




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Wesoły nam dziś dzień nastał! – będziemy wkrótce śpiewać
na Rezurekcji. Radosnym wydarzeniem Zmartwychwstania
Pańskiego rozpoczynamy kolejny cykl naszej parafialnej ga-
zety. A w tym roku czeka nas wiele radosnych chwil i – w co
wierzę – również bogatych przeżyć duchowych.

Obecny rok przyniesie nam z pewnością radość z kanoniza-
cj i bł. Jana Pawła II. Z tej okazji pojawi się w naszej gazetce
nowa rubryka, która będzie miała na celu przybliżanie nam
bogatego dziedzictwa nauki Świętego Papieża. W kolejnych
numerach znajdywać tam będziemy streszczenia wybranych pa-
pieskich encyklik, adhortacj i czy listów. Będzie to z pewnością
ślad i konkretna pamiątka tego historycznego wydarzenia w na-
szym piśmie.

Drugim ważnym wydarzeniem, jakie nas czeka, to pere-
grynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. W tym kontekście znaj-
dziemy również na łamach naszej gazetki treści związane z Bo-
żym Miłosierdziem. Mam nadzieję, że pomogą nam one coraz
owocniej zgłębiać ten Boski przymiot.

W stałych rubrykach tradycyjnie znajdziemy trochę historii,
propozycje ciekawych lektur, odrobinę poezji, a także dotknie-
my problemów współczesności, związanych z ideologią gender.

Zachęcając do lektury naszego pisma składam w imieniu
swoim, Redakcji i Duszpasterzy najserdeczniejsze życzenia
Wielkanocne. Obfitości Bożych łask od Zmartwychwstałego!

Życzę milej i owocnej lektury!

Ks. Adam Bezak

Redaktor Naczelny
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„ Sakrament Eucharystii jest to Chrystus
obecny pod postaciami chleba i wina,
ofiarujący samego siebie Bogu Ojcu oraz
dający siebie jako pokarm duchowy wier-
nym złączonym w Jego Ofierze” – tak
Katechizm Kościoła Katolickiego określa
Sakrament Eucharystii. Jest ona szczytem
działania Boga, który w Chrystusie
uświęca świat i jest jednocześnie najdos-
konalszą formą uwielbienia, które czło-
wiek – przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie – kieruje ku Bogu. Krótko
mówiąc: setki pacierzy, postów, umar-
twień, różańców, odprawianych nowenn –
nigdy nie zastąpi człowiekowi Eucharys-
tii. Owszem, są to formy, które „utrzy-
mują” nasz poziom duchowy, ale wszys-
tkie one skierowane są ku i wypływają
z sakramentu Eucharystii. Chrystus usta-
nowił ten sakrament podczas Ostatniej
Wieczerzy, kiedy to łamiąc chleb wskazał
wyraźnie: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało
Moje”. Następnie wziął kielich z winem
i konsekrując je wypowiedział: „Bierzcie
i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem
moja Krew Przymierza, która za wielu
będzie wylana na odpuszczenie grze-
chów” (Mt 26, 28). Po czym dodał:
„Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,
1 9). Już w Kościele pierwotnym – jak
świadczą o tym Dzieje Apostolskie (Dz 2,
42) – dokonywano świętego obrzędu „ła-
mania chleba”. Kościół umacniał się rów-
nież „Chlebem z nieba” na męczeńskie
świadectwo wiary w Chrystusa, w czasie
prześladowań. Do podstawowych prawd
wiary, dotyczących Eucharystii, należą:
1 . W Eucharystii jest obecne prawdziwie
i rzeczywiście Ciało i Krew Chrystusa
(KKK 1374)
2. Ciało i Krew Chrystusa stają się obecne
w Eucharystii przez przeistoczenie tj .
konsekrację (przemianę) chleba w Jego
Ciało i wina w Jego Krew, z pozo-
stawieniem widzialnej materii chleba
i wina (KKK 1376)
3. W Eucharystii pod każdą postacią
znajduje się cały Chrystus, z ciałem
i Krwią, z duszą i bóstwem (KKK 1377)
4. W Eucharystii w każdej cząstce któ-
rejkolwiek postaci po dokonaniu jej
podziału (np. przełamaniu na dwie czę-

ści) znajduje się cały
Chrystus (KKK 1377)

Tylko przez Chrystusa
i w Nim Bóg może być
należycie uczczony. Ofia-
ra Mszy Świętej utożsa-
mia się w istotnych ele-
mentach z ofiarą Chry-
stusa na krzyżu. Przypo-
mina ją, uobecnia i prze-
dłuża jej zbawcze dzia-
łanie. Sprawowanie Eu-
charystii jest czynnością
samego Chrystusa oraz
Kościoła. W niej – Chry-
stus obecny realnie –
przez posługę kapłana,
ofiaruje się Bogu Ojcu,
wiernym zaś złączonym
z Nim w Jego ofierze da-
je się jako pokarm du-
chowy (kan. 899 par. 1
KPK oraz KKK 1410 –
1411 ).

Szafarz

Szafarzem, który może
sprawować sakrament
Eucharystii w imieniu (in
persona) Chrystusa jest
tylko kapłan ważnie wy-
święcony. Władza ta jest udzielana tylko
na mocy święceń prezbiteratu. Sprawo-
wanie Eucharystii należy do istoty po-
sługi kapłańskiej . Do godziwego sprawo-
wania Eucharystii wymagane jest:
1 . Stan laski uświęcającej
2. Wolność od kar kościelnych
3.Dopuszczenie przez rektora (probosz-
cza) kościoła

4. Zachowanie wszystkich przepisów ka-
nonicznych i liturgicznych (dodatki wła-
sne kapłana lub innych uczestników li-
turgii są zabronione)

5. Należyte przygotowanie się i dziękczy-
nienie po Mszy Świętej

Udział wiernych

W zgromadzeniu eucharystycznym lud

zbiera się w jedno pod przewodnictwem
biskupa lub pozostającego pod jego wła-
dzą prezbitera, działających w osobie
Chrystusa, a wszyscy wierni, biorący
w nim udział, zarówno duchowni jak
i świeccy, współdziałają w uczestnictwie
we właściwy sposób, odpowiednio
do święceń i zadań liturgicznych (kan 899
par 2 KPK). Postawa wiernych wobec
Eucharystii powinna być nacechowana
największą czcią i szacunkiem. Ma się to
wyrazić nie tylko w czynnym współu-
czestnictwie w sprawowaniu ofiary eu-
charystycznej , ale i w częstym i pobo-
żnym przyjmowaniu tego sakramentu
oraz oddawaniu mu najgłębszej czci.
Duszpasterze zaś powinni pilnie pouczać
wiernych o tym obowiązku, wyjaśniając
naukę o Eucharystii (KKK 1382, 1417).

AKTUALNOŚCI

Sakrament Eucharystii
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Owoce Mszy Świętej

Przez owoce Mszy Świętej rozumie się
dobra, jakie dla ludzi wynikają ze spra-
wowania Mszy Świętej . Są nimi przebła-
galne, zadośćuczynne i błagalne skutki
Najświętszej Ofiary. Dzielimy je na:
1 . Wspólne – jest to dobro wypływające
z samego sprawowania Eucharystii, z a-
kcji kapłana sprawującego Mszę Świętą
w osobie Chrystusa i Kościoła, w której
kapłan zawsze się modli za całą spo-
łeczność, czyli za cały Kościół. Nie po-
trzeba tu nawet specjalnej intencji ka-
płana obejmującej ogół wiernych, jest
on niezależny od woli i intencji cele-
bransa;
2. Szczególne (np. w intencji, którą się
zamawia) – przypada tym, którzy
w szczególniejszy sposób łączą się
z Ofiarą Chrystusa, jako ofiarodawcy.
Również i ten owoc jest niezależny od
woli celebransa. Jeśli zamawiający in-
tencję mają wymagane dyspozycje, czy-
li uczestniczą w tej Mszy Świętej , łączą
się z intencja ogólną i przyjmują Komu-
nię Świętą w zamówionej intencji – to
jest ona jak najbardziej ważna i sku-
teczna. Warto to wiedzieć, zwłaszcza
w przypadku, kiedy celebrans nie poda
intencji na początku Mszy Świętej lub
przekręci imię czy nazwisko lub zmieni
sens literalny zamówionej intencji. Jest
ona ważna i z całą pewnością Bóg ją
przyjmie, bez konieczności wytykania
tego faktu celebransowi!
3 . Osobiste kapłana – sprawującemu Eu-
charystię kapłanowi przysługują owoce
sprawowanej liturgii, wypływające z sa-
mego faktu sprawowania Ofiary Eucha-
rystycznej ;
4. Szafarskie – owoc przeznaczony inten-
cją kapłana jakiejś osobie, dla osiągnię-
cia jakiegoś celu (np. łaskę zdrowia,
szczęśliwa operację, błogosławieństwo
Boże). Jeśli zaistnieją warunki do uzy-
skania tego dobra, czyli: wiara, stan ła-
ski uświecającej , pokorne przyjęcie Bo-
żej woli – takie korzyści ze Mszy Świę-
tej będą uzyskane.

Moralny obowiązek przyjmowania Ko-
munii Świętej

„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała
Syna Człowieczego i nie będziecie pili
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w so-
bie” (J 6,53) – to słowa samego Jezusa.
Do przyjmowania Komunii Świętej wzy-

wa też Kościół i zobowiązuje do niej
wszystkich swoich wiernych, powołanych
do świętości życia. Św. Tomasz z Akwinu
zwraca tu uwagę na fakt, że „każdy czło-
wiek przyjmujący chrzest Św. jest tym
samym dysponowanym do przyjmowania
Eucharystii. Z ustanowienia Bożego obo-
wiązek ten ma być wypełniany przez całe
życie (patrz. J 6, 53) i możliwie najczę-
ściej . Z ustanowienia Kościoła: co naj-
mniej raz w roku w okresie wielkano-
cnym (kan. 920, par 1 KPK). Usilnie za-
leca się, aby wierni przyjmowali Komunię
Świętą podczas sprawowanej Eucharystii.
Do częstej Komunii Św. wiernych zachę-
ca Sobór Watykański II w instrukcji „Eu-
charisticum Mysterium”: „jest to oczywis-
te, że dzięki częstemu lub codziennemu
przyjmowaniu Najświętszej Eucharystii
potęguje się zjednoczenie z Chrystusem”
(AAS 59). Owocem takiej praktyki bę-
dzie: unikanie grzechów ciężkich, a nawet
lekkich, wzrost pobożności, miłości do
Boga i bliźniego. Kościół daje nawet mo-
żliwość przystąpienia do Komunii Świętej
po raz drugi w ciągu tego samego dnia,
z tym jednak, że może się to odbyć je-
dynie podczas sprawowanej Eucharystii.
Kodeks Prawa Kanonicznego upoważnia
jedynie do dwukrotnego przyjęcia Komu-
nii Świętej , a nie do jej przyjmowania
podczas każdorazowego uczestnictwa
w sprawowaniu Eucharystii więcej niż
dwa razy dziennie (AAS 76). Komunia
Święta nie jest nagrodą za dobre życie, ale
nieocenionym lekarstwem na ułomność
ludzką. Do Komunii Świętej przystępuje-
my z intencją wyzbycia się grzechu. Nie
przystępuje się do komunii Świętej
w grzechu ciężkim. Dlatego zaleca się,
jeśli taki grzech obciąża nasze sumienie,
by uprzednio się z niego wyspowiadać.
Unikniemy w ten sposób świętokradztwa.
Zabrania się przystępowania do Komunii
Świętej i innych sakramentów osobom,
które popadły w kary kościelne lub trwają
notorycznie w grzechu ciężkim. Obowią-
zuje również godna postawa ciała (nieko-
niecznie klęcząca), zachowanie postu eu-
charystycznego (1 godz. przed przyjęciem
komunii Świętej). Z postu eucharysty-
cznego zwolnieni są ci, którzy przyjmują
lekarstwa oraz w podeszłym wieku. Po
przyjęciu Eucharystii winno się odprawić
około 15 minutowe dziękczynienie.

Przedmiot intencji

Przez aplikację (intencję) Mszy Świę-

tej należy rozumieć akt woli celebransa,
którym to aktem zamierza Ofiarę Eucha-
rystyczną złożyć w intencji określonej
osoby albo w jakimś określonym celu.
Prawem i – jeśli intencja zaistnieje –
obowiązkiem celebransa jest przydzielać
owoce z ofiary Mszy Świętej , którą
w imieniu Chrystusa składa. Może to być
aplikacja określona wyraźnie (za duszę śp.
NN) lub nieokreślona (w intencji pewnej
osoby, w pewnej intencji itp.), ale należy
wtedy pamiętać, by była to intencja go-
dziwa! Nie składa się intencji Mszy Świę-
tej w celach niewłaściwych! (np. o niepo-
wodzenie na egzaminie dla kogoś itp.)
Można natomiast w jednej intencji ująć
wiele osób (np. zmarłych) lub kilka in-
tencji (np. o zdrowie i błogosławieństwo
Boże, potrzebne łaski itp.) Należy jednak
pamiętać, by podawana intencja nie nosiła
znamion „przesłodzonej herbaty”, czyli
przesadnych sformułowań, które nawet
trudno zapamiętać, np.: „za tych, którzy
w Matce Bożej nie uznają Matki Bożej”
lub: „o wieczną szczęśliwość w Króles-
twie Niebieskim i przebywanie w rado-
ściach Raju z Wszystkimi Świętymi oraz
oglądanie Bożego oblicza dla NN i wszy-
stkich, którzy odeszli już z tego świata
etc.” Intencja powinna być sformułowana
krótko i treściwie: „za tych, którzy nie
uznają Matki Bożej”, „o zbawienie duszy
śp. N” albo: „za zmarłych z rodziny, Gru-
py śp. NN”) albo „o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski dla NN z oka-
zji…”, „O wypełnienie się Woli Bożej dla
NN”. Istnieje jeszcze możliwość odpra-
wienia Mszy Świętych w tzw. „intencji
zbiorowej”. Wymieniamy wtedy w jednej
Mszy Świętej wiele intencji, które uprze-
dnio kapłan obejmuje wolą aplikacji.
Bardzo często, z powodu braku miejsca w
księdze intencji – rezygnujemy z zama-
wiania takiej intencji, bo chcemy, by wy-
mienić w zamawianej Mszy Świętej tylko
naszą, konkretną intencję. Warto wie-
dzieć, ze Ofiara Mszy Świętej zbiorowej
jest tak samo ważna, jak Msza Święta
w jednej intencji. Dobro duchowe wyni-
kające z odprawianej Eucharystii jest bez-
mierne. Podobnie, jeśli chodzi o Msze
zbiorowe za zmarłych. Nawet, jeśli będzie
w niej zawarta większa liczba dusz,
za które się będziemy modlić, to dobro
duchowe wynikające z tej Ofiary będzie w
równym stopniu „rozdzielone” pomię-dzy
te dusze i pośród zamawiających taką
intencję.
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Msze Gregoriańskie

Przez takie Msze rozumie się odpra-
wiane przez kolejne trzydzieści dni Msze
Święte w intencji określonej osoby
zmarłej . Praktyka takich Mszy Świętych
wywodzi się od Papieża Grzegorza Wiel-
kiego (560 – 604). Jemu to miała się
ukazać cierpiąca w czyśćcu dusza, która
po odprawieniu trzydziestu Mszy Świę-
tych przyszła mu podziękować za dar
uwolnienia od mąk. Podstawą tej wiary
jest przekonanie, ze Św. Grzegorz otrzy-
mał od Boga ten przywilej w prywatnym
objawieniu. Ale nawet niezależnie od tego
Kościół ma moc ze swego skarbca du-
chowego udzielić odpustu zupełnego
przywiązując go do takich właśnie Mszy
Gregoriańskich.

Prośba wiernych – przyjęta ofiara i jej
wysokość

Kapłan przyjmujący stypendium
mszalne, zobowiązany jest na mocy spra-
wiedliwości do odprawienia i aplikacji jej
owoców w myśl intencji ofiarodawcy.
Przyjąwszy formalnie jakiekolwiek sty-
pendium, kapłan zaciąga ścisły obowią-
zek „sub gravi” (pod grzechem ciężkim)
aplikowania Mszy Świętej w myśl in-
tencji ofiarodawcy. Kaplan przyjmuje
ofiary dobrowolnie składane przez wier-
nych. Z praktyki ofiar mszalnych należy
bezwzględnie eliminować jakiekolwiek
nawet pozory transakcji lub handlu (kan.
947 KPK). Nikomu nie wolno gromadzić
stypendiów mszalnych w celu osiągania
jakichkolwiek zysków. Kapłan może za-
trzymać dla siebie ofiarę tylko z jednej
Mszy Świętej , czyli tylko jedną ofiarę
dziennie. Obowiązkiem kapłana jest prze-

kazywanie otrzymanych ofiar, poza jedną,
którą może zatrzymać, na cele wskazane
przez Biskupa Ordynariusza. Wyjątek sta-
nowi Uroczystość Bożego Narodzenia,
kiedy kapłan może zatrzymać dla siebie
ofiary z trzech Mszy Świętych. Kapłan
jest zobowiązany odprawić jedną Mszę
Świętą, ze względów duszpasterskich,
a drugą koncelebruje w określonych przez
prawo przypadkach (konieczność wynika-
jąca np. z małej liczby kapłanów a dużej
ilości intencji).

Warto się zastanowić

Wiele emocji i niepotrzebnych słów
pada przy okazji zamawiania lub po za-
mówieniu Mszy Świętej . Chodzi o wyso-
kość ofiary, którą chcemy złożyć na ten
cel. W naszej diecezji nie obowiązuje ża-
den „cennik” za sprawowane sakramenty.
Kościół polega raczej na wyczuciu spra-
wiedliwości i roztropności wiernych. Wie-
my, ze żaden z sakramentów jest nie do
wycenienia. Żadne pieniądze nie są w sta-
nie wycenić tego duchowego dobra, jakie
otrzymujemy. Bo czy można wycenić np.
wartość Mszy świętej , dzięki której dusza
czyśćcowa dostępuje zbawienia? Łaski
Bożej nie da się „kupić” jak towaru
w sklepie. Na wysokość ofiary, którą skła-
damy trzeba raczej spojrzeć z innej strony.
Po pierwsze jest to rodzaj naszego wyrze-
czenia. Prosimy o odprawienie Mszy
Świętej i z tej okazji chcemy ją „poprzeć”
jakąś ofiarą z naszej strony. Po drugie
„godzien jest robotnik swojej zapłaty” –
powiedział Jezus. Stypendium mszalne
jest również formą utrzymania kapłana,
który nam służy praktycznie przez cały
czas pobytu na parafii. Zdarza się nie-
kiedy, że przez całe życie nawet. Póki co,

ksiądz, który ma możliwość nauki
w szkole – otrzymuje również wynagro-
dzenie za swoją pracę. Ale bywa tak, ze
nie ma godzin w szkole dla księdza lub
może ich nie być w przyszłości. Obo-
wiązkiem wiernych jest zatem utrzymać
kapłana. Ile dać na mszę? Ile kosztuje
Msza? To częste pytania zadawane księ-
dzu. Przyjmuje się umownie, że powinna
to być podzielna najniższej krajowej pe-
nsj i zwykłego pracownika przez trzydzie-
ści dni. Umownie nie oznacza oczywiś-
cie obowiązkowo. Tę samą zasadę przyj-
muje się również jeśli chodzi o Msze Gre-
goriańskie. Trzeba jednak pamiętać, żeby
materia i związane z nią kontrowersje –
nie przesłoniły nam istoty sprawowanego
misterium.

Na podsumowanie

„Ecclesia de Eucharistia vivit” – Ko-
ściół żyje w Eucharystii, poprzez Eucha-
rystię i dla Eucharystii. Tak, jak „wszy-
stkie drogi prowadzą do Rzymu”, wszys-
tko, co czyni Kościół wraz z wiernymi
i dla wiernych – prowadzi do Eucharystii
i z niej wypływa. W niniejszym artykule
chciałem poruszyć wszystkie aspekty
sprawowanego misterium, stąd znalazły
się w nim również informacje, które nie
koniecznie należą do jego istoty.

Ks. Adam Bezak

W artykule wykorzystano materiały z: ks.
A. Kokoszka, Zobowiązujące znaki łaski,
Sakramentologia moralna cz. I, seria Aca-
demica, Biblos Tarnów, 1997.
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W ostatnich miesiącach jesteśmy
świadkami zmasowanej kampanii anty-
katolickiej , przebiegającej pod hasłem tro-
pienia pedofilii wśród kapłanów kato-
lickich. Śledząc najsilniejsze media, mo-
żna odnieść wrażenie, że pedofilia wśród
duchownych katolickich jest powszech-
nym problemem, co oczywiście jest kłam-
stwem i manipulacją. To, co dzieje się
w Polsce, jest fragmentem większej ca-
łości, bo kampania ta ma wymiar glo-
balny, choć szczególnie dotyczy Europy
i USA. Jednak jej specyficznym rysem

w Polsce jest używanie tej kampanii przez
prorządowe media jako elementu socjo-
technicznego, służącego odwracaniu uwa-
gi od istotnych problemów Polski i Po-
laków.

Trudno też nie zauważyć, że nasilenie
tej kampanii ma związek z faktem, iż
w Polsce jest dostrzegalny wzrost po-
wołań kapłańskich i z naszego kraju wy-
wodzi się bardzo wielu misjonarzy. Ude-
rzając w kapłanów w Polsce, „anonimowe
centra antyewangelizacyjne” próbują zde-
precjonować duchowieństwo w oczach

opinii publicznej i „zneutralizować” pro-
wadzenie przez nich ludzi do zbawienia,
co jest przecież misją Kościoła.

