 lata, kłopoty
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ponownie powracają. I znów jako
młody profesor uniwersytecki staje się
jedynym żywicielem rodziny. Gdy ma
27 lat umiera mu najmłodsza siostra
Maria. Kiedy pozostałe rodzeństwo
dorasta, naturalnie więzy poprzedniej
odpowiedzialności się rozwiązują,
a matka uwolniwszy się z finansowych
problemów staje się współfundatorką
kościoła w Littlemore koło Oksfordu.
Relacje rodzinne więc, jak widzimy,
były dla Newmana nie tylko bardzo
istotne, lecz także czuł się za nie od-
powiedzialny. Pielęgnował je jak deli-
katny kwiat, o którego ciągle trzeba
się troszczyć, aby wzrastał i był zna-
kiem piękna, w tym wypadku du-
chowego.

Ufający Bogu w czasie opuszczenia
Wydarzenia rozegrały się w 1864 r.

już po przejściu Johna Henry'ego
na katolicyzm. Znany – nie tylko
ze swego dorobku intelektualnego,
lecz również z agresywnej postawy
wobec katolików – angielski powie-
ściopisarz Charles Kingsley w recenzji
książki swego szwagra Jamesa Frou-
de’a History ofEngland z trudno uza-
sadnialnej przyczyny, wtrącił odnie-
sienie do Newmana pisząc: „Prawdo-
mówność dla niej samej nigdy nie była
cnotą kleru rzymskiego. Ojciec New-
man informuje nas, że to jest zby-
teczne i ogólnie rzecz biorąc nie musi
nią być” . Atak Kingsley’a przypadł
w momencie, kiedy Newman przeży-
wał trudny czas. Po przejściu do Ko-
ścioła katolickiego stracił dawnych
przyjaciół, którzy uważali go za zdraj-
cę, a obecni towarzysze katoliccy po-
dejrzewali go o nieszczerość, uważali
go za półkatolika, co do którego nigdy
nie można być pewnym czy jego kon-
wersja jest prawdziwa. W starym śro-
dowisku był przekreślony, a nowe nie
do końca go akceptowało, nie do koń-
ca mu ufało. I w takiej atmosferze
otrzymuje ten celnie wymierzony cios
w to, co było dla niego bardzo istotne.
On, który przez całe swe życie szukał
prawdy i był jej wierny, zostaje os-
karżony, iż jest kłamcą i że prawda
jako taka nie ma dla niego i dla całego

Kościoła katolickiego najmniejszego
znaczenia. Opuszczony przez wszys-
tkich, zaatakowany, gdzie szuka po-
cieszenia? I czy umie go przyjmować?
Niepewny przyszłości na szczerej mo-
dlitwie powierza się Bogu i to od Nie-
go przyjmuje pocieszenie i umocnie-
nie. Nie ulega zwątpieniu, chociaż
wszystko go do tego skłaniało. Szcze-
rze zawierza tę sytuację Bogu, który
był dla niego tak bardzo bliski. I po-
stanawia bronić nie tylko siebie, lecz
także całego Kościoła katolickiego
w Anglii. Prosi autora tego oskarżenia,
aby wykazał gdzie miałby niby głosić
takie poglądy o nieważności prawdy?
Wywiązuje się publiczna wymiana li-
stów, którą obserwuje całe społeczeń-
stwo, w której jasno widać, iż Kin-
gsley nie jest w stanie podać takich
wypowiedzi, jednakże nie chce przy-
znać się do błędu i wycofać zarzutów.
Newman postanawia więc napisać
swoją autobiografię, aby ukazać całe
swe dotychczasowe życie, mając na-
dzieję, że jego przeciwnicy popatrzą
na niego bardziej życzliwym okiem.
Powierza całą sprawę Bogu i rozpo-
czyna pisanie. Pisze ją w odcinkach
i na bieżąco oddaje je do druku. Pisze
poprzez łzy, niosąc ciężar niezrozu-
mienia przez tak wielu, a jednocześnie
czując siłę Bożego wsparcia i pocie-
szenia. Czytelnicy dopiero teraz od-
krywają całego Newmana, rozumieją
powody opuszczenia Kościoła angli-
kańskiego, z wyrozumiałością patrzą
na jego decyzje. Dawni przyjaciele
odnawiają zerwaną przyjaźń. Jedna
książka Apologia pro Vita sua wszy-
stko zmieniała. Mówiąc jednak głę-
biej : całe to wydarzenie było historią
pewnego zaufania, historią przyjętego
od Boga wsparcia, wsparcia, które
Bóg chciał dać Newmanowi w tej tru-
dnej dla niego chwili, a on umiał
to wsparcie przyjąć.

Cechujący się męstwem w trud-
nościach

Czy w biografii naszego bohatera
Johna Henry'ego były upadki, niepo-
wodzenia? Było ich bardzo wiele i nie
jest przypadkiem, że niemalże wszy-

stkie wydarzyły się w drugiej połowie
jego życia, czyli wtedy, gdy został ka-
tolikiem. Była to dla niego próba wia-
ry. Zasadniczo prawie wszystkie dzie-
ła, których się podejmował w tym
okresie kończyły się fiaskiem, je-
dnakże nie z jego winy, lecz z winy
tych, którzy nie rozumieli jego nowo-
czesnego, jak na XIX wiek podejścia
do spraw praktycznych.

Pierwszym upadkiem była sprawa
związana z utworzeniem w Dublinie
Uniwersytetu Katolickiego. Musimy
przypomnieć, że w XIX-wiecznej An-
glii katolicy nie mieli dostępu do uni-
wersytetów, nie mogli więc zdobyć
solidnego wykształcenia na Oksfor-
dzie czy Cambridge. Aby przygotować
wykształconych katolików biskupi
pragnęli powołać niezależny Uniwer-
sytet Katolicki w Dublinie. W 1851 r.
Newman został jego pierwszym rek-
torem. Zaczął wprowadzać system
edukacyjny, który obowiązywał w O-
ksfordzie, przez co uniwersytet zdo-
bywał coraz większy prestiż. Jednakże
jego przełożeni mieli zupełnie inną
wizję funkcjonowania takiego uniwer-
sytetu, chcieli tworzyć wspólnotę
uczelnianą na wzór seminarium du-
chownego. Różnica poglądów była
zbyta duża i w 1858 roku rezygnuje
z funkcji rektora. Pierwsze dzieło
upada.

Drugim nieudanym projektem był
przekład Pisma Świętego. W sierpniu
1857 roku biskup Wiseman informuje
go, iż jest mu zlecone koordynowanie
zespołem odpowiedzialnym za nowy
przekład Biblii na język angielski. Ró-
żne powody wpłynęły na to, iż prze-
kład spod pióra tych autorów nigdy się
nie ukazał. Drugie ważne dzieło upa-
da, przynosząc kolejne upokorzenie.

Najboleśniejszym jednak ciosem
była tzw. „sprawa Ramblera”, która
długo rzucała cień na jego życie.
W 1859 roku pisze do teologicznego
czasopisma Rambler, artykuł o roli
świeckich w Kościele. Wyjaśnia
w nim jak wielką rolę w życiu Koś-
cioła, a także w rozważaniach na temat
zasad nauki wiary odgrywają ludzie
świeccy. Dzisiaj ta kwestia jest
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klarownie wyjaśniona, jednak nie była
ona oczywistą w XIX wieku. Artykuł
spotkał się z wielką krytyką teologów
i biskupów. Złożono także na New-
mana skargę do papieża, iż jest on he-
retykiem. Wielu katolików szczerze
uważało w tym czasie, że Newman
rzeczywiście jest teologiem głoszą-
cym fałszywe teorie. Stolica Apo-
stolska wystosowała do niego list z żą-
daniem wytłumaczenia się z nie-
których twierdzeń zapisanych w tym
artykule. Jednakże ów list do New-
mana nigdy nie dotarł…. a Rzym nie
otrzymywał odpowiedzi. Kiedy wyja-
śnienia wciąż nie pojawiały się na biu-
rku Kongregacji, zinterpretowano
to jako lekceważenie listu papieża.
Dopiero po wielu latach, sprawa zo-
stała całkowicie wyjaśniona.

Trzy przykładowe upadki, niepo-
wodzenia w życiu naszego bohatera
przedstawione powyżej mówią same
za siebie. Żaden z nich go nie złamał,
żaden nie spowodował zwątpienia,
ze wszystkich zwycięsko się podniósł.

Obdarzający wsparciem
Każdy święty czy błogosławiony

miał sobie właściwą, stosowną
do swojej osobowości zdolność obda-
rowywania wsparciem. A John Henry
Newman? Jego intelektualne przemy-
ślenia były często dla innych umoc-
nieniem, dla tych, którzy potrzebowali
rozumowych argumentów aby bronić
swej wiary względem adwersarzy,
którzy tak stanowczo przeciw niej
występowali. Kiedy w 1870 r. Sobór
Watykański I ogłosił nieomylność
papieża odnośnie wiary i moralności,
w Anglii bardzo szybko pojawiły się
oskarżenia, iż żaden katolik nie może
być lojalnym obywatelem, skoro jest
zobowiązany przyjmować nieomylne
decyzje papiestwa. Doszło nawet
do oficjalnych wypowiedzi członków
rządu na ten temat. W 1874 r. William
Gladstone ówczesny angielski pre-
mier, napisał pamflet „ Dekrety wa-
tykańskie i ich wpływ na wierność
obywatelską”, oskarżając w nim kato-
lików na Wyspach, iż właśnie od tej
pory nie można było ich traktować

jako lojalnych obywateli i poddanych
królowej . Katolicy byli tym oskarże-
niem przytłoczeni, często nie znajdo-
wali żadnych argumentów aby ode-
przeć ataki tych, którzy powtarzali
argumenty Gladstone’a. Potrzebowali
wsparcia, w tym wypadku intelektu-
alnego, aby ktoś w sposób rzeczowy
mógł publicznie odpowiedzieć pre-
mierowi na jego fałszywe oskarżenia.
W tej sytuacji Newman nie czeka,
jeszcze tego samego roku pisze list
otwarty do księcia Norfolk, gorliwego
katolika, ukazując w nim związek po-
między głosem sumienia a wiernością
autorytetowi papieża. Ten list był więc
oficjalną odpowiedzią daną Glad-
stone'owi. Przypomina w nim,
że wskazania sumienia są dla nas
obowiązujące i nim – sumieniem mu-
simy się kierować, dbając jedno-
cześnie o jego właściwe ukształ-
towanie. Prawda jest jedna, Duch
Święty jest Duchem prawdy, który
kształtuje nieomylność papieża
co do wiary i moralności i który po-
maga kształtować sumienie prawdzi-
we. Pomiędzy tymi dwoma sprawami
nie powinno być rozbieżności. Treść
listu do tego stopnia uczynił zadość
oczekiwaniom opinii publicznej ,
że po tym fakcie Gladstone w głęboko
angielskim stylu napisał do Newmana,
już prywatny list, o następującej treści:
„Z dzisiejszych porannych gazet mógł
pan wywnioskować, że wczorajszy
dzień był dla mnie bardzo pracowity,
musiałem bowiem zwinąć swoje rze-
czy i wynieść się”, jednakże podzię-
kował Newmanowi, jak pisze za „miły
i subtelny sposób w jaki pan się
do mnie odniósł, i za okazanie mi wy-
raźniej niechęci do wysuwania mi za-
rzutów, na które, jak pan uważał – co
jest zresztą zrozumiałe – zasłużyłem”.

John Henry Newman ukazuje nam
się jako niosący wsparcie, umocnienie,
nie tylko to fizyczne, jednak w wielu
sytuacjach równie bardzo ważne du-
chowe, religijne, intelektualne.
To pierwsze widoczne było w trosce
o chorych w parafii w której pracował.
Wrażliwość na ludzi często odsunię-
tych na margines życia społecznego

z powodu ich choroby, nadawała pię-
kne rysy jego sakramentowi święceń.
Już jako diakon i prezbiter Kościoła
anglikańskiego z wielką radością od-
wiedzał chorych, a potem jako kapłan
Kościoła katolickiego czynił to samo,
z ogromną wrażliwością ducha pełniąc
posługę sakramentalną, szczególnie
wobec nich.

John Henry Newman, Boży czło-
wiek obdarowujący wsparciem. Uczy
nas być ludźmi, którzy wspierają, któ-
rzy umacniają w sposób odpowie-
dzialny; umacniają całego człowieka;
fizycznie, duchowo, intelektualnie.
Przywołajmy jego słowa, w których
zachęca swoich słuchaczy, aby dzię-
kowali Bogu za kapłanów, którzy wła-
śnie takie całościowe wsparcie pragną
ofiarować:
“Gdyby aniołowie byli waszymi księ-
żmi, bracia moi, nie mogliby wam
współczuć, solidaryzować się z wami,
z wami współcierpieć, być na was
wrażliwymi, nie mogliby być wam wy-
rozumiałymi, jak my możemy; anio-
łowie nie mogliby być wam wzorami
i przewodnikami i prowadzić was
od dawnego do nowego życia, tak jak
potrafi to ten, który wyszedł spośród
was”. (J.H. Newman, kazanie)

Godnie przygotowujący się do
śmierci

Czego o śmierci uczy nas John
Henry Newman?.. . . – tego co najważ-
niejsze.

Kiedy przechodził na katolicyzm
mając 44 lata myślał, że niewiele lat
pozostało mu już do końca życia
i właśnie wtedy świadomość odejścia
z tego świata, stała bardzo żywa
w jego duchowości. Jednakże Bóg
chciał inaczej , ponieważ jego życie
w rzeczywistości było ponad dwukrot-
nie dłuższe, ale dopiero pod koniec
życia wszelkie zawieruchy i ciemne
chmury, które kłębiły się nad jego gło-
wą zostały rozwiane. Oskarżenia,
ukryte podejrzenia kierowane pod je-
go adresem zostały przekreślone osta-
tecznie dopiero 12 maja 1879 r. kiedy
papież Leon XIII mianował go kar-
dynałem. Zwykły ksiądz katolicki, nie
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był on przecież biskupem, otrzymał
kapelusz kardynalski. Dopiero teraz
dawni przeciwnicy ucichli, nikt nie os-
karżał go już o herezję, nie podej-
rzewał o półkatolicyzm, ponieważ to
sam papież obdarzając go tą god-
nością, rozwiał wszelkie chmury. Ma-
jąc 78 lat mógł spokojnie mieszkając
w Birmingham poświęcić się codzien-
nie sprawowanej w swojej prywatnej
kaplicy Eucharystii, duchowym roz-
mowom, obfitym korespondencjom
z wieloma osobami, szeroko rozu-
mianym kierownictwem duchowym,
spędzał kolejne dni „nawiedzając cho-
rych i ubogich, pocieszając pogrą-
żonych w żałobie, opiekując się
więźniami”(Homilia Benedykta XVI
podczas beatyfikacji). Kiedy jednak
poważnie podupada na zdrowiu, zdaje
sobie sprawę, że śmierć jest bardzo
blisko. Powraca wtedy myślami
do słów, które wcześniej zapisał, ró-
wnież przeżywając chwile słabości:
„ Piszę to w obliczu śmierci. Myślę,

że nikt w domu niczego takiego nawet
się nie domyśla ani nikt poza domem –
chyba lekarze.

Piszę od razu – bo jeśli chodzi
o stan mego umysłu i ciała, a tej chwili
czuję się tak, jakby mi nic zagrażało;
ale nie wiem, jak długo może trwać
to pełne władanie umysłem i siłami.
Umieram w wierze jednego świętego
katolickiego i apostolskiego Kościoła.
Ufam, że umrę przygotowany i osło-
niony jego sakramentami, które po-
wierzył mu nasz Pan, Jezus Chrystus,
i tej wspólnocie świętych, którą
On zapoczątkował, kiedy na wysoko-
ści wstąpił, i która nie będzie miała
kresu. Ufam, że umrę w tym Kościele,
który nasz Pan zbudował na Piotrze
i który będzie trwał aż do jego pow-
tórnego przyjścia.

Powierzam duszę moją i ciało
Najświętszej Trójcy oraz zasługom
i łasce naszego Pana, Jezusa, Boga
wcielonego, wstawiennictwu i współ-
czuciu naszej umiłowanej Matki, Ma-
ryi, św. Józefa […] także czułemu mo-
jemu Aniołowi Stróżowi i wszystkim
aniołom i wszystkim świętym.

I proszę Boga, abyśmy znowu

spotkali się wszyscy w niebie, u stóp
świętych. A ponieważ On zawsze tak
gorliwie szuka tych, co się zbłąkali,
pragnąłbym modlić się do Niego
szczególnie za tych, co są poza praw-
dziwą owczarnią, aby ich do niej mi-
łosiernie przywiódł, zanim umrą.
J.H.N. 13 marca 1864 roku”.

Ten czas jest dla niego chwilą
wielkich ostatecznych rekolekcji, pod-
sumowania swego życia i dobrego
przygotowania się na chwilę odejścia.
Nie odsuwa tego nieuniknionego faktu
daleko od swej świadomości, nie lęka
się go, ale w obliczu swojej śmierci,
na którą czeka stara się być na nią
gotów, tak jakby miała ona przyjść
dowolnego, nieznanego dnia. To przy-
gotowanie jest wyrazistym odzwier-
ciedleniem sensu jego słów:
„ O Panie mój i Zbawco, podtrzymuj

mnie w owej godzinie mocnymi ra-
mionami Twoich sakramentów i trzeź-
wym tchnieniem Twojej pociechy.
Niech zabrzmią nade mną słowa ab-
solucji, niech namaści i naznaczy mnie
święty olej, niech Ciało Twoje będzie
moim pokarmem, Krew Twoja moim o-
rzeźwieniem; i niechaj tchnie na mnie
słodka Matka, Maryja, niech mój anioł
szepcze mi słowa pokoju, a pełni
chwały święci moi… niech uśmiechają
się do mnie; abym wśród nich wszy-
stkich i przez nich wszystkich otrzymał
dar wytrwania i umarł tak, jak żyć
pragnę, w Twojej wierze, w Twoim
Kościele, w Twojej służbie i w Twojej
miłości. Amen”.

Sporządza testament, w którym
wyraża swoją ostatnią wolę oraz prosi,
aby na jego nagrobku napisano na-
stępującą sentencję: „Ex umbris et
imaginibus in veritatem” (z cieni i ob-
razów do prawdy). 1 0 października
1890 r. przyjmuje sakrament chorych,
a dzień później umiera mając 89 lat.
1 9 września 2010 r. podczas Mszy
Świętej na polach Cofton Park w Bir-
mingham Papież Benedykt XVI ogła-
sza go błogosławionym Kościoła kato-
lickiego. 1 3 października 2019 roku
w Rzymie papież Franciszek ogłasza
go świętym.

Podsumowanie
Wśród tłumu przechodniów czę-

sto dosyć szybko rozpoznajemy
znajomą osobę, spoglądając jedynie
na zaobserwowaną sylwetkę. Wszelkie
wątpliwości roztrzygamy ostatecznie
podchodząc bliżej i rozpoznając
lub nie rysy jej twarzy. Przedstawiony
tekst był okazją zapoznania się
z duchową sylwetką bł. J.H. New-
mana, aby móc go rozpoznawać wśród
szeregu świętych i błogosławionych.
Nie oznacza to jednkaże poznania
poszczególnych rysów jego ducha
i myśli, które pozwoliłyby wyznać,
iż jest nam tak bliski jak przyjaciel,
którego twarz mówi nam wszystko.
Znajomych ma się wielu, przyjaciół
zaś kilku. Prawdziwie zainteresowych
tą postacią zapraszamy więc, do spo-
tkania z nim na kartach jego ory-
ginalnych zapisków.