Szczególnie bolesne dla ludzi wie-
rzących jest to, że do tej kampanii są wy-
korzystywani niekiedy ludzie Kościoła,
którzy mają za zadanie uwiarygodniać
ataki. Bp Józef Zawitkowski w jednej
ze swoich homilii udzielił braterskiego
napomnienia: - Współczuję zakonowi,
który wychował takie telewizyjne mon-
strum, co ujada na arcybiskupa. Synuś
wyświęcony, gdzieś ty chodził do szkoły,
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Kontemplować Oblicze Chrystusa
Jeśli chce się uczestniczyć w tajemnicy
cierpienia, trzeba najpierw wejść w ta-
jemnicę miłości Boga do nas. Jedynym
sposobem, by to zrobić, jak podkreśla Jan
Paweł II w Novo Millennia Ineunte, jest
nauczyć się kontemplować oblicze Chrys-
tusa, oblicze Syna, oblicze cierpiące, ob-
licze Zmartwychwstałe. „Tak jak w Wiel-
ki Piątek i w Wielką Sobotę, Kościół
nadal kontempluje nieustannie to zakrwa-
wione oblicze, w którym ukryte jest życie
Boże, a światu zostaje ofiarowane zba-
wienie. Jednakże ta kontemplacja oblicza
Chrystusa nie może zatrzymać się na wi-
zerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest
Zmartwychwstałym i gdyby tak nie było,
próżne byłoby nasze przepowiadanie
i próżna nasza wiara (por. l Kor 15, 1 4).
Zmartwychwstanie było odpowiedzią Oj-
ca na posłuszeństwo Chrystusa, jak przy-
pomina List do Hebrajczyków: Z głośnym
wołaniem i płaczem za dni ciała swego
zanosił On gorące prośby i błagania do
Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
i został wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłu-
szeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy
wszystko wykonał, stał się sprawcą zba-
wienia wiecznego dla wszystkich, którzy
Go słuchają (Hbr 5,7-9)". (NMI, nr 28)

Jezus przykładem tych, którzy cierpią,
kochając

Rozważając to, możemy podkreślić,
jak ważny jest dla nas przykład Jezusa,
który „nauczył się posłuszeństwa przez to,
co wycierpiał". Oczywiście wyczuwamy
w tych słowach głębokie przylgnięcie wo-
li, ćwiczonej w posłuszeństwie, świad-

czące o miłości całkowitej do Ojca
i do ludzi. Takim też sposobem również
cierpienie stanie się okazją, uprzywilejo-
waną i jedyną drogą, którą można dojść
do intymnej komunii z Ojcem i do pra-
wdziwego świadczenia o miłości. Odpo-
wiadając echem na słowa św. Pawła
„w moim ciele dopełniam braki udręk

kto cię uczył czytania i grzeczności? I wi-
dzisz, coś narobił? Idę ulicą i czuję czyjś
oddech: pedofil!

A jak wyglądają fakty? Wraz z grupą
senatorów Prawa i Sprawiedliwości zło-
żyliśmy dwa oświadczenia (interpelacje)
skierowane do ministra sprawiedliwości,
w których zwróciliśmy się o informację,
jaka jest liczba skazanych za pedofilię
w Polsce. Zapytaliśmy również, z jakich
grup zawodowych wywodzą się skazani,
oraz poprosiliśmy o podanie liczby ska-
zanych z poszczególnych grup. Otrzyma-
liśmy odpowiedź podpisaną przez podse-
kretarza stanu w resorcie sprawiedliwości
Stanisława Chmielewskiego.

W tym dokumencie napisano, ze we-
dług posiadanych informacji na dzień 18
listopada 2013 r. w zakładach peniten-

cjarnych za przestępstwa o charakterze
pedofilskim karę pozbawienia wolności
odbywało 1468 skazanych. Z posiadanych
danych wynika, że na wskazaną wyżej
ogólną liczbę osadzonych blisko 900 osób
nie miało wyuczonego zawodu, ok. 70
osób wykonywało zawód murarza, 40
osób było pracownikami dorywczymi, ok.
30 – wykonywało zawód ślusarza, ok. 30
– rolnika, 25 – mechanika samochodo-
wego.

„Pozostali osadzeni – napisano –
wywodzili się z innych grup. Spośród
nich zawód np.: inżyniera, lekarza, nau-
czyciela, pedagoga, duchownego wyzna-
nia rzymskokatolickiego, wychowawców
w placówkach oświatowych, wychowaw-
czych i opiekuńczych wykonywały po-
jedyncze osoby”. W uzupełnieniu tej in-

formacji, na nasze drugie oświadczenie,
by doprecyzowano dane, ministerstwo od-
powiedziało, że w jednostkach peniten-
cjarnych na dzień 18 listopada przeby-
wało: „czterech nauczycieli, dwóch wy-
chowawców, jeden lekarz, jeden ducho-
wny wyznania rzymskokatolickiego”.

Z tego wynika oczywisty wniosek, że
kampania antykatolicka i insynuacje wro-
gów Kościoła polegają na manipulacji,
czyli w tym przypadku na przedstawianiu
pojedynczego przypadku jako reguły.

Jan Maria Jackowski

Tekst przedrukowano z tygodnika Nie-
dziela, 2.02.2014, s.35.
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Chrystusa", możemy powiedzieć, że droga
ta jawi się nam dzisiaj jako fundamen-
talna, aby Dzieło Zbawienia uczynić obe-
cnym w cierpieniu i ubóstwie, napełnia
troską czasy naszej historii. Inaczej mó-
wiąc: dzięki zwycięstwu Chrystusa nad
śmiercią, dzięki możliwości danej nam,
by uczestniczyć w Jego śmierci i zmar-
twychwstaniu przez dar Chrztu św., ży-
jemy w stanie zmartwychwstania i jako
tacy, chociaż nosimy na naszym ciele zna-
ki męki, jesteśmy wezwani do bycia
świadkami zmartwychwstania. Odważę
się powiedzieć, że „dzięki" znakom sła-
bości, kruchości, nieużyteczności, samo-
tności, cierpieniu, ograniczeniu, itp., mo-
żemy być wiarygodnymi świadkami
zmartwychwstania, nadziei, życia, sensu.
To jednak nie przychodzi jedynie przez
sam fakt, że doświadczy się cierpienia.
Wiemy, jak wiele razy sytuacje te pro-
wokują zbuntowanie i powstawanie form
egoizmu, prowadzących nie tylko do ży-
cia w głębokim smutku i pasywności, ale
również do „wykorzystywania" osób nam
bliskich, przenosząc na nich naszą agre-
sywność, a nieraz posługując się nimi, by
zaspokoić nasze potrzeby i zachcianki.
Pamiętamy, że cierpienia, tak jak i śmie-
rci, nie możemy osłodzić, pozostaną rze-
czywistościami negatywnymi. Każda po-
kusa przesłodzonego pietyzmu produkuje
wyłącznie zbuntowanie lub rozpogodzoną
pasywność. Jezus przeszedł w swym ży-
ciu lecząc i uwalniając z każdej formy
cierpienia, ale stawił czoła upokorzeniu
i cierpieniu śmierci zarezerwowanej dla
złoczyńcy, śmierci na krzyżu. Tak to
Krzyż stał się drzewem zbawienia. Ina-
czej mówiąc, ci, którzy podziwiali Go za
rzeczy piękne, jakie czynił, byli przez
niego drastycznie zaproszeni do wzięcia
własnego krzyża i podążania za Nim.

Cierpienie w naszym życiu
Trzeba kształcić się i wychowywać

innych do życia cierpieniem, uczyć, by
traktowali ten czas jako czas, który może
stać się owocny. Udać się do szkoły
Jezusa i stać się towarzyszem podróży
w drodze do jakiegokolwiek Emaus, idąc
razem z drugim człowiekiem, wysłuchu-
jąc go, dając możliwość różnym „ucz-
niom", by opowiedzieli swoje rozczaro-
wania, swoje złudne oczekiwania, swoje
„a myśmy wierzyli", aby poprowadzić ich
do odczytania własnej historii w świetle
Jezusa Zmartwychwstałego, który żywy
pozostanie z nami. A więc zupełnie od-

mienne stanie się życie tego, kto zde-
cyduje się „istnieć", podróżując po dro-
gach świata, by spotkać braci i głosić im
Dobrą Nowinę. Podkreślając raz jeszcze,
że stało się to możliwe dzięki Jezusowi,
który „dokonując Odkupienia przez cier-
pienie, wyniósł zarazem ludzkie cierpie-
nie na poziom Odkupienia. Przeto też
w swoim ludzkim cierpieniu każdy czło-
wiek może stać się uczestnikiem odku-
pieńczego cierpienia Chrystusa. Teksty
Nowego Testamentu w wielu miejscach
dają temu wyraz. W Drugim Liście do
Koryntian Apostoł pisze: zewsząd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy się zwą-
tpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie
rozpaczamy; znosimy prześladowania,
lecz nie czujemy się osamotnieni; obalają
nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy
nieustannie w ciele naszym konanie Je-
zusa, aby życie Jezusa objawiło się w na-
szym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wyda-
wani na śmierć z powodu Jezusa, aby ży-
cie Jezusa objawiło się w naszym śmier-
telnym ciele - przekonani, że Ten, który
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci ży-
cie także nam. (SD, 19-20)

Nasze cierpienia zjednoczone z Jezuso-
wymi

Przeżywać z Chrystusem własne
cierpienia aż do wysiłku, by stanowić
z Nim jedno, oznacza dać Mu możliwość,
aby nas przemienił w nowe stworzenia,
które dzień po dniu pozostawia stare
rzeczy. To trudny proces, jeśli myśli się
o niewiarygodnym wysiłku i walce, na
jaką trzeba się zdobyć, by zmienić silnie
wkorzenioną mentalność. Sposobem myś-
lenia, wydającym się być łatwym, pię-
knym i doskonałym jest szukanie tego,
„co mi odpowiada". Tymczasem jednak
nie ma niczego tak bardzo zajmującego,
jak przekonanie się o miłości Ojca i otrzy-
manych darach oraz odpowiedzenia na
Jego zaproszenie: „darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie". Warto jest zaakcepto-
wać własne życie odważnie, ochotnie, ze
wszystkimi jego ograniczeniami i możli-
wo-ściami, bez ulegania pokusie, aby się
z nim pogodzić. W zetknięciu się
z cierpiącymi krańcowo bezowocna jest
dla osoby próba ucieczki od własnej
odpowiedzialności, chowanie się, by inni
nie widzieli tego, czego nie chce ona
sama w sobie dostrzec. Uczenie się i prze-
żywanie w komunii z Chrystusem całej
naszej egzystencji, pozwala zdobyć wiel-
ką wrażliwość na ubóstwo innych, czyni

nas zdolnymi do zapomnienia siebie w da-
waniu innym tego, co sami otrzymujemy
nieustannie od Pana. Wiemy, jak prawo
miłości jest w tym wspaniałomyślne: Kto
straci własne życie, odnajdzie je.

Cierpiący - życie misjonarza
Odkąd rozpoczęliśmy nasze rozważania,

coraz wyraźniejsze stają się dwa ważne
aspekty: pierwszy - osoby cierpiące są
wezwane do intensywnego życia modli-
twy, a co oznacza komunię z Ojcem
i uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa;
i drugi - co znaczy nauczyć się „być
z Nim", w kontemplacji Jego Oblicza, aby
słyszeć wołanie o pomoc, wznoszone
przez liczną rzeszę naszych cierpiących
braci. Innym aspektem jest misyjność. Jan
Paweł II ciągle swoimi słowami dekla-
rował jak „w dzisiejszym społeczeństwie,
pewna kultura osobę chorą uważa za
równoznaczną z kłopotliwą przeszkodą,
nie uznając jej cennego wkładu, jaki
wnosi ona we wspólnotę na poziomie
duchowym." A jednak, nalega Jan Paweł
II zwracając się do chorych, „wy możecie
stać się dla wielu, jeżeli z uległością
przyjmiecie wolę Bożą, słowem nadziei
a nawet radości, ponieważ mówicie czło-
wiekowi tego czasu, często niespokojnego
i nieumiejącego nadać sens cierpieniu, że
Bóg nas nie opuścił. Przeżywając z wiarą
waszą sytuację, świadczycie, że Bóg jest
blisko. Głosicie, iż ta bliskość Pana, czuła
i kochająca sprawia, że nie ma takiej pory
życia, której nie byłoby warto przeżyć.
Choroba i śmierć nie są rzeczywistoś-
ciami, od których ucieka lub które należy
cenzurować, gdyż są nieużyteczne, ale
obydwie są etapami drogi", (przemówie-
nie z okazji IXDnia Chorego)

Świadkowie możliwości, jakie niesie
z sobą cierpienie
Jest wielu świadków, uczących nas, jak

przeżywać nasze cierpienia w komunii
z Chrystusem, z miłością i dla dobra
Kościoła. Wśród nich znajduje się Sługa
Boży ks. prał. Luigi Novarese, założyciel
Cichych Pracowników Krzyża i Centrum
Ochotników Cierpienia. Przebycie bardzo
ciężkiej choroby pozwoliło mu doświad-
czyć dramatu cierpienia. Ponadto wielo-
krotne hospitalizacje umożliwiły mu poz-
nanie smutnej degradacji, na jaką narażeni
są chorzy. Wielka delikatność duszy, owo-
cu nie tylko cierpienia, ale także szczerej
pobożności maryjnej , towarzyszącej mu
od dzieciństwa, doprowadziła go do zro-



zumienia, jak konieczne jest nadanie
sensu cierpieniu i przezwyciężenie natu-
ralnej nieodpowiedzialności, rodzącej się
w tych, którzy go doświadczają. Naśla-
dując przykład Maryi, z dyspozycyjnością
przyjął charyzmat, który teraz jest spu-
ścizną Kościoła. Od 1943 roku zaczął
proponować, najpierw kapłanom, a póź-
niej świeckim (zdrowym i chorym) prze-
de wszystkim cierpiącym, dążenie, by
przeżyć własne cierpienie, zaakceptowane
i ofiarowane, w łączności z misterium
Chrystusa, które czyni apostołami, a więc
również i „prorokami" na rzecz dowarto-
ściowania każdej formy cierpienia obe-
cnego w życiu ludzkim, (por. Statut CVS,
art. 2) Aby dojść do tego celu, zaprasza on
do odpowiedzialnego życia własnym „po-
wołaniem chrzcielnym i misją apostolską,
w komunii z Chrystusem ukrzyżowanym i
zmartwychwstałym, przyjmując szczegól-
ną obecność Maryi w życiu Kościoła
(J 19, 25-27), powierzając się Świętej Ma-
tce, która formuje prawdziwych aposto-
łów Chrystusa". (Statut CVS, art. 5) Dos-
konale świadomy codziennej walki, jaką
musi podjąć ten, kto poważnie podejmuje
wędrówkę śladami Chrystusa, za przy-
kładem Maryi, zaproponował pewne
szczególne doświadczenie życia ducho-
wego, jakim jest „namiot wewnętrzny",
definiowany przez niego w taki sposób:
„Jest to przestrzeń, jaką dajemy Bogu
w nas samych, która może przybrać od
maksimum Jego obecności dla tego, kto

czyni z Boga centrum i cel własnej
egzystencji, po minimum dla tego, kto nie
zacieśni relacj i z Bogiem, zatrzymując się
na życiu powierzchownym, a być może
zaprzeczającym temu, co się deklaruje".

Z Maryją, aby nadać „sens" każdemu
życiu

Przykład Najświętszej Maryi Panny
jest jak najbardziej pozytywny dla tych,
którzy pragną zrealizować tę „przestrzeń."
Ona jest przykładem uległości na dzia-
łanie Ducha Świętego tak wielkiej , że po-
zwoliła „Słowu", aby stało się ciałem.
Ona jest pełna Boga, gdyż całkowicie ot-
warta na Niego. I kiedy zastanawiamy się
nad tymi charakterystykami Maryi, czy
nie nasuwa nam się na myśl, iż cisza jest
w Niej płodnością życia? Tak możemy
myśleć o wielu milczeniach, które w oso-
bach cierpiących przemieniają się w zdes-
perowaną pustkę. Cisza Maryi natomiast
czyni Ją Matką, sprawia, że staje się umi-
łowaną uczennicą Jezusa, pokorną słucha-
czką Słowa, od Nazaretu po Kalwarię,
aby wraz z Jezusem powtórzyć swoje
„tak". Rozumiemy, jak ważna jest możli-
wość przeżycia wraz z Nią drogi świę-
tości, krocząc ścieżką „siedmiu stopni ci-
szy wewnętrznej", zaproponowaną przez
Założyciela Cichych Pracowników Krzy-
ża. To droga wzrastania, która prowadzi
do całkowitej przynależności do Boga,
w oparciu o osobiste zaangażowanie
w świętość i apostolat - droga, która ro-

zwija się stopniowo w życiu duchowym,
realizowana dzięki łasce Ducha Świętego.
To szlak, który pomaga naśladować za-
proszenie Ojca Świętego Jana Pawła II na
to nowe tysiąclecie, zaproszenie, by „wy-
płynąć na głębię", zaproszenie do świę-
tości, do której wszyscy jesteśmy wez-
wani, jak napisał sam papież w Adhortacj i
apostolskiej Christifideles Laici w nr 53:
„Wezwanie Pana odnosi się do wszystkich
i do każdego: także i chorzy są posłani
do pracy w winnicy" Oprócz tego doda-
wał, iż ciężar fatygi, różne trudności, nie
mają prowadzić do pasywności, ale do te-
go, by pracować w „winnicy", żyjąc wła-
snym powołaniem ludzkim i chrześcijań-
skim, biorąc udział w budowaniu Kró-
lestwa Bożego na nowe, jeszcze cenniej-
sze sposoby.

Zwracamy się do Niepokalanej ,
naszej wiernej towarzyszki podróży, by
kierowała nas w wędrówce. Ona to zre-
alizowała w ciszy swoją przynależność
do Boga w całkowitej komunii. Ona to
zaprasza nas, byśmy uczynili wszystko,
co Jezus nam powie. Ona, która jest „Na-
miotem" Boga wśród nas, pomoże nam
być namiotem Boga dla braci.

Anna Maria Cipriano,
tłum. Eulalia Jelonek

Oprac. na podst. art. z kwartalnika Kotwi-
ca 2/2009

ŚWIĘTY DOBRY ŁOTR
„Gdy przyszli na miejsce zwane Cza-

szką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej Je-
go stronie. (. . . ) Jeden ze złoczyńców, któ-
rych tam powieszono, urągał Mu: «Czyż
ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc sie-
bie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł:
«Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę
samą karę ponosisz? My przecież spra-
wiedliwie odbieramy bowiem słuszną ka-
rę za nasze uczynki, ale On nic złego nie
uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego króles-
twa». Jezus mu odpowiedział: «Zapraw-
dę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną
w raju»". Łk 23,33.39-43

Apokryfy podpowiadają, że ten ukrzy-
żowany po prawej stronie Chrystusa zło-

czyńca, który nawrócił się i zmarł skru-
szony, miał na imię Dyzma. Jego kult roz-
wijał się od początków chrześcijaństwa,
a nabrał znaczenia w IV wieku, kiedy to
pojawiła się legenda o znalezieniu jego
krzyża. Jest patronem więźniów, skazań-
ców, kapelanów więziennych, umierają-
cych, pokutujących i nawróconych grze-
szników. Często przyzywano go jako
orędownika podczas wzbudzania żalu
za grzechy, stanowi bowiem wzór dosko-
nałego żalu za grzechy. Święto Dobrego
Łotra obchodzi się 26 marca. Atrybutami
Dobrego Łotra są krzyż, łańcuch, maczu-
ga, miecz lub nóż.
Jego postać najbardziej czczona jest

w prawosławiu, co też widać na pod-
stawie sztuki sakralnej Kościołów wscho-
dnich, gdzie można spotkać indywidualne
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przedstawienia Dobrego Łotra. W XVII
wieku w Rosji powstał typ ikony tzw.
marszowej . Przedstawiały one Dobrego
Łotra jako mężczyznę w czerwonej opoń-
czy przerzuconej przez ramie, z krzyżem
w jednym ręku, a z mieczem lub nożem w
drugim. Ikony te przeznaczone były dla
band rozbójników. Do historii dwóch
łotrów nawiązuje też prawosławny krzyż -
symbolizuje ich dolna belka: jej prawe,
wzniesione ku górze ramię to dobry łotr,
lewe i obniżone to zły łotr.

Pobożność chrześcijańska odnalazła
w Dobrym Łotrze przykład skruchy, wia-
ry i bezgranicznej ufności. Jest on patro-
nem Gallipoli na półwyspie o tej samej
nazwie (Turcja). Specjalnym kultem ota-
czano go w diecezji nowojorskiej . Rów-
nież w zakonie franciszkańskim Dyzma
cieszył się początkowo dużym nabożeń-
stwem. W Polsce czczono Dobrego Łotra
na Śląsku i w diecezji przemyskiej .

Mówi się, że Dobry Łotr to „święty
złodziej", który ukradł niebo. Jezus zba-
wia człowieka o szokującej przeszłości,
byśmy zobaczyli, że ostatnie słowo za-
wsze należy do miłości i że nadzieja zba-
wienia pojawić się może w najmniej
oczekiwanych okolicznościach. Stąd też
Dobry Łotr jest także symbolem Bożego
miłosierdzia. Natomiast Zły Łotr (Geglas)
jest ostrzeżeniem dla zatwardziałych
grzeszników. Można być bardzo blisko
Chrystusa, tak jak on, można nawet razem
z Nim cierpieć i umierać, a jednak od-
rzucić łaskę nawrócenia. Zły Łotr nie tyl-
ko nie skorzystał z tej wyjątkowej okazji,

ale przyłączył się do prześladowców Pana
Jezusa i urągał Mu.

Abp Józef Michalik przyznaje, że czę-
sto modli się do Dobrego Łotra, którego
odkrył po przyjściu do Archidiecezji Prze-
myskiej jako jednego z jej patronów: „To
był pierwszy wielki święty kanonizowany
przez Pana Jezusa, święty ostatniej na-
dziei na zbawienie. Niezwykle optymisty-
czny święty. Z nim bardzo często rozma-
wiam". „Był przecież taki przypadek, że
zabójca na kilka minut przed śmiercią
uwierzył i z ust samego Jezusa otrzymał
gwarancję zbawienia „dziś ze Mną bę-
dziesz w raju" (Łk 23,43). Czy była to
wiara wielka, czy mała, dojrzała czy pełna
wątpliwości, mocna refleksją, czy niepe-
wna odruchem spontaniczności - nie wia-
domo, co w tym akcie umierającego za-
bójcy było decydujące. Faktem jest, że
znalazł upodobanie w oczach Jezusowych
i usłyszał krzepiące zdanie: Dziś ze Mną
będziesz w raju. Dobry łotr nie zdążył już
wykazać wierności wierze w codziennym

życiu, nie zdążył dać dowodów życia
z wiary, ale czy nie dał największego do-
wodu cierpienia z Chrystusem, aż do koń-
ca? Towarzyszył Mu odtąd w ciszy, bez
bluźnierstwa, współcierpiał z boku, aż do
przebicia Jego serca, w oczekiwaniu
na kolejne cierpienie, połamania włas-
nych nóg, które miało przyspieszyć i jego
zgon. Potencjał mocy Bożej ukazany
w nawróceniu ukrzyżowanego sąsiada
Golgoty jest niezwykły, wprost nie do
pojęcia po ludzku, bo ludzie w takich sy-
tuacjach nie szukają zbawienia, ale po-
mocy w ucieczce lub ulgi w cierpieniu;
a tu nagle przebiła się inna perspektywa
i zwyciężyła dobroć serca, współczucie
zbudowane na prawdzie doprowadziło
do aktu wiary: „my przecież sprawiedli-
wie, odbieramy słuszna karę za nasze u-
czynki, ale On nic złego nie uczynił"
(Łk 23, 41 ). (w: Przypatrzcie się bracia,
wierze Waszej) .