Ks. Piotr Cebula

J.H. Newman, Rozmyślania i modli-
twy, tł. Zygmunt Kubiak, Pax, War-
szawa 1995, s. 7. , s. 380
C.S. Dessain, John Henry Newman.
Pionier odnowy Kościoła, tł. Mieczy-
sław Stebart, Poznań 1989, s. 165.
Ch. Hollis, Newman a świat współ-
czesny, tł. T. Mieszkowski, Pax, War-
szawa 1970, s. 187n.
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WIERNY SŁUGA

26 grudnia uważamy niekiedy
za drugi dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia. Jednak szaty liturgiczne przy-
bierają w tym dniu barwę krwi
– bo wspominamy tego, który pierw-
szy przelał krew za wiarę w to, że Bóg
stał się Człowiekiem. Ten pierwszy
męczennik, protomartyr, to św. Szcze-
pan. Właściwie wszystko, co o nim
wiemy, możemy przeczytać w Dzie-
jach Apostolskich (Dz 6,1 -8,1 ).

W Kościele Jerozolimskim dość
wcześnie ujawnił się podział na dwie
grupy. Pierwszą byli Helleniści – na-
wróceni Żydzi z diaspory, mówiący
po grecku i w tym języku czytający
Święte Księgi. Byli oni bardziej otwar-
ci na inną kulturę i zwyczaje. He-
brajczycy zaś, czyli chrześcijanie wy-
wodzący się z miejscowych Żydów,
mówiących po aramejsku i czyta-
jących Biblię po hebrajsku, byli bar-
dziej przywiązani do tradycji i bardziej
rygorystycznie traktowali przepisy
Prawa.

Jednak spór między tymi grupami
miał podłoże bardziej prozaiczne.
Pierwsi chrześcijanie dzielili się wza-
jemnie swoimi dobrami. Nikt z nich
nie cierpiał niedostatku, gdyż właści-
ciele ziemi i domów sprzedawali je,
a uzyskane pieniądze przynosili i skła-
dali przed apostołami. I rozdzielano

je każdemu według potrzeb. W pew-
nym momencie Helleniści stwierdzili,
że ich wdowy dostają mniej , niż ko-
biety hebrajskie.

Apostołowie zdając sobie sprawę,
że w rosnącym w liczbę Kościele
coraz trudniej jest im ogarnąć wszy-
stkie sprawy, jakimi on żyje, zwołali
całe zgromadzenie. Stwierdzili, że nie
powinni zaniedbywać głoszenia słowa
Bożego, żeby móc zajmować się roz-
działem dóbr, choć koniecznych, jed-
nak doczesnych. Za zgodą zgroma-
dzonych wybrano więc siedmiu męż-
czyzn cieszących się dobrą opinią,
pełnych Ducha Świętego i mądrości.
Apostołowie modląc się, włożyli
na nich ręce i w ten sposób Kościół
otrzymał swoich pierwszych diako-
nów, czyli sług. Zajęli się oni przede
wszystkim działalnością charytatywną,
chociaż się do tego nie ograniczali…

Jeden z nich – Szczepan, był
prawdopodobnie Grekiem lub Żydem
z greckiej diaspory, na co wskazuje
jego imię (Stéphanos – z gr. korona,
wieniec). Jak czytamy w Dziejach
Apostolskich – napełniony łaską i mo-
cą, czynił cuda i wielkie znaki wśród
ludzi. Jego działalność apostolska mu-
siała być skuteczna, skoro spotkała się
z ostrym sprzeciwem, zwłaszcza Ży-
dów helleńskich. Początkowo próbo-
wali dyskutować ze Szczepanem, je-
dnak mądry i prowadzony przez Du-
cha Świętego diakon, okazał się
dla nich zbyt wymagającym rozmó-
wcą.

Podobnie, jak niegdyś Jezusa,
schwytali Szczepana i postawili przed
Wysoką Radą. Oskarżenie również
oparło się na zeznaniach fałszywych
świadków. Dzieje Apostolskie przyta-
czają mowę diakona. Nie broni się on,
lecz cytując Pismo Święte, przypo-
mina historię Narodu Wybranego, Pa-
triarchów i Mojżesza. Ukazuje, jak
często Izraelici sprzeciwiali się Bogu
i tym, których On posyłał. – Którego
z proroków nie prześladowali wasi
przodkowie? – pytał. I zakończył swo-
ją mowę – Zabili tych, którzy zapo-

wiadali przyjście Sprawiedliwego.
A wy zdradziliście Go i zabiliście.

Nie mogło się to spodobać słu-
chaczom zwłaszcza, gdy pod natchnie-
niem Ducha Świętego dodał: Widzę
niebo otwarte i Syna Człowieczego
stojącego po prawej stronie Boga. Bez
zbędnych ceregieli wywlekli go więc
za miasto i ukamienowali. Taka sa-
mowola nie byłaby możliwa za Pon-
cjusza Piłata, toteż przyjmuje się,
że miało to miejsce po roku 36.
Padając pod ciosami prześladowców,
męczennik modlił się: Panie, nie ob-
ciążaj ich tym grzechem! Panie Jezu!
Przyjmij mego ducha.

Szczepan był diakonem – sługą.
Sługą wiernym aż do końca. Pobożni
ludzie pochowali ciało męczennika.
W V wieku na miejscu jego śmierci
wzniesiono bazylikę, gdzie złożono
jego relikwie, przeniesione później
do bazyliki św. Wawrzyńca w Rzymie.
Kościół został zburzony przez Persów,
na jego miejscu w XIX w. domini-
kanie wybudowali nową świątynię
oraz słynną Szkołę Biblijną.

Św. Szczepan jest patronem die-
cezji wiedeńskiej , murarzy, kamienia-
rzy, woźniców, stajennych, krawców,
tkaczy, stolarzy, bednarzy. Staropol-
skim zwyczajem od jego święta roz-
poczyna się czas kolędowania. W tym
dniu święcono niegdyś owies, którym
karmiono domowe zwierzęta, i obsy-
pywano się nim na pamiątkę ka-
mienowania męczennika.

Grzegorz Mleczko
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18 marca 978 roku pod zamek Cor-
fe w Dorset podjechał młodzieniec.
Przy bramie powitała go macocha,
racząc spragnionego miodem. Wtedy
nasłany przez nią zabójca zadał
mu cios nożem. Spłoszony koń ruszył
w pole, wlokąc za sobą jeźdźca, które-
go noga utknęła w strzemieniu. Ciało
ofiary uderzało o ziemię, a kości pę-
kały jedna po drugiej… Wkrótce po-
tem jeździec zmarł.

Ofiarą tego mordu był Edward,
młodziutki (urodzony ok. 962 roku)
król Anglii, syn Edgara I Spokojnego.
Na tronie zasiadł tuż po śmierci swego
ojca, mając zaledwie 13 lat. Wielu
upatrywało w nim wspaniałego wład-
cę. Jak podaje jedno z wczesnych
źródeł, Edward był młodzieńcem bar-
dzo pobożnym i doskonale wycho-
wanym, dobrym i prowadzącym świę-
te życie. Nade wszystko kochał Boga
i Kościół. Był hojny dla biednych
i opiekuńczy względem dobrych,
obrońcą wiary w Chrystusa, naczy-
niem pełnym wszelkiej cnotliwej łas-
ki. Zaletami tymi młody monarcha
wykazał się zaraz po objęciu władzy,
ponieważ właśnie wtedy nawiedziła
Anglię klęska głodu. Z pewnością król
oraz jego dwór uczynili wiele, aby
wesprzeć pokrzywdzonych. Inaczej
nie zachowałyby się tak pochlebne
wspomnienia.

Dlaczego został zamordowany?
Młody król miał wielu wrogów,

a tuż po śmierci jego ojca powstał

wśród możnych konflikt o to, który
z synów zmarłego władcy ma zasiąść
na tronie: czy – zgodnie z tradycją –
Edward (pierworodny, choć urodzony
jeszcze przed koronacją Edgara), czy
młodszy Ethelred, za którym prze-
mawiały względy formalne, tylko on
bowiem urodził się z pary królew-
skiej? Kandydaturę Edwarda przefors-
ował arcybiskup Canterbury Dunstan,
który wraz z arcybiskupem Yorku
Oswaldem oraz innymi biskupami i
opatami dokonał wyboru, zwieńcz-
onego namaszczeniem Edwarda
na króla Anglii. Nie wszyscy jednak
zgadzali się na prokościelną politykę
władzy. Zaczął się czas chaosu, potę-
gowany atakami na klasztory i zmu-
szaniem mnichów do ucieczki. Kraj
stanął w obliczu wojny domowej .
Młody król Edward, wspierany auto-
rytetem arcybiskupa Dunstana, postu-
lował pozostawienie prawa w takim
kształcie, w jakim obowiązywało ono
za czasów jego ojca. Ta nieprzeje-
dnana postawa rozsierdziła jego
przeciwników, którzy postanowili
go zgładzić, a tron przekazać jego
niespełna dziesięcioletniemu bratu.
Było to równoznaczne z przejęciem
władzy przez opozycyjny obóz, a król
dziecko stałby się marionetką w jego
rękach.

Cuda św. Edwarda
Nasuwa się pytanie, dlaczego

Kościół czci Edwarda jako świętego
męczennika, choć w rzeczywistości
nie zginął on za wiarę? Otóż Edward
zginął z rąk osób działających nie tyl-
ko z pobudek politycznych, lecz rów-
nież religijnych, ponieważ wielu nie
mogło darować królowi jego wyraźnej
postawy prokościelnej .
Ważniejsze jednak w tym przypadku
są cuda, które odnotowano zaraz po
śmierci Edwarda oraz w wiekach pó-
źniejszych, aż do czasów nam współ-
czesnych. Zabójcy króla potajemnie
pochowali ciało zamordowanego
na pobliskich moczarach. Wkrótce

jednak odnaleziono je i przeniesiono
do kościoła w Wareham, a następnie z
wielkimi honorami do opactwa Shaf-
tesbury.

Od samego początku przy szczą-
tkach zmarłego zaczęły dziać się nad-
zwyczajne zdarzenia. Mówi się o cu-
dzie, który zdarzył się w chatce, gdzie
złożono ciało króla. Przebywająca tam
niewidoma kobieta w obecności zmar-
łego odzyskała wzrok. Właściwości
lecznicze ma też mieć strumyk,
do którego spadł z konia umierający
Edward. Zaraz po śmierci władcy zje-
żdżali się tam ludzie, a niejeden nie-
widomy po przemyciu swych oczu
w strumieniu odzyskiwał wzrok.

Przy przenoszeniu relikwii z koś-
cioła w Wareham do klasztoru w Shaf-
tesbury uzdrowionych zostało dwóch
paralityków. Królowa Elfryda podo-
bno zrozumiała swój grzech i ostatnie
lata życia spędziła w klasztorze
w Wherwell, pokutując i umartwiając
swe ciało. Mogłoby to potwierdzać
jej odpowiedzialność za śmierć świę-
tego. Król Ethelred, koronowany krót-
ko po śmierci Edwarda, długo opła-
kiwał śmierć brata. W 1001 r. w sta-
tucie, przekazującym siostrom zakon-
nym z Shaftesbury miasteczko Brad-
ford nad rzeką Avon, napisał, iż jest
to dar dla Chrystusa i Jego świętego, a
mianowicie mojego brata Edwarda,
którego sam Pan obdarzył łaskawie
radością czynienia wielu znaków
cnoty w dniach, kiedy przelano jego
krew. W tym samym roku odbyła się
też uroczystość podniesienia trumny
z relikwiami na wyższy poziom,
by bardziej ją wyeksponować i by by-
ła lepiej widoczna dla wiernych.
Przy tej okazji została otwarta, a z jej
wnętrza wydobył się wspaniały za-
pach.

W 1008 r. Kościół angielski uro-
czyście i oficjalnie uznał króla Edwar-
da za świętego męczennika.

Fragment artykułu pochodzący z Mie-
sięcznika Egzorcysta nr 31
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„MANUEL - MAŁY WOJOWNIK ŚWIATŁA”
Nakładem Wydawnictwa Franci-

szkanów Bratni Zew, ukazała się ksią-
żka o Manuelu Fodera – niezwykłym
9-latku, który przeżył spotkanie z Je-
zusem w trakcie swojej choroby no-
wotworowej .

Manuel odszedł do nieba w 2010
roku po długiej walce z nowotworem
w głowie. Wyjątkowym testamentem,
jaki po sobie zostawił, jest świadectwo
niezwykłej i zażyłej relacj i z Jezusem,
jego największym przyjacielem.

Swoim krótkim życiem pokazał,
jak żywa i prosta może być więź z Bo-
giem i jak bardzo w codzienności mo-
żna doświadczać Jego obecności. Wie-
dział, że ma do wypełnienia „misję
Światła”, by inni mogli poznać i po-
kochać Jezusa. Wolny od stereotypów
i konwenansów korespondował z ka-
płanami, biskupami, papieżem Bene-
dyktem XVI, traktując ich jak przy-
jaciół.

Ks. Ignaziao Vazzana, który często
odwiedzał chłopca w szpitalu w Pa-
lermo, opowiada, że malec wiele razy
nie mógł zrozumieć rzeczy, które ob-
jawiał mu Jezus.

Na przykład, pewnego dnia chło-
piec zapytał kapłana: „Dlaczego Jezus
zawsze powtarza mi takie zdanie: twe
serce nie należy do ciebie, jest moje
i ja żyję w tobie? Nie rozumiem,
co chce mi powiedzieć”. Po rozwa-
żaniach ks. Ignazio uświadomił sobie,
że słowa te odzwierciedlają słowa św.

Pawła w Liście do Galatów 2,20:
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus”. Przez ostatnie dwa
lata życia chłopca ks. Ignazio był jego
przewodnikiem duchowym i opowiada
nam, że „Manuel zawsze walczył jak
prawdziwy wojownik, naśladując
Chrystusa, aż do oddania swego życia
za zbawienie i nawrócenie wszystkich
ludzi”. Manuel powiedział, że cier-
pienie zesłał mu Jezus i że było ono
konieczne, bo wspólnie muszą zbawić
świat oraz że Jezus ogłosił go „wo-
jownikiem Światła”.

Przejmujące zdarzenia i słowa syna
skrzętnie notowała jego matka.
Dwa miesiące przed śmiercią, w noc
okropnego cierpienia, Manuel powie-
dział swojej mamie Enzie: „Jesteś mo-
im jedynym prawdziwym świadkiem.
Napiszesz o mnie dużo książek, żeby
wszyscy mogli poznać moją historię”.
Czytelnik wchodząc w świat Manuela,
ma szansę odnowić i ożywić swoją
relację z Bogiem i z ludźmi.

Fragment książki - Jednym z naj-
większych pragnień Manuela jest
przystępowanie do Komunii świętej
przynajmniej raz w tygodniu. Mama
prosi przyjaciela Piero, nadzwyczaj-
nego szafarza Eucharystii, aby spełnił
jego pragnienie. Kiedy chłopiec do-
wiaduje się, że Jezus przyjdzie do jego
domu, skacze z radości:
– Hurra! Jutro przystąpię do Komunii!
Następnie, ze szczyptą ironii, jak przy-

stało na dobrego wojownika… rzuca
Jezusowi swego rodzaju wyzwanie:
– Hej , Jezu, jesteś gotowy, by wejść
do mojego serca?

W niedzielę, zgodnie z obietnicą,
pojawia się Piero, przynosząc Manue-
lowi upragniony prezent. W domu
wytwarza się klimat jak w kościele.
Chłopczyk skupia się w ciszy i prosi
o przebaczenie, jakby był zatwar-
działym grzesznikiem – on, który jest
uosobieniem czystości. Po wysłu-
chaniu czytania z Ewangelii, o którego
wyjaśnienie prosi szafarza, przyjmuje
hostię i kładzie się na kanapie, cał-
kowicie odcinając od otoczenia,
aby porozmawiać z Jezusem. Komu-
nia święta jest najwspanialszą rzeczą,
jakiej może zapragnąć. Pisze o tym
w swoim notatniku: Najpiękniejsza
w naszej przyjaźni jest chwila, kiedy
Go jem. To tak jakby do mojego
wnętrza wpadła bomba łaski i błogos-
ławieństwa, która sprawia, że czuję
się lepiej i jestem bezpieczny, bo On
kocha mnie o wiele bardziej niż ja je-
stem w stanie kochać Jego.
„Manuel-mały wojownik światła”-
Enza Maria Milana, Valerio Bocci -
bratnizew.pl

oprac. Alfreda M.

franciszkanie.pl, aleteia.pl

KANDYDAT NA OŁTARZE I NIEBIAŃSKI POMOCNIK,
CZYLI NIEZAWODNY

OJCIEC WENANTY KATARZYNIEC
Postać Czcigodnego Sługi Bożego

ojca Wenantego doskonale opisują sło-
wa jego przyjaciela św. Maksymiliana
Kolbego: „O. Wenanty nie silił się
na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczaj-
ne wykonywał w sposób nadzwyczaj-
ny”.

Wenanty Katarzyniec - właściwie

Józef Katarzyniec – urodził się 7 paź-
dziernika 1889 w Obydowie k. Lwo-
wa, zmarł 31 marca 1921 w Kalwarii
Pacławskiej . Żył krótko – niespełna
trzydzieści dwa lata – cicho i skrom-
nie, jednak spełnił nie ocenioną służbę
Bogu i bliźniemu.

Dzieciństwo. Już od wczesnych lat
Wenanty wyróżniał się niezwykłą po-
bożnością. W przydomowej szopie
gromadził swoich przyjaciół i głosił
im biblijne nauki. Do tej pory krąży
opowieść związana z jego przemowa-
mi. Gdy zaniepokojony ojciec, słysząc
mowę małego Józefa, poprosił miej-
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scowego proboszcza by wysłuchał
słów chłopca i sprawdził czy nie opo-
wiada czegoś niezgodnego z wiarą.
Proboszcz przystał na prośbę ojca
i ukryty za szopą podsłuchał dziecię-
cego „kazania”. Po zakończeniu swo-
jej tajnej misj i, ksiądz wydał jedno-
znaczną opinię – jak tak dalej będzie
głosił, to jestem o niego spokojny.

Wpływ na życie duchowe chłopca
mieli właśnie jego rodzice – Agnie-
szka i Jan. Matka już bardzo wcześnie
nauczyła go modlitwy na różańcu, któ-
rą z zamiłowaniem odmawiał kilka ra-
zy dziennie. Często szukał samotności
i unikał zabaw, przez co w oczach
rówieśników był nudnym odludkiem.
Jednak nie zrażał się krytyką młodzie-
ży, wręcz przeciwnie, niezmordowanie
powtarzał, że „różaniec każdy powi-
nien odmawiać” i odchodził na ubo-
cze, zatapiając się w modlitwie.

Po przyjęciu pierwszej komunii
świętej Józef ugruntował swoją miłość
do Eucharystii. Niedługo po tym, oś-
wiadczył rodzicom, że pragnie zostać
księdzem. Rodzice nie sądzili, że wy-
trwa postanowieniu, ale widząc w sy-
nu potencjał na dobrego ucznia, po-
mimo biedy, wyrazili zgodę na jego
dalszą naukę. I tak Józef Katarzyniec
został zapisany do szkoły wydziałowej

w Radziechowie oddalonej od rodzin-
nego Obydowa ponad 30 km.

Szkoła. Lata nauki poza domem
to lata życia w niedostatku i samo-
tności. Młody Józef by nie czerpać z –
i tak niewyobrażalnie skromnego – do-
mowego budżetu nie raz głodował
przez całe dnie. Po pewnym czasie,
z pomocą przychodzili mu pozostali
uczniowie. W zamian za korepetycje
odwdzięczali się Józefowi pożywie-
niem. Później udzielanie lekcji stało
się jego stałym zajęciem, dzięki czemu
mógł zarobić trochę pieniędzy.