Cisi Pracownicy Krzyża

VERA ICON - Św. Weronika, Mandylion i Całun Turyński
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Modlitwa za wstawiennictwem św. Dobrego Łotra:

O Błogosławiony Łotrze! Otrzymałeś łaskę udziału w cierpieniach mojego Zbawiciela.
U boku Jezusa na krzyżu byłeś tam gdzie chciałbym być ja: skruszony i pełen współczucia
grzesznik. Twoja głowa pochylała się ku Boskiemu Ukrzyżowanemu; i to jest moim
pragnieniem. Większość ludzi kochała Chrystusa za Jego cuda, w Jego chwale. Ale Ty, Ty
kochałeś Go w Jego opuszczeniu, w Jego bólu i konaniu. Uproś mi, łotrowi jak ty, łaskę
litości i pocieszenia w godzinie śmierci; by ostatnie uderzenie mojego biednego serca, tak jak
to było z Tobą, dokonało się w komunii miłości z Sercem Chrystusa Jezusa umierającego
dla nas. Amen.

„ Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł
do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tyl-
ko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się
temu, co się stało.” Łk 24, 12

W VI stacji Drogi Krzyżowej wspo-
minamy św. Weronikę. Nie zważając na
tłum złośliwych szyderców, otarła cierpią-
cemu Chrystusowi twarz z potu, krwi
i kurzu. W nagrodę za swój miłosierny
czyn miała ona otrzymać, odbity na chu-
ście, wizerunek twarzy Zbawiciela. Choć
jej osoba i czyn wciąż są żywe w tradycji
religijnej , trudno doszukać się jej śladów
w historii. Nie wspominają o niej Ewan-
gelie, nie występuje w Martyrologium
Rzymskim. Pojawia się w apokryfach i le-

gendach w IV w., utożsamiana z jedną
z kobiet, płaczących nad cierpiącym Je-
zusem, Marią z Betanii, tą uzdrowioną
z krwotoku, bądź uważana jest za jedną
z uczennic Mistrza. Również jej dalsze lo-
sy są różnie przedstawiane. Jedno z podań
opisuje, jak cierpiący cesarz Tyberiusz
wyzdrowiał, spojrzawszy na twarz Chry-
stusa na przyniesionej przez Weronikę
chuście. Według innych, przekazała ona
chustę papieżowi, św. Klemensowi Rzym-
skiemu, która to chusta ma do dziś
znajdować się wśród relikwii, zgromadzo-
nych w Bazylice św. Piotra. Współcześnie
spotyka się pogląd, że św. Weronika to nie
osoba, ale właśnie sama chusta (od ła-
cińskiego: vera icon – prawdziwy obraz,
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lub greckiego: iere ikon – święte oblicze).
Jej personifakcją jest postać świętej ze
wspomnianych legend. Świadczą one, jak
żywy był wśród chrześcijan od najdaw-
niejszych czasów kult Cudownego Obli-
cza. Pomimo swej niepotwierdzonej histo-
ryczności, św. Weronika czczona jest jako
patronka m.in. praczek, tkaczek i fotogra-
fów.

***
Inne legendy mówią o wizerunku

Chrystusa, podarowanym królowi Edessy
(dzisiaj Urfa w Turcji) – Abgarowi V.

Kiedy ów władca zachorował, posłał
do Jezusa swego archiwistę z listem i pro-
śbą o uzdrowienie. Sługa ów miał również
dostarczyć królowi obraz lub opis Jego
postaci. Chrystus, pragnąc uczynić zadość
pragnieniu władcy, poprosił o ręcznik

(mandylion), którym wytarł umytą twarz.
Wtedy w cudowny sposób pojawiło się na
nim oblicze Pana. Według innej wersj i,
wizerunek twarzy Jezusa „ nie-ludzką-rę-
ką-uczyniony”, podarował choremu królo-
wi św. Juda Tadeusz. Uzdrowiony władca
nawrócił się i z całym dworem przyjął
chrzest, a Mandylion, oprawiony w ramy,
czczony był w tamtejszym Kościele do
czasu prześladowań. Później zaginął. Od-
naleziony został w gruzach murów miej-
skich w roku 525. Jako prawdziwy obraz
Chrystusa dał podstawę mandylionom –
ikonom, które upowszechniły się od VI
w., stając się wzorem, a niedługo potem
jedynym sposobem przedstawiania Jezu-
sa, nie tylko w Kościele Wschodnim.
W X w. Mandylion został przeniesiony do
Konstantynopola, a w 1204 r. po zajęciu
miasta przez uczestników IV Krucjaty –
zaginął.

***
Dzisiaj oba te wizerunki bywają

utożsamiane z całunem, który pojawił się
w średniowiecznej Francji, a po przenie-
sieniu do północnych Włoszech nazywany
jest Całunem Turyńskim. Spory o autenty-
czność Całunu trwają od czasu jego uja-
wnienia. Nie rozwiały ich drobiazgowe
badania, którym ta tajemnicza tkanina
została poddana w ostatnich dziesięcio-
leciach. Obraz na niej przedstawiony, od-
powiada ewangelicznym opisom męki
Zbawiciela, potwierdzonym przez archeo-
logów i historyków. Szczegóły anatomic-
zne, również zgodne są z rzeczywistością.
Nie udało się też odtworzyć, w przeko-
nujący sposób, procesu powstania wize-
runku. Mimo to autentyczność Całunu Tu-
ryńskiego nie została oficjalnie potwier-

dzona ani zakwestionowana.
***

Czyżby więc, Zbawiciel zechciał nam
pozostawić aż trzy Swoje wizerunki „nie-
ludzką-ręką-uczynione”? A może to jeden
i ten sam obraz? Czy jednak jest on au-
tentyczny, czy też jest genialną misty-
fikacją? Nie wiem. Wiem tylko, że taje-
mnice owych wizerunków bledną wobec
Tajemnicy Zmartwychwstania, jak gwiaz-
dy w blasku słońca. A dzień, w którym
prosty, galilejski rybak znalazł w skalnym
grobowcu „ same tylko płótna”, na zawsze
pozostanie najważniejszym dniem w dzie-
jach ludzkości. Alleluja!

Grzegorz Mleczko

ROZMOWA MIŁOSIERNEGO BOGA Z DUSZĄW ROZPACZY
Jezus: Duszo w ciemnościach pogrążo-
na, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze
stracone, wejdź w rozmowę z Bogiem
swoim, który jest miłością i miłosier-
dziem samym.

Lecz, niestety, dusza pozostaje głucha
na wołanie Boże i pogrąża się jeszcze
w większych ciemnościach. Jezus woła
powtórnie: Duszo, usłysz głos miłosierne-
go Ojca swego.

Budzi się w duszy odpowiedź: Nie ma
już dla mnie miłosierdzia. I wpada w je-

szcze większą ciemność, w pewien rodzaj
rozpaczy, który daje jej pewien przed-
smak piekła i czyni ją całkowicie nie-
zdolną do zbliżenia się do Boga. Jezus
trzeci raz mówi do duszy, lecz dusza jest
głucha i ślepa, poczyna się utwierdzać
w zatwardziałości i rozpaczy. Wtenczas
zaczynają się niejako wysilać wnętrzności
miłosierdzia Bożego i bez żadnej współ-
pracy duszy daje jej Bóg swą ostateczną
łaskę. Jeżeli nią wzgardzi, już ją Bóg po-
zostawi w stanie, w jakim sama chce być
na wieki. Ta łaska wychodzi z miłosier-
nego Serca Jezusa i uderza swym świa-

tłem dusze, i dusza zaczyna rozumieć wy-
siłek Boży, ale zwrócenie [się do Boga]
od niej zależy. Ona wie, że ta łaska jest
dla niej ostatnia, i jeżeli okaże jedno
drgnienie dobrej woli - chociażby naj-
mniejsze - to miłosierdzie Boże dokona
reszty.

Jezus: Tu działa wszechmoc Mojego mi-
łosierdzia, szczęśliwa dusza, która sko-
rzysta z tej łaski. Jak wielką radością
napełniło się serce Moje, kiedy wracasz
do Mnie. Widzę cię bardzo słabą, dlatego
biorę cię na własne ramiona i niosę cię
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w dom Ojca Mojego.

Dusza, jakby przebudzona: Czy to możli-
we, żeby jeszcze dla mnie było miło-
sierdzie? - Pyta się pełna trwogi.

Jezus: Właśnie ty, dziecię Moje, masz
wyłączne prawo do Mojego miłosierdzia.
Pozwól Mojemu miłosierdziu działać
w tobie, w twej biednej duszy; pozwól,
niech wejdą do duszy promienie łaski,
one wprowadzą światło, ciepło i życie.

Dusza: Jednak lęk mnie ogarnia na samo
wspomnienie moich grzechów i ta stra-
szna trwoga pobudza mnie do powątpie-
wania o Twojej dobroci.

Jezus: Wiedz, duszo, że wszystkie grzechy
twoje nie zraniły Mi tak boleśnie serca,

jak obecna twoja nieufność; po tylu wy-
siłkach Mojej miłości i miłosierdzia nie
dowierzasz Mojej dobroci.

Dusza: O Panie, ratuj mnie sam, bo ginę,
bądź mi Zbawicielem. O Panie, resztę
wypowiedzieć nie jestem zdolna, rozdarte
jest moje biedne serce, ale Ty, Panie. . .

Jezus nie pozwolił dokończyć tych słów
duszy, ale podnosi ją z ziemi, z otchłani
nędzy i w jednym momencie wprowadza-
ją do mieszkania własnego Serca, a wszy-
stkie grzechy znikły w okamgnieniu, mi-
łości żar zniszczył je.

Jezus: Masz, duszo, wszystkie skarby
Mojego serca, bierz z niego, cokolwiek ci
potrzeba.

Dusza: O Panie, czuję się zalana Twoją
łaską, czuję, jak nowe życie wstąpiło we
mnie, a nade wszystko czuję Twą miłość
w mym sercu, to mi wystarcza. O Panie,
przez wieczność całą wysławiać będę
wszechmoc miłosierdzia Twego; ośmielo-
na Twoją dobrocią, wypowiem Ci wszy-
stek ból serca swego.

Jezus: Mów, dziecię, wszystko bez żad-
nych zastrzeżeń, bo słucha cię serce mi-
łujące, serce najlepszego przyjaciela.

O Panie, teraz widzę całą swoją niewdzię-
czność i Twoją dobroć. Ścigałeś mnie
swoją łaską, a ja udaremniałam wszystkie
Twoje wysiłki, widzę, że należało mi się
samo dno piekła za zmarnowanie Twych
łask.

Jezus przerywa duszy rozmowę - i [mó-
wi] : Nie zagłębiaj się w nędzy swojej,
jesteś za słaba, abyś mówiła; lepiej patrz
w Moje serce pełne dobroci i przejmij się
Moimi uczuciami, i staraj się o cichość
i pokorę. Bądź miłosierna dla innych, ja-
ko Ja jestem dla ciebie, a kiedy poczu-
jesz, że słabną twe siły, przychodź do źró-
dła miłosierdzia i krzep duszę swoją,
a nie ustaniesz w drodze.

Dusza: Już teraz rozumiem miłosierdzie
Twoje, które mnie osłania jak obłok
świetlany i prowadzi mnie w dom mojego
Ojca, chroniąc mnie przed strasznym
piekłem, na które nie raz, ale tysiąc razy
zasłużyłam. O Panie, nie wystarczy mi
wieczności na godne wysławianie
Twojego niezgłębionego miłosierdzia,
Twojej litości nade mną.

Św. Faustyna Kowalska,
Dzienniczek, nr 1486

Współcześnie coraz częściej głoszony
jest pogląd, że rodzina to niejako prze-
żytek nowoczesności. Lansowany jest
szczególnie przez środowiska, które tę
najmniejszą grupę społeczną chcą inter-
pretować jedynie jako związek partnerski,
bez uściślania, iż jest to związek dwóch
przeciwnych płci (kobiety i mężczyzny)
bazujących na sakramentalnym przymie-
rzu zawartym ze samym Stwórcą oraz

prawie cywilnym. Wprawdzie środowiska
chrześcijańskie i prawicowe ostro pro-
testują, zauważając w tym poglądzie za-
lążki tendencji prowadzących do stopnio-
wego, ale w konsekwencji całkowitego
rozpadu rodziny jako najmniejszej , naj-
ważniejszej i najcenniejszej komórki spo-
łecznej , ale protesty te wydają się być
ciągle za słabe. Tym bardziej , że lanso-
wana ideologia gender coraz mocniej

swoim „ideologicznym racjonalizmem”
przesiąka w tkankę struktury społecznej
i rodzinnej . Kto w tym sporze wygra?
Wydaje się, że powinien wygrać mą-
drzejszy, czyli każdy z nas. Przecież to od
nas jako obywateli, katolików zależy, jaka
będzie przyszłość każdej rodziny i spo-
łeczeństwa. Nie możemy dać się zma-
nipulować tym, którzy jak „klakierzy” po-
wtarzają slogany niby promujące dobro
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człowieka. Tym bardziej , że rodzina jest
dziełem Boga, zaplanowanym fenomenem
człowieczego bytowania.

Niepokojącym aspektem tego rodzaju
poglądów jest źle rozumiane hasło wol-
ności, które przez część społeczeństwa
polskiego interpretowane jest bardzo su-
biektywnie. Wolność chociaż jest poję-
ciem uniwersalnym i aksjologicznie bar-
dzo ważnym, dla wielu oznacza jedynie
czynienie tego co mi się podoba. Nie-
którzy nawet twierdza, iż wartość ta lo-
kuje się w przestrzeni dyskryminacji, nie-
nawiści, nietolerancji i ograniczenia, bo-
wiem każdy w imię wolności powinien
decydować co jest dobre a co złe. Tym-
czasem wolność to życie w prawdzie,
zgodnie z sumieniem, zgodnie z kode-
ksem judeochrześcijańskim (dekalogiem).
W tym sensie życie rodzinne tez winno
być kojarzone jedynie z podejściem wiel-
kiej tolerancji, bez względu na prawdę
Objawioną, bez względu na płeć biolo-
giczną.

Jeszcze kilka lub kilkanaście lat te-
mu, rodzina zajmowała najwyższe miej-
sce na szczeblu drabiny hierarchicznej , ja-
ko wartość przynosząca szczęście jed-
nostce w społeczeństwie. W jednym do-
mostwie gospodarczym mieszkało całe
pokolenie nieraz od pradziadków aż
do prawnucząt. Niestety industrializacja
i urbanizacja oraz zmieniające się systemy
polityczne powoli rozbijały ten tradycyjny
model rodziny, który współcześnie reali-
zowany jest jako: rodzice plus jedno
dziecko, rodzice plus dwoje dzieci, albo
rodzice bez dzieci lub matka z dzieckiem
ewentualnie tzw. singlizm.

Elementów, które powoli rozwarst-
wiają tradycyjny model rodziny jako
związku kobiety i mężczyzny należy upa-
trywać już w dobie oświecenia. Wówczas
powstający prąd zwany deizmem określał
Boga jako architekta stwarzającego świat.
Jednakże po dokonaniu aktu stwórczego
tenże bóg zostawił swoje dzieło i przestał
się interesować człowiekiem, co dopro-
wadziło do powstania dualnych procesów,
w których racjonalizowało się rozejście
Boga i ojcostwa, rozumu i wiary, chrze-
ścijaństwa i świeckości. Dualizm ten bar-
dzo mocno odbija się współcześnie w pro-
cesie laicyzacji. Właśnie w tym czasie Jan
Jakub Rousseau deklarował, że ojcostwo
jest przywilejem społecznym sprzeciwia-
jącym się równości. Osoba ludzka zostaje
zredukowana do jednostki - obywatela,
który ma równe prawa bez względu

na płeć czy orientację seksualną.
Powyższe założenia implikują podsta-

wy ideologii gender, która w ostatnim
czasie tak mocno akcentowana jest na ła-
mach programów publicystycznych. War-
to zatem postawić sobie pytanie. Co to
jest ideologia gender? Ideologia bo na pe-
wno nie jest to filozofia gender, jak twier-
dzą niektórzy nawet w środowiskach
naukowych. Filozofia zdąża do prawdy,
do piękna o Bogu o rodzinie, natomiast
ideologia zdąża do fałszowania rzeczywi-
stości do odzierania jej z fundamentu do-
bra i piękna. Wydaje się, iż nawet piewcy
nie do końca potrafią dokładnie wyjaśnić
etymologie tego słowa, bowiem gender
określają jako: pleć, rodzaj, płeć społecz-
na, płeć kulturowa, specyfika seksualna,
społeczna kategoria pici, równouprawnie-
nie płci, dyskryminacja płciowa, tożsa-
mość płciowa, normy seksualne, równo-
waga płci, parytet płci, role płciowe, płeć
wewnętrzna, analiza płci, poszukiwanie
w dziedzinie płci itd. [M. Peeters, Gender
– światowa norma polityczna i kulturowa,
Warszawa 2013, s. 34].

Wróćmy jednak nieco do kontekstu
historii. Warto uświadomić sobie, że cho-
ciaż oświecony deizm dał podstawę ideo-
logii gender, to jednak pewne jej elementy
były lansowane również w innych praw-
dach myślowych. Przykładowo Fryderyk
Nitsche głosił postulat śmierci Boga,
stwierdzając, ze boga niema, Bóg umarł.
Jeśli zatem nie ma boga wobec tego bo-
giem jest nadczłowiek, w istocie o wiele
lepszy od zwykłego człowieka. Ów nad-
człowiek to niejako antidotum, który wy-
pełnia owa lukę „śmierci Boga” posiada-
jąc przy tym władzę absolutną. Właśnie
gender w dużym zakresie opiera się na tej
idei.
Fryderyk Nitsche uśmiercił Boga. Sko-

ro jednak to Bóg jest Stwórca człowieka
oznacza to, iż należy zatem uśmiercić
człowieka. Uśmiercić człowieka, aby nie
był dziełem Boga. Proces ten rozpoczęto
od uśmiercenia ojca. Wydaje się, że wła-
śnie Zygmunt Freud wpisuje się w to za-
gadnienie bowiem w swojej teorii mówiąc
o antropologii człowieka czyni z zasady
libido (przyjemności) główną motywację
ludzkiego działania. To pierwszy krok do
seksualizacji człowieka i kultury. Według
Zygmunta Freuda: ojciec, cywilizacja, jej
instytucje i prawa, system edukacji, wła-
dza, rząd, normy moralne, Bóg, uniemo-
żliwiają człowiekowi wyładowanie swej
seksualności, są represyjne. Więcej szczę-

ście nie jest wartością kulturową, więc
Freud nieświadomie oddzielił biologię
od socjalizacji. Tymczasem w całej ideo-
logii gender oddziela się płeć biologiczna
od człowieka od kulturowej , uważając, że
tożsamość jednostki należy określać we-
dle standardów jej zachowania oraz su-
biektywnego jej określenia kim jest
w społeczeństwie. Można zatem supono-
wać, iż poglądy twórcy psychoanalizy są
jakimś elementem składowym tej ideo-
logii [M. Peeters, dz. cyt. , ].

Fryderyk Nitsche w swojej filozofii
„zamordował (uśmiercił) Boga”, Zygmunt
Freud „zamordował ojca – odrzucenie
ojcowskiej miłości”, jest zatem czas aby
„uśmiercić matkę”. Dokonała tego Mar-
garet Sanger. Ona bowiem jako „królowa”
światowego feminizmu miała w planie
„wyzwolenie kobiet z niewoli reprodu-
kcji” [M. Peeters, dz. cyt. , ]. Proces ten
rozpoczęła od udoskonalania środków
technicznych służących do kontroli pło-
dności. Zresztą kobieta nie może realizo-
wać się jedynie w małżeństwie. Macie-
rzyństwo jest zagrożeniem dla jej statusu
społecznego. Należy wałczyć o równo-
uprawnienie. Kobieta musi wyjść z baraku
czterech ścian. W latach sześćdziesiątych
dokonał się niejako przewrót w dziedzinie
seksualności poprzez upowszechnienie pi-
gułki antykoncepcyjnej . Następnie posta-
rano się o legalizacje aborcj i, jeśli nie
całkowicie to przynajmniej w niektórych
przypadkach. W ten sposób kultura za-
chodnia na bazie antykoncepcyjnej men-
talności stłumiła chęć kobiety do macie-
rzyństwa, roli matki, jako najcenniejszego
daru Boga i najwyższej pozycji w spo-
łeczeństwie. Kobieta w swojej emocjo-
nalnej konstrukcji osobowości niejako
utraciła sens swojego powołania na rzecz
zdobywania tzw. Równości w zakresie
praw społecznych, ekonomicznych i poli-
tycznych. Warto zauważyć, iż to właśnie
w ideologii gender o równość, która jest
nieodłącznym atrybutem mentalności
antykoncepcyjnej .

Historia toczy się dalej . Uśmiercono
Boga, uśmiercono ojca, uśmiercono matkę
(macierzyństwo). Przyszła zatem kolej
na następną zbrodnie w stylu Kaina – za-
mordować małżeństwo i rodzinę. Po co
potrzebny jest dzisiaj średniowieczny
małżonek, który oddany jest rodzinie
na całe życie, wierny i odpowiedzialny.
Przecież to niewierność staje się normą.
Po co potrzebne jest małżeństwo hetero-
seksualne, jak przecież dwóch partnerów
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Krzyż z Limpias "Jezus w agonii"

tej samej płci tez potrafią zając się dzie-
ckiem. Warto zatem współmałżonka za-
stąpić przypadkowymi partnerami w stylu
„wymienię cię na lepszy model”.

Przy lansowaniu tego typu stylu życia
rodzina zadrżała a matka i ojciec utracili
swoje cele i zadania. Na rodzinę współ-
czesną zrzucono bombę jak niegdyś
na Hiroszimę. Nagle dziecko otrzymało
więcej praw od rodziców. Przyjęło status
obywatela tracąc prawo do bycia dzie-
ckiem, synem, córką ojca i matki. Dostało
się jedynie pod jakąś zaplanowaną
kuratele tych, którzy chcą być postępowi,
którzy chcą zbudować człowieka, ale już
bez Boga, nawet bez matki, bez ojca
i przede wszystkim bez małżeństwa.
Dziecko stało się produktem biznesu a nie
dobrem rodziców i społeczeństwa. Jest
niepotrzebne bowiem niszczy wolność,
burzy karierę. W taki oto sposób doko-
nuje się demontażu współczesnej rodziny.

Poza tym ważnym czynnikiem po-
magającym utrwalaniu genderyzmu są
środki ekonomiczne, bowiem promowa-
nie rodziny byłoby niszczeniem mental-
ności antykoncepcyjnej a co za tym idzie
uzyskiwaniem niższych dochodów
i w konsekwencji bankructwo przynaj-
mniej niektórych firm. Dlatego też wszel-
kiego rodzaju pomoc małżeństwom, które
z jakiś powodów maja trudności w za-
kresie powołania do istnienia i życia po-
tomstwa jest niewygodne. Propagowanie
naprotechnologi też jest niewygodne.
Dzisiejszym lobbystom gender wcale nie
chodzi o prawa kobiety, ale o pieniądze.
To tylko pozorne dbanie o dobro kobiety.
Gender jest niesamowitym zagrożeniem
dla rodziny i w ogóle dla człowieka, jest
złem a każde zło ma jakąś otoczkę po-
zornego dobra.

Historia nie się kończy. Trzeba za-
mordować małżeństwo wprowadzając
do świata nauki i świata społecznego no-

we formy określania modelu małżeństwa,
które nie ma nic wspólnego z „normalną
rodziną”. Współcześnie małżeństwem
mogą być związki partnerskie, bez wzglę-
du na płeć. Skoro jest płeć kulturowa
a nie biologiczna wobec tego nie można
przecież dyskryminować homoseksualis-
tów. Poza tym małżeństwa jednopłciowe
to niejako standard w nowoczesnej Eu-
ropie. Zawsze może być tak, że w zwią-
zku będzie dwóch mężczyzn, z których
jeden uzna się za kobietę. Będzie wów-
czas domagać się ślubu twierdząc, że
przecież wszystko jest w porządku,
ponieważ jeden z nas „jest kobietą”. A co
z dziećmi?. Na to też jest sposób. Można
je adoptować w imię twierdzenia, iż
prawo do dziecka ma każdy. O samym
dziecku wcale się nie myśli, że będzie
skrzywdzone, że zburzy się mu właściwy
obraz wychowania, obraz postrzegania
świat.

Spróbujmy zatem odpowiedzieć na
pytanie, co to jest gender. Jak się wydaje
gender to granat, który odbezpieczony
rujnuję, rani i zabija. Zabija przede wszy-
stkim rodzinę. Będą związki partnerskie,
dzieci się wyprodukuje. A te z rodzin
o wglądnie właściwych poglądach, jak
będzie trzeba to się odbierze pod pozorem
przemocy. W przedszkolach i szkołach
należy uczyć „równości i tolerancji” dla
nienormalności, przebierając chłopców
za dziewczynki i na odwrót. Edukacja
seksualna ma od najmłodszych lat polegać
będzie na poznawaniu swojego ciała,
by potem można było nabić konta ban-
kowe producentom antykoncepcji i kli-
nikom aborcyjnym. A ponieważ Kościół
walczy z tą ideologią należy też zrobić
wszystko, aby zaszeregować go do niewy-
godnych przeciwników i niszczyć na fo-
rum publicum. Po co słuchać kapłanów,
czy kompetentnych znawców owego za-
grożenia. Lepiej posłuchać programów

publicystycznych, które pozornie reko-
mendują wartość rodziny twierdząc, że
gender nie zagraża jej tożsamości. Zresztą
po co się przejmować, to tylko puste
słowa na łamach jakiejś tam telewizji.

Drodzy czytelnicy w ideologii gen-
der nie ma mowy o miłości, jest jedynie
mowa o seksualności, czyli zredukowa-
nie człowieka do poziomu instynktu
zwierzęcego, człowieka, który kieruje
się instynktem - jedynie instynktem.
Gender nie jest ideologią mówiąca o ró-
wności, jest zniszczeniem tożsamości
człowieka, bowiem w mózgu człowieka
istnieją różnice, których nie da się rów-
nouprawnić, różnice tę są konsekwen-
cją konstrukcji człowieka jako męż-
czyzny i kobiety. Ta różnica to dar Boga
- Stwórcy dla człowieka. Ideologia gen-
der jest ślepa na prawdę o człowieku,
jest ślepa na miłość.

Drodzy czytelnicy trzeba się modlić,
aby nie zniszczono rodziny. Łatwo ją
zniszczyć, a zniszczywszy już trudno
będzie ją na nowo odbudować. Każdy
z nas jako katolik jest zobowiązany
do protestowania, do wołania liberum
veto. Każdy rodzic jest zobligowany
do śledzenia programu nauczania w szko-
le do której uczęszcza jego dziecko. Trze-
ba mieć otwarte oczy i otwarty umysł,
aby nie dać się lobbystom. Nie dać się
szatanowi, który pod pozorem pięknego
dobra chce nam zaanektować zło. Ten
granat wrzucony we współczesną rodzinę
nie może zostać odbezpieczony. Musi zo-
stać przez mądrych saperów - rodziców
i zdrowo myślących ludzi zdetonowany
i wyrzucony. O to się módlmy i prośmy
Matkę Najświętszą, aby rodzina była silna
Bogiem i nie uległa destrukcji gendero-
wskiej ideologii.

Ks. JózefMłyński

Limpias to miejscowość w północnej
Hiszpanii. Choć znajduje się na znanym
i uczęszczanym szlaku turystycznym,
to jednak jest oddalona od ruchliwych
dróg. Położona w okolicy górzystej , z pię-
knymi widokami dokoła, blisko morza,
powietrze jest tu wspaniałe i czyste.
Dojechać najłatwiej samochodem albo ta-
ksówką z Laredo, odległego o 8 km. Naj-

bliższym lotniskiem jest Bilbao. Skle-
pików w Limpias jest niewiele. Szkoła,
poczta, lekarz, jeden ksiądz i jeden ko-
ściół z XVI wieku. Mury pochodzą z XIV
wieku. Mieścił się tam kiedyś klasztor. Na
zewnątrz kościół ma prosty kształt. Wy-
gląda skromnie. Wnętrze jest za to bogate.
Ołtarze, w stylu barokowym, pełne są zło-
conych ozdób.

Niezwykły krzyż
Uwagę przyciąga w kościele przede

wszystkim Krzyż. Jest umieszczony
w głównym ołtarzu. Ma 2,30 m wyso-
kości. Ciało Chrystusa na Krzyżu, natu-
ralnej wielkości, przedstawione jest bez
znaków wycieńczenia, jednak Twarz, z o-
czami wzniesionymi ku górze, wyraża ból
i modlitwę. Krucyfiks ten znany jest nie
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tylko w Hiszpanii, lecz również poza jej
granicami. Mówi się o nim: Jezus w Ago-
nii.
Wśród znawców historii sztuki, zdania

na temat tego, kto był rzeźbiarzem tego
dzieła, są podzielone. Niektórzy uważają,
że Montanes, inni twierdzą, że Menas.
W każdym razie reprezentuje ono szkołę
sewilską z XVIII w. Pewne jest, że w po-
łowie XVIII w. Krucyfiks znajdował się
w posiadaniu zacnego i zamożnego czło-
wieka nazwiskiem don Diego de la Piedra
y Sacadura, który mieszkał nad morzem,
w mieście Kadyks.

Cudowne ocalenie
Jak przekazuje tradycja, w 1755 r.

wskutek trzęsienia dna morza, miasto
znalazło się w niebezpieczeństwie zalania
falami morskimi. Mieszkańcy Kadyksu
zorganizowali uroczystą, błagalną proce-
sję ze szczególnie czczonymi obrazami
i figurami, lecz sytuacja stawała się coraz
groźniejsza. Wyruszono z drugą procesją.
Tym razem silni mężczyźni nieśli Krzyż
z Jezusem w Agonii. Gdy zbliżyli się ku
rozszalałym falom morskim, zaczęły ustę-
pować przed Krzyżem. Postępowali coraz
dalej od brzegu, a fale cofały się. Ludzie
uznali to zjawisko za cud. Miasto zostało
uratowane.

Później , na prośby i nalegania mie-
szkańców, właściciel przekazał Krzyż je-
dnemu z kościołów w Kadyksie, aby mo-
żna mu było oddawać publiczną cześć. Po
jego śmierci, zgodnie z testamentem, jaki
zostawił, Krzyż jako dar, umieszczony
został w kościele w Limpias, miasteczku,
z którego pochodził don Diego de la Pie-
dra. Od tej pory Chrystus w Agonii był
tam czczony i słynął łaskami.

Niezwykłe zjawisko
W latach 1919 i 1920 zaczęto obser-

wować i notować niezwykłe zjawiska,
które powtarzały się często. Krótko mo-
żna by je opisać następująco:
Wielu ludzi spostrzegało, że Jezus zacho-
wywał się tak, jakby był żywy i naprawdę
umierał właśnie na krzyżu. Poruszał ocza-
mi lub spragnionymi ustami. Zmieniał się
wyraz Jego oblicza i barwa Twarzy. Ciało
pokrywało się śmiertelnym potem. Krew
spływała z Jego ran i spod Korony Cier-
niowej .
Nie wszyscy widzieli te same porusze-

nia i zmiany. Na niektórych Jezus spoglą-
dał oczami pełnymi miłości. Inni doświa-
dczali spojrzenia gniewu, a we wszystkich

przypadkach skutki tych przeżyć posia-
dały znaczenie zbawienne. Notowano na-
głe nawrócenia, niezwykłe uzdrowienia
i umocnienie wiary.

Pierwsze zdarzenie tego rodzaju miało
miejsce podczas ostatniego dnia Misj i,
w Wielkim Poście, w czasie kazania
o. Agatangelusa, kapucyna, w dniu 30
marca 1919 r. Mała dziewczynka, w po-
bliżu ołtarza, zawołała: "Ojcze, ten Chry-
stus porusza się i patrzy na mnie". Us-
pokojono dziecko, lecz wkrótce inne dzie-
ci mówiły, że widzą poruszającego się
na Krzyżu Jezusa. Niektórzy dorośli też
spostrzegli ten fenomen. I - jak podaje
o. Gaspar de Cebrones, gwardian kapucy-
nów z Coruny - nastał "jeden krzyk bólu
i żalu za popełnione grzechy". Ludzie
prosili i błagali o przebaczenie i miło-
sierdzie.

Świadkowie
Świadectwa tych cudownych wyda-

rzeń - składane pod przysięgą przez ró-
żnych ludzi: lekarzy, księży, zakonników,
zakonnice, biskupów, adwokatów, żołnie-
rzy, kobiety, mężczyzn i dzieci - przecho-
wywane są w zakrystii kościoła. Zostały
też opublikowane w pismach katolickich.
Świadectwa lekarzy i studentów medycy-
ny, ujęte w sposób naukowy, opisywały

dokładnie wszystkie stopnie Agonii, jakie
widzieli u Jezusa na Krzyżu w Limpias.
Rozprawiono się w ten sposób również
z zarzutami sugestii, autosugestii, lub
zbiorowej histerii, wykluczając je całko-
wicie.

Przychodzili do kościoła innowiercy,
a także niewierzący. Niektórzy z cieka-
wości, inni, by wyszydzić głupotę wier-
nych, którym - jak sądzili - "coś się
przywidziało". I zdarzało się, że właśnie
owi sceptycy, pod wpływem jednego,
gniewnego spojrzenia Jezusa, padali
na kolana wołając o litość i przebaczenie.
Doktor praw, obywatel Valadolid, złożył
następujące oświadczenie: "Zaświadczam
pod przysięgą, że dzisiaj , 29 lipca 1919 r.,
w kościele Limpias, wbrew oczekiwaniu,
a nawet, prawdę mówiąc, nie wierząc w to
wszystko, widziałem kilka razy, jak Pan
Jezus zwrócił swe oczy najpierw w lewą,
potem w prawą stronę, a wreszcie je
zamknął i oblicze Jego zniknęło, jakby
w dymnej zasłonie, która przesunęła się
i Oblicze Jego ukazało się znowu oto-
czone Boską światłością, której cześć
oddaję".

Dobre owoce
W owym czasie w parafii Limpias

nastąpiła gwałtowna przemiana. Umocniła



się wiara. Gorliwy duszpasterz, don Ed-
uardo Miquelli, który przez 30 lat bezsku-
tecznie walczył z obojętnością swych
parafian, w roku 1919 zaczął rozdawać
około 1500 komunii tygodniowo, podczas
gdy poprzednio wystarczało 50 hostii
miesięcznie.

Cuda powtarzały się z różną czę-
stotliwością, a było ich tak wiele, że za-
częto wydawać miesięczny biuletyn infor-
macyjny pt. : Próba badania.

Dwóch doktorów medycyny, przybyło
w imieniu swych licznych kolegów
do Limpias, aby dla tych niezwykłych
zjawisk znaleźć naukowe wytłumaczenie.
Za zezwoleniem księdza podjęli staranne
badania, aby przestudiować wszystkie
możliwości naukowego wytłumaczenia.
Wielkie było zdziwienie jednego z nich,
gdy zobaczył poruszenie ciała Chrystusa i
następnie stanu agonii. Wobec tego oczy-
wistego faktu, obaj opuścili kościół
i przyznali, że cudów, o których mowa,
nie można wytłumaczyć naukowo.

Świadectwo biskupa
Ks. biskup z Pinar del Rio, z Kuby,

doznał łaski oglądania całego przebiegu
Agonii Jezusa na Krzyżu. Potem, po po-
wrocie do swego kraju, w pięknym liście
pasterskim rozważał cuda Chrystusa
w świetle Pisma Świętego i Nauki Ko-

ścioła. W gruntowny sposób uzasadniał,
że nie są one ani dziełem szatana, ani
oszukiwaniem. Sam głęboko przekonany,
że pochodzą one od Boga, pisał:
"Chrystus chce świat i ludzi przyciągnąć
do siebie. Ponieważ pragnie miłości, uka-
zuje nam, jak cierpi, bo cierpienie i miłość
pozostają w ścisłej zależności od siebie.
Chrystus jest Pięknością nieba i Imię Jego
jest najcudniejsze. Umarł za nas. My zaś
Nim gardzimy, a świat Go prześladuje. On
niweczy grzech i niszczy panowanie sza-
tana, ratuje dusze, które piekielny złodziej
Mu wykrada. Chrystus życzy sobie żalu,
wiary, miłości, czystości, umartwienia,
pokory i łagodności. Chrystus pragnie,
abyśmy wzięli krzyż na ramiona i szli
za Nim. Chrystus żąda pokuty."
Niezwykłe zjawiska na Krzyżu w Lim-

pias powtarzały się, choć rzadziej
do 1935 r. Potem wybuch wojny domowej
wielu uniemożliwił pielgrzymowanie.
Obecnie Chrystus w Agonii nadal słynie
łaskami i znany jest nie tylko w całej Hi-
szpanii, ale także w Ameryce Łacińskiej
i w niektórych krajach europejskich.
moja pielgrzymka - świadectwo Joanny
Ottea:

Niedawno temu pojechałam do Lim-
pias. Miałam możność przekonać się na
miejscu, że Chrystus na Krzyżu, - mimo,
że na Swej Twarzy ma tak przejmująco
wyrażony stan Agonii - promieniuje
Pięknem i Spokojem. Obecny proboszcz
parafii, ks. Adolfo Munoyerro, mówił mi,
że początkowo nie podjęto starań o of-
icjalne zatwierdzenie przez Kościół wy-
darzeń w Limpias jako cudownych. Pa-
rafia była biedna, brak było funduszy.
Później pewien kapłan podjął odpowie-
dnie kroki, lecz umarł, zanim dokończył
swego dzieła.

Istnieje jednak oficjalne zatwierdzenie
kultu Chrystusa w Agonii w Limpias.
Ks. Adolfo pokazywał mi dotyczące tej
sprawy oryginały pism i dokumentów.
Najstarszy pochodzi od Papieża Piusa VI
z XVIII wieku. Inne wydane były przez
Biskupów hiszpańskich w latach 1919-20,
a także później . Wydano także posta-
nowienia dotyczące spraw liturgicznych
oraz przyznano odpusty osobom modlą-
cym się przed tym Krzyżem lub biorącym
udział w niektórych nabożeństwach
w kościele w Limpias.

Do sanktuarium w Limpias przyby-
wają pielgrzymki z Niemiec, Belgii i in-
nych krajów. Najczęściej są to pielgrzym-

ki autokarowe, jednodniowe, z terenów
Hiszpanii. Przyjeżdżają także grupy na
kilkudniowe rekolekcje.

Ks. Adolfo Munoyerro napisał we
wstępie do broszurki o Jezusie w Limpias,
wydanej w języku hiszpańskim, że są dwa
rodzaje odwiedzających to sanktuarium.
Jedni przybywają, aby modlić się i przy-
stępować do Sakramentów św. Drudzy,
to przejeżdżający tą trasą turyści i wy-
cieczkowicze, którzy wstępują do kościo-
ła, aby popatrzeć.

W czasie kilkudniowego pobytu
w Limpias, moja towarzyszka i ja, mia-
łyśmy okazję spotykać wyłącznie ten
drugi rodzaj odwiedzających. Wchodzą
do kościoła jak do muzeum. Rozmawiają
głośno, obchodzą dokoła wnętrze i za-
palają świeczki, wychodzą.

Niektórzy na chwilę zatrzymują się
przed Jezusem na Krzyżu. Stoją. Mimo że
jest On tam obecny także w Eucharystii,
rzadko ktoś klęka.

Nie wiem, jak jest w dniach szcze-
gólnych uroczystości w połowie września
lub podczas procesj i, w której nosi się
Krzyż zrobiony na podobieństwo znaj-
dującego się nad głównym ołtarzem.
Ks. Munoyerro mówił, że życie religijne
nie jest tu obecnie zbyt głębokie, poza
małymi wyjątkami. Podawał różne powo-
dy.

W dni powszednie, w Limpias od-
prawiana jest jedna Msza św. wieczorem,
na którą przychodzi mała grupa ludzi. Na
jedynej Mszy św. niedzielnej nie było
chyba więcej niż 200 osób. Biorąc pod
uwagę, że Limpias liczy sobie 1200
mieszkańców, niewielu uczęszcza regu-
larnie do kościoła.

Samotność Boga
Bóg pragnie naszej ludzkiej miłości.

On, Który wystarcza sam sobie, pragnie
jednak, aby człowiek - Jego stworzenie -
kochał Go, uwielbiał i czcił.

W czasie naszego pobytu, kościół
w Limpias przeważnie był pusty, a sły-
nący łaskami Jezus wydał się nam
OSAMOTNIONY. Czy nie jest to sym-
bolem naszych czasów ? Osamotniony,
choć przez wielu znany.

Źródło: http://voxdomini.com.pl

Oprac. Alfreda Majorek
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Prawo i tolerancja
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Od kilku miesięcy dość dużo dys-
kutowało się nad ideologią gender. Pisali
o tym praktycznie wszyscy – z każdej
strony i opcji politycznej , począwszy
od zachwytu i wmawiania nam, że to wła-
śnie najlepszy model w wychowaniu. Ka-
żda wypowiedź negatywna, bądź podwa-
żająca tezy „jedynie słuszne” była kryty-
kowana, wyśmiewana, ośmieszana – jako
myśl zacofana, niekompetentna czy nieto-
lerancyjna, nawet „homofobistyczna”.
Słowo „gender” przetaczało się w me-
diach odmieniane we wszystkich możli-
wych przypadkach do czasu pojawienia
się problemu Ukrainy, które to zagadnie-
nia wyparły go z pierwszych stron gazet
i newsów.

Nie mam zamiaru po raz kolejny pi-
sać jaka jest geneza i co nam, przede
wszystkim naszym dzieciom, zagraża.
Chciałabym pokazać, jak na przestrzeni
lat, kierując się nie do końca dobrze ro-
zumianą tolerancją, pozwoliliśmy na to,
by inni narzucali nam swoje poglądy i ro-
zumowanie. Tak właśnie próbuje się baga-
telizować problem gender.

Twórcy prawa w niektórych, ucho-
dzących za bardzo nowoczesne, pań-
stwach, w imię szczególnie przez nich ro-
zumianej „tolerancji”, zabronili noszenia
jakichkolwiek znaków religijnych w miej-
scach publicznych, w tym oczywiście
w szkołach, w których zresztą nawet
przystrojona choinka mogłaby, podobno,
kojarzyć się komuś z konkretną religią.
Natychmiast narzuca mi się skojarzenie,
jak to w latach siedemdziesiątych XX
wieku, gdy jako studentka odbywałam
kurs dla wychowawców kolonijnych,
przekonywano nas, że mamy obowiązek
zabronić dzieciom klękania przy łóżku
do odmawiania pacierza, gdyby któreś
miało taki zamiar. Tłumaczono to właśnie
tolerancją religijną wobec dzieci niewie-
rzących.

Oburzamy się na takie rozumienie
tolerancji i bardzo słusznie. Tylko czy my,
współcześni katolicy w wolnej Polsce,
na pewno wiemy, na czym polega praw-
dziwa tolerancja? Oto przykład:

Zdecydowana większość uczniów

liceum, do którego uczęszcza syn zna-
jomych, deklaruje swoją przynależność
do Kościoła Katolickiego i uczestniczy
w lekcjach religii. Uczniowie niewierzący
oraz bardzo zresztą nieliczni, wyznawcy
innych religii, są całkowicie wtopieni
w społeczność szkolną i praktycznie nie-
rozpoznawalni. W czasie dyskusji na wa-
żne tematy etyczne ten młody człowiek
zawsze jednoznacznie opowiada się
za zgodnością życia z Dekalogiem oraz
społeczną nauką Kościoła i niestety nie
znajduje w klasie nikogo, kto jawnie po-
parłby jego poglądy. Kiedyś nawet któryś
z kolegów w emocjach nazwał go „głu-
pim katolikiem”. Nie znalazła się ani je-
dna osoba, która uznałaby to stwierdzenie
za obraźliwe dla niego czy dla jego uczuć
religijnych. Zresztą tenże „głupi katolik”
również nie zauważył, że został obrażony.
Organizatorzy tzw. „parad równości”
twierdzą, że żądają tolerancji dla swoich
skłonności seksualnych. W rzeczywistości
jednak żądają dla siebie praw im nie na-
leżnych. W krajach, w których takie upra-
wnienia uzyskali, zaczyna się dyskrymi-
nacja rodziny: nie wolno publicznie wy-
powiadać słów: matka i ojciec, bo „rani”
to ponoć uczucia homoseksualistów.