Życie w ubóstwie, które Kata-
rzyniec doświadczał od najmłodszych
lat, miało ogromny wpływ na jego pó-
źniejsze podejście do spraw material-
nych. Zazwyczaj pościł i nie zważał
na zniszczone ubrania. Dopóki pode-
szwa w bucie jeszcze się trzymała,
to w jego oczach but spełniał swoją
rolę i marnotrawstwem byłoby korzy-
stanie nawet z usług szewca, a co do-
piero zakup nowych.

Po zakończeniu szkoły, chęć wstą-
pienia do seminarium wzrosła. Jednak
na przeszkodzie w realizacji planów,
stanęło mu właśnie niedostatek ro-
dziny. Z tego powodu nie mógł więc
wstąpić do Małego Seminarium bis-

kupiego we Lwowie, lecz rozpoczął
naukę w Seminarium Nauczycielskim,
na które otrzymał stypendium. A po u-
kończeniu, którego mógł liczyć na pe-
wną posadę nauczyciela, a tym samym
stały dochód. Tam nadal jako najzdol-
niejszy uczeń, pomagał w nauce in-
nym uczniom. Nigdy nikomu nie od-
mawiał. A przy pomaganiu zawsze tak
pokierował, że wyglądało, jakby ten
uczeń już sam to rozumiał, a pomoc
była zbędna.

Rok przed ukończeniem nauki
w Seminarium Nauczycielskim posta-
nowił wstąpić do zakonu Francisz-
kanów. Udał się do przełożonego,
ale niestety spotkał się z zawodem.
O. Prowincjał wystawiając go na pró-
bę postawił warunek, – aby przekro-
czyć drzwi zakonu musi znać łacinę.
Po roku Józef ponownie zgłosił się
na furtę i zaskoczył egzaminatora
płynnością łaciny w mowie i piśmie.
Mało tego oprócz wymaganej przez
prowincjała łaciny, nauczył się także
greki. A pokora, z jaką odnosił się
do stawianych mu trudności tak ujęła
o. Prowincjała, że jak sam mawiał
„z radością” przyjął go do Zakonu.

Dla rodziców Józefa był to szok.
Sądzili, że syn zostanie nauczycielem
i wspomoże ich finansowo. Zarzucali
mu nawet, niewdzięczność wobec ich
poświęcenia. Wówczas syn, gestem
św. Franciszka, wyjął z kieszeni go-
tówkę, jaką posiadał i oddał ją rodzi-
com, tłumacząc się, że więcej nie ma
i więcej im dać nie może. Dodając
jeszcze, że „ Pieniędzy mi nie potrze-
ba, a na stanowisku w świecie bym się
zepsuł”.

Zakon. Nowicjat Józef Katarzy-
niec rozpoczął we Lwowie pod okiem
mistrza, o. Dionizego Sowiaka, który
z charakteru radosny i energiczny, nie
pałał sympatią do zamkniętego w so-
bie i nieśmiałego podopiecznego. Z te-
go powodu Józef doświadczył wiele
przykrości. Jednak niezwykłe posłu-
szeństwo wobec wymagających reguł
zakonu, pokora i służebność, zwycię-
żyły ten trudny czas i po ośmiu dniach
rekolekcji, dnia 25 sierpnia 1908 roku
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z rąk o. Peregryna Haczeli, Józef
otrzymał upragniony habit, a z nim
nowe imię i patrona: „Będziesz się od-
tąd nazywał Wenanty. Masz za patrona
męczennika. Daj Boże byś był tak mę-
żny w życiu, jak męczennicy bywali
w śmierci” – powiedział o. Haczeli.
I tak od 25 sierpnia 1908 roku przestał
być Józefem Katarzyńcem, a stał się
bratem Wenantym.

Przez kolejne lata pobytu w zakonie
brat Wenanty poszukiwał doskonałoś-
ci. Poprzez praktykowanie ascezy, stu-
dium, w czasie którego poznawał Re-
gułę i ustawy zakonne, postać zało-
życiela, duchowość Zakonu i jego
dzieje, a przede wszystkim przez mo-
dlitwę (wspólnotową i prywatną) pra-
gnął zbliżyć się do Boga. Złożył także
śluby abstynencji od wódki, ale w pra-
ktyce nie pił żadnego alkoholu. Je-
dnym słowem – brat był niedoścignio-
ny w swoich praktykach i stanowił
wzór dla pozostałych braci. Nawet po-
czątkowo sceptycznie nastawiony
o. Sowiak odkrył w nim świętość.

Kolejnym etapem w życiu We-
nantego w ramach rozwoju jako za-
konnika i kapłana było Wyższe Se-
minarium Duchowne OO. Francisz-
kanów w Krakowie. Tam skupił się
na naukach filozoficzno-teologicznych
i od razu został zauważony (pomimo
nieprzeciętnej skromności i bez naj-
mniejszego przejawu dumy) jako gor-
liwy student i całkowicie oddany słu-
żbie Bogu, zakonnik. Chociaż niektó-
rzy współbracia robili mu wymówki,
że nie uczestniczy w społecznym ży-
ciu zakonu, to jednak po bliższym
poznaniu (nawet i najwięksi sceptycy)
odkryli w bracie Wenantym prawdzi-
wego przyjaciela i przyzwyczaili się
do jego „pustelniczego” trybu życia.
A Wenanty, chcąc wypełniać warunek
Reguły – czyli wspólnej rekreacji –
starał się bardziej otwierać na relacje.
Nawet powołał w seminarium koła
naukowego o nazwie Zelus Seraphi-
cus, w którym bardzo prężnie działał
podejmując się opracowaniu najtrud-
niejszych kwestii i problemów. Zawiłe
rzeczy umiał przedstawić jasno i zro-
zumiale, więc zbierał wokół siebie co-

raz więcej słuchaczy.
Jego dojrzałość duchowa i umysło-

wa przewyższała jego wiek. Chciał ca-
ły oddać się na posługę bliźniemu
i troszczyć się o zbawienie dusz in-
nych ludzi. Dlatego wiele czasu spę-
dzał na modlitwie o nawrócenie naj-
twardszych grzeszników. Wiele medy-
tacj i poświęcał także nad misterium
krzyża. Mawiał „ To za moje grzechy
Pan Jezus cierpi”. Tajemnica Krzyża
uczyła go ufności do Boga, Jego miło-
sierdzia oraz pokornego przyjęcia cier-
pienia. W późniejszych latach można
było zobaczyć jak Wenanty w środku
nocy, klęcząc bez oparcia z rękami
skrzyżowanymi pod kapturem, adoro-
wał Najświętszy Sakrament, odmawiał
brewiarz przed tabernakulum, czy mo-
dlitwę Drogi krzyżowej .

Duszpasterstwo. Po latach wyrze-
czeń, umartwień, postów, pracy nad
sobą i wypełnianiu formacyjnych obo-
wiązków Wenanty Katarzyniec dnia 2
czerwca 1914 r. z rąk bpa Anatola
Nowaka przed ołtarzem Matki Bożej
Smętnej Dobrodziejki w Krakowie
otrzymał święcenia kapłańskie. Od te-
go momentu stał się ojcem Wenantym.
W tym samym kościele już drugiego
dnia odprawił swoją pierwszą mszę.

Podczas pobytu w rodzinnej miej-
scowości, do której udał się, aby od-
prawić Mszę Prymicyjną, staną w ob-
liczu I wojny światowej . Był w cen-
trum zbrojnych wydarzeń, ponieważ
front wojenny przesuwał się przez
Obydów. Pomimo braku kapłańskiego
doświadczenia o. Wenanty nie poddał
się i z właściwym sobie pokojem
i wiarą w Opatrzność Bożą, napełniał
odwagą przerażony lud. Nieustannie
gromadził ich na modlitwie, spowiadał
i rozdawał Komunię Świętą. Pod opie-
ką duszpasterza Wenantego mieszkań-
cy przetrwali kozacki atak i przekonali
się o jego dobroci swojego księdza.

Po ustąpieniu największego zagro-
żenia, dnia 25 kwietnia 1914 o. We-
nanty został skierowany do parafii
w Czyszkach (niedaleko Lwowa). Tam
również od razu dał się poznać, jako
uczynny i pracowity kapłan.

Szybko stał się zaufanym spo-
wiednikiem (spowiadał wiele godzin,
bez względu na panujące w kościele
zimno), kierownikiem duchowym
i wspaniałym kaznodzieją. Miał zwy-
czaj opowiadać krótkie historyjki,
w których obrazował najtrudniejsze
prawdy chrześcijańskie, a które z ła-
twością przyswajali wierni. W swoich
kazaniach wyjaśniał dogmaty wiary
katolickiej i rozbudzał cześć do Naj-
świętszego Sakramentu. Naśladując
Chrystusa ubogiego i cierpiącego, pra-
gnął realizować ideał franciszkański
postawy minoritas – brata mniejszego.

O. Karol Olbrycht, proboszcz czy-
szecki, przyznał, że o. Wenanty prak-
tycznie prowadził parafię sam. Był tak
oddany chorym, że bez względu
na odległości i późną porę, spieszył
im z pomocą.

Mistrz nowicjatu. W Czyszkach
o. Wenanty nie pozostał zbyt długo.
Znając jego naukowe zdolności o. Ma-
rian Sobolewski w sierpniu 1915 roku,
powołał go na mistrza nowicjatu fran-
ciszkańskiego we Lwowie i zlecił
mu nauczanie filozofii, łaciny i greki.
Ojciec Wenanty, jak to miał w zwy-
czaju, z Czyszek odszedł po cichu, nie
przykuwając zbędnej uwagi swoich
wiernych.