Czy o takiej tolerancji marzymy?
Czym jest tolerancja? Zajrzyjmy do ency-
klopedii: Tolerancja (łac. tolerantia –
„ cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasow-
nika tolerare – „ wytrzymywać”, „ zno-
sić”, „ przecierpieć”, „ ścierpieć”) – ter-
min stosowany w socjologii, badaniach
nad kulturą i religią. W sensie najbardziej
ogólnym oznacza on postawę wyklucza-
jącą dyskryminację ludzi, których sposób
postępowania oraz przynależność do da-
nej grupy społecznej może podlegać de-
zaprobacie przez innych pozostających
w większości społeczeństwa.

Czy zatem tolerancja to szacunek
wyłącznie dla poglądów tego drugiego,
bez prawa obrony własnych? Uważam, że
zdecydowanie NIE. Bywa, że nasi znajo-
mi, wyznawcy innych religii, grup, sekt
itp. próbują z nami dyskutować na tzw. ar-
gumenty, cytując nieraz całe teksty Pisma
Św. wyrwane z kontekstu i „dowodzą”
w ten sposób swoich pseudo-racji. I co

my na to? Jeśli chcemy dyskutować, mu-
simy mieć argumenty w dyskusji. A zatem
musimy posiadać elementarną wiedzę re-
ligijną. Jest naszym obowiązkiem, aby tę
wiedzę rozwijać, poszerzać, ugruntowy-
wać. Tylko wtedy mamy szansę podjąć
sensowny dialog z tymi, którym argumen-
tów „przeciw” z pewnością nie będzie
brakowało. I musimy ten dialog podej-
mować – szanując w takim samym sto-
pniu godność adwersarza, jak i swoją
własną. Jest naszą powinnością dawanie
odważnego świadectwa wiary, aby kiedyś
młodzi nie zarzucili nam, że ich tego nie
nauczyliśmy. Bo wtedy, i słusznie, nie bę-
dą oni tolerancyjni w swej ocenie naszego
grzechu zaniedbania.

Po katastrofie terrorystycznej w USA
11 .09.2001 r. córka Billy Grahama (teolog
i antropolog, jeden z najbardziej znanych
ewangelistów na świecie i autor bestse-
llerów, najbardziej rozpoznawalna postać
w protestantyzmie drugiej połowy XX
wieku) w wywiadzie TV na pytanie „Jak
Bóg mógł pozwolić na coś takiego?"
Odpowiedziała: „Jestem przekonana, że
Bóg jest do głębi zasmucony z tego po-
wodu, podobnie jak i my, ale od wielu już
lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z na-
szych szkół, z naszych rządów oraz z na-
szego życia, a ponieważ jest dżentelme-
nem, jestem przekonana, że w milczeniu
wycofał się. Jak możemy się spodziewać,
że Bóg udzieli nam swojego błogosła-
wieństwa i ochroni nas, skoro my żądamy,
aby On zostawił nas w spokoju?”

Oto krótka geneza jak do tego doszło:
1 . Madeline Murray O'Hare (działaczka
na rzecz ateizmu) rozpoczęła kampanię
przeciw modlitwom w szkołach. Spo-
łeczeństwo się zgodziło. Na początku lat
60-tych ubiegłego stulecia Sąd Najwyż-
szy USA zdecydował, że dzieci nie mo-
gą się modlić w szkołach publicznych,
ani czytać Biblii.

2. Dr Benjamin Spock powiedział, że nie
powinno się dawać klapsa dzieciom,
kiedy się źle zachowują, ponieważ ich
małe osobowości się zniekształcają
i możemy zniszczyć u nich szacunek do
samych siebie (syn dr. Spock'a popełnił
samobójstwo). Społeczeństwo powie-
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działo, że ekspert powinien wiedzieć,
o czym mówi, dlatego nastąpiła kolejna
zgoda na zmiany w postępowaniu. Za-
broniono karcić dzieci klapsami.
3 . Ktoś powiedział, że lepiej by było, aby
nauczyciele i wychowawcy nie karali
naszych dzieci, kiedy się źle zachowują i
tak też zaczęto postępować.
4. Dyrektorzy szkół powiedzieli, że lepiej
by było, aby żaden pracownik tej szkoły
nie dotykał uczniów, kiedy się źle za-
chowują, ponieważ nie chcemy złej opi-
nii i z pewnością nie chcemy być zas-
karżeni do sądu.
5. Pozwolono córkom na aborcję, jeśli
chcą, bez konieczności mówienia o tym
swoim rodzicom (w 1973 zalegalizo-
wano aborcję na życzenie na wszystkich
etapach ciąży).
6. „Ktoś mądry” z rady szkoły powie-
dział: ponieważ chłopcy i tak będą chło-
pcami, więc i tak „będą to robić”; dajmy
zatem naszym synom tyle środków anty-
koncepcyjnych, ile chcą, aby mogli za-
żywać tyle przyjemności ile chcą a my
nie będziemy musieli mówić ich rodzi-
com, że otrzymują je w szkole (w 1965
Sąd USA zalegalizował środki kontroli
urodzeń)
7. Niektórzy z wyższych wybranych urzę-
dników powiedzieli, że to nieważne, co
robimy prywatnie, dopóki wykonujemy
naszą prace. Zgadzając się z nimi, poje-
dynczy obywatel stwierdził, że właści-
wie to nie obchodzi mnie to, co ktoś, łą-
cznie z prezydentem, robi prywatnie, do-
póki ja mam pracę a ekonomia jest do-
bra.

8. Zaczęto drukować czasopisma ze zdję-
ciami nagich kobiet i nazwano to zdro-
wym, trzeźwym podziwem dla piękna
kobiecego ciała.
9. Ktoś inny poszedł o krok dalej z tym
podziwem i opublikował zdjęcia nagich
dzieci, a następnie jeszcze jeden krok
dalej i udostępnił je w Internecie.
A wszyscy powiedzieli - OK, są upowa-
żnieni do swobodnego wyrażania.
1 0. Przemysł rozrywkowy rozpoczął pro-
dukcję widowisk TV i filmów promu-
jących przemoc, profanacje, pornogra-
fię. Rozpoczął nagrania muzyki zachę-
cającej do gwałtu, narkotyków, zabój-
stwa, samobójstwa oraz satanizmu.
(W tym samym czasie Sąd Najwyższy
powołując się na wolność słowa zezwo-
lił na upowszechnianie najbardziej per-
wersyjnych form pornografii).
A społeczeństwo powiedziało, że to tyl-
ko rozrywka, to nie ma żadnych szko-
dliwych skutków, w każdym bądź razie
nikt nie traktował tego poważnie, więc
idziemy do przodu.

To lata końca ubiegłego stulecia. Skut-
ki takiego postępowania i bezmyślnej to-
lerancji, czy pseudo nowoczesności są po-
rażające. Pojawiła się zatem statutowa
walka z narkotykami, pornografią, prze-
mocą etc. Tam już wiedzą, że nie były
to najlepsze decyzje.

Mamy XXI wiek i w wolnej Polsce
zamiast uczyć się na błędach innych
brniemy dalej we własne, te same, które
inni przerabiali! I jednocześnie pytamy
siebie, dlaczego nasze dzieci nie mają su-

mienia, dlaczego nie wiedzą, co jest do-
bre, a co złe, i dlaczego nie martwi ich
zabijanie obcych, kolegów z klasy oraz
samych siebie. Prawdopodobnie, gdybyś-
my o tym długo i wystarczająco mocno
myśleli, moglibyśmy zgadnąć. Po prostu
„Zbieramy to, co zasialiśmy".

To dziwne, jak prostym jest dla ludzi
wyrzucić Boga ze swego życia, a potem
dziwić się dlaczego świat zmierza do pie-
kła; jak bardzo wierzymy w to, co napi-
sane jest w gazetach, a poddajemy w wą-
tpliwość to, co mówi Pismo Święte; jak
bardzo każdy chce iść do nieba, pod wa-
runkiem, że nie będzie musiał wierzyć,
myśleć, mówić ani też czynić czegokol-
wiek o czym mówi Słowo Boże.

Zachęcajmy dzieci i młodzież by
czerpała z tego jedynego źródła Prawdy,
by słuchała co Bóg do nich mówi! W II
niedzielę Wielkiego Postu papież Franci-
szek zachęcał w południowej katechezie
do codziennego czytania Ewangelii. Po-
wiedział, by nosić w kieszeni taki mały
egzemplarz i w wolnej chwili czytać
i (czyli słuchać tego co mówi do nas Je-
zus). A wtedy na pewno będzie nam lepiej
żyć, rozumieć drugiego człowieka i siebie
samego.

Magdalena Urbańska

W artykule wykorzystano materiały:
1 . Anna Lipczyńska, Wszyscy jesteśmy
wychowawcami
2. http://polskawalczaca.blogspot.com

„ Tam gdzie żołnierz polski, tam winien
być także polski kapłan”

Przytoczone wyżej słowa jednego
z kapelanów polskich legionów o. Kosmy
Lenczowskiego z zakonu kapucynów od-
zwierciedlają nie tylko geograficzne roz-
mieszczenie wielu różnych polskich for-
macji walczących w czasie I wojny świa-
towej o odzyskanie niepodległości Polski,

ale również ukazują nam wielkie oddanie
i zaangażowanie księży w opiekę dusz-
pasterską nad walczącymi.

Przedstawiając rozwój duszpasterstwa
wojskowego w formacjach legionowych
w okresie I wojny światowej nie można
pominąć biskupa Władysława Bandur-
skiego, który natychmiast i bez zastrzeżeń
poparł czyn zbrojny Legionów.

Związek biskupa Bandurskiego z ru-

chem niepodległościowym zaczął się je-
szcze przed wojną, kiedy to jako kanclerz
krakowskiej kurii biskupiej , a od 1906 r.
sufragan lwowski działał w drużynach
polowych Sokoła i Strzelca, a także w Ko-
mitecie Chełmskim. Pod pseudonimem
Mieczysław Ziemski uczestniczył w tajnej
organizacji Hufiec Święty oraz był kape-
lanem tajnej Konfederacji Polskiej . W ce-
lu podkreślenia jedności z żołnierzami
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wielokrotnie ich odwiedzał, nawet w o-
kresie działań wojennych. Biskup Bandur-
ski zabiegał także o pomoc materialną dla
walczących oraz dla ich rodzin. Przeby-
wając w Wiedniu opiekował się jeńcami
polskimi z armii rosyjskiej znajdującymi
się w obozach Csot i Plan. Biskup Wła-
dysław Bandurski był kandydatem na sta-
nowisko naczelnego kapelana legionowe-
go (biskupa polowego Legionów), jednak-
że na takie posunięcie nie zgodziły się
władze austriackie.

Biskup Władysław Bandurski pow-
szechnie traktowany jako Biskup Polowy
Legionów, kilkakrotnie wyjeżdżał na
front, do żołnierzy, przebywał z nimi
w okopach, otaczał opieką polskich ucho-
dźców, wziętych do niewoli Polaków
z armii rosyjskiej . Wówczas nadane przy-
domki: „Hetman Dusz Żołnierskich”,
„Wódz Duchowy Legionów” czy „Ducho-
wy Prymas Polski”, jednoznacznie koja-
rzyły się tylko z biskupem Władysławem
Bandurskim i oddawały stosunek legio-
nistów do tego charyzmatycznego ducho-
wnego. Znany z bezinteresowności, oddał
na Skarb Narodowy swój pierścień i krzyż
biskupi, czym jeszcze bardziej zaskarbił
sobie wdzięczność rodaków. Dowodem
jego ogromnego szacunku wobec służby
duszpasterskiej są nie tylko jego czyny,
ale także słowa. Na temat duszpasterstwa
wojskowego biskup Bandurski tak pisał:
Zaszczytna tedy i święta jest służba
w duszpasterstwie wojskowym, wspaniała
rola kapelanów na tej niwie narodowej

i państwowej pracujących. . ”.
Po odzyskaniu niepodległości w listo-

padzie 1918 r., biskup Bandurski nie po-
wrócił już na stałe do Lwowa, gdzie w la-
tach 1906-1914 r. był sufraganem i pias-
tował liczne stanowiska diecezjalne. Mi-
mo, że nie był oficjalnie kapelanem Woj-
ska Polskiego faktycznie prowadził dzia-
łalność duszpasterską wśród żołnierzy
oraz ludności polskiej na Spiszu i Orawie.

W tym czasie osobny aspekt w pol-
skiej polityce wschodniej stanowiła Wi-
leńszczyzna nie tylko ze względu na mie-
szkającą ludność polską, ale także na swe
specyficzne znaczenie strategiczne.
Na mocy traktatu podpisanego przez
Rosję i Litwę 12.07.1 920 r. Wilno zostało
przekazane Litwie.

Mając na uwadze zapis z tego trakta-
tu Piłsudski, dążący koniecznie do zdoby-
cia stolicy Litwy, wydał polecenie naka-
zujące generałowi Lucjanowi Żeligow-
skiemu upozorowanie buntu podległej mu
dywizji litewsko-białoruskiej i zajęcie
Wilna, przy jednoczesnym wypowiedze-
niu posłuszeństwa rządowi polskiemu
i dowództwu wojskowemu. Dnia
9.1 0.1 920 r. gen. Żeligowski wykonał
rozkaz, zajmując Wilno i jednocześnie
zwracając się do rządu polskiego z prośbą
o możliwość samookreślenia się zajętego
terytorium oraz o opiekę wojskową i wy-
słanie delegatów do Wilna.

Tym sposobem Wileńszczyzna nie-
formalnie znalazła się w granicach Rze-
czypospolitej Polskiej . W tym miejscu na-
leży jednak zaznaczyć, że spory o Wileń-
szczyznę toczyły się od 1918 r. Począ-
tkowo rząd polski na konferencji w Spa
10.07.1 920 r. mając na uwadze krytyczną
sytuację militarną zgodził się na oddanie
Wilna, ale wyparcie Armii Czerwonej po-
nownie otworzyło problem polsko-lite-
wski. Dnia 7.1 0.1 920 r. podpisano tzw.
„umowę suwalską” w której zaaprobo-
wano wojskową linię demarkacyjną za-
proponowaną 18.07.1 919 r. przez Ferdy-
nanda Focha. Postanowienia tej umowy
miały wejść w życie w dniu, gdy gen.
Żeligowski zajął Wilno, co zaogniło sto-
sunki polsko – litewskie. Problem Wilna
znalazł się na forum Ligi Narodów, która
postanowiła urządzić plebiscyt, jako for-
mę wyjaśnienia spornej sytuacji, ale już
3.03.1 921 r. zrezygnowano z plebiscytu
na rzecz rokowań, w których funkcję me-
diatora miał pełnić Paweł Hymans. Osta-
tecznie kwestię litewską rozstrzygnięto

przez wybory przeprowadzone 8.01 .1 922
roku. W wyborach zbojkotowanych przez
Litwinów wzięło udział 64,4% upraw-
nionych do głosowania. Dnia 20.02.1 922
roku sejm zebrany w Wilnie uchwalił
przyłączenie Litwy Środkowej do Polski,
zaś na początku 1923 r. grupa operacyjna
pułkownika Stefana Pasławskiego zajęła
tzw. pas neutralny. Ostatecznie
15.03.1 923 r. Rada Ambasadorów odrzu-
cając protesty Litwinów zaakceptowała
wschodnie granice Polski.

Przedstawiając walkę o ustalenie gra-
nicy między Polską a Litwą nie można
pominąć bardzo ważnego epizodu zwią-
zanego z polskim duszpasterstwem woj-
skowym. Od dnia 12.1 0.1 920 r. oddziel-
nie pracowało duszpasterstwo wojsk Li-
twy Środkowej utworzone po zajęciu
9.1 0.1 920 r. Wilna przez gen. Lucjana Że-
ligowskiego, który prawdopodobnie był
inicjatorem utworzenia oddzielnego dusz-
pasterstwa. Na życzenie marszałka Józefa
Piłsudskiego powołano biskupa Władysła-
wa Bandurskiego na stanowisko Biskupa
Polowego Wojsk Litwy Środkowej . Bis-
kup Bandurski wywarł wielki wpływ
na sytuację duszpasterstwa wojskowego
Litwy Środkowej . Andrzej Czesław Żak
napisał o nim: „pracując z właściwą sobie
energią odwiedził w krótkim czasie wszy-
stkie pułki i najodleglejsze placówki (…).
Jego porywające kazania powstrzymały
od dezercj i wielu żołnierzy w krytycznym
dla Litwy Środkowej grudniu 1920 r.”

Dnia 20.02.1 922 r. sejm podjął uch-
wałę o zjednoczeniu Wileńszczyzny
z Polską. Następstwem tej uchwały było
podporządkowanie duszpasterstwa woj-
skowego Litwy Środkowej dziekanowi
Okręgu Korpusu nr III w Grodnie.

Biskupowi Bandurskiemu przyszło
działać w szczególnie trudnej i złożonej
sytuacji. Wilno i Wileńszczyzna wyni-
szczone były okupacją niemiecką i sowie-
cką, panował chaos administracyjny, cię-
żka sytuacja gospodarcza, brak poczucia
bezpieczeństwa. W wielonarodowej i wie-
lowyznaniowej społeczności Wilna zapa-
nowała atmosfera tymczasowości, zmę-
czenia, ale także walki politycznej . Bis-
kup Bandurski włączył się w nurt dzia-
łalności duszpasterskiej i społecznej .
"Z młodzieńczym zapałem zabrał się
do pracy nad armią".

Biskup Bandurski nie zapomniał także
o zdemobilizowanych żołnierzach i inwa-
lidach. Z jego inicjatywy powołano
w Wilnie Komitet Obywatelski Pomocy
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dla Zdemobilizowanych Żołnierzy; w sa-
mym Wilnie było ich około 7000. W ode-
zwie sygnowanej przez biskupa Bandur-
skiego i gen. Żeligowskiego odnajdujemy
gorący apel o pomoc byłym obrońcom oj-
czyzny. Z myślą o nich dokonano prze-
glądu miejsc pracy w instytucjach pań-
stwowych, organizowano doraźną pomoc.

W pierwszą rocznicę duszpasterskiej
pracy biskupa Bandurskiego na Wileń-
szczyźnie minister spraw wojskowych
gen. Kazimierz Sosnkowski nadał mu
w uznaniu jego wybitnych zasług Krzyż
Walecznych.

W uzasadnieniu nadania czytamy:
"Ks. Bandurski od początku istnienia Od-
działów Polskich jest jednym z pierw-
szych dostojników Kościoła, który niesie
otuchę religijną i moralną żołnierzowi
w okopach pierwszej linii, niejednokro-
tnie narażając przy tem swoje zdrowie
i życie".

Dnia 06.11 .1 921 r. odznakę Krzyża
Walecznych wręczył biskupowi gen. Lu-
cjan Żeligowski w obecności generałów
Daniela Konarzewskiego i Mikołaja Osi-
kowskiego, delegacji pułków i oddziałów
stacjonujących na Wileńszczyźnie. Jak
odnotowała ówczesna prasa, "w tych hi-
storycznych dla wileńskich kresów cza-
sach ks. biskup Bandurski zapisał jedną
więcej kartę swego pełnego poświęcenia
i twardej pracy żywota".

Biskup Bandurski sądził, że uroczysty
akt przyłączenia Wileńszczyzny do Polski
definitywnie zamknie ten rozdział jego
życia.

W liście do rodziny pisał: "Moja rola
skończona na Wileńskiej Ziemi. Swego
dokonałem. Teraz mogę się usunąć i cze-
kać". Tak jednak się nie stało. W kilka dni
po uroczystościach wileńskich doszło
do pogwałcenia przez oddziały litewskie
strefy neutralnej . Ostatecznie Polacy wy-
parli oddziały litewskie. Ucierpiała miej-
scowa ludność polska. Na wieść o wyda-
rzeniach na granicy biskup Bandurski
udał się do strefy neutralnej z wizytą
duszpasterską. Od miejscowości Podbro-
dzie towarzyszyła biskupowi honorowa
eskorta. Miejscowi chłopi witali go chle-
bem i solą (. . .)

Działalność i zaangażowanie biskupa
Bandurskiego doceniano nie tylko na kre-
sach. Dnia 03.05.1 922 r. otrzymał Order
Odrodzenia Polski II klasy. W uzasad-
nieniu wniosku o nadanie orderu czytamy:
"Ksiądz Biskup Bandurski od roku pra-

cuje z niespożytą energią, z całkowitym
oddaniem się sprawie zdobycia Wileń-
szczyzny dla polskości, nie bacząc na tru-
dy. Potęgą słowa swego osiągnął wielkie
rezultaty około podniesienia świadomości
narodowej oraz obowiązków obywatel-
skich i państwowych. Całokształt jego
pracy dla Państwa zarówno w dobie
przedwojennej jak i podczas wojny świa-
dczy o prawie księdza biskupa Bandur-
skiego do tytułu jednego z najbardziej
zasłużonych pracowników dla odrodzenia
Ojczyzny i pomnożenia jej chwały".

Z terenu całego kraju napłynęły
do Wilna telegramy gratulacyjne i adresy.
Jeszcze nie przebrzmiały echa nadania bi-
skupowi Bandurskiemu Orderu Odrodze-
nia Polski, gdy został uhonorowany, jako
jedyny spośród biskupów okresu między-
wojennego, najbardziej cenionym Orde-
rem Virtuti Militari V klasy.

Nie zważając na pogarszający się stan
zdrowia i trudy podróży, biskup Bandur-
ski wyjeżdżał stale w teren, do wojska.
Szczególną opieką otaczał pułki stacjonu-
jące na Wileńszczyźnie. Poświęcał i wrę-
czał wraz z marszałkiem Piłsudskim
sztandary 1 , 6 i 9 pułkom piechoty Legio-
nów oraz 23 pułkowi ułanów Grodzień-
skich. Celebrował nabożeństwa i przema-
wiał w czasie świąt pułkowych. W 1923
roku, przemawiając na placu Łukiskim w
czasie Święta Żołnierza, błogosławił ze-
branych tam żołnierzy i przypominał im,

że "wszystkie donioślejsze zwycięstwa
Rzeczypospolitej święcone były przez
Kościół katolicki jako widome znaki tri-
umfu religii i cywilizacji".

Niestety, od dłuższego czasu biskup
Bandurski chorował na anginę pectoris.
Opiekował się nim prof. Januszkiewicz
i specjalnie wyznaczona pielęgniarka. Je-
dnak 6 marca 1932 roku, o godz. 20.30
prof. Januszkiewicz mógł tylko - mimo
natychmiastowej pomocy - stwierdzić
zgon biskupa.

Do Pałacu Reprezentacyjnego przyby-
li wojewoda wileński Zygmunt Beczko-
wski oraz arcybiskup Romuald Jałbrzy-
kowski w towarzystwie biskupa Kazimie-
rza Michałkiewicza.