Od samego początku nowicjusze
pokochali swojego, owszem bardzo
wymagającego i nieraz surowego,
ale zawsze przepełnionego miłością
do ludzi, przełożonego. Alfons Kolbe,
nowicjusz o. Wenantego, jego pierw-
szy biograf i brat św. Maksymiliana,
powiedział: „Tak serdecznie i po bra-
tersku do nas przemówił, że każdy
chyba ze słuchających przylgnął
do niego zupełnie […] tejże chwili.
Więc postanowiliśmy odpowiedzieć te-
mu niezasłużonemu zaufaniu”.

Swoją pracę z nowicjuszami
o. Wenanty rozpoczął od przedsta-
wienia regulaminu i szczegółowego
określenia programu dnia. Akcentował
Regułę jako drogę doskonałości
do Boga, kładł nacisk na potrzebę
i praktykowanie modlitwy oraz zachę-
cał do życia w ubóstwie. Sam był
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nieocenionym przykładem wypełnia-
nia tych postulatów. Zawsze też naj-
więcej wymagał od siebie. Angażował
się w wiele obowiązków, a w ich re-
alizacji był niezwykle sumienny i do-
kładny.

Dużo czasu poświęcał także
na wewnętrzne umartwienie. Uważał,
że nic tak nie psuje człowieka i relacj i
z Bogiem jak miłość własna. Za-
znaczał też, że nikt nie jest wolny
od pokusy stawiania swoich potrzeb
na pierwszym miejscu, dlatego lekar-
stwem na wyzbycie się egoizmu uwa-
żał „posłuszeństwo, które wprowadza
zupełny spokój do duszy, zamyka dro-
gę do grzechu i cieszy się usta-
wicznym błogosławieństwem Boga”.

Nadmiar pracy mocno nadszarpnął
zdrowiem o. Wenantego. W sierpniu
1917 bardzo ciężko zachorował na hi-
szpankę i od tego czasu jego stan
wciąż się pogarszał. Przełożeni zwol-
nili go z wielu zadań i zmuszali
do odpoczynku, ale o. Wenanty – nie
przyznając się jak bardzo cierpi – wy-
najdował sobie nowe zajęcia, by nie
stanowić ciężaru dla pozostałych braci
i wiele czasu spędzał w konfesjonale.

Coraz bardziej zaniepokojeni prze-
łożeni, zdecydowali, że o. Wenanty
musi jechać na urlop, którego nie miał
od czterech lat. Ojciec Wenanty udał
się, więc do Hanaczowa. Po powrocie
wydawało się, że wrócił w lepszej for-
mie, jednak po jakimś czasie znów za-
chorował. Wówczas prowincjał tym
razem już w trosce o jego życie, za-
bronił mu uczestnictwa we wspólnych
modlitwach, co dla Wenantego było
wymiarem najcięższej pokuty. Jednak
i z tego rozkazu wywiązał się z pokorą
i bez skarg.

Pod koniec roku 1918 nowa fala
hiszpanki nawiedziła Lwów, która nie
ominęła, już i tak wycieńczonego ojca
Wenantego. W konsekwencji czego
rozchorował się na gruźlicę. Ze wzglę-
du na dobro nowicjuszy (tak aby ich
nie zarazić) musiał zrezygnować z
funkcji magistra.

Tę kolejną próbę, jaka pojawiła się
w jego życiu, przyjął z właściwym
sobie spokojem i cichości serca, nie

pragnąc dla siebie specjalnej opieki.
W 1920 roku, posłusznie zgodził się
na wyjazd do Kalwarii Pacławskiej .
I chociaż przykuty do łóżka i oddalo-
ny od swoich braci, cierpiał z powodu
samotności, nie chciał nikogo obar-
czać swoją osobą. Wiedział, że wkrót-
ce umrze. W liście do swojego przy-
jaciela o. Maksymiliana Kolbego, któ-
ry proponował mu pisanie do czaso-
pisma – Rycerz Niepokalanej – odpi-
sał, że w tym życiu już nie jest to mo-
żliwe, ale w przyszłym nie zostawi
go samego. Tak też się stało. Jak
twierdził o. Maksymilian Kolbe, pie-
niądze na wydanie pierwszego numeru
wyprosił za wstawiennictwem – wów-
czas ś.p. – ojca Wenantego. W pierw-
szym numerze pisał: „ pisemko, które-
goś tak wyczekiwał, powstaje, aby du-
sze dla Niepokalanej zdobywać i przez
Jej najczystsze ręce składać w miło-
ścią gorejącem Sercu Jezusa. Spojrzyj
i zajmij się nim szczerze: wymódl po-
myślny rozwój i bądź mu Patronem!”
(źródło: O. M. K., Ś. p. O. Wenanty
Katarzyniec M. I. , Rycerz Niepokala-
nej , 1 (1 922)1 3-1 5).

Z resztą tuż po śmierci jak i współ-
cześnie, pojawiają się liczne świadec-
twa uzyskania pomocy finansowej
za przyczyną o. Wenantego. Zdobył
nawet przydomek – „brat bankomat”.
Poprawa sytuacji materialnej to nie
tylko sprawy, które są jego udziałem.
O. Wenanty wstawia się u Bożego tro-
nu niemalże we wszystkich naszych
potrzebach i „działa” błyskawicznie.
Oprócz niezliczonych podziękowań
za uzdrowienia za jego wstawiennic-
twem u Niepokalanej , szczególnie li-
czne są świadectwa nawrócenia osób,
które od lat nie przystępowały do spo-
wiedzi, a po modlitwie (ich bliskich)
do o. Wenantego zapragnęły przyjąć
sakrament pojednania.

W ostatnim czasie dużą popular-
ność cieszy się biografia pt. „Wenanty
Katarzyniec. Polski Szarbel” - Toma-
sza P. Terlikowskiego. Autor przybliża
czytelnikom usposobienie Czcigodne-
go Sługi Bożego, jego postrzeganie
świata, opowiada o przyjaźni ze świę-
tym Maksymilianem Kolbe oraz opi-

suje „świeże” świadectwa za jego
wstawiennictwem..

Narodziny dla Nieba. Ojciec
Wenanty zmarł w opinii świętości 31
marca 1921 roku w Kalwarii Pacław-
skiej . Początkowo został pochowany 2
kwietnia na miejscowym cmentarzu.
1 6 sierpnia 1950 został ekshumowany,
a jego ciało przeniesiono na krużganek
klasztorny. 23 października 2017 r.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
udzieliła pozwolenia na przeprowa-
dzenie kanonicznego rozpoznania do-
czesnych szczątków Sługi Bożego
o. Wenantego Katarzyńca i przenie-
sienie ich z podcieni kościoła do przy-
gotowanego grobu we wnętrzu świą-
tyni. 24 marca 2018 r. w Narodowym
Dniu Życia, w 350. roku przybycia
Franciszkanów do Kalwarii Pacław-
skiej dokonano przeniesienia do koś-
cioła doczesnych szczątków o. Wenan-
tego Katarzyńca.

Czcigodny Sługa Boży. Proces
o wyniesienie o. Wenantego Katar-
zyńca na ołtarze oficjalnie rozpoczął
się w 1951 roku, ale już wcześniej
o. Maksymilian Kolbe zapewniał
o jego świętości.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. papież
Franciszek wyraził zgodę na publi-
kację dekretu o heroiczności cnót Słu-
gi Bożego o. Wenantego Katarzyńca
i od tej pory przysługuje mu tytuł:
Czcigodny Sługa Boży.

W dniach 7 – 8 kwietnia 2018 r.
w Kalwarii Pacławskiej odbyły się dni
modlitw o beatyfikację Czcigodnego
Sługi Bożego ojca Wenantego. W tym
czasie metropolita przemyski abp
Adam Szal, dokonał poświęcenia no-
wego nagrobku o. Katarzyńca.

7. października 2019 r. przypadła
1 30. rocznica urodzin ojca Wenantego.
Z tej okazji 6. października w Kalwarii
Pacławskiej odbyła się uroczysta msza
pod przewodnictwem wyższego prze-
łożonego prowincji Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych (Fran-
ciszkanów) O. dra Mariana Gołąba
z Krakowa. Wierni w szczególności
modlili się o dar beatyfikacji
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czcigodnego sługi bożego.
Niedawno franciszkanie ogłosili

wiadomość, że powstaje film o Ojcu
Wenantym. Zapewniają także,

że wkrótce ukaże się zwiastun.

Katarzyna Woźniczka

Bibliografia:
kalwaria. franciszkanie. pl, Rycerz Nie-
pokalanej, Wenanty Katarzyniec. Pol-
ski Szabel – Tomasz P. Terlikowski

Przy jego grobie dzieją się rzeczy
niezwykłe, po ludzku niewytłumaczal-
ne. Nadnaturalne manifestacje diabel-
skie w osobach zniewolonych przez
demona, samoistne przywieranie
do grobu fotografii omadlanych osób,
a do oczu napływają szczere łzy nad
samym sobą.

Wszystkie te wydarzenia znacząco
przybrały na sile w obliczu spodzie-
wanego i wyczekiwanego wyniesienia
"pułkownika Matki Bożej" na ołtarze.
Po prostu, mimo, że od jego śmierci
upływa dokładnie 400 lat, on wciąż
"cuchnie świętością", a takiego "odo-
ru" demon zwyczajnie znieść nie mo-
że.. .

Mowa o ojcu Matteo da Agnone -
charyzmatycznym i świętym egzor-
cyście sprzed wieków, na tylko widok
którego diabeł natychmiast uciekał
w popłochu. Jego potężna, duchowa
siła niewątpliwie znajdowała swoje
źródło w pokornej , ufnej , wytrwałej
modlitwie, na której spędzał długie
godziny w bolońskim zakonie kapu-
cynów. Choć sam otrzymał od Boga
nadzwyczajny charyzmat, ten do gra-
nic pokorny zakonnik całym swoim
życiem, także kapłańską i kazno-
dziejską posługą wiernym, wskazywał
na Maryję. To w Niej dostrzegał nie-
dościgły wzór cnót, Panią i Opiekunkę
rodzaju ludzkiego. Sam również od-
znaczał się cechami maryjnymi: czys-
tością, potężną pokorą i zawierzeniem
Bogu, bez których to przymiotów
działalność egzorcysty i kapłana w o-
góle, skazana jest na niepowodzenie.

Święty mnich egzorcyzmuje
do dziś. Jego wstawiennictwa wzywa
wielu współczesnych egzorcystów.
Wystarczy wspomnieć tych najbar-
dziej osławionych - ś.p. ks. Gabriela
Amortha, czy o. Cipriano de Meo.

Demon wpada wówczas w dziki szał,
błagając wręcz kapłana o zarzucenie
tego katastrofalnego w skutkach
dla niego "pomysłu". "On cuchnie
świętością! Śmierdzi z powodu Chrys-
tusa! Jest pułkownikem Tej [Matki
Najświętszej]!" - wołają przerażone
duchy piekielne.

Niezwykle wymowne są okoli-
czności śmierci legendarnego kapu-
cyna. Zmarł dokładnie 31 paździer-
nika 1616 roku – w dzień niezwykle
popularnego dla krajów kultury an-
glosaskiej „święta” Halloween. We-
dług o. de Meo, demony wielokrotnie
z wyrzutem stwierdzały, że włoski za-
konnik swoją śmiercią „popsuł ich
święto”. Zdaniem demonologów, cele-
bracja Halloween, nawet w formie
nieświadomej, niewinnej zabawy,
co stanowi normę chociażby w Ame-
ryce, jest przez demony odbierana
jako forma oddawania im czci, jako
ich dzień. Zresztą, nieprzypadkowo,

znane są z historii głośne przypadki
odrażających czynów satanistycznych
właśnie w noc Halloween. Wydaje się,
że w rzeczywistości, która nie zna
przypadków, śmierć ojca Matteo da
Agnone, jest wyraźnym, Bożym zna-
kiem, przekazaniem potężnego oręża,
kolejną odsłoną odwiecznej walki
pomiędzy siłami światła i ciemności.
Bóg w niepojęty sposób wchodzi
w ludzką historię i, jak w tym wy-
padku, "miesza" Swym Bożym pal-
cem w wydrążonej , złowieszczej , hal-
loweenowej dyni.

Bardzo możliwie, że kiedy wresz-
cie dojdzie do beatyfikacji włoskiego
kapucyna, to jego wspomnienie będzie
wypadać właśnie 31 października.
Warto o tym pamiętać. . . Również
w modlitwie.

Alfreda M.
Źródło - fronda.pl



POEZJA
„Maranatha”
Przyjdź Panie Jezu!
do zeschniętej gleby ludzkich serc
i użyźnij je swoją miłością
Przyjdź Panie Jezu!
do zamkniętych powiek, bez wyobraźni
i dotknij je swoją nadzieją
Przyjdź Panie Jezu!
do zatkanych, przez szum tego świata
uszu,
włóż swoje palce i podaruj wiarę
Przyjdź Panie Jezu!
do objętego paraliżem mózgu człowieka
i wyrwij go z letargu obojętności
Przyjdź Panie Jezu!
do skamieniałego ludzkiego języka
i uzdolnij do wielbienia Twojego Świętego
Imienia
Przyjdź Panie Jezu!
do bezdźwięcznego głosu, pośród chaosu
tego świata
i stwórz symfonię dziękczynienia Bogu sa-
memu
Przyjdź Panie Jezu!
do zegara ludzkich sumień,
naznaczonego pośpiechem wyznaczonych
zadań i naoliw kroplą swojego istnienia
Przyjdź Panie Jezu!
do opuszczonych rąk
nieprzepracowanych,
ale beznadzieją obciążonych,
i podciągnij do góry, aby głośno wskazy-
wały
Alleluja! Jezus Żyje!
Przyjdź Panie Jezu!
do zmęczonych nóg, wędrujących w kółko,
ale bez dotarcia do mety,
i wprowadź w nie, życie tańca wirującego
w nadziei na Twoją cześć i chwałę
Przyjdź Panie Jezu!
do uśpionego zapachu wyobraźni
i odśwież wonią Zmartwychwstania
i nowego życia w Tobie
Przyjdź Panie Jezu!
do uczuć, zablokowanych
wstydliwością swoich grzechów
i otwórz na działanie łaski w obfitości
Przyjdź Panie Jezu!
do zamkniętych „ ego”, poukładanych
według swoich racji
i wejdź mimo drzwi zamkniętych
Przyjdź Panie Jezu!
pomimo braku chęci i niewiary Tomaszów
i pozwól włożyć w Święte Rany

wszystko to, co uśpione, aby ożyło
Przyjdź Panie Jezu!
do szukającej Cię po omacku człowieczej
duszy,
spowitej mgłą czczych obietnic tego świa-
ta i rozpal charyzmatem
Najświętszego Twego Imienia Jezus
Przyjdź Panie Jezu!
do twarzy bez wyrazu,
bo radość, przemalowano na smutek
i zasadź ogród Twój kwitnący
Ośmioma Błogosławieństwami
Przyjdź Panie Jezu!
do zadawanych pytań, na temat Twojego
istnienia
i porusz struny, by wreszcie ożyły
modlitwą, uwielbieniem i dziękczynieniem
chwili
Przyjdź Panie Jezu!
do świata odartego z miłości
i naucz nas kochać bez lęku
Maranatha!
Przyjdź Panie Jezu!

„Spotkanie”
Siedzisz Jezu zamyślony,
Zafrasowany,
Płaszcz naciągnąłeś na ramię,
Rękę wsparłeś o kolano,
I podpierasz brodę.
Spoglądasz ze swojego domu, zza szyby
I Jesteś jak żywy.
Jak to możliwe, że nie chcą do Ciebie
przychodzić!
Do Ciebie Uzdrowiciela,
Pocieszyciela,
Wypędzającego wszystko co nieczyste,
Wszak Tyś, pierwszym Egzorcystą.
Siedzą tam w cieniu,
Nie chcą tu wyżej
Być w Twoich promieniach,
Co ogrzewają zziębniętą duszę i ciało,
Co pochylają się i głaszczą po ramieniu.
Nie pragną Twojej dobroci,
Co nie jednego mogłaby ozłocić.
Nie pragną porozmawiać z Tobą
O swoich kłopotach,
O rozterkach.
Jak to możliwe, że zamiast z nami
Musisz wciąż rozmawiać z Apostołami,
przy stole przed wieczerzą.
Ze swoimi naśladowcami,
Z Janem Pawłem świętym
I z Romanem,

Z Ojcem Pio
Z małą Tereską,
IMatką Boską Częstochowską.
Ale też i Tą od Pomocy Nieustającej,
I świętym Józefem, na każde Twoje
Westchnienie będącym.
Święty Antoni też stoi i razem
Z zegarem odmierza kwadranse i godziny,
Czy ktoś przyjdzie do Ciebie w odwiedzi-
ny.
A ludzie jakoś się boją przyjść!
Wesprzeć rękę o kolano,
Podeprzeć brodę,
I zapatrzyć się w Ciebie.
WTwój blask
WTwoją jasność, co aż w oczy razi
Nie od nadmiaru światła
I wyobraźni.
Ale blask prawdziwej Twojej miłości
Twojej wielkoduszności
Twojego zaangażowania, by wydobyć
człowieka
Z dobrobytu uwikłania.
Tego, który go zniewala
I nie pozwala, przyjść i usiąść
Wprost na Twoich kolanach.
Tak siedzisz, prawie sam
Z małymi przerwami,
Kiedy natchnieniem swoim, poruszysz
struny
Człowieczej duszy,
I przyleci do Ciebie, zmieszana, zdyszana,
Niesiona nie wiedzieć czemu,
Przez jakiegoś Anioła,
Którego sam przysłałeś.
I znowu podpierasz brodę
I z zażenowaniem trochę, pytasz:
Nie mogłaś przyjść wcześniej?
Zapytać co u mnie słychać?
Czy mi nie smutno?
Czy mam towarzystwo?
I jak się dziś czuję?
Tak czasem czas marnujesz,
Oddałabyś go mnie i miałabyś spokojne
sumienie.
Ja bym zatroszczył się o sprawy twoje,
Kiedy przyjdziesz do mnie,
A ty, o moje.
Nie chcesz abym cię zapytał -
„ Co chcesz, abym ci uczynił?”

Alfreda M.
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NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI.
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27 grudnia; piątek – od godz. 9.00
1 . ul. Orkana 11 - 43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2. ul. Orkana 44 - 90, ul. Czarnowiejska,Dmowskiego,

Gromadzka oraz
ul. Wolańska (45,49,49a i 49b)

3. ul. Orkana 92 - 1 30A, ul. Źródlana
4. ul. Orkana 132 - do końca
5. ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej , M.