Śmierć biskupa Bandurskiego pogrą-
żyła w smutku całe społeczeństwo, szcze-
gólnie zaś wojsko i mieszkańców kresów.
W Wilnie powołano komitet organiza-
cyjny uroczystości pogrzebowych, z wo-
jewodą Beczkowskim na czele. Uchwałą
Rady Ministrów pogrzeb miał odbyć się
na koszt państwa.

Ciało biskupa Bandurskiego spoczęło
w otwartej trumnie w kaplicy domowej
Pałacu Reprezentacyjnego. Z całego kraju
napływały depesze i listy kondolencyjne.
Komitet organizacyjny zaapelował do
mieszkańców Wilna, "ażeby na znak ża-
łoby wstrzymali się od wszelkich rozry-
wek i ażeby umilkły orkiestry w lokalach
publicznych. Całe miasto w skupieniu
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czyni przygotowania do oddawania osta-
tniej posługi zmarłemu". Tysiące miesz-
kańców Wilna przechodziło w ciszy przed
trumną, aby oddać ostatni hołd biskupowi
Bandurskiemu. Przed katafalkiem stanęła
honorowa warta wojskowa, organizacji
paramilitarnych, harcerzy i studentów.

10 marca w godzinach rannych
do kaplicy przybyli marszałek senatu
Władysław Raczkiewicz, gen. Lucjan Że-
ligowski i członkowie rządu. Jako pierw-
szy został złożony wieniec od marszałka
Piłsudskiego; na szarfie o barwach Virtuti
Militari widniał napis: "Biskupowi Ban-
durskiemu - Marszałek Piłsudski". Tuż
obok złożono drugi wieniec, o barwach
narodowych, z napisem: "Ukochanemu
Pasterzowi Legjonów - Wojsko Polskie".
Wieczorem nastąpiła eksportacja ciała
biskupa Bandurskiego z Pałacu Reprezen-
tacyjnego do bazyliki archikatedralnej .
Kondukt prowadził arcybiskup Romuald
Jałbrzykowski, któremu asystowali bisku-
pi Łukomski i Przeździecki. Trumnę nieśli
członkowie rządu i najwybitniejsi oby-
watele Wilna, a za nią podążali harcerze,
organizacje społeczne, najbliższa rodzina,
przedstawiciele najwyższych władz pań-
stwowych, delegacje wojska (dziewięciu
pułków piechoty Legionów, 1 i 2 pułków-
szwoleżerów, 7 i 11 pułków ułanów, 1 , 2
i 3 pułków artylerii legionowej oraz 1 ba-
talionu saperów legionowych) i mieszkań-
cy Wilna. Wśród bicia dzwonów wnie-
siono trumnę do bazyliki, ustawiając ją
na katafalku w nawie głównej , przed
wielkim ołtarzem. Ceremonię zakończyły
nieszpory żałobne.

Na ręce arcybiskupa Jałbrzykowskie-
go nadeszła, za pośrednictwem nuncja-
tury, depesza z Watykanu: "Ojciec Święty
boleśnie odczuł wiadomość o śmierci bi-
skupa Bandurskiego. Błaga Boga o wie-
czne odpoczniecie dla duszy Zmarłego
i upoważnia Waszą Ekscelencję wyrazić
rodzinie Zmarłego kondolencje".

11 marca 1932 roku rozpoczęły się
uroczystości pogrzebowe w bazylice ka-
tedralnej . Około godziny 10.00 przybyli
prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Moś-
cicki, premier Aleksander Prystor, mar-
szałkowie obu izb parlamentu, mini-
strowie, generalicja, duchowieństwo,
przedstawiciele organizacji i stowarzy-
szeń. Nieobecnego w kraju marszałka
Piłsudskiego reprezentował gen. D. Ko-
narzewski. Po powitaniu zgromadzonych
pododdziałów prezydent zajął miejsce
na specjalnie wzniesionym podium.

W imieniu rządu pożegnał biskupa
Bandurskiego minister wyznań religij -
nych i oświecenia publicznego Janusz Ję-
drzejewicz. Po przemówieniu ministra Ję-
drzejewicza, w imieniu mieszkańców
Wilna mowę pożegnalną wygłosił prezy-
dent miasta Folejewski.

Część liturgiczna pogrzebu odbyła się
w bazylice. Pontyfikalną Mszę św. cele-
brował arcybiskup Jałbrzykowski w asy-
ście zgromadzonych księży biskupów.
Kazanie wygłosił rektor uniwersytetu ks.
prof. Falkowski. Po Mszy św. legioniści
zanieśli trumnę do krypty w lewej nawie
bazyliki, pod kaplicą św. Piotra i Pawła.
Rozległo się hasło Wojska Polskiego,
a następnie odegrano hymn narodowy.
Zgrupowane na placu pododdziały pre-
zentowały broń. Na Górze Bouffałowej
artyleria oddała salwę honorową

"Wierne miasto" zawsze pamiętało
o swoim duszpasterzu. Uroczyście obcho-
dzono rocznice śmierci wielkiego kapłana
i społecznika.

W 1938 roku w wileńskiej bazylice
odbyła się uroczystość odsłonięcia pom-
nika duszpasterza wojsk Litwy Środko-
wej , którego dokonał minister oświecenia
publicznego i wyznani religijnych Woj-
ciech Świętosławski. Pomnik dłuta Stani-
sława Horno - Popławskiego stanął w kry-
pcie, w której spoczęły szczątki biskupa
Bandurskiego. Przedstawiał postać bisku-
pa, wykutą w ciemnoczerwonym granicie,
stojącą na czarnym cokole, zdobionym
sztandarami i orłami legionowymi.
W czasie uroczystości patriotycznych,
kombatanckich i harcerskich składano
hołd u jego grobu, w podziemiach bazy-
liki wileńskiej .

1 5 sierpnia 1996 roku, w Święto
Żołnierza, Hetman Serc Żołnierskich spo-
czął w katedrze polowej Wojska Polskie-
go w Warszawie.

Przykładem charyzmatycznej posługi
biskupa Władysława Bandurskiego może
być jedno z jego kazań które wygłosił
podczas pasterki do legionistów na fron-
cie: „Jestem dumny, ze w tej uroczystej
chwili mogę być z Wami i zanosić za-
razem modły do Pana Zastępów. W tej
chwili na olbrzymim obszarze ziem,
gdziekolwiek płoną ogniska jasnego
Chrystianizmu, odprawia się Msza pas-
terska, celebrowana przez biskupów
w wspaniałych katedrach, skąpanych
w potoku świateł. Może mi jednak każdy
z biskupów pozazdrościć mojej dzisiejszej
katedry i mego tłumu wiernych. Odpra-

wiam bowiem Mszę świętą w naj-
wspanialszej obecnie w Polsce katedrze,
rękami polskich rycerzy wzniesionej , pos-
tawionej trudem i znojem wojennym pol-
skiego żołnierza, zroszonej krwią serde-
czną bojowników o wolność narodu, a tak
olbrzymiej i przestronnej , jak olbrzymie
serce i duch prawego i szlachetnego Po-
laka zrzucającego kajdany niewoli (…).
Panie! Garstce wiernych rycerzy, wier-
nych rycerzy, co w Legionach pod zna-
kiem Orła Białego walczą, dałeś poczucie
siły! Takież poczucie siły daj tysiącom
i milionom rodaków i braci naszych
na wszystkich obszarach Rzeczypospoli-
tej ! Niech się poczują jedną wielką, nie-
rozdzielną rodziną, olbrzymią armią,
zdolną do obrony Wiary i Wolności!
A wtedy Polska cała okaże się żywą. Taką
Polskę żywą daj nam, o Panie! ”

Na czterdziestolecie kapłaństwa
(1927 r.) biskupa Bandurskiego, który
zwykł był mawiać, iż służba Ojczyźnie ka-
płaństwem jest marszałek Józef Piłsudski
(wówczas premier i minister Spraw Woj-
skowych) pisał z wielką wdzięcznością:
„Żołnierz Polski zawsze pamiętać będzie,
kto złotoustymi słowy rozpalał jeszcze
w latach niewoli serca ludzkie, każąc
o świętej miłości Ojczyzny, i kto z żoł-
nierzem tym w dniach wielkiej wojny
szedł do rowów strzeleckich, krzepiąc go
słowem pociechy”.

Pamiętano romantyzm i mesjanizm
biskupa Bandurskiego wyrażony w Dro-
dze Krzyżowej Polski, w której z cierpie-
nia Polski wyprowadzał on Jej zmar-
twychwstanie. Niezwykle wymownym
jest również fakt, że w ułożonej przez
siebie Modlitwie Polaka w czasie wojny
biskup Bandurski zamieścił wezwanie:
Przez trudy i bohaterskie wysiłki Legio-
nów Polskich – ku świtom wolności pro-
wadź nas Panie!

Ks. Piotr Jaworski
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W 2013 roku w wydawnictwie „Znak”
ukazała się niezwykła książka autorstwa
Grażyny Jagielskiej , żony korespondenta
wojennego pt. „Miłość z kamienia”. Woj-
ciech Jagielski, autor wielu znanych ksią-
żek, jako obserwator poznał 53 wojny
m.in. w Czeczenii, Afganistanie, Tadży-
kistanie, Gruzji. Z pewnością nie zdawał
sobie sprawy, jak druzgocące dla żony są
szczegółowe opowieści o koszmarze zda-
rzeń wojennych, jak mocno na jej psy-
chice odbije się lęk o życie męża. Nie
odczytał także w porę sygnałów, jakie
dawała o konieczności powrotu do kraju.
Koszmarów, które ją nawiedzały, nie po-
trafiła wyprzeć obowiązkami wobec sy-
nów, pracą nad upiększaniem mieszkania,
pracą w ogrodzie. Zapadała się coraz głę-
biej w sobie, obojętniała na wszelkie ze-
wnętrzne sygnały, podświadomie czekała
na telefon o śmierci męża. Swój stan psy-
chiczny opisywała spokojnym, rzeczo-
wym, niemal beznamiętnym tonem, co
czytający mógł odebrać jako wyjątkowy
znak bezsilności i dramatu. Na czytelnika
taka narracja działa mocniej , niż histe-
ryczny krzyk. Oto fragment opowieści
autorki o sobie:

„ Jestem oderwana od innych. Prawie
w ogóle nie wychodzę z domu, a przyja-
ciele wydają mi się nieprawdziwi, jakby
byli atrapami. Chodzą, mówią o dzie-
ciach, o pracy, o tym, gdzie pojadą na wa-
kacje, nic nie rozumieją. Nic mnie z nimi
nie łączy. Czasem mam wrażenie, że są
zrobieni z czegoś sztucznego, odpowiada-
ją tylko na ograniczony zestaw pytań. Po
spotkaniu z nimi jeszcze wyraźniej czuję,
ze jestem za ścianą w jakimś zupełnie in-

nym świecie. Moje spotkania z nimi do ni-
czego nie prowadzą /… . /.Nawet nie wie-
dzą, gdzie ja jestem. I mam takie wraże-
nie, że oni żyją w czasie pokoju, a ja
w czasie wojny. Co nas może łączyć?
/Grażyna Jagielska: ”Miłość z kamienia”,
s.1 63-164/.

I jeszcze jeden znaczący cytat autorki
o samotności: „ Samotność zwykle kojarzy
się z pustką, ograniczeniem albo spowol-
nieniem istnienia, nawet jego brakiem.
Mnie się wydaje czymś pełnym życia /… . /
To taka mała czarna plamka w moim umy-
śle, której z początku prawie nie widać,
prawe w niczym nie przeszkadza. Bierze
się niewiadomo skąd, z tonu głosu, z pier-
wszej przerwanej rozmowy albo jeszcze
jednego wyjazdu na wojnę, braku jakiejś
odpowiedzi, a potem się rozwija, wchłania
wszystko wokół. Ma w sobie tyle życia, że
nie sposób nad nią zapanować. Rozrasta
się, zabierając mi coraz więcej światła.”
/tamże, s.1 65 /.

Historię życia autorki poznajemy
od czasu jej pobytu w prywatnej klinice
psychiatrycznej , gdzie rozpoznano u niej
objawy stresu bojowego. Kapitalnie oce-
nia tę sytuację: „ Tak naprawdę jest to
stres mojego męża, ale on zawsze odda-
wał mi wszystkie swoje kłopoty.” /tamże,
s.5/.

Retrospektywna opowieść o życiu au-
torki „Miłości z kamienia” ukazuje, jak
bohaterka przez pasję i zawód męża tra-
ciła grunt pod nogami, i jakie koszty psy-
chiczne poniosła. Terapia w klinice, roz-
mowy z profesorem prowadzącym lecze-
nie jej duszy , dobra relacja z pacjentem
o imieniu Lucjan, oraz przeniesienie swo-

jej historii w opowieść literacką, to także
droga do poprawy zdrowia, czego autorce
z pewnością życzą czytelnicy.

Książka poruszająca, napisana z wiel-
kim wyczuciem, wrażliwością i talentem,
sądzę, że pozwoli szerzej otworzyć oczy
i serce na wołających o ratunek, czasem
najbliższych nam osób.

Chciałabym na koniec przytoczyć fra-
gmenty wiersza Wisławy Szymborskiej
„Koniec i początek”, w którym poetka
kreuje rzeczywistość ogarniętą wojną

„Po każdej wojnie // ktoś musi posprzątać /…/
Ktoś musi zepchnąć gruzy // na pobocze dróg
Żeby mogły przejechać // wozy pełne trupów
/…/ Fotogeniczne to nie jest // i wymaga lat.
Wszystkie kamery wyjechały już // na inną wojnę”.



Jest to dziennik więzienny pewnego
młodego człowieka, który żył we Francji
w latach 1930-1957. Znalazł się w wię-
zieniu po napadzie na kantor. Podczas
ucieczki śmiertelnie postrzelił policjanta.
Miał to być tylko strzał-postrach.. . W tam-
tym czasie wymiar sprawiedliwości sto-
sował jeszcze kary śmierci. Gdy złapano
Jacąuesa - 24-latka z rodziny bankierów,
pełnego marzeń o dalekich podróżach
i zamiłowaniu do literatury - wyrok za-
padł tylko jeden: gilotyna. Wykonano go
l października 1957 roku.
Jacąues zostawił małą córeczkę. To dla

niej pisał w więzieniu dziennik - list.
Chciał, by znała jego historie życia nie
tylko od strony tego jednego wydarzenia,
ale by poznała też jego myśli, uczucia,
usłyszała jego przepraszam i dziękuję, je-
go życzenia, rady, a także jego wyznanie
wiary. J. Fesch doświadczył bowiem
w więzieniu głębokiego nawrócenia - ono

sprawiło, że czekał na wyrok śmierci jak
na spotkanie z Jezusem. Był świadomy
swego czynu, jak i tego, że kara była za
wysoka, niesprawiedliwa. „Kiedy myślę
o licznych grzechach, jakie popełniłem,
żałuję, że się urodziłem. Nie! Jestem Mu
wdzięczny za to, że pokazał mi moje błę-
dy. Zresztą oddałem Mu się duszą i cia-
łem i będę walczył do ostatniej kropli
krwi. Proszę Go, by uczynił ze mnie swo-
je dziecko".

Nawrócenie Jacąuesa to dar wiary
w miłosierdzie Boga, w to, że po drugiej
stronie czeka na niego Ktoś, kto po prostu
kocha go jak nikt dotąd. „Ostatni dzień
walki. Jutro o tej porze będę już w niebie.
(. . .) Za pięć godzin zobaczę Jezusa. Jak
dobry jest Pan! Nie czeka na wieczność,
by wynagrodzić swoich wybranych. Po-
ciąga mnie już łagodnie ku sobie, dając
mi pokój , który nie jest z tego świata.
Musi być prawie wpół do drugiej , od-
mówiłem jeszcze jeden różaniec i roz-
mawiam z Jezusem i Maryją Panną jak
z ojcem i matką. Dobry Jezus, który tyle
wycierpiał dla mnie, wciąż bierze na sie-
bie cały mój ból. Szczęśliwi ci, którzy po-
kładają ufność w Panu". W tych więzien-
nych zmaganiach pomagało mu łączenie
się z Maryją - w ostatni dzień swego życia
uroczyście powierzył Jej opiece swoją
ukochaną dziewczynę Pierette oraz ich
córkę Weronikę.

Jeden z więźniów pisał o tym dzien-
niku: „To wspaniała książka, którą po-
chłonąłem dosłownie w jeden dzień.
Jacques Fesch daje mi przykład wiary
i odwagi, który spróbuję naśladować. (. . .)
nie mam żadnych złudzeń co do wyroku:
opinia publiczna jest nastawiona prze-
ciwko mnie.. . Nawet jeśli zostanę wre-
szcie skazany na śmierć, mój duch walki
nie zmieni się zbytnio, a wiara, jaką mam
od dziesięciu miesięcy - choć muszę się
jeszcze wiele nauczyć - jest wystarczająco
duża, bym miał ufność w Bogu. Oddaję
się całkowicie w Jego ręce.. . Każdego
ranka zanurzam się w Biblii, by karmić
swoją wiarę" (PatrickHenry).

Obszerny wstęp do tej pozycji napisał
o. Daniel Ange (autor m.in. Zranionego
Pasterza). „Chciałbym, żeby kontakt
z tym skazańcem dał ci - jakby przez du-
chowe zarażenie się - totalną pewność:
śmierć, to nie jest śmierć! To odejść, by
widzieć Boga Widzieć Jezusa! ". Historia
J. Fescha jest jak historia dobrego łotra,
o którym o. Daniel pisze: „wystarczyła
wymiana spojrzeń i mamy gangstera ską-
panego w Świetle. Tego wielkopiątkowe-
go wieczoru wchodzi on do raju ze swoim
Zbawicielem. On pierwszy przekroczył
ich próg. Jacąues także przez nie wchodzi
w ślad za tamtym skazańcem. Jest jego
godny. Pochodzi z tego samego gatunku".
Ich życie pokazuje, że „nigdy nie jest
za późno. I że jedno spojrzenie pełne mi-
łości, jedno wezwanie, jedno poruszenie
serca w ostatniej chwili może wyrwać
duszę śmierci, może odkupić całe życie
pełne grzechu, może pozwolić wejść
w krąg aniołów i świętych. Nie, stano-
wczo nie - dla Boga nigdy nie jest za
późno, nigdy. Wierzysz mi?".

Izabela Rutkowska

Jutro wyrok śmierci. Jutro będę w niebie
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Wiersz w skrócie opisuje bezsens
wojny, sensacyjną pogoń za nowymi ko-
szmarami, we fragmentach nie zacytowa-
nych widać jak łatwo pomylić przyczyny

i skutki.
A co do wprowadzania po wojnie ła-

du – nazwanego przez poetkę „sprząta-
niem”, można mieć wątpliwości, czy

wszystko da się posprzątać. Szkoda, że
tak trudno dostrzec tę oczywistą prawdę.

Zofia Rogowska



MIĘDZY WIERSZAMI

Wesoły nam dzień dziś nastał
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Wesoły nam dzień dziś nastał…
Przygotowywaliśmy się na to wielkie wy-
darzenie przez sześć tygodni, uczestnicząc
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Go-
rzkich Żali, poświęcając nieco więcej cza-
su na refleksje dotyczące naszego życia,
na lekturę Pisma Świętego. Przeżywa-
liśmy smutek Wielkiego Czwartku, trage-
dię Wielkiego Piątku, wsłuchiwaliśmy się
w ciszę Wielkiej Soboty, którą przerwały
rezurekcyjne dzwony. Pan zmartwych-
wstał! Alleluja! Chrystus, zwyciężając
śmierć, dał nam życie wieczne.

Do tego, jakże ważnego dla człowieka
wierzącego, faktu nawiązuje Henryk Bił-
ka w wierszu Zmartwychwstanie.

Autor urodził się 19 stycznia 1910 ro-
ku w Stryszawie - beskidzkiej wsi, znaj-
dującej się obecnie w województwie mał-
opolskim. Zmarł 28 grudnia 1978 roku.
Był poetą, założycielem i długoletnim
prezesem grupy literackiej Gronie. Zdobył
uznanie zarówno czytelników rozmiło-
wanych w chłopskim słowie, jak i bada-
czy ludowego piśmiennictwa. Ponieważ
pochodził z bardzo biednej rodziny, wie-
dzę zdobywał sam, a potwierdzeniem
przechodzenia kolejnych etapów edukacji
były systematycznie zdawane w trybie
eksternistycznym egzaminy. Bieda zmusi-
ła go również do opuszczenia na pewien
czas rodzinnej wsi i tułaczki w poszu-
kiwaniu pracy. Nigdy jednak nie zerwał
uczuciowej więzi ze swoją „małą ojczyz-
ną”.

Debiutował w 1929 roku na łamach
krakowskiego pisma Rola. Jego utwory
drukowały także czasopisma o zasięgu
ogólnopolskim, m.in. Orka, Wieś, Wieści,
Tygodnik Kulturalny, Życie Literackie,
Kamena. Za życia Poety ukazały się dwa
zbiory jego tekstów: Chłopskie medytacje
-1 976 oraz Spadnę gwiazdą - 1 977. W rok
po śmierci Henryka Biłki wydany został
trzeci zbiór: Spłynęło latami. Jego twór-
czość odznacza się wszystkimi typowymi
dla poezji ludowej cechami - zarówno
w warstwie treściowej , jak i formalnej .
Większość jego wierszy to poetyckie wa-
rianty opisów pór roku, przyrody, krajo-
brazu i wrośniętych w niego ludzi.

Zmartwychwstanie

Nad ranem…
czuwali strażnicy
nad zmarłym Panem,
posłani od Piłata,
by stwórcy świata
uczniowie nie wykradli.
Czuwali wsparci na broni,
z zmęczenia i trwogi pobladli,
czekali, aż dzień się odsłoni.
I oto:
Jakby ktoś ogień rozpalił
Nad grobu grotą!
Kamień grobowy się odwalił!
Powietrze od huku zadrżało!
Przy grobie anieli uklękli!
Ujrzeli strażnicy wylękli
prześliczne Chrystusa ciało
nad słońce jaśniejsze.
Stał Chrystus

Zmartwychwstały!

Grzeszniku,
strażniku Chrystusa w grobie,
nie lękaj się!
Niech zmartwychwstanie
w jasności!
Wtobie!

Poeta w sposób plastyczny przedsta-
wia wydarzenie, które stoi u początków
Kościoła - Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa opisane w Ewangeliach. Czyt-
ając poszczególne wersy utworu, widzimy
oczami wyobraźni te scenę: grób w skale,
stojących przy nim uzbrojonych stra-
żników. Potem przeżywamy zdziwienie,
radość pomieszaną z przerażeniem, bo oto
dzieje się coś nieoczekiwanego, niezwy-
kłego: w towarzyszącą całej sytuacji ciszę
wdziera się huk, od którego drży powie-
trze, przy grobie pojawiają się aniołowie
i klęcząc, patrzą, jak otoczony cudownym
blaskiem powstaje z martwych Chrystus.
Stało się tak, jak powiedział. Jego zmar-
twychwstanie stanowi potwierdzenie bos-
kim autorytetem tego wszystkiego, czego
nauczał, w szczególności potwierdza pra-
wdę o boskości Jezusa.

Warto zwrócić uwagę na pojawiające

się w zakończeniach poszczególnych wer-
sów wykrzykniki, których rolą jest za-
pewne wzmocnienie siły przekazu, zaa-
kcentowanie niezwykłości opisywanego
wydarzenia.

Końcowa część wiersza zawiera
apostrofę: Grzeszniku,… Jest to wezwa-
nie skierowane do każdego z nas.
Wszyscy bowiem przez grzech i przywią-
zanie do niego stajemy się strażnikami
Bożego grobu. Żyjemy w niepewności
i lęku, targani różnego rodzaju wątpli-
wościami. Szukamy recepty na szczęśliwe
życie, próbujemy sami pokonywać pię-
trzące się trudności, zapominając o Bogu
i nie zauważamy, że jest to droga donikąd.
Gubimy się, potykamy i coraz trudniej
jest nam podnieść się. Nie słyszymy wo-
łania: … nie lękaj się! Niech zmartwych-
wstanie … w tobie! Poeta przekonuje
do podjęcia trudu uporządkowania na-
szych relacj i z Bogiem i ludźmi. W pro-
stych słowach przekazuje nadzieję pły-
nącą z nieskończonej miłości Boga do
człowieka.

Tylko od nas samych zależy, czy
potrafimy odpowiedzieć na Boże miło-
sierdzie i dążyć do świętości, do życia na
wieki w Jego królestwie miłości.

Obyśmy, przeżywając Wielkanoc,
doznali prawdziwej radości. Niech to bę-
dzie radość z istnienia, z otaczającego nas
piękna i dobra. Niech to będzie Twoja
radość, moja, nas wszystkich.
Alleluja!

Alina Skrabacz - Sowa



„Królewska Droga Krzyża ”

Idzie Król w purpurę odziany
Idzie Król na śmierć skazany
Idzie Król i liczy kamienie Golgoty
Idzie Król, czy jeszcze pamiętam o tym?

Idzie Król, Jego spojrzenie dotyka Matkę
Idzie Król, jakże to musiało być dla Niej niełatwe?
Idzie Król, Synu mój kochany
Idzie Król, o mój Joshua, jak Ty jesteś traktowany?

Idzie Król i chabrowe ma oczy
Idzie Król i z moim sercem się jednoczy
Idzie Król, choć kroczy z opuszczoną głową
Idzie Król, czy jeszcze pamiętam, że Mu przy piątej stacji, pomóc mogę?

Idzie Król w spiekocie południa
Idzie Król, a gdzież Jego armia?
Idzie Król i mija mnie po drodze
Idzie Król, czy podać wody Mu się odważę?

Idzie Król, Jego oddech ciężki
Idzie Król, były dwa upadki, więc będzie i trzeci
Idzie Król, czego płaczesz niewiasto?
Idzie Król, módl się za swe dziecko, póki starczy czasu.

Idzie Król w prawdziwej koronie
Idzie Król, krew i pot ocieka Mu skronie
Idzie Król, Jezu jak Ty to wytrzymasz?
Idzie Król, widzę nagie ramię, nie!- widzę kość wytartą, która Mu
wystaje.

Idzie Król, i mówi: - „ Już blisko”
Idzie Król, zaraz skończy się to widowisko
Idzie Król; - Patrz!, - czy to Ten, sprzed dwudziestu wieków?
Idzie Król, ktoś z tłumu woła:
„ Ej, - Ty, - z krzyżem, - spieszy mi się, - nie hamuj ruchu człowieku!”

Idzie Król, dzięki Bogu doszedł
Idzie Król; - Tak!, - masz rację, to historii tylko szept
Idzie Król, wiem, to gdzieś daleko było, chyba w Jerozolimie
Idzie Król, podobno zawisł na krzyżu, w asyście dwóch łotrów,
niewinnie.

P.S.
Uff!! Dobrze, że nie przeze mnie, ale czy mam spokojne sumienie?

Alfreda M.

W pewnej parafii rozpoczęła pracę jako
organistka młoda siostra zakonna, świeżo
upieczona absolwentka studium organis-
towskiego. Już w pierwszym tygodniu
pracy czekał ją nie lada egzamin – wizyta
Biskupa. Mocno przerażona zakonnica
próbowała nawet znaleźć sobie zastęp-
stwo na dzień wizytacji, ale nic z tego nie
wyszło. Dlatego całymi godzinami sie-
działa na chórze i ćwiczyła wybrane pie-
śni, a także stałe części mszy świętej . Mo-
cno wbijała sobie do głowy słowa, które
w liturgii pojawiają się tylko wtedy, gdy
przewodniczy jej Biskup:
- Niech Imię Pańskie będzie błogosła-
wione!
- Teraz i na wieki!
- Wspomożenie nasze w Imieniu Pana!
- Który stworzył niebo i ziemię!
Gdy rozpoczęła się msza z Biskupem, na-
szej organistce klawisze dosłownie wiro-

wały przed oczami, ale do kazania wszy-
stko szło całkiem poprawnie. Dopiero
w czasie modlitwy powszechnej przytrafi-
ła się wpadka. A wszystko dlatego, że le-
ktor, z sobie wiadomych względów, uczy-
nił w pewnym miejscu zupełnie niepo-
trzebną, dłuższą pauzę. Zdezorientowana
tym siostra wpadła w panikę. Wiedziała
jedynie, tak jej się przynajmniej zdawało,
że teraz kolej na nią, i że natychmiast mu-
si coś odpowiedzieć. W rezultacie jej
śpiewany dialog z lektorem wypadł cał-
kiem wesoło i wyglądał mniej więcej tak:
- Módlmy się za naszego Biskupa Stani-
sława!
- Który stworzył niebo i ziemię! – odpo-
wiedziała siostra z chóru…

***
W innej parafii ksiądz proboszcz często
przypominał organiście, by ten dobierał
pieśni stosowne do okoliczności. Może by

i nie przypominał, gdyby przewidział, co
się może wydarzyć.
W jednym z pomieszczeń okazałego do-
mu parafialnego dokonano uroczystego
poświęcenia i otwarcia przychodni lekar-
skiej , w której przyjmowali lekarze spe-
cjaliści od schorzeń kręgosłupa. W naj-
bliższą niedzielę proboszcz podczas ogło-
szeń parafialnych, gorąco zachęcał do ko-
rzystania z usług przychodni:
- Szczególnie namawiam ludzi starszych.
Młodzi nie wiedzą, jak się krzyż może dać
we znaki. Sam mam swoje lata, to – jak
i wy, kochani – wiem, ile to można
na krzyż przecierpieć.
W chwilę potem, na zakończenie mszy,
organista zaintonował:
- W krzyżu cierpienie….

Opracował x. A.B.

HUMOR PARAFIALNY

POEZJA
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ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE

Wspaniała Rocznica
600 – lecia urodzin Świętego Jana z Dukli

>>

W roku 1414 w Dukli, w rodzinie
mieszczańskiej przychodzi na świat Świę-
ty Jan. Swoje pierwsze nauki pobiera
w szkole parafialnej w Dukli. Jak wspo-
minają jego biografowie, św. Jan od naj-
młodszych lat odznaczał się pobożnością
i pragnieniem większej więzi z Bogiem
i dlatego wybrał pustelnicze życie w po-
bliskich lasach. To grota na górze Zaśpit ,
„Złota Studzienka” na zboczu góry Cer-
gowej i „Puszcza” były dla św. Jana co-
dziennym schronieniem i natchnieniem
do podjęcia wyboru życia zakonnego.

Pragnienie do coraz większej dosko-
nałości doprowadziło go do furty klasz-
tornej Braci Mniejszych w Krośnie – to
Zakon Franciszkanów Konwentualnych.
Po ukończeniu studiów teologicznych,
otrzymał święcenia kapłańskie. Tutaj św.
Jan zapoznał się z duchowością św. Fran-
ciszka z Asyżu. Pragnął naśladować wier-
nie Chrystusa na wzór Biedaczyny z Asy-

żu, żyjąc według Ewangelii swojego Mis-
trza.

W 1463 roku we Lwowie św. Jan
przeszedł do odnowionej gałęzi Zakonu
Braci Mniejszych zwanych Bernardyna-
mi. Św. Jan był gorliwym i niezwykle pra-
cowitym zakonnikiem. Swoją pobożno-
ścią i innymi zaletami zwracał na siebie
uwagę przełożonych. Kilkakrotnie był
wybierany na stanowisko gwardiana
w Krośnie i we Lwowie, był także kus-
toszem w kustodii ruskiej . Sprawował
ważne urzędy zakonne, był uznanym ka-
znodzieją, i spowiednikiem. Ówczesna lu-
dność Lwowa ceniła go za prostotę, gor-
liwość i mądrość. Swoim życiem potwier-
dzał wiernie Franciszkowe wezwanie
„Bóg mój i wszystko moje.”

Św. Jan był człowiekiem modlitwy
i zawsze starał się oddawać modlitwie
kontemplacyjnej , upodabniając się do
swojego założyciela św. Franciszka. Jego
zaletą była niezwykła gorliwość apostol-
ska wśród katolików, prawosławnych
Rusinów i Ormian. Wszystkim służył
z wielką miłością, a przede wszystkim
potrzebującym. Posiadał wyjątkowy dar
jednoczenia ludzi inaczej wierzących
w Boga z Kościołem katolickim.

Jego gorliwość w służbie Bogu i czło-
wiekowi nie ustawała nawet wtedy, gdy
pod koniec życia przychodzą wielkie cier-
pienia jak utrata wzroku i owrzodzenia
nóg. Nadal prowadził życie ascetyczne
i wykonywał wszystkie obowiązki zakon-
ne w ciągu dnia, a nocą coraz częściej
oddawał się modlitwie.

Św. Jan odszedł do Pana w opinii
świętości mając 70 lat w dniu 29 września
1484 r. Pochowany został w kościele
OO. Bernardynów we Lwowie. Zaraz
po śmierci do grobu przychodzili ludzie,
prosząc go o wstawiennictwo u Boga
i dziękując za otrzymane łaski. Sława
św. Jana szybko rozchodziła się po całej
Rzeczypospolitej . Nazywano go cudo-

twórcą Rusi i patronem Polski. Do jego
grobu we Lwowie przybywali monar-
chowie: Jan Kazimierz, Michał Korybut
Wiśniowiecki i Jan III Sobieski.

W dniu 21 stycznia 1733 roku, papież
Klemens XII ogłosił Jana z Dukli bło-
gosławionym.

W 1739 roku św. Jan ogłoszony został
patronem Korony i Litwy. Kult i sława
św. Jana z Dukli rozchodziła się bardzo
szybko i w związku z tym rozpoczął się
proces kanonizacyjny. Na przeszkodzie
stanęły jednak takie sprawy, jak :rozbiory
Polski i niewola, okres pierwszej i drugiej
wojny światowej .

Miejscem szczególnej czci św. Jana
oprócz Lwowa stała się rodzinna Dukla,
dlatego też w roku 1943 wybudowano tu
kościół pod jego wezwaniem i klasztor
OO. Bernardynów. W roku 1946 relikwie
św. Jana zostały przeniesione ze Lwowa
do kościoła klasztornego w Rzeszowie.
Od roku 1974 doczesne szczątki błogosła-
wionego Jana przechowywane są w du-
kielskim kościele – głównym dziś san-
ktuarium św. Jana w Polsce.

Proces kanonizacyjny szczęśliwie zo-
stał zakończony i w dniu 2 lipca 1994
roku Stolica Apostolska ogłosiła Dekret
o heroiczności cnót św. Jana, a w dniu
6 kwietnia 1995 roku papież Jan Paweł II
zatwierdził Dekret o cudzie.

Nadeszła upragniona dla nas wszys-
tkich chwila – oto 10 czerwca 1997 roku
Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał
kanonizacji Jana z Dukli w Krośnie.
W przededniu kanonizacji Ojciec Święty
modlił się przy jego relikwiach w Dukli.

Kult św. Jana z Dukli zostaje
na nowo ukazany Kościołowi i światu.
Oto kolejny polski święty z Zakonu św.
Franciszka z Asyżu, święty z prowincji
bernardyńskiej . Mamy nadzieję, że ten
wielki święty swoją gorliwością, praco-
witością i nieustanną modlitwą zachwyci
wielu młodych ludzi i pociągnie ich
na drogę franciszkańskiej doskonałości.
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Niech słowa poniższej pieśni zachęcą nas
do modlitwy za wsta-wiennictwem Jana z
Dukli, świętego, którego sześćsetną ro-
cznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

„Mężu święty, Janie z Dukli bądź nam
światłem i nadzieją,

Uproś dla nas miłość świętą, wiarę, uf-
ność niepojętą,
Mężu święty, Janie z Dukli uproś Polsce
dziś odwagę,
Aby wierna Bogu była, by wolności nie
straciła.
Mężu święty, Janie z Dukli naucz speł-
niać Bożą wolę,

Kiedy przyjdą dni zwątpienia, Ty nas pro-
wadź do zbawienia.”

z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokoju i Dobra
s. Halina Wideł

Podstawowymi dokumentami, w któ-
rych Papież podejmował problematykę
doktrynalną, dogmatyczną i społeczno-
etyczną, są konstytucje, encykliki, adhor-
tacje oraz listy apostolskie. Bogactwo tre-
ści zawierają także homilie i przemó-
wienia wygłaszane w czasie pielgrzymek
apostolskich oraz nauki podczas środo-
wych audiencji generalnych, ujmowane
w dłuższe lub krótsze cykle tematyczne.

Jan Paweł II wydawał konstytucje
w związku z doniosłymi wydarzeniami

i zmianami w życiu i orga-
nizacji Kościoła, jak np.
z okazji promulgacji Nowe-
go Kodeksu Prawa Kanoni-
cznego (Sacrae disciplinae
leges, 25 I 1983 r.), wpro-
wadzenia nowej procedury
kanonizacyjnej (Divinus
perfectionis Magister, 25 I
1983 r.), czy z okazji wy-
dania Katechizmu Kościoła
Katolickiego (Fidei deposi-
tum, 11 X 1992 r.). Inne
związane były z reorgani-
zacją Kurii Rzymskiej , a ta-
kże uniwersytetów katolic-
kich. Nietrudno się domy-
ślić, jakie znaczenie miały
dla życia Kościoła papies-
kie prolegomena teologi-
czne, na których opiera się
prawodawstwo dotyczące
Kurii Rzymskiej czy wa-
kansu Stolicy Apostolskiej ,
a także podstawy teologi-
czne do nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego czy
Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego.

Decydujące jednak inspiracje dla ży-
cia religijnego Kościoła i myśli teologi-
cznej zawarte są w 14 encyklikach pa-
pieskich. Podejmują one problematykę
najbardziej aktualną na obecnym etapie
dziejów Kościoła i ludzkości. Obraz Trój-
jedynego Boga, otwartego na człowieka
uwikłanego w problemy obecnego świata
(Dives in misericordia, 30 XI 1980 r., Re-
dmptor hominis, 4 III 1 979 r., Dominum et
vivificantem, 1 8 V 1986 r.). Rola Matki
Najświętszej w prostowaniu dróg współ-
czesnego człowieka (Redemptoris Mater,

25 III 1 987 r.). Filozofia kluczowego dziś
momentu życia ludzkiego, jakim jest pra-
ca oraz jej społeczne implikacje (Laborem
exercens, 1 4 IX 1981 r., Sollicitudo rei so-
cialis, 30 XII 1987 r., Centesimus annus,
1 V 1991 r.). W sumie, trzy pierwsze en-
cykliki były ukazaniem niezmierzonej
głębi chrześcijańskiej prawdy trynitarnej ,
a zarazem wnikliwym zestawieniem pły-
nących z niej postulatów dotyczących go-
dnego życia chrześcijańskiego. Trzy ko-
lejne były opisem statusu współczesnego
człowieka po upadku systemu komuni-
stycznego i pojawieniu się nowego za-
grożenia jakim jest konsumpcjonizm dą-
żący do realizacji bezwzględnego prymatu
„mieć przed być”.

Niejako pośrodku swej wielkiej
kontemplacji trynitarnej tajemnicy Boga,
przychodzącego z pomocą szamotającemu
się człowiekowi, stawiał Papież postać
Matki Bożej , wielkiej przewodniczki wia-
ry w realizacji ludzkiego losu. Dwie z po-
zostałych, encykliki: Slavorum Apostoli
(2 VI 1985 r.) oraz Ut unum sint
(25 V 1995 r.) poświęcone zostały palą-
cemu problemowi podziałów wśród
chrześcijan, a kolejne problematyce wy-
paczeń w nauczaniu etyki i teologii mo-
ralnej : Veritatis splendor (6 VIII 1993 r.)
oraz wyjątkowo tragicznemu problemowi
współczesnych, nieznanych w przeszłości
zagrożeń życia ludzkiego: Evangelium vi-
tae (25 III 1 995 r.). Wreszcie interesujące
do głębi Kościół, zagadnienie działalności
misyjnej w kontekście obecnego kryzysu
powołań, ale i przemian zachodzących
w krajach misyjnych: Redemptoris missio
(7 XII 1990 r.). Nauczanie Magisterium
Kościoła nie ogranicza się tylko do zaga-
dnień doktrynalnych i teologicznych, ale
śmiało podejmuje wyzwania współczesnej



kultury i nauki, czego przykładem jest en-
cyklika, poświęcona relacj i wiary i rozu-
mu: Fides et ratio (1 4 IX 1998 r.). Osta-
tnią encyklikę poświęcił papież Kościo-
łowi i sprawowanej w nim i poprzez
Niego Eucharystii, jako najważniejszemu
aspektowi życia chrześcijańskiego (Eccle-
sia de Eucharistia, 1 7.04.2013).

Kolejną, po konstytucjach i ency-
klikach postacią nauczania papieskiego
są adhortacje, będące najczęściej zwień-
czeniem obrad zwyczajnych Synodów Bi-
skupów. Jan Paweł II wydał ich dziewięć.
Obok tekstów posynodalnych została wy-
dana także adhortacja o kulcie św. Józefa:
Redemptoris custos (1 5 VII 1989 r.), oraz
adhortacja o konsekracji zakonnej w świe-
tle tajemnicy Odkupienia: Redemptionis
donum (25 III 1 984 r.). Na szczególną
uwagę zasługują adhortacje na temat
miejsca ludzi świeckich w Kościele:
Christifideles laici (30 XII 1988 r.), for-
macji kapłańskiej : Pastores dabo vobis
(25 III 1 992 r.) oraz o życiu konsekro-
wanym i jego misj i w Kościele i świecie:
Vita consecrata (25 III 1 996 r.).

Kolejnym, istotnym wymiarem nau-
czycielskiej misj i Jana Pawła II są listy
apostolskie, które w kilku przypadkach
mają także wysoką rangę doktrynalną
i duszpasterską. Wśród kilkudziesięciu li-
stów papieskich należy wymienić najważ-
niejsze: Salvifici doloris (11 II 1 984 r.)
o chrześcijańskim sensie ludzkiego cier-
pienia czy Tertio millenio adveniente,
o przygotowaniach do Jubileuszu Roku
2000 (10 XI 1994 r.). Znamiona wybitnej
doniosłości posiada także list apostolski
Mulieris dignitatem (1 5 VIII 1988 r.)
o godności i powołaniu kobiety oraz tria-
da poświęcona rodzinie: List do rodzin
(2 II 1994 r.), List do dzieci (1 3 XII 1994
r.) i List do kobiet (29 VI 1995 r.).

Jak już wspomniano, szczególny cha-
rakter posiada List o sensie cierpienia, na-
pisany przez Papieża w trzy lata po zama-
chu i ciężkiej chorobie spowodowanej
złośliwym wirusem. Uderza on głębią
treści teologicznej i klimatem osobistych
doświadczeń. Nie ustępuje mu list Tertio
millenio adveniente, z racji entuzjazmu
dla Kościoła, krytycznego realizmu w o-
cenie jego smutnych spraw z przeszłości,
głębi syntezy teologicznej zawartej w pro-
gramie przygotowań do Jubileuszu.

Z Listu do kobiet i Listu do rodzin
ujawnia się troska o newralgiczne punkty
z życia współczesnej ludzkości i żarliwa
gotowość ratowania rodziny w jej najsłab-
szych ogniwach. Treść tych ostatnich lis-
tów wykracza daleko poza granice Koś-
cioła, bo zdradza zatroskanie o rzeczy-
wistość nie tylko ogólnochrześcijańską,
ale i ogólnoludzką. Należy w tym kon-
tekście wspomnieć listy do młodych, a ta-
kże orędzia do ludzkości skierowane trzy-
krotnie z trybuny Narodów Zjednoczo-
nych. W śród uroczystych orędzi godne
wzmianki są także orędzia na Światowe
Dni Pokoju i Młodzieży. Pierwsze, oprócz
gorących apeli o to wielkie dobro ludz-
kości, jakim jest pokój , dają wszechstron-
ne teologiczno-społeczne naświetlenie
problemu pokoju na świecie, drugie nato-
miast torują i pokazują drogę młodemu
pokoleniu, przejmującemu odpowiedzial-
ność za świat i jego przyszłość.

Szczególną formą papieskiego nau-
czania są także homilie i przemówienia
w czasie niezliczonych pielgrzymek apo-
stolskich zagranicznych i włoskich, dos-
tosowane do potrzeb i warunków życia
odwiedzanych krajów i Kościołów. Te ty-
siące przemówień bez precedensu są ową
formą posłannictwa „umacniania braci
w wierze”, oraz działalności misyjnej
skierowanej do całego Kościoła, całego
chrześcijaństwa i całej ludzkości.

Istotne miejsce w nauczaniu Jana Pa-
wła II zajmują nauki wygłaszane podczas
audiencji środowych. Mają one charakter
regularnej katechezy, podejmującej kolej-
no podstawowe prawdy wiary.