Dąbrowskiej , Olszynowa, oraz ul. Wolańska (str.
południowa)

28 grudnia; sobota – od godz. 9.00
1 . ul. Marusarz 4 - 33 i ul. Potok
2. ul. Marusarz 34 - 70 i ul. Spadowa i Bystra
3. ul. Marusarz 72 - 98
4. ul. Marusarz 99 do końca, ul. Hanausek
5. ul. Graniczna (od początku)
6. ul. Tatrzańska
7. ul. Lwowska 225 – 112 /domy jedn./, ul. Szara

29 grudnia; niedziela – godz. 14.00
1 . ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9, 1 0
2. Oś. Niepodległości 2 (1 -50)
3. Oś. Niepodległości 2 (51 -100)
4. Oś. Niepodległości 2 (101 -1 50)
5. ul. Sudecka

30 grudnia; poniedziałek – od godz. 9.00
1 . ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska, Matuszew-

skiego 2
2. ul. Odległa, Zaułek, Słowików, Słoneczna /domy

jedn. na tych ulicach/
3. ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
4. ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków,

Mała, Kowalska /domy jedn./
5. ul. Promienna 15 (1 -50)

30 grudnia; poniedziałek – od godz. 16.00
1 . ul. Skowronków 6 (1 -30)
2. ul. Skowronków 6 (31 -59)
3. ul. Skowronków 6 (60-88a)
4. ul. Skowronków 7 (1 -30)

2 stycznia; czwartek - od godz. 16.00
1 . ul. Skowronków 7 (31 -60)
2. ul. Skowronków 7 (61 -90)
3. ul. Skowronków 7 (91 -120)
4. ul. Skowronków 7 (121 -1 50)

3 stycznia; piątek - od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 42 – 1 kapłan
2. ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a
3. ul. Jasna 2 (1 -33a)
4. ul. Jasna 2 (34-66a)
5. ul. Podhalańska
6. ul. Pienińska

4 stycznia; sobota - od godz. 9.00
1 . Oś. Niepodległości 3 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 3 (31 -60)
3. Oś. Niepodległości 8 (1 -30)
4. Oś. Niepodległości 8 (31 -60)
5. ul. Promienna 14 (1 -25)
6. ul. Karpacka, Alpejska
7. ul. Bieszczadzka, Apenińska, Pirenejska

4 stycznia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Promienna 14 (26-50)
2. ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista

/domy jedn./
3 . ul. Pracy 13-17
4. ul. Lwowska 121 (1 -40)
5. ul. Lwowska 121 (41 -80)

5 stycznia; niedziela – od godz. 14.00
1 . ul. Środkowa - (od końca)
2. ul. Środkowa - (od początku)
3. ul. Lwowska Nr: 41 , 44, 46, 52, 55, 57; ul. Pracy: 2,
3, 5, 1 0, 11 , 1 9; ul. Warzywna 12, 14 /kamienice/
4. ul. Lwowska 121 (81 -125)
5. ul. Gorczańska

6 stycznia; poniedziałek – od godz. 16.00
1 . Bloki przyszpitalne
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7 stycznia; wtorek – od godz. 16.00
1 . Oś. Niepodległości 6 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 6 (31 -60)
3. Oś. Niepodległości 6 (61 -90)
4. Oś. Niepodległości 6 (91 -120)
5. Oś. Niepodległości 6 (121 -1 50)

8 stycznia; środa – od godz. 16.00
1 . Oś. Niepodległości 5 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 5 (31 -60)
3. Oś. Niepodległości 5 (61 -90)
4. Oś. Niepodległości 5 (91 -120)
5. Oś. Niepodległości 5 (121 -1 50)

9 stycznia; czwartek – od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 59 (1 – 33a)
2. ul. Lwowska 59 (34 – 66a)
3. ul. Lwowska 59 (67 – 88a)
4. ul. Lwowska 59 (89 - 121 )
5. ul. Lwowska 59 (122 - 1 54a)

10 stycznia; piątek – od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 59 (155 - 1 87)
2. ul. Lwowska 59 (188 - 220a)
3. ul. Lwowska 59 (221 - 253a)
4. ul. Lwowska 59 (254 - 286a)
5. ul. Do Prochowni, ul. Zdrowa /domy jedn./

11 stycznia; sobota - od godz. 9.00
1 . ul. Leśna 16a (1 -35)
2. ul. Leśna 16a (36-72)
3. ul. Leśna 16a (73-109)
4. ul. Promienna 16 (1 -25)
5. ul. Promienna 16 (26-50)

11 stycznia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Promienna 16 (51 -75)
2. ul. Skowronków 4 (1 -44)
3. ul. Skowronków 4 (45-88a)
4. ul. Skowronków 11 (1 -40)
5. ul. Skowronków 11 (41 -80

12 stycznia; niedziela – od godz. 14.00
1 . ul. Skowronków 11 (81 – 115)

2. ul. Lwowska 100 (1 -50)
3. ul. Lwowska 100 (51 -100)
4. ul. Lwowska 100 (101 -1 50)

13 stycznia; poniedziałek – od godz. 16.00
1 . Os. Niepodległości 4 (1 -30)
2. Os. Niepodległości 4 (31 -60)
3. ul. Spadzista 7 (1 -33)
4. ul. Spadzista 7 (34-66a)
5. ul. Skowronków 6a (1 -21 i 83) 1 klatka

14 stycznia; wtorek - od godz. 16.00
1 . ul. Skowronków 6a (22-51 i 84) 2 klatka
2. ul. Skowronków 6a (52-82 i 85) 3 klatka
3. ul. Lwowska 69 (1 -35a)
4. ul. Lwowska 69 (36-58 i 94)
5. ul. Lwowska 69 (59-93 i 94a)

15 stycznia; środa - od godz. 16.00
1 . Oś. Niepodległości 7 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 7 (31 -60)
3. ul. Lwowska 61 (1–35a)
4. ul. Lwowska 61 (36-70a)
5. ul. Lwowska 61 (71 -105)

16 stycznia; czwartek - od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 61 (106-140a)
2. ul. Odległa 14 (1 -35)
3. ul. Odległa 14 (36-75)
4. ul. Długa 25 (1 -25)
5. ul. Długa 25 (26-50)

17 stycznia; piątek - od godz. 16.00
1 . ul. Długa 25 (51 -75)
2. ul. Burtnicza 6 (1 - 35)
3. ul. Burtnicza 6 (36- 70)
4. ul. Burtnicza 6 (71 - 95)
5. ul. Burtnicza 6 (96- 11 5)

18 stycznia; sobota - od godz. 9.00
1 . ul. Skowronków 9 (1 -30)
2. ul. Skowronków 9 (31 -60)
3. ul. Skowronków 9 (61 -90)
4. ul. Skowronków 9 (91 -120)
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5. ul. Skowronków 9 (121 -1 50)

18 stycznia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Pracy 4
2. ul. Pracy 4a
3. ul. Pracy 4b
4. ul. Leśna 15 (1 -39)
5. ul. Leśna 15 (40-79)

19 stycznia; niedziela – od godz. 14.00
1 . ul. Do Prochowni 16 (1 -50)
2. ul. Do Prochowni 18 (1 -45)
3. ul. Długa 27 (1 -50)
4. ul. Długa 27 (51 -100)

20 stycznia; poniedziałek – od godz. 16.00
2. ul. Lwowska 65 (1 - 35)
3. ul. Lwowska 65 (36- 70)
4. ul. Lwowska 65 (71 - 105)
4. ul. Spadzista 8 (1 -33)
5. ul. Spadzista 8 (34-66a)

21 stycznia; wtorek – od godz. 16.00
1 . ul. Garbarska 15a (1 -33a)
2. ul. Garbarska 15a 34-66a
3. ul. Spadzista 4 (1 -33)
4. ul. Spadzista 4 (34-66a)
5. ul. Spadzista 6 (1 -33b)

22 stycznia; środa – od godz. 16.00
1 . ul. Spadzista 6 (34-66)
2. ul. Burtnicza 4 (1 – 35)
3. ul. Burtnicza 4 (36 - 75)
4. ul. Burtnicza 4 (76 - 100)
5. ul. Burtnicza 4 (101 - 125)

23 stycznia - czwartek - od godz. 16.00
1 . ul. Boczna 1 (1 -30)
2. ul. Boczna 1 (31 -60)
3. ul. Boczna 1 (61 -90)
4. ul. Boczna 1 (91 -120)
5. ul. Boczna 1 (121 -1 50)

24 stycznia - piątek - od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 67 (1 -35)
2. ul. Lwowska 67 (36-70)
3. ul. Lwowska 67 (71 -105)
4. ul. Do Prochowni 12 i 12 B
5. ul. Do Prochowni 2 (1 -35)

25 stycznia; sobota - od godz. 9.00
1 . Oś. Niepodległości 1 (1 - 40)
2. Oś. Niepodległości 1 (41 - 80)
3. Oś. Niepodległości 1 (81 - 120)
4. ul. Długa 24 (1 -25)
5. ul. Długa 24 (26-50)

25 stycznia; sobota - od godz. 14.00
1 . ul. Długa 24 (51 -100)
2. ul. Długa 24 (101 -1 50)
3. ul. Długa 24 (151 -200)
4. ul. Do Prochowni 2 (36-72)
5. ul. Do Prochowni 2 (73-109)

26 stycznia; niedziela – od godz. 14.00
1 . ul. Leśna 16 (1 -35)
2. ul. Leśna 16 (36-70)
3. ul. Leśna 16 (71 -105)
4. Zgłoszenia



Nicola Karolina Kargula,
Oliwia Zofia Grochal,
Zoja Aleksandra Bujak,
Nela Urszula Baran,

Maksymilian Tomasz Szywała,
Emilia Zofia Smagacz,

Jagoda Galas,
Wiktoria Małgorzata Reichert-Tarka,

Izabela Joanna Ślęzak,
Anastazja Monika Dziecina,

Julia Justyna Kapustka

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

KRONIKA PARAFIALNA
Październik - Listopad 2019 r.
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+Edward Bieda,
+Zdzisław Zieliński,
+Zofia Tomaszewska,
+Genowefa Nytko,
+Józefa Wójtowicz,
+Dorota Plucińska,
+Maria Maślanka,
+Maciej Cichoń,

+Jakub Tomaszewski,
+Andrzej Kargól,
+Jan Kardaś,

+Czesław Bator,
+Halina Suszek,
+Antoni Samel



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspjtarnow.pl

Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa

Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 8.00 do 9.30 i po południu od 16.00 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna

W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ :
Msze św. w niedziele i święta
6.30, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
6.30, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00

Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

Rachunek rozliczeniowy parafii - wpłaty na ogrzewanie kościoła
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Kamil Wróbel
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, KrzysztofMłotkiewicz,

Ks. Kamil Wróbel, Ks. dr Piotr Cebula, Magdalena Urbańska,
Wanda Bigaj , Alfreda Majorek, Agata Kraszewska, Grzegorz Mleczko, Maria Janik,
Katarzyna Woźniczka;

Skład: Renata Luszowiecka

E-mail: glossercanspjtarnow@gmail.com
Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty
otrzymanych materiałów.

KARTA PARAFII

50

www.nspjtarnow.pl