Należy także wspomnieć o publi-
kacjach mających formę wywiadów z pa-
pieżem: rozmowy Jana Pawła II z André
Frossardem (Nie lękajcie się, 1 982 r.),
a zwłaszcza z Vittorio Messorim (Prze-
kroczyć próg nadziei, 1 984 r.) oraz cał-
kiem już osobistą książkę napisaną z oka-
zj i 50-lecia kapłaństwa (Dar i Tajemnica,
1 996 r.).

W nauczaniu Jana Pawła II podsta-
wowe miejsce zajmował problem wiary.
Wiara, będąc odpowiedzią człowieka
na uprzedzające działanie Boga, przyjmu-
je postać integralnego zawierzenia. To
personalistyczne ujęcie wiary wypracował
Karol Wojtyła, opierając się głównie
na teologii mistycznej , zwłaszcza św. Jana

od Krzyża, którą uznawał za najgłębszy
nurt tradycji chrześcijańskiej . Wiara jawi
się tu jako spotkanie w Jezusie Chrystusie
z Bogiem żywym, Bogiem - Miłością, ot-
wierające drogę do uczestnictwa w życiu
Trójcy Świętej , wiara jest więc bezwarun-
kowym „tak” wobec Jezusa Chrystusa-
Słowa, w którym Bóg wypowiedział się
w pełni i ostatecznie. Teologia Jana Pawła
II, była ściśle powiązana z taką koncepcją
wiary, wywodzi się z wiary w Słowo
Boga i chce do wiary prowadzić, dlatego
jest nie tylko filozoficzną interpretacją da-
nych objawienia, lecz przede wszystkim
osobowym przylgnięciem do Jezusa
Chrystusa. Ten rodzaj więzi z Chrystusem
nadaje jej wymiar zarówno chrystologi-
czny jak i eklezjalny. Istotnym celem teo-
logii jest wysiłek zrozumienia wiary, któ-
rą Papież nazywał wiedzą uczestniczącą
w wiedzy Boga oraz „owocem obcowania
w wierze z tajemnicą Boga, gdy obco-
wanie to przybiera postać myślenia meto-
dologicznego”, jest ona prawidłowym ro-
zumieniem „w wierze tej Rzeczywistości,
która tylko jako ostateczny owoc wiary
może osiągnąć swą ostateczną Oczywis-
tość, czyli pełnię widzenia (uszczęśli-
wiającego)”.

Kolejnym aspektem teologii w ujęciu
Jana Pawła II jest teologia rozumiana jako
świadectwo. U podstaw koncepcji tego
świadectwa leży teoria wzajemnej relacj i
osoby i czynu. Siła i prawda świadectwa
zależy od stopnia tożsamości podmiotu
i czynu, absolutna tożsamość podmiotu
(osoby) i czynu zachodzi jedynie w Bogu,
cała prawda Boga zawiera się w jego
czynie - Bóg jest miłością, w osobie
ludzkiej tożsamość ta jest moralnie
zadana jako wymóg zgodności z prawdą
własnego bytu (obrazu Boga). Ojciec
Święty ukazywał teologię zakorzenioną
w osobie Jezusa Chrystusa, który jest
podmiotem i ostatecznym objawieniem
tajemnicy Boga, ale też jej naocznym
i wiernym świadkiem, dopiero w Nim i na
Jego wezwanie człowiek staje się świad-
kiem i prorokiem Boga. Przyjęcie Chrys-
tusa (Słowa), będąc początkiem „obcowa-
nia w wierze z tajemnicą Boga”, czyni
człowieka świadkiem Prawdy, świadec-
two o Bogu żywym wymaga stałej asy-
stencji Ducha Świętego, który w tym celu
został dany Kościołowi, przenosi on
w serca wierzących „blask prawdy” Chry-
stusa. Wedle Jana Pawła II ze świadectwa
osoby uczestniczącej w misj i Chrystusa
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i Ducha Świętego rodzi się teologia.
Świadectwo to ujawnia bowiem wewnę-
trzny dynamizm wiary, zmierzający
do całkowitego oddania siebie Bogu
w odpowiedzi na jego bezgraniczny Dar,
stąd też, przybierając nawet niekiedy
formę męczeństwa, jest „duszą teologii”.

Dlatego rzeczywistością objawioną
par excellence jest tajemnica Trójcy Świę-
tej , nauczanie papieskie w odniesieniu
do tej tajemnicy zawarte jest głównie
w trylogii encyklik (Redemptor Hominis,
Dives in misericordia, Dominum et
Vivificantem) oraz serii katechez środo-
wych. Spróbujmy w skrócie przedstawić
tę problematykę.

Słowo Wcie1one - Bóg, realizując
w Jezusie Chrystusie odwieczny zamiar
zbawienia człowieka, odsłania własną o-
sobową naturę oraz objawia się jako try-
nitarna wspólnota osób. Jan Paweł II uka-
zuje tajemnicę Trój jedynego Boga, jako
Miłość przygarniającą człowieka i przeni-
kającą życie ludzkie we wszystkich jego
wymiarach, w świetle misterium Chrystu-
sa, w nim Bóg zawiera syntezę objawienia
(pełnia prawdy o Bogu i człowieku - „ko-
munikacja prawdy”), ale przede wszys-
tkim udziela siebie („komunikacja miło-
ści”). Zbawcze działanie Chrystusa uwal-
nia człowieka od wniesionej przez grzech
alienacji, wprowadzając go w sferę pra-

wdy i dobra (w sferę Boga). W Chrystusie
urzeczywistnia się cała prawda religii,
zbawcza inicjatywa Boga oraz odpowiedź
wiary i całkowitego zawierzenia objawia-
jącemu się Bogu ze strony człowieka,
tajemnica wcielenia oznacza spotkanie
najgłębszych dążeń Boskich (pragnienie
odkupienia człowieka) i ludzkich (prag-
nienie wyzwolenia z niewoli grzechu
i zła), sens wcielenia i religii, ukonsty-
tuowanej na mocy tego wydarzenia,
ukazuje się najpełniej w tajemnicy Paschy
i w dokonanej tu „cudownej wymianie”,
polegającej na tym, że Bóg „przedziwnie
udziela się człowiekowi”, kierując jedno-
cześnie do niego wezwanie, aby (oddając
Bogu siebie, a w sobie cały widzialny
świat) uczestniczył w Bożym życiu i aby
stawał się (jako przybrany syn Boży)
uczestnikiem Bożej prawdy i miłości
(Dives in misericordia 7). W nauczaniu
Jana Pawła II dominuje przekonanie, że
Jezus Chrystus jest nowym Początkiem
oraz spełnieniem pragnień wszystkich re-
ligii świata (Tertio millenio adveniente 6).

Jan Paweł II uwypuklał prawdę, że
Bóg Stwórca wszechświata objawia się
przede wszystkim jako Ojciec „bogaty
w miłosierdzie”, stąd miłosierdzie uznaje
za „największy” przymiot Boga, jest ono
najbardziej obecne i odznaczające się
w całych dziejach zbawienia. Wcieleniem
i epifanią miłosierdzia Bożego jest Chrys-
tus, gdyż w Nim, a zwłaszcza w Jego
misterium paschalnym, objawia się głębia
miłości nie cofającej się przed „wstrzą-
sającą ofiarą Syna” (Dives in misericordia
7). Krzyż Chrystusa jest znakiem odwie-
cznej i nieodwołalnej miłości Boga Ojca
do człowieka oraz pełnym miłosierdzia
aktem pochylenia się Boga nad ludzkim
losem. W nauczaniu Papieża wiara w Sy-
na ukrzyżowanego jest równoznaczna
z odkryciem miłosierdzia Ojca, życiową
konsekwencją tego jest wiara w obecność
w świecie potężniejszej od zła miłości.

Jan Paweł II postrzegał wszelkie
działanie Boże jako „zbawcze udzielenie
się Boga w miłości, czyli w Duchu Świę-
tym” (Dominum et Vivificantem 12), w te-
ologii papieża Duch Święty jest głównie
tym, który przekonuje świat o grzechu,
sprawiedliwości i sądzie (por. J 16, 8-11 ),
a równocześnie o potrzebie odkupienia
i dokonanym już w Chrystusie przebacze-
niu, jest on zatem Duchem pouczającym,

pocieszającym i ożywiającym. Dzięki Du-
chowi Świętemu możliwe jest w Kościele
świadectwo, a tym samym teologia,
dzięki jego działaniu prawda o „Boskim
Czynie Miłości” nieustannie obecna jest
w Kościele i w historii umacniając „czło-
wieka wewnętrznego” i przygotowując
ostateczny kształt Królestwa Bożego (Do-
mnium et Vivificantem 58, 65).

Teologia Jana Pawła II stanowi
organiczną całość, jej głównym spoiwem
jest Jezus Chrystus (Bóg-Człowiek Czyn
miłości Boga do człowieka) jako „okno
wglądowe” w Boga i w człowieka, jest
ona kontynuacją i ostatecznym wypełnie-
niem antropologii opartej na poznaniu na-
turalnym: jej podstawową tezą są słowa
Jana Pawła II, że „człowieka nie można
do końca zrozumieć bez Chrystusa” (Re-
demptor hominis 10), antropologię filozo-
ficzną, uzupełnioną o teologiczne rozu-
mienie człowieka, Papież nazywał „antro-
pologią adekwatną”, akcentując prawdę,
że człowiek został stworzony przez mi-
łość Boga Ojca, „genealogia osoby” stwo-
rzonej na obraz i podobieństwo Boże ma
swoje źródło w boskim „chcę”, potwier-
dzonym w dziele odkupienia dokonanym
przez objawiającą się w Chrystusie Mi-
łość Miłosierną oraz w przenoszącym
człowieka na poziom „nowego stworze-
nia” uświęcającym działaniu Ducha Świę-
tego (List do Rodzin 9). W Chrystusie
Bóg objawia człowiekowi jego transcen-
dentną godność - w oczach Stwórcy czło-
wiek musi mieć niezwykłą wartość, skoro
zasłużył na tak potężnego Odkupiciela
(jednorodzonego Syna Bożego), w nim
też objawia rozmiar ludzkiego grzechu,
wymagającego odkupieńczej interwencji
Boga, osiągającej swoją pełnię w taje-
mnicy paschalnej . Ukazywanie człowieka
jako obrazu Boga (odwiecznej Komunii
Osób) prowadziło Jana Pawła II do twier-
dzenia, że człowiek na mocy swej byto-
wej konstytucji wezwany jest do bezinte-
resownego daru z siebie dla drugiej osoby
i do przyjęcia w darze drugiej osoby oraz
do ukonstytuowania aktem wzajemnego
daru z siebie nieodwołalnego przymierza
osób - communio personarum (List
do Rodzin 7).

Pierwszą i podstawową wspólnotą
daru z siebie jest małżeństwo i rodzina,
prawdę o rodzinie Jan Paweł II odczy-
tywał w świetle Chrystusowego odwo-

>>
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łania się „do początku”, kiedy wyrażony
został pierwotny zamiar Stwórcy wobec
człowieka, małżeństwo jest spotkaniem
i przymierzem mężczyzny i kobiety
w Osobowym Stwórcy, który wybrał je
jako miejsce powołania do istnienia no-
wych osób ludzkich. W teologii Jana
Pawła II małżeństwo urosło do rangi „pra-
znaku” stwórczego wejścia Boga w świat,
czyli „pra-sakramentu” (znaku widzialne-
go i skutecznego działania łaski), a mał-
żonkowie stają się współuczestnikami
stwórczej miłości Boga (Familiaris con-
sortio 28), przychodząc na świat i wzra-
stając w rodzinie, człowiek wkracza na-
stępnie w szersze wspólnoty, którym Pa-
pież poświęca swoje nauczanie społeczne.

W nauczaniu moralnym Ojciec Świę-
ty ukazywał pełny wymiar etosu czło-
wieka jako „świadka prawdy”, jedynie
wolność kierująca się prawdą prowadzi
osobę ludzką ku jej spełnieniu. Chrystus
w posłuszeństwie Ojcu aż do śmierci
krzyżowej objawia człowiekowi właściwy
sens wolności, realizującej się w pełni
przez bezinteresowny dar, Bóg przez su-
mienie i Objawienie wzywa człowieka
do wyboru prawdy, dramat sprzeniewie-
rzenia się człowieka prawdzie o swojej
wolności (grzech) prowadzi do dramatu
Chrystusa - „wyzwoliciela ludzkiej wol-
ności” z niewoli grzechu (Veritatis splen-
dor 86). W swoim nauczaniu Papież po-
twierdzał istnienie powszechnych i nie-
zmiennych norm moralnych, stojących
na straży nienaruszalnej godności osoby
ludzkiej . Istotnym elementem moralnego
nauczania Ojca Świętego była proklama-
cja świętości życia ludzkiego („daru Bo-
żego”), uczestniczącego w godności
i transcendencji przeznaczenia osoby, tyl-
ko w świetle Chrystusa, który jest Ży-
ciem, wszystkie aspekty ludzkiego życia
nabierają pełnego znaczenia, zostają do-
pełnione przez ich wymiar nadprzyrodzo-
ny. W Evangelium vitae po raz pierwszy
cała rzeczywistość życia ukazana została
w wymiarze świętości i umieszczona
w centrum przepowiadania Ewangelii,
na tej podstawie akty bezpośredniego za-
bójstwa niewinnej istoty ludzkiej , bezpo-
średniego przerwania ciąży i eutanazji
uznane zostały za „zawsze głęboko nie-
moralne”, Jan Paweł II głosi więc prawdę
o nieporównywalnej wartości osoby ludz-
kiej , która została potwierdzona w „Do-
brej Nowinie o życiu”, tożsamej z samym

Chrystusem (Evangelium vitae 80-81).

W teologii dziejów Jan Paweł II
podkreślał, że właściwym podmiotem hi-
storii jest osoba, za przewodnią linię lu-
dzkiej historii uznaje dialog Boga z czło-
wiekiem, nadający jej charakter zbawczy
(historia zbawienia), dialog ten, zapoczą-
tkowany stworzeniem człowieka, najpeł-
niej objawia się w radykalnym posłu-
szeństwie Chrystusa woli Ojca, sakramen-
talnie kontynuowanym w życiu Kościoła
(Eucharystia). Główną zasadą papieskiej
teologii dziejów jest chrystocentryzm,
Chrystus bowiem jest Panem czasu, po-
czątkiem i wypełnieniem historii, każda
chwila jest ogarnięta Jego wcieleniem
i zmartwychwstaniem, chrystocentryzm
sprawia, że teologia dziejów jest wg Jana
Pawła II najbardziej integralną teologią,
ponieważ obejmuje w Chrystusie wszy-
stkie spotkania między Bogiem i światem.

Eklezjologia Jana Pawła II jest w pier-
wszym rzędzie chrystocentryczna, ma je-
dnak, podobnie jak cała soteriologia, ści-
sły związek z mariologią, wyróżnione
miejsce w Kościele zajmuje Matka Od-
kupicie1a, która „pierwsza uwierzyła”
i przechowywała w sercu wszystkie Jego
słowa, stając się Oblubienicą Słowa, jest
ona pierwowzorem Kościoła i towarzyszy
Kościołowi w jego pielgrzymowaniu do
wiary (Redemptoris Mater 25). Maryja ja-
ko matka nowego Adama jest nową Ewą,
a jako Matka Odkupiciela stała się Matką
Kościoła. Korzenie wspólnoty Kościoła
Jan Paweł II widzi w zdolności osoby
do wchodzenia w komunię, eklezjologia
ta jest wręcz nazywana „eklezjologią ko-
munii” - komunii Boga z ludźmi i komu-
nii międzyludzkiej w Bogu. W wymiarze
wertykalnym Kościół jest kontynuacją
dialogu Boga z człowiekiem, mającego
na celu interioryzację zbawienia. Kościół
podąża śladem Odkupiciela i dlatego
człowiek jest pierwszą i podstawową
drogą Kościoła (Redemptor hominis 1-
11). Kościół jest jednością złożoną z róż-
nych i równocześnie komplementarnych
powołań i stanów, zadaniem kapłaństwa
służebnego jest sprawowanie funkcji pas-
terskiej , czyli uobecnianie transcendencji
człowieka względem samego siebie i hi-
storii przez sprawowanie wywodzących
się z sakramentu kapłaństwa posług urzę-
dowych (Pastores dabo vobis 16). Świec-
cy nie są w stanie „biernego posiadania

wiary”, lecz na mocy chrztu uczestniczą
w kapłańskim, prorockim i królewskim
urzędzie Chrystusa: specyfika ich charyz-
matu, polegającego na kierowaniu każde-
go ludzkiego przedsięwzięcia ku praw-
dzie, czyli ku Chrystusowi, implikuje
wiarę aktywną i owocującą kształtowa-
niem rzeczywistości ziemskich w duchu
wartości ewangelicznych (Christifideles
laici 23).

Ważnym tematem w eklezjologii Jana
Pawła II jest ekumenizm, ujmowany tu ja-
ko wspólna wszystkim dążność powrotu
do źródeł wiary, prawdziwa jedność jest
owocem autentycznego nawrócenia i wie-
rności prawdzie, kompromis w sprawach
wiary sprzeciwia się Bogu, który jest Pra-
wdą (Ut unum sint 18), jedności nie
przekreśla natomiast różnorodność form,
w których wyraża się prawda wiary i któ-
re stanowią o bogactwie wiary Kościoła.

Do głównych zadań Kościoła należy
przepowiadanie Ewangelii, winno ono
przybierać postać zrozumiałą dla ludzi
konkretnej epoki i kultury (inkulturacja)
i jednocześnie przez przenikanie tej kul-
tury wartościami ewangelicznymi prowa-
dzić do jej przemiany (ewangelizacja kul-
tury). Świadectwo ewangeliczne wycho-
dzi naprzeciw ludzkiej świadomości, oby-
czajowości i kulturze, zmierzając do inter-
personalnego dialogu, z pełnym posza-
nowaniem wolności osoby, świadectwo
Kościoła (ewangelizacja) naśladuje i kon-
tynuuje „model” wcielenia, jak Bóg przy-
jął prawdziwe człowieczeństwo, aby
w nim dokonać objawienia, tak Kościół
przyswaja sobie treść i język kultury (ró-
żnych kultur), aby w nim wypowiedzieć
treść Ewangelii.

Oprac. x. A.B.



32

PROGRAM REKOLEKCJI –
6. 04. 2014 R. - V NIEDZ. WLK. POSTU

Niedziela - 6. 04. 2014 r.
Podczas wszystkich Mszy św. kazanie ogólne, za wyjątkiem godz. 1130 :
Msza św. i kazanie z uwzględnieniem dzieci
Msze św. w niedziele - 530, 700, 830, 1000, 1130- dla dzieci; 1400,1800, 2000.
Godz. 1 700 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek - 7. 04. 2014 r.
Godz. 800 - Msza Święta z nauką dla wszystkich
Godz. 1000 - Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 1800 - Msza Święta z nauką dla wszystkich
Po Mszy świętej nauka stanowa dla małżonków

Wtorek - 8. 04. 2014 r.
Godz. 800 - Msza Święta i nauka dla wszystkich
Godz. 1000 - Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 1800 - Msza Święta i nauka dla wszystkich.
Godz. 2000 - Msza św. i nauka dla Młodzieży

Środa - 9. 04. 2014 r.
Godz. 800 - Msza św. z zakończeniem Rekolekcji
Godz. 1000 - Msza św. z zakończeniem Rekolekcji
Godz. 1800 - Msza św. z zakończeniem Rekolekcji

Spowiedź w środę od 1400 - 1800 - tylko kapłani z parafii
(przerwa od 1600 – 1630)

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA - WIELKA ŚRODA
- 16. 04. 2014 R. GODZ. 830 - 1800



POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

Michał Walkowicz *01.12.2013
Gabriela Krystyna Kamińska *15.12.2013
Martyna Magdalena Klimas *26.12.2013
Zuzanna Szczepanik *26.12.2013
Nikola Maria Kieć *26.12.2013
Zuzanna Ewa Bajorek *29.12.2013
Alicja Maria Bednarz *26.12.2013
Milena Natalia Klucznik *26.12.2013
Kacper Kamil Złotnicki *05.01.2014
Hanna Garncarz *05.01.2014

Piotr Rafał Tylutki *19.01.2014
Kamila Patrycja Borowiec *19.01.2014
Oliwia Patrycja Petko *19.01.2014
Tomasz Łukasz Winiarski *02.02.2014
Marika Wiktoria Stelmach *16.02.2014
Michał Paweł Szczepanek *16.02.2014
Franciszek Maciej Czerwiński *16.02.2014
Agnieszka Hiacynta Wietrzyk *02.03.2014
Nikola Anna Cygan *16.03.2014
Natasza Rozalia Kowerko *16.03.2014
Nikola Karolina Urbańska *21.04.2014

ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

Artur Jawornik – Wilhelmina Solak *07.12.2013
Andrzej Cichoń – Ewa Wróbel *01.02.2014
Grzegorz Furmański – Kinga Drwal *15.02.2014

KRONIKA PARAFIALNA
Grudzień 2013 – Marzec 2014

33

Zofia Madejska †18.11.2013
Mirosława Rzepa †19.11.2013
Maria Galas †23.11.2013
Anna Zabilska †26.11.2013
Józef Jaros †05.12.2013
Irena Dychtoń †09.12.2013
Sabina Cieśla †12.12.2013
Piotr Kurczab †14.12.2013
Helena Ładysz †21.12.2013
Krystyna Barnaś †22.12.2013
Janina Szot †23.12.2013
Julia Król †24.12.2013
Hermina Papuga †03.01.2014
Aleksander Garbacz †03.01.2014
Marian Starzycki †03.01.2014
Halina Curyło †09.01.2014
Krystyna Spólnik †09.01.2014
Leszek Oślizło †09.01.2014
Zbigniew Kraus †18.01.2014
Ryszard Wiśniowski †19.01.2014

Mieczysław Falęcki †19.01.2014
Marian Bochenek †20.01.2014
Antoni Patoń †21.01.2014
Danuta Weseli †23.01.2014
Zygmunt Dziubak †27.01.2014
Anna Wojnicka †06.02.2014
Irena Stasik †08.02.2014
Jan kopeć †09.02.2014
Joanna Kądziołka †11.02.2014
Marian Lizak †15.02.2014
Jan Sroka †15.02.2014
Bogdan Nowak †16.02.2014
Edward Szwed †16.02.2014
Roman Chmura †17.02.2014
Kazimiera Kopeć †28.02.2014
Krystyna Piska †01.03.2014
Aleksandra Bartik †02.03.2014
Helena Zdeb †02.03.2014
Emilia Maciejko †03.03.2014



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.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 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 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
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
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 oszczędnościowy parafii - wpłaty na renowację organów:
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466
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Redaktor naczelny: Ks. Adam Bezak
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Korekta: Jadwiga Bożek
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